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 اإلهداء

 ..سندٌ وقىذٍ ،إىل يرسعٍ دني ذغدو احلُاج ضُقح كانثقة ح،األياٌ دني ذصثخ كم األفكار يىدشإىل 

 أتٍ.

 ،شراخ انقهىب عناإىل يٍ جتًع  يد َفسها أشُاء كثريج نرعطُنا،إىل يٍ دز إىل يٍ َسجد احلهى غزسج غزسج،

 .. أيٍ.نهكف انيت ذفُض تاننىريٍ سرعد فُنا يعنً ادلثاتزج، وفرُم االصزار، ننكىٌ يف صفىج انطاحمني، 

 ٍـــــــــــسوج ..ا أراد اهلل أٌ َرىرد قهيب أرسههيٍ دل نىقد انذٌ َزاٍَ انثعض هايشاً،إىل يٍ َزاٍَ أينُره يف ا

 .أخــــــىاذٍ ..يىاسى احلصاد انعجاف إىل انسناتم اخلضزاء انيت أسهزخ تعد

 .أخـــــىذٍ ..رأَره أتعد عنه دلٍ رأي يف صدَقاً و وهزتدإىل يٍ هزب ايل 

أخـــــــىايل  ..اجملد واننجاح طزَق دٌ اىلرألهتىصهيت فكاَىا  ،إىل يٍ واكثىا سنني انعًز تإخالص

 .ـاالذٍوخـــــ

 .اَناص فزاح غانُح..اعداخ وانرسهُالخ سوجح خايل انيٍ سرعد انرفاؤل يف درتٍ وقديد يل ادلس إىل

 انكزاو. ــــــــذذٍأساذــــ ..إىل يٍ هنهنا يٍ عهًهى وذشَنا تفكزهى ،إىل يٍ خطىا يل ونآلخزٍَ صفذاخ االتداع

 

يزاو رمسٍ عىدج خمايزج
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 شكر والتقديرال
أشكرؾ ربي عمى نعمؾ كمؿء األرض،  فيو، مؿء السمكات مباركان  طيبان  كثيران  الميـ لؾ الحمد حمدان 

عمى الكجو الذم أرجك أف  ،التي ال تعد، أحمدؾ ربي كأشكرؾ عمى أف يسرت لي إتماـ ىذا البحث
 .ترضى بو عني

الذم لػـ يػدخر  .ر محمد عبد الفتاح شاىيفالدكتك  األستاذ لمشرفي الفاضؿأتقدـ بالشكر الجزيؿ  ،بداية

 كاآلخرة،فجزاه اهلل خير الجػزاء في الدنيا  ،فكرة الرسالةف كانت أم كتكجييي منذ إرشادجيدان في 

، كعمى رأسو داريةبييئتيو األكاديمية كاإل كالشكر الجزيؿ إلى معيد التنمية المستدامة في جامعة القدس

 معيد.عميد ال األطرش،الدكتكر عزمي 

و كدعمو المستمريف لي خبلؿ فترة كأتقدـ بالشكر الجزيؿ لخالي الدكتكر مراد رشدم الجندم لتكجييات

 نجاز ىذه الرسالة.إ

ىـ في رفع مستكل حظاتيـ كآراؤ كالذيف ساىمت مبل ،ساتذة المحكميف الكراـمكصكؿ الى األ كالشكر

سمكل ، د.محمد عمرك، د.ادؿ ريافع، د.عمر صميبي، د.ايناس ناصرد.  صدؽ أداة ىذه الدراسة:

 ،كماؿ مخامرةد.، جماؿ أبك مرؽ، د.كامؿ كتمك، د.جماؿ بحيص، د.محمد عجكةد.  البرغكثي

 .تيسير أبكساككر د. ،د.ابراىيـ المصرم

محمكد أبك  الممتحف الخارجي الدكتكر كأتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى لجنة مناقشة الرسالة المككنة مف

 عبد الكىاب الصباغ مي الدكتكركالممتحف الداخ سمرة

 .ىذه الرسالة نجازإلتقديـ يد العكف  أسيـ فيمف  كما أشكر كؿ
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 الممخص

 في العالي كالتعميـ التربية مديريات مكظفي لدل الذىنية اليقظة مستكل إلىىدفت الدراسة التعرؼ 

 ثة المنيج الكصفياستخدمت الباحكقد ، التنظيمي باإلبداع كعبلقتيامحافظتي الخميؿ كبيت لحـ 

كالبالغ عددىـ ، محافظتي الخميؿ كبيت لحـفي  اإلدارييف ف مجتمع الدراسة مف العامميفتكك  ك  التحميمي

 الخميؿ، كسط الخميؿ كجنكب الخميؿ،مكزعيف عمى مديريات بيت لحـ، شماؿ مكظفان كمكظفة ( 643)

مف  %(32.7)قدرىا أم بنسبة ( أفراد 210) ئية قكامياعشكا الباحثة عينة طبقية اختارت ،يطاك 

، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة كالمسمى الكظيفي ،كالجنس ،لمتغيرات المديرية كفقان  ،مكظفي المديريات

قامت الباحثة ببناء استبانة مككف مف ثبلثة أجزاء كىي: المعمكمات الشخصية، كاليقظة الذىنية، 

 .(0.94بمغ )الذم  دراسة كأداة ال ظيمي، حيث تـ التأكد مف صدؽ كثباتكاإلبداع التن

محافظتي في  العالي مديريات التربية كالتعميـ مكظفيمستكل اليقظة الذىنية لدل  فأظيرت النتائج أ

جابات ستافي  ال تكجد فركؽنو النتائج أكما أظيرت  جاءت بدرجة مرتفعة، الخميؿ كبيت لحـ

، المسمى الكظيفيمتغير ل  كفقان  ركؽفتبيف كجكد  ، بينماالمديريةك  الجنس ممتغير ل كفقان المبحكثيف 

الذيف مؤىميـ العممي  لصالحالفركؽ كانت المؤىؿ العممي ك متغير ك  ككانت الفركؽ لصالح رئيس القسـ،

 01لعامميف الذيف خبرتيـ أكثر مف ا، لصالح عدد سنكات الخبرةإلى متغير ماجستير فأعمى، ككذلؾ 

 سنكات.

في  العالي مديريات التربية كالتعميـمكظفي ظيمي لدل مستكل اإلبداع التنأظيرت النتائج أف ك 

ال أظيرت النتائج أنو ، ك اإلبداعمحكر مرتفعة عمى جميع أبعاد جاء بدرجة محافظتي الخميؿ كبيت لحـ 

في  تكجد فركؽبينما  ،متغير الجنسل كفقان اإلبداع الت نظيمي  جابات المبحكثيف حكؿستا بيف تكجد فركؽ

 العالي مديريات التربية كالتعميـ العامميف في اإلبداع الت نظيمي لدلمى محكر عجابات المبحكثيف ستإ

ككانت الفركؽ  كالمؤىؿ العممي، المسمى الكظيفي، اتمتغير ل كفقان محافظتي الخميؿ كبيت لحـ في 

 .سنكات 01لصالح العامميف الذيف خبرتيـ أكثر مف  عدد سنكات الخبرة،متغير ، ك لصالح رئيس القسـ
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بيف اليقظة الذىنية كاإلبداع التنظيمي لدل  إيجابية متكسطة دالة إحصائيان  عبلقة كجكدالنتائج  أظيرتك 

 .محافظتي الخميؿ كبيت لحـفي مديرم العالي مكظفي مديريات التربية كالتعميـ

 اليقظة الذىنية،ما ىك جديد في مجاؿ كؿ تزكيد العامميف بتكصي الباحثة ب ،مى النتائج السابقةبناءن ع

  .االبداع التنظيمي لدييـمستكل في زيادة  إيجابيلما لو مف أثر 
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"Mindfulness and its Relationship to Organizational Creativity Among 

the Staff of the Directorates of Education and Higher Education in 

Districts Hebron and Bethlehem"  

Prepared By: Maram Rasmee Oudah Makhamrah  

Supervisor: Dr. Mohammad Shaheen 

Abstract 

The study aimed at identifing the level of Mindfulness among the staff of the directorates 

of Education and Higher Education in the Southern Governorates of West Bank and their 

relationship to organizational creativity. The descriptive analytical approach was used as a 

tool of the study.  

The study population consisted of (643) administrative staff in the directorates of 

Bethlehem, North Hebron, Hebron and Southern Hebron. The researcher chose a sttatified 

sample of 210 persons, 10% according to the variables of the directorate, gender, job title, 

qualifications and practical experience. To achieve the objectives of the study, the 

researcher constructed a questionnaire consists of three parts: personal information, 

mindfulness and organizational creativity. 

The results showed that the level of mindfulness in the directorates of education in the 

Southern West Bank was high. The level of mindfulness (observation, excellence, 

openness, awareness) in  the same directorates was high, The results of study revealed that 

the level of Mindfulness among the staff was high, furthermore the results indicated no 

significal differences due to gender but there were differences related to job tittle, 

directorate, qualitication and expeience. 

The results showed that the level of Organizational creativity in the directorates of 

education of the South the West Bank was high on all dimensions of organizational 

creativity (fluency, flexibility, originality, sensitivity to problems, and the components of 

creative personality). The results showed that there were no differences in the responses of 

the respondents about organizational creativity in the directorates of Education in the 

Southern West Bank due to gender. There were differences in the responses of the 

respondents about organizational creativity in the directorates of education South of the 

West Bank due to the variant of the job title and the scientific qualification. The 

differences were in favor of the head of the department because the arithmetic average of 

the heads of the department is greater, The results showed that there was a relationship 

between mindfulness and organizational creativity among the staff of the directorates of 



 و

 

 

education the Southern West Bank. Therefore, there is moderately positive relationship 

between mindfulness and organizational creativity among the staff of the directorates of 

education in the districts of the Southern West Bank. Based on the results the researcher 

recommends providing the staff with recent programs on Mindfulness and identifying the 

tasks carried out by the staff in order to raise the level of focus and attention to them, also 

holding training courses for employees which include activities to develop their 

mindfulness. 
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 الفصل األول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طار العام لمدراسةاإل

 المقدمة: 1.1

إلى رعاية  ،مختمؼ القطاعات دفعت أىمية العنصر البشرم في العممية اإلدارية المنظمات في

بيذا العنصر مف قبؿ كحدة تنظيمية ما داخؿ المنظمة، أك مف قبؿ كحدة تنظيمية  ةالمتعمق نشطةاأل

يسيـ في تحقيؽ رضا  ،يمي مناسبتعمؿ عمى إيجاد مناخ تنظ التي متخصصة بالمكارد البشرية

 (.2006العامميف )أبك شيخة، 

 ،كالتغيرات السريعة ،المنظمات العامة اليـك الذم يتميز بالديناميكية تكاكبوحيث يتطمب العصر الذم 

في جميع مجاالت الحياة كمختمؼ األنشطة، االستجابة السريعة كاليقظة  ،كالتطكرات المتبلحقة

لممحيط أك سياؽ العمؿ، القائـ عمى االنفتاح عمى الحداثة كاالرتباط العالي الذىنية كالكعي الحسي 

كجعؿ التحدم في الفكر ىك المحدد  ،ما ىك جديدكؿ باألىداؼ لتكليد أفكار مبتكرة كالبحث عف 
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المستمر  ،كالتفكير التمقائي ،لمسمكؾ المستقبمي، فضبلن عف التفحص الدقيؽ لمتكقعات كالتأمؿ المعرفي

كاستباؽ الزمف في ىذا المجاؿ كالمحافظة  ،بداعات متنكعةاقؼ، في محاكلة لتقديـ إاث كالمك باألحد

عمى ما قدـ مف أفكار ابداعية كالسعي الجاد لدعـ المبدعيف بما يرفع مف مستكل االبداع التنظيمي، 

ف ا  اطاتيا، ك خاصة كانو أصبح اليكـ كاحدان مف العكامؿ الرئيسية الدافعة لنجاح المنظمات باختبلؼ نش

مستكل االبداع كنكعو يعتمد عمى قدرة األفراد كمدل رغبتيـ في التغيير كاستعدادىـ لتحدم الطرائؽ 

ف ىذه القدرة كالرغبة تتأثر بطبيعة الحاؿ بمستكل اليقظة الذىنية كمدل تجسيد ، كا  المكجكدة في العمؿ

 (.2012، ية )نكرمأبعادىا في عقكليـ كسمككيـ اليكمي كتكجياتيـ المستقبم

ر مجمؿ المؤسسات عمكمان كالتعميمية منيا خصكصان حيث يفرضت العكلمة نتيجة االنفتاح تطك قد ك 

لذلؾ تعد قدرة  ،أصبحت ىذه المؤسسات تكاجو ضغكطان في معظـ مجاالت األنشطة التي تمارسيا

صبح المؤسسة كسرعتيا في التعامؿ مع ىذه الضغكطات كالعكامؿ المستجدة  في محيطيا الذم أ

يتسـ بالتعقيد كالتغير المستمر ميزة تنافسية ىامو لمحد الذم أصبحت فيو القرارات التي تتخذ مف قبؿ 

 (.2015)القحطاني كالعتيبي،  متخذ القرار قد تقكدىا الى النجاح أك االخفاؽ

غبلؿ ىذه الرىانات الخطيرة فرضت نفسيا عمى الساحة فكاف لزامان عمى الكؿ التحمي باليقظة كاست ف  إ

المعمكمات لضماف البقاء كالتكيؼ مع بيئة المؤسسة األمر الذم دفع بضركرة اعتماد مفيكـ اليقظة 

 مف أىـ الركائز لبناء الخطط التي تحسف األداء.ة كاحد افي معجـ التعامؿ العالمي باعتبارى

بكذية( كفمسفتيا كقد استمد مفيـك اليقظة الذىنية جذكره المفاىيمية مف عصكر الحركات الركحانية )ال

كاالفكار  ،كالجسد ،التي تركز االىتماـ عمى العبلقة بيف العقؿ ،عبر االنخراط في ممارسات التأمؿ
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ذ اعتقد أصحاب ىذه الممارسة إ ،كالمشاعر كاالتصاؿ بينيـ كىذا يصؼ المعنى العاـ لميقظة الذىنية

مؽ كاستعماؿ كمكاقؼ مف خبلؿ خأف يفسر ما في العالـ مف ظكاىر  -عبر التأمؿ-ف الفرد يستطيع أ

ف غياب ا  ك  ،دراكية لمعقؿكاإل ،ترتبط بالعمميات المعرفية تمؾ التي ،ك طرائؽ جديدة لفيمياأمفاىيـ 

نما فقدانو لممركنة فعند خضكع االفراد لمتفكير ا   يعني غياب جميع تمؾ العمميات ك اليقظة الذىنية ال

المعمكمات الضركرية  ـك تغيب عنيأ كفما يفقد كالتصرؼ التمقائي بدكف كعي )يقظة( فانو غالبان 

 .(2012)نكرم،  ع اآلفاؽ الذىنية لمعالجة المكقؼلتكسي

في ظؿ ىذا أصبح اإلبداع اآلف بمثابة األمؿ األكبر لمعنصر البشرم لحؿ الكثير مف المشكبلت 

نمفقط القكل العاممة بيا عمى التي تكاجيو، خصكصان أف مستقبؿ األمـ ال يعتمد ا يعتمد عمى ، كا 

مف العامميف، أم عمى أفراد مبدعيف في مختمؼ المجاالت )بحر كالعجمة،  يزةمم يةتكفير نكع

2010.) 

كنظران ألىمية اإلبداع التنظيمي في مساعدة المنظمة عمى العمؿ بصكرة أفضؿ مف خبلؿ تحسيف 

لى تسييؿ العمميات اإلبدا عية التي تمكف المنظمة مف التنسيؽ كالرقابة الداخمية كالييكؿ التنظيمي، كا 

لى  ،االستمرار كمكاصمة عمميا يجاد الحمكؿ اإلبداعية لممشكبلت التي تكاجييا بكفاءة كفاعمية، كا  كا 

إحداث تغييرات إيجابية في بناء المنظمة كفي عممياتيا اإلدارية، كمساعدتيا عمى التكيؼ كالتفاعؿ 

يا، كاالرتقاء بمستكل أدائيا كأداء العامميف فييا، مع المتغيرات البيئية المحيطة بيا، كتحسيف إنتاجيت

جراءات كأساليب عمؿ جديدة مبدعة  يجاد اكتشافات كمقترحات كأفكار لكضع أنظمة كلكائح كا  كا 

كخبلقة، األمر الذم ينجـ عنو بركز برامج كخدمات خارج نشاطات المنظمة الرئيسة، كتحسيف جكدة 
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ر المستفيد مف الخدمة كزيادة مدخبلتيا المالية )عكض، كالخدمات التي تقدميا لمجميك  ،المنتجات

2013.) 

باعتباره أحد ركائز العمميات  بداع التنظيميأصبح ىناؾ تكجو عالمي نحك اإل ،في ضكء ذلؾ

حيث سيطر  ،دارم الفعاؿقظة الذىنية أحد مقكمات العمؿ اإلدارية في المؤسسة كقد اعتبرت الياإل

إال أف التغيرات التي تميز  ،ميف عمى شؤكف المؤسسات االقتصاديةمفيكـ اليقظة عمى أذىاف القائ

أصبحت تطاؿ المؤسسات التربكية عامة، كىذا ُيممي عمييا األخذ بعيف  ،المجتمعات بسرعتيا كعمقيا

االعتبار تحسيف خططيا، ألنيا ربما تككف ىي األكثر حاجةن مف غيرىا ألف تأخذ بمفيـك اليقظة لكي 

كالصعكبات التي تكاجييا أثناء تنفيذ استراتيجياتيا )القحطاني  ،المشكبلتتتفادل مف خبلليا 

 (.2015كالعتيبي، 

 مشكمة الدراسة: 2.1

داعي كىي ُتعنى بتغيير زكايا بالمككنة لمقدرة عمى التفكير اإل ـ العكامؿأىالذىنية مف تعد اليقظة 

 ،درجة التي يغير بيا الشخص مكقفان ماحيث تشير إلى ال .تفكير الفرد أثناء قيامة بالنشاطات العقمية

و، بحيث ئحؿ مشكبلتو كتطكير أدا عمى بداع عف قدرة الفردك كجية عقمية معينة، كما يعبر اإلأ

ف العمؿ اإلدارم المبدع إذلؾ ف ضكء يصبح ىناؾ مجاؿ لتطكير الممارسات اإلدارية الجيدة، كفي

يقكد إلى مستكل أداء أفضؿ مف خبلؿ تكضيح يؤدم إلى تغيير في السمكؾ اإلدارم لئلدارييف بحيث 

ه أدكارىـ كمسؤكلياتيـ التي يحمميا اإلدارييف تجاتمؾ  كمبلحظتيا، كتحميميا، كالمعتقدات ،القناعات

لما ليا مف أثر كاضح في تطكير اإلدارة  ،ما يؤكد أىمية اليقظة الذىنية في الحقؿ التربكمالمينية، 
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جاءت ىذه الدراسة  ،لمنظكمة التربكية المنشكدة، كفي ضكء ذلؾالتربكية، مف أجؿ تعزيز مخرجات ا

بداع التنظيمي لدى جد عالقة بين اليقظة الذهنية واإلهل تو : الرئيس التالي سؤاؿال فلئلجابة ع

  ؟محافظتي الخميل وبيت لحمموظفي مديريات التربية والتعميم العالي في 

 أسئمة الدراسة: 3.1

 جابة عف التساؤالت اآلتية:; ينبغي اإللرئيسلئلجابة عف سؤاؿ الدراسة ا

محػافظتي فػي  العالي ما مستكل اليقظة الذىنية لدل مكظفي مديريات التربية كالتعميـ (1

 ؟الخميؿ كبيت لحـ

 مستكيات اليقظػة الذىنيػة لػدل مػكظفي مػديريات التربيػة كالتعمػيـ بيففركؽ  ىناؾ ىؿ (2

 المسػمى الػكظيفي،ك ، رات : الجػنسلمتغيػ كفقان محافظتي الخميؿ كبيت لحـ في  العالي

 ؟ كالمديرية ، كعدد سنكات الخبرةكالمؤىؿ العممي

فػػػػي  العػػػػالي مػػػػا مسػػػػتكل اإلبػػػػداع التنظيمػػػػي لػػػػدل مػػػػكظفي مػػػػديريات التربيػػػػة كالتعمػػػػيـ (3

 ؟محافظتي الخميؿ كبيت لحـ

التنظيمػػػي لػػػدل مػػػكظفي مػػػديريات التربيػػػة  مسػػػتكيات اإلبػػػداع بػػػيففػػػركؽ  ىنػػػاؾىػػػؿ  (4

كالمسػػػمى لمتغيػػػرات: الجػػػنس كفقػػػان محػػػافظتي الخميػػػؿ كبيػػػت لحػػػـ فػػػي  العػػػاليكالتعمػػػيـ 

 ؟ كالمديرية كعدد سنكات الخبرة  كالمؤىؿ العممي الكظيفي
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بػػػػيف اليقظػػػػة الذىنيػػػػة كاإلبػػػداع التنظيمػػػػي لػػػػدل مػػػػكظفي  ارتباطيػػػةعبلقػػػػة  ىنػػػػاؾىػػػؿ  (5

 ؟محافظتي الخميؿ كبيت لحـفي  العاليمديريات التربية كالتعميـ 

 دراسـةفرضيـات الـ 4.1

 :المنبثقة عف أسئمة الدراسة اآلتية الصفرية تسعى الدراسة الحالية إلى التحقؽ مف صحة الفرضيات

مستكيات اليقظة  بيف (α≤0.05) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل: الفرضية األولى

كفقا لمتغير  ،حـ محافظتي الخميؿ كبيت لفي  العالي الذىنية لدل مكظفي مديريات التربية كالتعميـ

 .الجنس

مستكيات اليقظة  بيف (α≤0.05) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل: الثانيةالفرضية 

كفقا لمتغير المسمى  ،ضفةفي مديريات جنكب ال العالي الذىنية لدل مكظفي مديريات التربية كالتعميـ

 .الكظيفي

مستكيات اليقظة  بيف (α≤0.05) ية عند مستكلال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائ: الثالثةالفرضية 

لمتغير المؤىؿ  كفقا ،في مديريات جنكب الضفة العالي الذىنية لدل مكظفي مديريات التربية كالتعميـ

 .العممي

مستكيات اليقظة  بيف (α≤0.05) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل: الرابعةالفرضية 

كفقا لمتغير عدد  ،ةفي مديريات جنكب الضف العالي ربية كالتعميـالذىنية لدل مكظفي مديريات الت

 .سنكات الخبرة
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مستكيات  بيف (α≤0.05) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل: الخامسةالفرضية 

كفقا لمتغير  ،نكب الضفةفي مديريات ج العالي اليقظة الذىنية لدل مكظفي مديريات التربية كالتعميـ

 .المديرية

مستكيات  بيف (α≤0.05) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل: السادسةلفرضية ا

كفقا  ،في مديريات جنكب الضفة العالي اإلبداع التنظيمي لدل مكظفي مديريات التربية كالتعميـ

  .غير الجنسلمت

ات اإلبداع مستكي بيف (α≤0.05) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل: السابعةالفرضية 

كفقا لمتغير  ،لضفةفي مديريات جنكب ا العالي التنظيمي لدل مكظفي مديريات التربية كالتعميـ

 .المسمى الكظيفي

مستكيات اإلبداع  بيف (α≤0.05) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل: الثامنةالفرضية 

كفقا لمتغير  ،الضفةيريات جنكب في مد العالي التنظيمي لدل مكظفي مديريات التربية كالتعميـ

 .المؤىؿ العممي

مستكيات اإلبداع  بيف (α≤0.05) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل: التاسعةالفرضية 

كفقا لمتغير عدد  ،في مديريات جنكب الضفة العالي التنظيمي لدل مكظفي مديريات التربية كالتعميـ

 .سنكات الخبرة
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مستكيات اإلبداع  بيف (α≤0.05) تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكلال : العاشرةالفرضية 

كفقا لمتغير  ،جنكب الضفةفي مديريات  العاليالتنظيمي لدل مكظفي مديريات التربية كالتعميـ 

 .المديرية

بيف  (α≤0.05)اللة إحصائية عند مستكل الداللة ال تكجد عبلقة ذات د: الحادية عشرالفرضية 

في مديريات جنكب  العالي ذىنية كاإلبداع التنظيمي لدل مكظفي مديريات التربية كالتعميـاليقظة ال

 الضفة؟

 أهمية الدراسة: 5.1

 :األهمية النظرية

تظير األىمية النظرية مف خبلؿ االطبلع عمى اليقظة الذىنية مف خبلؿ مفيكميا كالتطكر التاريخي 

لمؤثرة فييا، ككذلؾ االبداع التنظيمي مف حيث الميارات كأىمية اليقظة الذىنية، كأبعادىا كالعكامؿ ا

كمستكياتو كاألساليب العممية المتبعة في تنميتو كخصائص العممية االبداعية كأىمية االبداع التنظيمي 

كمعكقاتو، ككذلؾ االطبلع عمى الجيكد السابقة التي تناكلت مكضكع اليقظة الذىنية كاالبداع 

لدراسة المكتبة العربية، كالمكتبة الفمسطينية بشكؿ خاص، كما تضيؼ تغني ىذه اكما  التنظيمي،

ىذه الدراسة األكلى مف نكعيا في  د  تع، ك مادة نظرية، يمكف االستفادة منيا عمى الصعيد األكاديمي.

 .البيئة الفمسطينية في حدكد عمـ الباحثة
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 األهمية التطبيقية:

أنظار العامميف في الحقؿ التربكم نحك اليقظة  كجيوتمف خبلؿ التطبيقية ىمية الدراسة أتظير 

براز إباإلضافة إلى  ،مف األفكار المستجدة عمى الميداف التربكم في فمسطيف كاحدة الذىنية، باعتبارىا

تكفر ىذه ، كما لربط بينو كبيف االبداع التنظيميكا ،الدراسة لمصطمح اليقظة الذىنية كمفيكـ حديث

مديريات  القطاع التربكم في كاإلبداع التنظيمي تساعد اإلدارييف في ،يةالدراسة أداةن لميقظة الذىن

في تكجيو ممارساتيـ اإلدارية، كالباحثيف الستخداميا في دراسات أخرل،  ،العالي التربية كالتعميـ

دارة مديريات التربية إإلدارييف كتزكيد القائميف عمى اكالرقابة في تكظيفيا كمؤشرات لتقكيـ سمكؾ 

مكثقة مستمدة مف الدراسة الميدانية تساعد في تطكير  ،بتكصيات كمقترحات ،العالييـكالتعم

 المؤسسات كتحسف مف أدائيا.

 أهداف الدراسة: 6.1

عبلقة بيف اليقظة الذىنية كاإلبداع التنظيمي لدل مكظفي مديريات اليدؼ الرئيس التعرؼ عمى ال

 .لحـ محافظتي الخميؿ كبيتالتربية كالتعميـ العالي في 

 كيتفرع عنو األىداؼ الفرعية اآلتية:

محافظتي في  العالي مستكل اليقظة الذىنية لدل مكظفي مديريات التربية كالتعميـ (1

 .الخميؿ كبيت لحـ
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محافظتي في  العالي مستكل اإلبداع التنظيمي لدل مكظفي مديريات التربية كالتعميـ (2

 . الخميؿ كبيت لحـ

اليقظة الذىنية لدل  عمى محكربات المبحكثيف متكسطات استجا بيفالفركؽ  طبيعة (3

 كفقان  ،محافظتي الخميؿ كبيت لحـفي  العالي مكظفي مديريات التربية كالتعميـ

 سنكات الخبرة.كعدد المسمى الكظيفي، ك المؤىؿ العممي، ك متغيرات: الجنس، ل

اإلبداع التنظيمي  عمى محكرمتكسطات استجابات المبحكثيف  بيفطبيعة الفركؽ  (4

 كفقان محافظتي الخميؿ كبيت لحـ في  العالي مكظفي مديريات التربية كالتعميـ لدل

 سنكات الخبرة.كعدد المسمى الكظيفي، ك المؤىؿ العممي، ك متغيرات: الجنس، ل

التكصؿ إلى التكصيات كالمقترحات التي تسعى إلبراز مصطمح اليقظة الذىنية  (5

 .ي الخميؿ كبيت لحـمحافظتفي العالي  تعميـالتربية ك الداخؿ مديريات 

 حـدود الـدراسـة  7.1

محافظتي الخميؿ ىذه الرسالة عمى المكظفيف اإلدارييف في مديريات تربية  اقتصرت الحدكد البشرية :

 مع افتراض تمثيؿ العينة المختارة لمجتمع الدراسة. ،كبيت لحـ 

 لحـ كالخميؿ(.)بيت في محافظتي كالتعميـ العالي  تربيةالالحدكد المكانية : مديريات 

 .2018/2017ىذه الدراسة في الفصؿ الثاني مف العاـ األكاديمي أجريت الحدكد الزمانية : 

 . المصطمحات الكاردة في ىذه الدراسةك  ،الدراسة عمى المفاىيـ اقتصرت الحدكد المفاىيمية :
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 مصطمحـات الـدراسـةتعريف  8.1

كالكعي  ،كاالنفتاح كاالستعداد ،المحظة الحالية ىي التنظيـ الذاتي لبلنتباه في"اليقظة الذهنية: 

 (.123، ص2014)البحيرم كآخركف،  "بالتجارب في المحظة الحالية

حالة عقمية مف التركيز الطكعي لبلنتباه "بأنيا  ( (Browm & Rayan,2003, 828كما يعرفها 

 ."كبدكف الحكـ المسبؽكاالدراكية  ،كالعاطفية ،كالعقمية ،التجربة الراىنة بجكانبيا الحسية عمى

 بأنيا قدرة األفراد عمى تككيف نظرة شاممة ككاضحة عف بيئة المؤسسةجرائيًا إوتعرفها الباحثة 

كالمكاقؼ مف  ،تمكف الفرد مف تحميؿ األحداث ،كالمركنة ،الداخمية كالخارجية أم حالة مف الكعي

التي مف شأنيا تحسيف األداء  ،يدةكابتكار المكاقؼ كالحاالت الجد ،حكلو كتدفعو لمتنبؤ بالمستقبؿ

 الكظيفي لؤلفراد.

أك عمؿ جديد يتميز بأكبر قدر مف  ،عممية ذات مراحؿ متعددة ينتج عنيا فكرة"اإلبداع التنظيمي: 

 ،كىذه القدرة اإلبداعية مف الممكف تنميتيا ،كالحساسية لممشكبلت ،كاألصالة ،كالمركنة ،الطبلقة

 (.92، ص2010)خمؼ، "كمكاناتيـ الجماعات كالمنظماتاألفراد ك  كتطكيرىا حسب قدرات

أك  ،أك خدمات جديدة ،دارة المنظمة لتطكير منتجاتإبأنو سعي "( Griffin 2002, 92 ) ويعرفه

 ."أك خدمات حالية ،استخدامات جديدة لمنتجات

 عمى الذكاء تعتمد ،دراؾ كتحسيف كتطكير أفكار جديدةإبأنو قدرة الفرد عمى وتعرفه الباحثة اجرائيًا 

 التميز.بداع ك لصفات التي تدفع باألفراد الى اإلكغيرىا مف ا ،المنفتح كالمركنة ،كالعقؿ
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ىي المحافظات التي تقع في جنكب الضفة الغربية كتضـ محافظات جنوب الضفة الغربية: 

   /23https://ar.wikipedia.org/wiki-5-2018محافظتي الخميؿ كبيت لحـ.

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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 الفصل الثاني

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 اإلطار النظري 1.2

 مقدمة:  1.1.2

تتعارض  كالالسائد في عمـ النفس،  كاالتجاه ،بالحرية الركحية قديمان  ذىنية )العقمية( رتبطت اليقظة الا

ك عممية، بؿ ىي مجرد كسيمة عممية لمشعكر أك ثقافية أتقاليد دينية  كأمعتقدات اليقظة مع أم 

كالركائح، كىي تأخذ الكثير مف الممارسة كالتفكير  كاألحداثالجسدية كالمشاىد  كاألحاسيس باألفكار

 .)47: 2012الزبيدم، )كالكعي حكؿ ما يتعيف عمى الفرد القياـ بو كالذىاب الى فعمو 

شكاؿ الممارسة التأممية، كتقنيات التأمؿ تساعد عمى تركيز أىي شكؿ مف  (العقميةنية )الذىاليقظة ف

بدكف الخكض  كاالنفتاحف يتميز الفرد بالمركنة أؿ تحقيؽ الكعي المستمر، كيجب الفرد مف خبل

 لى التفحص الدقيؽ لمتكقعات كالتفكير المستمريف باعتماد الفرد عمى خبراتوإكتشير ، بتحميؿ المكقؼ
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نيا تحقيؽ أجكانب الجديدة لممكاقؼ التي مف شالميمة في السياؽ كتحديد ال األشياءكتثميف 

يمر  ،عقميان  ، فالفرد حينما يككف يقظان االجتماعية تعامبلتوثناء أالكظيفي لمفرد  كاألداء االستبصار

 . (Kirsteller, et.al, 2007) بحالة متزايدة مف التأمؿ المعرفي

 :ذهنيةاريخي لميقظة الالتطور الت  2.2.2

حيث ترجع  ;لميقظة العقمية تاريخان دينيان كفمسفيان طكيبلن  ّفريخ اليقظة العقمية، يمكف القكؿ إباستقراء تا

كالتقاليد البكذية التي بدأت في اليند، كانتشرت   أصكليا الى الممارسات الشرقية لمتأمؿ في الفمسفة

لى أصكليا في مضت. كىناؾ أدلة تشير إ ( سنة2500في الشرؽ األقصى منذ أكثر مف )

سبلـ مف مسيحية، كما أف ليا أصكالن في اإلالممارسات التأممية في الييكدية، كالتعاليـ الركحية ال

سبلـ كالتقاليد الدينية يعد جكىر اإل -مثؿ التفكر كالتدبرالذم يتضمف مفاىيـ –منطمؽ أف التأمؿ 

ما   -غالبان –ف الممارسات التأممية لمتقاليد الركحية كالدينية، فإان االسبلمية، كأساس عقيدة المسمـ. ككفق

ليية. كمف جانب آخر، ىناؾ أدلة تشير الى أصكليا انطبلؽ رئيسة نحك معرفة الذات اإلتكفر نقطة 

الفمسفية في الفكر األكركبي الغربي، كبخاصة في الفمسفات: اليكنانية، كالظاىراتية، كالكجكدية، 

اليقظة  ّنساني في أمريكا، كجميعيا تشير الى أفعف االتجاىيف: المتسامي، كاإل بلن كالطبيعية، فض

العقمية ترتكز عمى الخبرة االنسانية، كترتبط باألنشطة األساسية لمشعكر كاالنتباه كالكعي )البحيرم، 

 (.2014كآخركف

متعددة حكؿ العالـ، كذلؾ لدل فئات كثيرة ك  ،نتيجة فكائد كثيرة في المجاؿ العبلجي ىابدأ ظيكر  حيث

، إال أف انات الشرقية خاصة البكذيةكمع أف جذكر ىذا األسمكب العبلجي تمتد إلى فمسفة الدي
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 & Ledesmaاندماجو في الرعاية الصحية الحديثة كالمجتمعات المتطكرة أصبح كاقعان مممكسان )

Kumano, 2009.) 

كعي كالممارسات التي تعزز ىذا الكعي شارة الى حالة نفسية مف الكقد استخدـ مصطمح اليقظة لئل

 كطريقة معالجة المعمكمات كسمات الشخصية.

كر مفاىيمية مف عصكر الحركات الركحانية )البكذية( ذج (العقميةالذىنية ) استمد مفيكـ اليقظةقد ك 

االىتماـ عمى العبلقة بيف العقؿ كالجسد  تركزكفمسفتيا عبر االنخراط في ممارسات التأمؿ التي 

، إذ اعتقد (العقميةالذىنية ) فكار كالمشاعر كاالتصاؿ بينيـ، كىذا يصؼ المعنى العاـ لميقظةكاأل

كمكاقؼ  ،أف يفسر ما في العالـ مف ظكاىر ،عبر التأمؿ ،أصحاب ىذه الممارسة أف الفرد يستطيع

 التي ترتبط بالعمميات المعرفيةتمؾ أك طرؽ جديدة لفيميا  ،مف خبلؿ خمؽ كاستعماؿ مفاىيـ

نما  ،جميع تمؾ العمميات ال يعني غياب ،(العقميةالذىنية ) كية لمعقؿ، كأف غياب اليقظةاكاإلدر  كا 

ما  -غالبان –فإنو  ،كالتصرؼ التمقائي بدكف كعي )يقظة( ،لمتفكير فردفقدانو لممركنة فعند خضكع ال

 (.Langer,2002) ع اآلفاؽ العقمية لمعالجة المكاقؼيعنو المعمكمات الضركرية لتكس غيبتأك ،يفقد

اىتمامان  لقيت الماضي القرف مف الستينات في األعماؿ إدارة مجاؿ إلى اليقظة مفيـك دخكؿ منذك 

اليقظة ىي إحدل الطرؽ  ف  إكيمكف القكؿ  لو، المقدمة التعاريؼ فتعددت الباحثيف قبؿ مف كبيران 

 المعمكماتي السياؽ" ابي صدكيق التنافس شديدة المتيسرة لضماف النجاح المستمر لممنظمات في بيئات

 بغرض الخارجية بيئتيا إلى )الطكعي(المسبؽ كاإلرادم اإلصغاء مف المنظمة تتمكف بكاسطتو الذم

آثارىا  مف كالتقميؿ كتفادييا لمعرفة األخطاء أك كقتيا، في الستغبلليا المناسبة الفرص عمى منافذ فتح
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القرارات )معراج  تغذية كنشرىا بغرض تالمعمكما كتحميؿ كتكزيع تجميع العممية ىذه كتتضمف

 (.2005كعدكاف، 

 :(Mindfulness) ذهنيةمفهوم اليقظة ال 3.2.2

أك  ان الجكدة التي يمتمكيا العقؿ ليصبح مدرك" بأنيا اليقظة الذىنية( Grossman، 2005:2عرؼ )

  لمخطر" ان ما كمنتبي يءمف ش ان كحذر  ان كاعي

القدرة عمى خمؽ فئات جديدة، كاستقباؿ "ة تعني ذىنيل( أف اليقظة اBodhi, 2000: 33يرل )ك 

المعمكمات الجديدة كاالنفتاح عمى كجيات نظر مختمفة كالسيطرة عمى السياؽ كالتأكيد عمى عممية 

 ."النتيجة

الذم يتميز بصكرة مختمفة  ،( بأنيا "حالة مف الكعي الحسيLanger 289 :1992كما يعرفيا )

 ما ىك منظكر في المحيط الذم ىك فيو" حساسان لكؿرؾ الفرد منفتحان ك كفعالة، تت

كاقع  بتركيز عاؿإ ان ككف فييا الشخص مدرك( بأنيا الحالة التي ي200 :2012)نكرم،  ياكيعرف

أك رد الفعؿ العاطفي  ،ر باألفكار المتعمقة بالمكقؼصالمحظة الراىنة كاالعتراؼ بيا دكف البقاء منح

 لمكاقع أك لمحالة.

بأنيا الكعي الناشئ عف تكجيو االنتباه لمخبرة ( kabat-zinn, 2003: 145ت زيف )كابا ياكما يعرف

 التي تحدث في المحظة الحالية، كتقبميا دكف اصدار أحكاـ تقييمية عمييا.
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دة في المحظة التي حدثت بيا دكف تعرؼ اليقظة الذىنية بأنيا درجة كعي الفرد بالخبرات المكجك كما 

مكاف القياـ بتنميتيا مف خبلؿ ليقظة الذىنية عمى أنيا حالة باإلالى اذ ينظر إصدار األحكاـ، إ

 .(Davis & Hayes, 2011ممارسات كأنشطة مثؿ التفكر كالتأمؿ )

التنظيمية عمى أنيا  الذىنية( اليقظة Olendzki,2005: 65) تعرف أما عمى المستكل التنظيمي فقد

لخمؽ المعنى كالمعرفة الجديدة  ،في إطار الحكار أك ربط كمشاطرة اليقظة العقمية لؤلفراد ،اتصاؿ"

 . "المذاف سيساعداف األفراد كالمنظمات عمى تحقيؽ تطابؽ كبير بيف أىدافيـ كمخرجاتيـ

 رغـ اختبلؼ الذيف ،كالمنظركف الباحثكف قدمو ام  ع يختمؼ ال الذىنية اليقظة مفيـك تحديد كما أف

 طياتو مراقبة في مؿحي المصطمح ىذا أف عمى اتفقكا ـأني إال باحث كؿ لدل المحدد النظرم الجانب

بالتالي فإف ك  القرارات، اتخاذ مف التمكف أجؿ مف المحيط إلى كاالستماع التغيرات كاستباؽ البيئة

 المؤسسة تتمكف حتى ،معالجتيا بعد ،المعمكمات المستقاة نشر ثـ كتحميميا البيئة مبلحظة ىي اليقظة

 (.2005التغييرات )عمكر،  كاستباؽ يةاستراتيج قرارات اتخاذ مف

 الذهنيةاتجاهات اليقظة  4.2.2

 تيتـ ،دفاعية يقظة :عمى مستكل الفرد صنفيف في أك سمككياالذىنية  اليقظة اتجاه تصنيؼ يمكف

 الجديدة الفرص عف بالبحث تيتـ ىجكمية كيقظة لممؤسسة، الحالية عمى األنشطة التيديدات بكشؼ

 ثبلث كجكد يتضحك  .مبتكرة فرص إلى الدفاعية اليقظة قبؿ مف لمكتشفةالتيديدات ا تحكيؿ أك

  (:2009، كركمي)محددة كما ذكرىا  خصائص منيا كاحد لكؿ لميقظة اتجاىات
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 القياـ دكف المستعمؿ قبؿ مف المكجكدة المعمكمات بجمع تيتـ دفاعية يقظة كىي السمبية اليقظة

 األفراد كجميع اليقظة، أنكاع مف نكع أم تستثني ال دائمة بصفة تككف المعمكمات، عف أكلي ببحث

 عف تبحث كىذه اليقظة المعمكمات، مصادر جميع عمى كتعتمد اليقظة، بعممية معنيكف المؤسسة في

 .المؤسسة نشاط عمى الحالية التيديدات اكتشاؼ

 أك انكيةث مف مصادر سكاء فقط، المؤسسة تيـ التي المعمكمات بجمع تيتـ : اّلنشطة نصف اليقظة

 محددكف ىناؾ أفرادك   )معينة فتراتفي  ( متكررة استعماالت ليا ك اليقظة أنكاع جميع تخص أكلية،

 متطكرة كأبحاث أبحاث عمى تعتمد التي النشطة اليقظة بكظيفة يقكمكف الذيف الكاشفكف ىـ(

 .الممكنة الفرص بكشؼ تيتـ اليقظة ىذهك  االنترنت،

 بمكاضيع كتيتـ ،خطيرة معمكمات عف بالبحث السابقيف النكعيف عدلتت  (الفعالة( اّلنشطة اليقظة

 مستقبمية بكشؼ فرص تيتـ ،ىجكمية يقظة كىي أخصائييف، إلى تياميم ُتككؿ، )مفصمية( معينة

 عمى كالعمؿ فرص إلى المستقبمية التيديدات تحكيؿ أك المنافسيف، قبؿ مف االكتشاؼ كصعبة

 .انتيازىا

ميادينيا كاتجاىاتيا، إذ يمكف أف تككف  لؾأىدافيا، ككذدد بتعدد أغراضيا ك ت اليقظة فتتعأما أكقا

 فإف في كقت معيف أك غير ذلؾ، كبصفة عامة معينان  تستيدؼ مكضكعان  ،يقظة دائمة في المؤسسة

 :(2011، عبلكم)كىي كما ذكرىا  ،أنشطة اليقظة تدكر حكؿ أربعة أكقات معينة

 معطى كسياؽ معطى كقت مكجكد في مكضكع تحميؿ أك "ةفني حالة" عف عبارة ىي :نقطية يقظة

 .السكؽ دراسة مف تقترب كىي
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 المستيدؼ  المكضكع تعرؼ مسبقا المؤسسة ك مستيدفة، لمكاضيع منظمة : يقظةمناسبتية يقظة

 دكاـ.عمى ال ستراقبو الذم  )اليدؼ(

 كىي المرَاقبة، ادرلممص السؤاؿك  ،الزماف حسب المستيدؼ لممكضكع منتظمة مراقبة دورية: يقظة

 المنظمات نشرات ك المؤتمرات كعركض كمقاالت المجبلت كالدراسات كالتقارير مكازناتال تكضح

 .إلخ...المعمكمات، بنكؾ ك المتخصصة

 في تسمى تنبييات التي المعمكماتكىي عبارة عف  الضعيفة، اإلشارات بالتقاط تسمح دائمة: يقظة

 رادار" عنيا إراديا أك مبحكث معمكمات "المراقبة رادار" ظيؼتك  مف ُتستَنتج كىي الكمي، المحيط

 التنبيو.

 :لذهنيةأهمية اليقظة ا 5.2.2

 لمتفحص الدقيؽ باعتماد الفرد عمى خبراتو كتثميف األشياء الدقيقة في سياؽ ان مؤشر  الذىنيةاليقظة  تعد  

األداء الكظيفي لمفرد أثناء ك  ،نيا تحسيف االستبصارأكتحديد الجكانب الجديدة منو التي مف ش ،محدد

تساعد الفرد عمى إدراؾ األنشطة لحظة بمحظة ما يحسف مف  الذىنيةتعامبلتو االجتماعية، فاليقظة 

 (.Cayoun,2004اتخاذ القرار )فرص 

فرؽ بيف  ىناؾفي الكاقع الحاضر بشكؿ نشط، ك إلى محافظػة الفرد عمى كعيو  الذىنيةُتشير اليقظة ك 

أثناء قيامو بنشاطاتو الجسدية كالعقمية المختمفة،  ،غير كاعإ لوك  ،ما يحدث فعبلن ككف الفرد كاعيان ل

حيُث يككف الفرد في حالة البلكعي مقيدان داخؿ أطر تفكير جامدة. كتزداد القدرة عمى تطكير الكعي 
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انية إمك ازدادتإمكانية مبلحظة التفكيػر  ازدادتكاالسػتغراؽ فيما كراء المبلحظة المعرفية، فكمما 

 (.2014ت )حسيف، تنظيـ الذا

ا دة كمدركسة، كبمشاعر ملؤلفراد القدرة عمى النظر في األشياء بطريقة جدي الذىنيةكما تتيح اليقظة 

يؤدم إلى ردكد تمقائية قد تعمؿ عمى جعمنا قادريف عمى اتخاذ الخيار المناسب مف ضمف مجمكعة 

 (.Brown & Ryan, 2003) المطركحةمف الخيارات 

لكعي الذاتي كانخفاض ردكد ما يؤدم إلى زيادة االعقمية ترتبط بزيادة اإلبداع،  ف زيادة اليقظةإ كما

ما يحسف مف القدرة عمى اتخاذ خيارات تكيفية أثناء اتخاذا القرارات، كما تعمؿ اليقظة عمى الفعؿ 

الكاقع التنظيمي، إلى  ةدفع المنظمة عمى اتخاذ القرارات الكاعية القائمة عمى أسس منطقية متمركز 

ف فييا بحساسيتيـ ك المنظمات اليقظة تتميز باالستقرار كالثبات العالي، كيتمتع العامم لذلؾ فإف

دكران ميمان في  لراجعةكما تمعب التغذية ا ،كبيرة كينشغمكف ذىنيان بالمستقبؿ بدرجة لؤلنشطة المعرفية

 (.Swanson& Ramiller, 2004نة )ك اتخاذ القرارات مما يضفي عنصر المر 

كذلؾ التخفيؼ مف درجة االحتراؽ  ،كتحسيف الرضا عف العمؿ ،عمى تخفيؼ الضغطاليقظة تعمؿ ك 

كعية حياة الفرد، كما أنيا تزيد مف قدرة المنظمات عمى مبلحظة نك  ،نتاجيةتحسيف اإلك الكظيفي، 

مكف أف تعصؼ كمعالجتيا كالكشؼ كاالستجابة لئلنذارات األكلية ألم مشكمة ي كالمشكبلت القضايا

 (.Scott, 2004بالمنظمة )
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ما لؤلحداث التي يمر بيا الفرد كقطعية  ،حادية االتجاهأ ةانعداـ اليقظة العقمية يكلد نظر غير أف 

ك ممكنة، كىذا يجعمو أؤل الجديدة، سكاء كانت اجتماعية يؤدم بو الى الرككد الفكرم كعدـ تقبؿ الر 

 (.2015فرغة )يكنس، ي كالدكراف في حمقة ملاآليتسـ بالسمكؾ 

 في النقاط التاليةفوائد اليقظة العقمية  (Spencer, 2013)ويوضح 

 كثر مع البيئة.أة التعامؿ بحساسي- 1

 .ديدةنفتاح عمى المعمكمات الجاال-2

 استحداث فئات جديدة.-3

 .عددة ثـ المساىمة في حؿ المشكبلتزيادة الكعي بكجيات النظر المت-4

مكف مف تمييز المعمكمات منذ بدء عرضيا ثـ يعالجيا مف خبلؿ التفسير الكاعي فالفرد اليقظ عقميا يت

ف اليقظ عقميا يصنؼ المدخبلت المعرفية ثـ يعالجيا حتى يتمكف مف السيطرة عمييا ضمف ليا، أل

 (2015السياؽ المخصص ليا ) يكنس، 

 :لذهنيةاأبعاد اليقظة  6.2.2

أربعة أبعاد لميقظة يف في مكضكع اليقظة الذىنية ككنو مف أكائؿ الباحث (Langer, 1997طرح )

 تمثمت في:

 كتشتمؿ عمى تطكير أفكار جديدة لمنظر لؤلشياء. ،أك االختبلفات ،اليقظة لمفكارؽ .1

 تعني السعي النشيط ألنكاع جديدة كمختمفة مف المحفزات.االنفتاح عمى الحداثة، التي  .2
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عي كالمشاركة في أم حالة يكاجييا مف الك  تشير لمستكل عاؿجو نحك الحاضر، التي التك  .3

 الفرد.

ك يستحضر مف عمى ما يضعو األفراد باالعتبار أ تؤكدالكعي لكجيات النظر المتعددة، التي  .4

 ف يككف ذا قيمة.، كيعترؼ بأف أم منظكر يمكف أكجيات النظر المتعددة

 كىي: (العقمية) الذىنية ( ثبلثة أبعاد لميقظةGermer, 2005حدد )بينما 

 ما يعمؿ عمى ان في اليقظة العقمية،  ميممعب الكعي لكجيات النظر دكران ي: حيث يالكع

كالحساسية  ،ا يؤدم إلى تبسيط االجراءاتشياء، متطكير األفكار الجديدة بالنظر إلى األ

 اتجاه العمميات كااللتزاـ بالمركنة كاحتراـ الخبرة.

 :ا يؤدم م ،ختمفة مف العمميات اإلداريةكم ،السعي النشط ألنكاع جديدةتعني  التجربة الحالية

نتاج كؿ ما ىك جديد مرتبط باألىداؼ العامة لممنظمة، كمف ا  ك  ،إلى البحث عف الحداثة

خبلؿ ذلؾ يتـ الحفاظ عمى االستدامة في ضكء الخبرة المكتسبة مما يسمح بزيادة التميز 

 كاالبداع.

  :فكار التي كالميؿ الى األ ،قبكؿكال ،كحب االستطبلع ،ىك اتجاه يتميز باالنفتاحالقبكؿ

 جديدان. عقميان  تتضمف تحديان 

 كىي: ف ىناؾ خمسة أبعاد لميقظة الذىنيةالى أ (Bernay, at el, 2009كما أشار )

 عدـ التأثر بالتجارب الداخمية. .1
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 كالتفكير. ،كالمشاعر ،حساس كالتصكر، لئلصغاء، كاإلالمبلحظة كالمراقبة .2

 التصرؼ بكعي. .3

 ات.الكصؼ مع الكمم .4

 الحكـ مف خبلؿ التجربة. .5

 (langer ،1997)ترل الباحثة أف ىناؾ اختبلؼ بيف الكتاب في أبعاد اليقظة الذىنية فقد تناكؿ 

أبعاد اليقظة مف خبلؿ الفكارؽ كاالختبلفات ككذلؾ مف خبلؿ الحداثة كالتكجو نحك الحاضر 

ظة الذىنية كىي الكعي حدد ثبلثة أبعاد لميق (Germer, 2005)كالكعي لكجيات النظر، أما 

الى أف ىناؾ خمسة أبعاد  (Bernay, at el, 2009كالتجربة الحالية كالقبكؿ، كما أشار )

لميقظة الذىنية كىي عدـ التأثر بالتجارب الداخمية، كالمبلحظة كالمراقبة، كاإلصغاء، لئلحساس 

ـ مف خبلؿ كالتصكر، كالمشاعر، كالتفكير، كالتصرؼ بكعي، كالكصؼ مع الكممات، كالحك

 التجربة.

 :لذهنيةاالعوامل المؤثرة في اليقظة  7.2.2

العقؿ الخارؽ سبعة عكامؿ تعتمد عمييا اليقظة  ة( في كتاب ,Fordman 2009)فكرماف حدد 

 كىي: الذىنية

قد أكضحت صكر األشعة ف ،ىـ التدريبات المنشطة لممخأتركيز: ُتعد تدريبات التركيز مف ال .1

لمخ أف تدفؽ الدـ لممخ يزداد بشكؿ مباشر عند تنبييو، كىذا يزيد مف جراؤىا عمى اإالتي تـ 
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اليقظة العقمية، حيث يشجع ذلؾ عمى نمك المحاكر كالشجيرات العصبية كزيادة قكتيا 

كفاعميتيا، كما أف تطكير القدرة عمى التركيز يساعد عمى تجنب المشكبلت كالخبلفات كسكء 

 تركيز في الميمة التي يقكـ بيا الفرد.الفيـ الذم يحدث عندما ال يستطيع ال

الذاكرة: تساعد عممية الحفظ كالتذكر في تشجيع خبليا المخ في تككيف المزيد مف الركابط  .2

كالشبكات العصبية الجديدة ليتـ تخزيف المعمكمات التي تـ اكتسابيا مؤخران، فالذاكرة تشبو 

أف ىناؾ عكامؿ تؤثر عمى الذاكرة  العضبلت التي تزداد قكة بكثرة االستخداـ، عمى الرغـ مف

كرة امثؿ ضعؼ الصحة كالتكتر كعدـ اتباع نظاـ غذائي صحي، فاالعتياد عمى تمرينات الذ

 .الذىنيةا يؤدم إلى زيادة اليقظة م ،يجدد النشاط

خبرات  حؿ المشكبلت: أثبتت الدراسات أف التدريب عمى حؿ المشكبلت تساعد في تككيف .3

إلى  مكىذا يؤد ،دة في المخ مما يزيد مف كفاءتو بشكؿ كبيرمسارات عصبية جدي تساعد

، فعندما تزداد الكفاءة في التعامؿ مع المعمكمات يصبح الفرد قادران عمى الذىنيةتطكر اليقظة 

 التعامؿ مع جميع أنكاع المياـ العقمية في الحياة اليكمية.

قيؽ النجاح في جميع التكاصؿ مع اآلخريف: مما ال شؾ أف التكاصؿ الفعاؿ ضركرم لتح .4

مف  الذىنيةيؤدم إلى تطكر اليقظة  ماكىذا ينشط الناقبلت العصبية في المخ  ،المجاالت

 خبلؿ تبادؿ الخبرات مع اآلخريف.
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قدرة الفرد اإلبداع: فمف خبلؿ االبداع يكلد الفرد األفكار فممارسة األفكار االبداعية يزيد مف  .5

شيط الناقبلت العصبية كتككيف نالبداع يزيد مف تف التدريب عمى اأعمى تطكير ذاتو، كما 

 ركابط عصبية جديدة في الجانب األيمف لممخ كىك الجزء المرتبط باإلبداع كالحدس.

ما يشجع عمى تطكير ركابط دة التكافؽ بيف العينيف كاليديف سرعة رد الفعؿ:  تيدؼ إلى زيا .6

ى التفكير بسرعة تحت أم كمسارات عصبية جديدة كتزيد مف سرعة رد الفعؿ كالقدرة عم

 ضغط.

المخ كالتخمص مف الركتيف اليكمي كاستخداـ الحكاس بطريقة غير  أف تنشيط قكة المخ: حيث .7

 لدل الفرد.  الذىنيةما يطكر اليقظة  ،نشط جانبي المخيتقميدية 

 اإلبداع التنظيمي  8.2.2

 مقدمة: 

حديان مشتركان يتمثؿ في حاجتيا لرفع ت -عمى اختبلؼ أنكاعيا كأحجاميا كمياميا –تكاجو المنظمات 

مستكل أدائيا حتى يتسنى ليا التأقمـ مع متطمبات التغير السريع. كمف ىنا تبرز أىمية اإلبداع في 

اإلبداعي النظاـ المؤسسي، تحقيقان الستجابات مبدعة ذات جدكل كفعالية لمتحديات التي يبرزىا 

 (.2010)بحر كالعجمة، في مجاالت التنمية كالتطكر الحضارم  التنظيمي

لى إ -الذم تسكده مفاىيـ العكلمة كآلياتيا ،خاصة في عصرنا ىذا-تتجو اإلدارة العممية الحديثة ك 

ف العمؿ الذم أأدكات النجاح كمقكماتو كبالفعؿ  ىـأنيا مف أكاالبداع عمى اعتبار  ،يزالبحث عف التم
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مف  كانطبلقان  ، فراد العامميفنظمات كاألات تعكد بالنفع عمى المبداع يبلقي استجابيرتكز عمى اإل

المكارد البشرية كىي المحكر  ف نتحدث عف أساسو المتمثؿ فيأفبل بد لنا مف  ،بداعأىمية مفيكـ اإل

 (.2010بداع )خمؼ، األساسي لعممية اإل

ة ألية منظمة مف المنظمات اإلدارية، كيجمع عمماء اإلدار  التنظيميكقد أصبح التجديد جكىر اإلبداع 

ما يجعؿ حاجتيا إلى اإلبداع حاجة اصرة تعيش ظركفا متغيرة كمعقدة، عمى أف المنظمات المع

ممحة، إذ يتعيف عمى المديريف الذيف يتكلكف إدارة المنظمات اإلدارية المعاصرة أف يحرصكا عمى 

تكليد تنمية كتطكير قدرات العامميف لممساىمة في حؿ المشكبلت، كالمشاركة في اتخاذ القرارات، ك 

األفكار الجديدة كالعمؿ بركح الفريؽ الكاحد المتميز كالجاد كصكالن لئلبداع في العمؿ كزيادة 

 (.2009اإلنتاج)السكيطي، 

، المركنة، الطبلقةالذكاء، االنفتاح،  :كيمكف تمخيص أىـ صفات الشخص المبدع في اآلتي

فع، التكاضع، المثابرة، الطبلقة، القدرة عمى االستقبلؿ، اتخاذ القرار، الثقة بػالنفس، تقػدير الذات المرت

التفكير، التحكـ فػي االنفعػاالت، الطمكح، االنبساطية، االكتفاء الذاتي، قكة االرادة، المخاطرة، 

 (.2005السيطرة )عمكاف، 

كمف ىنا نرل أف اإلبداع التنظيمي منظكمة متكاممة تشترؾ فييا المنظمة اإلدارية كأفراد التنظيـ مف 

يف كمكظفيف ككذلؾ بيئة المنظمة، كتعتبر اإلدارة ىي العنصر الفاعؿ في أداء المنظمة كمف ثـ مدير 

أف تتجو لمتطكير حتى تحقؽ أىدافيا، كما يمحظ في بعض المنظمات الحككمية كجكد بد  كاف ال

إبداعان  الرتابة كالركتيف الذم يمارسو المكظفكف في أداء أعماليـ، كبالتالي ال يتكقػع أف يظيػر منيـ
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كتميزان يساىـ في دفع عجمة التطكير نحك األفضؿ، كبالنظر إلى عناصػر العمميػة اإلبداعية فإف حجر 

 (.2009)العجمة،  التنظيميالزاكية فييا ىك المكظؼ الذم منو كبو تنطمؽ المنظمة نحك اإلبداع 

 مهارات التفكير اإلبداعي: 9.2.2

 (2007 ،أبك جادك كنكفؿ)ت التفكير اإلبداعي حددىا ىناؾ مجمكعة مف الميارات التي تندرج تح

 بما يمي: 

كتعني الخصكبة كالسيكلة التي يمكف معيا تكليد األفكار كالتعبير عنيا كىي تككف  :الطالقة .1

 عمى أربعة أنماط :

 .الطبلقة الفكرية: كىي القدرة عمى إنتاج عدد كبير مف األفكار في مكقؼ معيف 

 ؿ يرتبط إيجابيان بالنجاح اإلبداعي كيتضح ذلؾ مف خبلؿ الطبلقة المفظية: كىي عام

 العرض السريع لمكممات التي تكفي بمطالب معينة.

  الطبلقة االرتباطية: كتعني كعي الفرد بالعبلقات كالسيكلة التي يستطيع بيا تقديـ الفكرة

 بطريقة متكاممة المعنى.

  الكممات في غضكف كقت معيف.الطبلقة التعبيرية: كتشير إلى السرعة التي تترابط بيا 

ىي رؤية األشياء مف خبلؿ مناطؽ أك زكايا مختمفة لعمؿ تمؾ األشياء باستخداـ  المرونة: .2

استراتيجيات متنكعة، كتتمثؿ ىذه القدرة في العمميات العقمية التي مف شأنيا أف تميز بيف 

الفرد الذم يجمد تفكيره الفرد الذم لديو القدرة عمى تغيير اتجاه تفكيره مف زاكية ألخرل، عف 
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في اتجاه كاحد، كتشير كذلؾ إلى القدرة عمى إنتاج عدد متنكع كمختمؼ مف األفكار أك 

االستجابات كالتحكؿ مف نكع معيف مف التفكير إلى آخر، إف المركنة عكس الجمكد الذىني، 

تتطمب كما تعني المركنة التحرر مف القصكر الذاتي أك العقمي أك الثبات الكظيفي، كما 

  .مركنة تكليد الحمكؿ المتباعدة

 .المجمكعة التي يككف الفرد عضك فيياضمف ىي القدرة عمى إنتاج أفكار جديدة  األصالة: .3

أك  ،أك أدكات ،الفرد عمى رؤية المشكبلت في أشياء ةكىي قدر  تجاا المشكالت:الحساسية  .4

يمكف إدخاليا عمى  ،ناتقد ال يراىا اآلخركف، أك التفكير في إدخاؿ تحسي ،نظـ اجتماعية

  .ىذه النظـ

كىي القدرة عمى إضافة تفاصيؿ جديدة كمتنكعة لفكرة أك حؿ  إدراك التفاصيل أو اإلفاضة: .5

غنائيا كتنفيذىا  .مشكمة ما أك لكحة مف شأنيا أف تساعد عمى تطكيرىا كا 

 مفهوم االبداع التنظيمي 10.2.2

مؿ، يككف مف شأنيا تحسيف ظركؼ العمؿ، كتحفيز ىك القدرة عمى ابتكار أساليب ككسائؿ كأفكار لمع

أداء العامميف كقدراتيـ، كزيادة مكاىبيـ، لتحقيؽ األىداؼ اإلنتاجية كاألدائية األفضؿ، كما يمكف أف 

يقتصر السمكؾ اإلبداعي عمى السمكؾ المميز الذم يمارسو الفرد أك المجمكعة في مكقع العمؿ 

 (.2008)الخكالدة كالحنيطي، 
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متصمة بحؿ ياف بأفكار جديدة ك غير مألكفة ك قدرة الفرد عمى اإلت"رؼ اإلبداع التنظيمي بأنو يع كذلؾ

عادة تركيب األنماط المعركفة مف المعرفة في أشكاؿ فريدة فيما يخص ينة أك تجميع ك مشكبلت مع ا 

 .(49: ص2014)صكرية،  "الجكانب اإلدارية

سمكؾ جديد في المنظمة سكاء كاف منتجا  كىك عبارة عف تبني فكرة أ (2005كيعرؼ الفاعكرم )

تكنكلكجيا جديدة أك ممارسة إدارية جديدة ،كتعتمد عمى سرعة المنظمة في  جديدا أك خدمة جديدة أك 

 .تبني أكثر مف نكع كاحد مف تمؾ األنكاع

مة فكرة جديدة يتـ تنفيذىا مف أجؿ تطكير اإلنتاج أك العممية أك الخد( بأنو 2009كيعرفو السكيطي )

، يتراكح أثر اإلبداع في المنظمات مف إحداث تحسينات تقكد إلى خمؽ شيء ذم قيمة كيمكف أف 

يجاد األفكار الجديدة القابمة لمتطبيؽ في المنظمة كالتي يمكف أف تساىـ  الفرد قدرةكىك  عمى خمؽ كا 

  .في تطكير العمميات اإلدارية

بداعية كمككنات اإلبداع إلى أف معظـ تشير المراجعة المستفيضة لما كتب حكؿ الظاىرة اإلك 

الدراسات كالكتابات تركزت عمى معالجة أربعة مككنات رئيسية تعتبر مف مختمؼ االتجاىات 

 (:2002كالنظريات في عمـ نفس اإلبداع. كفيما يمي نعرض بإيجاز ليذه المككنات )جركاف، 

محتكل حضارم كثقافي، كأف  اإلبداع ظاىرة اجتماعية كذاتفالمناخ: الذم يقع فيو اإلبداع:  .1

الفرد يصبح جديران بكصؼ "المبدع" إذا تجاكز تأثيره عمى المجتمع حدكد المعايير العادية. 

ران يكبيذا المعنى يمكف النظر لئلبداع كشكؿ مف أشكاؿ القيادة التي يمارس فييا المبدع تأث

 شخصيان كاضحان عمى اآلخريف.
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اص المبدعيف عف طريؽ دراسة متغيرات األشخ إلىالشخص المبدع: يمكف التعرؼ  .2

الشخصية كالفركؽ الفردية في المجاؿ المعرفي كمجاؿ الدافعية، كيتناكؿ كصؼ الشخص 

كىي الخصائص المعرفية كالخصائص الشخصية  ،ةثبلثة مجاالت رئيس -عادةن –المبدع 

 كالدافعية.

الضعؼ كالفجكات العممية اإلبداعية: كىي عممية تحسس لممشكبلت كالكعي بيا كبمكاطف  .3

كالتنافر كالنقص فييا، كصياغة فرضيات جديدة كالتكصؿ إلى ارتباطات جديدة باستخداـ 

عادة فحصيا عند المزكـ،  المعمكمات المتكافرة، كالبحث عف حمكؿ، كتعديؿ الفرضيات كا 

 كتكصيؿ النتائج.

 ،بس فيياال لُ  الناتج اإلبداعي: يعني أف تؤدم في النياية إلى نكاتج مممكسة مبدعة بصكرة .4

 معياريف لمحكـ عمى النكاتج. عممية األصالة كالمبلءمة كتتخذ ىذه ال

 : العممية االبداعيةخصائص  11.2.2

 ،أك عممية ،كالجكانب، حيث ينظر إليو عمى أنو قدرة ،بداع ظاىرة متعددة األكجويعكس اإل .1

 أك نتاج.

 كالتحرر. ،كاالنطبلؽ ،اإلبداعي بالمركنة يمتاز التفكير .2

 كأصيؿ. ،يمتاز التفكير اإلبداعي بأنو نسؽ مفتكح متنكع .3
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يعبر التفكير اإلبداعي عف نفسو في صكرة إنتاج جديد يمتاز بالتنكيع كالقابمية لمتحقيؽ،  .4

 (2004كيمتاز ىذا اإلنتاج بالفائدة كالقبكؿ االجتماعي )الزغكؿ، 

 مراحل العممية اإلبداعية: 12.2.2

عمى (، 2004كالكاردة في )الزغمكؿ، مراحؿ تمر فييا العممية االبداعية أربعة  "جراىاـ كالس"لقد حدد 

 النحك اآلتي:

 ،مرحمة اإلعداد: كيتـ في ىذه المرحمة تحديد المشكمة كمعرفة جميع الجكانب المرتبطة بيا .1

كليا السابقة لبلستفادة منيا في طرائؽ حم إلىكمقارنتيا مع المشاكؿ المشابية بيا، كالتعرؼ 

 مشكمة الراىنة.بداع لمإ

أك المكقؼ كينصرؼ عنو إلى  ،مرحمة االحتضاف: كفي ىذه المرحمة يترؾ الفرد المشكمة .2

 ليترؾ مجاالن لؤلفكار كي تختمر في ذىنو. ،مكقؼ أك نشاط آخر

 ،كىنا يأتي الحؿ الفكرة إلى الذىف عمى نحك مفاجئ مرحمة اإلشراؽ: كتمثؿ مرحمة ىبكط .3

ال فإنيا لف تعكد إليو  ،ف الفرد اإلمساؾ بيا كاالستفادة منياكالممعة البراقة بحيث تتطمب م كا 

 مرة أخرل.

أك اإلنتاج الذم تـ  ،مرحمة التحقؽ كالتحقيؽ: كتتمثؿ في التأكد مف صحة كدقة الحؿ .4

 .أك في ضكء نتائج التجارب ،أك المنطقية ،التكصؿ إليو في ضكء الحقائؽ المعركفة
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 :داريفي العمل اال أهمية اإلبداع 13.2.2

تظير أىمية اإلبداع في مساعدة المنظمة عمى العمؿ بصكرة أفضؿ مف خبلؿ تحسيف التنسيؽ 

كالرقابة الداخمية كالييكؿ التنظيمي، كما يؤدم العمؿ اإلبداعي إلى تسييؿ عمؿ المنظمة في 

يجاد الحمكؿ اإلبداعية لممشكبلت التي تكاجييا بكفاءة كفاعم ا،كمكاصمة عممي ،االستمرار لى كا  ية، كا 

إحداث تغييرات إيجابية في بناء المنظمة كفي عممياتيا اإلدارية، كيساعدىا عمى التكيؼ كالتفاعؿ مع 

المتغيرات البيئية المحيطة بيا، كتحسيف إنتاجيتيا، كاالرتقاء بمستكل أدائيا كأداء العامميف فييا، 

يجاد اكتشافات جراءات ،كمقترحات ،كا  كأساليب عمؿ جديدة مبدعة  كأفكار لكضع أنظمة كلكائح كا 

كخدمات خارج نشاطات المنظمة الرئيسة، كتحسيف جكدة  ،كخبلقة، األمر الذم ينجـ عنو بركز برامج

)عكض،  ةالمنتجات كالخدمات التي تقدميا لمجميكر المستفيد مف الخدمة كزيادة مدخبلتيا المالي

2013.) 

عممية التغيير، فالتطكرات المحيطة بنا كالناتجة كيعتبر اإلبداع التنظيمي أحد المقكمات األساسية في 

عف ثكرة المعمكمات كاالنفجار التكنكلكجي، كزيادة حدة المنافسة بيف الشركات كتنكع حاجات األفراد، 

اؿ، كالتغير كقمة المكارد كزيادة طمكح األفراد، كزيادة فعالية االتصاالت، ككبر حجـ منظمات األعم

مشكبلت عديدة، لذلؾ يجب عمى المنظمات أف تستجيب ليذه التطكرات أكجدت في القيـ كالمبادئ، 

كال يمكف تحقيؽ ذلؾ إال بكجكد  ،كالتعديبلت التي تتكاكب مع ىذه التطكرات ،بإحداث التغييرات

 (.2010كاألساليب الحديثة التي تستجيب ليذه التغييرات المستمرة )خمؼ،  ،األفكار الجديدة



33 

 

، السركر) ت مف تكافر ظاىرة اإلبداع في المنظمات عمى النحك التاليكيمكف إجماؿ أىـ االيجابيا

2005): 

ما يجعؿ التنظيـ في كضع مستقر، حيث يككف تجابة لمتغيرات البيئة المحيطة، . القدرة عمى االس1

 بشكؿ ال يؤثر عمى سير العمميات التنظيمية. ،لديو االستعداد لمكاجية ىذه التغيرات

إلبداعية في التنظيـ يساعد عمى تطكر كتحسيف الخدمات بما يعكد بالنفع عمى . أف تكافر البيئة ا2

 التنظيـ كاألفراد.

إتاحة الفرصة ليـ في كذلؾ ب. المساىمة في تنمية القدرات الفكرية كالعقمية لمعامميف في التنظيـ 3

 اختيار تمؾ القدرات.

يب عممية تتكاكب مع التطكرات . االستغبلؿ األمثؿ لممكارد المالية عف طريؽ استخداـ أسال4

 الحديثة.

 . القدرة عمى إحداث التكازف بيف البرامج اإلنمائية المختمفة كاإلمكانيات المادية كالبشرية المتاحة.5

. حسف استغبلؿ المكارد البشرية كاالستفادة مف قدراتيا عف طريؽ إتاحة الفرصة ليا في البحث عف 6

 .مستمر ألنظمة العمؿ بما يتفؽ مع التغيرات المحيطةالجديد في مجاؿ العمؿ كالتحديث ال
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 مستويات اإلبداع التنظيمي: 14.2.2

كقدرتو عمى  ،لئلبداع التنظيمي خمس مستكيات تعبر عف مدل قدرة اإلدارم المبدع كفعاليتو

 كاالستنتاج كالتحميؿ كالربط بيف العبلقات، فكؿ مستكل يعبر عف قدرة المبدع كمدل نضج ،االستنباط

 (.2004تفكيره اإلبداعي ككيفية استغبللو في التطبيؽ العممي لؤلفكار المبدعة)السكيداف كالعدلكني، 

 .اإلبداع التعبيرم: كيعني تطكير فكرة أك نكاتج فريدة بغض النظر عف نكعيتيا أك جكدتيا .1

متطكرة عمى إنتاج أعماؿ كاممة بأساليب  عمىاإلبداع المنتج أك التقني: كيعنى بقدرة اإلدارم  .2

غير تقميدية، كغالبا ما يككف ىذا النكع مف اإلبداع في مجاؿ إنتاج منتجات كاممة بمختمؼ 

 األنكاع كاألشكاؿ.

اإلبداع االبتكارم: يتطمب ىذا النكع مف اإلبداع المركنة في إدراؾ عبلقات جديدة غير  .3

ـ مع بعضيا مألكفة بيف أجزاء منفصمة مكجكدة مف قبؿ، كمحاكلة ربط أكثر مف مجاؿ لمعم

البعض، أك دمج معمكمات قد تبدك غير مترابطة بيدؼ الحصكؿ عمى شيء جديد ذك قيمة 

كمعنى، كتسمى ىذه العممية التركيب، كما ىك الحاؿ في اختراع اآللة أك استخداـ أساليب 

اإلدارم مع الفكر الرياضي لتقديـ نمكذج رياضي  هجديدة، أك محاكلة ربط المدير فكر إدارية 

 يمكف استخدامو في الرقابة أك تحسيف اإلنتاجية.معيف 

 ،كمدارس فكرية ثابتة ،كمبادئ ،اإلبداع التجديدم: يشير إلى قدرة المبدع عمى اختراؽ قكانيف .4

كتقديـ منطمقات كأفكار جديدة، كيتطمب ىذا المستكل مف اإلبداع تمتع المبدع بقدرة قكية 
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يا كتعديميا، حيث يسيـ ىذا المستكل في ما ييسر تحسينى التصكير التجريدم لؤلشياء، عم

 أك نظرية إدارية جديدة. ،زيادة قدرة المبدع عمى تقديـ منتج جديد

اإلبداع التخيمي: يمثؿ اإلبداع التخيمي أعمى مستكيات اإلبداع كأندرىا، حيث يتحقؽ فيو  .5

ارس الكصكؿ إلى مبدأ أك نظرية أك افتراض جديد كمية، كيترتب عميو ازدىار أك بركز مد

" أك Freud" كفركيد "Einsteinكحركات بحثية جديدة كما ظير في أعماؿ " أينشتايف" " 

 .إيجاد إبداع كفتح أفاؽ جديدة لـ يسبؽ المبدع إلييا أحد

 :إداري األساليب العممية في تنمية اإلبداع 15.2.2

 تنشيط عمى أساسنا كتركز المشكبلت، حؿ أك ،لمكاجية كمبادئ أفكار، تكليدنحك  األساليب ىذه تتجو

ا كمف السمات المزاجية كبعض كالتذكر، ،كالفيـ ،كاإلدراؾ ،المعرفة تشمؿ التي النفسية العمميات  أيضن

ا كأكثرىا األساليب ىذه أىـ  :(  2010 قنديؿ، )عامر،التي طرحيا  شيكعن

  بعد ام إلى األفكار نقد أك ،تقييـ ىما: إرجاء رئيسيف مبدأيف عمى يقـكإذ  :الذىني العصؼ .1

 .)الكيؼ يكلد الكـك  األفكار تكليد جمسة)

الفعاليف،  المشكبلت حبللي بيف الرئيسية الفركؽ أحد ت:لممشكبل المبدع الحؿ أسمكب .2

 يسمحكف ألنفسيـ تقييدنا أقؿ المبدعيف المشكبلت حبللي أف ىي اآلخريف كاألفراد اإلبداعييف

 التي يتعرفكف الحمكؿ كعدد المشكبلت عمى يفرضكنيا التي التعريفات في المركنة مف بمزيد

 :أساسية أىميا أفكار مجمكعة عمى األسمكب ىذا عمييا. كيقـك
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 كىي كمتداخمة متعاقبة صغرل عمميات عمى تنطكم مشكمة ألم اإلبداعي الحؿ عممية: 

ليا،  المختمفة الحمكؿ في التفكير تحديدىا، بيا، المتصمة الحقائؽ جمع المشكمة، مبلحظة

 .نيائي كحؿ قبكلو مبررات كتقديـ الحؿ ىذا فعالية إختيار األمثؿ، ؿالح ختيارا

 التفرد )األصالة( كالقيمة  : بصفتيف تميزت صكرة أساسنا، يتخذ الذم عائده لو المبدع السمكؾ

 الكظيفية(. أك العممية )الفائدة

 استشفاؼ  عمى القدرة مف عالية درجة لديو تتكفر أف بد ال مبدعنا الشخص يككف لكي 

 .بو المحيطة المشكبلت

 :في المؤسسات معوقات اإلبداع التنظيمي 16.2.2

 ىذه المعكقات إلى االنتباه كيجب الفكرية، القدرات بعض تعطؿ التي اإلبداع معكقات مف عدد ىناؾ

 كمف مناخ لئلبداع تكفير في األكلى الخطكة اإلدارم اإلبداع معكقات عمى التعرؼ ألف .أبعادىا كفيـ

 :يمي كما اإلبداع معكقات أف (2009 ،نكفؿ) يعتبر منيا كالتخفيؼ بلجياع ليتـ ثـ

 تأييد الزمبلء، عدـك  المكاف، كتظاظكا المناسب، المكاف تكفر عدـك  الضجيج،ك ةبيئي معكقات 

 .المادم الدعـ تكفر عدـك 

 دـ كع االقتراح، بدؿ النقد مف كالخكؼ اإلبداعية، لؤلفكار المجتمع فضكر  ثقافية معكقات

  .المكافأة كفرت
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 النظر بكجية األخذ أك التفكير، في كاحدة حاسة استخداـ تتمثؿ في إدراكية بصرية معكقات 

 .كاحد مف جانب

 لآلخريف األفكار إيصاؿ عمى الفرد قدرة عدـتكمف في  تعبيرية معكقات . 

 صحيح  غير حؿ إلى يؤدم، صحيحة كغير ،مرنة غير أفكار استخداـ فكرية معكقات

 .كمنقكص

 كعدـ  المشكمة عزؿك  المشكمة، تقييد إلى كالميؿ لؤلمكر، النمطية النظرة إدراكية عكقاتم

 .مختمفة نظر كجيات مف إلييا النظر

 عمى  القدرة عدـك  التطكر، في الرغبة عدـك  ض،الغمك  : مثؿ )إنفعالية ( عاطفية معكقات

  .الخطأ ارتكاب مف الخكؼك  كالنكـ، كالراحة االسترخاء

 عمى  المجتمع معاقبة مف كيخشى الجديدة، األفكار مف يخشى :شعكرية كال ةشعكري معكقات

 .األفكار ىذه

 نما بيا، أصحابيا قياـ أثناء قدرتُ  لـ إبداعية إنجازات :الكقت معكقات بعد  المجتمع قدرىـ كا 

  .لو المجتمع تقييـ كطبيعة كنكعو، اإلبداع كمية عمى يكثر كالزمف مماتيـ،

 ا إجابتيـ تككف الذيف المديركف كىـ :المستبدكف المديركف حؿ  كيحاكلكف جاىزة، دكمن

لدل  اإلبداع ينمي ال كىذا  )بالعنيديف( عمييـ كيطمؽ أحد، مشاركة دكف المشكبلت

  .المكظفيف
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  عف الخمفية كنقص المعمكمات نقص مثؿ: أخرل ( معكقات2005 ،سركر)كأضاؼ 

 كعدـ ،وكحكاس قدراتو الفرد استغبلؿ ـكعد االنتاجية، األفراد عمى تشجيع كعدـ اإلبداع،

 عمى كتعمؿ تقمص البيركقراطية كالطريقة .العمؿ تقدير كالسخرية، كعدـ كاالستيزاء المناقشة،

 يكبح الدائـ الركتيف كاتباع المركنة كجكد كعدـ كصارمة، مقيدة  ألنيا اإلبداع، إعاقة

 اإلبداع.

 ة:اإلبداع التنظيمي في المؤسسات التعميمي 17.2.2

ان في بناء ميمككنيا متغيران لتعكد أىمية الحاجة إلى اإلبداع التنظيمي في المؤسسات األكاديمية 

لمعطيات التغيير كالتطكير، لذا فإف مستقبؿ األمـ ال  ان ككف مستكعبياإلنساف، مما يفرض عميو أف 

نما عمى تكفير نكع متميز كمتمايز مف العامميف  يعتمد عمى مجرد العدد الرقمي لمقكل العاممة بيا، كا 

اإلدارييف، أم عمى أفراد مبدعيف في مختمؼ المجاالت، كخصكصان في المجاؿ التربكم ألنو المعني 

ببناء اإلنساف الذم إذا خسرتو أم أمة خسرت كؿ شيء. كبناء عمى ذلؾ، فإف اتجاه المؤسسات 

دكات كالتقنيات المتطكرة األكاديمية نحك االىتماـ باإلبداع ال ينبغي أف يقتصر عمى إدخاؿ األ

فحسب، بؿ ال بد أف يشتمؿ عمى إحداث تغييرات فعمية في الخرائط العقمية لمعامميف كفي تكجياتيـ 

كسمككياتيـ، كمف الطبيعي أف يككف لممديريف السبؽ في تمثؿ السمككيات كالتكجيات المطمكبة، 

دار   (.2004اتيا )العساؼ، لحساسيتيـ كأىميتيـ في مجاؿ قيادة المؤسسات األكاديمية كا 

دارتو، تجدر اإلشارة إلى العبلقة التي  كفي إطار الحديث عف األىمية البالغة التي يحتميا اإلبداع كا 

عبلقتيا بالرأسماؿ البشرم ك كالدكر الذم يمكف أف يمعبو كيقدمو ليا،  ،تربط بينو كبيف مؤسسات التعميـ
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فإف ىذه المؤسسات  ،اءات في المستكل المطمكبكالطاقة الفكرية التي يحمميا، كلتككف الكف ،خاصة

عف طريؽ جذب الكفاءات، كاإلعداد  كتنميتيا القدرات اإلبداعية كالميارية لدييا تعمؿ عمى بناء

عقكؿ بيدؼ تفعيؿ طاقاتيا، حيث أف قضية اإلبداع مف القضايا التي أخذت جؿ اىتماـ مالمتميز ل

قيد كالتشابؾ مف حيث ماىيتيا كمنيجيتيا، كما يؤثر فييا الباحثيف في عالمنا المعاصر، كاتسمت بالتع

مف دكافع نفسية، كعكامؿ بيئية خارجية، فقد اىتـ السيككلكجييف اىتمامان بالغان بدراسة القدرات 

اإلبداعية، كارتاد ىذا الميداف نخبة مف المتخصصيف في الجامعات، كمراكز البحكث في مختمؼ 

 .(2013أنحاء العالـ )المقادمة، 

مف خبلؿ النمك  تحكؿ فرضتيا التغيرات المعاصرة كبما أف مؤسسات التعميـ في فمسطيف تمر بفترة

فإف ىناؾ حاجة  -الكمي الممحكظ كاإلقباؿ الكبير مف قبؿ الطمبة، كتعدد التخصصات األكاديمية

ر األساسي في مان في بناء اإلنساف الذم يعتبر المحك يمككنيا متغيران  ،ممحة إلى إدارة اإلبداع فييا

أم مسيرة حضارية، فاإلبداع يدعـ قكة أم مؤسسة، بعدما أصبحت اإلدارة التقميدية غير قادرة عمى 

 (.2002تحقيؽ التميز )الزىرم، 

إف استخداـ السمكؾ اإلبداعي لممديريف يحدد المشكمة بدقة، كيزيد مف القدرة عمى حميػا; نظران إلنتاج 

المكارد المستخدمة في حؿ المشكبلت، كتحسػيف أساليب العمؿ، أفكار متعددة، كيعمؿ عمى ترشيد 

في تقديـ خدمات  الفكرة سيـتك ، كما يعمؿ عمى حؿ المشكبلت مف جذكرىا نتيجة أصالة الفكرة

)بمكاني،  متميزة لممستفيديف تفكؽ تكقعاتيـ، كيعزز بيئػة العمػؿ باالنفتاح، كالثقة، كيكفر الكقت كالجيد

2008). 
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 :قة بين اليقظة الذهنية واإلبداع التنظيميالعال 18.2.2

أك حالة  الذىنيةيتطمب االنتباه كالكعي لممعمكمات كجكد عكامؿ كجدانية كمعرفية ىما حالة اليقظة 

انعداـ اليقظة، فاليقظة الذىنية ىي الحالة التي في ضكئيا يتـ تطكير الفرد لمحالة الذىنية التي تتميز 

، إذ أف اليقظة ضمف االبداع التنظيمي ابتكاره لفئات تصنيفية جديدةبالمركنة عند إبداع الفرد ك 

الذىنية تساعد عمى تكسيع رؤل الفرد، مما يعني زياد فرص االنفتاح عمى كؿ شيء جديد كمبدع، 

 (.2012)نكرم، كالفرد بيذه الحالة يككف عمى درجة أكثر مف االنتباه كالكعي 

تككف نتيجة  اليقظة العقمية اف جميع القابميات محدكدةي ( فLanger, 2002) نجرال كتفترض نظرية

تحسيف الذاكرتيف البعيدة  األفرادنو بإمكاف أ ، كقد ظير ألكانياالمعرفية السابقة  تئلبداعال لتقبؿ كاع

المتغيرات الميمة في المعالجة الشعكرية لممعمكمات، كاف ضعؼ  خبلؿالمدل كالقصيرة المدل مف 

لمفرد ، كينتقؿ ىذا  االبداع التنظيمي جانب مبا في كؿ جكانب الحياة سيما فييؤثر س الذىنيةاليقظة 

الجديدة كطرائؽ  لؤلفكاركيتمثؿ بدرجة تطكير الفرد ، المعرفية لئلبداعاتالسمبي  اإلدراؾالتأثير الى 

 فراداألاليقظكف يظيركف عند تمييزىـ ابداعا بتكلد أفكار جديدة ، اما  فاألفراد.  لؤلشياءالنظر الى 

 اك األفكاردكف اف يحاكلكا ايجاد تمييز ليذه  لؤلفكارالغافمكف فيـ يعتمدكف عمى الفئات القديمة 

 .الجديدة لؤلفكارالمتكاصؿ  االبتكارألمكر الجديدة . بمعنى اف اليقظة العقمية ىي 
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 الدراسات السابقة: 2.2

ال أف التغييرات إ ،ت االقتصاديةف عمى شؤكف المؤسسالقد سيطر مفيكـ اليقظة عمى أذىاف القائمي

كمؤسسات التعميـ ة التي تميز المجتمعات بسرعتيا كعمقيا أصبحت تطاؿ المؤسسات التربكية عام

العالي خاصة كىذا يممي عمييا األخذ بعيف االعتبار تحسيف خططيا ألنيا ربما تككف ىي األكثر 

كالصعكبات التي  ،لو المشكبلتحاجة مف غيرىا ألف تأخذ بمفيكـ اليقظة لكي تتفادل مف خبل

 .(2015تكاجييا أثناء تنفيذ استراتيجياتيا )القحطاني،

كمف ىنا  ،في بناء المؤسسات كجعميا مؤثرة كفاعمة في تقدـ المجتمع رائد ف لميقظة دكرإكبذلؾ ف

 ،يفبداع التنظيمي لدل المكظفكمدل تأثيرىا عمى اإل ،الذىنيةجاءت ىذه الدراسة لبياف أىمية اليقظة 

مف الدراسات  ان تستعرض الباحثة عدد ،كنظران ألىمية الدراسات السابقة في تحقيؽ اليدؼ مف الدراسة

 بداع التنظيمي.اإلك  ،الذىنية)العربية كاألجنبية( التي تناكلت مكضكع اليقظة 

 الذهنية )العقمية(دراسات تتعمق باليقظة  1.2.2

ليقظة الذهنية والرضا الوظيفي واألداء ( بعنوان: اMartin, et al, 2016) مارتن دراسة

 .في برنو التشيكية الوظيفي, العالقة التبادلية والتأثير بينهما

الرضا الكظيفيداء الكظيفي ك كاأل  العبلقة بيف اليقظة الذىنيةالكقكؼ عمى ىدفت ىذه الدراسة الى 

كسمـ الرضا  ،شخصي لؤلداءحيث كانت أداة الدراسة استبانة التقرير ال ،التشيؾجميكرية في برنك في 

كلـ يتـ ، تشيكينا ان ( مكظف241كتككنت عينة الدراسة مف ) ،كالمسمى الكظيفي التشخيصي  ،الكظيفي

 كتدريب عمى اليقظة الذىنية. ،التركيز عمى المكظفيف الذيف لدييـ خبرات
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لؤلداء الكظيفي بالنسبة   ة العمؿ كالجنس كانت مؤشرات ضعيفةكقد بينت نتائج الدراسة أف ديناميكي

كبشكؿ عاـ فقد بينت يؼ عمى األداء الكظيفي،  كأف اليقظة الذىنية كاف ليا تأثير ايجابي ضع

جراء بضركرة إ  كما أكصت الدراسةبيف الرضا الكظيفي كاألداء،  و ال تكجد عبلقة ايجابيةالدراسة أن

 تدريبات عمى آليات تكظيؼ اليقظة الذىنية لرفع مستكيات األداء.

م لدى طمبة المرحمة العقمية وعالقتها بأساليب التعم اليقظةبعنوان:  (2015ة يونس )دراس

 .في مدينة كوت العراقيةاإلعدادية

كعبلقتيا بأساليب التعمـ لدل طمبة المرحمة اإلعدادية، كقد   اليقظة العقمية التعرؼ إلى ىدفت الدراسة

طالبا  (371) طبقت المقياس عمى عينة بمغت، كقد )النجر( في اليقظة العقمية  اعتمدت عمى نظرية

ف طمبة الصؼ الخامس أتكصمت الباحثة الى نتائج مفادىا ، ك في مدينة ككت العراقية كطالبة

حصائية بيف إقة ذات داللة بلتكجد ع النو أك  ،اإلعدادم يتمتعكف بمستكل جيد مف اليقظة العقمية

 ساليب التعمـ.أاليقظة العقمية ك 

( بعنوان: اليقظة االستراتيجية وأثرها عمى األداء في مؤسسات التعميم 2015) دراسة القحطاني

 .فيس المممكة العربية السعودية العالي

في  درجة ممارسة اليقظة االستراتيجية داخؿ مؤسسات التعميـ العالي الىالتعرؼ  ىدفت الدراسة

ء المؤسسي بمؤسسات التعميـ كعمى أثر اليقظة االستراتيجية عمى األدا المممكة العربية السعكدية

العالي كالكشؼ عف الفركؽ الدالة احصائيان بيف استجابات أفراد عينة الدراسة تبعان لمتغير الجامعة، 

سنكات الخبرة في العمؿ الحالي كلتحقيؽ ىذه األىداؼ كعدد المسمى الكظيفي، الدرجة العممية، 
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كقد تكصمت الدراسة الى العديد مف  ،لغرضاستبانة ليذا ا التحميمي كبنيتـ المنيج الكصفي استخد

أف أفراد عينة الدراسة يركف أف اليقظة االستراتيجية تمارس بدرجة عالية في تمؾ  ،أىميا ،النتائج

أنو ال سسي بجميع معاييره بدرجة عالية ك المؤسسات كأف اليقظة االستراتيجية ليا أثر عمى األداء المؤ 

ستجابات أفراد عينة الدراسة نحك درجة ممارسة اساسيات تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف ا

سنكات الخبرة في العمؿ عدد الدرجة العممية، ك ك لمتغير المسمى الكظيفي،  كفقان اليقظة االستراتيجية 

لمتغير الجامعة لصالح جامعة الممؾ عبد  كفقان حصائية في حيف ىناؾ فركؽ ذات داللة إالحالي 

ركؽ ذات داللة احصائية نحك درجة ممارسة أفراد عينة الدراسة ألنكاع ف كما تبيف عدـ كجكد ،العزيز

الخبرة في العمؿ الحالي، بينما تكجد فركؽ ذات داللة احصائية كفقان لمتغير اليقظة االستراتيجية 

تعزل لمتغير الجامعة، المسمى الكظيفي، الدرجة العممية لصالح جامعة الممؾ عبد العزيز كلككيؿ 

حصائية بيف استجابة أفراد عينة الدراسة نحك أثر أستاذ، كال تكجد فركؽ ذات داللة إ ةالجامعة كلدرج

اليقظة االستراتيجية عمى جميع معايير األداء المؤسسي تعزل لمتغير الجامعة، المسمى الكظيفي، 

 الدرجة العممية، سنكات الخبرة في العمؿ الحالي.

ين ضغوط العمل, االحتراق الوظيفي,  واليقظة العالقة ب( بعنوان: Choi & Koh, 2015دراسة )

 .في ككرياالذهنية والرضا الوظيفي لدى الممرضات في العيادات

االختبلفات بيف متغيرات الدراسة بالنسبة لمصفات العامة لممرضات في  الى التعرؼ الدراسةىدفت 

حيث  ،شريحة في ككرياالعيادات كذلؾ مف أجؿ فيـ العكامؿ التي تؤثر عمى الرضا الكظيفي ليذه ال

كاالحتراؽ الكظيفي  ،ف ضغط العمؿراسة أ( ممرضة كبينت نتائج الد330تككنت عينة الدراسة مف )

كقد تكصمت نتائج ىذه  ،كحدة العمؿ، كالكضع الحاليك  مختمفة باختبلؼ العمر، مستكل الدراسة،
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ا لبلحتراؽ الكظيفي كضغط ف لميقظة الذىنية تأثير ايجابي عمى الرضا الكظيفي بينمإلى أ الدراسة

 تأثير سمبي عمى الرضا الكظيفي.ليما العمؿ 

 لميقظة الخمسة العوامل العاممي لمقياس البناء بعنوان: ( Williams, et al.2014دراسة )

 .في المممكة المتحدةالعقمية

 تككنت كقد ،ةالذىني لميقظة الخمسة العكامؿ العاممي لمقياس البناء مف التأكد إلى ىذه الدراسة ىدفت

مف خبلؿ مركز الرعاية األكلية في  ،مراىقان كقد كانكا مف المتطكعيف) 940(مف الدراسة عينة

 االستجابة الثبلث أفراد العينات مف طمب المناطؽ الريفية كالحضرية في المممكة المتحدة، كقد

 مرتفع داخمي اتساؽ إلى كجكد الدراسة نتائج تكصمت كقد .العقمية لميقظة الخمسة العكامؿ لمقياس

 التككيدم، كبشكؿ العاممي التحميؿ نتائج أشارت حيث العقمية، لميقظة الخمسة لمعكامؿ إحصائيا كداؿ

 العقمية. لميقظة الخماسي النمكذج تدعيـ إلى جيد،

 .القادسية مستوى اليقظة العقمية لدى طمبة جامعة بعنوان:( 2013دراسة عبد اهلل )

الفركؽ في  إلىكالتعرؼ  القادسية مستكل اليقظة العقمية لدل طمبة جامعة لتعرؼ الىا الدراسة ىدفت

 الدراسةكتحقيقان ألىداؼ  ،مستكل اليقظة العقمية لدل طمبة الجامعة كفؽ متغيرم الجنس كالتخصص

في اليقظة العقمية  "اليف النجر"قامت الباحثة بإعداد مقياس اليقظة العقمية اعتمادان عمى نظرية 

كالكعي  ،كالتكجو نحك الحاضر ،التي حددىا ىي التمييز اليقظ كاالنفتاح عمى الجديدبعاد كاأل

ف مستكل اليقظة العقمية كاف مرتفعان إة الى النتائج التالية: كتكصمت الباحث ،بكجيات النظر المتعددة

تكجد  كال ،حصائية تبعا لمتغير الجنس لصالح الذككرإتكجد فركؽ ذات داللة  كما لدل طمبة الجامعة
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حصائيا تبعا لتفاعؿ إنساني كيكجد فركؽ دالة إصائيا تبعا لمتغير التخصص عممي، حإفركؽ دالة 

 الجنس كالتخصص.

دور اليقظة التكنولوجية في تحقيق االبداع داخل مؤسسة صغيرة بعنوان:( 2013) دراسة رشيدة

 .في الجزائر

بداع داخؿ مؤسسة صغيرة كلتحقيؽ براز دكر اليقظة التكنكلكجية في تحقيؽ االإكقد ىدفت الى 

أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج الكصفي كاستخدمت المقابمة كاالستبانة أداتيف ليا حيث 

 في الجزائر، لتجارة الببلستيؾ ADHSARLتككف مجتمع الدراسة مف جميع العامميف بمؤسسة 

كقد خمصت ىذه الدراسة إلى العديد  ،عمييا كاتخذت الباحثة مف المجتمع عينة لتطبيؽ أداتي الدراسة

مف النتائج أىميا: جميع أفراد العينة أجمعكا عمى أف اليقظة تمارس في المؤسسة بدرجة عالية، 

 ،عمى التكنكلكجيا في جمع المعمكمات عف المحيط الخارجي لممؤسسة ADHSARLكتعتمد مؤسسة 

 ر عاؿ عمى األداء الداخمي لممؤسسة.اليقظة التكنكلكجية ليا تأثي أغمب أفراد العينة أف   كيرل

( بعنوان: فوائد اليقظة الذهنية في العمل ودور اليقظة Hulsheger, et al, 2013دراسة )

 .في هولنداوالرضا الوظيفي ,هاق العاطفييم العاطفي, اإلر الذهنية في التنظ

كالرضا  ،ؽ العاطفيكاالرىا ،ىدفت الدراسة الكقكؼ عمى دكر اليقظة الذىنية في التنظيـ العاطفي

حيث كانت الدراسة األكلى بكاقع خمسة  ،كقد قاـ الباحث بعدة دراسات عمى شكؿ يكميات ،الكظيفي

نت أف اليقظة الذىنية مرتبطة سمبان  مع كبي ،في ىكلندا ( عامبلن 219أياـ كتككنت عينة الدراسة مف )

فكانت عبارة عف دراسة ميدانية  ;انيةأما الدراسة الث ،ان مع الرضا الكظيفياإلرىاؽ الكظيفي كايجاب
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ى تدريب عمى اليقظة مشاركان كقد أخضعكا إل( 64حيث بمغ عدد المشاركيف في العينة ) ،تجريبية

راد العينة التجريبية كاف كقد بينت الدراسة أف أف ،كتجريبية ،ضابطة :لى مجمكعتيفمكا إ،  كقس  الذىنية

لعينة الضابطة، كأكصت الدراسة بضركرة رفع اليقظة أعمى مف ا رضا كظيفيك  ،رىاؽ كظيفيلدييـ إ

 جراء التدريبات البلزمة في ىذا المكضكع.، مف خبلؿ إالذىنية لدل العامميف

كميات جامعة في في االبداع التنظيمي الذهنية  أثر أبعاد اليقظة بعنوان:( 2012دراسة نوري )

 .بغداد

بداع التنظيمي الذم اقترح في ضكء مية في اإلأثر أبعاد اليقظة العق الى تشخيص الدراسة  ىدفت

يناميكية العبلقة بيف مراجعة األدبيات المتعمقة بمتغيرم البحث التي أشارت بشكؿ عاـ الى د

كاحدة مف العكامؿ الميمة الدافعة لتنكع  اذ يترتب عمى ضعؼ اليقظة العقمية بكصفيإالمتغيريف 

ييا كمف ثـ التكجو نحك الدعـ كمساندة االبداعات االبداعات كزمنيا كسبؿ ادامتيا كالمحافظة عم

التي تـ  ،جماال كىذا ما يمثؿ مشكمة البحثبداع التنظيمي اضعفا في مستكل اإل ، المقدمة كالمبدعيف

( رئيس قسـ عممي 30عبر تصميـ استبانة كزعت عمى عينة تككنت مف ) اانات المتعمقة بييجمع الب

بداع كاضح لميقظة الذىنية عمى اإل صمت الدراسة الى كجكد أثركتك  ،في عدد مف كميات جامعة بغداد

التنظيمي عبر االرتباط كالتأثير العالييف ألبعاد األكؿ المتمثمة في )المركنة، كاالرتباط باألىداؼ 

كاالنتاجية الجديدة ، كالسعي لما كراء التجديد( عمى المتغير الثاني اذ اف أم تغيير في مستكيات 

 مي لممنظمة يعكد بالدرجة االساسية الى مدل اليقظة كالكعي لمحالة كالكضع الحالي.االبداع التنظي
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بداع التنظيمي يا أفراد عينة البحث في تعظيـ اإلبضركرة استثمار اليقظة الذىنية التي يمتمك أكصتك 

مجاؿ التعميمي فقط، كذلؾ عبر تشجيع التعاكف بيف كعدـ حصرىا في ال ،في المجاالت المتنكعة

 كدكائر الدكلة كافة.، ؤسسات التعميميةالم

الخصائص السيكومترية لمقياس العوامل الخمسة لميقظة  بعنوان: ( Neuser, 2010) دراسة

 .في كاليفونياالعقمي

باإلضافة إلى الكشؼ  ،ىدفت فحص الخصائص السيككمترية لمقياس العكامؿ الخمسة لميقظة العقمية

لكجداني كالرضا عف  الحياة كاالكتئاب. كتككنت عينة الدراسة مف عف عبلقاتو االرتباطية مع الذكاء ا

 العكامؿ في فركؽ كجكد النتائج عدـ ، أظيرتفي كاليفكنيا جامعة المحيط اليادئمف ( فردان 349)

ي، الزمن بالعمر ان إيجاب ىذه العكامؿ ارتبطت  بينما العرؽ، أك الجنس إلى ترجع العقمية لميقظة الخمسة

 ،العقمية لميقظة الخمسة العكامؿ إحصائيا بيف دالة مكجبة ارتباطية عبلقة كجكد عف كذلؾ أسفرتك 

 باالكتئاب. ان الكجداني  كالرضا عف الحياة كسمب الذكاء مف ككؿ

العالقة بين أنظمة اليقظة االستراتيجية وادارة األداء  بعنوان:( Bogdana, 2009دراسة بوقدانا )

 .نفي إيرالمشركات الصناعية  الكمي

دارة األداء إكالتقنيات التي تدعـ  ،كالمنيجيات ،حيث سعت ىذه الدراسة الى البحث في العمميات

الى تطكير  باإلضافةالتنظيمي، كتكضيح العبلقة بيف أنظمة اليقظة االستراتيجية كادارة األداء الكمي، 

ذا المكضكع نظران ألىمية األداء كاليقظة االستراتيجية كرأل الباحث أف يعالج ى إلدارةنمكذج تكاممي 

القرارات االستراتيجية كالتكتيكية، كالتي تبنى عمى أساس معمكماتي دقيؽ لتحقيؽ مستكيات األداء 
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في دراستو عمى المقاربة الشمكلية بمراجعة الدراسات السابقة التي تناكلت المكضكع  ان ة، معتمدالمرجك 

، كقد قاـ الباحث بزيارة حقيؽ أىداؼ ىذه الدراسةكاستخداـ الباحث الزيارات الميدانية كالمقاببلت لت

 .( شركة24)

بد منيا  دارة كتحسيف األداء التنظيمي ضركرة الإلى العديد مف النتائج أىميا: إة كقد تكصمت الدراس

كالبقاء الفعاؿ في بيئة أعماؿ تنافسية تتميز بالتطكرات السريعة  ،في إدارة األداء الكمي لبلستمرارية

دارة إف إكبذلؾ ف ،كلحظية ،رارات التشغيمية كاالستراتيجية بناء عمى معمكمات بيئية دقيقةبصياغة الق

األداء الفعاؿ ىي مزج بيف اليقظة االستراتيجية كعناصر التخطيط كالمتابعة المحظية لمتغييرات البيئية 

 )أم أف اليقظة االستراتيجية ليا تأثير كبير جدان عمى أداء المنظمة بأكممو(.

أثر نظام اليقظة االستراتيجية عمى  بعنوان:( Collier & Davern 2008) سة كولير ودافيرندرا

 .في استراليانجاح أداء المنظمة

ى قياس أثر نظاـ اليقظة االستراتيجية عمى نجاح أداء المنظمة، كلتحقيؽ إلحيث ىدفت ىذه الدراسة 

أداة لمدراسة حيث اشتممت عينة ستبياف االك  ،أىداؼ ىذه الدراسة استخدـ الباحثاف المنيج الكصفي

( مف مختمؼ 612( مديران عمى مستكل مجمكعة مف المنظمات بمغ عددىا )1783الدراسة عمى )

القطاعات في استراليا كالتي اعتمدت عمى تكنكلكجيا المعمكمات بدرجات عالية في نشاطاتيا كاعتمد 

لنظاـ مف خبلؿ االطبلع عمى الدراسات الباحثاف لقياس اليقظة االستراتيجية عمى خصائص ىذا ا

السابقة بتحديد الفكائد المترتبة عمى استعماليا عمى مستكل أداء المنظمة كما استعمبل لقياس األداء 

لى العديد مف إكقد تكصمت الدراسة  ،ة التنافسيةالتنظيمي مجمكعة مف المؤشرات المالية كالمكان
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ساعد عمى تكفير المعمكمات المحظية كالدقيقة لمتخذم ية يالنتائج أىميا أف نظاـ اليقظة االستراتيج

جابية إيالكقت المناسب كذلؾ كجكد عبلقة كفي  ،بناء القرارات المناسبة فيالتي تساعد  ،القرار

كأداء عمميات األعماؿ كبيف أداء عمميات األعماؿ كاألداء  ،معنكية بيف أبعاد اليقظة االستراتيجية

 التنظيمي الكمي. 

أنظمة اليقظة االستراتيجية في  أهمية بعنوان:( Rus & Toader 2008) رس وتورددراسة 

ت وانعكاسها عمى األداء امية الى معمومات مفيدة لصنع القرار يتحميل وتطوير البيانات التشغ

 .التنظيمي لمفنادق في بريطانيا

مية الى يلبيانات التشغلى أىمية أنظمة اليقظة االستراتيجية في تحميؿ كتطكير اإالتعرؼ  إلىىدفت 

كلتحقيؽ أىداؼ  ،ت كانعكاسيا عمى األداء التنظيمي لمفنادؽ في بريطانياامعمكمات مفيدة لصنع القرار 

كقد  ،المقاببلت كالزيارات الميدانية أداتيف ليامف خبلؿ الدراسة استخدـ الباحثاف المنيج الكصفي 

ثر كبير جدان عمى أاـ اليقظة االستراتيجية لو أف نظأىميا:  ،تكصمت الدراسة الى العديد مف النتائج

كما يساعد تطبيؽ نظاـ اليقظة االستراتيجية عمى االستجابة السريعة لمحاالت غير  ،أداء الفنادؽ

كتحميؿ البيانات كتحصيؿ المعمكمات كمراقبة كمتابعة األنشطة كالتنبؤ باالتجاىات  ،المتكقعة

 المستقبمية في البيئة الخارجية.

حميل التحميل الداخمي والت بعنوان:( Antia & Hosford 2007أنيتا وهوس فورد )دراسة 

نسانية وتحميل التكنولوجيا باعتبارها أحد أهم األنشطة التي تعتمد الخارجي وتحميل العالقات اإل 

 .عميها المنظمة في مواجهة التغيرات البيئية المعقدة وتدني مستويات األداء التنظيمي
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كتحميؿ العبلقات االنسانية كتحميؿ التكنكلكجيا  ،ميؿ الداخمي كالتحميؿ الخارجيلى التحإىدفت  

كتدني  ،باعتبارىا أحد أىـ األنشطة التي تعتمد عمييا المنظمة في مكاجية التغيرات البيئية المعقدة

يكمة حيث تناكال نظاـ اليقظة االستراتيجية مف المنظكر التقني مجسدان بي ،مستكيات األداء التنظيمي

كما أخذ بعيف االعتبار  ،البرامج الداعمة كمنظكر العمميات بتحميؿ كتكزيع المعرفة داخؿ المنظمة

مركزية نظاـ اليقظة االستراتيجية داخؿ كحدات المنظمة كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحثاف 

ليا كقد تكصمت ىذه كالزيارات الميدانية كاالستبياف أدكات  ،استخدما المقاببلتك  ،المنيج الكصفي

يجابية ذات داللة معنكية بيف األداء التنظيمي إد مف النتائج أىميا: كجكد عبلقة الدراسة الى العدي

كمدل انتشار نظاـ اليقظة االستراتيجية داخؿ جميع كحدات المنظمة كذلؾ كجكد عبلقة ارتباط كأثر 

أيضان كجكد عبلقة ارتباط  ،التنظيميكبير لتطبيؽ اليقظة االستراتيجية عمى جميع مستكيات األداء 

 بيف األداء التنظيمي كادراج نظاـ اليقظة االستراتيجية ضمف كحدة التخطيط االستراتيجي. 

لعالقة بين أنواع اليقظة االستراتيجية متمثمة ا بعنوان: (Cavalcanti , 2005دراسة كافالكانتي )

 .المنظمات البرازيمية في باليقظة البيئية

العبلقة بيف أنكاع اليقظة االستراتيجية متمثمة باليقظة البيئية مف خبلؿ  الكقكؼ عمى راسةالد ىدفت 

متغيرات المحيط الكمي أك العاـ لممنظمة كاليقظة التنظيمية )اليقظة الداخمية( كمدل نجاح أعماؿ 

استخدـ ( منظمة كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة 34المنظمة في عينة مف المنظمات البرازيمية بمغ عددىا)

لى العديد مف النتائج إكقد تكصمت الدراسة  ،أداة ليا ،كاالستبياف ،المقاببلتك  الباحث المنيج الكصفي

عبلقة ارتباط ايجابية بيف جميع أنكاع اليقظة االستراتيجية كنجاح أعماؿ المنظمة مع كجكد أىميا: 

 كأقؿ لميقظة البيئية.  ،يميةحيث كانت أكثر داللة بالنسبة لميقظة التنظ ،اختبلؼ معنكية العبلقة
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 دراسات تتعمق باإلبداع التنظيمي: 2.2.2

( بعنوان: واقع إدارة اإلبداع واالبتكار لدى عمداء كميات جامعة 2015دراسة الصميبي )

 .القدس/فمسطين من وجهة نظر رؤساء الدوائر

تميز  فيكأثر ذلؾ  ،ةمستكل االبتكار كاإلبداع لدل عمداء كميات الجامع الكقكؼ عمىىدفت الدراسة 

كمياتيـ، كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي، كتككف مجتمع الدراسة مف جميع رؤساء الدكائر 

ىـ نتائج الدراسة أف مستكل إدارة االبتكار أ(، كمف 46القدس كالبالغ عددىـ ) األكاديمية في جامعة

 ف متفاكتان بيف الكميات.كاالبداع لدل العمداء كاف بدرجة متكسطة، إال أف ىذا المستكل كا

( بعنوان: استراتيجية مقترحة إلدارة اإلبداع كمدخل لتحقيق الميزة التنافسية 2013دراسة عساف )

 .بمحافظات غزة في مؤسسات التعميم العالي

التعرؼ إلى كاقع إدارة اإلبداع كمدخؿ لتحقيؽ الميزة التنافسية في مؤسسات التعميـ  الدراسة ىدفت

ة نظر العامميف فييا، كقد اتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي بتطبيؽ استبانة العالي مف كجي

( فقرة مكزعة عمى أربعة مجاالت ىي: )المكارد كقدرات المؤسسة، الجكدة كاالبتكار 50مككنة مف )

عينة مككنة مف  ىلتكيؼ كاستدامة اإلبداع( كذلؾ عمكالتميز، التعميـ المنظمي كالتحسيف المستمر، ا

( مف العامميف في مؤسسات التعميـ العالي بمحافظات غزة. مف نتائج دراستو: اىتماـ مؤسسات 154)

ال أف ىذا االىتماـ إالمكارد مف كجية نظر المبحكثيف، التعميـ العالي بتنظيـ مكاردىا كاستثمارىا لتمؾ 

تي تضمف حسف يحتاج إلى تطكير مف خبلؿ كضع اآلليات كتطكير القدرات التنظيمية كاإلدارية ال

 استثمار المكارد بكفاءة.



52 

 

واقع اإلبداع اإلداري في مؤسسات االتصاالت الخموية في لبنان  :( بعنوان2013دراسة عوض )

 .وأثرا في التطوير التنظيمي

ىدفت إلى معرفة كاقع اإلبداع اإلدارم في مؤسسات االتصاالت الخمكية في لبناف كأثره في التطكير 

ألفراد كالجماعة كالتنظيـ ضمف ىذه المؤسسات. كاستخدـ الباحث المنيج التنظيمي عمى مستكل ا

( فردان مف 425الكصفي في تحميؿ البيانات، كما استخدـ االستبانة كأداة لجمع البيانات كزعت عمى )

( استبانة صالحة لمتحميؿ. بينت نتائج الدراسة أف 385العامميف في ىذه المؤسسات كاسترجع منيا )

ما يؤثر إيجابيان في كجكانب اإلبداع اإلدارم بدرجة جيدة;  ،ينة الدراسة( تطبؽ عناصرالمؤسسات )ع

التطكير التنظيمي عمى المستكيات جميعيا. ككانت أىـ التكصيات: العمؿ عمى إتباع البلمركزية 

كتفكيض السمطة كمشاركة المرؤكسيف في اتخاذ القرارات. كتفعيؿ نظاـ الحكافز عمى أسس  كمعايير 

 نية تتضمف التميز كاإلبداع في األداء كمكافأة المبدعيف.مي

( بعنوان: درجة ممارسة اإلدارة المدرسية لدورها في تنمية اإلبداع لدى 2013دراسة شمالة )

 .معممي التعميم العام بمحافظات غزة من وجهة نظرهم

لدل معممي التعميـ العاـ درجة ممارسة اإلدارة المدرسية لدكرىا في تنمية اإلبداع  إلىىدفت التعرؼ  

بمحافظات غزة مف كجية نظرىـ، كعبلقتو ببعض المتغيرات، كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي 

( فقرة، كتطبيقيا عمى عينة عشكائية مككنة مف 40التحميمي، كقاـ بتطكير استبانة تشتمؿ عمى )

لرزمة اإلحصائية لمعمـك ( معممان كمعممان في مدارس التعميـ العاـ، كتـ استخداـ برنامج ا228)

مف نتائج البحث أف درجة  ت اإلحصائية البلزمة لمبحث. ككاف( إلجراء التحميبلSPSSاالجتماعية )
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ممارسة اإلدارة المدرسية لدكرىا في تنمية اإلبداع لدل معممي التعميـ العاـ بمحافظات غزة مف كجية 

د فركؽ في درجة ممارسة اإلدارة ك كجكما تبيف %( كىك بدرجة كبيرة، 73.553نظرىـ بكزف نسبي )

لمتغير الجية المشرفة )ككالة،  كفقان داع لدل معممي التعميـ العاـ المدرسية لدكرىا في تنمية اإلب

ال تكجد فركؽ في درجة بينما حككمة( لصالح الحككمة، الجنس )ذكر، أنثى( لصالح اإلناث، 

لمتغير المرحمة  كفقان ل معممي التعميـ العاـ داع لدممارسة اإلدارة المدرسية لدكرىا في تنمية اإلب

 عدد سنكات الخدمة.ك الدراسية، 

( بعنوان: اتجاهات العاممين في جامعة بسكرة نحو الثقافة التنظيمية السائدة 2013دراسة جولي )

 .وعالقتها بمستوى االبداع اإلداري السائد لديهم

بسكرة نحك الثقافة التنظيمية السائدة اتجاىات العامميف في جامعة  إلىىدفت الدراسة التعرؼ 

 ،كعاممة عامبلن  (808)تككف مجتمع الدراسة مف بداع اإلدارم السائد لدييـ، ك اإلكعبلقتيا بمستكل 

كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة استبانة كزعت عمى عينة الدراسة حيث بمغت عينة 

منيج الكصفي التحميمي لمكصكؿ إلى نتائج كعاممة، كاستخدمت الباحثة ال عامبلن  (160)الدراسة 

الدراسة، كخمصت الدراسة إلى أف مستكل االبداع اإلدارم لدل العامميف كاف مرتفعان حيث تبيف كجكد 

 فركؽ في مستكل االبداع اإلدارم تبعان لمتغير العمر كالمؤىؿ العممي كسنكات الخبرة.
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لمدارس الثانوية في محافظات غزة ألساليب ( بعنوان: درجة ممارسة مديري ا2012دراسة شقورة )

 .إدارة التغيير وعالقتها باإلبداع اإلداري من وجهة نظر المعممين

درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية في محافظات غزة ألساليب إدارة  ىإلىدفت الدراسة التعرؼ 

الباحث المنيج الكصفي التغيير كعبلقتيا باإلبداع اإلدارم مف كجية نظر المعمميف، كقد استخدـ 

معمما كمعممة، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث  (522)التحميمي كتككنت عينة الدراسة مف 

 ،استبانتيف إحداىا لقياس أساليب إدارة التغيير كاألخرل لقياس مستكل ميارات االبداع اإلدارم

مدير المدارس الثانكية في  كتكصمت الدراسة إلى أف مستكل تكفر ميارات االبداع اإلدارم لدل

محافظات غزة جيد، كال تكجد فركؽ في متكسطات تقديرات المعمميف لدرجة ممارسة مديرم المدارس 

لممتغيرات اآلتية )الجنس، سنكات الخدمة، التخصص،  كفقان الثانكية لميارات االبداع اإلدارم 

 ة التغيير كميارات اإلبداع اإلدارم.بيف أساليب إدار مكجبة كالمنطقة التعميمية( كتبيف كجكد عبلقة 

( بعنوان: اإلبداع المؤسسي وتنمية الموارد البشرية في المنظمة غير 2011دراسة الصالح )

 .في مدينة عمانالحكومية دراسة وتحميل تجارب وطنية ودولية

 دكر اإلبداع المؤسسي في تنمية المكرد البشرم في المنظمات غير إلىالتعرؼ  الدراسة ىدفت 

كقد تـ االعتماد عمى  ،الحككمية)األىمية(، كقد تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي في ىذه الدراسة

باإلضافة لممصادر الثانكية مف كتب كدكريات، حيث تـ تكزيع  ،االستبانة كأداة لجمع البيانات

كقد  .اف( منظمة غير حككمية )أىمية( في مدينة عم11االستبانة عمى عينة عشكائية مككنة مف)

تكصمت الدراسة الى عدد مف النتائج مف أىميا: أف العامميف في المنظمات غير الحككمية )األىمية( 
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أف ك يدرككف بشكؿ جيد مفيـك اإلبداع المؤسسي كأىميتو بالنسبة لممنظمة غير الحككمية )األىمية(، 

يـ بطريقة ايجابية كمتميزة تعامؿ  اإلدارة مع ة( يركف أفالعامميف في المنظمة غير الحككمية )األىمي

األثر الكبير  في تنميتيـ مما ينعكس ايجابان عمى قدرتيـ عمى المساىمة في تحقيؽ اإلبداع المؤسسي 

 ة  ليا دكر فعاؿ في تعزيزمساىماتيـ  اإلبداعيكاستمرارىا، كأف  ،كنمكىا ،كبالتالي تطكرىا ،لمنظمتيـ

الدكر  ية المكرد البشرممكف بيا، كأف ألساليب تنملتي يعمافي المنظمة  كتطكيره اإلبداع المؤسسي

 كتنمية قدراتيـ. ،كتطكيرىـ ،الكبير في تحفيزىـ

تأثير القيادة اإلدارية الناجحة في تحقيق اإلبداع اإلداري  :بعنوان( 2011دراسة جمعة ونوري )

  .)دراسة تطبيقية آلراء القيادات العميا في جامعة ديالى(

دكر القيادة اإلدارية الناجحة في تحقيؽ اإلبداع اإلدارم في جامعة   لىإالتعرؼ  ىدفت الدراسة

( 44حيث تـ تكزيع ) ،االستبانة كأداة لجمع البياناتك ديالى. كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي، 

كبصفة عميد كمية كمعاكنييـ كرؤساء البحث  ،تـ اختيارىـ عمديان  فالذيلعينة البحث  استبانة 

كجكد عبلقة ارتباط معنكية بيف القيادة اإلدارية الناجحة كتحقيؽ  أظيرت النتائج حيث  ،الرئيسة

اذ استخدمت عدد مف األساليب  (Spss) تحميؿ البيانات باستخداـ برنامج اإلبداع اإلدارم، كتـ

 كتحميؿ االنحدار البسيط (Person) اإلحصائية لمتحقؽ مف صحة الفرضية كمنيا معامؿ االرتباط

بيف القيادة اإلدارية  ةمعنكيتائج مطابقة لفرضية البحث ، فقد تبيف كجكد عبلقة ارتباط كجاءت الن

ة مف التكصيات التي يؤمؿ التي عمى ضكئيا تـ صياغة مجمكعكتحقيؽ اإلبداع اإلدارم  ،الناجحة

 في الدراسة الحالية. كفد منيا المعنييأف يستف
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إلدارة الموهبة وأبعادها وأثرها في تحقيق األداء ( بعنوان: البنية التحتية 2010دراسة الكرعاوي )

 ."جامعتي الكوفة والقادسيةدراسة مقارنة"العالي لممنظمات 

تحميؿ العبلقات السببية بيف إدارة المكاىب اإلبداعية، كاألداء العالي كقد أجريت  الدراسة ىدفت

كمف ركائزىا  المكىبة ىي مصانع الجامعات أف الدراسة في جامعتي الككفة كالقادسية باعتبار

األساسية، كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي، ككانت االستبانة ىي أداة الدراسة، كقد تككنت 

 رئيسي مف مككنة عينة الدراسة ( مف القيادات الجامعية، حيث استخدمت88عينة الدراسة مف )

كتكصمت  الجامعتيف في العممية األقساـ كرؤساء كمعاكنييـ الكميات كعمداء الجامعتيف كمساعدييما

ممؤسسات بداللة لاألىـ لتحقيؽ تنافسية كاستدامة  الدراسة إلى أف: المكىبة كاإلبداع ىما المصدر

 ،عبلقات االرتباط كالتأثير المعنكية، كانو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في إدارة المكاىب

كالبنية التحتية. كأكصت الدراسة بضركرة تنمية  ،متغير الجامعة عمى مستكل األبعادل كفقان كاإلبداع 

كاإلبداع في تحسيف تنافسية الجامعات  ،الكعي االستراتيجي لمقيادات الجامعية في مجاؿ إدارة المكىبة

 كتطكيرىا، المكىبة مراكز ةتنمي يرتكز عمى الجامعي األداء جكىر أف طالما كأدائيا كاستدامتيا،

  .عمييا كالمحافظة

( بعنوان: مدى توفر القدرات اإلبداعية لدى المديرين العاممين بوزارات 2010والعجمة )دراسة بحر 

 .قطاع غزة وعالقتها بأدائهم

زارات قطاع غزة مدل تكفر القدرات اإلبداعية لدل المديريف العامميف بك  إلىالتعرؼ الدراسة ىدفت  

ككف مجتمع الدراسة مف المديريف تكقد اعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي ، ك  كعبلقتيا بأدائيـ
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( مفردة مف 370خذ عينة طبقية قكاميا )أ( مديران. تـ 1235ع غزة كعددىـ )العامميف بكزارات قطا

 الدراسةكقد تكصمت  ،لمدراسة كقد تـ تصميـ استبانة الدراسة ككسيمة لجمع البيانات البلزمة، المجتمع

مميف بكزارات قطاع غزة جميع القدرات المميزة لمشخصية تتكفر لدل المديريف العاالنتائج التالية:  الى

عناصر األداء الجيد )الميارة المينية كالمعرفة الفنية كالخمفية العامة بمتطمبات  ،المبدعة بدرجة عالية

 ، بضكابط تمثؿ معايير األداء الجيدأداء المديريف محككـ كما أف الكظيفة كالمجاالت المرتبطة بيا( 

لكظيفي بكزارات قطاع غزة  يتـ بشكؿ ركتيني دكف جدكل حقيقية تخدـ المكظؼ كالكزارة تقكيـ األداء ا

أك إنشاء ما يسمى )بنؾ األفكار(.  ،معان. كمف أىـ تكصيات الدراسة: إنشاء إدارة حاضنة لئلبداع

 ككضع إستراتيجية مبنية عمى معايير دقيقة لمكشؼ عف المبدعيف كالمكىكبيف.

اإلبداع, واالنفتاح, واالستقاللية, العالقة بين  :بعنوان ,Shelton) 2010) شيمتون دراسة

والية في  والعدالة التنظيمية, وسوء السموك التنظيمي الواقعي, وسوء السموك التنظيمي المحتمل

 .والدن األمريكية

كسكء بحث العبلقات بيف اإلبداع، كاالنفتاح، كاالستقبللية، كالعدالة التنظيمية، ىدفت الدراسة إلى 

 (155السمكؾ التنظيمي الكاقعي، كسكء السمكؾ التنظيمي المحتمؿ، كقد تككنت عينة الدراسة مف )

اختيارىـ عف طريؽ االتصاؿ  تـمف كالية كالدف األمريكية، ك فردان مف الراشديف في ميف مختمفة 

إيجابية بيف  استخداـ االستبانة كأداة ليذه الدراسة، كأظيرت النتائج كجكد عبلقة بمنظمتيف، كتـ

االنفتاح، كاإلبداع، كالعدالة التنظيمية، كاالستقبللية، بينما كانت العبلقة سمبية بيف سكء السمكؾ 

 .التنظيمي الكاقعي، كسكء السمكؾ التنظيمي المحتمؿ
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أهمية اإلدارة اإلبداعية لدى المديرين  بعنوان: ,Carmeli, et al) 2010) كارمل وآخرون دراسة

المناسبة في المؤسسات التعميمية وبيئتها وأثرها في تحسين أداء العاممين  تيجيةاالسترافي غرس 

 .في الواليات المتحدةفي المؤسسة

التعرؼ إلى أىمية اإلدارة اإلبداعية لدل المديريف في غرس اإلستراتيجية المناسبة في  الدراسة ىدفت 

، كتككنت عينة الدراسة مف يف في المؤسسةتحسيف أداء العاممكأثرىا في  ،المؤسسات التعميمية كبيئتيا

، كاستخدمت االستبانة أداة لتطبيؽ الدراسة، كقد أظيرت تعميمية في الكاليات المتحدة مؤسسة( 177)

نتائج الدراسة أف اإلدارة اإلبداعية تساعد في تغيير المؤسسة كتكييفيا مع بيئتيا الخارجية لتحسيف 

إلدارة اإلبداعية لدل المديريف في رفع الثػقة التنظيمية الشخصية، أداء العامميف فييا، كأظيرت أىمية ا

 كتعزيز التأثير الفردم كالتنظيمي كتغذيتو، كدعمو لدل العامميف في ىذه المؤسسات

تأثير سموك اإلدارة اإلبداعية لممديرين وأثرا في التنظيم  بعنوان: ,Yilmaz) 2010) يمماز دراسة

 .في منطقة كونيا في تركيافي المدارساإلبداعي والوظيفي لمعاممين 

كأثره في التنظيـ اإلبداعي  ،التعرؼ إلى تأثير سمكؾ اإلدارة اإلبداعية لممديريف الدراسة ىدفت 

مديران في منطقة ككنيا في تركيا،  ) 527كالكظيفي لمعامميف في المدارس، كتككنت عينة الدراسة مف )

الدراسة أف ىناؾ عبلقة نة أداة لمدراسة، كقد أظيرت نتائج اختيارىـ عشكائيان، كاستخدمت االستبا تـ

ريف، كدكره في تعزيز صنع بيف اإلبداع اإلدارم كالتنظيمي، كسمكؾ اإلدارة التنظيمية لدل المدي قكية

لعامميف، كما أظيرت نتائج الدراسة أف األبعاد السمككية لدل المديريف تؤثر بشكؿ مف قبؿ االقرار 

 .كالتنظيمي لمعامميف في المدارس بشكؿ ممحكظ ،بداع الكظيفيكبير في ارتفاع اإل



59 

 

( بعنوان: اإلبداع اإلداري وعالقته باألداء الوظيفي لمديري القطاع العام 2009دراسة العجمة )

 ."دراسة تطبيقية عمى وزارات قطاع غزة

"دراسة  طاع العاـكعبلقتو باألداء الكظيفي لمديرم الق ،اإلبداع اإلدارم الىالتعرؼ  الدراسة ىدفت

استبانة  متصم  تطبيقية عمى كزارات قطاع غزة، اعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي ، كقد 

تـ تحميؿ ك الدراسة ككسيمة لجمع البيانات البلزمة، تـ تكزيعيا عمى عينة الدراسة عمى أساس طبقي ، 

زة يمتمككف جميع القدرات بكزارات قطاع غ يفأىـ نتائج الدراسة: أف المدير ككانت استبانة ( 305)

تفاكتة في المميزة لمشخصية المبدعة بدرجة عالية. كالمتغيرات التنظيمية قيد الدراسة تساىـ بدرجات م

ككانت أىـ  ،ككاقع اإلبداع اإلدارم بكزارات قطاع غزة بشكؿ عاـ مقبكؿ ، تكفير المناخ اإلبداعي

قكيـ مكضكعية ككاضحة، تكفؿ اطبلع التكصيات مراجعة نظاـ تقكيـ األداء ليتضمف معايير ت

 المكظؼ عمى نتائج التقكيـ.

"دور اإلبداع اإلداري في تحسين األداء الوظيفي في الهيئات  :( بعنوان2009دراسة الجعبري ) 

  .خميلالمحمية الفمسطينية, دراسة تطبيقية عمى شركة كهرباء ال

 الييئات المحمية في الكظيفي األداء تحسيف في اإلدارم اإلبداع دكر إلى التعرؼ الدراسة ىدفت

 مكظفي مف جميع الدراسة عينة تككنت كقد الخميؿ، كيرباء كةشر  عمى تطبيقية دراسة الفمسطينية،

 االجتماعي باستخداـ المسح خبلؿ مف ،الكصفي المنيج الباحث كاستخدـ ،الخميؿ كيرباء شركة

 شركة مكظفي لدل اإلدارم اإلبداع مستكل :ةالدراس إلييا تكصمت التي النتائج أبرز كمف، تاالستبانا

 اإلدارم اإلبداع مفيـك تحقؽ التي لؤلساليب اإلدارة استخداـ مدل ,جدنا، كبيرنا كاف كيرباء الخميؿ
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 .قميمة بدرجة كانت الكظيفي األداء تحسيف في اإلدارم اإلبداع دكرك  متكسطة، بدرجة كتعززه كانت

كالمعنكية  المادية لمحكافز فعاؿ نظاـ تطكير عمى العمؿ ا:أىمي تكصيات عدة إلى الدراسة كتكصمت

بمعدالت  ترتبط كأف، المبذكؿ الجيد مع الحكافز ىذه تتناسب كأف الخميؿ، كيرباء شركة لمكظفي

لكي  المركنة مف مساحة المكظؼ إعطاء المناسب، كقتيا في تقدـ كأف ،العمؿ في كاإلبداع ،األداء

صفة  ذات تدريبية برامج تكفير لديو، اإلبداع عناصر باكتشاؼ لو حتسم التي بطريقتو العمؿ يؤدم

المكائح  مع يتناسب بما أعمى، معدالت إلى الحالية األداء معدالت تحسيف إلى تيدؼ إبداعية،

 .الخميؿ كيرباء بشركة الخاصة كاألىداؼ كاإلجراءات

 لدى اإلبداع عمى القدرة نميةت في البشرية الموارد إدارة دور " :بعنوان2008) دراسة الكيالني )

 .غزة وقطاع الغربية الضفة في الفمسطينية شركة االتصاالت موظفي

 شركة لدل مكظفي اإلبداع عمى القدرة تنمية في البشرية المكارد إدارة دكر إلى التعرؼ الدراسة ىدفت

 لجمع أداة انةكاعتمدت االستب الكصفي، المنيج اتبع اليدؼ ىذا كلتحقيؽ ، الفمسطينية االتصاالت

 بالطريقة اختيارىـ كتـ الشركة، مكظفي مف % 10 العينة فكاف الدراسة مجتمع أما، البيانات

 طاقة يخمؽ البشرية المكارد إدارة عمؿ أف مستكل الدراسة نتائج مف تبيف كقد، المنتظمة العشكائية

 كأسمكب كالتدريب، لتحفيز،كا )االختيار، تمت دراستيا التي األبعاد جميع في المكظفيف لدل إبداعية

 الدراسة كخمصت .األبعاد ليذه النسبية األكزاف تفاكت في كجكد السائدة( مع كالثقافة المتبع، القيادة

 اإلبداعية الخبرات أف تككف عمى الشركة، في التكظيؼ معايير تطكير ضركرة ا:أىمي كاف بتكصيات

 عممو لطبيعة وكعي المكظؼ كزيادة أداء لمستك  رفع في لدكرىا ،لمتكظيؼ الضركرية المعايير أحد

 يتناسب بشكؿ المادم كالمعنكم بجانبيا لممكظفيف الحكافز نظاـ تفعيؿ كضركرة الشركة، في
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 السياسات مساكاة مف خبلؿ المكظفيف بيف الجماعة ركح تفعيؿ عمى كالعمؿ إنجازىـ، كمستكيات

 الكظيفية، العممية كمستكياتيـ مؤىبلتيـ باختبلؼ الشركة في العامميف لكافة التحفيز في التنمكية

ا لممضي الشركة سعي ككذلؾ  خبلؿ مف مكاردىا البشرية عمى المحافظة نحك سياستيا في قدمن

 ة.التطكيري كاحتياجاتيا الشركة ظركؼ لمكاكبة التدريبية البرامج

 اإلدارية تالمشكال بحل وعالقته المديرين لدى اإلبداعي التفكير ":بعنوان (2008دراسة عمي )

 .اليمنية واإلسالمية التجارية البنوك في المديرين من عينة آلراء دراسة استطالعية

 التجارية كاإلسبلمية البنكؾ قطاع في المديريف لدل اإلبداعي التفكير مستكل قياس الدراسة ىدفت

 مجتمع تككفك  الدراسة، عينة في المديريف لدل التفكير اإلبداعي تأثير طبيعة معرفة ثـ اليمنية،

، اليمنية التجارية البنكؾ لدل كمساعدييـ ،كرؤساء األقساـ ،كنكابيـ ،العمكـ مديرم جميع مف الدراسة

 العينة شركط كفؽ الدراسة عينة دتكحد   ،2008عاـ  في كذلؾ (9)  عددىا البالغ، كاإلسبلمية

 :الدراسة متغيرم لقياس جزأيف مف مككنةال مدراسةل أداةاالستبانة  كاستخدمت الطبقية، العشكائية

  .اإلدارية لممشكبلت األمثؿ الحؿ كالمتغير الثاني ،اإلبداعي التفكير األكؿ المتغير

التجارية  البنكؾ في المديريف لدل اإلبداعي التفكير مف عاؿإ  مستكل كجكد :الدراسة نتائج أىـ كمف

 التجارية البنكؾ في المديريف للد اإلبداعي التفكير مستكيات في فركؽ كجكد عدـ كما بينت اليمنية،

 مستكل كجكد ،"الخبرة -الكظيفي التخصص - العممي التحصيؿ "الشخصية لممتغيرات كفقان اليمنية 

 التجارية البنكؾ في المديريف لدل اإلدارية لممشكبلت األمثؿ الحؿ اختيار في الميارة عاؿإ مف

 .اإلدارية لممشكبلت األمثؿ كالحؿ اإلبداعي رالتفكي بيف داللة ذات قكية ارتباط عبلقة اليمنية، كجكد
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بمكضكع  البنكؾ اىتماـ زيادة :أىميا التكصيات مف بجممة الباحث تقدـ الدراسة نتائج ضكء في

 إلى أفكار الكصكؿ خبلليا مف يمكف التي الحر، الحكار كجمسات العممية كالحمقات التدريبية الدكرات

 تطكير نظاـ عمى البنكؾ تعمؿ أف المشكبلت، كاجيةم في البنكؾ عمؿ أسمكب لتطكير إبداعية

 منيا في لبلستفادة كتطكيرىا كمتابعتيا اإلبداعية األفكار عف بالبحث يتخصص متكامؿ معمكمات

 كمقترحات أك آراء مف إلييا يصؿ ما كؿ تتضمف كبيرة أفكار سمة لدييا يككف كأف عمميا، مجاالت

 لتجربتيا. أفكار

اقع ممارسات القيادة وسمات اإلبداع لمديري المدارس و بعنوان:  (Salih, 2006) دراسة صالح

 .اإلسالمية في األردن

إلى فحص كاقع ممارسات القيادة كسمات اإلبداع لمديرم المدارس اإلسبلمية في  الدراسة ىدفت

( معمما مف المدارس اإلسبلمية في األردف، كتـ 889( مديرا ك)70األردف، شارؾ في الدراسة )

اـ االستبانة كأداة لجمع البيانات. كخمصت الدراسة إلى أف مديرم المدارس اإلسبلمية صنفكا استخد

كما أف المعممات  ،أنفسيـ أعمى مف معممييـ عمى جميع مستكيات ممارسات القيادة كسمات اإلبداع

أف  سةالدرامميف الذككر. ككشفت نتيجة ناث أي دف ممارسات القيادة لصالح مديرىف أكثر مف المعاال

حيث إف المديريف صغيرم السف ميزكا أنفسيـ بتمتعيـ بمجمكعة  ،عامؿ في تحديد الفائدةالالعمر ىك 

 كاسعة مف الفكائد مقارنة بالمديريف األكبر سنان.
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 :التعقيب عمى الدراسات السابقة 3.2.2

تبيف أف   (قميةالع) الذىنية العرض السابؽ لمدراسات كالبحكث التي تناكلت مكضكع اليقظة مف خبلؿ

حيث تناكؿ بعضيا مكضكع اليقظة غالبية الدراسات قد تشابيت في مكضكعيا مع ىذه الدراسة 

كدراسة   الذىنيةكأثرىا عمى األداء المؤسسي كعكامؿ كأبعاد اليقظة  كعبلقتيا بأساليب التعميـ  الذىنية

 (2013عبد اهلل )سة دراك   Williams (2014كدراسة ) (2015( كدراسة القحطاني )2015يكنس )

فيما تشابيت مع  كغيرىا مف الدراسات،   (2012نكرم )دراسة ك   Hulsheger (2013) دراسة ك 

الجزء اآلخر مف الدراسات في تناكليا مكضكع االبداع التنظيمي كأىميتو كعبلقتو باآلداء الكظيفي 

كدراسة  (2013( كدراسة عساؼ )2015الصميبي )دراسة ك  ،Shelton (2010) مثؿ دراسة

(2010) Yilmaz ، ( 2013كدراسة عكض) كغيرىا. 

 الربط بيف اليقظة الذىنية كاإلبداع التنظيميسة عف الدراسات السابقة مف خبلؿ تميزت ىذه الدرا

مف أىـ محركات اإلبداع في مؤسسات التربية كالتعميـ خاصة كالمؤسسات  ذىنيةاليقظة الحيث تعتبر 

دراسة تناكلت اليقظة  ةمف خبلؿ مجتمعيا حيث لـ يتـ تطبيؽ أي سةالدرا تميزتك اإلدارية عامة، 

حيث تعتبر المحرؾ الرئيس لمعامميف  ،الذىنية في مديريات التربية كالتعميـ في فمسطيف بشكؿ خاص

 في قطاع التربية كالتعميـ.

نيا في الدراسات كاالستفادة م نتائجالدراسات السابقة في التطرؽ الى  كقد استفادت الباحثة مف

ليا لميقظة الذىنية كعبلقتيا طار النظرم كمف ثـ تكظيؼ أداة الدراسة، كقد انفردت الدراسة في تناك اإل

 . محافظتي الخميؿ كبيت لحـبداع التنظيمي لدل مكظفي مديريات التربية كالتعميـ العالي في باإل
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 الفصل الثالث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الطريقة واإلجراءات

تنفيذ دراستيا، مف حيث كصؼ لالباحثة  بيالئلجراءات التي قامت  ، كصفان ىذا الفصؿ تناكؿ

 تباعيااأدكات الدراسة كالطرؽ التي تـ ك الطريقة التي تـ اختيار العينة بيا، ك مجتمع الدراسة كعينتيا، 

جراءاتيا، ك  ،في إعدادىا المعالجة كالتأكد مف صدقيا كثباتيا، كخطكات تطبيقيا، كتصميـ الدراسة كا 

 اإلحصائية التي تـ استخداميا في تحميؿ النتائج .
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 منهج الدراسة: 3.1

لقياس اليقظة الذىنية كعبلقتيا باإلبداع  التحميمي المنيج الكصفي الباحثة استخدمت

، كذلؾ محافظتي الخميؿ كبيت لحـفي  العالي التنظيمي لدل مكظفي مديريات التربية كالتعميـ

 .ه الدراسةلطبيعة ىذلمبلءمتو 

 مجتمع الدراسة:  3.2

محافظتي التربية في مديريات العامميف اإلدارييف المكظفيف جميعف مجتمع الدراسة مف تكك  

مكزعيف عمى مديريات بيت لحـ، شماؿ  كمكظفة ان مكظف (643كالبالغ عددىـ )الخميؿ كبيت لحـ 

 .2018-2017، يطا خبلؿ العاـ الدراسي الخميؿ كجنكب الخميؿك الخميؿ، 

 عينة الدراسة: 3.3

تـ اختيارىا بطريقة طبقية مف مجتمع الدراسة كشكمت  أفراد (210تككنت عينة الدراسة مف )
تكزيع أفراد يبيف  ( 1.3) كالجدكؿ اآلتي رقـ ،المديرية كالجنس كفقان لمتغيرم %(32.7)ما نسبتو 

 العينة حسب متغيرات الدراسة:

 نة حسب متغيرات الدراسة(:  توزيع أفراد العي1.3جدول رقم )
 العدد البدائل المتغيرات
 الجنس

 
 118 ذكر
 92 أنثى

 المؤهل العممي
 12 دبمـك

 176 بكالكريكس
 22 ماجستير فأعمى

 34 رئيس قسـ المسمى الوظيفي
 176 مكظؼ
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 عدد سنوات الخبرة
 42 سنكات 5أقؿ مف 

 67 سنكات 10-5مف 
 101 سنكات 10أكثر مف 

 المديرية

 44 الخميؿ
 36 شماؿ الخميؿ
 38 جنكب الخميؿ

 45 يطا
 47 بيت لحـ

 

 أداة الدراسة: 4.3

تضمف حيث  ،مف قسميف مككنة استبانةقامت الباحثة ببناء  ،لئلجابة عف أسئمة الدراسة

 عف المستجيب كىي: الجنس، المؤىؿ العممي، المسمى الكظيفي، عددمعمكمات عامة القسـ األكؿ 

كقد تـ اليقظة الذىنية ب : األكؿ يتعمؽأما القسـ الثاني فقد تضمف محكريف ،سنكات الخبرة كالمديرية

كىي دراسات كؿ مف  ،بناء فقرات ىذا المحكر بالرجكع لمعديد مف الدراسات السابقة في ىذا المجاؿ

دراسة ( ك 2016( كدراسة )محمد،2015( كدراسة )العتيبي كالقحطاني،2014) محمكد كآخركف،

كقد تضمف ىذا   (Wray,2014)( كدراسة2014( كدراسة )نكرم ،2010)كركمي كعمرستي،

 (كاالنتباه كالكعي ،كاالنفتاح ،كالتمييز ،عاد كىي ) المبلحظةأربعة أب ( فقرة  تكزعت عمى50المحكر )

محافظتي باإلبداع التنظيمي لدل مكظفي مديريات التربية كالتعميـ في  اما المحكر الثاني المتعمؽ

( ك)عمي كالحاكـ 2014رم،فقد تـ بناء فقراتو بالرجكع الى دراسات كؿ مف )نك  ،كبيت لحـالخميؿ 

 (.2013( ك )عكض،2013)دلبكح كجرادات ،( ك2015،
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كالمركنة  ،بعاد كىي ) الطبلقةأ خمسة عمى( فقرة مكزعة 43كقد ضـ ىذا المحكر ) 

ية االبداعية ( كبالتالي أصبحت االستبانة في ت الشخصكمقكما ،كالحساسية لممشكبلت ،كاالصالة

 .( فقرة 93كلية مككنة مف )صكرتيا األ

 صدق األداة 3.5

مف ذكم  المحكميفلمتحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة، تـ عرض االستبانة عمى مجمكعة مف 

، كعمى ضكء المبلحظات التي (2كما في الممحؽ رقـ )محكمان ( 12كالبالغ عددىـ ) االختصاص

 أصبحكقد ، ( فقرات4)مف المحكر األكؿ كما تـ استبعاد ( فقرات  3)تـ إعادة صياغة  ،ا إليياأشارك 

( 8،1،4( فقرات سمبية كىي الفقرات )4فقرة منيا )( 46) مككنان مف ىذا المحكر في صكرتو النيائية

قرات كتـ ( ف4) إعادة صياغة تـكفي المحكر الثاني  ( في بعد الكعي،7نتباه كالفقرة )في بعد اال

كعميو   ( فقرة38) مف في صكرتو النيائيةمككنان  ىذا المحكرحيث أصبح  ،( فقرات5)حذؼ 

 .( فقرة84)أصبحت األداة ككؿ مككنة مف

 ثبات األداة 3.6

كلكؿ  ،ككؿ لؤلداةباستخداـ معادلة الثبات كركنباخ ألفا  ،لتحقؽ مف ثبات أداة الدراسةتـ ا  

 (: 2.3في الجدكؿ ) كما ىك مكضح ،محكر مف محاكرىا

 (: معامل الثبات كرونباخ ألفا لمجاالت أداة الدراسة2.3جدول رقم )

 قيمة معامل الثبات ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجال
 0.81 10 المبلحظة

 0.80 8 يزيالتم
 0.70 10 االنفتاح
 0.72 8 االنتباه
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 0.71 10 الكعي
 0.88 46 اليقظة الذىنية

 0.81 7 الطبلقة
 0.83 7 المركنة
 0.75 5 األصالة

 0.71 8 الحساسية لممشكبلت
 0.85 11 مقكمات الشخصية اإلبداعية

 0.93 38 اإلبداع التنظيمي

أف درجة ثبات أداة الدراسة الكمي مرتفع، حيث بمغت قيمة معامؿ  (2.3الجدكؿ )يبلحظ مف 

 (0.93) اإلبداع اإلدارم محكر ثبات بمغت قيمة معامؿفيما ، (0.88) اليقظة الذىنية لمحكرالثبات 

 معامبلت الثبات المستخرجة ليذا المقياس مناسبة كتفي ألغراض الدراسة.  دكتع

 متغيرات الدراسة 3.7

 اليقظة الذىنية: المستقل اتالمتغير 

  اإلبداع التنظيمي :المتغير التابع

 :وهي المعدلة اتالمتغير 

 الجنس  

 (ماجستير فأعمى، بكالكريكس، دبمكـ) :المؤهل العممي وهو ثالثة مستويات 

 (مكظؼ، رئيس قسـ):وهو مستويان المسمى الوظيفي 

 أكثر مف ، سنكات 10-5مف ، سنكات 5أقؿ مف : )وهي ثالثة مستويات عدد سنوات الخبرة

 (سنكات 10
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 (.بيت لحـ، يطا، جنكب الخميؿ، شماؿ الخميؿ، الخميؿ) وهي  خمسة مستويات المديرية 
. 

 ة اإلحصائية: المعالج 3.8

الستجابات أفراد  ،كاالنحرافات المعيارية ،لئلجابة عف أسئمة الدراسة تـ استخراج المتكسطات الحسابية

لمتحقؽ مف ثبات أداة الدراسة ،  (ألفا)كركنباخ استخداـ معادلة ك ، داة الدراسةعمى أ عينة الدراسة

 ـ اختبار )ت( كاختبار تحميؿ التبايفكلمعرفة الفركؽ في استجابات أفراد عينة الدراسة تـ استخدا

كقد أعطيت االستجابات التدريج  (،LSDكلمعرفة اتجاىات الفركؽ تـ استخداـ اختبار) األحادم 

كما تـ مرتفعة(  3.66مف متكسطة( ك)أعمى  3.66-2.34( ك) نخفضةم 2.33-1اآلتي )

ة الذىنية كاالبداع التنظيمي لفحص داللة العبلقة بيف مستكل اليقظاستخداـ معامؿ ارتباط  بيرسكف 

 .(Spss)اإلحصائية  ةكذلؾ باستخداـ برنامج الرزم
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 الفصل الرابع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نتائج الدراسةتحميل 

 تمهيد  1.4

"اليقظة يا الباحثة عف مكضكع اتضمف ىذا الفصؿ عرضا لنتائج الدراسة، التي تكصمت إليي

محافظتي في  العالي ظيمي لدى موظفي مديريات التربية والتعميموعالقتها باإلبداع التن ,الذهنية

 ." الخميل وبيت لحم
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 أسئمة الدراسة:  اإلجابة عن  2.4

 :عمىاإلجابة عن سؤال الدراسة األول والذي  ينص  1.2.4

محافظتي الخميل وبيت في  العاليمديريات التربية والتعميم دى موظفياليقظة الذهنية لمستوى ما 

 ؟لحم 

كاالنحرافات المعيارية  ،المتكسطات الحسابية باستخراجقامت الباحثة  ،لئلجابة عف ىذا السؤاؿ

مكظفي اليقظة الذىنية لدل  الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى مجاالت االستبانة التي تعبر عف

 (يكضح ذلؾ:1.4كالجدكؿ )  محافظتي الخميؿ كبيت لحـمديريات التربية كالتعميـ في 

عمى ة الستجابات أفراد عينة الدراسة (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري1.4) جدول

 محافظتي الخميل وبيت لحم مديريات التربية والتعميم في  موظفي اليقظة الذهنية لدىمجاالت 

المتوسط  المجال الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 مرتفعة 0.45 3.94 المبلحظة 1
 مرتفعة 0.40 4.02 زيميالت 2
 مرتفعة 0.35 4.08 االنفتاح 3
 متكسطة 0.46 3.53 االنتباه 4
 مرتفعة 0.35 3.88 الكعي 5
 مرتفعة 0.28 3.90 الدرجة الكمية 

أف متكسطات استجابات أفراد عينة الدراسة عمى مجاالت اليقظة الذىنية  (1.4كيبلحظ مف الجدكؿ )

( أم بدرجة مرتفعة كما يتبيف أف 3.90فيما بمغ المتكسط الكمي ) ( 4.08 -3.53تراكحت ما بيف ) 

( أم بدرجة مرتفعة  بينما 4.08أعمى متكسط حسابي كاف لمجاؿ االنفتاح بمتكسط حسابي كقدرة )

 ( كجاء بدرجة متكسطة 3.53كانت أدنى المتكسطات لمجاؿ االنتباه بمتكسط حسابي )
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 :محكر اليقظة الذىنيةمجاالت ان لمنتائج كفقا لكفيما يمي عرض

:المالحظة أ( ) 

 فقرات  كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى ،المتكسطات الحسابية تـ استخراج
كىي  محافظتي الخميؿ كبيت لحـ في  العالي مديريات التربية كالتعميـمكظفي لدل مجاؿ المبلحظة 

 (2.4الجدكؿ ) مرتبة تنازليا كما ىك مكضح في

عمى د عينة الدراسة (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفرا2.4جدول )

 محافظتي الخميل وبيت لحم مديريات التربية والتعميم في  موظفي  المالحظة لدىمجال 

رقم 
 الفقرة

ترتيب 
المتوسط  الفقرات الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 مرتفعة 0.58 4.13 عماليأإلى نتائج  عير انتباىيأ 1 5

4 2 
أنتبو إلى كيفية تأثير مشاعرم كأفكارم عمى 

 0.67 4.08 سمككي.
 مرتفعة

 مرتفعة 0.75 4.04 يمكنني رؤية المكاقؼ مف زكايا مختمفة. 3 6

2 4 
كمعتقداتي في كممات  ،يمكنني كصؼ مشاعرم

 0.68 4.02 منتقاة.
 مرتفعة

1 5 
 أدعيا تقكدني.أضبط مشاعرم دكف أف 

 4.01 0.81 
 مرتفعة

8 6 
 أكجو انتباىي إلى كؿ ما يدكر حكلي مف مثيرات.

 3.97 0.58 
 مرتفعة

7 7 
أكتشؼ أف أفكارم تبدك كاضحو في ذىني كما 

 0.75 3.84 ىي في الكاقع.
 مرتفعة
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10 8 
أىتـ بتقبؿ األحداث الميمة في مجاؿ عممي أكثر 

 0.82 3.84 مف التحكـ فييا.
 مرتفعة

9 9 
أتعامؿ مع كؿ حدث بمحاكلة تق بمو بغض النظر 

 0.81 3.82 عف ككنو مرغكبان أك غير مرغكب فيو.
 مرتفعة

3 10 
انتقد نفسي لكجكد مشاعر كأفكار غير عقبلنية 

 0.91 3.69 .لدم
 مرتفعة

 مرتفعة 0.45 3.94 الدرجة الكمية  

 

المبلحظة لدل مكظفي مديريات ؿ لمجاالكمي ( أف المتكسط الحسابي 2.4يبلحظ مف الجدكؿ )

( كىذا 0.45انحراؼ معيارم )ب( 3.94بمغ ) محافظتي الخميؿ كبيت لحـ في  العالي التربية كالتعميـ

 محافظتي الخميؿ كبيت لحـ في  العالي مديريات التربية كالتعميـ مكظفيالمبلحظة لدل  يدؿ عمى أف

( أكثر الفقرات أىمية أعماليي إلى نتائج انتباى أعيرمرتفعة، حيث كانت الفقرة )بدرجة  تجاء

انتقد نفسي لكجكد مشاعر بينما كانت الفقرة )( 0.58م )انحراؼ معيار ب( 4.13بمتكسط حسابي )

(، 0.91انحراؼ معيارم )ب( 3.69قرات أىمية بمتكسط حسابي )( أقؿ الفكأفكار غير عقبلنية لدم

 كجاءت جميع الفقرات بدرجة مرتفعة.

 :يزيالتمب( 

مجاؿ كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى  ،المتكسطات الحسابية خرجتاست

كىي مرتبة تنازليا   محافظتي الخميؿ كبيت لحـ مديريات التربية كالتعميـ في  مكظفي  لدلالتمييز 

 ( يكضح ذلؾ:3.4كالجدكؿ )
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 عمى د عينة الدراسةتجابات أفرا(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الس3.4جدول )

 .محافظتي الخميل وبيت لحم في  العاليمديريات التربية والتعميم  موظفي لدى ,التمييزمجال 

رقم 
 الفقرة

ترتيب 
المتوسط  الفقرات الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

7 1 
لدم  القدرة عمى تحديد أكلكيات العمؿ في ضكء 

 0.57 4.14 .متطمبات األىداؼ
 مرتفعة

 مرتفعة 0.62 4.11 أتعمـ مف أخطائي كأجد طرقان لتصحيحيا. 2 4

3 3 
 أندمج بفعاليات العمؿ بكؿ سيكلة كيسر.

 مرتفعة 0.58 4.08

6 4 
أنتقي مف خبراتي السابقة ما ُيمكن ني مف التعامؿ مع 

 0.58 4.08 المكاقؼ المستقبمية.
 مرتفعة

 5 ؼ
المناسبة مف أجؿ مكاجية ستراتيجية التفكير استخدـ أ

 0.61 4.02 المكقؼ الصعب.
 مرتفعة

 6 7ؼ
لد م القدرة عمى تمحيص األفكار الجديدة لتطكير العمؿ 

 0.57 4.01 بسيكلة كيسر.
 مرتفعة

5 7 
لد م القدرة عمى التفريؽ بيف خصائص األشياء مف عدة 

 0.56 3.93 زكايا.
 مرتفعة

1 8 
عمؿ في نفس كال ،أجد نفسي قادران عمى اإلصغاء

 0.85 3.83 .المحظة
 مرتفعة

 مرتفعة 0.40 4.02 الدرجة الكمية  

 

اف المتكسط الحسابي الكمي الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى مجاؿ ( 3.4يبلحظ مف الجدكؿ )

لدم  ، حيث كانت الفقرة ) كقد جاء بدرجة مرتفعة (0.40انحراؼ معيارم )ب( 4.02بمغ )التمييز قد 
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( أكثر الفقرات أىمية بمتكسط حسابي األىداؼتحديد أكلكيات العمؿ في ضكء متطمبات  القدرة عمى

أجد نفسي قادران عمى اإلصغاء كالعمؿ في (، بينما كانت الفقرة )0.57انحراؼ معيارم )ب( 4.14)

(، كجاءت جميع 0.85انحراؼ معيارم )ب( 3.83( أقؿ الفقرات أىمية بمتكسط حسابي )نفس المحظة

 بدرجة مرتفعة.الفقرات 

 :االنفتاح ج(

مجاؿ كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى  ،المتكسطات الحسابيةتـ استخراج 

كىي مرتبة تنازليا  ،محافظتي الخميؿ كبيت لحـ مديريات التربية كالتعميـ في  مكظفيلدل االنفتاح 

 ( يكضح ذلؾ:4.4كالجدكؿ )

عمى د عينة الدراسة لحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفرا(: المتوسطات ا4.4جدول )

 محافظتي الخميل وبيت لحم مديريات التربية والتعميم في موظفي  لدىاالنفتاح مجال 

رقم 
 الفقرة

ترتيب 
المتوسط  الفقرات الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

1 1 
يد في لدم  حب استطبلع لمتعرؼ إلى كؿ ما ىك جد

 مرتفعة 0.64 4.26 .مجاؿ عممي

 مرتفعة 0.59 4.12 أنا منفتح دائما عمى الطرؽ الجديدة لعمؿ األشياء. 2 6

4 3 
 مرتفعة 0.57 4.11 أككف عمى كعي بكؿ األفكار التي تدكر مف حكلي.

2 4 
لد م القدرة عمى ابتكار الحمكؿ المجردة لممشكبلت 

 مرتفعة 0.52 4.09 التي تكاجيني.

 مرتفعة 0.65 4.09 أستفيد مف آراء زمبلئي أثناء العمؿ. 5 3

8 6 
 مرتفعة 0.61 4.06 أميؿ إلى تجريب كؿ ما ىك جديد.
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10 7 
 مرتفعة 0.75 4.06 ال أتردد في تغيير مكقفي عندما أقتنع بعدـ صحتو.

7 8 
 مرتفعة 0.62 4.05 أـ خاطئان. ،سكاء أكاف صحيحان  ،أقي ـ ما أعممو

5 9 
 مرتفعة 0.56 4.01 فيـ مشاعر اآلخريف في المكاقؼ المختمفة.أستطيع ت

9 10 
أحرص عمى إحداث تغيرات في أساليب العمؿ كؿ 

 .فترة
 مرتفعة 0.63 3.98

 مرتفعة 0.35 4.08 الدرجة الكمية  

مديريات التربية مكظفي لدل االنفتاح لمجاؿ  الكمي( أف المتكسط الحسابي 4.4يبلحظ مف الجدكؿ )

( كىذا يدؿ 0.35انحراؼ معيارم )ب( 4.08بمغ ) محافظتي الخميؿ كبيت لحـ في  العالي ـكالتعمي

 محافظتي الخميؿ كبيت لحـ في  العالي مديريات التربية كالتعميـ مكظفيلدل االنفتاح  مجاؿ عمى أف

لدم  حب استطبلع لمتعرؼ إلى كؿ ما ىك جديد في مجاؿ مرتفعة، حيث كانت الفقرة ) بدرجة جاء

(، بينما كانت الفقرة 0.64انحراؼ معيارم )ب( 4.26( أكثر الفقرات أىمية بمتكسط حسابي )ميعم

قرات أىمية بمتكسط حسابي ( أقؿ الفأحرص عمى إحداث تغيرات في أساليب العمؿ كؿ فترة)

 (، كجاءت جميع الفقرات بدرجة مرتفعة.0.63) انحراؼ معيارمب( 3.98)

 :االنتباا د(

مجاؿ كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى  ،الحسابية المتكسطات استخرجت

كىي مرتبة تنازليا  محافظتي الخميؿ كبيت لحـ مديريات التربية كالتعميـ في مكظفي  لدل االنتباه 

 يكضح ذلؾ: (5.4كالجدكؿ )
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 عمى ينة الدراسةد ع(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفرا5.4جدول )

 محافظتي الخميل وبيت لحم مديريات التربية والتعميم في  موظفي لدى  االنتباامجال 

رقم 
 الفقرة

تريب 
المتوسط  الفقرات الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 مرتفعة 0.65 4.01 .لدم القدرة عمى الدفاع عف أفكارم بالحجة كالبرىاف 1 6

 مرتفعة 0.66 3.91 مى الفكرة بأنيا صالحة لمتطبيؽ أـ ال.أستطيع الحكـ ع 2 7

 مرتفعة 0.82 3.77 أصغي باىتماـ النتقادات اآلخريف كاستقبميا برحابة صدر. 3 3

 مرتفعة 0.76 3.68 أمتمؾ القدرة لمتنبؤ بالمشكبلت المستقبمية في مجاؿ العمؿ. 4 5

 متكسطة 0.96 3.43 ت.أميؿ إلى القياـ بعدد مف العمميات في نفس الكق 5 2

 متكسطة 0.99 3.36 ينشغؿ جزء مف تفكيرم بعيدان عف العمؿ الذم أقكـ بو. 6 1

 متكسطة 1.07 3.02 .فكر بوأال أستطيع أف أصؼ ما  8 8

 متكسطة 1.04 2.64 أصاب بالشركد الذىني أثناء عممي. 7 4
 متوسطة 0.46 3.53 الدرجة الكمية  

مديريات التربية  مكظفي لدلاالنتباه لمجاؿ  الكميالمتكسط الحسابي  ( أف5.4يبلحظ مف الجدكؿ )

 ( كىذا يدؿ عمى أف0.46انحراؼ معيارم )ب( 3.53بمغ ) محافظتي الخميؿ كبيت لحـ كالتعميـ في 

 جاء قد محافظتي الخميؿ كبيت لحـ في  العالي مديريات التربية كالتعميـ مكظفي لدلاالنتباه مجاؿ 

( أكثر لدم القدرة عمى الدفاع عف أفكارم بالحجة كالبرىافيث كانت الفقرة )متكسطة، ح بدرجة

أصاب (، بينما كانت الفقرة )0.65انحراؼ معيارم )ب( 4.01الفقرات أىمية بمتكسط حسابي )

 (.1.04انحراؼ معيارم )ب( 2.64قرات أىمية بمتكسط حسابي )( أقؿ الفبالشركد الذىني أثناء عممي

 بدرجة مرتفعة كأربعة بدرجة متكسطة.كجاءت أربع فقرات 
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 :الوعي هـ(

مجاؿ  فيكاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة  ،المتكسطات الحسابية استخرجت

كىي مرتبة تنازليا  ،محافظتي الخميؿ كبيت لحـ مديريات التربية كالتعميـ في مكظفي لدل الكعي 

 (يكضح ذلؾ:6.4كالجدكؿ )

عمى د عينة الدراسة لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفرا(: ا6.4جدول )

 محافظتي الخميل وبيت لحم لدى مديريات التربية والتعميم في  الوعيمجال 

رقم 
 الفقرة

ترتيب 
المتوسط  الفقرات الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 مرتفعة 0.57 4.14 باىيأتشكؽ إلى معرفة األشياء التي تثير انت 1 5

 مرتفعة 0.61 4.05 أستخدـ كؿ األدكات المتاحة مف أجؿ تحسيف قدراتي عمى الفيـ. 2 1

 مرتفعة 0.64 3.99 أحب معرفة ما يدكر في عقمي أكالن بأكؿ. 3 6

 مرتفعة 0.59 3.96 أجرب كجيات نظر مختمفة مف أجؿ حؿ المشكبلت. 4 2

 مرتفعة 0.61 3.95 تقبؿ كجيات نظر اآلخريف.أككف عمى كعي كامؿ عندما أس 5 4

 مرتفعة 0.64 3.91 أحرص عمى معرفة الرأم المخالؼ لرأيي لبلستفادة منو. 6 3

 مرتفعة 0.68 3.91 أعي العكاقب التي تنتج عف االنفعاالت أثناء العمؿ. 7 8

9 8 
أحكـ عمى األعماؿ القي مة كغير القي مة مف خبلؿ خبراتي أيان 

 كانت.
 مرتفعة 0.63 3.85

10 9 
أرل أف جميع األعماؿ داخؿ المديرية مترابطة مع بعضيا 

 البعض.
 متكسطة 0.85 3.66

 متكسطة 1.04 2.59 أؤدم كظائفي بشكؿ آلي دكف أف أقد ر ما أفعؿ 10 7
 مرتفعة 0.35 3.88 الدرجة الكمية  
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مديريات التربية مكظفي  للدالكعي لمجاؿ  الكمي( أف المتكسط الحسابي 6.4يبلحظ مف الجدكؿ )

 ( كىذا يدؿ عمى أف0.35انحراؼ معيارم )ب( 3.88بمغ ) محافظتي الخميؿ كبيت لحـ كالتعميـ في 

 جاء بدرجةقد  محافظتي الخميؿ كبيت لحـ مديريات التربية كالتعميـ في  الكعي لدل مكظفيمجاؿ 

( أكثر الفقرات أىمية انتباىيأتشكؽ إلى معرفة األشياء التي تثير مرتفعة، حيث كانت الفقرة )

أؤدم كظائفي بشكؿ آلي (، بينما كانت الفقرة )0.57انحراؼ معيارم )ب( 4.14بمتكسط حسابي )

 (.1.04انحراؼ معيارم )ب( 2.59(أقؿ الفقرات أىمية بمتكسط حسابي )دكف أف أقد ر ما أفعؿ

 : عمى صالثاني والذي ين الدراسة سؤالباإلجابة عن النتائج المتعمقة  2.2.4

محافظتي مديريات التربية والتعميم في موظفي اليقظة الذهنية لدى  مستويات بينتوجد فروق هل 

ت عدد سنواو المؤهل العممي ,و المسمى الوظيفي, و الجنس,  غيرات )تلم وفقا الخميل وبيت لحم 

 .المديريةو , الخبرة

 تية:اآل الصفرية حصائيةاختيرت الفرضيات اإلعن هذا السؤال  ولإلجابة

  :التي تنص عمىألولى حصائية ااختبار الفرضية اإلأواًل: 

اليقظة الذهنية لدى  مستويات بين (α≤3.37عند مستوى ) توجد فروق ذات داللة إحصائيةال 

 الجنس غيرتلم وفقاً  محافظتي الخميل وبيت لحم في  العاليمديريات التربية والتعميمموظفي 

أفراد عينة  اتالستجاب كاالنحرافات المعيارية المتكسطات الحسابية استخرجت ،كالختبار ىذه الفرضية

محافظتي الخميؿ في  العالي مديريات التربية كالتعميـ مكظفي اليقظة الذىنية لدل مجاؿ عمىالدراسة 

ـ اختبار "ت" كما ىك مكضح في الفركؽ كفقان لمتغير الجنس فقد استخدكالختبار داللة  ،كبيت لحـ 

 :(7.4) الجدكؿ
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متغير ل وفقاً اليقظة الذهنية  محور في أفراد العينة ات(: نتائج اختبار "ت" الستجاب7.4جدول )
 .الجنس

المتوسط  العدد  المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
مستوى  "tقيمة" الحرية

 الداللة

 
 الجنس

 0.29 3.93 118 ذكر
208 1.640 0.103 

 0.27 3.86 92 أنثى

 

اللة دمستكل ب(، 1.64) لمتغير الجنس بمغت ( أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية7.4لجدكؿ )يتبيف مف ا

ذات داللة إحصائية عند مستكل  د فركؽك جعدـ ك  يعنيمما  ;(0.05مف ) أكبر(، كىي 0.103)

مديريات  مكظفي الذىنية لدل عمى مجاؿ اليقظةالمبحكثيف  استجابات بيف (α≤0.05) الداللة 

، األمر الذم يؤدم إلى متغير الجنس كفقان  محافظتي الخميؿ كبيت لحـ في العالي  التربية كالتعميـ

 .الى قبكؿ الفرضية الصفرية األكلى

 التي تنص عمى:اختبار الفرضية اإلحصائية الثانية : ثانيا

اليقظة الذهنية لدى  مستويات بين (α≤3.37عند مستوى ) توجد فروق ذات داللة إحصائيةال "

المسمى  غيرتلم وفقاً  محافظتي الخميل وبيت لحم في  العالي ت التربية والتعميممديرياموظفي 

 ."الوظيفي

أفراد عينة  اتالستجاب نحرافات المعياريةكاال المتكسطات الحسابية استخرجت ،الفرضية كالختبار ىذه

افظتي الخميؿ محفي  العالي مديريات التربية كالتعميـ مكظفي اليقظة الذىنية لدل مجاؿ  عمىالدراسة 
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 ـ اختبار "ت" كما ىكاستخدفقد  ،المسمى الكظيفيمتغير ل كالختبار داللة الفركؽ كفقان  ،كبيت لحـ 

 :(8.4الجدكؿ )مكضح في 

متغير ل وفقاً اليقظة الذهنية  عمى محورأفراد العينة  ات(: نتائج اختبار "ت" الستجاب8.4جدول )
 .المسمى الوظيفي

المتوسط  العدد  المتغير
 حسابيال

االنحراف 
 المعياري

درجة 
مستوى  "tقيمة" الحرية

 الداللة

 المسمى الوظيفي

رئيس 
 قسـ

34 4.05 0.28 208 
 

3.390 0.001 
 0.28 3.87 176 مكظؼ

، (3.390) لمتغير المسمى الكظيفي بمغت ( أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية8.4يتبيف مف الجدكؿ )

ذات داللة إحصائية عند  فركؽ مما يعني كجكد ;(0.05مف ) اقؿ(، كىي 0.001اللة )دمستكل ب

المسمى متغير ل كفقان  ،الذىنية مجاؿ اليقظة فيالمبحكثيف  استجابات بيف (α≤0.05) مستكل الداللة 

كىذه  كانت لصالح رئيس القسـ، الفركؽ يتضح أف ،كبالرجكع الى المتكسطات الحسابية .الكظيفي

 .ية الثانيةتتفؽ مع الفرضية الصفر النتيجة ال 

 التي تنص عمى:تبار الفرضية االحصائية الثالثة اخ: ثالثاً 

اليقظة الذهنية لدى  مستويات بين (α≤3.37عند مستوى ) توجد فروق ذات داللة إحصائيةال  

المؤهل  غيرتلم وفقاً  محافظتي الخميل وبيت لحم في  العاليمديريات التربية والتعميمموظفي 

 .العممي

بات افراد العينة المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجا استخرجتلفرضية الختبار ىذه ا

 :(9.4)كما ىك مكضح في الجدكؿ  ،الذىنية كفقا لمتغير المؤىؿ العممي عمى مجاؿ اليقظة



82 

 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى ( 9.4 جدول )

 .ذهنية وفقا لمتغير المؤهل العمميال محور اليقظة

 االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي العدد المؤهل العممي
 1011 3010 01 دبمـك فأقؿ

 1017 2077 065 بكالكريكس

 1021 3012 11 ماجستير فأعمى

( أف ىناؾ فركؽ ظاىرية في المتكسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة 9.4يتبيف مف الجدكؿ ) 

تحميؿ  ـاستخدداللة الفركؽ  كلمعرفة ،لمتغير المؤىؿ العممي كفقان  لدراسة عمى محكر اليقظة الذىنيةا

استجابات أفراد العينة حكؿ  بيفالفركؽ  داللةلمكشؼ عف  (One Way ANOVAالتبايف األحادم )

 كبيت لحـ  محافظتي الخميؿفي  العالي محكر اليقظة الذىنية لدل مكظفي مديريات التربية كالتعميـ

 .(10.4كما ىك مكضح في الجدكؿ )إلى متغير المؤىؿ العممي  كفقان 

عمى مجال اليقظة الذهنية  (One Way ANOVA) : نتائج تحميل التباين األحادي (10.4)جدول
 وفقًا لمتغير المؤهل العممي.

مجموع  مصدر التباين المتغير
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة "ف" 
 حسوبةالم

مستوى 
 αالداللة 

 
 المؤهل العممي

 0.313 2 0.627 بيف المجمكعات

3.856 0.023 
 207 16.821 داخؿ المجمكعات

0.081 
 209 17.448 المجمكع

 0.083 205 17.101 داخؿ المجمكعات
مف  قؿأ( كىي 0.02داللة )مستكل ب( 3.856)بمغت ( ؼ) ( أف قيمة10.4يبلحظ مف الجدكؿ )

 (α≤0.05)  دالة إحصائيان عند مستكل داللةد فركؽ ك كج مما يعني ;(α≤0.05) تكل الداللة مس

مديريات التربية كالتعميـ مكظفي اليقظة الذىنية لدل  عمى محكرالمبحكثيف  جاباتستامتكسطات  بيف
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ستخدـ ا كلمعرفة مصدر الفركؽ. المؤىؿ العمميمتغير ل كفقان  محافظتي الخميؿ كبيت لحـ في العالي 

استجابات أفراد العينة حكؿ محكر اليقظة الذىنية  بيف( لمكشؼ عف مصدر الفركؽ LSDاختبار )

 (11.4كما ىك مكضح في الجدكؿ )إلى متغير المؤىؿ العممي  كفقان 

اليقظة الذهنية لدى  العينة أفراد استجابات بين( لمفروق LSDنتائج اختبار )(: 11.4جدول )

 المؤهل العمميتعزى إلى متغير  محافظتي الخميل وبيت لحم م في مديريات التربية والتعمي

 ماجستير فأعمى بكالكريكس دبمـك فأقؿ المؤهل العممي
 0.024045- 0.132205  دبمـك فأقؿ
 *0.156250-  0.132205- بكالكريكس

  0.15625* 0.024045 ماجستير فأعمى
استجابات مكظفي مديريات التربية كانت بيف  ( أف الفركؽ11.4)المعطيات الكاردة في الجدكؿ تشير 

الذيف مؤىميـ العممي ، كبيف العامميف يحممكف درجة الماجستير فأعمى ممفكالتعميـ لصالح 

كاف  فالذي، الذيف مؤىميـ العممي ماجستير فأعمىككانت الفركؽ لصالح العامميف  ،بكالكريكس

  .أعمى لدييـالمتكسط الحسابي 

 ية االحصائية الرابعة التي تنص عمى:: اختبار الفرضرابعاً 

اليقظة الذهنية لدى  مستويات بين (α≤3.37عند مستوى ) توجد فروق ذات داللة إحصائيةال 

عدد سنوات  غيرتلم وفقاً  محافظتي الخميل وبيت لحم في  العاليمديريات التربية والتعميمموظفي 

 الخبرة

الستجابات أفراد  (One Way ANOVAف األحادم )استخداـ تحميؿ التبايالختبار ىذه الفرضية، تـ 

 كما ىك مكضح في الجدكؿ ،عدد سنكات الخبرةجاؿ اليقظة الذىنية كفقان لمتغير العينة عمى م

(12.4): 
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عينة أفراد  اتالستجاب(One Way ANOVA) : نتائج تحميل التباين األحادي (12.4)جدول

 عدد سنوات الخبرة .لمتغير وفقًا اليقظة الذهنية  عمى محور الدراسة

مجموع  مصدر التباين المتغير
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة "ف" 
 المحسوبة

مستوى 
 αالداللة 

 

سنوات  عدد

 الخبرة

 0.264 2 0.528 بيف المجمكعات

 207 16.920 داخؿ المجمكعات 0.042 3.228
0.082 

 209 17.448 المجمكع

 اقؿكىي  (0.042مستكل داللة )ل (3.228)بمغت  قد (ؼ)( أف قيمة 12.4يبلحظ مف الجدكؿ )

د فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة ك كج مما يعني ;(α≤0.05) مف مستكل الداللة 

(α≤0.05 )مديريات مكظفي اليقظة الذىنية لدل   عمى محكرالمبحكثيف  جاباتستامتكسطات  بيف

 اتجاىات كلمعرفة عدد سنكات الخبرة ،متغير ل كفقان  ،ؿ كبيت لحـ محافظتي الخميالتربية كالتعميـ في 

حكؿ  العينة أفراداستجابات  بيفالفركؽ  اتجاىات( لمكشؼ عف LSDالفركؽ تـ استخداـ اختبار )

 كفقان  ،محافظتي الخميؿ كبيت لحـ مديريات التربية كالتعميـ في  مكظفي اليقظة الذىنية لدلمحكر 

 (13.4كما ىك مكضح في الجدكؿ ) برةعدد سنكات الخمتغير ل

اليقظة الذهنية لمحور  العينة أفراداستجابات  بين( لمفروق LSDنتائج اختبار )(: 13.4جدول )

 عدد سنوات الخبرةمتغير ل وفقاً 

 سنكات 10أكثر مف  سنكات 10-5مف  سنكات 5أقؿ مف  الخبرة العممية
 0.13291- 0.084848-  سنكات 5أقؿ مف 

 0.048063-  0.08484 نكاتس 10-5مف 
  0.048063 0.13291* سنكات 10أكثر مف 
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 4الذيف خبرتيـ أقؿ مف ( أف الفركؽ كانت بيف العامميف 13.4)المعطيات الكاردة في الجدكؿ تشير 

الذيف تزيد ككانت الفركؽ لصالح العامميف  سنكات 01الذيف خبرتيـ أكثر مف ، كبيف العامميف سنكات

 كات.سن 01خبرتيـ عف 

 خامسًا: اختبار الفرضية الصفرية الخامسة التي تنص عمى:

اليقظة الذهنية لدى  مستويات بين (α≤3.37عند مستوى ) توجد فروق ذات داللة إحصائيةال  

 المديرية غيرتلم وفقاً  محافظتي الخميل وبيت لحم في  العاليمديريات التربية والتعميمموظفي 

الستجابات أفراد  (One Way ANOVAداـ تحميؿ التبايف األحادم )استخالختبار ىذه الفرضية، تـ 

 :(14.4عينة الدراسة عمى مجاؿ اليقظة الذىنية كفقان لمتغير المديرية كما ىك مكضح في الجدكؿ )

عينة أفراد  اتالستجاب (One Way ANOVA) : نتائج تحميل التباين األحادي (14.4)جدول

 لمتغير المديريةوفقًا  اليقظة الذهنية عمى محور الدراسة

مجموع  مصدر التباين المتغير
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة "ف" 
 المحسوبة

مستوى 
 αالداللة 

 
 المديرية

 0.087 4 0.347 بيف المجمكعات
 205 17.101 داخؿ المجمكعات 0.388 1.040

0.083 
 209 17.448 المجمكع

 

 أعمىكىي  (0.388مستكل داللة )ل (1.040)بمغت  قد (ؼ)أف قيمة  (14.4يبلحظ مف الجدكؿ )

د فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة ك كج مما يعني عدـ ;(α≤0.05) مف مستكل الداللة 

(α≤0.05 )مديريات مكظفي اليقظة الذىنية لدل  عمى محكرالمبحكثيف  جاباتستامتكسطات  بيف

 .المديريةمتغير ل كفقان  ميؿ كبيت لحـ محافظتي الخفي  ،التربية كالتعميـ
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 : اإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث والذي ينص 3.2.4

محافظتي الخميل في  العاليمديريات التربية والتعميم موظفي لدى مستوى اإلبداع التنظيميما "

 ؟" وبيت لحم

رافات المعيارية كاالنح ،المتكسطات الحسابيةباستخراج قامت الباحثة  ،لئلجابة عف ىذا السؤاؿ

مديريات التربية مكظفي لدل اإلبداع التنظيمي محكر الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى مجاالت 

 يكضح ذلؾ: (15.4كالجدكؿ )محافظتي الخميؿ كبيت لحـ كالتعميـ في 

 عمى (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة15.4جدول )

محافظتي الخميل وبيت في  العاليمديريات التربية والتعميم موظفي لدى ,اإلبداع التنظيمي مجال

 .لحم 

المتوسط  المجال الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 مرتفعة 0.41 4.01 الطبلقة 1
 مرتفعة 0.45 3.98 المركنة 2
 مرتفعة 0.45 3.96 األصالة 3
 مرتفعة 0.40 3.87 الحساسية لممشكبلت 4
 مرتفعة 0.41 3.94 مقكمات الشخصية اإلبداعية 5
 مرتفعة 0.34 3.95 الدرجة الكمية 

( الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات 15.4يبلحظ مف الجدكؿ )

عميـ في مديريات التربية كالت مكظفي لدلاإلبداع التنظيمي مستكل أفراد عينة الدراسة لمجاالت 

الكمي الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى أف المتكسط الحسابي  ،محافظتي الخميؿ كبيت لحـ 

 ،كقد جاء بدرجة مرتفعة( 0.34انحراؼ معيارم )ب( 3.95بمغ ) مجاالت محكر اإلبداع التنظيمي قد
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  ،(4.01-3.87كما يتبيف أف المتكسطات الحسابية لمجاالت اإلبداع التنظيمي قد تراكحت بيف )

 ،ةأما أعبلىا فكاف  لمجاؿ الطبلق ،فيما كاف أدنى المتكسطات عمى مجاؿ الحساسية لممشكبلت

 :يلمنتائج كفقا لكؿ مجاؿ مف مجاالت محكر اإلبداع التنظيم ان كفيما يمي عرض

 :الطالقة أ(

مجاؿ  فيكاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة  ،المتكسطات الحسابية استخرجت

 كىي مرتبة تنازليا  محافظتي الخميؿ كبيت لحـ مديريات التربية كالتعميـ في مكظفي لدل الطبلقة 

 يكضح ذلؾ: (16.4كالجدكؿ )

 في د عينة الدراسة(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفرا16.4جدول )

 :محافظتي الخميل وبيت لحم في  لعاليامديريات التربية والتعميمموظفي لدى  الطالقةمجال 

رقم 
 الفقرة

ترتيب 
المتوسط  الفقرات الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 مرتفعة 0.58 4.09 .يمكنني تحمؿ مسؤكلية القرارات الجريئة التي أتخذىا 1 5

 مرتفعة 0.62 4.07 أعبر عف أفكارم في سياؽ العمؿ بجرأة. 2 7

 مرتفعة 0.51 4.05 مى طرح أفكار نكعية لمكاجية مشكبلت العمؿ.لد م القدرة ع 3 1

 مرتفعة 0.62 4.05 يمكنني التعبير عف أفكارم بطبلقة.  4 3

 مرتفعة 0.63 3.99 أتمكف مف طرح بدائؿ عديدة لسرعة إنجاز العمؿ في المديرية. 5 6

 مرتفعة 0.71 3.92 أفكر في أساليب عمؿ جديدة في المديرية.  6 4
 مرتفعة 0.61 3.91 يمكنني تقديـ العديد مف األفكار خبلؿ فترة زمنية قصيرة 7 2

 مرتفعة 0.41 4.01 الدرجة الكمية  
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لدل مكظفي مديريات  الطبلقةلمجاؿ  الكمي( أف المتكسط الحسابي 16.4كيبلحظ مف الجدكؿ )

كقد جاءت  (0.41رم )( كانحراؼ معيا4.01بمغ ) محافظتي الخميؿ كبيت لحـ التربية كالتعميـ في 

محافظتي الخميؿ كبيت لدل مديريات التربية كالتعميـ في  الطبلقة كىذا يدؿ عمى أف ،بدرجة مرتفعة

يمكنني تحمؿ مسؤكلية القرارات الجريئة التي مرتفعة، حيث كانت الفقرة )بدرجة  ت جاء لحـ 

(، بينما كانت الفقرة 0.58( كانحراؼ معيارم )4.09( أكثر الفقرات أىمية بمتكسط حسابي )أتخذىا

( أقؿ الفقرات أىمية بمتكسط حسابي يمكنني تقديـ العديد مف األفكار خبلؿ فترة زمنية قصيرة)

 (.0.61( كانحراؼ معيارم )3.91)

 :المرونةب( 

مجاؿ  فيكاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة  ،المتكسطات الحسابية استخرجت

كىي مرتبة تنازليا  محافظتي الخميؿ كبيت لحـ مديريات التربية كالتعميـ في ي مكظفلدل المركنة 

 (يكضح ذلؾ:17.4كالجدكؿ )

مجال د عينة الدراسة ل(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفرا17.4جدول )

 : محافظتي الخميل وبيت لحمفي  العاليلدى مديريات التربية والتعميم المرونة

رقم 
 الفقرة

ترتيب 
المتوسط  الفقرات الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

7 1 
أكظؼ خبراتي السابقة في مكاجية المكاقؼ 

 .المتشابية في بيئة العمؿ
 مرتفعة 0.63 4.07

5 2 
أعمؿ عمى تكظيؼ كافة اإلمكانات المتاحة إلنجاز 

 .  األعماؿ المككمة إلي 
 مرتفعة 0.61 4.06

4 3 
أحرص عمى تطكير معارفي كمياراتي بكؿ ما ىك 

 مرتفعة 0.62 4.02 جديد مف مصادر متعددة.
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6 4 
أحرص عمى استشارة الزمبلء في تنفيذ كؿ ما ىك 

 جديد في ميداف العمؿ. 
 مرتفعة 0.61 4.01

2 5 
أىتـ باالستماع لجميع اآلراء التي تتناقض مع رأيي 

 بيدؼ االستفادة منيا.
 ةمرتفع 0.62 3.92

 مرتفعة 0.67 3.91 أتقبؿ انتقادات زمبلئي إلجراءات عممي باىتماـ. 6 3

1 7 
لدم  القدرة عمى تقديـ أفكار متنكعة في سبيؿ تطكير 

 .العمؿ في المديرية
 مرتفعة 0.71 3.87

 مرتفعة 0.45 3.98 الدرجة الكمية  

مديريات  مكظفي لدل المركنةلمجاؿ  الكمي( أف المتكسط الحسابي 17.4كيبلحظ مف الجدكؿ )

بدرجة ( 0.45( كانحراؼ معيارم )3.98بمغ ) محافظتي الخميؿ كبيت لحـ التربية كالتعميـ في 

( أكظؼ خبراتي السابقة في مكاجية المكاقؼ المتشابية في بيئة العمؿمرتفعة ، حيث كانت الفقرة )

لدم  نما كانت الفقرة )(، بي0.63( كانحراؼ معيارم )4.07أكثر الفقرات أىمية بمتكسط حسابي )

( أقؿ الفقرات أىمية بمتكسط القدرة عمى تقديـ أفكار متنكعة في سبيؿ تطكير العمؿ في المديرية

 (.0.71( كانحراؼ معيارم )3.87حسابي )

 :األصالة ج(

مجاؿ  فيكاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة  ،المتكسطات الحسابية استخرجت

 ،كىي مرتبة تنازليان  ،محافظتي الخميؿ كبيت لحـ في  |،مديريات التربية كالتعميـمكظفي  لدلاألصالة 

 يكضح ذلؾ: (18.4كالجدكؿ )
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د عينة الدراسة واالنحرافات المعيارية الستجابات أفرا ,(: المتوسطات الحسابية18.4جدول )

 :الخميل وبيت لحم محافظتي في  العاليلدى مديريات التربية والتعميم األصالةمجال ل

رقم 
 الفقرة

ترتيب 
المتوسط  الفقرات الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

4 1 
أنظـ أفكارم بشكؿ متسمسؿ كفقان لمتطمبات العمؿ 

 0.46 4.06 .بالمديرية
 مرتفعة

1 2 
أحرص عمى طرح أفكار جديدة حكؿ إجراءات تنفيذ 

 0.59 4.05 المياـ.
 مرتفعة

5 3 
يات التغيير كالتكيؼ مع بيئة العمؿ في أتبنى عمم
 3.96 المديرية. 

 مرتفعة 0.56

2 4 
أبادر إلى طرح أفكار أصيمة لـ يسبؽ ألحد طرحيا في 

 مرتفعة 0.71 3.89 ميداف العمؿ بالمديرية.  

3 5 
أسعى إلى حؿ المكاقؼ الشائكة في إجراءات العمؿ 

 مرتفعة 0.71 3.84 .بالمديرية

 مرتفعة 0.45 3.96 الدرجة الكمية

مديريات مكظفي لدل األصالة لمجاؿ  الكمي ( أف المتكسط الحسابي 18.4كيبلحظ مف الجدكؿ )

كبدرجة  (0.45( كانحراؼ معيارم )3.96بمغ ) محافظتي الخميؿ كبيت لحـ التربية كالتعميـ في 

( أكثر الفقرات ديريةأنظـ أفكارم بشكؿ متسمسؿ كفقان لمتطمبات العمؿ بالمحيث كانت الفقرة )، مرتفعة

أسعى إلى حؿ (، بينما كانت الفقرة )0.46( كانحراؼ معيارم )4.06أىمية بمتكسط حسابي )

( كانحراؼ 3.84( أقؿ الفقرات أىمية بمتكسط حسابي )المكاقؼ الشائكة في إجراءات العمؿ بالمديرية

 (.0.71معيارم )
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 :الحساسية لممشكالت د(

مجاؿ  فيكاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة  ،المتكسطات الحسابية استخرجت

 ،كىي مرتبة تنازليان  محافظتي الخميؿ كبيت لحـلدل مديريات التربية كالتعميـ في الحساسية لممشكبلت 

 (:19.4الجدكؿ )يكضحيا 

سة د عينة الدراواالنحرافات المعيارية الستجابات أفرا ,(: المتوسطات الحسابية19.4جدول )
 :محافظتي الخميل وبيت لحم في  العاليلدى مديريات التربية والتعميمالحساسية لممشكالت مجال ل
رقم 
 الفقرة

ترتيب 
المتوسط  الفقرات الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

5 1 
أسعى إلى حؿ المشكبلت التي تكاجيني في ميداف العمؿ 

 .أكالن بأكؿ
 مرتفعة 0.52 4.03

6 2 
ـز بالمكضكعية في التعامؿ مع المشكبلت التي الت

 تكاجيني في المديرية.
 مرتفعة 0.54 4.01

3 3 
أحرص عمى اكتشاؼ أكجو القصكر في أدائي مف حيف 

 آلخر.
 مرتفعة 0.61 3.98

2 4 
أخطط جيدان لمكاجية مشكبلت العمؿ التي تكاجيني في 

 المديرية. 
 مرتفعة 0.56 3.91

8 5 
معقدة لتحفيز التفكير في أبعادىا تثيرني المشكبلت ال

 المختمفة.
 مرتفعة 0.68 3.86

4 6 
يمكنني تحديد مصادر أم مشكمة في المديرية بصكرة 

 دقيقة. 
 مرتفعة 0.71 3.78

 منخفضة 0.69 2.28 يمكنني التنبؤ بمشاكؿ العمؿ قبؿ حدكثيا في المديرية.  7 1

7 8 
ت اإلدارية أكظؼ الطرؽ التقميدية في التعامؿ مع المشكبل

 .كالتربكية في المديرية
 منخفضة 0.77 2.28

 مرتفعة 0.40 3.87 الدرجة الكمية  
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مكظفي لدل الحساسية لممشكبلت لمجاؿ  الكمي( أف المتكسط الحسابي 20.4كيبلحظ مف الجدكؿ )

 (0.40( كانحراؼ معيارم )3.87بمغ ) محافظتي الخميؿ كبيت لحـ مديريات التربية كالتعميـ في 

أسعى إلى حؿ المشكبلت التي تكاجيني في ميداف العمؿ أكالن بدرجة مرتفعة، حيث كانت الفقرة )ك 

(، بينما كانت الفقرة 0.52( كانحراؼ معيارم )4.03( أكثر الفقرات أىمية بمتكسط حسابي )بأكؿ

قرات أىمية ( أقؿ الفأكظؼ الطرؽ التقميدية في التعامؿ مع المشكبلت اإلدارية كالتربكية في المديرية)

 (.0.77( كانحراؼ معيارم )2.28بمتكسط حسابي )

 :مقومات الشخصية اإلبداعية هـ(

مجاؿ  فيكاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة  ،المتكسطات الحسابية استخرجت

ي كى ،محافظتي الخميؿ كبيت لحـ لدل مديريات التربية كالتعميـ في مقكمات الشخصية اإلبداعية 

 (:21.4الجدكؿ )يكضحيا  مرتبة تنازليان 

د عينة الدراسة واالنحرافات المعيارية الستجابات أفرا ,(: المتوسطات الحسابية21.4جدول )

محافظتي الخميل وبيت في  العاليلدى مديريات التربية والتعميممقومات الشخصية اإلبداعية مجال ل

 :لحم 

رقم 
 الفقرة

ترتيب 
سط المتو  الفقرات الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة المعياري

9 1 
أتعامؿ بثقة كمصداقية مع زمبلئي لتحقيؽ 

 مرتفعة 0.59 4.08 .أىداؼ المديرية

1 2 
أتمتع بالكفاءة في المشاركة بالحكار 

 مرتفعة 0.63 4.01 كالنقاش فيما يتعمؽ بمياـ المديرية.

8 3 
أحرص عمى التفاعؿ اإليجابي الفعاؿ مع 

 مرتفعة 0.62 4.01 لمديرية. زمبلئي في ا
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11 4 
أعمؿ عمى استثارة دكافع العامميف معي 

 إلنجاز المياـ المككمة إلييـ.
 مرتفعة 0.61 3.98

7 5 
أتجنب تعقيد إجراءات العمؿ كأتعامؿ معيا 

 بانفتاح.
 مرتفعة 0.63 3.95

3 6 
 مرتفعة 0.57 3.94 أمتمؾ القدرة عمى إقناع اآلخريف بأفكارم.

4 7 
زمبلئي في العمؿ عمى طرح أفكار  أشجع

 جديدة في ميداف العمؿ.
 مرتفعة 0.64 3.94

5 8 
أحب مكاجية تحديات العمؿ ألنيا تنمي 

 قدراتي المينية. 
 مرتفعة 0.64 3.93

10 9 
قادر عمى ضبط انفعاالتي كالتصرؼ 

 بحكمة في المكاقؼ المحرجة.
 مرتفعة 0.66 3.93

2 10 
ف في حؿ أتجنب تكرار ما فعمو اآلخرك 

 مرتفعة 0.69 3.84 المشكبلت التي تكاجييـ في المديرية.

6 11 
عتبر نفسي مصدر إلياـ لزمبلئي في أ

 مرتفعة 0.65 3.74 .العمؿ

 مرتفعة 0.41 3.94 الدرجة الكمية  

لدل مقكمات الشخصية اإلبداعية لمجاؿ  الكمي( أف المتكسط الحسابي 21.4كيبلحظ مف الجدكؿ )

 ( 0.41( كانحراؼ معيارم )3.94بمغ ) محافظتي الخميؿ كبيت لحـ ة كالتعميـ في مديريات التربي

( أكثر أتعامؿ بثقة كمصداقية مع زمبلئي لتحقيؽ أىداؼ المديريةحيث كانت الفقرة ) ة مرتفعةكبدرج

اعتبر نفسي (، بينما كانت الفقرة )0.59( كانحراؼ معيارم )4.08الفقرات أىمية بمتكسط حسابي )

( كانحراؼ معيارم 3.74( أقؿ الفقرات أىمية بمتكسط حسابي )لياـ لزمبلئي في العمؿمصدر إ

(0.65.) 
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 : الذي ينص اإلجابة عن سؤال الدراسة الرابع  4.2.4

في  العاليمديريات التربية والتعميمموظفي لدى اإلبداع الّتنظيمي  مستويات بينتوجد فروق  هل

عدد , , المؤهل العمميالمسمى الوظيفي الجنس,) يراتلمتغوفقًا  محافظتي الخميل وبيت لحم 

 .(, المديريةسنوات الخبرة

 تية:ار الفرضيات االحصائية اآلعن هذا السؤال تم اختبولالجابة 

 التي تنص عمى: السادسةاختبار الفرضية اإلحصائية أواًل: 

اإلبداع  تمستويا بين (α≤3.37عند مستوى الداللة ) توجد فروق ذات داللة إحصائيةال  

 لمتغير وفقاً  محافظتي الخميل وبيت لحم في  العاليمديريات التربية والتعميمموظفي لدى الّتنظيمي 

 .الجنس

كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة  ،المتكسطات الحسابيةاستخرجت الختبار ىذه الفرضية 

محافظتي الخميؿ كبيت ربية كالتعميـ في مديريات الت مكظفيف لدل مجاؿ اإلبداع التنظيمي فيالدراسة 

كما ىك مكضح في فقد تـ استخداـ اختبار "ت"  الجنسكالختبار داللة الفركؽ كفقان لمتغير  لحـ 

 :(22.4)الجدكؿ

 وفقاً  اإلبداع التنظيمي عمى محورأفراد العينة  ات(: نتائج اختبار "ت" الستجاب22.4جدول )
  :متغير الجنسل

توسط الم العدد  المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
مستوى  "tقيمة" الحرية

 الداللة
 

 الجنس
 0.35 3.97 118 ذكر

208 0.880 0.380 
 0.33 3.93 92 أنثى
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اللة مستكل دل(، 0.88) لمتغير الجنس بمغت ( أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية22.4يتبيف مف الجدكؿ )

ذات داللة إحصائية عند مستكل  فركؽ عدـ كجكدا يعني م ;(0.05مف ) أكبر(، كىي 0.380)

مديريات  مكظفي لدلاإلبداع الت نظيمي عمى محكر المبحكثيف  استجابات بيف( α≤0.05) الداللة 

، األمر الذم يؤدم الى متغير الجنسل كفقان  محافظتي الخميؿ كبيت لحـ في  العالي التربية كالتعميـ

 قبكؿ الفرضية الصفرية.

  التي تنص عمى: السابعةإلحصائية الفرضية ا اختبار :ثانياً 

اإلبداع  مستويات بين (α≤3.37عند مستوى الداللة ) توجد فروق ذات داللة إحصائيةال  

 لمتغير وفقاً  محافظتي الخميل وبيت لحم في  العاليمديريات التربية والتعميمموظفي لدى الّتنظيمي 

 .المسمى الوظيفي

كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة  ،المتكسطات الحسابيةت استخرجالختبار ىذه الفرضية 

محافظتي في العالي مديريات التربية كالتعميـ  مكظفيف لدل ،اإلبداع التنظيميالدراسة عمى مجاؿ 

ـ اختبار "ت" كما استخدفقد  ،لمتغير المسمى الكظيفي كالختبار داللة الفركؽ كفقان  الخميؿ كبيت لحـ 

 :(23.4) في الجدكؿىك مكضح 

 وفقاً  اإلبداع التنظيمي عمى محورأفراد العينة  ات(: نتائج اختبار "ت" الستجاب23.4جدول )
 :المسمى الوظيفيمتغير ل

المتوسط  العدد  المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
مستوى  "tقيمة" الحرية

 الداللة

 المسمى الوظيفي

رئيس 
 قسـ

34 4.08 0.39 208 
 

2.413 0.017 
 0.33 3.92 176 مكظؼ
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(، كىي 0.017اللة )دمستكل ل(، 2.413قيمة "ت" لمدرجة الكمية ) أف( 23.4يتبيف مف الجدكؿ )

 بيف (α≤0.05)  ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة د فركؽك كج مما يعني ;(0.05مف ) أقؿ

كبالرجكع الى  ،المسمى الكظيفيير متغكفقان اإلبداع الت نظيمي عمى محكر المبحكثيف  استجابات

مع الفرضية  كىذه النتيجة ال تتفؽ ،سـرئيس الق المتكسطات الحسابية يتضح أف الفركؽ كانت لصالح

 .الصفرية

 التي تنص عمى: الثامنةحصائية ثالثًا: اختبار الفرضية اإل

اإلبداع  مستويات بين (α≤3.37عند مستوى الداللة ) توجد فروق ذات داللة إحصائيةال  

 وفقاً  ,محافظتي الخميل وبيت لحم في العالي مديريات التربية والتعميم موظفي لدى الّتنظيمي 

  لمتغير المؤهل العممي.

الستجابات أفراد  (One Way ANOVAاستخداـ تحميؿ التبايف األحادم )الختبار ىذه الفرضية، تـ 

ديريات التربية كالتعميـ في مديريات جنكب ممكظفي لدل اإلبداع الت نظيمي   عمى محكرعينة الدراسة 

 :(24.4) الجدكؿ كما ىك مكضح في

أفراد العينة  اتالستجاب (One Way ANOVA) : نتائج تحميل التباين األحادي (24.4)جدول

 :متغير المؤهل العمميل وفقاً اإلبداع الّتنظيمي  عمى محور

مجموع  مصدر التباين المتغير
 المربعات

درجات 
 الحرية

وسط مت
 المربعات

قيمة "ف" 
 المحسوبة

مستوى 
 αالداللة 

 

 المؤهل العممي

 0.089 2 0.177 بيف المجمكعات

 207 24.839 داخؿ المجمكعات 0.479 0.738
0.120 

 209 25.016 المجمكع
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( كىي أكبر 0.479داللة )مستكل ل( 0.738)بمغت قد  (ؼ)( أف قيمة 24.4يبلحظ مف الجدكؿ )

فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة  كجكد ـمما يعني عد ;(α≤0.05) داللة مف مستكل ال

(α≤0.05 )مديريات مكظفي لدل اإلبداع الت نظيمي  عمى محكرالمبحكثيف  جاباتستامتكسطات  بيف

األمر الذم  المؤىؿ العممي،متغير ل كفقان  ،محافظتي الخميؿ كبيت لحـ في  العالي التربية كالتعميـ

 الفرضية الصفرية. ى قبكؿيؤدم ال

  التي تنص عمى: التاسعة: اختبار الفرضية اإلحصائية رابعاً 

اإلبداع  مستويات في (α≤3.37عند مستوى الداللة ) توجد فروق ذات داللة إحصائيةال  

 لمتغير وفقاً  ,محافظتي الخميل وبيت لحمفي  العاليمديريات التربية والتعميمموظفي لدى الّتنظيمي 

 .نوات الخبرةعدد س

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات افراد العينة  استخرجتالختبار ىذه الفرضية 

 :(25.4) كما ىك مكضح في الجدكؿ عدد سنكات الخبرةعمى مجاؿ االبداع التنظيمي كفقان لمتغير 

راد عينة الدراسة عمى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أف( 25.4جدول )

 :عدد سنوات الخبرةلمتغير  وفقاً  االبداع التنظيميمحور 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الخبرة العممية

 0.28 3.88 42 سنكات 5أقؿ مف 

 0.29 3.90 67 سنكات 10-5مف 

 0.38 4.01 101 سنكات 10أكثر مف 

اىرية في المتكسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة أف ىناؾ فركؽ ظ( 25.4يتبيف مف الجدكؿ )

 داللة الفركؽ تـ استخداـ كلمعرفة  عدد سنكات الخبرةالتنظيمي كفقان لمتغير الدراسة عمى محكر 

استجابات أفراد الفركؽ في  داللةلمكشؼ عف  (One Way ANOVA) تحميؿ التبايف األحادم
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محافظتي في  العالي في مديريات التربية كالتعميـلدل مكظ بداع التنظيمياإل العينة حكؿ محكر

 .(25.4الجدكؿ )كما ىك مكضح في  عدد سنكات الخبرةإلى متغير  كفقان  ،الخميؿ كبيت لحـ 

أفراد العينة  اتالستجاب (One Way ANOVA) : نتائج تحميل التباين األحادي (25.4)جدول

محافظتي الخميل بية والتعميم العالي في مديريات التر موظفي اإلبداع الّتنظيمي لدى  عمى محور

 :لمتغير عدد سنوات الخبرة وفقاً  وبيت لحم 

مجموع  مصدر التباين المتغير
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة "ف" 
 المحسوبة

مستوى 
 αالداللة 

عدد سنوات 

 الخبرة

 0.368 2 0.737 بيف المجمكعات

 207 24.280 داخؿ المجمكعات 0.045 3.140
0.117 

 209 25.016 المجمكع

  

 أقؿ( كىي 0.045( كمستكل الداللة )3.140)قد بمغت  (ؼ)( أف قيمة 25.4يبلحظ مف الجدكؿ )

( α≤0.05فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة ) كجكد ا يعنيم ;(α≤0.05مف مستكل الداللة ) 

مديريات التربية  مكظفي اع الت نظيمي لدلاإلبدعمى محكر المبحكثيف  استجاباتمتكسطات  بيف

عدد سنكات الخبرة كىذه النتيجة تختمؼ مع متغير لكفقان  محافظتي الخميؿ كبيت لحـ كالتعميـ في 

( لمكشؼ عف مصدر LSDكلمعرفة مصدر الفركؽ استخدـ اختبار ) الفرضية الصفرية التاسعة.

 لدل مكظفي مديريات التربية كالتعميـ التنظيمي االبداعاستجابات أفراد العينة حكؿ محكر  بيفالفركؽ 

كما ىك مكضح في الجدكؿ إلى متغير المؤىؿ العممي  كفقان  محافظتي الخميؿ كبيت لحـ في  العالي

(27.4). 
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 لدى استجابة أفراد عمى محور اإلبداع التنظيميفي ( لمفروق LSDنتائج اختبار )(: 27.4جدول )

عدد تعزى إلى متغير  محافظتي الخميل وبيت لحم في  العاليمديريات التربية والتعميم موظفي

 سنوات الخبرة:

 سنكات 10أكثر مف  سنكات 10-5مف  سنكات 5أقؿ مف  الخبرة العممية
 *0.13265- 0.132910-  سنكات 5أقؿ مف 

 *0.10755-  0.132910 سنكات 10-5مف 
  *0.10755 *0.13265 سنكات 10أكثر مف 
سنكات، كبيف  4تيـ أقؿ مف االذيف خبر  ،( أف الفركؽ كانت بيف العامميف27.4) يتبيف مف الجدكؿ

تيـ أكثر مف اسنكات ككانت الفركؽ لصالح العامميف الذيف خبر  01تيـ أكثر مف االعامميف الذيف خبر 

تيـ مف اكاف المتكسط الحسابي عندىـ أعمى، ككانت الفركؽ بيف العامميف الذيف خبر ك  ،سنكات 01

سنكات ككانت الفركؽ لصالح العامميف  01تيـ أكثر مف اات، كبيف العامميف الذيف خبر سنك  01 -4

  .سنكات 01تيـ أكثر مف االذيف خبر 

 خاسًا: اختبار الفرضية اإلحصائية العاشرة التي تنص عمى: 

 بين (α≤0.05) مستوى الداللة توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ال

محافظتي الخميل وبيت ع التنظيمي لدى موظفي مديريات التربية والتعميم العالي في مستويات اإلبدا

 لمتغير المديرية  وفقاً لحم 

افراد عينة الدراسة عمى محكر  الستجاباتحادم ف األتحميؿ التباي كلفحص الفرضية تـ استخداـ

 كفقان ي الخميؿ كبيت لحـ محافظتفي العالي بداع التنظيمي لدل مكظفي مديريات التربية كالتعميـ اإل

 يكضح ذلؾ  (28.4)لمتغير المديرية كالجدكؿ رقـ  
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الستجابات افراد العينة  ((One Way ANOVA نتائج تحميل التباين االحادي (28.4) جدول رقم

محافظتي الخميل عمى محور االبداع التنظيمي لدى موظفي مديريات التربية والتعميم العالي في 

 متغير المديرية .ل وفقاً  وبيت لحم 

مجموع  مصدر التباين المتغير
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة "ف" 
 المحسوبة

مستوى 
 αالداللة 

 

 المديرية

 0.101 4 0.404 بيف المجمكعات

 205 24.612 داخؿ المجمكعات 0.500 0.841
0.120 

 209 25.016 المجمكع

( 0.500) ت( كمستكل الداللة بمغ0.841بمغ ) قد (ؼ)ف قيمة ا (28.4) يتبيف مف الجدكؿ رقـ 

فركؽ ذات داللة احصائية في  مما يعني عدـ كجكد (α≤0.05) عمى مف مستكل الداللة أكىي 

.ريةيلمتغير المد استجابات المبحكثيف عمى محكر االبداع التنظيمي كفقان 

 :اإلجابة عن سؤال الدراسة الخامس الذي ينص  5.2.4

( بين اليقظة الذهنية واإلبداع α≤3.37الداللة )د عالقة ذات داللة إحصائية عن مستوى هل توج

 ؟ محافظتي الخميل وبيت لحم في  العاليالتنظيمي لدى موظفي مديريات التربية والتعميم 

ال تكجد عبلقة ذات داللة : عف ىذا السؤاؿ تـ اختبار الفرضة الحادية عشرة التي تنصلئلجابة 

( بيف اليقظة الذىنية كاإلبداع التنظيمي لدل مكظفي α≤1.15الداللة )مستكل  ندعإحصائية 

 .(محافظتي الخميؿ كبيت لحـ مديريات التربية كالتعميـ في 
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الستجابات  كالداللة اإلحصائية )ر( بيرسكفارتباط حساب قيمة معامؿ  تـ ،ىذه الفرضيةالختبار 

كاإلبداع التنظيمي لدل مكظفي مديريات التربية  ،يةاليقظة الذىنعمى محكرم  أفراد عينة الدراسة

 (:29.4الجدكؿ )كما ىك مكضح في  محافظتي الخميؿ كبيت لحـ كالتعميـ في 

اإلبداع و اليقظة الذهنية بين  معامل ارتباط بيرسون والداللة اإلحصائية(: 29.4جدول رقم )

 :فظتي الخميل وبيت لحم محافي  العاليالتنظيمي لدى موظفي مديريات التربية والتعميم

 الداللة اإلحصائية قيمة معامل االرتباط )ر( المتغيرات

 المبلحظة

 اإلبداع التنظيمي 

1.44 1.11 

 1.11 1.45 يزيالتم

 1.11 1.51 االنفتاح

 1.11 1.22 االنتباه

 1.11 1.51 الكعي

 1.11 1.59 اليقظة الذهنية 

 

مستكل ، كبمغ (59.1) بمغ لمدرجة الكميةرتباط بيرسكف معامؿ ا( أف 29.4يبلحظ مف الجدكؿ )

بيف اليقظة الذىنية  عبلقةما يعني كجكد  ،( كىي قيمة دالة إحصائيان 1.11) اإلحصائيةالداللة 

، محافظتي الخميؿ كبيت لحـ في  العالي ـكاإلبداع التنظيمي لدل مكظفي مديريات التربية كالتعمي

بيف اليقظة الذىنية كاإلبداع التنظيمي لدل مكظفي مديريات تكسطة كعميو فإف ىناؾ عبلقة إيجابية م

ككانت العبلقة بيف االبداع التنظيمي  .محافظتي الخميؿ كبيت لحـفي  العالي التربية كالتعميـ

(، كتبلىا محكر الكعي حيث 0.51كاالنفتاح أكثر العبلقات قكة حيث بمغ معامؿ ارتباط بيرسكف )

( تـ بعد المبلحظة حيث بمغ 0.45(، كتبلىا التمييز بقيمة ) 50بيرسكف ) بمغت قيمة معامؿ ارتباط
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(، بينما العبلقة بيف اإلبداع التنظيمي كاالنتباه أضعؼ عبلقة بيف 0.44معامؿ ارتباط بيرسكف )

 (.0.22مجاالت اليقظة الذىنية حيث بمغت قيمة معامؿ ارتباط بيرسكف )
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 الفصل الخامس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 والتوصيات النتائج

اليقظة الذهنية وعالقتها  كر حكؿحتتم، التي تكصياتيا نتائج الدراسةمناقشة تضمف ىذا الفصؿ 

 محافظتي الخميل وبيت لحم في  العاليباإلبداع التنظيمي لدى موظفي مديريات التربية والتعميم

 نتائج أسئمة الدراسة:مناقشة 

 : ألولاالنتائج المتعمقة بالسؤال مناقشة 

محافظتي في  العاليمما مستوى اليقظة الذهنية لدى موظفي مديريات التربية والتعمي

 ؟الخميل وبيت لحم 

محافظتي في العالي مديريات التربية كالتعميـ  مكظفيمستكل اليقظة الذىنية لدل  فأأظيرت النتائج 

ز، يالتميك )المبلحظة،  نيةاليقظة الذىأبعاد أف مستكل ك جاءت بدرجة مرتفعة،  الخميؿ كبيت لحـ 
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 ،محافظتي الخميؿ كبيت لحـ في  العالي مديريات التربية كالتعميـمكظفي لدل  الكعي(ك االنفتاح، ك 

 جاء بدرجة متكسطة.فقد مرتفعة، أما ُبعد االنتباه جاء بدرجة 

بيـ عمى المياـ يتـ تدري العالي أف العامميف في مديرية التربية كالتعميـ إلىتعزك الباحثة ىذه النتيجة 

ككذلؾ يتـ تزكيدىـ بمعمكمات حكؿ كيفية القياـ بالعمؿ المسند إلييـ ضمف قكانيف  ،التي يقكمكف بيا

لككف مديرية  ،ظيرت بدرجة متكسطةقد كبركتكككالت كزارة التربية كالتعميـ، أما بالنسبة لبلنتباه ف

ددة لمقياـ باألعماؿ حيث أف ىذه تتعامؿ مع العامميف ضمف نماذج متع العالي  التربية كالتعميـ

المكظفيف  لذا تجد ،مع كجكد اختبلؼ بسيط في بعض الرسميات نكعان ما، النماذج تككف متشابية

كلكف العامميف في مديرية التربية التعميـ يستطيعكف  ثناء القياـ بعمميـ،بحاجة إلى تركيز أكثر أ

ألنيـ يقكمكف بالعمؿ عمى عدد مف النماذج يقكمكف بيا بدقة بدرجة مرتفعة مبلحظة األعماؿ التي 

كتختمؼ ىذه النماذج عف بعضيا بحسب الغرض الذم تمبيو، كما اف ىناؾ رقابة عمى ىذه األعماؿ 

كاألعماؿ التي لـ يتـ اتقانيا يطمب مف المكظفيف إعادتيا كلك عمى خطأ بسيط الذا نجد اف درجة 

يقكـ بو المكظؼ في مديرية التربية كالتعميـ غرض المبلحظة لدل المكظفيف عالية، كما أف لكؿ عمؿ 

ز بيف كؿ يمناسب ككذلؾ لكؿ غرض  إجراءات مختمفة لذا نجد أف العامميف لدييـ القدرة عمى التمي

ميمة مف اجؿ اتقاف العمؿ كالحصكؿ عمى تقييـ مرضإ في نياية العاـ، كلككف األعماؿ تتردد بيف 

نفتاح بيف المكظفيف فمدييـ اطبلع عمى بعض األعماؿ التي العامميف لذا نجد اف ىناؾ درجة مف اال

 .تككف ليس مف اختصاصيـ

ك)دراسة  (Williams, et al.2014)، كدراسة (2013، عبد اهلل)دراسة كتتفؽ ىذه النتيجة مع 

 (.2015( كدراسة )نكرم، 2015( كدراسة )القحطاني، 2013رشيدة، 
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 : الثانيالنتائج المتعمقة بالسؤال مناقشة 

اليقظة الذهنية لدى  مستويات في (α≤3.37عند مستوى ) توجد فروق ذات داللة إحصائية هل

الجنس,  لمغيرات ) وفقاً  ,محافظتي الخميل وبيت لحم في  العاليمديريات التربية والتعميمموظفي 

 .(المديريةو , عدد سنوات الخبرة و  المؤهل العممي ,و المسمى الوظيفي, و 

مستويات  بين (α≤0.05)  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىالالفرضية األولى: 

وفقا  ,العالي في مديريات جنوب الضفة اليقظة الذهنية لدى موظفي مديريات التربية والتعميم

 .لمتغير الجنس

( في α≤0.05) ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  ال تكجد فركؽنو أظيرت النتائج أ

محافظتي في  العالي مديريات التربية كالتعميـ مكظفي اليقظة الذىنية لدل يف حكؿجابات المبحكثستا

تعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أف العامميف في مديرية ك  ،متغير الجنسل كفقان  ،الخميؿ كبيت لحـ 

رد إلى يقكمكف بيماـ يستطيع كبل الجنسيف القياـ بيا، كما أف التعميمات التي تالعالي التربية كالتعميـ 

( التي أظيرت 2013المكتب ال تخص جنس دكف اآلخر ، كتختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة عبد اهلل )

كما تتفؽ جزئيان مع دراسة )القحطاني،  ،ككف أعمى مف اإلناثأف مستكل اليقظة الذىنية لدل الذككر ت

2015) 

مستويات  بين (α≤0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىالفرضية الثانية: 

وفقا  ,العالي في مديريات جنوب الضفة اليقظة الذهنية لدى موظفي مديريات التربية والتعميم

 .لمتغير المسمى الوظيفي
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جابات ستا( في α≤0.05) ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  أف ىناؾ فركؽأظيرت النتائج 

محافظتي الخميؿ كبيت لحـ ربية كالتعميـ في مديريات الت مكظفي اليقظة الذىنية لدل المبحكثيف حكؿ

 ككانت الفركؽ لصالح رئيس القسـ. ،المسمى الكظيفي متغيرل كفقان  ،

رؤساء األقساـ لدييـ يقظة ذىنية أكثر مف المكظفيف بسبب لى أف إ كتعزك الباحثة ىذه النتيجة

 ككذلؾ تككف المكظفكفعف المياـ التي يقـك بيا المسؤكلية التي تقع عمى عاتقيـ، فيـ مسؤكلكف 

عمى تحمؿ  ـقدرتيلممكظفيف، كما أف  تسندالمياـ التي تسند إلييـ أكثر دقة مف المياـ التي 

ترقيتيـ إلى ىذا المنصب، كتختمؼ نتيجة  ما أدل الى، اآلخريف المكظفيف قدرة مف المسؤكلية أعمى

 (.2015الدراسة مع نتائج دراسة )القحطاني، 

مستويات  بين (α≤0.05) وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىال تالفرضية الثالثة: 

وفقا  ,العالي في مديريات جنوب الضفة اليقظة الذهنية لدى موظفي مديريات التربية والتعميم

 .لمتغير المؤهل العممي

جابات ستا( في متكسطات α≤0.05) عند مستكل الداللة  حصائيةذات داللة إفركؽ  ىناؾ أفتبيف 

محافظتي الخميؿ في العالي مديريات التربية كالتعميـ  مكظفي يف حكؿ  اليقظة الذىنية لدلالمبحكث

الذيف مؤىميـ العممي  ،الفركؽ كانت بيف العامميف كأف ، المؤىؿ العمميإلى متغير  كفقان  ،كبيت لحـ 

عممية أعمى  تعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أف العامميف الذيف يككف لدييـ درجةك ، "ماجستير فأعمى"

كمعمكمات أكثر مف غيرىـ مف العامميف ذكم المؤىبلت األقؿ، لذا تجد أف حممة درجة  ،تمقكا معارؼ

لدييـ يقظة ذىنية أكثر مف غيرىـ، كما أف العامميف ذكم الخبرة األكثر قد  مف العامميف،  الماجستير

ىنية أكثر مف غيرىـ لككنيـ لذا نجد أف لدييـ يقظة ذ ،كثر مف غيرىـ مف العامميفبتجارب أمركا 

 (.2015إلدارم أكثر مف المكظفيف اآلخريف كتختمؼ مع نتائج دراسة )القحطاني، مارسكا العمؿ ا
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مستويات  بين (α≤0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىالفرضية الرابعة: 

وفقا  ,ات جنوب الضفةالعالي في مديري اليقظة الذهنية لدى موظفي مديريات التربية والتعميم

 .لمتغير عدد سنوات الخبرة

جابات ستافي متكسطات  (α≤0.05) مستكل الداللة  ذات داللة احصائية عندفركؽ  تبيف أف ىناؾ

كفقان  ،محافظتي الخميؿ كبيت لحـ المبحكثيف حكؿ اليقظة الذىنية لدل مديريات التربية كالتعميـ في 

 سنكات. 01عامميف الذيف خبرتيـ أكثر مف ال، لصالح إلى متغير الخبرة العممية

مف  ،كثر مف غيرىـأتجارب بتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أف العامميف ذكم الخبرة األكثر قد مركا 

عمؿ اإلدارم أكثر مف لككنيـ مارسكا ال ،لذا نجد أف لدييـ يقظة ذىنية أكثر مف غيرىـ ،العامميف

 (.2015ع نتائج )دراسة القحطاني، ، كتتفؽ ىذه النتيجة مخريفالمكظفيف اآل

مستويات  بين (α≤0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىالفرضية الخامسة: 

وفقا  ,العالي في مديريات جنوب الضفة اليقظة الذهنية لدى موظفي مديريات التربية والتعميم

 .لمتغير المديرية

في متكسطات  (α≤0.05) مستكل الداللة  عندذات داللة احصائية تكجد فركؽ ال تبيف انو 

محافظتي الخميؿ مديريات التربية كالتعميـ في  مكظفي جابات المبحكثيف حكؿ اليقظة الذىنية لدلستإ

 .متغير المديريةل كفقان  ،كبيت لحـ 

 تعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أف جميع المديريات في المحافظات تقكـ بالمياـ التي يتـ اسنادىا إلييا

سنادىا إمياـ التي يتـ في معظـ ال ان لذا نجد أف ىناؾ تشابي العالي مف قبؿ كزارة التربية كالتعميـ

، كتختمؼ ىذه محافظتي الخميؿ كبيت لحـي في لممكظفيف في جميع مديريات التربية كالتعميـ العال

 (.2015النتيجة مع نتائج دراسة )القحطاني، 
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 : لثالثاالنتائج المتعمقة بالسؤال مناقشة 

محافظتي الخميل في  العاليمديريات التربية والتعميم موظفي لدى مستوى اإلبداع التنظيميما "

 ؟"وبيت لحم 

محافظتي مديريات التربية كالتعميـ في  مكظفي مستكل اإلبداع التنظيمي لدلأظيرت النتائج أف 

مي )الطبلقة، المركنة، مرتفعة عمى جميع أبعاد اإلبداع التنظيجاء بدرجة  الخميؿ كبيت لحـ 

 األصالة، الحساسية لممشكبلت، مقكمات الشخصية االبداعية(.

يتـ متابعتيـ ضمف نظاـ  العالي العامميف في كزارة التربية كالتعميـأف تعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى 

اىا نالتي تتب الرقابة عمى األداء لذا نجد أف العامميف يقكمكف بأعماليـ بدقة متناىية، كنظران لممركنة

بداعية  مف خبلؿ المبادرات التي يتـ إنيا تتبنى مجمكعة مف األفكار اإلكزارة التربية كالتعميـ ف

إطبلقيا تحت عنكاف التجديد في العمؿ اإلدارم كالتربكم، كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة شمالة 

( التي أظيرت 2015(، كتختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة الصميبي )2013( كدراسة جكلي )2013)

 .ف مستكل االبداع التنظيمي متكسطأ

 : الرابعالنتائج المتعمقة بالسؤال مناقشة 

اإلبداع  مستويات في (α≤3.37عند مستوى الداللة ) توجد فروق ذات داللة إحصائية هل

تعزى  محافظتي الخميل وبيت لحم في  العاليمديريات التربية والتعميمموظفي لدى الّتنظيمي 

 .(, المديريةعدد سنوات الخبرة, , المؤهل العمميالجنس,المسمى الوظيفي) يراتلمتغ
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مستويات  بين (α≤0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىالفرضية السادسة: 

وفقا  ,العالي في مديريات جنوب الضفة اإلبداع التنظيمي لدى موظفي مديريات التربية والتعميم

  .لمتغير الجنس

جابات ستافي  (α≤0.05) ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  ال فركؽرت النتائج أف أظي

محافظتي الخميؿ كبيت مديريات التربية كالتعميـ في  مكظفي اإلبداع الت نظيمي لدل المبحكثيف حكؿ

يف، تعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أف ىذا العمؿ يككف لكبل الجنسك  ،إلى متغير الجنس كفقان  ،لحـ

نفس  يقكمكف بتأدية إذ ،مى كبل الجنسيفحيث تنطبؽ القكانيف ذاتيا ع ،دكف تفريؽ بيف ذكر كأنثى

 ( التي أظيرت فركقان لصالح اإلناث.2013شمالة )نتائج دراسة  عف، كتختمؼ ىذه النتيجة المياـ

ت مستويا بين (α≤0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىالفرضية السابعة: 

وفقا  ,العالي في مديريات جنوب الضفة اإلبداع التنظيمي لدى موظفي مديريات التربية والتعميم

 .لمتغير المسمى الوظيفي

 متكسطات في (α≤0.05) ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  فركؽأظيرت النتائج أف ال 

محافظتي ربية كالتعميـ في مديريات الت مكظفي اإلبداع الت نظيمي لدل جابات المبحكثيف حكؿستا

كذلؾ ألف  ،المسمى الكظيفي، ككانت الفركؽ لصالح رئيس القسـمتغير ل كفقان  الخميؿ كبيت لحـ 

 أكبر. قساـالمتكسط الحسابي لدل رؤساء األ

تعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى الدكر الذم يقكـ بو رؤساء األقساـ في تجربة بعض األفكار اإلبداعية، 

أف رئيس القسـ  ، خاصةء األقساـ يككف لدييـ مركنة في العمؿ أكثر مف المكظفيفحيث أف رؤسا

يستطيعكف تناكؿ مجمكعة مف كما أنيـ  ،مف الحرية لمقياـ بالعمؿ أكثر مف المكظفيف ان لديو ىامش
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اإلدارية مف جكانب  األفكار التي يطرحيا المكظفيف كتقييميا، لذا نجد أف لدييـ نظرة إلى األعماؿ

 (.2012) شقكرة كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة دةمتعد

مستويات  بين (α≤0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىالفرضية الثامنة: 

وفقا  ,اإلبداع التنظيمي لدى موظفي مديريات التربية والتعميم العالي في مديريات جنوب الضفة

 .لمتغير المؤهل العممي

في  (α≤0.05) عند مستكل الداللة ذات داللة احصائية د فركؽ تكجال أنو  أظيرت النتائج

مديريات التربية كالتعميـ في  مكظفي جابات المبحكثيف حكؿ اإلبداع الت نظيمي لدلستامتكسطات 

لى أف جميع كتعزك الباحثو ىذه النتيجة إ، المؤىؿ العمميمتغير كفقان ل محافظتي الخميؿ كبيت لحـ 

دكرات التدريبة كيحضركف نفس كرش العمؿ حيث يتـ تدريب العامميف ذكم العامميف يتمقكف نفس ال

نجاز كتكجيييـ مف قبؿ رؤساء أقساميـ ما يجعميـ قادريف عمى إ داء المياـؿ عمى أالخبرة األق

كفقان  ،ن ( التي لـ تظير فركقا2013ىذه النتيجة مع نتائج دراسة جكلي ) تفؽكت، أعماليـ بكفاءة

 ممؤىؿ العممي.ل

مستويات  بين (α≤0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىرضية التاسعة: الف

وفقا  ,اإلبداع التنظيمي لدى موظفي مديريات التربية والتعميم العالي في مديريات جنوب الضفة

 .لمتغير عدد سنوات الخبرة

في متكسطات  (α≤0.05) عند مستكل الداللة  ذات داللة احصائيةتكجد فركؽ أظيرت النتائج أنو 

محافظتي في  العالي جابات المبحكثيف حكؿ اإلبداع الت نظيمي لدل مديريات التربية كالتعميـستا

 01لصالح العامميف الذيف خبرتيـ أكثر مف ، عدد سنكات الخبرة متغيرل كفقان  الخميؿ كبيت لحـ 



111 

 

داع ية األكثر يككف لدييـ إببرة العممتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أف العامميف ذكم الخك  سنكات

لككف الخبرة تساعد في االطبلع عمى بعض األفكار التي تـ  ،تنظيمي أكثر مف المكظفيف األقؿ خبرة

لذا تجد أف لديو قدرة  ،عمؿ عمى تطبيؽ عدة أفكار لخبرتو في مجاؿ العمؿ اإلدارمالطرحيا ككذلؾ 

كما ، بلت بسبب خبرتو الطكيمة في العمؿكلديو قدرة عمى حؿ المشك ،عمى التعامؿ مع ما يتـ طرحو

عمى طرح  ان حيث يككنكف أكثر اقدام ،المكظفيف القدامى بأنفسيـ تككف أعمى مف غيرىـ أف ثقة

بينما نجد أف المكظفيف الجدد ال يخاطركف في طرح مثؿ تمؾ األفكار  ،كتطبيؽ األفكار االبداعية

 كفقان  التي لـ تظير فركقان في اإلبداع اإلدارم( 2013شمالة )مع نتائج دراسة كتختمؼ ىذه النتيجة 

 ممؤىؿ العممي كسنكات الخبرة،كفقان ل( التي لـ تظير فركقان 2013سنكات الخدمة، كدراسة جكلي )ل

سنكات الخدمة، كالمنطقة ( حيث أظيرت عدـ كجكد فركؽ تعزل إلى 2012كدراسة شقكرة )

 .التعميمية(

مستويات  بين (α≤0.05) داللة إحصائية عند مستوىال توجد فروق ذات الفرضية العاشرة: 

وفقا  ,اإلبداع التنظيمي لدى موظفي مديريات التربية والتعميم العالي في مديريات جنوب الضفة

 .لمتغير المديرية

في  (α≤0.05) عند مستكل الداللة  ذات داللة احصائيةأنو ال تكجد فركؽ  أظيرت النتائج

العالي مديريات التربية كالتعميـ  مكظفي حكؿ اإلبداع الت نظيمي لدلجابات المبحكثيف ستامتكسطات 

كتعزك الباحثة ىذه النتيجة الى أف جميع ، المديريةمتغير كفقان ل محافظتي الخميؿ كبيت لحـ في 

 كتتفؽ ىذه النتيجة معبداع، ، كذلؾ لتشجيع العامميف عمى اإلالمديريات تتبنى األفكار االبداعية

 .سنكات الخدمة، كالمنطقة التعميمية( حيث أظيرت عدـ كجكد فركؽ تعزل إلى 2012دراسة شقكرة )
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 :بالسؤال الخامسالنتائج المتعمقة مناقشة 

( بين اليقظة الذهنية واإلبداع α≤3.37الداللة )هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية عن مستوى 

 ؟ افظتي الخميل وبيت لحم محفي  العاليالتنظيمي لدى موظفي مديريات التربية والتعميم

بيف اليقظة الذىنية كاإلبداع التنظيمي لدل مكظفي مديريات التربية تكجد عبلقة  نوأظيرت النتائج أ

بيف اليقظة ، كعميو فإف ىناؾ عبلقة إيجابية متكسطة  محافظتي الخميؿ كبيت لحـ كالتعميـ في 

محافظتي الخميؿ كبيت في  العالي التعميـالذىنية كاإلبداع التنظيمي لدل مكظفي مديريات التربية ك 

 .لحـ 

 كذلؾ ألفتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أف اليقظة الذىنية تعمؿ عمى تطكير العمؿ اإلدارم ك 

لذا فمف الطبيعي أف  ،الكعي(ك االنفتاح، ك يز، يالتمك )المبلحظة، العامميف لدييـ قدرة عالية مف 

سية )الطبلقة، المركنة، األصالة، الحسالديو أف يككف  ،الشخص الذم يمتمؾ ىذه الصفات

بداع التنظيمي ليقظة الذىنية تعمؿ عمى تنمية اإلبداعية(، لذا فالممشكبلت، مقكمات الشخصية اإل

 Antia) ( كدراسة 2012( كدراسة نكرم )2013بشكؿ عاـ، كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة رشيدة )

& Hosford 2007)  دراسة(Choi & Koh, 2015)  التي أكضحت كجكد عبلقة بيف اليقظة

 ,Martin, at el)( كما تتفؽ جزئيان مع نتائج دراسة 2113دراسة )رشيدة، الذىنية كالرضا الكظيفي، 

 .(Cavalcanti , 2005)دراسة  (2016
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 التوصيات:

 :أىـ التكصيات التي خرجت بيا الدراسة

مف  يتـ حيث تتضمف نشاطاتب ،عمى عقد دكرات تدريبية لممكظفيف المديرياتأف تعمؿ  .1

 خبلليا تنمية اليقظة الذىنية لدييـ.

مف أجؿ تنمية اليقظة  ،أف يعمؿ رؤساء األقساـ عمى دعـ المكظفيف مف الناحية المينية .2

 الذىنية لدييـ.

تـ مف كنشاطات  ،أف يتـ تزكيد العامميف ذكم المؤىبلت العممية األقؿ مف ماجستير بنشرات .3

ذكم الخبرة األكثر ضافة لبلستفادة مف خبرات العامميف ذىنية لدييـ باإللخبلليا تنمية اليقظة ا

 قؿ في ىذا المجاؿ.رشادات لمعامميف ذكم الخبرة األاالتقديـ  في

 المكظفيف بدكرىـتعريؼ  يايتـ مف خبلل ،كرشات عمؿ العالي  أف تعقد كزارة التربية كالتعميـ .4

 .في المديرية في تنمية اإلبداع التنظيمي

الرضا  :مف خبلليا ربط اليقظة الذىنية بمتغيرات أخرل مثؿيتـ يتـ عمؿ دراسات بحثية أف  .5

 كالكالء كالتنظيمي كغيرىا مف المتغيرات. ،الكظيفي

 ،بداعيع األفراد العامميف في تطكير اإلالذم يعمؿ عمى تشج ،كضع نظاـ لمحكافز كالمكافآت .6

 ؾ يؤدم الى رفع أداء المديريات.، كبذل، كيضمف استثمار الطاقات البشريةكاالبتكار
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 المراجع العربية

 ( .2117أبك جادك، صالح. محمد كنكفؿ، محمد بكر :) تعميم التفكير بين النظرية
 ، دارالمسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة، عماف.والتطبيق

 دار -عممية وحاالت نظري إطار – البشرية الموارد إدارة :(2006) .شيخة، نادر أبك 
 عماف. كالتكزيع، لمنشر صفاء

  القدرات اإلبداعية كعبلقتيا باألداء الكظيفي  .(2111) .كالعجمة، تكفيؽبحر، يكسؼ
لمديرم القطاع العاـ "دراسة تطبيقية عمى المديريف العامميف بكزارات قطاع غزة مجمة ،

 الثاني،المجمد التاسع عشر، العدد  ، غزة،الجامعة اإلسالمية )سمسمة الدراسات اإلنسانية(
 .1445ص– 1415ص

  الصكرة العربية (: 2114. )كالضبع، عبد الرحمف كطمب، أحمد عميالبحيرم، عبد الرقيب

لمقياس العكامؿ الخمسة لميقظة العقمية دراسة ميدانية عمى عينة مف طبلب الجامعة في 

د جامعة عيف شمس، مصر، العد ،مجمة مركز اإلرشاد النفسي. ضكء متغيرم الثقافة كالنكع

 .168-121، ص ص 39

 ( .2118بمكاني، انجكد.)  دور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية
. جامعة النجاح الكطنية، في محافظات شمال فمسطين ومعيقاتها من وجهة نظر مديريها

 كمية الدراسات العميا، فمسطيف، )رسالة ماجستير غير منشكرة(.

 دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، 1. طاإلبداع  (.2112. )جركاف، فتحي عبد الرحمف ،
 عماف.

 ( .2119الجعبرم، عدناف أيكب.) بداع التنظيمي في تحسين األداء الوظيفيدور اإل  

. جامعة الخميؿ، فمسطيف، )رسالة ماجستير غير دراسة ميدانية في هيئة كهرباء الخميل

 منشكرة(.
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 ( .2111جمعة، محمكد نكرم، حيدر).  تأثير القيادة اإلدارية الناجحة في تحقيؽ اإلبداع

 .319-299، ص ص 21جامعة ديالى، العرؽ، العدد  ،مجمة اإلدارة واالقتصاد. اإلدارم

 ( .2113جكلي، أسماء).  اثر الثقافة التنظيمية عمى اإلبداع اإلداري لدى العاممين في

ر منشكرة(، جامعة محمد خيضر، . )رسالة ماجستير غيمؤسسات التعميم العالي الجزائرية

 بسكرة، الجزائر.

 ( .2111خمؼ، محمد.) األقسام  ى رؤساءة التحويمية باإلبداع اإلداري لدعالقة القياد
الجامعة  ، )رسالة ماجستير غير منشكرة(،,األكاديميين في الجامعة اإلسالمية بغزة

 .قسـ ادارة األعماؿ، غزة، فمسطيف -اإلسبلمية، كمية التجارة 

 أثر استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات عمى اإلبداع  (.2118لد، رياض كالحنيطي، محمد. )الخكا

، جامعة البقاء، األردف. دراسات العموم اإلدارية. اإلدارم في المؤسسات العامة األردنية

 .2، العدد 35المجمد 

 ( .2113رشيدة، مصباح) .يرةدور اليقظة التكنولوجية في تحقيق االبداع بمؤسسة صغ .

)رسالة ماجستير غير منشكرة(، كمية اآلداب كالعمكـ االنسانية كاالجتماعية، جامعة باجي 

 مختار بعنابة، الجزائر.

 االسـتقرار النفسي وعالقته باليقظة الذهنية لدى  .(2112) .الزبيدم، مركة شػييد صػادؽ

  .ديالى، العراؽ جامعة ديالى، ،)أطركحة دكتكراه غير منشكرة(. طمبة المرحمة اإلعدادية

 (.2114الزغكؿ، عماد عبد الرحيـ.) دار الكتاب الجامعي، مبادئ عمم النفس التربوي .
 العيف، اإلمارات.
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 الككيت، ، مجمة عالـ الفكر .اإلبداع اإلداري في ظل البيروقراطية .(2002) .الزىرم، رندة
 .249 – 218(، ص3()30العدد )

 عماف ،دار كائؿ لمطباعة كالنشر .بداعمقدمة في اإل (.2115. )السركر، ناديا. 

 قرطبة لمنشر كالتكزيع .مبادئ اإلبداع .(2114. )السكيداف، طارؽ، العمكني، محمد، 
 الرياض.

 ( .2119السكيطي، شبمي) . واقع اإلبداع اإلداري لدى إدارات المصارف العاممة في
، التحديات العالميةالثالث، "إدارة منظمات األعماؿ:  لمؤتمر العمميا. الضفة الغربية

-27 المعاصرة"، كمية االقتصاد كالعمكـ االدارية، جامعة العمكـ التطبيقية الخاصة، االردف،
29/4. 

 ( .2112شقكرة، منير). التغيير وعالقتها باإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس  إدارة

، شكرة(، )رسالة ماجستير غير منالثانوية في محافظات غزة من وجهة نظر المعممين

 كمية التربية، غزة، فمسطيف -جامعة األزىر عمادة الدراسات العميا

 ( .2113شمالة، فرج.)  دور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع لدى معممي التعميم العام

كزارة  ،المؤتمر السنكم الخامس )تنمية ثقافة اإلبداع(. بمحافظات غزة من وجهة نظرهم

 .ـ2113/ 12/ 24 -نعقد في قطاع غزة في الفترة الكاقعة ما بيف الم 23، الثقافة الفمسطينية

 ( .2111الصالح، أسماء.)  اإلبداع المؤسسي وتنمية المورد البشري في المنظمات غير

"االبداع كالتغيير التنظيمي في المنظمات الحديثة  الممتقى الدكلي بعنكاف. الحكومية )األهمية(

، الجزائر، المنعقد في الفترة البميدة–جامعة سعد دحمب ، دراسة كتحميؿ تجارب كطنية كدكلية"

 .2111مام  19-18الكاقعة ما بيف 
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 كاقع إدارة اإلبداع كاالبتكار لدل عمداء كميات جامعة  .(2115) .الصميبي، عمر
عماف،  ،مجمة االقتصاد والتنمية البشرية .القدس/فمسطيف مف كجية نظر رؤساء الدكائر

 .178-167ص ص (، 12العدد ) األردف،

 .رسالة ورد البشريمدور التدريب في تحقيق االبداع االداري لم. (2114) صكرية، زازؿ( ،
، جامعة محمد خيضر كمية العمكـ االقتصادية كالتجارة كعمـك ماجستير غير منشكرة(

 التسيير، الجزائر.

  ،األردف ،عماف، دار الفكر ،1ط .التطوير التنظيمي(. 2111عبلء. )عامر، سامح، قنديؿ. 

 ( .2113عبداهلل، أحبلـ.) جامعة بعداد،  ،مجمة االستاذ. اليقظة الذىنية لدل طمبة الجامعة

 .366-343، ص ص 215، عدد2العراؽ، مجمد

 ( .2119العجمة، تكفيؽ.) العام,  اإلبداع اإلداري وعالقته باألداء الوظيفي لمديري القطاع
ماجستير غير منشكرة(، الجامعة اإلسبلمية، . )رسالة دراسة تطبيقية عمى وزارات قطاع غزة

 غزة، فمسطيف.

 اإلبـداع ومعوقاتـه لـدى مـديرات المدارس واقع .(2114) .العساؼ، كفاء بنت عبد العزيز 

 جامعة الممؾ سػعكد، الرياض، المممكة)رسالة ماجستير غير منشكرة(،  .بمدينة الرياض

  .العربية السعكدية

 ( 2111عبلكم، نصيرة.) دراسة حالة  -قظة االستراتيجية كعامل لمتغيير في المؤسسةالي

. )رسالة ماجستير غير منشكرة(، جامعة أبك بكر بالقايد بتممساف، مؤسسة موبيميس

 الجزائر.
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 مكانية تطبيقها في التحدي (.2115) .عمكاف، قاسـ جكدة  مؤتمر .إدارة الجودة الشاممة وا 
 إبريؿ. 14-13ف، في الفترة الكاقعة ما بيف ، جامعة البحريف، البحريتعميـ الجامعيال

 التفكير اإلبداعي لدى المديرين وعالقته بحل المشكالت اإلدارية  .(2118) ، لطؼ.عمي

. )رسالة دراسة استطالعية آلراء عينة من المديرين في البنوك التجارية واإلسالمية اليمنية

 ماجستير غير منشكرة(، جامعة آؿ البيت، السعكدية.

  ،أثر تطبيؽ عناصر االبداع االدارم في التطكير التنظيمي،  .(2113عاطؼ. )عكض

مجمة جامعة . دراسة ميدانية عمى العامميف في مؤسسات االتصاالت الخمكية في لبناف

 .237- 218، ص ص 3، ع29مجمد قتصادية والقانونيةدمشق لمعموم اال

 ( .2119فكركدماف، كاركؿ.) صر.. دار الفاركؽ، مالعقل الخارق 

 اليقظة االستراتيجية كأثرىا عمى األداء في  (.2115ني، غادة كالعتيبي، تركي. )القحطا

سبلمية ، 6، مجمد جامعة أم القرى, السعودية، مؤسسات التعميـ العالي. دراسات عربية كا 

 .75 -42، ص ص 13عدد 

 في تحقيق وأثرها  ,وأبعادها .البنية التحتية إلدارة الموهبة .(2111) .الكرعاكم، محمد

، جامعة الككفة، (رسالة ماجستير غير منشكرة) .األداء العالي لممنظمات دراسة مقارنة

 العراؽ.

 ( .2111كركمي، سعيد) . أهمية اليقظة االستراتيجية في تحسين القرارات االستراتيجية

نافسية ، دراسة مقدمة لمممتقى الدكلي الرابع )المنافسة كاالستراتيجيات التوالتنافسية لممؤسسة
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لممؤسسة الصناعية خارج قطاع المحركقات في الدكؿ العربية( كالذم نظمتو كمية العمـك 

 9-8االقتصادية كالتسيير بجامعة البميدة كالمنعقد في الجزائر في الفترة الكاقعة ما بيف 

 .2111/نكفمبر

 مؤسسة اليقظة التكنكلكجية كعامؿ لئلبداع في ال. (2115) .ناصرعدكاف، ىكارم ك ، معراج

، ، جامعة سيدم بمعباس، الجزائرمجمة العموم االقتصادية وعموم التسيير .االقتصادية

 .175-152المجمد الثالث، العدد األكؿ، ص ص 

 دور الكفاءات البشرية في تحقيق الميزة التنافسية .(2113) .المقادمة، عبد الرحمف – 

، كمية التجارة، الجامعة (كرةرسالة ماجستير غير منش) .دراسة حالة الجامعة اإلسالمية

 .، فمسطيفاإلسبلمية، غزة

 ( .2112نكرم، أسماء).  أثر أبعاد اليقظة الذىنية في االبداع التنظيمي، دراسة ميدانية في

، 18، جامعة بغداد، المجمدمجمة العموم االقتصادية واالدارية. عدد مف كميات جامعة بغداد

 .236-216، ص ص 68العدد

 .دار المسيرة  .الذكاء المتعدد في غرفة الصف النظرية والتطبيق .(2119)نكفؿ، محمد بكر

 .عماف نشر،مل

 ( .2115يكنس، أسمياف.)  اليقظة العقمية وعالقتها بأساليب التعمم لدى طمبة المرحمة

 (، جامعة كاسط، العراؽ.رسالة ماجستير غير منشكرة. )اإلعدادية
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 ،قتيا بالسعادة النفسية لدل طمبة جامعة الممؾ اليقظة العقمية كعبل (.2117عمي. ) الكليدم

(، 28، السعكدية، العدد )جامعة الممؾ خالد،مجمة جامعة الممك خالد لمعموم التربوية. خالد

 .67 -41ص ص 

 ( .2117الياشـ، أماني) . درجة توافر اليقظة الذهنية لدى مديري المدارس الثانوي

مارسة سموك المواطنة التنظيمية لممعممين الحكومية في محافظة عمان وعالقتها بدرجة م

 (، جامعة الشرؽ األكسط، األردف.رسالة ماجستير غير منشكرة. )هممن وجهة نظر 

 الطبعة األكلى، المنظمة إدارة اإلبداع التنظيمي (.2115) .رفعت عبد الحميـ، الفاعكرم، ،

 مصر ة لمتنمية اإلدارية القاىرة،العربي
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 المالحق 

 (1) ممحق

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 جامعة القدس                                                    

  كمية الدراسات العميا
  

 بعنكاف انة بحثاستب                              

عميم نظيمي لدى موظفي التربية والتّ تّ ة وعالقتها باإلبداع الاليقظة الذهنيّ  "
 "ي الخميل وبيت لحم محافظتفي العالي 

 أخي الكريم/ أختي الكريمة
 تحية طيبة كبعد ...

في  العالي عميمنظيمي لدى موظفي التربية والتّ ة وعالقتها باإلبداع التّ اليقظة الذهنيّ حكؿ )تتعمؽ بدراسة  استبانةبيف أيديكـ      
كمية الدراسات العميا في جامعة  فيجة الماجستير حيث سيتـ تقديـ ىذه الدراسة كمتطمب لنيؿ در (, محافظتي الخميل وبيت لحم 

 .القدس
ىذه الدراسة لف يتحقؽ إال بالمشاركة الفاعمة كالجادة مف جانب المبحكثيف عف طريؽ اإلجابة عف أسئمة ىذا  ىدؼ     

التي يتـ جمعيا بيذه ( أماـ اإلجابة المناسبة كفي الخانة المخصصة لذلؾ، عممان بأف البيانات √االستبياف. يرجى كضع عبلمة )
 االستبانة ستككف خاصة لؤلغراض العممية فقط.

 كتفضمكا بقبكؿ فائؽ االحتراـ كالتقدير                  
 

 
 الباحثة

 مرام رسمي مخامرة
 بإشراؼ 

 شاهينالدكتور محمد األستاذ 
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 البيانات األولية:

 الجنس :  

 أنثى .ذكر                      ب . أ

 :عمميالمؤهل ال  

       ماجستير فأعمى  .ج         . بكالكريكس  ب         دبمـك فأقؿ .أ     

 : المسّمى الوظيفي  

 مكظؼ ب.                     أ. رئيس قسـ      

 : الخبرة العممية  

 (        سنكات 10مف ) أكثر .(           ج10 -5)  مف .سنكات(           ب 5قؿ مف )أ . أ

 ة:المديري  

الخميؿ      ب. شماؿ الخميؿ     ج. جنكب الخميؿ      د. يطا          ق. بيت لحـ . أ
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 كاإلجابة قراءة الفقرات االتية بعناية حضرتكـ نرجك مف القسم الثاني : فقرات االستبانة

 .مناسبان  اهحكؿ رمز اإلجابة بجانب كؿ فقرة حسب ما تر ( √)عمييا بكضع إشارة

 أواًل  اليقظة الذهنية

موافق  الفقرة 
 بشدة

 معارض معارض محايد موافق
 بشدة

 المالحظة: األولالمجال 
      أضبط مشاعرم دكف أف أدعيا تقكدني. 1
      يمكنني كصؼ مشاعرم كمعتقداتي في كممات منتقاة. 2
      أنتقد نفسي لكجكد مشاعر كأفكار غير عقبلنية لد م. 3
      أفكارم عمى سمككي.أنتبو إلى كيفية تأثير مشاعرم ك  4
      أعير انتباىي إلى نتائج أعمالي. 5
      يمكنني رؤية المكاقؼ مف زكايا مختمفة. 6
      أكتشؼ أف أفكارم تبدك كاضحو في ذىني كما ىي في الكاقع. 7
      أكجو انتباىي إلى كؿ ما يدكر حكلي مف مثيرات. 8
غض النظر عف ككنو مرغكبان أك أتعامؿ مع كؿ حدث بمحاكلة تق بمو ب 9

 غير مرغكب فيو.
     

      أىتـ بتقبؿ األحداث الميمة في مجاؿ عممي أكثر مف التحكـ فييا. 10
 

 التمييز: ثانيالالمجال 
      أجد نفسي قادران عمى اإلصغاء كالعمؿ في نفس المحظة. 11
      لمكقؼ الصعب.أستخدـ إستراتيجية التفكير المناسبة مف أجؿ مكاجية ا 12
      أندمج بفعاليات العمؿ بكؿ سيكلة كيسر. 13
      أتعمـ مف أخطائي كأجد طرقان لتصحيحيا. 14
      لد م القدرة عمى التفريؽ بيف خصائص األشياء مف عدة زكايا. 15
أنتقي مف خبراتي السابقة ما ُيمكن ني مف التعامؿ مع المكاقؼ  16

 المستقبمية.
     

بسيكلة األفكار الجديدة لتطكير العمؿ  تمحيصم القدرة عمى د  ل 17
 كيسر.
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      لد م القدرة عمى تحديد أكلكيات العمؿ في ضكء متطمبات األىداؼ. 18
 االنفتاح: لثالثا المجال

      لد م حب استطبلع لمتعرؼ الى كؿ ما ىك جديد في مجاؿ عممي. 19
      الحمكؿ المجردة لممشكبلت التي تكاجيني.لد م القدرة عمى ابتكار  20
      أستفيد مف آراء زمبلئي أثناء العمؿ. 21
      أككف عمى كعي بكؿ األفكار التي تدكر مف حكلي. 22
      أستطيع تفيـ مشاعر اآلخريف في المكاقؼ المختمفة. 23
      أنا منفتح دائما عمى الطرؽ الجديدة لعمؿ األشياء. 24
      أقي ـ ما أعممو سكاء أكاف صحيحان أـ خاطئان. 25
      أميؿ إلى تجريب كؿ ما ىك جديد. 26
      العمؿ كؿ فترة. أحرص عمى إحداث تغيرات في أساليب 27
      بعدـ صحتو. ال أتردد في تغيير مكقفي عندما أقتنع 28

 االنتباا: رابعالمجال ال
      عف العمؿ الذم أقـك بو.ينشغؿ جزء مف تفكيرم بعيدان  29
      أميؿ إلى القياـ بعدد مف العمميات في نفس الكقت. 30
      أصغي باىتماـ النتقادات اآلخريف كاستقبميا برحابة صدر. 31
      أصاب بالشركد الذىني أثناء عممي. 32
      أمتمؾ القدرة لمتنبؤ بالمشكبلت المستقبمية في مجاؿ العمؿ. 33
      .ل القدرة عمى الدفاع عف أفكارم بالحجة كالبرىافلد   34
      أستطيع الحكـ عمى الفكرة بأنيا صالحة لمتطبيؽ أـ ال. 35
      ال أستطيع أف أصؼ ما أفكر بو. 36

 الوعي: الخامسالمجال 
      أستخدـ كؿ األدكات المتاحة مف أجؿ تحسيف قدراتي عمى الفيـ. 37
      نظر مختمفة مف أجؿ حؿ المشكبلت.أجرب كجيات  38
      .أحرص عمى معرفة الرأم المخالؼ لرأيي لبلستفادة منو 39
      أككف عمى كعي كامؿ عندما أستقبؿ كجيات نظر اآلخريف. 40
      أتشكؽ إلى معرفة األشياء التي تثير انتباىي. 41
      أحب معرفة ما يدكر في عقمي أكالن بأكؿ. 42
      أؤدم كظائفي بشكؿ آلي دكف أف أقد ر ما أفعؿ. 43
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      أعي العكاقب التي تنتج عف االنفعاالت أثناء العمؿ. 44
      أحكـ عمى األعماؿ القي مة كغير القي مة مف خبلؿ خبراتي أيان كانت. 45
      أرل أف جميع األعماؿ داخؿ المديرية مترابطة مع بعضيا البعض. 46
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 : اإلبداع التنظيميثانياً 

موافق  الفقرة 
 بشدة

 معارض معارض محايد موافق
 بشدة

 الطالقة: األولالمجال 
      لد م القدرة عمى طرح أفكار نكعية لمكاجية مشكبلت العمؿ. 47

      يمكنني تقديـ العديد مف األفكار خبلؿ فترة زمنية قصيرة.  48

      يمكنني التعبير عف أفكارم بطبلقة.  49

      أفكر في أساليب عمؿ جديدة في المديرية.  50

      يمكنني تحمؿ مسؤكلية القرارات الجريئة التي أتخذىا. 51

      أتمكف مف طرح بدائؿ عديدة لسرعة إنجاز العمؿ في المديرية. 52

      أعبر عف أفكارم في سياؽ العمؿ بجرأة. 53

 المرونة: الثاني المجال
      قدرة عمى تقديـ أفكار متنكعة في سبيؿ تطكير العمؿ في المديرية.لد م ال 54

أىتـ باالستماع لجميع اآلراء التي تتناقض مع رأيي بيدؼ االستفادة  55
 منيا.

     

      أتقبؿ انتقادات زمبلئي إلجراءات عممي باىتماـ. 56

 أحرص عمى تطكير معارفي كمياراتي بكؿ ما ىك جديد مف مصادر 57
 متعددة.

     

58  .       أعمؿ عمى تكظيؼ كافة اإلمكانات المتاحة إلنجاز األعماؿ المككمة إلي 

      أحرص عمى استشارة الزمبلء في تنفيذ كؿ ما ىك جديد في ميداف العمؿ.  59

      أكظؼ خبراتي السابقة في مكاجية المكاقؼ المتشابية في بيئة العمؿ.  60

 صالةاأل: الثالثالمجال 
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      أحرص عمى طرح أفكار جديدة حكؿ إجراءات تنفيذ المياـ. 61

أبادر إلى طرح أفكار أصيمة لـ يسبؽ ألحد طرحيا في ميداف العمؿ  62
 بالمديرية.  

     

      أسعى إلى حؿ المكاقؼ الشائكة في إجراءات العمؿ بالمديرية.  63

      العمؿ بالمديرية.  أنظـ أفكارم بشكؿ متسمسؿ كفقان لمتطمبات 64

      أتبنى عمميات التغيير كالتكيؼ مع بيئة العمؿ في المديرية.  65

 الحساسية لممشكالت : الرابعالمجال 
      يمكنني التنبؤ بمشاكؿ العمؿ قبؿ حدكثيا في المديرية.  66

      أخطط جيدان لمكاجية مشكبلت العمؿ التي تكاجيني في المديرية.  67

      أحرص عمى اكتشاؼ أكجو القصكر في أدائي مف حيف آلخر. 68

      يمكنني تحديد مصادر أم مشكمة في المديرية بصكرة دقيقة.  69

      ى حؿ المشكبلت التي تكاجيني في ميداف العمؿ أكالن بأكؿ.إلأسعى  70

      ية.لتـز بالمكضكعية في التعامؿ مع المشكبلت التي تكاجيني في المدير أ 71

أكظؼ الطرؽ التقميدية في التعامؿ مع المشكبلت اإلدارية كالتربكية في  72
 المديرية.

     

      لتحفيز التفكير في أبعادىا المختمفة. ،تثيرني المشكبلت المعقدة 73

 مقومات الشخصية اإلبداعية: الخامسالمجال 
      ا يتعمؽ بمياـ المديرية.كالنقاش فيم ،أتمتع بالكفاءة في المشاركة بالحكار 74

أتجنب تكرار ما فعمو اآلخركف في حؿ المشكبلت التي تكاجييـ في  75
 المديرية.

     

      أمتمؾ القدرة عمى إقناع اآلخريف بأفكارم. 76

      أشجع زمبلئي في العمؿ عمى طرح أفكار جديدة في ميداف العمؿ. 77
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      تنمي قدراتي المينية.  ألنيا ،أحب مكاجية تحديات العمؿ 78

      أعتبر نفسي مصدر إلياـ لزمبلئي في العمؿ. 79

      أتجنب تعقيد إجراءات العمؿ كأتعامؿ معيا بانفتاح. 80

      أحرص عمى التفاعؿ اإليجابي الفعاؿ مع زمبلئي في المديرية.  81

      .أتعامؿ بثقة كمصداقية مع زمبلئي لتحقيؽ أىداؼ المديرية 82

      قادر عمى ضبط انفعاالتي كالتصرؼ بحكمة في المكاقؼ المحرجة. 83

      أعمؿ عمى استثارة دكافع العامميف معي إلنجاز المياـ المككمة إلييـ. 84
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(2ممحق )  

 قائمة المحكمين

 اسم الجامعة الرتبة األكاديمية التخصص االسم الرقم

 جامعة الخميل أستاذ مشارك عميميةتإدارة  د. كمال مخامرة  .1

 جامعة الخميل أستاذ  عمم نفس د. جمال أبو مرقأ.  .2

 جامعة الخميل أستاذ مشارك عمم نفس د. كامل كتمو  .3

جامعة القدس  أستاذ مشارك دارة تربويةإ د. جمال بحيص  .4
 المفتوحة

 جامعة الخميل استاذ مساعد عمم نفس تربوي د. محمد عجوة  .5

 جامعة القدس أستاذ مساعد إدارة أعمال برغوثيد. سموى ال  .6

جامعة القدس  أستاذ مساعد إدارة اعمال د. محمد عمرو  .7
 المفتوحة

جامعة القدس  أستاذ  أساليب تدريس د. عادل ريانأ.  .8
 المفتوحة

 جامعة القدس أستاذ مساعد إدارة أعمال د. عمر صميبي  .9

 عة القدسجام أستاذ مساعد التربية د. ايناس ناصر  .10

 جامعة الخميل أستاذ مساعد  د. ابراهيم المصري  .11

جامعة القدس  أستاذ  إدارة تربوية د. تيسير أبو ساكورأ.  .12
 المفتوحة
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 فهرس الجداول :

رقم  عنوان الجدول رقم الجدول
 الصفحة

 65 .تكزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة (1.3)
 67 .خ ألفا لمجاالت أداة الدراسةمعامؿ الثبات كركنبا (   2.3)
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة  (1.4)

مديريات التربية كالتعميـ في  مكظفي مجاالت اليقظة الذىنية لدلعمى 
 .محافظتي الخميؿ كبيت لحـ 

71 

بات أفراد عينة الدراسة المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجا (2.4)
محافظتي مديريات التربية كالتعميـ في  مكظفي  مجاؿ المبلحظة لدلعمى 

  .الخميؿ كبيت لحـ 

72 

 المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة (3.4)
العالي في مديريات التربية كالتعميـ  مكظفي لدل التمييز،مجاؿ  عمى

 .تي الخميؿ كبيت لحـ محافظ

74 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة  (4.4)
محافظتي مديريات التربية كالتعميـ في مكظفي  لدلاالنفتاح مجاؿ عمى 

 الخميؿ كبيت لحـ 

75 

 دراسةالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة ال (5.4)
محافظتي مديريات التربية كالتعميـ في  مكظفي لدل  االنتباهمجاؿ  عمى

 الخميؿ كبيت لحـ 

77 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة  (6.4)
محافظتي الخميؿ كبيت لدل مديريات التربية كالتعميـ في  الكعيمجاؿ عمى 
 لحـ 

78 

 كفقان اليقظة الذىنية  مجاؿ في أفراد العينة اتاختبار "ت" الستجابنتائج  (7.4)
 .متغير الجنسل

80 

 81 كفقان اليقظة الذىنية عمى محكر أفراد العينة  اتنتائج اختبار "ت" الستجاب (8.4)
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 المسمى الكظيفيمتغير ل
سة المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدرا (9.4)

 ذىنية كفقا لمتغير المؤىؿ العمميال عمى محكر اليقظة
82 

( عمى مجاؿ One Way ANOVAنتائج تحميؿ التبايف األحادم  ) (10.4)
 اليقظة الذىنية كفقان لمتغير المؤىؿ العممي

82 

اليقظة الذىنية لدل استجابات أفراد العينة في ( لمفركؽ LSDنتائج اختبار ) (11.4)

تعزل إلى متغير  محافظتي الخميؿ كبيت لحـ كالتعميـ في  مديريات التربية

 المؤىؿ العممي

 

83 

أفراد  ات(الستجابOne Way ANOVAنتائج تحميؿ التبايف األحادم  ) (12.4)
 كفقان لمتغير عدد سنكات الخبرةاليقظة الذىنية  عمى محكر عينة الدراسة

84 

اليقظة فراد العينة لمحكر استجابات أفي ( لمفركؽ LSDنتائج اختبار ) (13.4)
 عدد سنكات الخبرةمتغير ل كفقان الذىنية 

84 

أفراد  اتالستجاب (One Way ANOVAنتائج تحميؿ التبايف األحادم  ) (14.4)
 كفقان لمتغير المديريةاليقظة الذىنية  عمى محكر عينة الدراسة

85 

 أفراد عينة الدراسةالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات  (15.4)
العالي مديريات التربية كالتعميـ مكظفي لدل اإلبداع التنظيمي، مجاؿ عمى
 محافظتي الخميؿ كبيت لحـ في 

86 

 المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة (16.4)
ي العالي فمديريات التربية كالتعميـمكظفي لدل  الطبلقةمجاؿ  في

 محافظتي الخميؿ كبيت لحـ 

87 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة  (17.4)
محافظتي الخميؿ العالي في لدل مديريات التربية كالتعميـ المركنةلمجاؿ 

 كبيت لحـ 

88 

ينة الدراسة كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد ع ،المتكسطات الحسابية (18.4)
محافظتي الخميؿ العالي في لدل مديريات التربية كالتعميـ األصالةلمجاؿ 

90 
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 كبيت لحـ 
كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة  ،المتكسطات الحسابية (19.4)

العالي في لدل مديريات التربية كالتعميـالحساسية لممشكبلت لمجاؿ 
 حـ محافظتي الخميؿ كبيت ل

91 

كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة  ،المتكسطات الحسابية (20.4)
العالي في لدل مديريات التربية كالتعميـمقكمات الشخصية اإلبداعية لمجاؿ 

 محافظتي الخميؿ كبيت لحـ 

92 

 ياإلبداع التنظيم عمى محكرأفراد العينة  اتنتائج اختبار "ت" الستجاب (21.4)
 متغير الجنسل كفقان 

94 

 اإلبداع التنظيمي عمى محكرأفراد العينة  اتنتائج اختبار "ت" الستجاب (22.4)
 المسمى الكظيفيمتغير ل كفقان 

95 

أفراد  اتالستجاب (One Way ANOVAنتائج تحميؿ التبايف األحادم  ) (23.4)
 ميمتغير المؤىؿ العمل كفقان اإلبداع الت نظيمي  عمى محكرالعينة 

96 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة  (24.4)
 لمتغير عدد سنكات الخبرة كفقان  االبداع التنظيميعمى محكر 

97 

أفراد  اتالستجاب (One Way ANOVAنتائج تحميؿ التبايف األحادم  ) (4. 25)
مديريات التربية كالتعميـ  مكظفياإلبداع الت نظيمي لدل  عمى محكرالعينة 

 لمتغير عدد سنكات الخبرة كفقان  محافظتي الخميؿ كبيت لحـ العالي في 

98 

استجابة أفراد عمى محكر اإلبداع في ( لمفركؽ LSDنتائج اختبار ) (4. 26)
محافظتي الخميؿ العالي في مديريات التربية كالتعميـ مكظفي لدل التنظيمي

 عدد سنكات الخبرة تعزل إلى متغير كبيت لحـ 

99 

الستجابات افراد  ((One Way ANOVAنتائج تحميؿ التبايف االحادم  (4. 27)
العينة عمى محكر االبداع التنظيمي لدل مكظفي مديريات التربية كالتعميـ 

 كفقان لمتغير المديرية محافظتي الخميؿ كبيت لحـ العالي في 

100 

اإلبداع ك اليقظة الذىنية بيف  اإلحصائية معامؿ ارتباط بيرسكف كالداللة (4. 28)
محافظتي الخميؿ العالي في التنظيمي لدل مكظفي مديريات التربية كالتعميـ

 كبيت لحـ 

101 
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 فهرس المحتويات

 الصفحة المحتكل 

 أ إقرار 

 ب شكر ك تقدير  

 ج الممخص بالمغة العربية  

 ه نجميزيةالممخص بالمغة اإل 
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 4 الدراسة مشكمة 2.1

 5 الدراسة  أسئمة 3.1

 6 الدراسة فرضيات 4.1

 8 أىمية الدراسة 1.5

 9 أىداؼ الدراسة 1.6

 10 حػدكد الػدراسػة 7.1

 11 مصطمحات الدراسة 8.1

  الفصل الثاني: اإلطار النظري والدراسات السابقة 

 13 النظرم اإلطار 1.2
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 13 مقدمة 1.1.2

 14 التطكر التاريخي لميقظة العقمية 2.2.2

 16 مفيـك اليقظة العقمية 3.2.2

 17 اتجاىات اليقظة العقمية 4.2.2

 19 العقميةأىمية اليقظة  5.2.2

 21 أبعاد اليقظة العقمية 6.2.2

 23 العكامؿ المؤثرة في اليقظة العقمية 7.2.2

 25 بداع التنظيمياإل 8.2.2

 27 ميارات التفكير االبداعي 9.2.2

 28 مفيـك االبداع التنظيمي 10.2.2

 30 اإلبداعيةخصائص العممية  11.2.2

 31 بداعيةمراحؿ العممية اإل 12.2.2

 32 ع في العمؿ االدارماإلبداأىمية  13.2.2

 34 التنظيمي اإلبداعمستكيات  14.2.2

 35 إدارم اإلبداعاألساليب العممية في تنمية  15.2.2

 36 اتالتنظيمي في المؤسس اإلبداعمعكقات  16.2.2

 38 التنظيمي في المؤسسات التعميمية اإلبداع 17.2.2

 40 كاالبداع التنظيميالعبلقة بيف اليقظة الذىنية  18.2.2
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 41 السابقة الدراسات 2.2

 41 دراسات تتعمؽ باليقظة العقمية 1.2.2

 51 التنظيمي اإلبداعدراسات تتعمؽ  2.2.2

 63 السابقة الدراسات عمى التعقيب 3.2

  الفصل الثالث: إجراءات الدراسة 

 65 الدراسة منيج 1.3

 65 الدراسة مجتمع 2.3

 65 عينة الدراسة 3.3

 66 الدراسة أداة 3.4

 67 صدؽ أداة الدراسة  5.3

 67 ثبات أداة الدراسة 6.3

 68 الدراسة متغيرات 7.3

 69 اإلحصائية المعالجة 8.3

  الفصل الرابع: نتائج الدراسة 

 70 تحميؿ نتائج الدراسة 1.4

 71 االجابة عف أسئمة الدراسة 2.4

  ياتالفصل الخامس: مناقشة النتائج والتوص 

 103 النتائج مناقشة 1.5
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