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 واقع السلوك اإلبداعي لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة آل البيت

 لطفي منيزل المساعيد
 *سالمة طناشأ.د. 

 

 ملخص:
أعضاء هيئة التدريس في السلوك اإلبداعي لدى واقع  إلى عرفت  هدفت الدراسة الحالية إلى 

( فقرة، وتم التأكد من 42لتحقيق هدف الدراسة تم تطوير استبانة مكونة من )و ، جامعة آل البيت
، عضو هيئة تدريس( 472الدراسة المكون من ) مجتمعصدقها وثباتها، ومن ثم تم توزيعها على 

ء هيئة التدريس في جامعة السلوك اإلبداعي لدى أعضاوأظهرت نتائج الدراسة أن درجة تقدير واقع 
 وتم استخدام المنهج المسحي، من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة كانت بدرجة متوسطة، آل البيت

السلوك وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات أفراد عينة الدارسة لواقع 
 ة األكاديمية ولصالح رتبة أستاذللرتبتعزى  اإلبداعي لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة آل البيت

 .على المستوى الكلي لألداة وعلى جميع األبعاد
 .أعضاء هيئة التدريس، السلوك اإلبداعي الكلمات المفتاحية:
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The reality of creative behavior among faculty members at Al - Bayt 

University 

 Lutfi Minazel Almasaeed  
* Yousef Tanash SalamehProf.  

Abstract: 

The study aimed at identifying the reality of creative behavior among 

faculty members at Al-Bayt University. To achieve the objective of the 

study, a questionnaire was developed consisting of (24) items and its 

validity and reliability were assured. The questionnaire was distributed on 

the study population which consisted of (274) faculty member. The results 

of the study showed that the degree of appreciation of the reality of creative 

behavior among the faculty members of Al-Bayt University from the point 

of view of the members of the study sample was medium. The researcher 

has used the survey method was used where the results revealed that there 

were statistically significant differences in the estimations of the study 

sample to the creative behavior of faculty members in Al-Bayt University 

attributed the academic rank and in favor of the rank of professor at the 

macro-level of the instrument and on all dimensions. 

Keywords: Creative Behavior, Faculty members. 
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 :المقّدمة
بهيمنززة الجامعززات وهززمولها لكافززة منززاحي الحيززاة، ومززن المعلززوم أن لكزز   الحززالييتميززز العصززر 

جامعة أهداف تسعى لتحقيقها من خزالل مجموعزة مزن األعمزال التزي يقزوم بهزا أفزراد يملكزون مز هالت 
حصلون على وقدرات معينة كاًل حسب موقعه، ويبذلون جهدًا لتحقيق أهداف جامعتهم، وفي المقاب  ي

وعليزززه فزززالن العالقزززة بزززين الجامعزززات والعزززاملين فيهزززا عالقزززة تكامززز ،  ،مقومزززات عديزززدة تجزززبع حاجزززاتهم
فمصلحة الجامعة تقتضزي االحتفزاب بالعزاملين األكفزاء الزذين تزم بزذل المزال والجهزد فزي سزبي  تزأهيلهم 

ي أعدته وأهلتزه ووفزرت وتدريبهم وضمان التزامهم لها، ومصلحة العام  تقتضي البقاء في الجامعة الت
 له المناخ التنظيمي المالئم إلظهار قدراته وإبداعاته وإهباع حاجاته المختلفة.

وتعززد الجامعززات م سسززات علميززة وتربويززة رئيسززة، تسززعى إلززى تحقيززق العديززد مززن األهززداف فززي 
علمزززي الجانزززب األكزززاديمي، البحنزززي، وتنميزززة المجتمزززع األمزززر الزززذل أكسزززبها أهميزززة فزززي مجزززال التقزززدم ال

والتكنولوجي والخدماتي من خالل ما تقدمه من أبحاث علمية وتربوية في كافة المجاالت، مما جعلهزا 
م والسزرعة الكبيزرة ءها على التكيف والتطزوير بمزا يزتالتتعرض إلى مزيد من الضغوط ألج  زيادة قدرت

والتقدم النقافي والزوعي  والنمو المتسارع في المعرفة والتكنولوجيا، فهي تمن  محور االتصال المعرفي 
العلمززززي والرقززززي االجتمززززاعي، وتقززززع علززززى عاتقهززززا مسزززز ولية تهيئززززة الكفززززاءات المهنيززززة وترقيززززة المنززززاخ 
األكززاديمي ومسززاندة الر بززات التعليميززة ودفززع الكفززاءات العلميززة إلززى درجززات اإلبززداع واإلتقززان والكجززف 

مزا يجزهدا العصزر الحزالي مزن تطزور واالبتكار، بمزا يعزود علزى المجتمعزات بزالنفع، خاصزة فزي ضزوء 
 .Muhammad, 2008) ) سريع ومتالحق في هتى مجاالت الحياة

واإلبززداع يعززد هززكاًل راقيززًا مززن أهززكال النجززاط اإلنسززاني، وقززد أصززبح منززذ الخمسززينات مززن القززرن 
الماضي مجكلة من مجكالت البحث العلمي في عدد كبير من الدول، ولهذا فقد تميز النصف الناني 

القززرن العجززرين باإلبززداع والمبززدعين علززى عكززس النصززف األول الززذل هززهد علززى االهتمززام بالززذكاء مززن 
 (.Alsroor, 2010) ومقاييسه المختلفة

وانطالقًا من المس وليات التي تقع على عاتق الجامعات ودورها في تقدم المجتمعات والنهزوض 
لسلوك اإلبداعي لدى أعضاء هيئة التدريس بها، فكان ال بد من االلتفات إلى موضوع اإلبداع وتنمية ا

فيهززا ألهميتززه القصززوى، فالمبززدع هززو مززن يستجززرف المسززتقب  واضززعًا الحلززول والسززيناريوهات الطموحززة 
حيالزززه، وهزززو مزززن يفكزززر فزززي تحزززديات الحاضزززر ويعمززز  علزززى إيجزززاد حلزززول لهزززا، وهزززو مزززن ينظزززر فزززي 

  .المستقب  بعين ثاقبة لتأطير تلك الجهود وتوظيفها لغد أفض
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 مشكلة الدراسة
الحظ الباحنزان أن  يزاا التميزز واإلبزداع فزي الجامعزات مزن أبزرز المجزكالت التزي تعزاني منهزا 

 لب الجامعات في الدول النامية، نظرا لتقصيرها في تبني السلوك اإلبداعي ضمن خططها وأهزدافها أ 
حسزززب مزززا جزززاء فزززي دراسزززة ، و التنظيميزززة، وبالتزززالي تعنرهزززا فزززي إحزززداث اإلبزززداع اإلدارل المتوقزززع منهزززا

(9102(Al-aswad, . 
ن إلززى إجززراء هززذا الدراسززة، حصززول جامعززة آل البيززت ين أبززرز األسززباا التززي دفعززت البززاحنومزز

علززى تصززنيف متززأخر جززدًا علززى المسززتوى المحلززي، واإلقليمززي، والعززالمي، إذ يززرى الباحنززان أن السززبب 
أعضاء هيئة التدريس في الجامعة لتنعكس الرئيس وراء ذلك يعود إلى عدم وجود أعمال إبداعية لدى 

، وعزدم قيزام مركزز اإلبزداع والتميزز نتائجها اإليجابية على الجامعزة وسزمعتها وتصزنيفها بزين الجامعزات
فززي الجامعززة بالقيززام بززاألدوار التززي أنجززخ مززن أجلهززا، خاصززة تقززديم التسززهيالت والبيئززة المحفزززة ل بززداع 

 ألعضاء هيئة التدريس في الجامعة.
ي ضوء ما تقدم، فان مجكلة الدراسة تتمن  فزي اإلجابزة عزن السز ال ا تزيو مزا واقزع السزلوك وف

 اإلبداعي لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة آل البيت؟
 هدف الدراسة وأسئلتها

ف إلى واقع السلوك اإلبداعي لدى أعضاء هيئة التزدريس فزي جامعزة آل تعر  الدراسة إلى  هدفت
 اإلجابة عن األسئلة ا تيةو البيت، وذلك من خالل

 ما واقع السلوك اإلبداعي لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة آل البيت من وجهة نظرهم؟ .1
( في استجابات أفراد الدراسزة α≤0...ه  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .4

تعزززززى للرتبززززة  عززززن واقززززع السززززلوك اإلبززززداعي لززززدى أعضززززاء هيئززززة التززززدريس فززززي جامعززززة آل البيززززت
 األكاديمية؟
 أهمية الدراسة

 ي م  أن تستفيد من نتائج هذا الدراسة الجهات ا تيةو
أعضززاء هيئززة التززدريس وذلززك مززن خززالل االسززتفادة مززن تحسززين أدائهززم، وتطززويرا، ومعرفززة مززواطن  .1

 القوة لتعزيزها ومواطن الضعف إلصالحها للوصول إلى األعمال اإلبداعية.
ل إتاحززة الفرصززة لهززم لالحتكززاك مززع أعضززاء هيئززة التززدريس وإهززراكهم فززي وذلززك مززن خززال ،الطلبززة .4

 األعمال اإلبداعية المنجودة
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الجامعزززة وذلزززك مزززن خزززالل تحقيزززق أهزززدافها، وتحسزززين جزززودة المخرجزززات لمجزززاراة متطلبزززات سزززوق  .3
 العم ، ورفع سمتها وتصنيفها بين الجامعات.

 ونتائج هذا الدراسة.الباحنون وذلك من خالل االستفادة من األدا النظرل  .2
 مصطلحات الدراسة

 تضمنت هذا الدراسة المصطلحات ا تيةو
أنززهو اسززتخدام المهززارات الجخصززية  (Al-Harasees, 2004: 36و عرفززه )السلللوك اإلبللداعي

لدى الفرد في البحث والتحلي ، وإيجاد أساليب إدارية جديزدة، أو التوصز  إلزى حلزول ابتكاريزة لمجزكلة 
 لمعالجتها بالجهد اإلبداعي باإلدراك والتحلي  واالختبار والتجريب. ما تواجه المنظمة

المهززارات العقليزة التززي يسزتخدمها أعضززاء هيئزة التززدريس فزي إنتززا  أفكززار و ويعلفف ججفاييللاأ ه  لل 
 جديدة تحدث تغييرًا في الواقع، والتي سيتم قياسها وفق أداة الدراسة التي سيتم تطويرها. 

أعضاء هيئة التدريس فزي الجامعزة مزن هزم برتبزة أسزتاذ مسزاعد وأسزتاذ و أعضاء هيئة التدريس
 مجارك وأستاذ.
 حدود الدراسة

تصززززززززرت هززززززززذا الدراسززززززززة علززززززززى أعضززززززززاء هيئززززززززة التززززززززدريس فززززززززي جامعززززززززة آل البيززززززززت للعززززززززام اق
 (.4.12/4.17الدراسي)

 محددات الدراسة
الدراسززة وموضززوعيتهم تتحزدد نتززائج هززذا الدراسززة بدرجزة صززدق األداة وثباتهززا، وبدقززة أفزراد عينززة 

 في استجاباتهم عن فقرات أداة الدراسة المستخدمة لجمع البيانات الالزمة إلجراء الدراسة.
 الدراسات الساهقة

ذات العالقززة بموضززوع الدراسززة.  العربيززة واألجنبيززة تضززمن هززذا الجزززء عرضززًا للدراسززات السززابقة
 وذلك كا تيو  ًا من الدراسات العربيةبدء تاليا عرضها وفق تسلس  زمني من األقدم إلى األحدث،

دراسزززة هزززدفت إلزززى معرفزززة السزززلوك اإلبزززداعي فزززي   (Al-Harasees,2004)س أجزززرى الحراسزززي
ومقومززات السززلوك اإلبززداعي مززن وجهززة نظززر أعضززاء هيئززة التززدريس فززي  ،الجامعززات األردنيززة الخاصززة

ار، وقزام الباحزث بتصزميم اسززتبانة هزذا الجامعزات والمعوقزات والمحزددات التزي يواجههززا اإلبزداع واالبتكز
لجمززع المعلومززات، وقززد تززم اسزززتخدام العينززة العجززوائية البسززيطة لتحديزززد عينززة الدراسززة، وبلغززت العينزززة 

( فردًا، واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت الدراسزة بأنزه يوجزد أثزر ذو داللزة 480)



 أ.د. سالمة طناش، لطفي المساعيد.....                             تدريسواقع السلوك اإلبداعي لدى أعضاء هيئة ال

78 

ئة التدريس في الجامعزات األردنيزة الخاصزة، فقزد إحصائية لمعوقات السلوك اإلبداعي لدى أعضاء هي
ن الجامعات األردنية الخاصزة عمز  علزى تزوفير البيئزة أو  ،لوحظ أن هناك ممارسات للسلوك اإلبداعي

المناسزززبة لتجزززجيع السزززلوك اإلبزززداعي لزززدى العزززاملين فزززي الجهزززاز األكزززاديمي فيهزززا، وظهزززر مزززن خزززالل 
ة المتززوفرة فززي الجامعززات الخاصززة لكافززة أعضززاء الهيئززة الدراسززة أن هنالززك تكززاف  فززي الفززر  اإلبداعيزز

 التدريسية فيها.
أثزززر المنزززاخ التنظيمزززي فزززي السزززلوك  إلزززىالتعزززرف ( Al-Atwi,2008)وهزززدفت دراسزززة العطزززول 

اإلبداعي لزدى المزوظفين فزي الجامعزات السزعودية الحكوميزة والخاصزة، وقزام الباحزث بتصزميم اسزتبانة 
ام العينززة العجززوائية البسززيطة لتحديزززد عينززة الدراسززة، وبلغززت العينزززة لجمززع المعلومززات، وقززد تززم اسزززتخد

أن تصززززورات العززززاملين فززززي الجامعززززات السززززعودية  ( فززززردًا. وتوصززززلت الدراسززززة للنتززززائج التاليززززةو.24)
الحكوميززة للمنززاخ التنظيمززي جززاءت بدرجززة متوسززطة، أمززا تصززورات العززاملين فززي الجامعززات السززعودية 

أن تصزززورات العزززاملين فزززي الجامعزززات السزززعودية ، و اءت بدرجزززة مرتفعزززةالخاصزززة للمنزززاخ التنظيمزززي جززز
وجود أثزر ألبعزاد المنزاخ التنظيمزي فزي ، و الحكومية والخاصة للسلوك اإلبداعي جاءت بدرجة متوسطة

وجززززود فززززروق ذات داللززززة إحصززززائية فززززي تصززززورات أفززززراد عينززززة الدراسززززة للمنززززاخ ، و السززززلوك اإلبززززداعي
يمغرافيزززة للعزززاملين فزززي الجامعزززات السزززعودية )الم هززز  العلمزززي، الخبزززرة، التنظيمزززي تعززززى للمتغيزززرات الد

العمززر، مكزززان العمززز (، وكزززذلك وجزززود فزززروق ذات داللززة إحصزززائية فزززي تصزززورات أفزززراد عينزززة الدراسزززة 
)الم هززز  العلمزززي،  للسزززلوك اإلبزززداعي تعززززى للمتغيزززرات الديمغرافيزززة للعزززاملين فزززي الجامعزززات السزززعودية

 لعم ، الرتبة الوظيفية(.الخبرة، العمر، مكان ا
ف أثر جودة تكنولوجيا نظزام تعر  دراسة هدفت إلى  (,9112Al-Nawayseh)وأجرت النوايسة 

المعلومات اإلدارية المدركة في السلوك اإلبداعي لزدى مسزتخدمي نظزام المعلومزات فزي جامعزة البلقزاء 
( فززردًا، 224نززة البززالد عززددهم )التطبيقيززة، وقامززت الباحنززة بتصززميم اسززتبانة وتوزيعهززا علززى أفززراد العي

جزززاء مسزززتوى إدراك المبحزززوثين ألبعزززاد جزززودة تكنولوجيزززا نظزززام  ووصزززلت الدراسزززة إلزززى النتزززائج التاليزززةو
يوجززد أثززر ذو داللززة إحصززائية ألبعززاد متغيززر ، و المعلومززات اإلدراكيززة وأبعززاد السززلوك اإلبززداعي مرتفعززاً 
فززي السززلوك اإلبززداعي لززدى المبحززوثين فززي كليززات جززودة تكنولوجيززا نظززام المعلومززات اإلداريززة المدركززة 

 المجتمع التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية.
اتجاهززززات العززززاملين فززززي جامعززززة بسززززكرة  إلززززىالتعززززرف  (,9109Jalloli)هززززدفت دراسززززة جلززززولي 

بززالجزائر نحززو مسززتوى النقافززة التنظيميززة السززائدة، والتعززرف أيضززًا علززى مسززتوى اإلبززداع اإلدارل السززائد 



 .9102، األولالعدد األردنية، المجلد الرابع، مجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية

78 

( 8.8م، حيث تكون مجتمزع الدراسزة مزن المزوظفين اإلداريزين فزي جامعزة بسزكرة والبزالد عزددهم )لديه
( موظفززًا .43موظفززًا وموظفززة، واسززتخدمت الباحنززة طريقززة العينززة العجززوائية البسززيطة وبلززد حجمهززا )

وتوصزززلت الدراسزززة إلزززى النتزززائج  ،( اسزززتبانة صزززالحة للتحليززز  اإلحصزززائي.12وموظفزززة، اسزززترد منهزززا )
وجززززود فززززروق ذات داللززززة ، و أن مسززززتوى اإلبززززداع اإلدارل لززززدى العززززاملين فززززي الجامعززززة مرتفعززززاً  تاليززززةوال

إحصائية في اتجاهات المبحوثين حول مستوى اإلبداع اإلدارل لدى العاملين تعزى للمتغيزرات التاليزةو 
 سنوات الخبرة.و الم ه  العلمي، و العمر، 

هزدفت إلزى تطزوير نمزوذ  للسزلوك  (Scott and Reoinaid, 1994)دراسزة سزكوت ورونايزد 
اإلبداعي من خالل التعرف إلى تأثير ك  منو القيادة، والزنم  الفزردل فزي حز  المجزكالت، وعالقزات 

 482جماعززات العمزز ، علززى السززلوك اإلبززداعي المباهززر، و يززر المباهززر، وتكونززت عينززة الدراسززة مززن 
تائج، أهمهاو أن النموذ  السابق اسزتطاع أن وخلصت الدراسة إلى الن ،معلمًا من مدارس والية ميامي

( مززززن التبززززاين فززززي السززززلوك اإلبززززداعي بالعالقززززات اإلهززززرافيةو حيززززث تبززززين وجززززود النقززززة %37يفسززززر )
كزززذلك أوضززحت االرتبزززاط  ،واالسززتقاللية بزززين المجززرفين والتزززابعين تزيززد مزززن مسززتوى السزززلوك اإلبززداعي

 بداعي.اإليجابي بين المناخ النفسي للعاملين والسلوك اإل
دراسزة بعنزوان ( Kratzer ,Leenders, & Engelan, 2004)وأجزرى كراتزز ولينزدرز وانجلزن 

"إثارة الطاقات الكامنة للعاملينو األداء اإلبداعي وعمليات االتصال لزدى فزرق العمز  المبدعزة"، حيزث 
عجززرة  ( مززن فززرق العمزز  العاملززة فززي أحززدى44قززام البززاحنون بززالجراء الدراسززة مسززتخدمين عينززة مززن )

وقزد  ،هركة الختيار آثار عمليات االتصال التي يقوم بها أعضاء الفريق على اإلبداع فزي أداء الفريزق
ن تجزئة فريق العم  إلى فرق أوالمتكرر الذل يمارسه األفراد، و أظهرت نتائج الدراسة التفاع  المفرط 

 عم  صغيرة له عالقة وآثار سلبية على إبداع الفريق كك .
 :ات الساهقة وموقع الدراسة الحالية منهاملخص الدراس

يتضح من خالل مزا تزم استعراضزه مزن الدراسزات السزابقة، إن السزلوك اإلبزداعي حظزي باهتمزام 
، فقززد (Scott and Reoinaid,1994)ودراسززة  (,9109Jalloli) كدراسززة البززاحنين عربيززا وأجنبيززا

هزززا مزززا ركزززز علزززى مسزززتوى السزززلوك ركززززت الدراسزززات السزززابقة علزززى جوانزززب متعزززددة مزززن اإلبزززداع، فمن
 اإلبداعي، ومنها ما ركز على العوام  الم ثرة على اإلبداع. 

 وتم التعرف من خالل تلك الدراسات إلى ما يأتيو
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 وذلزززك تبعزززا الخزززتالف وجهزززات نظزززر البزززاحنين إلزززى المجزززكلة ،تبزززاين تلزززك الدراسزززات فزززي أهزززدافها 
(9112Al-Nawayseh,). 
 ة على االسزتبانة كزأداة لتحقيزق أهزدافها كونهزا األنسزب لطبيعزة بحزث اعتماد معظم الدراسات السابق

 .(Al-Atwi,2008) الدراسة
  إجراءاتهزا مزن حيزث العينزة وطريقزة اختيارهزا، واألداة وكيفيزة بنائهزا،  السابقة فيتجابهت الدراسات

 وصدقها وثباتها.
الت السززلوك اإلبززداعي ن علززى الدراسززات السززابقة فززي التعززرف إلززى مجززايولقززد أفززاد اطززالع البززاحن

التزي اسززتخدمها البزاحنون فززي دراسززاتهم، وفزي بنززاء أداة الدراسزة، وفززي اختيززار عينزة الدراسززة، والتحليزز  
وتتجززابه الدراسزة الحاليززة مزع الدراسززات السزابقة فززي تناولهززا  ،اإلحصزائي المناسززب وفقزا ألسززئلة الدراسزة

جوانززب أهمهززاو التعززرف إلززى واقززع السززلوك موضززوع السززلوك اإلبززداعي، إال إنهززا تختلززف عنهززا فززي عززدة 
اإلبززداعي لززدى أعضززاء هيئززة التززدريس فززي جامعززة آل البيززت، فززي حززين هززدفت الدراسززات السززابقة إلززى 

، (Al-Harasees,2004معرفزززززززززة مقومزززززززززات ومعوقزززززززززات السزززززززززلوك اإلبزززززززززداعي كدراسزززززززززة الحراسزززززززززيس)
ان مجتمزع الدراسزة جميزع و يرهزا. واختلفزت أيضزا فزي مجتمزع الدراسزة، إذ كز (,9109Jalloli)ودراسة

 أعضاء هيئة التدريس في جامعة آل البيت. 
 الطفيقة واإلجفاءات

 مجتمع الدراسة
مجتمززع الدراسززة مززن جميززع أعضززاء هيئززة التززدريس فززي جامعززة آل البيززت. والبززالد عززددهم  تكززون 

 وحسب الجدول أدناا.(، 4.10/4.12جامعة آل البيت ). فرداً  (274)
 د مجتمع الدراسة حسب كلياتهم( توزع أففا1الجدول رقم )

 الفتبة األكاديمية اسم الكلية
 المجموع أستاذ مساعد أستاذ مشارك أستاذ

 .3 3 11 8 كلية الجريعة
 14 4 1 3 كلية القانون 

 38 1 .4 1 كلية ا داا والعلوم اإلنسانية
 27 14 40 .1 كلية العلوم

 .3 .1 12 2 كلية إدارة المال واألعمال
 10 .1 3 4 هندسةكلية ال

 17 .1 2 1 كلية تكنولوجيا المعلومات
 12 11 0 . كلية التمريض

 22 2 31 1 كلية العلوم التربوية
 11 0 2 4 معهد بيت الحكمة
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 الفتبة األكاديمية اسم الكلية
 المجموع أستاذ مساعد أستاذ مشارك أستاذ

 11 7 2 . معهد علوم األرض والبيئة
 1 1 . . معهد الفلك وعلوم الفضاء

 274 48 140 05 المجموع
 (4.10/4.12)المصدرو جامعة آل البيت،       

 أداة الدراسة
وذلززك للتعززرف  ،لتحقيززق أهززداف الدراسززة قززام الباحنززان بتطززوير أداة الدراسززة )االسززتبانة( الخاصززة

إلى واقع السلوك اإلبداعي لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة آل البيت، من خالل الرجوع لبعض 
وتززم ، ( ,9109Jalloli)ة، ودراسزز(Al-Harasees,2004الدراسززات السززابقة منزز  دراسززة الحراسززيس)

بواسزززطتها جمزززع المعلومزززات عزززن واقزززع السزززلوك اإلبزززداعي فزززي الجامعزززات، وتزززم صزززيا ة فقزززرات األداة، 
( فقزرة موزعزة 42وإعدادها في صورتها األولية، وبعزد التحكزيم تكونزت أداة الدراسزة بصزورتها النهائيزة )

(، مجززال التحفيززز 2عززدد فقراتززه )علزى أربعززة مجززاالت، وهززيو مجزال حزز  المجززكالت واتخززاذ القزرارات و 
 (.0(، مجال القابلية للتغيير وعدد فقراته )2(، مجال المجازفة وعدد فقراته )7وعدد فقراته )

في الدراسة الحالية على سزلم ليكزرت الخماسزي لتصزحيح أداة الدراسزة، بالعطزاء  انواعتمد الباحن
، معظم األحيان، أحيانزا، قلزيال، نزادرا(، ك  فقرة من فقراته درجة واحدة من بين درجاته الخمس )دائما

( على الترتيب، ومن ثم تم اعتماد المقياس ا تي أل راض تحليز  1، 4، 3، 2، 0وهي تمن  رقميا )
 النتائجو

 درجة منخفضة 4.33   -1من 
 درجة متوسطة 3.27 -4.32من 
 ةدرجة مرتفع 0 - 3.28من

 التاليةو وقد تم احتساا المقياس من خالل استخدام المعادلة
 (1الحد األدنى للمقياس ) -( 0الحد األعلى للمقياس )
                      (3) 

0-1         =1.33 
3 

 إلى نهاية ك  فئة.  (1.33)ومن ثم إضافة الجواا 
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 صدق األداة
للتحقزززق مزززن صزززدق أداة الدراسزززة تزززم اعتمزززاد طريقزززة صزززدق المحتزززوى، إذ تزززم عزززرض االسزززتبانة 

( محكمززين مززن أسززاتذة الجامعززات الخبززراء ممززن .1( فقززرة علززى )42ة والمكونززة مززن )بصززورتها األوليزز
يحملون درجة الدكتوراا في تخصصات اإلدارة التربوية وأصول التربية من الجامعزة األردنيزة، وجامعزة 

جز  إبزداء أقزراءة بنزود فقزرات االسزتبانة، مزن اليرموك، وجامعة الهاهمية وجامعة م تة، إذ طلب مزنهم 
ئهزززم وملحوظزززاتهم حزززول مزززدى سزززالمة الفقزززرات مزززن حيزززث وضزززوحها، وصزززيا تها اللغويزززة، وانتمائهزززا آرا

وقززد قززام الباحنززان باألخززذ بجميززع المالحظززات، وتعززدي  الفقززرات مززن قبزز   ،للمجززال الززذل وضززعت فيززه
 ( فقرة.42المحكمين، حتى خرجت أداة الدراسة بصورتها النهائية إذ تكونت من )

 ثبات األداة
الباحنان معامز  االتسزاق الزداخلي حسزب معادلزة كرونبزاخ ألفزا، السزتخرا  درجزة ثبزات  استخدام

 ( معامالت النبات لمجاالت الدراسة، وهي كا تيو4أداة الدراسة حسب المجاالت، ويبين الجدول)
 قيم معامالت الثبات هاستخدام معادلة كفو باخ ألفا لكل مجال ولألداة ككل (2جدول )

 الداخلياالتساق  المجال
 21.. مجال ح  المجكالت واتخاذ القرارات

 22.. مجال التحفيز
 22.. مجال المجازفة

 01.. مجال القابلية للتغيير
أظهزززرت نتزززائج معامززز  ارتبزززاط بيرسزززون أن مجزززاالت الدراسزززة تتمتزززع بمعزززامالت ارتبزززاط مقبولزززة 

 ويمكن االعتماد عليها في تفسير النتائج الواردة عنها.
 اسة ومناقشتها تايج الدر 

ملا واقلع السللوك اإلبلداعي للدى أعضلاء هيئلة التلدريس فلي  النتايج المتعلقة هالسؤال األول:
 جامعة آل البيت من وجهة  ظفهم؟"

تم حساا المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لجميزع مجزاالت االسزتبانة، والتزي تقزيس 
( 3فززي جامعززة آل البيززت، لكزز  مجززال والجززدول )واقززع السززلوك اإلبززداعي لززدى أعضززاء هيئززة التززدريس 

 يوضح ذلكو
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 المجاالت  
السلوك اإلبداعي لدى أعضاء هيئة التدريس لواقع المتوسطات الحسابية واال حفافات المعيارية  (3جدول )

 مفتبة تنازلياأ في جامعة آل البيت 
المتوسط  المجال الفقم

 الحسابي
اال حفاف 
 المستوى  الفتبة المعياري 

 متوس  1 27. 3.03 ح  المجكالت واتخاذ القرارات 1
 متوس  4 26. 3.01 التحفيز 4
 متوس  3 32. 3.00 المجازفة 3
 متوس  3 27. 3.00 القابلية للتغيير 2
 متوس  - 24. 3.01 واقع السلوك اإلبداعي كك  
ريس فزي ( أن درجة تقدير واقزع السزلوك اإلبزداعي لزدى أعضزاء هيئزة التزد3يوضح الجدول ) 

( وبزانحراف 1..3جامعة آل البيت من وجهة نظرهم جاءت بدرجة متوسطة، إذ بلزد المتوسز  العزام )
لواقزع .( وهي قيمة اق  من الواحد صزحيح، ممزا يعنزي تجزانس أفزراد الدراسزة فزي تقزديرهم 42معيارل )

إلى أن اإلبداع ، وتجير هذا النتيجة السلوك اإلبداعي لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة آل البيت
كعملية بحد ذاتها ليست من ضمن مخططات الجامعة لتحقيقها والوصول إليها كهدف رئيس تم عم  
التززززدابير الالزمززززة للوصززززول إليهززززا مززززن بيئززززة محفزززززة علززززى اإلبززززداع، وتززززوفير الززززدعم المززززادل والمعنززززول 

لنتيجززة مززع دراسززة لألهززخا  الززذين لززديهم الر بززة والمزز هالت الالزمززة لتحقيززق ذلززك، إذ اتفقززت هززذا ا
(Al-Atwi,2008) سزززة ا، واختلفزززت مزززع در(9109Jalloli,) ،(9112Al-Nawayseh,).   وحصززز

مجززال حزز  المجززكالت واتخززاذ القززرارات علززى المرتبززة األولززى، بينمززا جززاء القابليززة للتغييززر فززي المرتبززة 
 األخيرة.

بداعي لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة آل واقع السلوك اإلوللوقوف بصورة تفصيلية على 
 ، فقد تم تناولها حسب مجاالت االستبانة، وعلى النحو ا تيوالبيت

 المجال األول: مجال حل المشكالت واتخاذ القفارات 
درجة تقدير فقرات هذا المجزال تزم اسزتخدام المتوسزطات الحسزابية واالنحرافزات المعياريزة،  لبيان
 لك.( يبين ذ2والجدول )

 المتوسطات الحسابية واال حفافات المعيارية للفقفات المتعلقة همجال حل المشكالت واتخاذ القفارات مفتبة تنازلياأ  (8جدول )

المتوسط  الفقفات الفقم
 الحسابي

اال حفاف 
 المستوى  الفتبة المعياري 

يقدم عضو هيئة التدريس أبدال مبتكرة لمواجهة  1
 س متو  1 53. 3.21 مجكالت العم 

 متوس  4 57. 3.08يستفيد عضو هيئة التدريس من المعلومات التي  5
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المتوسط  الفقفات الفقم
 الحسابي

اال حفاف 
 المستوى  الفتبة المعياري 

 توفرها الجامعة في اتخاذ قراراته
يمتلك عضو هيئة التدريس المقدرة على استجراف  6

 متوس  3 42. 3.00 مجكالت العم  قب  حدوثها

يحر  عضو هيئة التدريس على تعرف هبكة  3
 متوس  2 38. 2.99 هاعالقات المجكالت ليتسنى التعام  مع

يجارك عضو هيئة التدريس في عملية صنع  2
 متوس  0 41. 2.98 القرارات التي من هأنها تطوير العم 

أتجارك مع زمالئي من أعضاء هيئة التدريس  4
 متوس  2 45. 2.93 للمساهمة في ح  المجكالت التي يواجهونها

 متوس  - 27. 3.03 كك  ح  المجكالت واتخاذ القرارات مجال
أن واقع السلوك اإلبداعي في مجزال حز  المجزكالت واتخزاذ القزرارات، جزاء ( 2) الجدول يوضح

.( وهزززي قيمزززة أقززز  مزززن الواحزززد 47( وانحزززراف معيزززارل )3..3بدرجزززة متوسزززطة وبمتوسززز  حسزززابي )
س لواقع السلوك اإلبداعي لدى أعضاء هيئة التدريتقديرهم صحيح مما يعني تجانس أفراد الدراسة في 

 ، في مجال ح  المجكالت واتخاذ القرارات.في جامعة آل البيت
وفيمززا يتعلززق بترتيزززب كزز  عبزززارة مززن العبزززارات الدالززة علززى واقزززع السززلوك اإلبزززداعي لمجززال حززز  
المجكالت واتخاذ القزرارات فقزد جزاءت جميزع العبزارات بدرجزة تقزدير متوسزطة، إذ تراوحزت متوسزطاتها 

يقززدم عضززو هيئززة التززدريس أبززدال  " والتززي تززنى علززى( 1) ةلفقززر جززاءت او  .(3.41-4.13) الحسززابية
ويعزززى ذلززك إلززى أن أعضززاء هيئززة التززدريس ال ، فززي المرتبززة األولززى" مبتكززرة لمواجهززة مجززكالت العمزز 

تتزززاه لهزززم الفرصزززة لتقزززديم األفكزززار التزززي يمتلكونهزززا لتطبزززق علزززى أرض الواقزززع لحززز  المجزززكالت التزززي 
، والسززبب فززي ذلززك يعززود إلززى النظززام البيروقراطززي المركزززل تخصززهم، أو تخززى الجامعززة بجززك  عززام

التي تخزى الجامعزة وأعضزاء هيئزة  كالتالمتبع من قب  إدارة الجامعة في التعام  مع القضايا والمج
أتجزارك مززع زمالئززي  "والتزي تززنى علززى ( 4)وجززاءت بالرتبزة األخيززرة الفقززرة ، التزدريس علززى حزدا سززواء

ويعززى ذلزك إلزى أن إدارة ".  همة فزي حز  المجزكالت التزي يواجهونهزامن أعضاء هيئة التدريس للمسزا
الجامعززة كمنزز  وقززدوة للعززاملين فيهززا ال تزز من بالتجززاركية داخزز  الجامعززة، ممززا كززان لززه األثززر العكسززي 
علزززى أعضزززاء هيئزززة التزززدريس، وخفزززض نسزززبة التجزززارك فيمزززا بيزززنهم لحززز  المجزززكالت التزززي يواجهونهزززا، 

ركي يحتا  إلى بيئة محفزة على ذلك، ونم  اتصال أفقي ييسر ذلك علزى إضافة إلى أن العم  التجا
 . ( ,9109Jalloli) دراسة، واتفقت هذا النتيجة مع الكادر التدريسي، إال أن الواقع  ير ذلك



 .9102، األولالعدد األردنية، المجلد الرابع، مجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية

75 

 المجال الثا ي: التحفيز
ة، درجة تقدير فقرات هذا المجزال تزم اسزتخدام المتوسزطات الحسزابية واالنحرافزات المعياريز لبيان
 ( يبين ذلك.0والجدول )
 مفتبة تنازلياأ  المتعلقة همجال التحفيز فقفاتلالمتوسطات الحسابية واال حفافات المعيارية ل (5جدول )

المتوسط  الفقفات الفقم
 الحسابي

اال حفاف 
 المعياري 

 
 المستوى  الفتبة

يمتلك عضو هيئة التدريس المقدرة على متابعة  7
 متوس  1 73. 3.09 األفراد المبدعين

يطلع عضو هيئة التدريس على الجديد الذل يسهم  5
 متوس  4 30. 3.07 في تعزيز مستوى اإلبداع

يحر  عضو هيئة التدريس على تطوير مهاراته  1
 متوس  3 41. 3.02 عبر متابعته لألفكار الجديدة

يججع عضو هيئة التدريس المبادرات اإلبداعية  4
 متوس  3 34. 3.02 ( من ا خريناالبتكارية )الفردية والجماعية

يمتلك عضو هيئة التدريس المقدرة على التعام   3
 متوس  0 26. 3.00 مع المبدعين لتحفيزهم

يتابع عضو هيئة التدريس نجاه األفكار الجديدة  6
 متوس  2 52. 2.98 في العم 

يطلع عضو هيئة على ك  ما هو جديد في مجال  2
 متوس  7 44. 2.94 تخصصه لتطوير مهاراته

 متوس  - 26. 3.01 كك  مجال التحفيز
أن واقززع السززلوك اإلبززداعي لمجززال التحفيززز، جززاء ( 5) مززن النتززائج الموضززحة فززي الجززدوليبززين      

( وهزززي قيمزززة أقززز  مزززن الواحزززد .42( وانحزززراف معيزززارل )1..3بدرجزززة متوسزززطة وبمتوسززز  حسزززابي )
لواقع السلوك اإلبداعي لدى أعضاء هيئة التدريس م تقديرهصحيح مما يعني تجانس أفراد الدراسة في 

 .التحفيز، في مجال في جامعة آل البيت
وفيما يتعلق بترتيب ك  عبارة من العبارات الدالة على واقع السلوك اإلبداعي لمجال التحفيز فقد      

. (1..3- 4.12) جززاءت جميززع العبززارات بدرجززة تقززدير متوسززطة، إذ تراوحززت متوسززطاتها الحسززابية
يمتلزززك عضزززو هيئزززة التزززدريس المقزززدرة علزززى متابعزززة األفزززراد  "والتزززي تزززنى علزززى ( 7) ةجزززاءت الفقزززر و 

ويعززززى ذلزززك إلزززى أن اإلبزززداع كعمليزززة بحزززد ذاتهزززا يتطلزززب مزززن األهزززخا  " بالرتبزززة األولزززى،  المبزززدعين
ريب، القائمون عليها إلى مقدرات هخصية وراثية، وأخرى تكتسزب وتصزق  بالممارسزة واالحتكزاك والتزد

وهززذا الجانززب تقززع مسزز وليته بالدرجززة األولززى علززى إدارة الجامعززة التززي لززم تقززدم هززذا المتطلبززات للكززادر 
التدريسي لينموا هذا الموهبة لديهم، لتزنعكس فائزدتها علزى الطلبزة الزذين يتعزاملوا معهزم ويسزتفيدوا منهزا 

والتزي ( 4)بالرتبة األخيرة الفقرة ليقدموا األفض  ويصلوا إلى الهدف المنجود أال وهو اإلبداع، وجاءت 
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ويعززى ". يطلع عضو هيئة على ك  مزا هزو جديزد فزي مجزال تخصصزه لتطزوير مهاراتزه "تنى على 
ذلززك إلززى أن إدارة الجامعززة لززم تقززدم قاعززدة بيانززات معرفيززة سززهلة االسززتخدام مززن قبزز  الكززادر التدريسززي 

علومززات لكادرهززا التدريسززي لتعزززز مززا تسززاهم فززي إثززراء أفكززارهم، ولززم تيسززر سززهولة الحصززول علززى الم
لديهم من معارف، إضافة إلى أن إدارة الجامعزة حصزرت المجزاركة بزالم تمرات العلميزة بأعزداد قليلزة، 

المزز تمرات العلميززة عامزز  رئززيس ومحفززز  فززاق المززادل، ومتغافلززة علززى ان هززذاوذلززك بحجززة تقليزز  اإلن
 .(Al-Atwi, 2008) ، واتفقت هذا النتيجة مع دراسةللوصول إلى اإلبداع

 المجال الثالث: المجازفة 
درجة تقدير فقرات هذا المجزال تزم اسزتخدام المتوسزطات الحسزابية واالنحرافزات المعياريزة،  لبيان
 ( يبين ذلك.2والجدول )
 مفتبة تنازلياأ المتعلقة همجال المجازفة  فقفاتلالمتوسطات الحسابية واال حفافات المعيارية ل (6جدول )

المتوسط  لفقفاتا الفقم
 الحسابي

اال حفاف 
 المستوى  الفتبة المعياري 

يمتلك عضو هيئة التدريس التصميم على القيام  1
 متوس  1 53. 3.08 بأعمال إبداعية

يقوم عضو هيئة التدريس بتجريب أساليب عم   5
 متوس  4 62. 3.07 جديدة ر م ما ينطول على ذلك من مخاطرة

الججاعة للقيام يمتلك عضو هيئة التدريس  2
 متوس  3 65. 3.05 باألعمال الصعبة التي تتحدى مقدراته

يقدم عضو هيئة التدريس مقترحات جديدة مرتبطة  4
 متوس  2 49. 3.02 بالعم 

ير ب عضو هيئة التدريس باإلنتماء إلى فريق  4
 متوس  0 48. 2.94 عم  يكلف في مهام صعبة

3 
ام  مع يجد عضو هيئة التدريس متعة في التع

األعمال المتسمة بمناخات من )المجازفة 
 والمغامرة(

 متوس  2 49. 2.93

 متوس  - 32. 3.00 مجال المجازفة كك 
أن واقع السلوك اإلبداعي لمجال المجازفة، جاء بدرجة متوسزطة وبمتوسز  ( 2) الجدول يوضح

يعنزي تجزانس أفزراد ( وهي قيمة أقز  مزن الواحزد صزحيح ممزا .34( وانحراف معيارل )...3حسابي )
، فززي لواقززع السززلوك اإلبززداعي لززدى أعضززاء هيئززة التززدريس فززي جامعززة آل البيززتتقززديرهم الدراسززة فززي 

 .المجازفةمجال 
يتعلق بترتيب ك  عبارة من العبارات الدالزة علزى واقزع السزلوك اإلبزداعي لمجزال المجازفزة  وفيما

 .(8..3- 4.13) ت متوسطاتها الحسابيةفقد جاءت جميع العبارات بدرجة تقدير متوسطة، إذ تراوح
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يمتلزززك عضزززو هيئزززة التزززدريس التصزززميم علزززى القيزززام بأعمزززال  "والتزززي تزززنى علزززى ( 1) ةجزززاءت الفقزززر و 
وربمزا يعززى ذلزك إلزى أن البيئزة الجامعيزة الحاليزة  يزر محفززة علزى اإلبزداع، " بالرتبزة األولزى،  إبداعية

لتزززدريس، وقلزززة اإلرادة لزززديهم لمحاولزززة اإلتيزززان ممزززا أدى إلزززى الجزززعور بالخزززذالن لزززدى أعضزززاء هيئزززة ا
بأعمال إبداعية جديدة ضمن تخصصاتهم، عالوًة على ما تم ذكرا سابقًا من عدم توفر الدعم المزادل 

يجزد  "والتزي تزنى علزى ( 3)والمعنول بصفتهما متطلب رئيس ل بداع، وبالرتبة األخيرة جاءت الفقزرة 
"، ع األعمزززال المتسزززمة بمناخزززات مزززن المجازفزززة والمغزززامرةعضزززو هيئزززة التزززدريس متعزززة فزززي التعامززز  مززز

ويعزززى ذلززك إلززى أن أعضززاء هيئززة التززدريس ال يمتلكززون الوقززت الكززافي الززذل يتززيح لهززم ممارسززة أعمززال 
إبداعيزززة، فالجامعزززة تتعامززز  مزززع أعضزززاء هيئزززة التزززدريس كزززفالت تحزززاول اإلسزززتفادة مزززنهم فزززي العمليزززة 

دارية التي يكلفون بها، دون أن تراعي أن اإلبزداع والوصزول إليزه التدريسية، وأحيانًا بعض األعمال اإل
يحتا  إلزى أن يملزك عضزو هيئزة التزدريس الوقزت الكزافي ليمزارس أعمالزه ويتزرجم أفكزارا التزي قزد تقزود 

 .(Al-Harasees,2004)واتفقت هذا النتيجة مع دراسة .إلى اإلبداع وبجو من الحماسة والمتعة
 ة للتغييفالمجال الفاهع: القابلي

درجة تقدير فقرات هذا المجزال تزم اسزتخدام المتوسزطات الحسزابية واالنحرافزات المعياريزة،  لبيان
 ( يوضح ذلك.7والجدول )
 مفتبة تنازلياأ المتعلقة همجال القابلية للتغييف  فقفاتلالمتوسطات الحسابية واال حفافات المعيارية ل (7جدول )

المتوسط  الفقفات الفقم
 الحسابي

 حفاف اال 
 المعياري 

 
 المستوى  الفتبة

يجارك عضو هيئة التدريس في وضع الخط   4
 متوس  1 58. 3.06 المستقبلية للتغيير من أج  التطور

ال يتردد عضو هيئة التدريس بالقيام بأل مهام  ير  1
 متوس  4 51. 3.04 مألوفة لديه ما دام يمتلك الخلفية المالئمة لها

يس مجهودًا مقصودًا في يبذل عضو هيئة التدر  5
 متوس  3 47. 2.99 دعم آليات التغيير

يمتلك عضو هيئة التدريس المقدرة على التكيف مع  2
 متوس  2 39. 2.98 ك  ما هو جديد في مجال العم 

يحاول عضو هيئة التدريس االبتعاد عن الروتين  3
 متوس  2 37. 2.98 في ممارسته ألعماله

 متوس  - 27. 3.00 ك مجال القابلية للتغيير ك
أن واقززع السززلوك اإلبززداعي لمجززال القابليززة للتغييززر، جززاء بدرجززة متوسززطة ( 7) الجززدول يوضززح

( وهززي قيمززة أقزز  مززن الواحززد صززحيح ممززا يعنززي .47( وانحززراف معيززارل )...3وبمتوسزز  حسززابي )
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لتزززدريس فزززي لواقزززع السزززلوك اإلبزززداعي لزززدى أعضزززاء هيئزززة اتقزززديرهم تجزززانس أفزززراد مجتمزززع الدراسزززة فزززي 
 .القابلية للتغيير، في مجال جامعة آل البيت

وفيمزا يتعلززق بترتيززب كز  عبززارة مززن العبززارات الدالزة علززى واقززع السزلوك اإلبززداعي لمجززال القابليززة 
 – 4.18) الحسزابيةللتغيير فقد جاءت جميع العبارات بدرجة تقدير متوسطة، إذ تراوحزت متوسزطاتها 

يجزززارك عضزززو هيئزززة التزززدريس فزززي وضزززع الخطززز   "تزززنى علزززى والتزززي ( 2) ةجزززاءت الفقزززر و  .(2..3
ويعززززى ذلزززك إلزززى  يزززاا روه فريزززق العمززز  " بالرتبزززة األولزززى،  المسزززتقبلية للتغييزززر مزززن أجززز  التطزززور

الجزززامعي داخززز  الجامعزززة، فزززالدارة الجامعزززة هزززي المعنيزززة بوضزززع األهزززداف ورسزززم السياسزززات والزززر ى 
اركية مززع الكززادر التدريسززي بصززفتهم المعنيززين بجززك  للجامعززة، دون أن تبززدل أل اهتمامززًا بفكززرة التجزز

رئيسي بتنفيذها على أرض الواقع، لذلك نجد أن ما كتزب علزى الزورق مزن أهزداف ور ى وسياسزات لزم 
تنفذ علزى أرض الواقزع، نتيجزة هزذا التفزرد بزاإلدارة مزن قبز  الزرئيس دون مراعزاة حاجزات اعضزاء هيئزة 

 "والتززي تززنى علززى ( 3)وجززاءت بالرتبززة األخيززرة الفقززرة  م، التززدريس، أو األخززذ بأفكززارهم ومالحظززاته
وربمزا يعززى ذلزك إلززى أن ".  يحزاول عضزو هيئزة التزدريس االبتعزاد عزن الزروتين فزي ممارسزته ألعمالزه

أ لززب األعمززال التززي تنجززز داخزز  الجامعززة هززي أعمززال روتينيززة وتمززر بقنززوات روتينيززة، فالجامعززة تتسززم 
يتززة فززي إنجززاز األعمززال، ممززا سززاهم بجززك  رئززيس فززي تراجززع أو حتززى بجززك  عززام بهززذا الروتينيززة المق

لزم  انعدام األعمال اإلبداعية داخ  الجامعة نتيجة هذا الممارسات والسياسات المتبعة داخز  الجامعزة.
 النتيجة ولم تختلف مع أية دراسة. تتفق هذا

ية عنززد مسززتوى هزز  توجززد فززروق ذات داللززة إحصززائ عللفا النتللايج المتعلقللة هالسللؤال الثللا ي:
السزززلوك اإلبزززداعي لزززدى أعضزززاء هيئزززة  ( فزززي اسزززتجابات أفزززراد الدراسزززة عزززن واقزززعα≤ ...0)الداللزززة 

 التدريس في جامعة آل البيت تعزى للرتبة األكاديمية؟
تززم حسززاا األوسززاط الحسززابية واالنحرافززات المعياريززة لمسززتوى متغيززر الدراسززة، وكززذلك تززم إجززراء 

 ( ذلك.  8ير الدراسة ويبين الجدول)تحلي  التباين األحادل لمتغ
 تحليل التباين األحادي لواقع السلوك اإلبداعي حسب متغيف الفتبة األكاديمية (4الجدول )

مستويات  المجال
 المتغيف

المتوسط 
مجموع  اال حفاف الحسابي

 المفبعات
درجات 
 الحفية

متوسط 
 المفبعات

قيمة 
 )ف(

مستوى 
 الداللة

حل المشكالت 
 راتواتخاذ القفا

 مساعد
 مجارك .0.. 0.33 .73. .40 18.84 .47 3..3

 أستاذ
 التحفيز
 

 مجارك .... 18..1 .20. .40 17.00 .42 4..3 مساعد
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مستويات  المجال
 المتغيف

المتوسط 
مجموع  اال حفاف الحسابي

 المفبعات
درجات 
 الحفية

متوسط 
 المفبعات

قيمة 
 )ف(

مستوى 
 الداللة

 أستاذ

 المجازفة
 مساعد

3... 34. 
 

40.80 
 

 مجارك .2.. 31..1 .12. .40
 أستاذ

 القابلية للتغييف
 مساعد

 مجارك .... 0.21 .73. .40 4..11 .48 ...3
 أستاذ

 الكلي
 مساعد

 مجارك .... 1.88 .08. .40 10.20 .40 4..3
 أستاذ

 (.α≤ ...0)* دالة عند مستوى الداللة   
واقززع السززلوك ( وجززود فززروق ذات داللززة إحصززائية فززي تقززديرات أفززراد الدارسززة ل8يبززين الجززدول )

اإلبداعي لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة آل البيت تعزى للرتبة األكاديمية على المستوى الكلي 
لززألداة وعلززى جميززع األبعززاد، ولمعرفززة الفززروق اإلحصززائية بززين مسززتويات متغيززر الدراسززة تززم اسززتخدام 

 ( يوضح ذلك. 1اختبار هيفيه والجدول )
  ( على مجاالت األداة واألداة ككل وفقاأ لمتغيف الفتبة األكاديميةاختبار)شيفي (  تايج9الجدول )

مستويات  المجال
 المتغيف

المتوسط 
 أستاذ مشارك مساعد الحسابي

 حل المشكالت واتخاذ القفارات
 .2. .74 - 3..3 مساعدأ. 
 .*0.. - .74 4.11 مجاركأ. 

 - .0.. .2. 3.10 أستاذ

 التحفيز
 .*1.. .88 - 4.11 مساعدأ. 
 00.* - .88 4.18 مجاركأ. 

 - 00.* .*1.. 3.18 أستاذ

 المجازفة
 .*.. .11 - 4.17 مساعدأ. 
 00.* - .11 4.12 مجاركأ. 

 - 00.* .*.. 4.31 أستاذ

 القابلية للتغييف
 .23 ...1 - 2..3 مساعدأ. 
 .*8.. - ..1 4.12 مجاركأ. 

 - .*8.. .23 3.11 أستاذ

 الكلي
 .*3.. .21 - ...3 مساعدأ. 
 00.* - .21 4.18 مجاركأ. 

 - 00.* .*3.. 3.12 أستاذ
 (.α≤ ...0)* دالة عند مستوى الداللة        
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( وجززود فززروق ذات داللززة إحصززائية فززي تقززديرات أفززراد الدارسززة لواقززع السززلوك 1يبززين الجززدول )
ة األكاديمية على المستوى الكلي اإلبداعي لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة آل البيت تعزى للرتب

لألداة وعلى جميع األبعاد بين رتبة أسزتاذ مسزاعد ورتبزة أسزتاذ ولصزالح رتبزة أسزتاذ، كمزا دلزت النتزائج 
على وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات أفراد الدارسة لواقع السزلوك اإلبزداعي لزدى أعضزاء 

األكاديميزة علززى المسززتوى الكلززي لززألداة وعلززى جميززع هيئزة التززدريس فززي جامعززة آل البيززت تعزززى للرتبززة 
األبعاد بين رتبزة أسزتاذ مجزارك ورتبزة أسزتاذ ولصزالح رتبزة أسزتاذ، ممزا يعنزي أن عضزو هيئزة التزدريس 
كلما تقدم في عدد سزنوات خدمتزه داخز  الجامعزة، تزيزد فرصزة عمليزة إجزراء األعمزال اإلبداعيزة لديزه، 

خبرات، ونتيجة إجرائه للعديزد مزن األبحزاث العلميزة والتزي بزدورها وذلك ناتج عن الممارسة واكتساا ال
أثززرت أفكززارا بالعديززد مززن المهززارات والخبززرات والمعززارف الجديززدة، إضززافة إلززى مواكبتززه للنززورات العلميززة 

، (Al-Atwi, 2008)وهززذا النتيجززة اتفقززت مززع دراسززة  ،التززي يجززهدها العززالم عامززة والتعلززيم خاصززة
 راسات السابقة.واختلفت مع باقي الد

 التوصيات
 يعرض الباحنان فيما يلي مجموعة من التوصيات التي انبنقت من نتائج الدراسةو

اإلبزداعي لزدى أعضزاء هيئزة التزدريس  واقع السزلوكأهارت نتائج الدراسة في س الها األول إلى أن  .1
بزداع والتميزز في جامعة آل البيت قزد جزاء متوسزطا، وعليزه يوصزي الباحنزان بتفعيز  دور مركزز اإل

في جامعة آل البيت ليكن حاضنة ل بزداع والمبزدعين، إضزافة إلزى تزوفير الزدعم المزادل المناسزب 
 المحفز على اإلبداع ألعضاء هيئة التدريس.

أهارت نتائج الس ال الناني إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقزديرات أفزراد الدارسزة لواقزع  .4
ة التدريس في جامعة آل البيت تعزى للرتبة األكاديمية ولصالح السلوك اإلبداعي لدى أعضاء هيئ

رتبة أستاذ وعلى جميع المجاالت، وعليه يوصي الباحنزان بضزرورة تبنزي سياسزة العمز  التجزاركي 
فيما بين أعضاء هيئة التدريس، وذلك إلتاحة الفرصة لهم ل ستفادة من خبزرات بعضزهم الزبعض، 

ا سززززيتولد عزززن هزززذا االحتكززززاك تبزززادل المعلومزززات والمعززززارف ومزززن التجزززارا التزززي مززززروا فيهزززا، ممززز
والخبززرات التززي بززدورها ستوسززع المززدارك العقليززة لززديهم، وتمززدهم بكزز  مززا هززو جديززد ومفيززد فززي رفززع 

 كفاءتهم اإلنتاجية، وبالتالي الوصول إلى الريادة واألعمال اإلبداعية.
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