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Abstract 

    
The impact of job satisfaction on creative behavior of employees in the Sudanese 

banks. 

 

Attention to innovation and creative behavior increased in recent years because of 

its active role in supporting the activities of the organization. Similarly, job 

satisfaction also drow the attention of many researchers. This study aims at 

examining the impact of job satisfaction on creative behavior of employees in the 

field of Commercial Sudanese banks in Khartoum state. 

The descriptive and analytical approach was used, where a questionnaire designed 

to collect data from the society of the study of worker of commercial banks.          
                   
a number of four hundred thirty seven questionnaire have been distributed and out 

of that, three hundred and eighty nine have been collected which consists  the 

percentage of 89.01% which was valid for the analysis.                                    
          
The statistical methods are used such as Cronbach's alpha, percentages, repetitions 

and chi square test.                                                            

The study found that there are significant relationship between job satisfaction and 

flexibility and the ability of solving problems and the study also found the lack of 

statistically significant relationship between job satisfaction and the originality and 
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fluency.                                 

The study recommended for the possibility of testing the effect of other factors 

such as organizational justice and internal work environment on the behavior of 

creative workers and apply to study in other sectors. 
 املستخةلص

تزايد االهتمام ابإلبداع والسةلوك االبداعي يف السنوات االخرية ملا له من دور فعال يف أداء املنظم  ودعم أنشطتها 
اختبار أثر الرضا الوظيفي عةلي السةلوك االبداعي لةلعامةلني يف قطاع املصارف التجاري  العامةل  وهدفت الدراس  ايل 

بوالي  اخلرطوم ,مت استخدام املنهج الوصفي التحةليةلي حيث مت تصميم استبان  جلمع بياانت الدراس  من جمتمعها 
منها  %83.02( استبان  بنسب  383رتجاع )( استبان  مت اس737املتمثل يف العامةلني ابملصارف التجاري  ومت توزيع )

صاحل  لةلتحةليل ومت استخدام عدد من االساليب االحصائي  املتمثةل  يف معامل الفاكرونباخ والنسب املئوي  والتكرارات 
واختبار مربع كاي ,وتوصةلت الدراس  ايل وجود عالق  ذات دالل  احصائي  بني الرضا الوظيفي وكل من القدرة عةلي 

الت واملرون  وعدم وجود عالق  ذات دالل  احصائي  بني الرضا الوظيفي وكل من الطالق  واألصال  وقد حل املشك
أوصت الدراس  ابمكاني  اختبار أثر عوامل اخري مثل العدال  التنظيمي  وبيئ  العمل عةلي السةلوك االبداعي وتطبيق 

 الدراس  يف قطاعات اخري.
                                                   

 الكةلمات املفتاحي  :الرضا الوظيفي ,السةلوك االبداعي ,الطالق  , األصال .
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وذلك  النفس والباحثني  عةلماء من الكثري ابهتمام حظيت اليت املوضوعات إحدى الوظيفي الرضا يعترب -املقدم :
 اإلنتاجي  زايدة إيل يؤدي قد الرضا الوظيفي أن  كما ، العمل يف حياهتم من كبريا جزءا يقضون األفراد معظم ألن

 البحوث كثرت وابلتايل املوضوع . هذا دراس  من أمهي  زاد مما والعامةلني لةلمؤسسات ابلنسب  الفائدة عةلي  ويرتتب
 أن عن النقاب البحوث نتائج بعض وكشفت الوظيفي الرضا موضوع حول اإلداري النفس عةلم جمال يف والدراسات

 تقديرا وأكثر النفسي لةلقةلق عرضه أقل منهوأ الراضني غري األفراد من أطول حياة يعيشون وظيفيا الراضني األفراد
والرضا الوظيفي هو الةلبنه االساسي  اليت تبين عةليها املنشآت عةلي  .االجتماعي التكيف عةلى قدره وأكرب لةلذات

املنشأة ومصدر من مصادرها املهم  لتفاعةله مع املتغريات  اختالفها حيث يعد العنصر البشري من العناصر املهم  يف
الداخةلي  واخلارجي  لةلمنظم  , وقدرة املنظم  عةلي حتقيق أهدافها يتوقف ايل حد كبري عةلي جناح االدارة يف توفري القدر 

 ةلني .الكايف من املثريات االجيابي  اليت تعترب كقوه عةليها حتريك واستثارة الطاقات الكامنه لدي العام
األمهي  العةلمي  : تنبع أمهي  الدراس  من كوهنا تدرس العالق  بني متغريين مها الرضا الوظيفي والذي  -أمهي  الدراس  :

هو هدف كل منشاة لضمان استمراري  العامةلني هبا ملا له من أثر اجيايب ينعكس عةلي أداء املنشأة ,ومتغري السةلوك 
 هتيئ  املناخ املناسب الجياده وتنميته لدي العامةلني ملا له من أثر يف تطور االبداعي الذي تسعي كاف  املنشآت ايل

 املنشآت .
االمهي  التطبيقي  :تستمد الدراس  أمهيتها من أمهي  الرضا الوظيفي ودوره يف حتقيق االستقرار لةلعامةلني وختفيض تكاليف 

ةلي معرف  دور الرضا الوظيفي يف حتقيق مستوي دوران العمال  , كما ميكن أن تساعد هذه الدراس  متخذي القرار ع
عايل من السةلوك االبداعي وسط العامةلني ,كما تعترب هذه الدراس  خطوه لةلقيام مبزيد من الدراسات اليت تبني أمهي   

 كل من الرضا الوظيفي والسةلوك االبداعي يف مواكب  التغريات املتسارع  اليت فرضتهاطبيع  احلياة .
يتطةلب جناح املنظمات يف حتقيق أهدافها توافر عدد من النتغريات التنظيمي  بشكل سةليم أمهها -مشكةل  الدراس  :

الرضا الوظيفي الذي يؤثر يف أداء العامةلني وسةلوكياهتم يف مكان العمل  وابلرغم من أن هنالك عوامل كثريه تؤثر عةلي 
  هذا  السةلوك وذلك الن زايدة مستوي الرضا السةلوك االبداعي اال أن الرضا الوظيفي يؤدي دور هام يف حفز وتنمي

الوظيفي خيةلق نوع من التحدي لدي العامةلني وحيفزهم لالبداع  , عدم ادراك املنظمات ألمهي  الرضا الوظيفي والصةل  
 الوثيق  بينه وبني حفز السةلوك االبداعي لةلعامةلني واتثريه يف دوافع العامةلني ورفع الروح املعنوي  لديهم يشكل مشكةله

 تستحق العناي  والبحث .
 تسعي الدراس  ايل معرف  أثر الرضا الوظيفي عةلي السةلوك االبداعي لةلعامةلني  وتقدمي  -أهداف الدراس  :

 توصيات تفيد يف هذا اجلانب .
 تقوم الدراس  عةلي الفرضي  اآلتي  : -فرضيات الدراس  :

 .%5االبداعي عند مستوي معنويه  التوجد عالق  ذات دالل  احصائي  بني الرضا الوظيفي والسةلوك
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 وتنبثق منها الفرضيات  الفرعي  اآلتي  :
   5التوجد عالق  ذات دالل  احصائي  بني الرضا الوظيفي والطالق  عند مستوي معنوي%. 
   5التوجد عالق  ذات دالل  احصائي  بني الرضا الوظيفي واملرون  عند مستوي معنوي%. 
   5احصائي  بني الرضا الوظيفي واألصال  عند مستوي معنوي  التوجد عالق  ذات دالل%. 
   التوجد عالق  ذات دالل  احصائي  بني الرضا الوظيفي والقدرة عةلي حل املشكالت عند مستوي معنوي

5%. 
تتبع الدراس  املنهج الوصفي التحةليةلي الذي يعمل عةلي تفسري وحتةليل الظاهرة والوصول ايل  -منهجي  الدراس  :

استنتاجات تسهم يف حل املشكةل , وقد اعتمد الباحث عةلي مصدرين جلمع البياانت مها املصادر األولي  ومتثةلت يف 
األفراد ذوي الصةل  مبوضوع الدراس  وهم ميثةلون جمتمع الدراس  , واملصادر الثانوي  واليت متثةلت يف الكتب والدورايت 

الدراس  ابالضاف  ايل شبك  املعةلومات الدولي  , كما اعتمد الباحث  العةلمي  والدراسات السابق  اليت هلا صةل  مبوضوع
عةلي أداة االستبان  يف مجع البيانت واليت مت تصميمها ألغراض هذه الدراس  كما مت استخدام  حتةليل الفاكرونباخ 

 والنسب والتكرارات وحتةليل مربع كاي  لتحةليل بياانت الدراس  .
  -متغريات الدراس  :

ملستقل ويتمثل يف الرضا الوظيفي  )الرضا عن العمل ,الرضا عن العالق  مع الزمالء ، الرضا عن  العالق  مع املتغري ا
 الرؤساء و الرضا عن مناخ العمل والظروف احمليط  به(.

 املتغري التابع ويتمثل يف السةلوك االبداعي ) األصال , الطالق  , املرون  ,القدرة عةلي حل املشكالت(.
يتكون جمتمع الدراس  من مجيع العامةلني يف البنوك التجاري  بفروعها املختةلف  العامةل  بوالي   -ين  الدراس  :جمتمع  وع

( مفرد ة  ونظرا لكرب حجم اجملتمع وصعوب  الوصول ايل مجيع مفرداته مت اختيار 23780اخلرطوم والبالغ عددهم )
 ( مفرده 387عين  ممثةله جملتمع الدراسه بطريقه عشوائي  قوامها )

اعتمدت الدراس  يف مجع البياانت عةلي أداة االستبان  وتكونت من جزئني  اجلزء األول يتضمن -أداة الدراس  :
املعةلومات الشخصي  واليموغرافي  ألفراد عين  الدراس  وهي )النوع ,العمر , املؤهل العةلمي , سنوات اخلربة والوظيف  ( 

( فقرات , كما استخدم 20ا الوظيفي ومقياس السةلوك االبداعي وحيتوي عةلي ), أما اجلزء الثاين يتضمن مقياس الرض
-2الباحث مقياس ليكرت ذو التدريج اخلماسي لقياس درج  االستجاب  لكل بند يف االستبان  ومت اعطاء أوزان من )

( 7 احايد والرقم )( ايل3( ايل موافق والرقم )2( ايل موافق بشدة والرقم )2( لدرجات املقياس حيث اعطي الرقم )5
 ( ايل غري موافق بشدة عةلي النحو التايل :5ايل غري موافق والرقم )
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 غريموافق بشدة غريموافق احايد موافق موافق بشدة التصنيف
 5 7 3 2 2 الوزن

 
من لةلتحقق من صدق أداة الدراس  مت عرض االستبان   بصورهتا االولي  عةلي جمموع   -صدق وثبات أداة الدراس  :

ذوي اخلربة واالختصاص يف عدد من اجلامعات البداء آرائهم حول مدي مالءم  العبارات  لقياس ما وضعت له 
ومناسبتها لةلمحور الذي تنتمي اليه ومدي وضوح صياغ  العبارات ,وبناء عةلي املالحظات والتوجيهات اليت ابداها 

ورهتا النهائي  ,أما جانب ثبات االستبان  فقد احملكمون مت تعديل وحذف بعض الفقرات ووضعت االستبان  يف ص
. 307استخدم حتةليل الفاكرونباخ لقياس الثبات وقد بةلغت قيم  معامل الفاكرونباخ الكةلي  جلميع فقرات االستبان  

 مما يدل عةلي درج  ثبات عالي  ألداة الدراس  .
 -الدراسات السابق  :

دارة ابلتجوال عةلي السةلوك االبداعي . هدفت الدراس  ايل معرف   ( بعنوان أثر ممارس  اال2023دراس  )الرواشده,-
أثر ممارس  االدارة ابلتجوال عةلي حتسني مستوي االبداع و معرف  تصورات العامةلني حول االدارة ابلتجوال والسةلوك 

ا أتثري عةلي السةلوك االبداعي وتوصةلت الدراس  ايل ان االدارة ابلتجوال متارس بدرجات مرتفع  وان االدارة ابلتجوال هل
 االبداعي وأوصى الباحث بزايدة وعي العامةلني واملديرين ابمهيت  االدارة ابلتجوال.

( بعنوان الرضا الوظيفي بني أعضاء هيئ  التدريس يف اجلامعا السوداني  . هدفت الدراس  ايل 2022دراس  )احمد,-
احلكومي  والكشف عن العالق  بني مستوي الرضا  حتديد مستوي الرضا الوظيفي العضاء هيئ  التدرس يف اجلامعات

الوظيفي وبعض املتغريات االداري  كالتدريب واحلوافز وتوصةلت الدراس  ايل وقد أوصى الباحث بتهيئ  املناخ املناسب 
 لةلعمل وتنمي  املواهب والقدرات االداري  لةلعامةلني من خالل التدريب .

في  االداري  وعالقتها ابلرضا الوظيفي ,هدفت الدراس  ايل معرف  العالق  ( بدراس  بعنوان الشفا2022قام )العيد , -
بني الشفافي  االداري  والرضا الوظيفي وتوصةلت ايل ان مجيع معامالت االرتباط بني الشفافي  االداري  والرضا الوظيفي 

 ملديرين لشفافي  االداري  .موجب  ودال  احصائيا وأوصت الدراس  بتحسني ظروف العمل وتكوين جلان لقياس تطبيق ا
( دراس  بعنوان الصراعات التنظيمي  وانعكاساهتا عةلي الرضا الوظيفي .هدفت الدراس  ايل 2008أجري )أمحد,-

التعرف عةلي مستوايت الصرا ع التنظيمي وأنواعه ومصادره يف اجلامعات الفةلسطيني  ودراس  االسرتاتيجيات املتبع  يف 
من قبل العامةلني والتعرف عةلي أثر الصراعات التنظيمي  عةلي الرضا الوظيفي لةلعامةلني التعامل مع هذه الصراعات 

وتوصةلت الدراس  ايل ان مستوي الصراعات منخفض وأسباب الصراع ضعيف  وهنالك رضا وظيفي يف اجلامعات 
بي  واحملافظ  عةلي مستوي املبحوث  وأوصت الدراس  بزايدة وعي العامةلني مبفهوم الصراع وابراز جوانبه السةلبي  واالجيا

 معني من الصراع التنظيمي النه ظاهره انساني  طبيعي  احلدوث.
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( بعنوان أثر الثقاف  التنظيمي  يف تنمي  السةلوك االبداعي لةلعامةلني . هدفت الدراس  ايل 2008دراس  )األمحد, -
الغزل والنسيج يف مدين  حةلب واشارت  حتةليل أثر الثقاف  التنظيمي  يف تنمي  السةلوك االبداعي لةلعامةلني يف شركات

نتائج الدراس  ايل توافر السةلوك االبداعي مبستوي جيد ومجيع القيم التنظيمي  ترتبط ارتباطا اجيابيا ومعنواي مع أبعاد 
 السةلوك االبداعي كما توصةلت ايل وجود أثر لةلثقاف  التنظيمي  يف تنمي  السةلوك االبداعي لةلعامةلني.

(  بعنوان أثر املناخ التنظيمي عةلي السةلوك االبداعي لةلعامةلني فقد هدفت ايل التعرف 2005دين ,أما  دراس  )الزاي-
عةلي أثر املناخ التنظيمي عةلي السةلوك االبداعي لةلعامةلني والتعرف عةلي الفروقات يف كل من املناخ التنظيمي والسةلوك 

ايل وجود مستوي جيد لةلسةلوك االبداعي  ووجود االبداعي ابختالف املتغريات الشخصي  والوظيفي  وأشارت النتائج 
أثر ذو دالل  احصائي  البعاد املناخ التنظيمي يف السةلوك االبداعي لةلعامةلني وأوصى الباحث ابلعمل عةلي تعزيز مناخ 

 العمل وتشجيع العامةلني عةلي جتريب اساليب عمل جديدة .
ثقاف  التنظيمي  واملناخ التنظيمي مع متغري السةلوك تناولت الدراسات السابقه متغريات مثل االدارة ابلتجوال وال

االبداعي مثل دراس  )األمحد,الزايدين , الرواشدة( ودراسات اخري تناولت متغريات مثل الصراعات التنظيمي  
والشفافي  االداري  مثل دراس  كل من )أمحد,العيد(  مع متغري الرضا الوظيفي والدراس  احلالي  تناولت متغري الرضا 

 الوظيفي مع السةلوك االبداعي.
 -األطار النظري لةلدراس  :

يساهم الرضا الوظيفي يف رفع معنوايت العامةلني ويؤثر بشكل مباشر عةلي سةلوكياهتم املتعةلق   -الرضا الوظيفي:
أن ’’ الندي وترامبو’’ ابالنتاجي  والعالقات بني االفراد كما يةلعب دور هام يف حتسني الوضع املايل لةلمنظمات ,ويري 

مصطةلح الرضا الوظيفي يستخدم لةلدالل  عةلي مشاعر العامةلني جتاه العمل بنفس الطريق  اليت يستخدم هبا عبارة نوعي  
( كما أورد  2007احلياة لوصف ردود فعل أو انطباعات الفرد عن احلياة بصف  عامه )الصرييف,

وافق النفسي لةلفرد وظاهرة الرضا أكثر ( أن الرضا يف مصطةلح عةلم النفس هو أحد احاور الت2002)أبوالكشك,
استقرارا ملعرف  مدي توافق االنسان يف جوانب حياته املختةلف  وبه الفرد يكون أكثر انتاجي  وأكثر اجيابي  .وتالحظ 
الباحث  ان االهتمام ابلرضا الوظيفي كان مع بداي  القرن العشرين وعةلي الرغم من تعدد الدراسات اليت تناولته اال انه 

ا زال هناك اختالف حول حتديد تعريف او مفهوم واضح هلذا املصطةلح والسبب يرجع ايل ارتباطه مبشاعر الفرد اليت م
غالبا مايصعب تفسريها الهنا متغريه بتغري مواقف االفراد املختةلف  حيث ان النفس البشري  متيل لةلعمل فما دام هناك 

راضي عنه, كما ان الرضا الوظيفي عبارة عن مشاعر العامةلني  شخص يعمل فهو اما ان يكون راضيا عن عمةله او غري
جتاه أعماهلم وانه ينتج عن ادراكهم ملا تقدمه الوظيف  هلم وملا ينبغي ان حيصةلوا عةليه من وظائفهم كما انه احصةل  

كب وله عدة لالجتاهات اخلاصه حنو خمتةلف العناصر املتعةلق  ابلعمل , ان مفهوم الرضا الوظيفي عن العمل مفهوم مر 
 وآخرون يعطون ، ابلرضا اخلاص  احملددات أحد هو العامةلني حاجات إشباع أن املختصني بعض يرىأوجه حيث 
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 من ومنهم ، بعضهم البعضمع  العامةلني تربط اليت الصداق  وأواصر روابط مثل االجتماعي  اجلوانب لبعض األمهي 
 يعطي من هناكو  ، له الذي خيضعون األشراف ومنط رؤسائهم من املرؤوسني موقف إىل الرضا مستوى يرجع

ويعرفه ابنه ميثل حصيةله  . الرضا هذا فضل حتقيق العمل احيط يف تكامةلها ومدى ابلشخصي  اخلاص  االعتبارات
جملموعه من العوامل ذات الصةله واليت تقاس اساسا بقبول الفرد ذلك العمل ابرتياح ورضا نفس وفاعةليه يف االنتاج 

 لةلشعور الوجداين الذي ميكن الفرد من القيام بعمةله دون مةلل او ضيق.نتيجه 
واعتمادا عةلي التعاريف السابق  تري الباحثه ان الرضا الوظيفي عباره عن جمموعه من املشاعر واألحاسيس والعوامل 

 اليت حيس هبا الفرد وتدل عةلي اشباع حاجاته وطموحاته من خالل وظيفته . وعةليه 
 مجاع  ومن وظيفته من الفرد يستمده الذي الكةلي الرضا يف يتمثل األبعاد متعدد مفهوم الوظيفي الرضا أن القول ميكن
 الرضا و فيها يعمل اليت والبيئ  املنظم  وكذلك من إلشرافهم خيضع الةلذين رؤساءه ومن معها يعمل اليت العمل

 القول وميكن .حلاجاته وإشباع وفاء من العمل هذا له حيققه وما عمةله واستقراره يف اإلنسان لسعادة داله هو الوظيفي
 والرضا عن العمل زمالء عن والرضا العمل عالقات عن والرضا الوظيف  عن الرضا من يتكون الرضا الوظيفي أن 

 .   بيئ  العمل عن والرضا والقيادة واألشراف التوجيه أساليب عن والرضا  الرؤساء
 الباحثون والكتاب  عوامل متعدده لةلرضا الوظيفي منهاعوامل الرضا الوظيفي :اورد 

( ان االعمال الروتيني  املتكرره تفضي ايل السأم واملةلل وعدم االبداع 2002الرضا عن الوظيف  :اورد )العميان, -
 بينما االعمال احليوي  تثري التحدي وتدفع ايل االبتكار والتفكري اخلالق.

يل ان االجور واملكافآت هلا اتثري مةلموس عةلي انتاجي الفرد وذلك رغم ( ا2002الرضا عن االجر :اشار )فرج, -
الفروقات يف األمهي  النسبي  اليت اعطيت لةلحوافز املادي  حيث اعطت املدارس االداري  اهتماما كبريا لةلحوافز 

وافز املادي  يف حفز املادي  حيت املدرس  السةلوكي  واليت ركزت عةلي احلوافز غري املادي  مل تنقص من دور وامهي  احل
الفرد وتوجيهه وترجع أمهي  االجور واملكافآت املادي  اليت حيصل عةليها الفرد يف اهنا وسيةل  تشبع أكثر من حاج  
لدي الفرد فهي تشبع حاجاته الفسيولوجي  وحتقق له مكان  اجتماعي  كما ينظر اليها كمركز لتقدير املنظم  

 ألمهي  الفرد.
( ان اسةلوب االدارة يف التعامل مع العامةلني وخةلق 2002يادة واالشراف :يري )محود,الرضا عن اسةلوب الق -

األجواء الوظيفي  اهلادف  من خالل املشارك  يف اختاذ القرار ورسم السياسات  تشجع عةلي تنمي  روح الوالء 
 التنظيمي و االخالص والصدق.

 
أي انشأه عةلي غري مثال سابق ,وهو احداث او  الشيءمن )بدع( وبدع  الةلغ  العربي االبداع يف  -السةلوك االبداعي:

الطالق  الفكري  قدر من  أبكربجديد .اما يف االصطالح فيعرف ابنه قدره الفرد عةلي االنتاج انتاجا يتميز   شيءاجياد 



Journal of Human Development and Education for Specialized Research (JHDESR) Vo: 3, No: 2, 2017 

          

9 
 

Journal of Human Development and Education for Specialized Research 

واحلاجه اليه عندما  تظهر امهيه االبداع و (.2020ملشكةله او موقف مثري )جواد, كاستجاب وذلك   واملرون  واألصال 
الفعةلي واالداء املرغوب مما حيثها عةلي تبين طرق  املنظم ان هناك تفاوات بني اداء  املنظم القرار يف  متخذويدرك 

واستخدامها كاداه لةلتطوير وحل املشاكل اليت يعاين منها  اإلبداعي تبين االفكار  املنظم واساليب جديده أي ان عةلي 
ومن وجه  نظر الباحث  يعد السةلوك االبداعي (.2002)العميان,بفعالي وحتقيق اهدافها  ملنظم االتنظيم لتحسني اداء 

بواسطه  ومفيدةيري ان السةلوك االبداعي هو انتاج افكار جديده من ابرز املتغريات السةلوكي  اليت تؤثر عةلي املنظم   و 
وك االبداعي هو السةلوك او التصرف املميز الذي أن السةل العامةلني واليت ميكن ان تكون نقطه انطالق حنو االبتكار .

ميارسه الفرد او اجملموع  يف موقع العمل وليس ابلضرورة أن ينتج عنه نتائج او خدمات  او سةلع جديدة اذ انه سةلوك 
م  يسبق االبداع يف صيغته النهائي  وقد يكون هذا السةلوك ابداعا يف حد ذاته عندما ميارسه العامل الول مره يف املنظ

فالسةلوك االبداعي يعمل عةلي متهيد الطريق لةلعمةلي  االبداعي  كما أن السةلوك االبداعي قد يقتصر عةلي التصرفات 
االجيابي  يف موقع العمل مثل التفاعل مع الزمالء والعمالء بشكل أفضل ,قبول التغيري ورفض الروتني والراتب  ,سهول  

 االتصاالت وعدم الرتدد يف اختاذ القرارات .
 عةلي حل املشكالت : القدرة -2

 جديده ابلرغم من ندره املعةلومات . أبساليبتشري ايل قدره الفرد عةلي حل املشكالت 
(  توزيع 2فيما يةلي وصف لةلبياانت االساسي  ألفراد عين  الدراس  ويبني اجلدول رقم ) -خصائص عين  الدراس  :

 النوع ,العمر ,املؤهل العةلمي ,سنوات اخلربة ,الوظيف  (                           أفراد عين  الدراس  حسب املقاييس االمسي  املتمثةل  يف )
 ( : توزيع أفراد العين  حسب املتغريات الشخصي  والوظيفي 2جدول رقم )

 النسبه% التكرار املتغري
 توزيع أفراد العين  حسب متغري النوع

 52 228 ذكر
 77 272 انثي

 200 383 اجملموع
                                 

 توزيع افراد العين  حسب العمر  
 23.2 53 سن  فاقل 25
 32.8 273 سن  22-72
 37.3 275 سن  72-57
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 22.3 78 فاكثر 58
 200 383 اجملموع

 توزيع أفراد العين  حسب متغري املؤهل العةلمي  

 5.2 20 اثنوي          
 2.7 25 دبةلوم وسيط

 75.8 278 بكالريوس
 72.7 222 فوق اجلامعي

 200 383 اجملموع
 توزيع أفراد العين  حسب متغري سنوات اخلربة

 22.5 203 سنوات فاقل5
 20.3 73 سنوات 2-20

 27.5 35 سن  22-25
 38.2 278 سن  فاكثر 22

 200 383 اجملموع
                       

 الوظيف توزيع أفراد العين  حسب متغري  
 8 32 مدير

 28 203 رئيس قسم
 22.7 233 موظف
 2.2 20 عامل

 200 383 اجملموع
 املصدر :اعداد الباحثه من بياانت الدراس  امليداني             

ال توجد عالق  ذات دالل  احصائي  بني الرضا الوظيفي لةلعامةلني وأبعاد السةلوك االبداعي  -اختبار الفرضيات :
 .%5لةلعامةلني عند مستوي معنوي  

 



Journal of Human Development and Education for Specialized Research (JHDESR) Vo: 3, No: 2, 2017 

          

00 
 

Journal of Human Development and Education for Specialized Research 

 -وانبثقت منها الفرضيات اآلتي :
,  %5الفرضي  الفرعي  االويل: ال توجد عالق  ذات دالل  احصائي  بني الرضا الوظيفي واألصال  عند مستوي معنوي  

 ياغ  هذه الفرضي  كاآليت:ميكن ص
 فرض العدم :التوجد عالق  ذات دالل  احصائي  بني الرضا الوظيفي واألصال .
 الفرض البديل: توجد عالق  ذات دالل  احصائي  بني الرضا الوظيفي واألصال .

ابستخدام  مربع كاي    الدالل  االحصائي   هلذه الفرضي   مت اختبار العالق  بني العبارات املرتبط  ابلفرضي  والختبار
 كاآليت:

 رضا املرؤوس عن عمةله يف املنظم  واألصال  -2
 قيم مربع كاي لةلعالق  بني رضا املرؤوس عن عمةله  يف املنظم  واألصال : (2جدول رقم )

 مستوي املعنوي  درج  احلري  قيم مربع كاي العالقات الرقم
العالق  بني رضا املرؤوس عن عمةله يف املنظم   -2

طرح  املرؤوس ألفكار جديده مل يفكر هبا و 
 أحد من قبل

27.73 22 57. 

العالق  بني رضا املرؤوس عن عمةله يف املنظم   -2
و ابتعاد  املرؤوس عن تقةليد أساليب اآلخرين 

 يف حل املشكالت واجناز االعمال

27.77 22 07. 

 من بياانت الدراس  امليداني . هاملصدر: اعداد الباحث
وابلتايل  %5اجلدول أعاله أن قيم مربع كاي ليست ذات دالل  احصائي  مبستوي معنوي  أكرب من نالحظ من 

 التوجد عالق  ذات دالل  احصائي  بني الرضا عن العمل يف املنظم  واألصال .
            رضا املرؤوس عن عالقته مع زمالء العمل واألصال  -2

 رضا املرؤوس عن عالقته مع زمالء العمل واألصال قيم مربع كاي لةلعالق  بني : (3جدول رقم )
قيم مربع   العالقات الرقم

 كاي
 مستوي املعنوي  درج  احلري 

العالق  بني رضا  املرؤوس عن عالقته مع زمالء  -2
العمل و طرح  املرؤوس ألفكار جديده مل يفكر 

 هبا أحد من قبل

23.22 22 038. 
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عالقته مع زمالء العالق  بني رضا املرؤوس عن  -2
العمل و ابتعاد  املرؤوس عن تقةليد أساليب 
 اآلخرين يف حل املشكالت واجناز االعمال

22.27 22 227. 

 من بياانت الدراس  امليداني . هاملصدر: اعداد الباحث
وابلتايل ال توجد  %5يتضح من اجلدول أن قيم مربع كاي ليست ذات دالل  احصائي  مبستوي معنوي  أكرب من 

 عالق  ذات دالل  احصائي  بني العالق  مع زمالء العمل  واألصال .
 وس  عن عالقته برؤسائه واألصال .رضا املرؤ  -3
 

 قيم مربع كاي لةلعالق  بني رضا املرؤوس عن عالقته برؤسائه  واألصال  : (7جدول رقم )
قيم مربع   العالقات الرقم

 كاي
 مستوي املعنوي  درج  احلري 

رضا املرؤوس عن عالقته برؤسائه  وطرح  العالق   -2
 املرؤوس ألفكار جديده مل يفكر هبا أحد من قبل

23.22 22 022. 

رضا املرؤوس عن عالقته برؤسائه و ابتعاد املرؤوس   -2
عن تقةليد أساليب اآلخرين يف حل املشكالت 

 واجناز االعمال

53.53 22 000. 

 من بياانت الدراس  امليداني  هاملصدر: اعداد الباحث
وابلتايل توجد عالق  ذات  %5يشري اجلدول أعاله ايل أن قيم مربع كاي ذات دالل  احصائي  مبستوي معنوي  أقل من 

 دالل  احصائي  بني العالق  مع الرؤساء واألصال .
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  رضا املرؤوس  عن مناخ العمل والظروف احمليط  واألصال  -7
 قيم مربع كاي لةلعالق  بني رضا املرؤوس  عن مناخ العمل والظروف احمليط  واألصال :  (5جدول رقم )

 مستوي املعنوي  درج  احلري  قيم مربع كاي العالقات الرقم
العالق  بني رضا املرؤوس عن مناخ العمل  -2

والظروف احمليط  و طرح املرؤوس ألفكار 
 جديده مل يفكر هبا أحد من قبل

20.33 22 820. 

العالق  بني رضا املرؤوس عن مناخ العمل  -2
والظروف احمليط  و ابتعاد املرؤوس عن تقةليد 
أساليب اآلخرين يف حل املشكالت واجناز 

 االعمال

27.35 22 072. 

 من بياانت الدراس  امليداني . هاملصدر: اعداد الباحث
وابلتايل ال  %5مبستوي معنوي  أكرب من  نالحظ من اجلدول أعاله أن قيم مربع كاي ليست ذات دالل  احصائي 

 توجد عالق  ذات دالل  احصائي  بني الرضا عن مناخ العمل والظروف احمليط  واألصال .
 %5جند أن معظم قيم مربع كاي  مبستوي معنوي  أكرب من ( 5( و ) 7( و)3( و)2)من بياانت اجلداول رقم 

 ق  ذات دالل  احصائي  بني الرضا الوظيفي لةلعامةلني وبعد األصال .وابلتايل  نقبل فرض العدم القائل بعدم وجود عال
 الفرضي  الفرعي  الثاني : ال توجد عالق  ذات دالل  احصائي  بني الرضا الوظيفي لةلعامةلني  واملرون .

 -ميكن صياغ  الفرضي  عةلي النحو التايل:
 واملرون . فرض العدم : ال توجد عالق  ذات دالل  احصائي  بني الرضا الوظيفي

 الفرض البديل : توجد عالق  ذات دالل  احصائي  بني الرضا الوظيفي واملرون .
والختبار  الدالل  االحصائي   هلذه الفرضي   مت اختبار العالق  بني العبارات املرتبط  ابلفرضي  ابستخدام  مربع كاي  

 رضا املرؤوس  عن عمةله يف املنظم  واملرون .    -كاآليت:
 قيم مربع كاي لةلعالق  بني رضا املرؤوس  عن عمةله يف املنظم  واملرون  :(2) جدول رقم             
 مستوي املعنوي  درج  احلري  قيم مربع كاي العالقات الرقم

العالق  بني رضا املرؤوس عن عمةله  يف املنظم   -2
واهتمام املرؤوس ابآلراء املخالف  و االنتقادات 

 لالستفادة منها

77.77 22 000. 
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العالق  بني رضا املرؤوس عن عمةله يف املنظم    -2
و عدم تردد  املرؤوس بتغيري موقفه عند االقتناع 

 بعدم صحته

22.22 22 072. 

 من بياانت الدراس  امليداني . هاملصدر: اعداد الباحث
وابلتايل توجد عالق   %5نالحظ من اجلدول أعاله أن قيم مربع كاي ذات دالل  معنوي  مبستوي معنوي  أقل من 

 ذات دالل  احصائي  بني الرضا عن العمل يف املنظم  و املرون .
 أنت راضي عن عالقتك مع زمالء العمل واملرون . -2

 
 قيم مربع كاي لةلعالق  بني رضا املرؤوس عن عالقته  مع زمالء العمل و املرون  (:7)جدول رقم

 املعنوي  مستوي درج  احلري  قيم مربع كاي العالقات الرقم
العالق  بني رضا املرؤوس عن عالقته  مع زمالء  -2

العمل و اهتمام املرؤوس ابآلراء املخالف  و 
 االنتقادات لالستفادة منها

53.32 22 000. 

العالق  بني رضا املرؤوس عن عالقته  مع زمالء  -2
العمل و عدم تردد املرؤوس بتغيري موقفه عند 

 االقتناع بعدم صحته

27.73 22 037. 

 من بياانت الدراس  امليداني . هاملصدر: اعداد الباحث
وبذلك توجد عالق  ذات  %5من اجلدول أعاله جند أن قيم مربع كاي ذات دالل  احصائي  مبستوي معنوي  أقل من 

 دالل  احصائي  بني الرضا عن العالق  مع الزمالء واملرون .
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 واملرون رضا املرؤوس عن عالقته برؤسائه  -3
 قيم مربع كاي لةلعالق  بني  رضا املرؤوس عن عالقته برؤسائه واملرون ( :8جدول رقم )

 مستوي املعنوي  درج  احلري  قيم مربع كاي العالقات الرقم
العالق  بني  رضا املرؤوس عن عالقته برؤسائه  -2

واهتمام املرؤوس  ابآلراء املخالف  و االنتقادات 
 لالستفادة منها

78.20 22 000. 

العالق  بني  رضا املرؤوس عن عالقته برؤسائه  -2
وعدم تردد املرؤوس بتغيري موقفه عند االقتناع 

 بعدم صحته

22.27 22 255. 

 من بياانت الدراس  امليداني . هاملصدر: اعداد الباحث
 
 رضا املرؤوس عن مناخ العمل والظروف احمليط   واملرون . -3

 
 قيم مربع كاي لةلعالق  بني رضا املرؤوس عن مناخ العمل والظروف احمليط  واملرون  (:3جدول رقم )

 مستوي املعنوي  درج  احلري  قيم مربع كاي العالقات الرقم
العالق  بني رضا املرؤوس عن مناخ العمل  -2

والظروف احمليط   واهتمام املرؤوس ابآلراء 
 املخالف  و االنتقادات لالستفادة منها

37.78 22 007. 

العالق  بني رضا املرؤوس عن مناخ العمل  -2
والظروف احمليط  و عدم تردد املرؤوسبتغيري 

 موقفي عند االقتناع بعدم صحته

23,22 22 208. 

 املصدر: اعداد الباحث من بياانت الدراس  امليداني 
 %5نالحظ أن معظم قيم مربع كاي مبستوي معنوي  أقل من  ( 3( و )8( و )7( و )2)من بياانت اجلداول رقم 

ولذلك نرفض فرض العدم  ونقبل الفرض البديل القائل بوجود عالق  ذات دالل  احصائي  بني الرضا الوظيفي لةلعامةلني 
 واملرون .

ق  عند مستوي معنوي  الفرضي  الفرعي  الثالث : ال توجد عالق  ذات دالل  احصائي  بني الرضا الوظيفي لةلعامةلني والطال
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5%. 
 ميكن صياغ  الفرضي  كاآليت :

 فرض العدم :ال توجد عالق  ذات دالل  احصائي  بني الرضا الوظيفي والطالق .
 الفرض البديل: توجد عالق  ذات دالل  احصائي  بني الرضا الوظيفي والطالق .

بني العبارات املرتبط  ابلفرضي  ابستخدام  مربع كاي  والختبار  الدالل  االحصائي   هلذه الفرضي   مت اختبار العالق  
 كاآليت:

 رضا املرؤوس عن عمةله يف املنظم   والطالق . -2
 

 قيم مربع كاي لةلعالق  بني رضا املرؤوس عن عمةله يف املنظم  والطالق  :(20جدول رقم )
قيم مربع   العالقات الرقم

 كاي
مستوي  درج  احلري 

 املعنوي 
العالق  بني رضا املرؤوس عن عمةله يف املنظم   و   -2

قدرة  املرؤوس عةلي طرح األفكار واحلةلول السريع  
 ملواجه  املشاكل

77.38 22 000. 

العالق  بني رضا املرؤوس عن عمةله يف املنظم   و قدرة   -2
 املرؤوس عةلي طرح أكثر من خالل فرتة زمني  قصرية

35.55 22 003. 

ضا املرؤوس عن عمةله يف املنظم   و العالق  بني ر  -3
امتالك املرؤوس مهارات النقاش واحلوار و القدرة عةلي 

 اعطاء كةلمات تتفق مع املعين املراد التعبري عنه

28.52 22 237. 

 من بياانت الدراس  امليداني . هاملصدر: اعداد الباحث
وبذلك توجد  %5مبستوي معنوي  أقل من  نالحظ من اجلدول أعاله أن أكثر قيم مربع كاي ذات دالل  احصائي  
 عالق  ذات دالل  احصائي  بني الرضا عن العمل  يف املنظم  والطالق .
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 رضا املرؤوس  عن عالقته مع زمالء العمل والطالق  -2
 ( قيم مربع كاي لةلعالق  بني رضا املرؤوس عن عالقته مع زمالء العمل والطالق 22جدول رقم )

قيم مربع   العالقات الرقم
 كاي

درج  
 احلري 

 مستوي املعنوي 

العالق  بني رضا املرؤوس عن  عالقته مع زمالء العمل و  -2
قدرة  املرؤوس عةلي طرح األفكار واحلةلول السريع  ملواجه  

 املشاكل

23.22 22 222. 

العالق  بني رضا املرؤوس عن  عالقته مع زمالء العمل و  -2
 من خالل فرتة زمني  قصريةقدرة  املرؤوس عةلي طرح أكثر 

22.22 22 
 
 

723. 

العالق  بني رضا املرؤوس عن  عالقته مع زمالء العمل و  -3
امتالك املرؤوس مهارات النقاش واحلوار و القدرة عةلي 

 اعطاء كةلمات تتفق مع املعين املراد التعبري عنه

27.32 22 328. 

 من بياانت الدراس  امليداني . هاملصدر: اعداد الباحث
وابلتايل ال توجد  %5من اجلدول أعاله  جند أن قيم مربع كاي ليست ذات دالل  احصائي   مبستوي معنوي  أكرب من 

 عالق  ذات دالل  احصائي  بني الرضا عن العالق  بني زمالء العمل والطالق .
 رضا املرؤوس عن عالقته برؤسائه والطالق . -3

 ( قيم مربع كاي لةلعالق  بني رضا املرؤوس عن عالقته برؤسائه و الطالق 22)جدول رقم 
قيم مربع   العالقات الرقم

 كاي
 مستوي املعنوي  درج  احلري 

العالق  بني رضا املرؤوس عن عالقته برؤسائه و  -2
قدرة  املرؤوس عةلي طرح األفكار واحلةلول 

 السريع  ملواجه  املشاكل

55.20 22 000. 

العالق  بني رضا املرؤوس عن عالقته برؤسائه و  -2
قدرة  املرؤوس عةلي طرح أكثر من خالل فرتة 

 زمني  قصرية

77.23 22 000. 
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العالق  بني رضا املرؤوس عن عالقته برؤسائه و  -3
امتالك املرؤوس مهارات النقاش واحلوار و 

القدرة عةلي اعطاء كةلمات تتفق مع املعين املراد 
 التعبري عنه

32.77 22 008. 

 من بياانت الدراس  امليداني . هاملصدر:: عداد الباحث
وبذلك توجد عالق  بني  %5يشري اجلدول أعاله ايل أن قيم مربع كاي ذات دالل  احصائي  مبستوي معنوي  أقل من 

 الرضا عن العالق  مع الرؤساء والطالق .
 الطالق .رضا املرؤوس عن مناخ العمل والظروف احمليط  و  -7

 
 ( قيم مربع كاي لةلعالق  بني رضا املرؤوس  عن مناخ العمل والظروف احمليط   والطالق .23جدول رقم )

قيم مربع   العالقات الرقم
 كاي

 مستوي املعنوي  درج  احلري 

العالق  بني رضا املرؤوس عن مناخ العمل والظروف  -2
احمليط  و قدرة  املرؤوس عةلي طرح األفكار واحلةلول 

 السريع  ملواجه  املشاكل

22.35 22 78. 

العالق  بني رضا املرؤوس عن مناخ العمل والظروف  -2
احمليط  و قدرة  املرؤوس عةلي طرح أكثر من خالل 

 فرتة زمني  قصرية

25.80 22 727. 

العالق  بني رضا املرؤوس عن مناخ العمل والظروف  -3
واحلوار و احمليط  و امتالك املرؤوس مهارات النقاش 

القدرة عةلي اعطاء كةلمات تتفق مع املعين املراد 
 التعبري عنه

22.50 22 077. 

 من بياانت الدراس  امليداني . هاملصدر: اعداد الباحث
وابلتايل  %5نالحظ من اجلدول أعاله أن معظم قيم مربع كاي ليست ذات دالل  احصائي  مبستوي معنوي  أكرب من 

 احصائي  بني الرضا عن مناخ العمل والظروف احمليط  والطالق . ال توجد عالق  ذات دالل 
جند أن  معظم قيم مربع كاي  مبستوي معنوي  أكرب من ( 23( و )22( و )22( و )20)من بياانت اجلداول رقم 
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وبذلك نقبل فرض العدم القائل بعدم وجود عالق  ذات دالل  احصائي  بني  الرضا الوظيفي لةلعامةلني وبعد  5%
 طالق ال

: ال توجد عالق  ذات دالل  احصائي  بني الرضا الوظيفي لةلعامةلني  القدرة عةلي حل  رابع الفرضي  الفرعي  ال
 .%5املشكالت  مبستوي معنوي  

 ميكن صياغ  هذه الفرضي  كاآليت:
 الت.فرض العدم : التوجد عالق  ذات دالل  احصائي  بني الرضا الوظيفي لةلعامةلني و القدرة عةلي حل املشك

 الفرض البديل: توجد عالق  ذات دالل  احصائي  بني الرضا الوظيفي لةلعامةلني والقدرة عةلي حل املشكالت.
والختبار  الدالل  االحصائي   هلذه الفرضي   مت اختبار العالق  بني العبارات املرتبط  ابلفرضي  ابستخدام  مربع كاي  

 كاآليت:
 لقدرة عةلي حل املشكالت.رضا املرؤوس عن عمةله يف املنظم  وا -2

 ( قيم مربع كاي لةلعالق  بني  رضا املرؤوس  عن عمةله يف املنظم  والقدرة عةلي حل املشكالت27جدول رقم )
قيم مربع  العالق  الرقم

 كاي
درج  
 احلري 

مستوي 
 املعنوي 

العالق  بني رضا املرؤوس عن عمةله يف املنظم  و احاول  املرؤوس  -2
ومجع وحتةليل املعةلومات املتعةلق  هبا قبل اختاذ اكتشاف املشاكل  

 القرار

23.32 22 023. 

 من بياانت الدراس  امليداني . هاملصدر: اعداد الباحث
وبذلك توجد عالق   %5من اجلدول أعاله نالحظ أن قيم  مربع كاي ذات دالل  احصائي  مبستوي معنوي  أقل من 

 املنظم  والقدرة عةلي حل املشكالت.ذات دالل  احصائي  بني الرضا عن العمل يف 
 رضا املرؤوس عن عالقته بزمالء العمل والقدرة عةلي حل املشكالت  -2

 ( قيم مربع كاي لةلعالق  بني رضا املرؤوس  عن عالقته مع زمالء العمل و القدرة عةلي حل املشكالت25جدول رقم )
قيم مربع   العالق  الرقم

 كاي
درج  
 احلري 

مستوي 
 املعنوي 

العالق  بني رضا املرؤوس عن عالقته مع زمالء العمل و احاول   -2
املرؤوس اكتشاف املشاكل  ومجع وحتةليل املعةلومات املتعةلق  هبا قبل 

 اختاذ القرار

30.23 22 027. 

 من بياانت الدراس  امليداني . هاملصدر: اعداد الباحث
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وابلتايل توجد عالق   %5احصائي  مبستوي معنوي  أقل من يشري اجلدول أعاله اليا أن قيم  مربع كاي ذات دالل  
 ذات دالل  احصائي  بني الرضا عن العالق  مع زمالء العمل و القدرة عةلي حل املشكالت.

 رضا املرؤوس  عن عالقته برؤسائه  والقدرة عةلي حل املشكالت -3
 ائه والقدرة عةلي حل املشكالتلةلعالق  بني رضا املرؤوس عن عالقته برؤس قيم مربع كاي (22جدول رقم )

قيم مربع   العالق  الرقم
 كاي

درج  
 احلري 

مستوي 
 املعنوي 

العالق  بني رضا املرؤوس عن عالقته برؤسائه و احاول  املرؤوس  -2
اكتشاف املشاكل  ومجع وحتةليل املعةلومات املتعةلق  هبا قبل اختاذ 

 القرار

28.20 22 027. 

 من بياانت الدراس  امليداني . هاملصدر: اعداد الباحث
وبذلك هنالك عالق   %5نالحظ من اجلدول أعاله أن قيم  مربع كاي ذات دالل  احصائي  مبستوي معنوي  أقل من 

 ذات دالل  احصائي  بني الرضا عن العالق  مع الرؤساء والقدرة عةلي حل املشكالت.
 عةلي حل املشكالت.رضا املرؤوس  عن مناخ العمل والظروف احمليط  و القدرة  -5
 

قيم مربع كاي لةلعالق  بني رضا املرؤوس عن مناخ العمل والظروف احمليط  و القدرة عةلي حل  :(27جدول رقم )
 املشكالت

قيم مربع   العالق  الرقم
 كاي

درج  
 احلري 

مستوي 
 املعنوي 

العالق  بني رضا املرؤوس عن مناخ العمل والظروف احمليط  و احاول   -2
املشاكل  ومجع وحتةليل املعةلومات املتعةلق  هبا قبل اختاذ اكتشاف 

 القرار

23.53 22 272. 

 من بياانت الدراس  امليداني . هاملصدر: اعداد الباحث
وبذلك ال  %5يتضح من اجلدول أعاله أن قيم مربع كاي ليست ذات دالل  احصائي  مبستوي معنوي  أكرب من 

 الرضا عن مناخ العمل والظروف احمليط  والقدرة عةلي حل املشكالت .توجد عالق  ذات دالل  احصائي  بني 
( جند ان معظم قيم مربع كاي ذات دالل  احصائي  مبستوي معنوي  27( و ) 22( و )25( و )27من اجلداول رقم )

 وابلتايل ميكن القول ان هنالد عالق  ذات دالل  احصائي  بني الرضا الوظيفي والقدرة عةلي حل %5اقل من 
 املشكالت .
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( جند أن اغةلب قيم مربع كاي ذات دالل  احصائي  وابلتايل توجد عالق  27( وحيت اجلدول رقم )2من اجلدول رقم )
 ذات دالل  احصائي  بني الرضا الوظيفي و السةلوك االبداعي .

 -النتائج:
                                                          ال توجد عالق  ذات دالل  احصائي  بني الرضا الوظيفي و بعد األصال  . -
                                                                  توجد عالق  ذات دالل  احصائي  بني الرضا الوظيفي وبعد املرون  . -
  ال توجد عالق  ذات دالل  احصائي  بني بني الرضا الوظيفي وبعد الطالق  . -
               في وبعد القدرة عةلي حل املشكالتعالق  ذات دالل  احصائي  بني الرضا  الوظي توجد -
                                              زمالء العمل هلم أتثري كبري عةلي أفكار الفرد ووجهات نظره ومواقفه.  -
 مناخ العمل والطروف احمليط  تؤثر عةلي قدرة الفرد عةلي حل املشكالت . -
 رضا الفرد عن عمةله جيعل الفرد له القدرة عةلي التفكري يف اكثر من حل لةلمشاكل اليت تواجهه. -

 -التوصيات :
أفضل ما لديهم ومكافأهتم االهتمام ابلعامةلني املبدعني  يف جمال العمل وتنمي  قدراهتم االبداعي  وتشجيعهم  إلبراز   -

                                                                                                                                               ماداي ومعنواي.
  . العمل عةلي رفع مستوي الرضا الوظيفي ملا له من أثر عةلي مستوي السةلوك االبداعي -
                           توفري بيئ  عمل مرحي  وجاذب  تسهم يف تعزيز شعور العامةلني االجيايب حنو منظماهتم . -
  تشجيع التجديد واالبتكار  وجتريب اساليب العمل اجلديدة وسط العامةلني . -
رتحاهتم من أجل وضع حةلول تشجيع العامةلني عةلي ابداء وجهات نظرهم يف أساليب العمل وتقدمي أفكارهم ومق -

                                                                                                                  جديده لةلمشاكل املتعةلق  هبا .
         مةلني .حفز العامةلني  املبدعني  ماداي ومعنواي واالعالن  عنهم حيت يكونوا قدوه حيتذي هبا وسط العا  -
                                                   تشجيع املبادرات الفردي  لةلعامةلني ومساعدهتم عةلي تطوير نقاط القوة لديهم . -
بتوفري مناخ العمل املعايف وبيئ  عمل مرحيه لةلعامل   و االهتمام برضا الفرد عن عمةله ملا له من أثر عةلي الفرد واملنظم  -
                                               ا يةلعبه من دور كبري يف حتقيق الرضا الوظيفي لدي العامةلني .مل
اختبار أثر عوامل اخري مثل العدال  التنظيمي  وبيئ  العمل الداخةلي  عةلي السةلوك االبداعي و تطبيق الدراس  يف  -
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