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طول الى من يشبه البكاء بعد   الى من صنع العزة تاجا  فوق الجبين ..
..الى لحظة االمان االولى بعد أعواما من  والمطر بعد الجفاف . ..  كتمان

الرجال  الى سيدالقلق ..  

 أبـي الـعـزيز 

 

 الى تلك العين التي سهرت وما كانت لتغفو حتى 

 يبلغ االطمئنان الى قلبها ..الى من غمرتني بحبها ودعائها  

إلى الصدر الذي يضّمني كّلما ضاقت بي الدنيا، وأحاطت بي  ...الدائم لي 
المخاطر، إلى قمري الذي ال يغيب وشمسي التي ال ينقطع دفؤها  

..الى التي أستند عليها في حياتي الى ركيزتي ...أبدا    

 أمــي الـعـزيزة  
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 الشكر والتقدير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جل  كل الشكر وأثني عليه وأحمده حمد الشاكرين..و  أشكر هللا عز

 وأصلي وأسلم على سيد الخلق واالنام  رسول هللا الكريم خاتم  

االنبياء محمد صلوات ربي وسالمه عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم على يوم   
 الدين 

 

أتقدم بشكري الجزيل الى الدكتور الفاضل  "عدي محمد جاسم " على سعة صدره  
 وحسن متابعته وتعاونه منقطع النظير  

 حيث قدم لي الكثير من التوجيهات 

 

ة التدريسية في كلية االدارة واالقتصاد/  كما واتقدم بالشكر الجزيل  ألعضاء الهيئ
 جامعة ميسان  

 

 وأتقدم بالشكر للجنة المناقشة على تشريفهم لي بمناقشة الدراسة  

 



 

 ج 

 اّلستخلص : 

 

العالقة بين التفكير اإلبداعي ودوره في تحسين  توضيح هدفت هذه الدراسة إلى 
وبعد عملية جمع  ثميسان. حياألداء الوظيفي في الهيئة الوطنية للتقاعد / فرع 

االستبيان ثم ترميزه وادخاله في الحاسب ومعالجته احصائيا باستخدام برنامج  
)spss ( 

تحسين  توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها وجود دور للتفكير اإلبداعي في
األداء الوظيفي بالهيئة الوطنية للتقاعد / فرع ميسان حسب مجاالت كفاءات  

 الموظف. 

وهذا يوضح أن الموظفين لديهم المهارات المهنية والمعرفة المطلوبة ألداء المهام  
الوظيفية ، حيث أن التفكير اإلبداعي يزود الموظفين بالمهارات الفنية والقدرة على 

 العمل.

أوصت الدراسة بضرورة اهتمام الهيئة الوطنية للتقاعد / فرع ميسان وعليه ، 
بتنمية وتطوير مهارات التفكير اإلبداعي لدى موظفيها للوصول إلى مستويات  

عالية تمكنهم من تحقيق األداء الوظيفي والوصول إلى مستويات عالية تمكنهم من 
وكذلك مواجهة المشكالت  تحقيق األداء الوظيفي. وأيضا لتطوير األداء الوظيفي ، 

اإلدارية التي تواجههم ، ووضع استراتيجية واضحة مبنية على معايير دقيقة 
لكشف المبدعين والموهوبين والعمل على تدريبهم لتوفير كوادر بشرية مؤهلة  

 وقادرة على استثمار طاقاتهم اإلبداعية فيها.
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 2 أهمية الدراسة  

 3 أهداف الدراسة  

 3 فرضيات الدراسة  

 4 حدود الدراسة  

 4 وعينته  مجتمع الدراسة 
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 إقرار المشرف  

 
) التفكير اإلبداعي ودوره في تحسين  مشروع الموسوم أشهد بأن هذا ال
على موظفي هيئة التقاعد الوطنية / فرع  دراسة تطبيقية  االداء الوظيفي 

 ميسان (  

قد جرى تحت إشرافي  والمعد من قبل الطالب ) مروه صالح داود سلمان ( 
ميسان  جامعة  /في قسم إدارة االعمال / كلية االدارة واالقتصاد   

 

 

في العلوم اإلدارية.     درجة البكالوريوس نيل  كجزء من متطلبات    

  

 التوقيع :  

       

 االسم : م.د عدي جاسم محمد  

 المرتبة العلمية : مدرس  

التاريخ :  
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 العام للدراسة    اإلطار الفصل االول : 

   منهـجية الدراسـة 

   الـمـقـدمـة ١_ ١
تطورات   االخيرة  الفترات  هائل  شهدت  وبشكل  وواسعة  النصيب  شاملة  لها  في  كان   ‚ األكبر 

اإليجابية   البشرية    ‚انعكاساتها  الموارد  إدارة  القرن  المختلفة‚  بأفرعها  على  ثمانينات  فمنذ 
والتفكير  الماضي   األبداع  متزايد  ومفهوم  بشكل  بأهتمام  يحظى  الممارسين  والتمكين  قبل  من 

‚  واالكاديميين   البشرية  والموارد  األعمال  بمجال  التي  والمهتمين  السريعة  التغيرات  والسيما 
وذلك لتحقيق  ية الحديثة دار بالمفاهيم اإلالمنظمات األهتمام   معظم أذ تبنت  تشهدها بيئة العمل 

 التميز والتفرد والنجاح. 

وإدارته  باإلنسان  االهتمام  أصبح   ، نجاحها  أو  المنظمات  فشل  عن  القادة  مسؤولية  ظل  في 
الصحيحة وتوجيهه وتحفيزه متفوق ا على األمور األخرى المتمثلة في المال والتقنيات والهياكل  
التنظيمية ، ألن اإلنسان قد وهب قدرات  هائلة ‚ إنه بحر من المواقف واالنطباعات والغرائز 

بالبعد  وال المتعلقة  الموضوعات  بين  من  لذلك   ، وقياسه  مالحظته  ويصعب  ُيرى  ال  دوافع 
 اإلنساني ، برز موضوع التفكير اإلبداعي كأحد الموضوعات مفاهيم إدارية حديثة.  

يربط الغالبية التفكير اإلبداعي بالمهام واألنشطة الفنية ، مثل كتابة رواية أو رسم لوحة أو    
يقية. على الرغم من أن هذه األنشطة تظهر قدرات إبداعية مميزة ، إال أن تأليف مقطوعة موس

التفكير اإلبداعي ال يقتصر على الفنون فقط ، حيث تتطلب العديد من الوظائف المرموقة في  
 مجاالت األعمال والعلوم امتالك مهارات التفكير اإلبداعي. 

م على  العالم  يشهدها  التي  المتسارعة  المتغيرات  ظل  حظي  في   ، والمستويات  النواحي  ختلف 
كبير ، لما له من تأثير على تقدم المجتمعات وتطورها ،   اإلبداعي والتفكير باهتمام  التفكير 
نماذج  من  وتحريره  الفرد  شخصية  المجتمع.  تنمية  في  اإلبداعي  التفكير  تأثير  إلى  إضافة 

مسا اتخاذ  من  تمكنه  التي  المهارات  وإكسابه   ، التقليدية  حلول  التفكير  واقتراح   ، بديلة  رات 
جديدة للمشكالت التي يواجهها ، مما يساهم في مواجهة التحديات التي يشهدها العالم. تعتبر  
دراسة االبتكار واإلبداع الفردي أمر ا ضروري ا في اإلدارة. وبالتالي ، فإن أفراد االبتكار واإلبداع  

خال  من  األفكار  بتوليد  تبدأ  التي  العملية  هذه  جوهر  الخالقة  هم  والفكرة  الجديدة  المعرفة  لها. 
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عنصر مهم وأساسي. من أجل تطوير وابتكارات المنظمات ، لذلك يجب على المنظمات التي  
يكونون   بحيث  أعضائها  وتأهيل  تطوير  إلى  تسعى  أن  والتميز  واالبتكار  التميز  على  تحرص 

 .(١٩١‚ ١١ص ‚ ٢٠٠١ لصرن ا ومبدعين)جميع ا مبتكرين  

 

-:مشكلة الدراسة وأسئلتها  ٢_١  

في تعزيز االبداع والتفكير  هناك العديد من المؤسسات التي تهتم برفع قدرات العاملين 
على  القدرة المبدعين أو من جهد هؤالء العاملين وبالتالي تستطيع االستفادة االبداعي 

الدراسة  لذا فأن في تلك المؤسسات وتطوير أداء العمل في تحسين تحقيق االستفادة 
وعلى ضوء ذلك يمكن صياغة مشكلة ‚ سلط الضوء على هذه المؤسسات تالحالية 
بالسؤال التالي : التفكير االبداعي ودوره في تحسين االداء الوظيفي في هيئة  الدراسة 

ميسان؟ فرع /التقاعد الوطنية  

 ويتفرع من هذا السؤال عدة أسئلة فرعية منها: 

؟ لدى موظفي هيئة التقاعد الوطنية / فرع ميسان تفكير االبداعي المستوى  ما _ ١  

وتعززه؟  التفكير االبداعي مفهوم  لألساليب التي تحقق  مامدى استخدام االدارة _ ٢  

لموظفي هيئة التقاعد الوطنية / فرع ميسان ؟  ما هو مستوى االداء الوظيفي_ ٣  

في تحسين االداء الوظيفي في هيئة التقاعد الوطنية /   التفكير االبداعي ما هو عالقة _ ٤
 فرع ميسان ؟ 

-أهمية الدراسة : ٣_١  

والدارسين في التعرف على  لمساعدة الباحثين توفر هذه الدراسة بيانات النظرية : الناحية أ.
الدراسات السابقة التي تناولت  وذلك لندرة التفكير االبداعي ودوره في تحسين االداء الوظيفي 

علم الباحث  هذا الموضوع على حد   
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في تحقيق تفكير االبداعي ع أهمية الدراسة من خالل تأثير الاألهمية التطبيقية : تنبب. 
لتقاعد ا الوطنية  و االرتقاء بمستوى األداء الوظيفي للموظفين في هيئةأهداف هيئة التقاعد 

-: التالية النقاط الوطنية من خالل   

في تحسين األداء الوظيفي لموظفي هيئة التقاعد التفكير االبداعي التعرف على دور _ 1 
.                   الوطنية  

الوطنية. في هيئة التقاعد تفكير االبداعي توضيح معيقات ال_ 2  

 

  -اهداف الدراسة : ٤_١

ميسان. لدى الموظفين في هيئة التقاعد الوطنية / فرع  التفكير االبداعي معرفة مستوى  _١  

ميسان. _ التعرف على الواقع الوظيفي في هيئة التقاعد الوطنية / فرع ٢  

للموظفين في  في تحسين االداء الوظيفي االبداع التفكير التعرف على الدور الذي يلعبه _ ٣
. هيئة التقاعد الوطنية   

 

-فرضيات الدراسة : ٥_١  

في محاولة  وأختبار الفرضيات الى مناقشة يسعى الباحث من خالل هذه الدراسة 
وكاألتي :  إلثباتها أو لنفيها   

بين التفكير األبداعي ودوره في   معنوية وأثر توجد عالقة الفرضية الرئيسية ) 
 تحسين االداء الوظيفي (  

 وتنبثق منها عدة فرضيات فرعية : 

للطالقة على االداء الوظيفي  أثر ذو داللة احصائية االولى : يوجد   

 الثانية : يوجد اثر ذو داللة احصائية للمرونة على االداء الوظيفي  
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لألصالة على االداء الوظيفي  الثالثة : يوجد أثر ذو داللة احصائية   

حصائية لإلفاضة على االداء الوظيفي االرابعة : يوجد أثر ذو داللة   

 

 

   -حدود الدراسة : ٦_١

صندوق موظفي  ) قسمالموظفين للدراسة على أقتصر المجال البشري الحدود البشرية : 
. ي هيئة التقاعد الوطنية / فرع ميسان ف   الدولة(  

. هيئة التقاعد الوطنية / فرع ميسان الحدود المكانية :   

.م ٢٠٢٢للعام الجامعي الفصل الدراسي الثاني الزمانية : الحدود   

على النحو   االبعاد المحددة في أهدافها على تناول  أقتصرت الدراسة الحدود الموضوعية : 
.سابقا إليه المشار   

 

   -مجتمع الدراسة وعينتها : ٧_١
سة  للدرابطريقة االختيار القصدي كمجتمع تم أختيار هيئة التقاعد الوطنية / فرع ميسان   

   ميسان.التقاعد الوطنية / فرع هيئة  بمدراء االقسام وموظفين أما عينة البحث فتمثلت 
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-:الدراسة االفتراضي مخطط  ٨_١  
يوضح أثر  يمكن وضع هذا النموذج الذي مشكلة الدراسة وفرضياتها أنطالقا من 

   في الشكل االتي :   المتغير التابع المستقلة في المتغيرات 
 

                                                                                        

 

 

 

 األثر

 

 المصدر : أعداد الباحثة 




 

 اإلفاضة   األصالة   اّلرونة  الطالقة 

 التفكير االبداعي

 االداء الوظيفي
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 الفصل الثاني : األطار النظري للدراسة   

 المبحث االول  

التفكير اإلبـداعي  . ١  
اإلبـداعـي مفهوم التفكير  ١١.  

 أ. تعريف التفكير  

ا مما يعرفه   التفكيرلغة: التفكير  في األمر ، فكر في فكرة ، اعمل العقل فيها ، رتب بعض 
للوصول إلى المجهول ، وفكر فيه: فكر في األمر ، إنه مفكر ، وفكر هو مبالغة في فكرة أو 

كر والفكر  أنها أكثر شيوع ا. إنه إدراك للعقل في مشكلة إليجاد حل. ذكر ابن منظور أن الف
     . (٠٣٢٠ريان‚ فيه أفصح من الكسر ) إدراك للعقل في الشيء ، وغلبه أفصح من كسره.

والتفكير اصطالحا: هو عبارة عن سلسلة من النشاطات العقلية التي يقوم بها الدماغ عندما  
  (.2002يتعرض لمثير يتم استقباله عن طريق واحدة أو أكثر من الحواس الخمسة )جروان،  

                                      

 ب . تعريف اإلبداع   

مشتق من بدع الشيء أو ابتدعه أي أنشأه أو بدأه أوال    إلبداع كما جاء في لسان العربن اا
" ﴿ بديع السموات واالرض  ١١٧في محكم كتابه الكريم في سورة البقرة  آية "  حيث قال تعالى 

 ﴾أي خالقهما ومبدعهما على غير مثال سابق 

صار غاية في   إلبداع في المعجم الوسيط من أيدعه بدعا أي أنشأه على غير مثال وبدعا  و
و   شرا،  أم  كان  خيرا  فهو  صفته  الفلسفية  الناحية  من  اإلبداع  الشيء  أما  ‚ ايجاد  العدم     من 

أساليب  باستحداث  القدماء  أساليب  على  بالخروج  تتميز  و  والمنطق  العقل  في  نزعة    فهو 
 ( ه1420جديدة. )الهيجان، 

عرفه معجم   اللغة االنجليزية فقد  القدرة على   بأنه  ويبتسر أما اإلبداع في  مصطلح يدل على 
    (.Webster, 2006, ويبتسراألشياء )إيجاد 
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وهنا يمكننا ان نالحظ بأن المعاجم العربية وأيضا المعاجم االجنبية جميعها  تتفق على تعريف  
 اإلبداع لغويا بأنه القدرة على ايجاد شيء على غير مثال سابق. 

 التفكير  اإلبداعي   تعريف  ٢.١ 

اإلبداع بأنه عمل مثمر لإلنسان المبدع ، والذي يأتي كنتيجة لما يفكر فيه في شكل  وصفنا إذا 
تقول   حقيقة  نكشف  أننا  لو  كما  األمر  يكون  فعندئذ   ، يواجهها  التي  للمشكالت  جديدة  حلول 
ذلك. يتم تمثيل هذا النوع من التفكير في تلك االستجابات المناسبة التي يقدمها ذلك الشخص 

مختلف حول السلوكيات األخرى الشائعة ألشخاص آخرين من نفس المجتمع   ، في شكل سلوك
 . وفي نفس العمر 

بداية  منذ  اإلبداعي  التفكير  لمفهوم  العديدة  التعاريف  على  التعرف  إلى  سبق  ما  يدفعنا  ربما 
عرف فقد  الماضي‚  القرن  من  وسايمون  )  الستينيات  وشاو،  من "(١٩٦٣نويل،  النوع  "هذا 

ا عند حل المشكالت"   التفكير يعني أن م أن ايمانهمع      "    الشكل العالي من السلوك يظهر جيد 
 هذا يشكل عملية إبداعية إذا تم استيفاء شروط معينة ، مثل: 

_ يجب أن يكون التفكير جديدا  في حل المشاكل ، وأن يكون له قيمة سواء بالنسبة للفرد أو  
 للمجموعة وثقافتها العامة. 

_ أن تكون من النوع الذي يؤدي إلى التغيير لألفضل واالبتعاد عن تلك األفكار التي قبلت في   
 الماضي.  

المثابرة في العمل والقدرة العالية على  يجب أن يكون التفكير من النوع الذي يتضمن الدافع و  
 تحقيق شيء ما. 

 تكوينا جديدا . أن يكون التفكير من النوع الذي يعمل على تكوين مشكلة ما  _ 

(، إن التفكير اإلبداعي: قدرة الفرد على استخدام مجموعة من Medik,  1962ويرى ميدنيك ) 
قد عرفه  ف(  Guilford,  1970جيلفورد )المفاهيم واألفكار بأسلوب بناء وهادف ومبدع. أما  

بأنه تفكير في نسق مفتوح يتميز اإلنتاج فيه بخاصية مدهشة ومنفردة، هي تنوع اإلجابات  )
 المنتجة( 
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 والخبراتويشكل التفكير اإلبداعي جزء من أي ظاهرة نفسية وعقلية يعالج فيها الفرد المواقف  
 (، 2009والمشكالت بطريقة غير مألوفة )قطامي، 

توجهه رغبة    هو)(  2008فالتفكير اإلبداعي كما يعرفه جروان )  نشاط عقلي مركب وهادف 
لم أصيلة  نواتج  إلى  والتوصل  حلول،  عن  البحث  في  معروفة    قوية  عرفه    كما    سابقا(تكن 

الفرد على توليد عدد كبير من األفكار الجديدة غير    قدرة)( بأنه  1992الشخص والدمياطي )  
المعتادة , وذلك من خالل امتالك درجة عالية من المرونة في االستجابة للمواقف واألحداث , 

 وهادفة( والقدرة على تنمية أفكار وأنشطة متصلة 

 

 خصائص التفكير اإلبداعي  ٣.١  

وفق    اإلبداعي  التفكير  خصائص  تحديد  )كروبلي،  ويمكن  إليها  أشار  كما  ؛ 2001اآلتي 
 :  (2003منسي، 

 إنها عملية عقلية تهدف إلى تحقيق خير الفرد أو خير المجتمع. _  ١

 هي عملية تؤدي إلى إنتاج أشياء جديدة ومختلفة ومتميزة ينفرد بها الشخص_ ٢

 إبداعيا سواء كانت شفهية أو عينية. 

 المسايرة والقدرة على حل  تأتيولكن  الحر يأتي التفكير اإلبداعي من التفكير _ ٣

 من التفكير المحدود.  تأتي المشاكل العادية 

 التفكير اإلبداعي من طرق التفكير البشري وليس مرادفا  للذكاء الذي يشمله –٤

   تضاف إلى التفكير.التي القدرات العقلية 

 تفكير النوعي ، أي يتعلق بالمجاالت ، وهناك إيداع لفظي ، وإبداع التفكير اإلبداعي هو  –٥

 مصور أو فني أو موسيقي. 
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 مستويات التفكير االبداعي   ٤.١

اإلبداع مستويات  فكرة  وهي  اإلبداعي  التفكير  عن  مهمة  فكرة  تايلور  اإلبداع ‚  يقدم  رأيه  في 
بين   التمييز  الخطأ  ومن   ، النوع  وليس  العمق  في  سبيل    اإلبداعيختلف  على  والفني  العلمي 

المثال ألنه يتجاوز حدود المحتوى ، ومن أهم مقترحات تايلور أنه حدد خمسة مستويات من  
 ( وهي: 2002  والعدلونيفي السويدان،  إليها)المشار  التفكير اإلبداعي

يتم تمثيل ذلك في الرسومات التلقائية لألطفال   : Expressive التعبيري  اإلبداعيأوال: مستوى 
عن   تعبير  وهو  التالية  المستويات  جميع  لظهور  ضروري  وهو   ، األساسي  المستوى  وهو 
المستقبل دون الحاجة إلى المهارة أو األصالة أو جودة اإلنتاج ، وغالب ا ما يكون في مجال 

 افة واألدب. الفن والثق

اإل مستوى  اإلنتاجي  بداثانيا:  النشاط  :  Productiveع  تقييد  إلى  الميل  المستوى  هذا  يبين 
الحر التلقائي والسيطرة عليه ، وتحسين أسلوب األداء في ضوء قواعد معينة ، مما يؤدي إلى  

النوع من اإلبداع  إنتاج أعمال كاملة باستخدام أساليب متقدمة غير متكررة. غالب ا ما يكون هذا 
 في تقديم منتجات كاملة بشكل منتظم. أنواع وأشكال مختلفة.

مستو  االختراعي    ى ثالثا:  االختراع :Iventiveاإلبداع  هو  المستوى  هذا  خصائص  أهم 
التي   األجزاء  بين  وغير عادية  جديدة  عالقات  تحقيق  في  المرونة  تشمل  والتي   ، واالكتشاف 

رب ومحاولة  قبل  من  منفصلة  دمجها.  كانت  أو  البعض  بعضها  مع  علمي  مجال  من  أكثر  ط 
بشيء  يأتي  أن  للمرء  يمكن  بحيث   ، البعض  ببعضها  مرتبطة  غير  تبدو  قد  التي  المعلومات 

 جديد ، تسمى هذه العملية التخليق كما في اختراع اآلالت. 

يتطلب هذا المستوى تعديال  هام ا  :Inovativeرابعا: مستوى اإلبداع التجديدي أو االستحداثي  
في األسس والمبادئ العامة التي تحكم مجاال  بأكمله ، حيث يتطلب قدرة قوية على التصوير  
هذا   في  المبدع  ويقدم   ، وتعديلها  تحسينها  المخترع  على  يسهل  مما   ، لألشياء  التجريدي 

ا ، أو نظرية جديدة ، وهذه العملية تسمى التجديد. المستوى   اختراع ا جديد 

االنبثاقي   اإلبداع  مستوى  ، :  Emergentiveخامسا:  اإلبداع  أشكال  من  شكل  أعلى  وهو 
ويتضمن تصورا  لمبدأ جديد على أعلى المستويات وأكثرها تجريدية ، كإبداع وخلق وفتح آفاق 

 جديدة لم يسبقها أحد على المبدع. 
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 ائق التفكير اإلبداعي:ر ط ٥.١ 

 هناك ثالث طرائق أساسية للتفكير اإلبداعي وهي: 

يساعد كل عضو في المجموعة في الفكرة التي  طريقة المناقشة أو المباراة المستديرة :    _1 
تتعلق بالغرض من المناقشة ، ويجب تسجيل كل فكرة على خريطة أو لوحة. اعرض األفكار 

ال حتى  سيطرة    باستمرار  صعوبة  يلي:  ما  الطريقة  هذه  مزايا  ومن   ، ما  شيء  إضافة  يمكن 
شخص واحد على المناقشة ألن كل شخص يعطي فرصة للمشاركة بشكل كامل ، وعيوبها: أن  

 يشعر الفرد باإلحباط أثناء انتظار دوره.

ل  طريقة العجلة أو الحرية المطلقة : يطرح كل عضو في الفريق أفكاره بحرية، وتسجل ك  _٢
 إضافته . أو لوحة، وتستمر العملية حتى ال يبقى أي شيء آخر يمكن  فكرة على خارطة

واالنزالق:  _  ٣ االنسياب  القضية  طريقة  حول  أفكاره  كل  الفريق  في  عضو  كل  يكتب  هنا 
المحددة أو المشكلة المعروضة أو البدائل التي يمكن اقتراحها بطريقة متدفقة على قطعة من  

 (.223-222، ص2001)الصرن، الورق.

 اإلبداعيالتفكير  أبعاد ٦.١ 

يمكن  رئيسية    دأبعا   تفكير اإلبداعيللفي مجال التفكير اإلبداعي على أن  اتفق  معظم الباحثين  
 : الطالقة ، المرونة ، األصالة، والتفاصيل، وهي كاآلتي:  أيضاحها بشكل موجز وتتمثل باألتي 

 الطالقة   ❖

األفكار،   من  كبير  عدد  إنتاج  وتعني  اإلبداعي،  التفكير  في  الكمي  الجانب  الطالقة  وتتضمن 
واكتشاف حلول أو التوصل إلى بدائل لحل مشكلة ما، واستخدام المخزون المعرفي في الوقت  

(  2010يوسف  في ) تصنيفها إلى ثالثة أنواع، كما وردت  (. ويمكن  2007الالزم )الطيطي،  
 على النحو التالي: 

 األلفاظ. ن : وتتمثل بالقدرة على إنتاج أعداد كبيرة مWord Fluencyللفظية لطالقة اا _ 

 الطالقة الفكرية )المعاني(: وهي القدرة على إنتاج عدة أفكار مرتبطة بموقف معين. – 

 طالقة األشكال: وهي القدرة على الرسم الهندسي السريع لشكل معين.  _ 
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التداعي  _   األلفاظ Assocional Fluency  طالقة  من  عدد  إنتاج  على  القدرة  وتعني   :  
 .  المعنىتتوافر فيها شروط من حيث 

القدرة على صياغة األExpression Fluencyالتعبيرية  الطالقة    _   كار في ف: ويعني بها 
 عبارات مفيدة . 

 المرونة   ❖

ا وتوليد  التغير  على  القدرة  وهي  اإلبداعي،  التفكير  في  النوعي  الجانب  غير فكار  وتتضمن 
من   معين  نوع  من  والتحول  وتغيير  متوقعة،  ما،  لمثير  االستجابة  عند  آخر  نوع  إلى  الفكر 

المعرفية يتركز    الحالة  بينما  األفكار  تنوع  على  هنا  االهتمام  وينصب  الموقف،  بتغير  للمرء 
   (.2012االهتمام في الطالقة على الكم )علوان، 

 هما: ( شكلين للمرونة، 2011علي )ويذكر 

: وهي قدرة الشخص على إعطاء عدد متنوع  Spotaneous Flexibilityالمرونة التلقائية  
من االستجابات التي ال تنتمي إلى فئة محددة وهي أيضا: القدرة على إنتاج أكبر عدد ممكن  
التي ترتبط بموقف معين يحدده االختبار على أن تكون هذه األفكار متنوعة مع   من األفكار 

التفكير   في  الذاتي  والقصور  القيود  من  االستخدامات  التحرر  باختبار  القدرة  هذه  قياس  ويتم 
 غير المعتادة لشيء معين.  

التكيفية   : وهي قدرة الشخص على تعديل سلوكه ليتوصل  Adaptive Flexibilityالمرونة 
إلى حل لمشكلة ما أو مواجهة ألي موقف، أي تتصل المرونة التكيفية بتغير الشخص لوجهته 

فرضها المشكالت المتغيرة، كما يمكن النظر إليها باعتبارها  الذهنية لمواجهة مستلزمات جديدة ت
 الطرف الموجب للتكيف العقلي. 

 األصالة   ❖

التفكير، للتوصل إلى ما هو غريب وغير شائع، والتوصل إلى    افكار وهي التفرد والتميز في 
النادرة   األفكار  نحو  تتجه  وإنما  التقليدية،  الحلول  تكرار  مع  تتفق  ال  فاألصالة  مألوفة،  غير 
تواجهه  التي  للمشكالت  في  مألوفة  غير  حلول  لتقديم  الفرد  دفع  إلى  تهدف  ألنها  التكرار؛ 

(1992  ,Clark  ألنها اإلبداعي  لإلنتاج  الالزمة  المهارات  اهم  من  األصالة  تعد  هنا  ومن   .)
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أنها تركز   كما   ، المباشرة  غير  باالستجابات  تهتم  وألنها  متكرر،  غير  جديد  شي  إنتاج  على 
 والطرافة.تعني أيضا الجدة 

 األفاضة   ❖

وتعني قدرة الفرد على تقديم إضافات جديدة تعود إلى المزيد من المعلومات لموقف ما بحيث  
لالزمة لذلك المحتوى  يصبح الفرد قادرة على التوسع في المحتوى عن طريق وضع اإلضافات ا

 (. 2008)جروان، 

 

 العوامل المؤثرة في التفكير اإلبداعي ٧.١ 

هناك عدد من العوامل والتي لها تأثير سلبي واضح على عملية التفكير اإلبداعي لدى األفراد،  
 وهي : ( أهم هذه العوامل 2009أوضح عبد العزيز )وقد 

 _ المحاكاة 1

اآلخرين    عن  االستقالل  بينما   ، الفرد  إبداع  من  يحد  اآلخرين  تقليد  ألن  سلبي  عامل  إنه 
 والالمباالة بآرائهم تساهم في تنمية السلوك اإلبداعي. 

 _ الرقابة 2

التفكير اإلبداعي ، حيث أن   أساليب التنشئة االجتماعية القاسية تحد من قدرات األفراد على 
وال والبلطجة  والسخرية  عكس  النقد  على   ، أفكارهم  عن  التعبير  على  قدرتهم  من  يحد  قمع 

التعبير  اآلخرين الذين لديهم فرص للعيش في أسرة تشجع على االستقاللية والمرونة وحرية 
 وتوفر لهم مع الدفء والدعم المعنوي والعاطفي. 

 _ طرائق التربية والتعليم 3

األف  عقول  وملء  التلقين  على  تعتمد  التي  التدريس  طرق  لهم إن  تسمح  ال  بالمعلومات  راد 
بتقديم محفز تفكيرهم وتسخيرها للتفكير اإلبداعي المنتج ، بينما تفسح األساليب التعليمية غير  

 المقيدة الطريق ألسلوب التفكير الحر. 
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 مراحل عملية التفكير اإلبداعي  ٨.١ 

يشكل اإلبداع كعملية ذهنية فكرية أمرا متكامال عند األفراد المبدعين، وتتمثل اآللية التي تتم  
آلخر   مبدع  من  يختلف  قد  بتوقيت  وتتتابع  بينها  فيما  تتباين  مراحل  العملية، حسب  تلك  بها 

نحو  وقد بين عدد من الباحثين هذه المراحل على ال‚  الجديدة المبدعة  الفكرةوتتولد في أثنائها  
 التالي: 

 (: Preparatioاإلعداد أو التحضير ) _ مرحلة ١

في هذه المرحلة تحدد المشكلة وتفحص من جميع جوانبها، وتجمع المعلومات حولها ويربط  
بينها بصور مختلفة تحدد المشكلة وهي بذلك تشكل الخلفية الشاملة والمتعمقة في الموضوع  

 الفرد.الذي يبدع فيه 

ال من  بل  ال  معه،  والتفاعل  المعرفي  اإلعداد  مرحلة  بأنها  المرحلة  هذه  فسرت  أن وقد  نادر 
يتوصل أحد إلى تحقيق اختراق إبداعي دون أن يكون قد اجتاز مرحلة إعداد وتحضير صعبة،  

 وما يتعلق بذلك من تحديد المشكلة وجمع وتنظيم المعلومات حولها. 

 (:Icubationمرحلة االحتضان )الكمون أو االختمار  -۲

اإلبداعي، لكونها تأتي بعد محاوالت محبطة وهي التي تشكل ربما المرحلة األصعب في التفكير  
القلق والخوف الالشعوري، والتردد في   للتوصل لحل استثنائي للمشكلة، وفي جو نفسي يلفه 

وتعد مرحلة ترتيب يتحرر فيها العقل في النهاية من كثير   البحث عن الحلول أو اإلقدام نحوها.
وه  بالمشكلة،  لها  صلة  ال  التي  واألفكار  الشوائب  هضما  من  تتضمن  شعورياي  وال    عقليا 

فهي    شعوريا‚ بالمشكلة،  تتعلق  التي  المالئمة  المكتسبة  والخبرات  المعلومات  لكل  وامتصاصا 
تتميز بالجهد الشديد الذي يبذله المتعلم المبدع في سبيل حل المشكلة عبر لجوئه إلى أساليب  

 . عدة من شأنها تحويل انتباهه الواعي عن المشكلة 

 (: Illumiationإلشراق أو اإللهام )مرحلة ا -۳

( أي اللحظة  Creative Flashوهي تتضمن ما يمكن أن نطلق عليه انبثاق شرارة اإلبداع )
التي تولد فيها الفكرة الجديدة التي تؤدي بدورها إلى حل المشكلة والخروج من المأزق الذي  
كان يواجه ذلك الحل. فهي بذلك تشكل مرحلة العمل الدقيق والحاسم للعقل في عملية اإلبداع. 

تمثل   ألنها  مسبقا  تحديدها  يمكن  ال  هذه  اإلشراق  حالة  فإن  يم  إلهامهوبالطبع  تحديد  ال  كن 
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الماء   بدفع  الخاص  للقانون  استلهامه  في  أرخميدس  عند  حصل  كما  قبال  مكانه  أو  زمانه 
 لألجسام التي تطفو فوقه، 

استحمام  أثناء  في  توصل    هوذلك  في  أو  وجدتها...(،  )وجدتها...،  الشهيرة  عبارته  وإطالقه 
 ة في هذا اإلطار. لنظرية النسبية بعد أربعة عشر عاما من البحث والدراسلى اا أينشتاين

 verification)مرحلة التحقيق ) -4

في هذه المرحلة يتعين على المبدع »أن يختبر الفكرة المبدعة، ويعيد النظر فيها ليرى هل هي 
التجريب   التهذيب والصقل. وبعبارة أخرى هي مرحلة  من  فكرة مكتملة ومفيدة أم تتطلب شيئا 

 في أن مرحلة  (م۲۰۰۰الجبالي  وينظر))االختبار التجريبي( للفكرة الجديدة )المبدعة(«. 

الصعيد    التحقيق  على  والمرضية  المفيدة  األصلية  النتائج  على  الحصول  مرحلة  تشكل  هذه 
 وعمال. . وبذلك يكون اإلبداع هنا بمثابة إنتاج الجديد النادر والمختلف المفيد فكرا االجتماعي

 

 الظروف التي تساعد على التفكير اإلبداعي :   ٩.١  

دائرة تفكير الموظفين في أي مؤسسة    علالبتكار وتوسيمن الضروري تهيئة الظروف المواتية  
 ، من خالل:

أن تتمتع إدارة المنظمة بالكفاءة والمرونة وإقناع الموظفين كنموذج يحتذى به لآلخرين أو    أ.
أنها على استعداد للتطور نحو األفضل وتشجيع التفكير المتجدد مما يحفز الموظفين على هذا  

 التجديد 

التوجيه  يمكن اكتساب القدرات اإلبداعية من خالل التعليم الرسمي أو التدريب المنظم أو  ب.  
والخبرة العملية التي يكتسبها العامل وهذه األسباب تربط القدرات اإلبداعية وتوجهها إلى جهة  

 تحقق أكبر فائدة منها. 

المسؤولية  ت.   وتحمل  القرار  صنع  في  المشاركة  على  موظفيها  بتشجيع  اإلدارة  تقوم  أن 
يشارك في صياغة سياسة    بتفويضها إلعطاء المرونة الالزمة للتنفيذ بحيث يشعر العامل بأنه

 العمل المطلوب منه بشكل روتيني وتلقائي فقط.  عمل فيها بغرض تأديةمؤسسته وال ي
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اتباع معايير موضوعية لتقييم األداء وخلق الحوافز المادية والمعنوية التي تشجع األفكار    ث.
الجديدة وتدعم االبتكار ، بحيث ال يتم منح الترقيات والدرجات على أساس غير الجدارة بناء   

 على مساهمة العامل في تطوير المنظمة التي يعمل فيها.  

ريب ، وتوفير األموال الالزمة لذلك في حدود اإلمكانات إعطاء أسبقية متميزة للبحث والتجج.  
 المتاحة ، ألنه ال يوجد تقدم أو تطوير دون البحث والتجريب.

تأهيل دورة القيادة اإلدارية في خلق المناخ التنظيمي لإلبداع. إلى الحد الذي تؤمن فيه   -ح
مطلوبان ، فال يزال بإمكانها تشكيل المناخ  القيادة اإلدارية باإلبداع ، وهو فلسفة ونهج سلوكي  

 التنظيمي الذي يساعد على تعزيز اإلبداع ورعايته. 

 . (375-374، ص2014)الخضراء وأخرون،  

 

 مفهوم األداء الوظيفي:    .٢

  : هو الطريقة التي يتم بها الفعل أو المهمة أو دورا وهي مقدرة الفرد التعريف اللغوي لألداء أ. 
العامة التي يؤثر بها في مجموعة من المراقبين )المالحظين( المتواجدين بصورة مستمرة في  
مناسبة معينة وهو كمية العمل التي ينجزها فرد واحد أو مجموعة أفراد خالل زمن معين، وهو  

 (.392، ص 1999الصالح مصلح، )وأدى الشيء أي قام به. أدىمصدر الفعل 

لألداء:التعريف  ب.    في    االصطالحي  ما  لوظيفة  المكون  المهام  واتمام  تحقيق  درجة  هو 
الكيفية التي   المؤسسة، بشكل قانوني ومسطر مسبقا من طرف السلطات العليا، وهو يعكس 

لتحقيق  المبذول  بالمجهود  يرتبط  فهو  الوظيفية،  متطلباته  الموظف  بها  يشبع  أو  يحقق 
والتي   الوظيفة  لتلك  الجزئية  تعكس  األهداف  وهي  للمؤسسات  العامة  األهداف  على  تنعكس 

 الكمية والجودة المطلوبة في العمل. 
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 تعريف االداء الوظيفي :  ١.٢ 

راوية حسن األداء بأنه "يشير    عرف   :لقد تعددت التعاريف لمفهوم األداء الوظيفي نذكر منها
إلى درجة تحقيق وإتمام المهام المكونة لوظيفة الفرد، وهو يعكس الكيفية التي يحقق أو يشبع  
إلى   يشير  فالجهد  والجهد  األداء  بين  وتداخل  لبس  يحدث  وغالبا ما  الوظيفة،  متطلبات  الفرد 

قها الفرد". )راوية محمد حسن، الطاقة المبذولة، أما األداء فيقاس على أساس النتائج التي حق
نالحظ من خالل هذا التعريف أن األداء الوظيفي يمثل الوسيلة التي من   (.21، ص  1999

ف يؤديها  التي  الوظيفة  متطلبات  الفرد  يشبع  الوظيفية يه خاللها  لهذه  اإلدارة  توصيف  بعد  ا 
الخاص النتائج  هذه  نستخلص  أن  يمكن  ومنه  الوظيفة،  هذه  تأدية  على  باألداء  ورضاه  ة 

 الوظيفي وهي: 

 • األداء هو خالصة إنجاز الموظف المهام الموكلة له. 

المهام   إنجاز  وهي  مخرجات  إلى  والوعي  والكفاءة  والخبرات  الحوافز  كل  تحويل  عملية  هو   •
 المطلوبة  بدون أخطاء وبالجودة

 الكفاءة .• هو محصلة التفاعل بين كل من الدافعية + الجهد + الخبرات +  

ويعرفه عبد القادر سعيد على    يمكن أن نقول بأنه سلوك موجه نحو تحقيق أهداف المنظمة.و 
له  المحددة  الوظيفة  ومسؤوليات  وواجبات  بمهمات  القيام  على  العامل  قدرة  عن  "عبارة  أنه: 

أ لتحقيق  وكلفة  وقت  تتصف  بأقل  متكاملة،  تنظيمية  بيئة  ظل  في  اإلنتاج،  من  درجة  قصى 
بمناخ مالئم وجيد للعمل مع توفير التعليمات اإلدارية في ظل هيكل تنظيمي يأخذ في االعتبار 

 (. 82ص  2009القادر سعيد،  عبد)المحيطة. كافة المتغيرات 

لفرد، وهو يعكس الكيفية  كما يشير األداء إلى درجة تحقيق وإتمام المهمات المكونة لوظيفة ا
الفرد  حققها  التي  للنتائج  وتداخل  لبس  يحدث  وغالبا ما  الوظيفة،  متطلبات  الفرد  يحقق  التي 
مثال الطالب قد يبذل جهدا كبيرا في االستعداد المتحانات، ولكنه يحصل على درجة منخفضة،  

راوية محمد حسن، وفي مثل هذه الحالة يكون الجهد المبذول عاليا بينما األداء منخفض. )  
   (.215، ص 2001

المهام   بتنفيذ  الموظفين  قيام  أنه  على  الوظيفي  األداء  تعريف  استخالص  يمكن  هنا  ومن 
والواجبات الوظيفية المنوطة بكم وفق ما جاءت به القوانين والمراسيم التنظيمية، المحددة لكل 
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أهداف   لتحقيق  المطلوبة  ومسؤولياتها  وواجباتها،  في  وظيفية  تحقق  التي  الجزئية،  الوظائف 
األخير بتكاملها، وبتجميعها أهداف المؤسسة، ويكون ذلك بكل فعالية وكفاءة ومراعاة الزمن  

 في إنجاز الوظيفة. 

 

 محددات األداء الوظيفي:٢٢. 

إدارة األفراد بكفاءة   يتسنىيحاط أداء الفرد بالعديد من المحددات المترابطة والمتداخلة، وحتي  
ال بد أوال من فهم العوامل والمحددات التي من شأنها تحديد طبيعة السلوك الذي سيسلكه الفرد 

دات وقد عند أدائه لمهام وظيفته، وقد سعى الباحثون في علم اإلدارة إلى تحديد أهم تلك المحد
خلصوا إلى أن أداء الفرد يحدث نتيجة للتفاعل ما بين القدرة على العمل والدافعية في العمل  

 ودرجة الدعم التنظيمي، كما هو موضح المعادلة التالية: 

 الدافعية + القدرة + الدعم التنظيمي + اإلدراك –أداء الفرد 

األداء، وتشير إلى مدى قوة الرغبة لدى  • الدافعية: تعرف الدافعية بأنها "منبع السلوك ووقود   
 المهام:  العمل المحددة، واالندفاع الذاتي والفوري ألداء هذه  الفرد للقيام بمهام

أداء    في  العامل  الفرد  يستخدمها  التي  الشخصية  الخصائص  عن  عبارة  القدرات  القدرات:   •
لقيام بالعمل كما هو مخطط له، القدرة على االتصال لتحسين النتائج    عمله، مثل القدرة على

هو  لما  الصحيح  والفهم  االستيعاب  على  القدرة  المعلومات،  من  قدر  أكبر  اكتساب  خالل  من 
بالعمل بشكل صحيح، وهذه القدرات ال تتغير عير فترة زمنية قصيرة، ويمكن بناء    مطلوب للقيام

أن ويجب  التعلم،  التدريب،  عملية  خالل  من  القدرات  مع    هذه  تتناسب  القدرات  هذه  تكون 
 الوظيفة التي يتم أداؤها.  

ور  برعاية  المنظمة  فيه  تتم  الذي  القدر  إلى  التنظيمي  الدعم  يشير  التنظيمي:  الدعم  فاهية  • 
معاملتهم بعدالة، ومساعدهم في حل ما يواجهونه من مشكالت واالنتصاب    أعضائها من خالل

باألفراد    لشكواهم   التنظيمية  القيم  اهتمام  صورة  في  ينعكس  التنظيمي  فالدعم  آخر  وبمعنى 
إيجابية  وتبدو  النفسية  وبصحتهم  بكم  والعناية  والمساهمات  المساعدات  وتقاسم  العاملين، 

إدراك  وفعالية صورة  في  ينعكس  مما  واالهتمام،  العناية  استمرارية  في  لهذا   المنظمة  األفراد 
 التأييد والدعم 
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المعلومات أو أنه    "العملية المعرفية األساسية الخاصة بتنظيم  • اإلدراك: يشير اإلدراك إلى: 
لترجمتها إلى سلوك معين،  الخارجية وتفسيرها من قبل الفرد تمهيدا    عملية استقبال المؤثرات

لذا فإن هذه العملية هي األساس الذي تقوم عليه سائر العمليات األخرى، وبدونها ال يستطيع  
الفرد أن يعي أو أن يتعلم، وتجدر اإلشارة إلى أن اإلدراك يختلف بين األفراد، لذا ال بد من تفهم  

إليها"  الواردة  للمعلومات  تنظيمها  وأسلوب  الموظفين  حسن،  )قدرات  صالح  ص 2009زيد   ،
101) . 

 

 األداء الوظيفي : نواع أ .٢٣ 

بعد التعرف على ماهية األداء يمكن االنتقال إلى عرض أنواع األداء هذا األخير الذي يمكن  
تصنيفه وتقسيمه كغيره من الظواهر التنظيمية، يمكن تقييم أنواع األداء بغرض اختبار ميار  

 التقسيم لذلك: 

  حسب معيار المصدر : ١.٤.٢ 

واألداء   الداخلي  األداء  أو  الذاتي  األداء  نوعين،  إلى  األداء  تقسيم  يمكن  المعيار  لهذا  وفقا 
 الخارجي:  

ويطلق على هذا النوع من األداء أداء الوحدة، أي أنه ينتج ما تملكه    الداخلي:أن األداء  أ_  
 أساسا مما يلي: المؤسسة من موارد فهو ينتج

قادرا على    اعتبارهم مورد استراتيجيا  • األداء البشري: وهو أداء أفراد المؤسسة الذي يمكن 
 .مهاراتهمالقيمة التنافسية من خالل تسيير  صنع القيمة وتحقيق

 داء الفني: ويتمثل في قدرة المؤسسة على استعمال استثمارها بشكل فعال. • األ 

 • األداء المالي: ويكمن في فعالية هيئة واستخدام الوسائل المالية المتاحة.  

الخارجي   محيط  في  تحدث  التي  المتغيرات  عن  الناتج  األداء  وهو  الخارجي:  األداء  ب. 
إحداثه في  تتسبب  ال  المحيط  فالمؤسسة  بصفة   ولكن  النوع  فهذا  يولده،  الذي  هو  الخارجي 

ک المؤسسة  عليها  تتحصل  التي  الجيدة  النتائج  في  يظهر  هذه أعامة  وكل  البيع،  سعر  رتفاع 
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يفرض األداء  من  النوع  وهذا  السلب،  أو  باإليجاب  سواء  األداء  على  تنعكس  على   التغيرات 
 . المؤسسة تحليل نتائجها 

 الشمولية:حسب معيار  ٢.٤.٢

 فحسب هذا المعيار يمكن تقسيم األداء إلى نوعين هما األداء الكلي واألداء الجزئي:  

األداء الكلي: وهو الذي يتجسد في اإلنجازات التي ساهمت فيها جميع العناصر والوظائف  أ_  
مساهمة  للمؤسسة لتحقيقها، وال يمكن نسب إنجازها إلى أي عنصر دون    أو األنظمة الفرعية

المؤسسة   بلوغ  وكيفيات  مدى  عن  الحديث  يمكن  األداء  من  النوع  هذا  في  العناصر.  باقي 
كما أن األداء للمؤسسة في الحقيقة    أهدافها الشاملة كاالستمرارية والشمولية، الربح والنمو.

 الفرعية. هو نتيجة تفاعل أداء أنظمتها 

  _ ال  األداءب  على  يتحقق  الذي  األداء  "وهو  للمؤسسة  الجزئي:  الفرعية  المنظمة  مستوى 
تختلف باختالف المعيار المعتمد لتقييم عناصر المؤسسة، حيث    وينقسم بدوره إلى عدة أنواع

يمكن أن ينقسم حسب معيار الوظيفي إلى أداء وظيفة مالية، أداء وظيفة اإلفراد، أداء وظيفة  
 . (18-17، ص 2002 عادل عشي،)التموين، أداء وظيفة اإلنتاج، أداء وظيفة التسويق" 

 حسب المعيار الوظيفي: ٣.٤.٢

اإلنتاج،   وهي  المؤسسة  في  األساسية  الوظائف  أداء  إلى  األداء  يقسم  المعيار  هذا  حسب 
 :المالية، التسويق، والموارد البشرية، ويتم تقسيم األداء إلى 

وتحقيق  أ_   المالي  التوازن  تحقيق  على  المؤسسة  قدرة  في  تتمثل  المالية:  الوظيفة  أداء 
على العائد  والريح  وظيفة   االستثمار  المردودية  أداء  المؤسسة  أهداف  أهم  أحد  باعتباره 

التسويق: يتحدد هذا األداء من خالل مجموعة من المؤشرات المتعلقة بوظيفة التسويق منها  
 المبيعات. الحصة السوقية، رضا العمالء، شهرة العالمة ومدى تموقعها. حجم

أ إنتاجب_  المؤسسة  تحقق  عندما  يتحقق  اإلنتاج:  وظيفة  بالمؤسسية  داء  مقارنة  مرتفعة  ية 
 بجودة عالية وتكاليف أقل تسمح لها بالمنافسة. األخرى من خالل إنتاج

بقاء  أداء    ج_ أن  يعني  وهذا  المؤسسة،  في  مورد  أهم  البشري  المورد  يعتبر  األفراد:  وظيفة 
الكفاءات واختيار  بأداء العامل البشري فيها وهذا األداء يبنى على    واستمرار المؤسسية مرهون 
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العالية حيث أن فعالية المورد البشري ال تكون إال إذا كان الشخص المناسب    ذوي المهارات 
 . (89، ص 2001في المكان المناسب. )عبد المليك المزهودة، 

 

 : أنماط االداء الوظيفي  ٤.٢ 

إبراز أهم هذه النظريات  شهدت نظريات نماذج األداء الوظيفي تطورا كبيرا منذ ظهورها، ويمكن  
 في اآلتي : 

 أداء المهمة واألداء السياقي  -1 

أداء المهمة: تعد نماذج أداء المهمة تلخيصا لألبعاد التي تعبر عن األنشطة والسلوكيات  أ_  
التي تشير إلى مدى وفاء الفرد مجموعة محددة من المهام المتصلة مباشرة بوظيفته. ويحوي  

قليدية للقدرة والمتمثلة في كمية األداء اإلتقان؛ الكفاءة؛ الوقت المحدد هذا النموذج األبعاد الت
ة ذات فعالية أكبر في تنبئها بأداء الفرد في  بقاإلنجاز. وقد أشار البعض إلى أن األبعاد السا

سعت   لذا  كامل  بشكل  الفرد  أداء  تحتوي  ال  فإنها  الخدمية  المنظمات  أما  السلعي؛  القطاع 
القدرة  أبعاد  إلى  )باإلضافة  أخرى  أبعاد  على  التعرف  إلى  األداء  بمؤشرات  المهتمة  الدراسات 

المنظم في  الفرد  بأداء  تنبؤا  أكثر  تكون  هذه التقليدية(  أهم  تتمثل  الخدمي  النشاط  ذات  ات 
واالبتكار في أداء الوظيفة؛   االبداع‚االلتزام الوظيفي  ‚ األبعاد في اإللمام بكل جوانب الوظيفة  

 حسن إصدار األحكام والقرارات المرتبطة بالوظيفة. 

دم  ألداء السياقي: يسمي البعض أنماط األداء السياقي بأنماط األداء خارج الدور وذلك لعب_ ا
أشارت   وقد  محددة.  بمهام  ترتبط  ال  التي  األداء  جوانب  تقيس  وإنما  باألداء  مباشرة  اتصالها 

العاملون   فيها  يسهم  التي  الدرجة  إلى  في    -األبحاث  مباشر  غير  وبشكل  العمل  سياق  في 
وزيادة الفعالية التنظيمية. وتصنف بعض الدراسات األداء السياقي إلى مجموعتين تضم    تعظيم

 -ة األولى عددا من األبعاد في شأنها تعزيز أداء المهام المحددة في العمل الشاق  المجموع 
االنتماء للمنظمة؛ تأييد األهداف التنظيمية(؛ بينما تضم المجموعة الثانية عددا من    -التطوع  

 اآلخرين(. مساعدة  -األبعاد التي تيسر التفاعل بين األفراد والتعاون 
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 المتكيف  األداء السلبي واألداء -2 

الفرد أ_   أداء  في  وظيفي  اختالل  عنها  ينتج  التي  السلوكيات  تلك  إلى  يشير  السلبي:  األداء 
لمهامه الوظيفية؛ ويعد سلوك الرغبة في االنسحاب وترك العمل أكثر السلوكيات تنبؤا باألداء  

ن المهام الوظيفية الموكلة إليه  السلبي؛ حيث يبدأ الفرد من هذا السلوك في صرف انتباهه ع
والنأي بنفسه عن وظيفته؛ عندها يبدأ الفرد في التغيب عن العمل بدون عذر؛ وغياب اإلتقان  

 . في أدائه وانخفاض اإلنتاجية 

المتكيف: أصبح األداء المتكيف أكثر حضورا في ظل التغير السريع في متطلبات    االداء    ب_  
المنظمة،   حجم  تقليص  الهيكلة؛  إعادة  االندماج؛  التكنولوجية؛  االبتكارات  عن  الناجم  العمل 
على   قادرا  ليكون  الجديد  الوضع  مع  والتكيف  السريع  التعلم  على  الفرد  قدرة  يستلزم  الذي 

ف والمهام المستحدثة. ويشير األداء المتكيف إلى ذلك السلوك الذي يعبر  المنافسة على الوظائ 
البيئة  في  التغير  متطلبات  لمقابلة  وذلك  سلوكه  تغيير  على  وقدرته  الفرد  كفاءة  مدى  عن 

 (. ٩٧_ ٩١‚ص٢٠٠٩‚ ) زيد صالح حسن  آخرواالنتقال المستمر من حال إلى 

 

 أهمية األداء الوظيفي ٢٥٠

األداء   األنشطة  يحتل  جميع  لنتيجة  نهائية  كنتيجة  مؤسسة  أي  داخل  مكانة خاصة  الوظيفي 
 ، متميز ا  أداء   الموظفين  أداء  يكون  عندما  ديمومة  وأطول  استقرار ا  أكثر  المنظمة  ألن   ، فيها 
وقيادتها بمستوى   عام أن عادة ما يتجاوز اهتمام إدارة المنظمة  القول بشكل  يمكن  ومن ثم 

فين بها. وبناء  عليه يمكن القول أن األداء على أي مستوى تنظيمي داخل  األداء اهتمام الموظ
هو انعكاس   ودوافع المرؤوسين ، بل  المنظمة وفي أي جزء منها ليس فقط انعكاس لقدرات 
لقدرات ودوافع الرؤساء والقادة. البقاء واالستمرارية ، مرحلة االستقرار ، مرحلة السمعة والفخر 

القيادة ، ومن ثم تعتمد قدرة المنظمة على تخطي مرحلة النمو  ، مرحلة التميز ، ثم   مرحلة 
أدائها. مستويات  على  تقدم ا  أكثر  مرحلة  في  الشريف  )  والدخول  الملك  عبد  طالل 

 (. ٨٢ص٢٠٠٣_٢٠٠٢‚
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 التفكير االبداعي ودوره في تحسين االداء الوظيفي :  . ٣ 

نظرة تقليدية على أنها تدور )ذهابا وإيابا( حول  غالبا ما ينظر الكثير من الناس إلى وظائفهم  
ا  مومتكررة، م  محدود من المكاتب والمسؤولين، وأن المهام التي يجب إنجازها محدودة  د  عد

بعطلة   حالمين  وملل،  باستهتار  فيعملون  لإلبداع،  وقت  هناك  ليس  بأنه  الشعور  لديهم  يولد 
العمل نوع من أنواع المخاطرة، وخوض نهاية أسبوع سعيدة وممتعة. عموما، إن اإلبداع في  

تجارب غير معلومة النتائج، مما قد يجعل البعض يتردد في المضي فيها، خاصة إذا كان ذلك  
يعني أنهم قد يفشلون في تحقيق المراد، فالخوف من المجهول غريزة فينا جميعا. إن تطبيق 

ق نتائج أكثر فائدة، فاإلبداع في التفكير اإلبداعي في حياتنا العملية اليومية سيمكننا من تحقي
  مكان العمل للجميع، بغض النظر عن موقعهم في المؤسسة.

 يمنحها التفكير اإلبداعي على بيئة العمل واالداء الوظيفي: وهناك العديد من الفوائد التي 

لموظفين إلى العمل مع بعضهم بعضا، حيث  االبداع ا: يدفع  اإلبداع يبني عمال جماعيا أفضل• 
التعاون.   العملية اإلبداعية على  التعلم المستمر،  و تشجع  تحتاج الشركات إلى تشجيع عقلية 

ومعرفة جديدة،  معلومات  عن  البحث  على  الموظفين  لتحفيز  للقيام   وذلك  جديدة  طرائق 
من قبل فريق    كنها تصقلفقط، ول   واحدباألشياء؛ فالعديد من األفكار الفريدة تأتي من شخص  

 لتصبح متكاملة وقابلة للتطبيق.  

: عندما يشجع اإلبداع في مواقع العمل،  بالمواهب  اإلبداع يزيد قدرة المؤسسة على االحتفاظ•  
على  وبالعمل  للشركة  مخلصين  بالبقاء  ويلتزمون  وظائفهم،  عن  رضا  أكثر  الموظفون  يكون 

 مزيد من اإلبداع والتمكين. ال اداتهم، ويدفعهم إلىنجاحها. فهو يشعرهم باالنتماء والثقة بقي

التفكير خارج الصندوق بشكل خالق، فمن    : مع القدرة علىاإلبداع يزيد من حل المشكالت•   
أن   يمكن  يواجهونها.  التي  للعقبات  ومبتكرة  فريدة  حلول  إلى  الموظفون  يتوصل  أن  المرجح 

جديدة إلنجاز المهام، ويجعل إدارة األعمال أكثر  يؤدي هذا التوق إلى حل المشاكل إلى طرائق  
 كفاءة. 
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 المبحث الثاني :الدراسات السابقة

 الدراسات التي تناولت موضوع التفكير اإلبداعي  

 الدراسات العربية أ _   

لدى  ( بعنوان:  2005دراسة علوان. )  -_  ١ التفكير اإلبداعي  التنمية  فاعلية برنامج مقترح 
.هدفت هذه الدراسة على الكشف عن ۔ وكالة الغوث الدولية  س النفسيين في مدار المرشدين  

مستوى التفكير اإلبداعي لدى المرشدين النفسيين بمدارس وكالة الغوث، وال تعرف على مدى 
  . الدولية  الغوث  بوكالة  النفسيين  للمرشدين  اإلبداعي  التفكير  لتنمية  مقترح  برنامج  فاعلية 

  ( من  الدراسة  عينة  و    14)    ومرشدة  مرشدا(    18وتكونت  مرشدة  واألدوات(  4)(   مرشدة 
اللفظية ) ب (، حيث تم تطبيق اختبار  المستخدمة اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي الصورة 

ورانس بالصورة القبلية البعدية على عينة الدراسة ، واستخدام اختبار ويلككسون للكشف عن  ت
التاليب   الفروق  المرتبطتين ، وتم استخدام األساليب اإلحصائية  العينتين  ة التحليل العامل، ين 

الم واالنحرافات  توجد  عوالمتوسطات  ال  أنه  النتائج  أسفرت  وقد  وغيرها،   ) )ت  واختبار  يارية، 
االفتراضي   والمستوى  النفسيين  المرشدين  لدى  اإلبداعي  التفكير  مستوى  بين  %،   ۵۰فروق 

لي والقياس  وأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في تنمية التفكير اإلبداعي بين القياس القب
 البعدي لصالح التطبيق البعدي.

  بعنوان استراتيجيات بناء الفكر اإلبداعي لدى المنظمات (  2016عبد هللا  ن  ودادراسة    _  ٢ 
اإلبداع    :  الريادية الفكر  بناء  ومكانة  بأهمية  بالتعريف  الدراسة  هذه  هدفت  ميدانية  دراسة 

خالل   من  ومتواصلة  مستمرة  بصفة  االهتمام  له  تولي  التي  الريادية  المنظمات  في  واالبتكار 
عدة   على  تكون  والتي  الريادة  أهمها  أهداف  عدة  بلوغ  إلى  تؤول  واضحة  إستراتيجية  إعداد 

الجود باألخص:  العملي  مستويات  الواقع  في  ولكن  السوقية.  الحصة  رفع  أجل  من  والسعر  ة 
أو   تحبها  تقييمها  يجب  مخاطر  عدة  اإلستراتيجية  هذه  اختيار  عند  الريادية  منظمات  توجد 

 مواجهتها. 

٣  _    ( الجنابي  في  دراسة  التنظيمي  الثقافي  والنسيج  اإلبداعي  التفكير  مهارات  بعض  تأثير 
هدفت الدراسة إلى معرفة تأثير بعض مهارات التفكير اإلبداعي    (٢٠٠٨االستراتيجي  التدقيق  

والنسيج الثقافي في التدقيق في ديوان الرقابة المالية في العراق، وتوصلت الدراسة إلى وجود  
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اإلدا  القيادات  لدى  الفرعية  توافق  المهارات  من  وكل  مهارات  في  الفردي  السلوك  بين  رية 
خيارات   المتخيرة في  األداء(  تدقيق  القيادة،  تدقيق  اإلستراتيجية،  تدقيق  األهداف،  )تدقيق 
 االستراتيحي.  التدقيق

 (  0201دور التفكير اإلبداعي الخالق في جهود اإلصالح اإلداري دراسة صالح ) _ ٤

إلى   الدراسة  خالل  هدفت  من  اإلداري  اإلصالح  جهود  في  اإلبداعي  التفكير  لدور  التوصل 
فكرة   أي  تعوق  ال  للعمل  قواعد  وجود  على  العمل  أهمها  من  نتائج  إلى  توظيف  ممارسات 

في الجديدة  الفرص  استغالل  في  المنظمة  تعوق  ال  وإن  مريحة    إبداعية  صفقات  وجود  حالة 
أعتماد عمل رسمية وغير رسمية لتحفيز وتكريم    وإنشاء نظام لتلقي األفكار واإلقترحات كذلك

مستقبلية  متكاملة  خطط  ضمن  مستمرة  وتطويرية  تدريبية  برامج  ووضع  المبدعين  الموظفين 
 . البيئة واالستفادة من الخيرات والقدرات المتوافرة في 

 

 : الدراسات األجنبية ب _  

١_  ( غوتام  إلى  Guatam، 2001دراسة  الدراسة  هذه  هدفت  إنتاج  (  تقنيات  على  التعرف 
األفكار اإلبداعية ، ومعوقات اإلبداع ، وتقديم بعض االقتراحات لتفعيل واستخدام تقنيات اإلبداع  
الوصفي   المنهج  استخدام  تم  ماليزيا.  في  باهرو  جوهور  مدينة  في  اإلدارية  المنظمات  في 

ت الدراسة عن عدد من  باالعتماد على الكتب والدراسات المتعلقة بموضوع الدراسة وقد أسفر 
األصلية   للمشكلة  متعددة  تعريفات  تقديم  تشمل  اإلبداعية  األفكار  إنتاج  تقنيات  منها:  النتائج 
مما يساعد على تحديد النوع و مدى الحلول المنشودة ، وافتراض بيئة غير مألوفة للمشكلة  

ال حاجز  كسر  أجل  من  المتناقضة  األفكار  بين  والجمع   ، اإلثارة  على  العادي قائمة  تفكير 
واستخالص الدروس من تلك البيئة ، واعتماد أدوار مختلفة ، وطرح المشكلة من خالل رؤية  
كل دور ، واستخراج. المفهوم من خالل تحديد كل ما يكمن وراء التعبيرات األساسية في العبارة  

أفكار    أو الجملة التي تمت صياغة المشكلة بدقة ، وتوسيع المشكلة ، وتقسيم المشكلة إلى
أحد   أن  الدراسة  أوضحت  كما  وقت.  أقل  في  األفكار  من  عدد  أكبر  إنتاج  أجل  من   ، جزئية 
للمشكلة   واحد  حل  ووضع  افتراضية  أسئلة  طرح  في  الرغبة  ضعف  هو  اإلبداع  معوقات 

   المطروحة.
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وجون)٢ كازيا  دراسة   _Do institutional factors support creativity and 
Innovation in Polish       الشركات هل في  واالبتكار  اإلبداع  المؤسسية  العوامل    تدعم 

 ( ٢..٧البولندية 

اإلبداع    هدفت عملية  بتسهيل  البولندية  الشركات  تقوم  حد  أي  إلى  لمعرفة  الدراسة  هذه 
( والمخصص 2003واالبتكار، وذلك من خالل تعديل النموذج الذي عملة مارتن وتيربالنش )

المؤسسي   والسلوك  الدعم  نظام  الهيكلية،  اإلستراتيجية،  وهي  المؤثرة،  األربعة  العوامل  لقياس 
ال دعم  مدى  على ومعرفة  الدراسة  وأجريت  فيها.  المؤسسي  التعليم  لعملية  البولندية  شركات 

بواسطة  67) البولندية  الشركات  في  العمال،  إدارة  في  متخصصين  وكلهم  المدراء  من   )
( فقرة موزعة على األبعاد الدراسة، وتم سؤال  40االستبيان أدتة للدراسة، والتي تكونت من )

كيفية   عن  الشركات  هذه  في  منالمدراء  وكان  األربعة،  األبعاد  هذه  التي    تقييم  النتائج  أهم 
توصلت إليها الدراسة بان الشركات المملوكة بالكامل أو بشكل جزئي من قبل أجانب في بولندا  

 تدعم االبتداع واالبتكار أكثر من تلك المملوكة بالكامل من قبل بولنديين. 

 

٣  _  ( زيكل  إلى  Zeikel,  2000دراسة  هدفت  من (  العمل  بيئة  تنظيم  التعرف على مفهوم 
أجل تحقيق اإلبداع، وكذلك التعرف على صفات المبدعين، وتحديد بعض العوامل التي يمكن  
من خاللها تشجيع اإلبداع في المنظمات، وتوصلت الدراسة إلى أن اإلدارة المبدعة هي التي  

/ األقسام  الوحدات  تكامل  يحقق  والذي  المرن،  التنظيم  واحد،   تستخدم  فريق  في  اإلدارات( 
وحددت الدراسة سمات الفرد المبدع في: عقالني يميل إلى التفكير والتأمل ومحب لالستطالع،  
لديه القدرة على التعرف على المشكالت وتحديدها بوضوح على نحو دقيق، قادر على تنظيم  

يد الحساسية، المعلومات وجمعها بطرق مختلفة وفي اتجاهات متعددة للوصول إلى الحل، شد
أن  الدراسة  واقترضت  موجهة،  وأهدافه  الذكاء  عالي  والتحكم،  السيطرة  ويرفض  تقليدي  غير 
لتشجيع اإلبداع في المنظمات ال بد من السماح للمشاركة وجعل كل فرد يعبر عن نفسه دون  
وحب   االستقصاء  حب  وتشجيع  حد،  أدنى  إلى  عاقلة  بسياسة  واالحتفاظ  منع،  أو  كبح 

يتعاملوا    االستطالع، أن  في  األفراد  وتشجيع  المناسب،  المكان  في  المناسب  الشخص  وجعل 
 بعيدا عن المألوف والمعروف. 
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 الدراسات التي تناولت موضوع االداء الوظيفي 

 العربية الدراسات أ _  

لدى    االلتزام بالقيم الثقافية والتنظيمية على مستوى األداء الوظيفي( أثر  ۲۰۰۸_ الزعبي )١
الكرك   بمحافظة  العام  القطاع  في  بالقيم  :العاملين  االلتزام  أثر  إلى معرفة  الدراسة  هذه  هدفت 

في  العام  القطاع  موظفي  لدى  الوظيفي  األداء  مستوى  على  التنظيمية  العدالة  وقيم  الثقافية، 
( عددهم  والبالغ  الكرك  مجتمع  841محافظة  من  بسيطة  عشوائية  عينة  واختيرت  موظفا،   )

( ووزعت عليهم االستبانات، اعتمدت الدراسة على أسلوبين: األسلوب الوصفي ۲۱الدراسة )
التحليلي و أسلوب الدراسة الميدانية، وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج منها أن هناك  

الفردية الثقافية  القيم  بأبعاد  لاللتزام  إحصائية  االمت الق  أثرا  وقيم  القيادة،  قيم  الخيرية،  ثال(  يم 
الرواتب   نظام  في  النظر  اعادة  بضرورة  الدراسة  أوصت  و  الوظيفي،  األداء  مستوى  على 

واقتراحاتهم،   آرائهم  إبداء  العاملين على  وتشجيع  بعين  وأن  واألجور،  الشخصية  أراءهم  تؤخذ 
 االعتبار، ثم تعزيز المبادئ الثقافية. 

 

الفلسطينية    ي شركة االتصاالتضغوط العمل وأثرها على أداء الموظفين ف(  ۲۰۰۹_. بنات )٢
على مستويات ضغوط العمل واألداء الوظيفي    هدفت الدراسة إلى التعرف  في منطقة قطاع غزة

االتصاالت   وطبيعة بشركة  العاملين  لدى  الوظيفي  واألداء  العمل  ضغوط  بين  العالقات 
الباحث األسلوب الوصفي  ( استبانة على العاملين، واستخدم ۲۵۰تم توزيع ) الفلسطينية، حيث

الضغوط    التحليلي، بين  عالقة  وجود  عدم  منها  النتائج  من  العديد  الدراسة  أظهرت  حيث 
االجتماعية واألداء الوظيفي لدى العاملين في شركة االتصاالت الفلسطينية، ووجود عالقة بين  

في   العاملين  لدى  الوظيفي  واألداء  والسياسية  والثقافية  االقتصادية  االتصاالت العوامل  شركة 
طريق  عن  الترقية  فرص  زيادة  منها  التوصيات  من  بالعديد  الدراسة  أوصت  كما  الفلسطينية، 
الكفاءة   على  مبنية  الترقية  تكون  أن  على  الوظيفية  الدرجات  وزيادة  الوظيفي  المسار  توسيع 

لفرص  وليس الشواغر، تكثيف البرامج التدريبية حول كيفية التعامل مع ضغوط العمل وزيادة ا
 المتاحة في تعلم مهارات جديدة للموظفين بكافة مستوياتهم في شركة االتصاالت الفلسطينية . 
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( بعنوان "الصحة النفسية للعاملين وعالقتها ببعض المتغيرات في  2007اسة الجعافرة ) _ در ٣
ودة  بيئة العمل العالقة بين الصحة النفسية للعاملين من جهة وعالقتها ببعض المتغيرات الموج

الدراسة من   عينة  العاملين    250في بيئة العمل من جهة أخرى. وتألفت  عامال وعاملة من 
مصانع  على   بعض  في  اإلنتاج  المرؤوسين  خطوط  العاملين  إلى  باإلضافة  السعودية  األدوية 

الذين ليست لديهم مهام إشرافية وأشارت النتائج إلى وجود عالقة ايجابية دالة إحصائيا بين  
الصحة   ارتبطت  كما  أخرى،  جهة  من  العمل  بيئة  وبين  جهة  من  للعاملين  النفسية  الصحة 

أبعاد بيئة العمل   وهي: االنغماس في العمل، وتماسك الرفاق، النفسية ارتباطا ايجابيا لبعض 
المهمات   في  والوضوح  العمل  وتوجيه  المهمات،  أداء  في  واالستقاللية  العاملين،  وتعضيد 

 .والتجديد، والراحة البدنية 

 

 ب_ الدراسات األجنبية 

 

١(   _2002  et.al ‚Edwards    "  Persoal empowerment Efficiencyبعنوان 
and 

Environmental Characteristics    هدفت إلى التعرف على ماهية التمكين الشخصي ."
البيئية، باإلضافة إلى التعرف على أهم اإلستراتيجيات لزيادة   و عالقته بالكفاءة والخصائص 

( مدرسا في مجموعة من المدارس 413إدراك الموظفين للتمكين. تكونت عينة الدراسة من )
ك فيوالية  أبرزها  الحكومية  النتائج  من  مجموعة  إلى  الدراسة  خلصت  وقد  األمريكية.  ولورادو 

داللة إحصائية ما بين تمكين األفراد وزيادة كفاءة اإلدارة باإلضافة إلى أن   عالقة ذاتوجود  
 لدى المدرسين لمفهوم التمكين. هناك إدراكا عاليا
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2 _ (2004 ,Franz " بعنوان )A Cross – Cultural Study of Employee 

Empowerment and Organizations Justice  بين العالقة  تحليل  إلى  هدفت   .'
العدالة التنظيمية، والوالء التنظيمي و الرضا، ودوران العمل،   تمكين العاملين من جهة وبين 

جهة من  العمل  متعددة   وضغوط  شركات  مجموعة  من  البيانات  الدراسة  وجمعت  أخرى، 
وبلجيكا البرازيل  من  الدراسة    الجنسيات  عينة  وبلغت  وأمريكا.  وبريطانيا  وألمانيا  وفرنسا  وكندا 

التمكين  6698) بين  إحصائية  داللة  مهمة ذات  عالقة  وجود  إلى  الدراسة  وتوصلت  موظفا   )
اإلداري من جهة والعدالة التنظيمية من جهة أخرى، كما وجدت عالقة ذات داللة إحصائية بين  

هذه العالقة    والوالء ودوران العمل وضغوط العمل، وتختلف  ين اإلداري وبين كل من الرضاالتمك
  باختالف ثقافة الشركات حسب الدول الموجودة فيها. بين التمكين والعوامل األخرى 

 

3_  (2008,Marloes  " بعنوان   )Trasformational Leadership and 
Innovative 

Work Behaviour: Exploring the Relevance of Gender Differences    .
 هدفت إلى اختبار 

العالقة بين القيادة التحويلية وسلوك العمل اإلبداعي في المستشفيات االسترالية. باإلضافة إلى  
من   الدراسة  عينة  تكونت  والعاملين.  المديرين  من  لكل  الجنس  لمتغير  الوسيط  األثر  اختبار 

لين في المستشفيات االسترالية. وقد توصلت الدراسة إلى العديد من مستجيبا من العام  335
اإلبداعي،  النتائج، أبرزها: أن هناك عالقة ارتباط ايجابية بين القيادة التحويلية وسلوك العمل  

ال   وأنه  المديرين.  من  العاملين  بين  أكبر  تأثير  له  كان  وسيط  كمتغير  الجنس  إلى  باإلضافة 
 القيادة التحويلية، وسلوك العمل اإلبداعي، والجنس كمتغير وسيط. يوجد أثر للتفاعل بين 
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 الدراسة الفصل الثالث : أختبار فرضيات 

 الجانـب العمـلي  

 المبحث األول  
 

 إجراءات الدراسة الميدانية 

 

 البحث :  مجتمعأوال: 

هيئة  يمثل مجتمع البحث دراسة الفئات التي لها صلة بموضوع الدراسة وهم موظفي و مدراء 
 ، وهم يعتبرون مجتمع الدارسة . التقاعد الوطنية فرع ميسان 

 ثانيا : عينة الدراسة 

الباحثه بتوزيع عدد  تفقد تم اختيار العينة بطريقة عشوائية من مجتمع الدراسة حيث قام
ستبانة على المستهدفين من الفئة حسب التخصص العلمي ) دبلوم، ( استمارة ا40)

( من 85%( فـردا أي بنسبة ) 30بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه (. وتمت االستجابة عدد ) 
 المستهدفين، حيـث تـم اعـادة االستبانات بعـد أمالدها بكـل التفاصيل المطلوبة. 

 بتنويع عينة الدراسة  كاآلتي:  وللخروج بنتائج دقيقة ومختلفة قامت الباحثة

 (.  انثىاألفراد حسب نوع الجنس ) ذكر،  •
 _30سنة،  من  30األفراد حسب عدد سنوات العمر وشملت أعمار ) اقل من   •

 سنة فأكثر (.  50 سنة، 50_ 40سنة، من40
 األفراد من مختلف المؤهالت العلمية )دبلوم عالي، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه (. •
سنة،  15 _10سنة، من 10 _5سنة، من 5 االفراد حسب سنوات الخدمة) اقل من  •

 سنة فأكثر( 15
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 ثالثا  : اداء الدراسة الميدانية 

أداء الدراسة هو الوسيلة التي استخدمها الباحثان في جمع المعلومات الالزمة عن ظاهرة   
العلمي للوصول على  الدراسة، وتوجد العديد من االدوات المستخدمة في مجال البحث 

المعلومات والبيانات المطلوبة للدراسة ، وقد اعتمدت الباحثه على استمارة االستبانة كأداة 
رئيسية )) وصف االستبانة إرفاق االستبانة(( . بخطاب للموظفين في هيئة  التقاعد الوطنية  

وقد احتوت استمارة  تم فيه تنويرهم بموضوع الدراسة والهدف والغرض االستبانة .  فرع ميسان 
 االستبيان على قسمين رئيسين: 

 القسم األول: 

الذي يتضمن البيانات الشخصية حول أفراد عينة البحث وتضمن الجنس، العمر، المؤهل    
 العلمي، سنوات الخدمة. 

 القسم الثاني:

( سؤال قسمت على متغيرين حيث  27البيانات الخاصة بفقرات االستبيان ويحتوي على عدد )
، الطالقةسؤال( موزعة على )  18 التفكير األبداعي –غ عدد أسئلة المتغير األول )بل

 سؤال(.  9,( وبلغت أسئلة المتغير الثاني ) االداء الوظيفياألصالة، االفاضة, المرونة

حيث يتطلب من افراد عينة الدراسة أن يحددوا اجاباتهم بصدق وبوضوح عن ما تصفه كل  
ليكرت الخماسي الذي يتكون من خمسة مستويات )أوافق بشدة، أوافق،  عبارة وفق مقياس 

 ( . 1,2,3,4,5محايد، ال أوافق، ال أوافق بشدة( والذي يأخذ االوزان )
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 اّلبحث الثاني  

 البحث  وعينة البحث مجتمع: اوال  

موظفي  )  الدراسة شملت كمجتمع للبحث اما عينة  هيئة  التقاعد الوطنية فرع ميسان تم اختيار     
  استمارة( 40.)  بتوزيع الباحثه  قامت أن بالذكر  الجدير  ومن  ، (هيئة  التقاعد الوطنية فرع ميسان

  منها يسترجع لم  ولكن عملهم مواقع في هيئة  التقاعد الوطنية فرع ميسان موظفي  على استبيان
 .  استمارة( 30)  سوى 

 (  1جدول )

 توزيع عينة الدراسة   
 

 الميداني.المصدر : إعداد الباحث باالعتماد على نتائج الجانب 

 

( حيث يتضح من هذا الجدول أن  2ويهدف وصف عينة الدراسة اقترح الباحث تفصيلها بالجدول )

 معظم أفراد العينة هم من األشخاص األكثر دراية بمتغيري الدراسة(. 

 (  2جدول )

 وصف عينة الدراسة في الجامعة 

النسبة مئوية % التكرار الفئة المتغير 

 
الجنس 

 55.5 19 ذكر 

 44.4 11 أنثى

 100 30 المجموع

 
 
  العمر 

 15.6 7 سنة  30اقل من 

سنة   بين   40-30  10 33.3 

بين   40-50 سنة  9 31.1 

50 سنة فأكثر    4 20.0 

 100 30 المجموع

0٢٠. ٧ أعدادية فما دون     

 

 التسلسل

العدد الموزع 

من 

 االستمارات 

 

المسترجع من 

 االستمارات 

 

المستبعد من 

 االستمارات 

 

غير المسترجع  

 من االستبانات

 

الصالح من 

 االستمارات 

 

نسبة 

 االسترجاع

1  40  30 0 10 30 %85 
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  مؤهل العلمي ال

 35.0 ٩ دبلوم عالي 

0٣٥. ٩ بكالوريوس   

 10.0 5 ماجستير 

 100 30 المجموع

 
 

  سنوات الخدمة 

 13.3 5 سنوات  5اقل من 

5-10 سنوات  من     10 40.0 

10-15 سنوات  من     9 28.9 

سنوات فأكثر  15 6 17.8 

 100 30 المجموع

 المصدر : إعداد الباحث باالعتماد على نتائج الجانب الميداني.

 

( . وبلغ    %55.5الذكور اذا بلغت نسبتهم )( إن اغلب إفراد العينة هم من  2كما يوضح الجدول ) 

( من حملة  35.0%( .كما شكلت نسبة )33.3( بلغت نسبتهم )30-40متوسط نسبة االعمار  )

(  2وهي أعلى نسبة من بين النسب األخرى، وكما ويوضح الجدول ) البكالوريوس الشهادات الدبلوم و 

( وهذا مؤشر جيد على إن  40.0نسبة )( على أعلى 10-15عدد سنوات الخدمة، إذ حصلت الفئة )

اغلبهم أصحاب خبرات عملية ومهنية، ومن المعلومات سابقة الذكر يتضح أن هذه العينة قد تكون  

 هي العينة المناسبة لإلجابة على تساؤالت المقياس المعد لهذه الدراسة.

 لالستجابات االحصائي الوصف:   ثانيا  

ولقد استخدم في استخراج النسب   SPSSلقد اعتمد الباحثان لغرض تحليل البيانات على برنامج 
المئوية , التكرارات , المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لعبارات االستبيان المختلفة من  

 اجل إعطاء وصف شامل لدرجة   عينة البحث, وكما موضح بالجدول ادناه : 

   (٣جدول )

 التفكير اإلبداعي  م المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لفقرات االستبيان الخاصة بمتغير  قي

درجة  

 االستجابة  
المتوسط  

 الحسابي  
االنحراف  

 المعياري  
 ت الفقرة 

الطالقة  بعد –أ       

 0.88 3.95 مرتفعة 
 

والسريعة  لدي القدرة على طرح اكبر عدد من األفكار و الحلول 
. لمواجهة مشاكل العمل  

1 

 1.07 3.77 مرتفعة 
 

 2   أمتاز بتقديم اكثر من فكرة خالل  فترة زمنية قصيرة.

 0.94 3.57 مرتفعة 
 

أستطيع استرجاع األفكار والمعلومات السابقة لحل المشكالت التي  
.    تواجهني في العمل.                                                  

  
3 
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 0.92 4.11 مرتفعة 
 

أجد نفسي في معظم األحيان غير قادر على توليد عدد كاٍف من  
 األفكار 

 والبدائل لحلول المشكالت 

4 

المرونة  بعد –ب    

 1.05 3.68 مرتفعة 
 

 5 منه.  واالستفادةأحرص على معرفة الرأي المخالف لرأيي 

 1.16 3.61 مرتفعة 
 

 6 عندما اقتنع بعدم صحته. أغير موقفي 

 1.10 3.61 مرتفعة 
 

 7 أقوم بأحداث تغييرات في اساليب العمل األفضل بين فترة وأخرى 

 0.94 3.63 مرتفعة 
 

 8 اشعر بأنه ليس لدي القدرة على النظر لألشياء من زوايا مختلفة. 

 1.02 3.5 مرتفعة 
 

 9 بيئة سير العمل. أجد صعوبة في التكيف مع المتغيرات الجديدة في 

ألفاضة ابعد  –ج    

 1.21 3.22 مرتفعة
 

 10 حرص على تقديم اضافات جديدة تساعد على تطوير سير العمل. 

 0.92 3.56 مرتفعة
 

 11 أسعى دائماً لتطوير اساليب العمل الموجودة.. 

 1.13 3.68 مرتفعة
 

أقوم بتوسيع آفاقي الفكرية من خالل الدورات التدريبية..    12 

 0.84 3.61 مرتفعة
 

 13 ال اقدر على تقديم تفاصيل جديدة ومتنوعة للفكرة األصلية. 

األصالة  بعد –د    

 0.84 4.11 مرتفعة
 

 14 أنجز ما يُسند الي من أعمال بأسلوب متجدد. 

 0.75 4.18 مرتفعة
 

العمل بحاجة لعملية تطوير مستمر.  إجراءاتأجد بأن   15 

 0.67 4.09 مرتفعة
 

أحاول األبتعاد عن تقليد األخرين في حل المشكالت التي تعترض  
 سير  العمل. 

16 

 0.89 3.88 مرتفعة
 

 17 أسعى دائماً ألكتشاف أشياء جديدة. 

 0.75 4.06 مرتفعة
 

 18 أبحث عن طرق مميزه وفريدة ألداء المهام. 
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 ( 4جدول )

  بالمتغير التابع قيم المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لفقرات االستبيان الخاصة  
 األداء الوظيفي   

درجة  

 االستجابة  
المتوسط  

 الحسابي  
االنحراف  

 المعياري  
 ت الفقرة 

األداء الوظيفي      –أ    

 0.74 4.09 مرتفعة 
 

تعتمد على الكفاءات في اختيار  وجود سياسات وظيفية مرنة 
البشرية. العناصر   

19 

 0.87 4.20 مرتفعة 
 

وجود نظام يقوم على توحيد األسس التي يتم عليها بناء 
. األجور. الترقية وزيادة   

20 

 0.65 4.11 مرتفعة 
 

في بعض   االستشارةتوفير جهة متخصصة في تقديم 
. الجوهرية. الموضوعات   

21 

 0.77 4.09 مرتفعة 
 

وجود مشاركة بين األدارة العليا والعاملين في عملية التغيير.  
 

22 

 0.9 4.11 مرتفعة 
 

 23 تحديث وتطوير أساليب العمل في بيئة المنظمة. 

 0.86 4.18 مرتفعة 
 

 24 العمل. تطوير الهياكل التنظيمية على ضوء حجم وطبيعة  

 0.91 4.22 مرتفعة 
 

 25 تنمية التفكير العلمي وروح االبتكار والتجديد في المنظمة

 0.83 4.22 مرتفعة 
 

العمل األداري في المنظمة وأعداد وتحديث   إجراءاتتسهيل 
 اإلجراءات. دليل 

26 

 0.96 4.11 مرتفعة 
 

المكتبية  متابعة العناية بالمعدات واألجهزة واألدوات 
 المنظمة. المستعملة في 

27 

 

" التفكير اإلبداعي " والذي يحتوي  ( والذي يخص المتغير المستقل ٣نالحظ من خالل الجدول )
المعياري أن أعلى نسبة لالنحراف وأبتدا ) ببعد مجال الطالقة ( على أبعاد المتغير المستقل 

لدي القدرة على طرح اكبر عدد من األفكار و الحلول والسريعة والخاص بعبارة )( 1.07)كانت 
( والخاص بعبارة )أجد  ٤٠١١)وسط الحسابي كانت للمت نسبة أعلى  و( لمواجهة مشاكل العمل

المشكالت(  والبدائل لحلول نفسي في معظم األحيان غير قادر على توليد عدد كاٍف من األفكار 
 درجة مرتفعة من الطالقة  ولهذا فأن درجة االستجابة مرتفعة وهذا يدل على للموظفين 
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أغير ( والخاص بعبارة ) ١.١٦) أعلى نسبة له لمجال المرونة فكان أما االنحراف المعياري 
 (٣.٦٨) قيمه له  أعلى  موقفي عندما اقتنع بعدم صحته( أما المتوسط الحسابي فكانت

لذا فأن درجة و  (أحرص على معرفة الرأي المخالف لرأيي واالستفادة منه.والخاص بعبارة ) 
تمكنه من أتخاذ القرارات الي يمكن االستفادة منها  االستجابة مرتفعة ويتمتع الموظف بمرونة 

 في عملُه  

( والخاص ٠.٨٩نحراف المعياري له ) لال نسبة  فكانت أعلى أما البعد الثالث مجال اإلفاضة 
 أعلى نسبة أما المتوسط الحسابي فكانت سعى دائما  ألكتشاف أشياء جديدة(  بعبارة ) 

أقوم بتوسيع آفاقي الفكرية من خالل الدورات التدريبية( ودرجة   ( والخاص بعبارة ) ٣.٦٨)
 االستجابة مرتفعة  

نسبة االنحراف   أعلى  فكانتوالبعد االخير من أبعاد المتغير المستقل فهو ) مجال األصالة ( 
أما المتوسط  )أسعى دائما  ألكتشاف أشياء جديدة( ( والخاص بعبارة ٠.٨٩المعياري له ) 

( والخاص بعبارة ) أجد بأن إجراءات العمل بحاجة  ٤.١٦)  نسبة  فكانت أعلى الحسابي له 
 لعملية تطوير مستمر( ودرجة االستجابة مرتفعة .

  

فنجد أن أعلى نسبة  يخص المتغير التابع ) االداء الوظـيفي ( ( والذي ٥أما الجدول رقم ) 
متابعة العناية بالمعدات واألجهزة واألدوات ( والخاص بعبارة )٠.٩٦له كانت ) أنحراف معياري 

( ٤.٢٢المنظمة( أما أعلى نسبة للمتوسط الحسابي له فكانت ) المكتبية المستعملة في 
تسهيل المنظمة /) تنمية التفكير العلمي وروح االبتكار والتجديد في والخاص بالعبارتين 

اإلجراءات ( ولهذا فكانت درجة إجراءات العمل األداري في المنظمة وأعداد وتحديث دليل 
 مرتفعة . االستجابة 
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 الدراسة فرضيات اختبار: ثالثا  

  

سيتم من خالل هذا المبحث اختبار الفرضية الرئيسة األولى وفرضياتها الفرعية والتي تنص على أن  

  االستعانة(. تم  الوظيفي التفكير األبداعي ودوره في تحسين االداء   )هناك عالقة ارتباط معنوية بين  

 : وظهرت النتائج كما يلي  spssبأختبار كاي مربع وذلك عن طريق البرنامج االحصائي 

 الختبار الفرضية الفرعية االولى  ❖
ودوره في تحسين االداء   اإلبداعيبين التفكير  احصائية  وجد أثر ذو داللةي) 

 الوظيفي ( 
 ( 5جدول )

القيمة   قيمة كاي  العبارة 
 االحتمالية  

وجود سياسات وظيفية مرنة تعتمد على الكفاءات  
 في اختيار العناصر البشرية.  

30.50 0.00 

وجود نظام يقوم على توحيد األسس التي يتم عليها  
 بناء الترقية وزيادة األجور.  

30.58 0.00 

توفير جهة متخصصة في تقديم األستشاره في بعض  
 الموضوعات الجوهرية. 

30.42 0.00 

وجود مشاركة بين األدارة العليا والعاملين في عملية  
 التغيير.  

29.60 0.00 

  
وجود نظام يقوم على  نالحظ من الجدول بأن اعلى قيمة لكاي مربع كانت العبارة )

 ٣٠.٥٨حيث بلغت  توحيد األسس التي يتم عليها بناء الترقية وزيادة األجور( 
وبتالي تقبل    0.00في حين كانت جميع القيم االحتمالية لكافة هذا المحور هي 

 فرضية العدم  
ودوره في تحسين   اإلبداعيبين التفكير  احصائية  وجد أثر ذو داللةيوالقائلة : )

 ( الوظيفياالداء 
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 الثانية الختبار الفرضية الفرعية  ❖
 ( االداء الوظيفي) يوجد اثر ذو داللة احصائية للمرونة على 

 ( ٦جدول )
القيمة   قيمة كاي  العبارة 

 االحتمالية  
أحرص على معرفة الرأي المخالف لرأيي  

 واألستفادة منه.  
31.20 0.00 

 0.00 31.61 أغير موقفي عندما اقتنع بعدم صحته.  
أقوم بأحداث تغييرات في اساليب العمل األفضل  

 بين فترة وأخرى  
30.29 0.00 

اشعر بأنه ليس لدي القدرة على النظر لألشياء من  
 زوايا مختلفة.  

31.78 0.00 
أغير موقفي عندما اقتنع  نالحظ من الجدول بأن اعلى قيمة لكاي مربع كانت العبارة )

 (  بعدم صحته. 
في حين كانت جميع القيم االحتمالية لكافة هذا المحور هي   31.61حيث بلغت 

 وبتالي تقبل فرضية العدم    0.00
 ( يوجد اثر ذو داللة احصائية للمرونة على االداء الوظيفي والقائلة : )

 
 الختبار الفرضية الفرعية الثالثة  ❖

 (   ) يوجد أثر ذو داللة احصائية لإلفاضة على االداء الوظيفي 
 ( ٧دول )ج

القيمة   قيمة كاي  العبارة 
 االحتمالية  

أحرص على تقديم اضافات جديدة تساعد على تطوير سير  
 العمل.  

31.10 0.00 
 0.00 31.2 أسعى دائماً لتطوير اساليب العمل الموجودة.  

 0.00 30.3 أقوم بتوسيع آفاقي الفكرية من خالل الدورات التدريبية.  
 ال اقدر على تقديم تفاصيل جديدة ومتنوعة للفكرة األصلية.  

 
30.78 0.00 

أحرص على تقديم نالحظ من الجدول بأن اعلى قيمة لكاي مربع كانت العبارة )
 ( العمل.اضافات جديدة تساعد على تطوير سير 
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في حين كانت جميع القيم االحتمالية لكافة هذا المحور هي   31.10حيث بلغت 
 وبتالي تقبل فرضية العدم    0.00

 ( يوجد أثر ذو داللة احصائية لإلفاضة على االداء الوظيفي والقائلة : )
 الرابعة الختبار الفرضية الفرعية  ❖

 (   ظيفي ) يوجد أثر ذو داللة احصائية لألصالة على االداء الو 
 ( ٨جدول )

القيمة   قيمة كاي  العبارة 
 االحتمالية  

 0.00 30.49 أنجز ما ُيسند الي من أعمال بأسلوب متجدد.  
 0.00 31.30 أجد بأن أجراءات العمل بحاجة لعملية تطوير مستمر.  

أحاول األبتعاد عن تقليد األخرين في حل المشكالت التي  
 تعترض سير  العمل.  

31.28 0.00 

 0.00 29.32 أسعى دائما  ألكتشاف أشياء جديدة.  
العمل   إجراءاتأجد بأن نالحظ من الجدول بأن اعلى قيمة لكاي مربع كانت العبارة )

 (  بحاجة لعملية تطوير مستمر. 
في حين كانت جميع القيم االحتمالية لكافة هذا المحور هي   31.30حيث بلغت 

 وبتالي تقبل فرضية العدم    0.00
 (يوجد أثر ذو داللة احصائية لألصالة على االداء الوظيفي والقائلة : )
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 الفصل الرابع : االستنتاجات والتوصيات  

 أوال : االستنتاجات  

 يوجد أثر ذو داللة احصائية للطالقة على االداء الوظيفي _ ١
 يوجد اثر ذو داللة احصائية للمرونة على االداء الوظيفي _ ٢
 يوجد أثر ذو داللة احصائية لألصالة على االداء الوظيفي _ ٣
 داللة احصائية لإلفاضة على االداء الوظيفي يوجد أثر ذو _ ٤
سجلت جميع عالقات االرتباط بين متغيرات الدراسة أن هناك عالقة ارتباط قوية ومعنوية  _ ٥

بين التفكير األبداعي ودوره في تحسين االداء الوظيفي ، مما يشير إلى دور التفكير االبداعي    
 في تعزيز االداء الوظيفي  لدى األفراد .

بينت نتائج البحث أن جميع فرضيات التأثير تشير إلى وجود تأثير ايجابي معنوية بين _ ٦
، مما يشير ذلك إلى أن تبني القادة    التفكير اإلبداعي ودوره في تحسين االداء الوظيفي

اإلداريين في المنظمة  للمهارات   سوف يؤثر بشكل مباشر على تحسين االداء الوظيفي لدى  
 األفراد  

 انيا : التوصيات   ث

_ وضع استراتيجية واضحة في هيئة التقاعد الوطنية / فرع ميسان  تستند إلى معايير  ١
 عن المبدعين والموهوبين .  فحص دقيقة

_  العمل على تدريبهم لتوفير كوادر بشرية مؤهلة قادرة على استثمار طاقاتهم اإلبداعية في  ٢
 تطوير األداء . 

مبتكرة في هيئة التقاعد الوطنية / فرع ميسان  فإن ذلك  يجسد   _ العمل على توفير بيئة٣ 
حالة التوافق بين أهداف الموظفين والمؤسسة ‚التي ينتمون إليها سعيا  إلقرار تقاسم المعرفة  

 والخبرة تمهيدا  لتوليد احتياجات فكرية متميزة. 
واإلبداع في األداء  _ تفعيل نظام الحوافز القائم على أسس ومعايير مهنية تشمل التميز ٤ 

 ومكافأة المبدعين. 
_ إنشاء إدارة حاضنة لإلبداع في هيئة التقاعد الوطنية / فرع ميسان أو إنشاء بنك لألفكار  ٥

   دعم وتشجيع المبدعين والمتميزين واحتضانهم. يكون مسؤوال  عن 
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   -المصادر :
 المصادر العربية  

   ٦٢-٦١سورة الفرقان أية القران الكريم  -１
 ( ١١٧أية )القران الكريم سورة البقرة  -２
عمان ‚االردن : دار  ٣واالبداع والتفوق ‚ط ( الموهبة ٢٠٠٨جروان فتحي ) -３

 الفكر  
‚ دار الفكر  ( تعليم التفكير مفاهيم وتطبيقات ٢٠٠٢عبدالرحمن )جروان فتحي  -４

 ‚ عمان ‚ االردن 
أستراتيجي لتخطيط وتنمية الموارد البشرية  ( مدخل ٢٠٠٥حسن رواية )رواية  -５

   ‚القاهرة ‚ مصر ‚مؤسسة الدار الجامعية 
‚مكتبة  البديهية وحقائب تدريبية ( مهارات التفكير وسرعة ٢٠٠٣ريان محمد هاشم ) -６

 الفالح ‚ عمان ‚ االردن 
 م  ٢٠٠٢‚ ندوة تدريبية ‚ االمارات رياض محمد علي ‚ اإلبداع في العملية التعليمية  -７
المكتب الجامعي الحديث ‚ اإلسكندرية ‚   /( إدارة الموارد البشرية ١٩٩٩رواية حسن ) -８

 مصر 
‚ رسالة التنظيمية على االداء الوظيفي ( أثر الثقافة ٢٠٠٩زيد صالح حسن ) -９

  ماجستير في إدارة االعمال ‚ جامعة حلوان ‚ مصر 
 م  ٢٠٠٣-أحمد ‚ تدريس مهارات التفكير ‚ دار الشرق ‚ عمان سعادة جودت  -１０
سعادة جودت وقطامي يوسف " قدرة التفكير اإلبداعي لدى طلبة جامعة السلطان  -１１

 قابوس : دراسة ميدانية ‚ المجلد االول ‚ العدد االول "
" رسالة  االنماط القيادية وعالقتها باألداء الوظيفي طالل عبد الملك الشريف ‚  -１２

 ٨٢ص ٢٠٠٣-٢٠٠٢للعلوم األمنية ماجستير في العلوم اإلدارية : جامعة نايف العربية 
دار  ( عمان : ١( تربية الدماغ البشري وتعليم الفكر ) ط٢٠١٢)علوان ‚ إبراهيم -１３

 صفاء للنشر والتوزيع  
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اإلبداعي لدى المديرين وعالقته بحل المشكالت ( التفكير ٢٠١١علي ‚ لطيف )-１４
 ‚ عمان دار البازوري العلمية للنشر والتوزيع  اإلدارية 
‚ دار الثقافة للنشر والتوزيع ‚  ( تعليم التفكير ومهاراته ٢٠٠٩عبد العزيز ‚ سعيد ) -１５

 االردن ‚ عمان 
بين الكفاءة والفاعلية مفهوم وتقييم ‚ مجلة  ( االداء ٢٠٠١عبد المليك المزهودة ) -１６

   ١‚ العدد العلوم االنسانية 
أداء الموظفين في شركات  ( ضغوط العمل وأثرها على ٢٠٠٩عبد القادر سعيد )-１７

 ‚ الجامعة االسالمية ‚ غزة ‚ فلسطين االتصاالت الفلسطينية ‚ رسالة ماجستير 
مذكرة ماجستير في علوم  ( االداء المالي للمؤسسة االقتصادية ٢٠٠٢عادل عشي ) -１８

 ‚ الجزائر التسيير ‚ جامعة بسكرة 
 والتوزيع  ( تفكير وذكاء الطفل ‚ عمان : دار المسيرة للنشر ٢٠٠٩‚ نايفة )قطامي  -１９
والتربويين )  ( اإلبداع في التربية والتعليم : مرشد للمعلمين ٢٠٠١كروبلي ‚ أرثر ) -２０

 ‚ محمد مقبل ( الرياض ‚ مكتبة الشمري ترجمة ‚ إبراهيم الحارثي 
( كيف تخلق بيئة أبتكارية في المنظمات / دار اإلبداع ) ٢٠٠١الصرن ‚ رعد )-２１

 مؤسسة دار الرضا للنشر ‚ عمان ‚ االردن االبتكار( 
( قاموس التربية الخاصة وتأهيل  ١٩٩٢عبد العزيز ‚ الدمياطي عبد الغفار )الشخص -２２

 ‚ القاهرة ‚ مكتبة األنجلو المصرية  غير العاديين 
‚ جامعة القدس المفتوحة ‚ ( السلوك التنظيمي ٢٠١٤الخضراء بشير وأخرون ‚ )-２３

 عمان  ‚ االردن 
( عمان / دار  ٣( تنمية قدرات التفكير اإلبداعي ) ط ٢٠٠٧الطيطي ‚ محمد ) -２４

 المسيرة  
مصر :   ( سيكلوجية اإلبداع والمواهب الخاصة طنطاء ‚٢٠٠٣الرشيدي ‚ هارون )-２５

 نشر والتوزيع دار ومكتبة اإلسراء لل
 ( م ٢٠٠٠‚ االمارات )معهد التنمية اإلدارية  –الجبالي سعد ‚ تنمية التفكير اإلبتكاري -２６
( مبادئ اإلبداع شركة اإلبداع الخليجي ‚ ٢٠٠٢‚ محمد )السويدان ‚ طارق والعدلوني -２７

 ‚ الكويت  الكويت 
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‚ دار الثقافة للنشر والتوزيع ‚ االردن  ( تعليم التفكير ومهاراته ٢٠٠٩العزيز ‚ سعيد )-２８
 ‚ عمان 
: دار المعرفة ( اإلبداع والموهبة في التعليم العام / القاهرة ٢٠٠٣‚ محمود ) منسي  -２９

 الجامعية 
معوقات اإلبداع االداري في المنظمات   ( ه١٤٢٠)هيجان ‚ عبد الرحمن أحمد  -３０

 ( الرياض : معهد اإلدارة العامة  ١‚ مجلة اإلدارة العامة ‚ ع )السعودية 
وأنعاكاسات تربوية ( علم النفس الموهبة : رؤية سيكلوجية ٢٠١٠)يوسف ‚ سليمان -３１
 القاهرة : مدار مصر العربية للنشر والتوزيع   /
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 جامعة ميسان 

 لكية الادارة والاقتصاد 

  قسم ادارة الاعامل 

                      

 انةاستبم/ 
 الفاضل  االستاذ

 :  تحياتنا  أجمل نهديكم 

  للبحث الموسوم   االعمال  ادارة  البكالوريوس  شهادة  نيل  متطلبات  من  جزءا  االستمارة  هذه  تمثل 
موظفي    على  تطبيقية  دراسة:  (     التفكير االبداعي ودوره في تحسين االداء الوظيفي)  بعنوان

ميسان.  ةهيئ فرع   / الوطنية    األثر   ذات  الحقيقية  الصورة  تقديم  في  مشاركتكم  وتعد  التقاعد 
  باختيار   مشكورين  تفضلكم  نرجو  لذا  ،  المطلوب  بالمستوى   البحث  هذا  إخراج  في  االيجابي

  البحث   ألغراض  حصرا    تستخدم  اإلجابات  ان  علما  ،  سؤال  لكل  مناسبة  ترونها  التي  اإلجابة
 .   معنا تعاونكم شاكرين.  االسم لذكر الضرورة دون  العلمي

 

 

 الباحث                                         المشرف               

 داود د. عدي جاسم محمد                                                                              مروه صالح                 
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 الجزء االول : البيانات الشخصية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   الجنس -1 

  ذكر    أنثى

    

   العمر   -2 

 سنة   30اقل من  سنة    40  – 30بين  سنة    50  – 40بين  سنة فاكثر   50

    

   المؤهل العلمي   -3 

 فما دون  أعدادية    دبلوم عالي 

    

     بكالوريوس    ماجستير  

    

    سنوات الخدمة   – 4 

 سنوات   5اقل من  سنوات   10 – 5من  سنوات   15  – 10من  سنوات فاكثر   15
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 ثانيا: البيانات الخاصة بفقرات االستبانة

االجابة عن احد الخيارات  بوضع اشارة )√( عن الخيار المناسب الذي ترونه من  

 وجهة نظركم. 

ال اتفق 
 تماما 

اتفق  اتفق  محايد  ال اتفق  
 تماما 

 ت الفقرة 

التفكير األبداعي   –أوال         

الطالقة  بعد -أ        

لدي القدرة على طرح اكبر عدد من األفكار و الحلول والسريعة       
 لمواجهة مشاكل العمل  

 1 .  

أستطيع استرجاع األفكار والمعلومات السابقة لحل المشكالت التي       
 تواجهني في العمل.                                                    

2 .  

 أجد نفسي في معظم األحيان غير قادر على توليد عدد كاٍف من األفكار       
 والبدائل لحلول المشكالت  

3 .  

     
قصيرة.فترة زمنية   أمتاز بتقديم اكثر من فكرة خالل   

4 .  

المرونة  بعد  –ب         

     
 أحرص على معرفة الرأي المخالف لرأيي واألستفادة منه.  

 5 .  

     
 أغير موقفي عندما اقتنع بعدم صحته.  

6 .  

     
 أقوم بأحداث تغييرات في اساليب العمل األفضل بين فترة وأخرى  

7 .  

     
 اشعر بأنه ليس لدي القدرة على النظر لألشياء من زوايا مختلفة.  

8 .  

     
 أجد صعوبة في التكيف مع المتغيرات الجديدة في بيئة سير العمل.   

9 .  

األفاضة  بعد –ج         

     
 أحرص على تقديم اضافات جديدة تساعد على تطوير سير العمل.  

10.  

     
 أسعى دائماً لتطوير اساليب العمل الموجودة.  

11.  

     
 أقوم بتوسيع آفاقي الفكرية من خالل الدورات التدريبية.  

12.  

 ال اقدر على تقديم تفاصيل جديدة ومتنوعة للفكرة األصلية.       
 

13.  
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ال اتفق 
 تماما 

اتفق  اتفق  محايد  ال اتفق  
 تماما 

 الفقرة 
 
 

 ت

األصالة بعد  –د         

 أنجز ما ُيسند الي من أعمال بأسلوب متجدد.       
14 .  

 أجد بأن أجراءات العمل بحاجة لعملية تطوير مستمر.       
15 .  

أحاول األبتعاد عن تقليد األخرين في حل المشكالت التي تعترض سير       
 العمل.  

16 .  

 أسعى دائما  ألكتشاف أشياء جديدة.       
17 .  

 أبحث عن طرق مميزه وفريدة ألداء المهام.       
18 .  

األداء الوظيفي                                                   -ثانيا     

وجود سياسات وظيفية مرنة تعتمد على الكفاءات في اختيار العناصر      
 البشرية.  

١٩.  

وجود نظام يقوم على توحيد األسس التي يتم عليها بناء الترقية وزيادة       
 األجور.  

٢٠.  

في بعض الموضوعات   االستشارةتوفير جهة متخصصة في تقديم      
 الجوهرية. 

٢١.  

.٢٢ وجود مشاركة بين األدارة العليا والعاملين في عملية التغيير.         

.٢٣ تحديث وتطوير أساليب العمل في بيئة المنظمة.         

.٢٤ تطوير الهياكل التنظيمية على ضوء حجم وطبيعة العمل.         

 تنمية التفكير العلمي وروح االبتكار والتجديد في المنظمة     
 

٢٥  .  

تسهيل أجراءات العمل األداري في المنظمة وأعداد وتحديث دليل       
 اإلجراءات.  

٢٦  .  

متابعة العناية بالمعدات واألجهزة واألدوات المكتبية المستعملة في       
 المنظمة.  

٢٧  .  


