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 :الملخص
دور المواهب البشرية في الدائرة الثقافية في بلدية السلط الكبرى في تعزيز اإلبداع لدى العاملين   على هدفت الدراسة إلى التعرف  

. قام الباحث باختيار عينة عشوائية طبقية نظرًا  . ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي التحليليوأفراد المجتمع المحلي
مع البحث كاماًل، وتم تحديد العينة الممثلة للمجتمع اعتمادًا على تناسب حجم مجتمع البحث مع حجم العينة  لصعوبة حصر مجت

( من العاملين 120المختارة للدراسة وتم توزيع االستبانات عليهم بطريقة عشوائية، وقد بلغت عينة البحث النهائية التي تم تحليلها )
 الكبرى وأفراد المجتمع المحلي.   في الدائرة الثقافية في بلدية السلط

ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة وجود درجة اتفاق قوية وايجابية بين أفراد عينة الدراسة لدور المواهب البشرية في الدائرة  
وجود واتفاق المشاركين على أن تعزيز األبداع لدى العاملين وأفراد المجتمع المحلي جيدة وإيجابية، و   .الثقافية في بلدية السلط الكبرى 

تخطيط  عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين دور المواهب البشرية في الدائرة الثقافية في بلدية السلط الكبرى من خالل المتغيرات )
تعزيز اإلبداع لدى العاملين وأفراد المجتمع  ( وبين انخراط المواهب البشرية واالحتفاظ بهاو ، وتطوير المواهب البشرية، القوى البشرية

 المحلي.

   .الدائرة الثقافية، بلدية السلط، تعزيز االبداع، المجتمع المحلي، العاملين في بلدية السلط الكبرى  الكلمات المفتاحية:
 :المقدمة

في ظل ما يشهده العالم من إزدياد مضطرد لدور العولمة في كافة مجاالت الحياة وهذا بدوره انعكس على المؤسسات مما  
ساهم في زيادة المنافسة بينها، حتى أصبح البقاء والنجاح هدف استراتيجي لها، وانطالقًا من هذا الواقع أصبح االهتمام واالستثمار 

ي هذه المؤسسات جزءًا هامًا من استراتيجيات المؤسسات ومن ضمنها البلديات بشكل عام والدوائر الثقافية  بالموارد البشرية واالبداع ف 
المؤسسات محليًا   فيما بين  أداة تنافسية  الذي أصبح  قادرة على تحقيق متطلبات االبداع  البلديات بشكل خاص حتى تكون  داخل 

 وعالميًا. 

ير رأس المال البشري في المؤسسات على اختالف مكانها التنظيمي فالكل يساهم  وعليه فأن تعزيز األبداع يؤثر على تطو 
في تحقيق أهداف المؤسسة والكل يخضع لعمليات استثمارية في رفع الكفاءة والمهارة المعرفية. وعليه فأنه يتوجب على المؤسسات 

 (. 2013أن تستثمر وتنمي مواردها البشرية تخاطر بنجاحها بل بوجودها )الصايغ، 

كما وتلعب استراتيجية إدارة المواهب دورًا هامًا في تعزيز األبداع للوصول إلى تعليٍم عاٍل رفيع القيمة والمستوى والمضمون، 
مما يساهم في التنمية االقتصادية من خالل الحصول على مخرجات بشرية تبدع في المجال الذي تكون فيه وتلبي حاجات سوق 

 (. 2009التنمية االقتصادية وتطورها)العديلي، العمل للمساهمة في تطوير 

أن اإلبداع عبارة عن ظاهرة إنسانية تؤدي بصاحبها دائما إلى الخروج من التفكير والمعرفة التقليدية إلى االبتكار كما و 
ومناسبة   ومقبولة  ومتطورة  جديدة  وأساليب عمل  وتجارب  ونظريات  أفكار  عنه  ينتج  مما  والتجديد،  المؤسسات والتطوير  لظروف 

وإمكاناتها بشكل خاص، والمجتمعات بشكل عام، وهذا بدوره يساعد على التكيف والتفاعل مع المتغيرات كافة وتحسين اإلنتاج وتطوير  

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 ثالثون الو  التاسع العدد

 م  2022 –  الثانيكانون  –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

301 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

مستوي األداء لدى أفراد المجتمع والعاملين، كما ويساعد على المشاركة في اتخاذ القرارات المناسبة، وفي الوقت المناسب، وإيجاد  
 (.2020ق حديثة إبداعية )محمد وآخرون، طر

المستمرة وهذا يتطلب مجموعة من  التحديات والتغيرات  اإلبداع تزداد بشكل كبير مع  إليه أن أهمية  ومما يجدر اإلشارة 
بداع اإلداري االستراتيجيات واإلجراءات والعمليات والسلوكيات لتقبل هذا التغيير والتحول، وتحسين المناخ العام لنجاحه، وتفعيل اإل

من المؤسسات الحكومية غير الهادفة إلى الربح أذ أنها تسعى إلى تقديم خدمة   البلدية المؤسسات لالرتقاء بمستوي األداء. كما وتعد
 ألفراد المجتمع المحلي، وعليه فأن البلدية تسعى لتحسين الخدمة المقدمة ألفراد المجتمع المحلي.

ت المؤّسسات الناجحة، والمتمّيزة في أدائها وإنجازها التي تسعى إلى إحداث نقلة نوعّية  كما ويعتبر اإلبداع من أهم مقوما
وتغييرات جوهرية في أساليب عملها، ودعم األفراد العاملين فيها، وتشجيع السلوك اإلبداعي لديهم، ودعم أفراد المجتمع المحلي بحيث 

غيير والتجديد في أسلوب العمل، واستخدامه لطرق، وتقنيات تواكب متطلبات تصبح ذات كفاءة وفاعلية أعلى. واإلبداع هو نوع من الت
البيئة والعصر الحديث، بحيث تسعى إلى تلبية حاجات المجتمع المتجّددة. أي أنه مجموعة من السمات االستعدادّية التي تتضّمن  

 (.2021المشكلة، وإيضاحها بالتفصيل )زمار،  الطالقة في التفكير، والمرونة، واألصالة، والحساسية للمشكالت، وإعادة تعريف

كما وتسعى البلديات دائما نحو التقدم والتطور المستمر، والتميز في جودة األداء المقدم، وذلك من خالل تبني السياسات 
ل، والتي من خاللها  المختلفة لإلبداع، إذ أنها تعد الوسيلة التي تدار بها المنظمة من أجل تطوير فاعليتها ومرونتها في نطاق العم

يتم تحقيق كافة احتياجات أفراد المجتمع المحلي وتحقيق أهداف المؤسسة، وعليه تسعى البلديات جاهدة إلى تحسين نطاق تقديم 
 الخدمات من خالل رفع جودتها وزيادة كفاءتها، من أجل تطوير قطاع الخدمات في البلديات. 

والتي تهدف إلى التعرف دور المواهب البشرية في الدائرة الثقافية في بلدية   ومن هذا المنطلق فقد جاءت فكرة هذه الدراسة
 السلط الكبرى في تعزيز اإلبداع لدى العاملين وأفراد المجتمع المحلي.

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها 
نظرا للتغييرات في المجتمع، وتطور التكنولوجيا الجديدة، فأنَّ ذلَك يؤدي إلى زيادة حدة المنافسة بين المؤسسات المختلفة، 
لذا فأنَّه يتوجب على المؤسسات مواجهة تلَك التحديات، وكنتيجة لذلك، فقد أدت مجموعة متنوعة من المتغيرات إلى وجود ضغط 

 دمية حتى تصبح أكثر ديناميكية، وخصوصًا الدوائر الثقافية داخل هذه المؤسسات.  شديد على جميع المؤسسات الخ

كما وإن التحوالت التي شهدها العالم اليوم خصوصا بعد انبثاق عصر الثورة التكنولوجية الثالثة وانتشار مفاهيم الديمقراطية، 
كلها تشير إلى نشوء مجتمع كوني جديد، هو مجتمع ما بعد   وتبلور العديد من التكتالت االقتصادية الكبرى، وبروز نظام العولمة،

الصناعة والذي يعتمد رئيسي على رأس المال البشري المعتمد على )العقل والمعلومة والبحث والتطوير وصناعة األفكار والمعلومات(،  
 فة، والمورد الرئيسي لها.وعليه فأن الدوائر الثقافية في كافة المؤسسات هي المستودع الطبيعي لهذه األفكار والمعر 

ونظرًا ألن عصر العولمة يسعى للمنافسة واالستدامة على المدى الطويل، يجب أن تكون منظمة األعمال مبدعة وتعزز  
ثقافة اإلبداع من خالل االستفادة من كفاءة الموارد البشرية، ويلعب اإلبداع وظيفة مهمة نحو خلق ميزة تنافسية للمنظمات، ويقدم  

مساهمة مهمة في الفعالية التنظيمية من أجل بقاء المنظمات على المدى الطويل، ألنه يمّكن المنظمات من الحفاظ على   اإلبداع
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قدرتها التنافسية في بيئة سريعة التغير وتحقيق ميزة تنافسية، وعليه فإن تشجيع اإلبداع وتعزيزه هو خيار استراتيجي لكل منظمة  
بشرية وإدارة المواهب دوًرا حاسًما في تسهيل وتوصيل أهداف اإلبداع إلى الموارد البشرية ووسائل ناجحة، و يلعب نظام الموارد ال

 تحقيق األهداف التنظيمية.

كما وال بد من اإلشارة إلى أن اإلبداع هو وسيلة فاعلة يقوم المبدعون على تبنيها وذلك للمساهمة في بلورة أفكارهم نظريًا، 
هنا تنبثق أهمية تعزيز االبداع لدى العاملين في الدائرة الثقافية ولدى أفراد المجتمع المحلي من كونه قناة   وفي إنجازها واقعيًا، ومن

 أكيدة إلى االكتشافات الجديدة ليتم تطوير المواهب، ورفع مستوى األداء، وتحسين نوعية الحياة. 

ما هو دور المواهب البشرية في الدائرة :  التاليةمن خالل السؤال الرئيسي  وبناء على ما سبق يمكن صياغة مشكلة البحث  
 الثقافية في بلدية السلط الكبرى في تعزيز اإلبداع لدى العاملين وأفراد المجتمع المحلي؟ 

ما هو دور تخطيط القوى البشرية في الدائرة الثقافية في بلدية السلط الكبرى في تعزيز اإلبداع لدى العاملين وأفراد المجتمع   •
 المحلي؟

ما هو دور انخراط المواهب البشرية واالحتفاظ بها في الدائرة الثقافية في بلدية السلط الكبرى في تعزيز اإلبداع لدى العاملين  •
 وأفراد المجتمع المحلي؟ 

فراد المجتمع ما هو دور تطوير المواهب البشرية في الدائرة الثقافية في بلدية السلط الكبرى في تعزيز اإلبداع لدى العاملين وأ •
 المحلي؟

 فرضيات الدراسة  
الفرضية الرئيسية األولى: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لدور المواهب البشرية في الدائرة الثقافية في بلدية السلط الكبرى 

 في تعزيز اإلبداع لدى العاملين وأفراد المجتمع المحلي. 

 فرعية التالية: وينبثق عن هذه الفرضية الرئيسية األولى الفرضيات ال

لتخطيط القوى البشرية في الدائرة الثقافية في بلدية السلط الكبرى في تعزيز اإلبداع لدى العاملين ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية   •
 وأفراد المجتمع المحلي. 

الكبرى في تعزيز اإلبداع لدى العاملين لتطوير المواهب البشرية في الدائرة الثقافية في بلدية السلط  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية   •
 وأفراد المجتمع المحلي. 

النخراط المواهب البشرية واالحتفاظ بها في الدائرة الثقافية في بلدية السلط الكبرى في تعزيز ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية   •
 اإلبداع لدى العاملين وأفراد المجتمع المحلي. 

 أهداف الدراسة 
التعرف على دور المواهب البشرية في الدائرة الثقافية في بلدية    الهدف الرئيسي التالي:إلى تحقيق    تهدف الدراسة الحالية

 السلط الكبرى في تعزيز اإلبداع لدى العاملين وأفراد المجتمع المحلي.
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اإلبداع لدى العاملين وأفراد المجتمع  التعرف على دور تخطيط القوى البشرية في الدائرة الثقافية في بلدية السلط الكبرى في تعزيز   •
 المحلي.

اإلبداع لدى  • تعزيز  في  الكبرى  السلط  بلدية  في  الثقافية  الدائرة  في  بها  البشرية واالحتفاظ  المواهب  انخراط  التعرف على دور 
 العاملين وأفراد المجتمع المحلي.

الثقافية في بلدية • الدائرة  البشرية في  المواهب  العاملين وأفراد    التعرف على دور تطوير  الكبرى في تعزيز اإلبداع لدى  السلط 
 المجتمع المحلي. 

 أهمية الدراسة 
تتجلى أهمية هذه الدراسة في أنها تقوم على استقراء وتشخيص دور المواهب البشرية في الدائرة الثقافية في بلدية السلط  

نظرًا ألن الدائرة الثقافية تعتبر إحدى أهم الدوائر في بلدية السلط   الكبرى في تعزيز اإلبداع لدى العاملين وأفراد المجتمع المحلي، وذلك
الكبرى التي تقوم في تقديم العديد من الخدمات للعاملين وألفراد المجتمع المحلي. كما وتتجلى أهمية هذه الدراسة من ارتباطها بجانب 

م األهداف التي تسعى البلديات إلى تحقيقها، وعليه فأن  هام ألنه يرتبط بمتلقي الخدمات وذلك على اعتبار أن رضاهم يمثل أحد أه
الحصول على معرفة تتعلق بهذا الجانب سوف تساهم في تحسين الخدمات المقدمة وتطويرها، مما يسهم بتحقيق أهداف البلدية 

 وعليه تتمثل أهمية الدراسة في شقين:

 أواًل: األهمية العلمية:  

دور المواهب البشرية في الدائرة الثقافية في بلدية السلط الكبرى في تعزيز اإلبداع  جاءت أهمية هذه الدراسة من أهمية معرفة   •
 ، وعليه فأن تعد بمثابة إضافة جديدة لمكتبة الدراسات واألدبيات التي تتعلق بهذا الموضوع. لدى العاملين وأفراد المجتمع المحلي

سيساهم دور الدائرة الثقافية في بلدية السلط في تعزيز االبداع لدى المجتمع المحلي والعاملين في البلدية،    كما وأن تناول معرفة •
 في تقديم العديد من التوصيات والمقترحات التي تساعد في سهولة اتخاذ القرارات في وزارة اإلدارة المحلية.

دور المواهب البشرية في الدائرة الثقافية في بلدية السلط الكبرى  وجاءت أهمية هذه الدراسة من ندرة الدراسات التي تبحث في   •
 . في تعزيز اإلبداع لدى العاملين وأفراد المجتمع المحلي

 ثانيًا: األهمية العملية:  

دور المواهب البشرية في الدائرة  القرار الباحثين والمهتمين بالدراسات معلومات هامة عن لمتخذي ستوفر الدراسة  نتائج أن •
 اإلجراءات  اتخاذ في ، وبالتالي تساعدهمثقافية في بلدية السلط الكبرى في تعزيز اإلبداع لدى العاملين وأفراد المجتمع المحليال

 المناسبة لتحسين تقديم الخدمات المحلية ألفراد المجتمع المحلي.
كما ويُؤمل أن يستفاد من نتائج هذه الدراسة في بعض الدراسات واألبحاث الالحقة والتي من الممكن أن تتناول نفس الموضوع   •

دور المواهب في أبعاد مختلفة وأن تشمل عمل أكثر من بلدية، وأن تسهم نتائج هذه الدراسة في الخروج بتوصيات تبّين معرفة 
 .بلدية السلط الكبرى في تعزيز اإلبداع لدى العاملين وأفراد المجتمع المحلي البشرية في الدائرة الثقافية في

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 ثالثون الو  التاسع العدد

 م  2022 –  الثانيكانون  –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

304 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 حدود الدراسة
 تخضع الدراسة إلى الحدود االتية: 

 البلديات في األردن. الحدود المكانية: •
 .2021ينحصر إجراء هذه الدراسة في العام  الحدود الزمنية: •
دور المواهب البشرية في الدائرة الثقافية في بلدية السلط الكبرى في تعزيز تم تطبيق هذه الدراسة لمعرفة    الحدود الموضوعية: •

 . اإلبداع لدى العاملين وأفراد المجتمع المحلي

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
الدراسات السابقة، كما وسيتم استعراض  سيتم في هذا الجزء إلقاء الضوء على المواهب البشرية واإلبداع من خالل مراجعة  

 عدد من الدراسات السابقة التي تناولت متغيرات الدراسة. 

 أواًل: اإلطار النظري 
تعد المواهب البشرية وادارتها واحدة من أحدث الموضوعات في الموارد البشرية، وتعتبر إدارة المواهب النطاق الكامل لعمليات  

ذوي األداء العالي وتطويرهم وتحفيزهم واالحتفاظ بهم، وتعرف على أنها جذب الموظفين واختيارهم الموارد البشرية لجذب الموظفين  
واالحتفاظ بهم، وهو ما يتضمن مجموعة من عمليات الموارد البشرية عبر دورة حياة الموظف، ويشمل تخطيط القوى العاملة، وإشراك  

 .ف، والتأهيل، والتعاقب واالحتفاظالموظفين، والتعلم والتطوير، وإدارة األداء، والتوظي

 (:Pandita & Ray, 2018ومن االبعاد األساسية للمواهب البشرية وادارتها )

: تدور إدارة المواهب حول مجموعة من عمليات الموارد البشرية التي تتكامل مع بعضها النطاق الكامل لعمليات الموارد البشرية •
المواهب أكبر من مجموع األجزاء الفردية. هذا يعني أيًضا أن استراتيجية إدارة المواهب  البعض، وهذا يعني أن أنشطة إدارة  

 .مطلوبة لالستفادة من إمكاناتها الكاملة
: حيث تمس إدارة المواهب جميع مجاالت الموارد البشرية الرئيسية، من التوظيف إلى  االستقطاب والتطوير والتحفيز واالحتفاظ •

 .ارة األداء إلى االحتفاظ بهمتأهيل الموظفين ومن إد
: الغرض من إدارة المواهب هو زيادة األداء، أي انها تهدف إلى تحفيز الموظفين وإشراكهم واالحتفاظ  الموظفون ذوو األداء العالي •

  بهم لتحسين أدائهم، وهذا هو سبب أهمية إدارة المواهب؛ فعندما يتم ذلك بشكل صحيح، يمكن للشركات بناء ميزة تنافسية 
 مستدامة والتفوق على منافسيها من خالل نظام متكامل لممارسات إدارة المواهب التي يصعب نسخها أو تقليدها. 

 (:  Claus, 2019ومن أفضل الممارسات الشائعة إلدارة المواهب لتطبيقها فيما يلي )

 .نالعالمة التجارية لصاحب العمل: إن امتالك عالمة تجارية قوية يجذب حتى أفضل المرشحي •
سمعة صاحب العمل: السمعة مرتبطة بالعالمة التجارية للموظف. ومع ذلك، تتأثر السمعة بشكل أكبر بوسائل اإلعالم الخارجية   •

 .التي تتمتع بسيطرة أقل عليها
 .خبرة المرشح: تؤثر تجربة المرشح على العالمة التجارية لصاحب العمل •
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 .مهًما من إدارة المواهباالختيار: يعد اكتشاف واختيار األفضل جزًءا  •
اإلحاالت: الموهبة تعرف الموهبة. تعد برامج اإلحالة فعالة ألنها تساعد في اختيار المرشحين الذين يتقدمون على متن الطائرة   •

 .بشكل أسرع ويحققون أداًء أفضل
 .المشاركة: الموظفون المتفاعلون لديهم الحافز، ويعملون بشكل جيد، ويزيد احتمال بقائهم •
 .ستبقاء: تساعد استراتيجيات االستبقاء على إبقاء أفضل األشخاص على متن الطائرةاال •
تخطيط التعاقب الوظيفي: تريد أن تكون قادًرا على ملء المناصب العليا الحاسمة عندما تصبح شاغرة. إن وجود خط أنابيب  •

 .للمواهب يضمن تخطيط التعاقب هو عنصر أساسي في ذلك
البشرية. يساعد تثقيف   التعلم والتطوير: هذه • الموارد  أيًضا أفضل ممارسات  إنها  المواهب،  ليست فقط ممارسة شائعة إلدارة 

الموظفين على زيادة األداء واالحتفاظ بهم. بعد كل شيء، بمجرد تجنيد أفضل األشخاص، تريد التأكد من بقائهم في المقدمة في  
 هذا المجال

 .هب هو تتبع أدائها وتحسينهإدارة األداء: جزء أساسي من إدارة الموا •
تحليالت الموارد البشرية: من خالل االستفادة من البيانات، يمكنك التأكد من أنك تصل إلى مؤشرات األداء الرئيسية المناسبة   •

 التي لها تأثير على نتائج األعمال.

واالزدهار في بيئة األعمال اليوم، ويكمن سر  ويعد اإلبداع الميزة التنافسية األكثر أهمية التي تمكن المؤسسات من النجاح 
المؤسسات المبدعة في القدرة على رفع الموهبة والحافز لدى العاملين لديها، وعليه فأن المؤسسات التي تتطلع إلى التقدم ال بد من  

ويعرف االبداع على   .المؤسسات  أن تعرف كيف يتم إدارة الفكرة التي تسهم في تكوين القدرة األساسية الستغالل القدرة اإلبداعية لدى
أنه القابلية على عمل أو إنتاج أشياء جديدة باستخدام خصوصية المهارة والخيال. أي أنه أفكار تتصف بأنها جديدة ومفيدة ومتصلة 

جابة للتطورات بحل مشكالت معينة، أو إعادة تركيب األنماط المعرفية في أشكال فريدة. وحتى يتسنى ألي مكتبة أو دائرة ثقافية االست
الناتجة عن ثورة المعلومات واالنفجار التكنولوجي، وزيادة حدة المنافسة بين المكتبات والمؤسسات الثقافية وتنوع حاجات األفراد وقلة 

بد من    الموارد وزيادة طموح األفراد وزيادة فاعلية االتصاالت وكبر حجم المكتبات والمؤسسات الثقافية والتغير في القيم والمبادئ ال
أن تقوم المؤسسات والدوائر الثقافية على تبني أفكار جديدة وأساليب حديثة تستجيب لهذه التغيرات المستمرة.  وينظر إلى اإلبداع 
 والسلوك اإلبداعي على أنهما عامل منافسة بالغ األهمية والحيوية وذلك ألهمية اإلبداع بالنسبة للمكتبات والدوائر الثقافية، وبقدر ما

م المكتبات والدوائر الثقافية وتعتني باإلبداع والسلوك اإلبداعي للعاملين بها، بقدر ما يكون لذلك مردود إيجابي على استمرارها تهت
 (: 2020فأنه من خالل اإلبداع والسلوك اإلبداعي تتمكن الدوائر الثقافية والمكتبات من تحقيق ما يلي )سعد،  وعليه .وازدهارها

رد البشرية واالستفادة منها ومن قدراتها من خالل إتاحة الفرصة لها في البحث عن الجديد في مجال العمل، حسن استغالل الموا •
 .والتحديث المستمر ألنظمة العمل بما يتفق مع التغيرات في البيئة المحيطة

 .تاحةالقدرة على إحداث التوازن بين البرامج اإلنمائية المختلفة واإلمكانيات المادية والبشرية الم •
 .االستغالل األمثل للموارد المالية والمادية من خالل استخدام أساليب علمية تتواكب مع التطورات الحديثة •
 .القدرة على االستجابة لمتغيرات البيئة المحيطة بها •
التمارين تعزيز الشعور اإليجابي لدى العاملين، وتزويدهم باإلحساس بالتوازن الشخصي والمهني، ومنحهم الفرصة لممارسة   •

 الذهنية إليجاد البدائل والطرق الفعالة لتنفيذ أعمالهم. 
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كما ويشير مفهوم اإلبداع إلى الطريقة التي تعتمدها المؤسسة لخلق مصادر جديدة للثروة، آو دعم المصادر ذات القدرات  
ة في بيئة تمتاز بالسباق التنافسي الديناميكي،  العالية لخلق الثروة مستقباًل وبما يؤكد العالقة بين المنظمة واإلبداع والميزة التنافسي

وفي المنظمات الكبيرة والصغيرة، الخدمية واإلنتاجية على حد سواء، بمعنى أخر فأن األبداع هو عملية تعتمدها المؤسسات من أجل 
زبائنها وتحق لحاجات  األفضل  لالستجابة  والتشغيل،  اإلنتاج  أنظمة  تحسين  أو  وخدمات جديدة،  )عبد هللا  تطوير سلع  أهدافها  يق 

 (. 2011وبوسهوة، 

وعليه نستنتج بأن اإلبداع هو توليد أو تبني أفكار جديدة وتطبيقها أي أنه سلوك تعبر عنه المنظمة، ويكون جديد على 
 صناعتها أو سوقها أو بيئتها العامة، فالمنظمة التي تقدم منتج جديد تكون )مبدعة(.

في مكان العمل وقًتا، ولكن يمكن االستفادة من التطوير الذاتي لكبار المديرين والموظفين والنهج يحتاج زيادة اإلبداع  ومن جهة أخرى  
 :(Imam et al., 2020الجديدة والملكية المشتركة التي يجلبها اإلبداع مثل )

إلى تقليل الحاجة إلى   يمكن أن يؤدي تعزيز اإلبداع في مكان العمل  :تقليل المدخالت المدفوعة من األطراف الثالثة اإلبداعية •
توظيف أطراف ثالثة للمشاريع اإلبداعية، وإطالق المزيد من الميزانية لتخصيصها لمناطق أخرى من المشروع. ومع ذلك، يمكن  
للموظفين الذين يتم تشجيعهم على إبراز مهاراتهم اإلبداعية الشخصية في المقدمة المساعدة في جلب مجموعة متنوعة من 

 .عية داخل الشركة األنشطة اإلبدا
اإلبداع في جوهره هو التفكير فيما وراء الوضع الراهن، وعندما تشجع إحدى المؤسسات موظفيها وتمكنهم زيادة ثقة الموظف:    •

من التفكير فيما وراء الوضع الراهن، فإن هذا يعد عرًضا ملموًسا للثقة، ومن المرجح أن يتم تبادل تلك الثقة الموضوعة في 
الموظفين، حيث سيقدر الموظفون المنظمة التي تقدر وتقر ضمنًيا مهاراتهم الشخصية ونقاط قوتهم، وسيكونون أكثر مياًل للبقاء  

 .والتطلع إلى تطوير حياتهم المهنية في منظمة تشجعهم على الوصول إلى أقصى إمكاناتهم
الموظفين منحهم إحساًسا بالوكالة والملكية في أدوارهم ومهامهم، ويضيف من الطرق القوية لتحفيز  زيادة تحفيز الموظفين:    •

تشجيع اإلبداع في مكان العمل بشكل أساسي شعورا للموظفين أن لديهم وكالة ويمكنهم اقتراح أفكار جديدة، إذا تم تبنيها، يمكن 
 .أن تشكل بطريقة ما الشركة ومنتجاتها وخدماتها

اإلبداع هو عملية تجريب، ويجب أن يكون اإلجراء النهائي، أو المنتج،  ل الضغط في مكان العمل:  زيادة مشاركة الموظفين وتقلي •
أو الخدمة ممتازة، ولكن المراحل األولى من العملية اإلبداعية لديها شعور مدمج في وضع الحماية حيث يكون األمر على ما  

ر اإلبداعية، لكن البعض اآلخر سيفي بالغرض ويمكن المضي قدًما يرام، وفي الواقع، من المفيد الفشل، إذ لن تنجح بعض األفكا
 في تنفيذها. 

يمكن أن يجلب اإلبداع إحساًسا مشترًكا بالعاطفة في مكان العمل، وقد يكون تنفيذ زيادة تعاون الموظفين والعمل الجماعي:    •
جموعة مهارات أو اهتمامات معينة، ومع  خاصًة إذا تم تخصيص نشاط لموظف فردي لديه م  -العمل اإلبداعي مسعى منفرًدا  

 ذلك، حتى في مثل هذه الظروف، يصبح اإلبداع في مكان العمل عملية تعاونية.. 
التعلم والتطوير مفيدان بشكل كبير إلحساس الموظف بالقيمة الذاتية، وزيادة الثقة الشخصية زيادة التطوير الذاتي للموظف:    •

الموظفين على تحفيزهم لتحدي أنفسهم للتقدم كأفراد داخل الشركة، ويمكن أن يؤدي زيادة في مهاراتهم وخبراتهم يمكن أن تشجع  
 اإلبداع في مكان العمل أيًضا إلى تعزيز دافع الموظف لتطوير نفسه إلى أقصى إمكاناته.
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العمل:   • مكان  في  والحياة  العمل  بين  التوازن  فيتحسين  هناك حرية  فباالبتكار  فريدة،  األفكار   اإلبداع هو عملية  استكشاف 
والمشاعر، ويمكن تقديم أفكار أو طرق تفكير تنبع من خلفية المبدع الشخصية وعقلياته ودوافعه، ويؤدي اإلبداع إلى الشعور  
العمل والحياة، يمكن للموظفين والقادة على حد سواء  الثقافة اإلبداعية التي تفصل بين  العمل، وعندما تجسر  باألصالة في 

 .أكبر بالرفاهية والتحفيز في معظم األوقاتالشعور بإحساس 
: فالثقافة إبداعية تعزز الثقافة التنظيمية، وتمكن من حل المشكالت بشكل تعاوني، فزيادة االستفادة من اإلبداع في مكان العمل  •

تقديم حلول إبداعية،  اإلبداع في مكان العمل يخلق المزيد من عقل الخلية النشط، ويشعر الموظفون بأنهم أكثر قدرة وتحفيًزا ل
 وفي مكان عمل متنوع. 

 ثانيًا: الدراسات السابقة
سيتم في هذا الجزء إلقاء الضوء على عدد من الدراسات السابقة التي تناولت أبعاد الدراسة، ونظرًا لندرة الدراسات السابقة  

 سيتم ترتيبها من األحدث إلى األقدم.التي تناولت متغيرات الدراسة البحث سوف يقوم الباحث بتقديم ما وجده من دراسات و 

وهي دراسة بعنوان " مستوى اإلبداع اإلدارّي لدى مديري المدارس من وجهة نظر المعّلمين والمعّلمات   (2021دراسة )زمار،  
من وجهة   العاملين فيها" إلى التعّرف على مستوى اإلبداع اإلداري لدى عّينة من مديري مدارس مدينة طرابلس في شمال لبنان وذلك

وبّينت نتائج الدراسة أن مستوى اإلبداع اإلداري لدى مديري مدارس مدينة طرابلس بحسب   .نظر المعّلمين والمعّلمات العاملين فيها
وجهات نظر المعّلمين والمعّلمات العاملين فيها، وللمجاالت العديدة، قد جاء بدرجة تقدير كبيرة، حيث حلَّ مجال المرونة بالمرتبة  

 .، ومجال األصالة بالمرتبة الثالثة، ومجال الطالقة بالمرتبة الرابعة واألخيرةاألولى، تاله مجال الحساسّية للمشكالت بالمرتبة الثانية
كما أظهرت نتائج الدراسة أّن مديري المدارس في مدينة طرابلس يتمّتعون بالمرونة والعمل بروح الفريق مع المعّلمين في تعاملهم مع  

ت النتائج أنهم يستخدمون تكنولوجيا المعلومات بكفاءة وفاعلية المواقف، والمشكالت التي تعترض مسيرة العمل التربوي، كما أظهر 
 عالية في إدارتهم المدرسّية.  

وهي دراسة بعنوان "تأثير الثقافة التنظيمية للمواهب اإلبداعية على الرضا الوظيفي"،    (Zhang & Wang, 2021)دراسة  
نظيمية والرضا الوظيفي بين المواهب اإلبداعية باستخدام بيانات من  وقد هدفت الدراسة إلى التحقق من العالقة بين موافقة الثقافة الت

الصين وتزويد المهنيين برؤى ثاقبة حول العوامل التي يجب مراعاتها لتشكيل وظائف الثقافة، وتحسين الرضا الوظيفي واالحتفاظ  
مستجيًبا تابعين   2512وتكونت عينة الدراسة من  بالمواهب اإلبداعية للمنظمات المبتكرة، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي،  

شركة. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها وجدت الدراسة أن المستجيبين لديهم مستوى معتدل من الرضا الوظيفي،   28ل  
ومع ذلك، كانت موافقة   وكانت ثقافة تنظيم العشيرة سائدة في كل من الثقافات الحالية والمفضلة للشركات المبتكرة وغير المبتكرة؛

الثقافة التنظيمية مرتبطة بشكل كبير بالرضا الوظيفي فقط للمواهب اإلبداعية وليس للعاملين. وأوصت الدراسة بضرورة إنشاء ثقافة 
 تنظيمية واضحة وديناميكية لتعزيز التطلعات المرنة للموظفين المبدعين، واكدت التوصيات أنه يجب أن يؤخذ تنوع الموظفين في

 االعتبار من أجل صياغة أفضل للتعويضات المعقولة وآلية الترقية والتحفيز. 

وهي دراسة بعنوان " أساليب إدارة المدرسة المتوسطة بدولة الكويت في تنمية  (2020محمد وآخرون )بينما هدفت دراسة 
يفية تنمية إدارة المدرسة المتوسطة اإلبداع اإلبداع اإلداري لدى العاملين بها "دراسة تحليلية ورؤية عصرية"" إلى التعرف على ك
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اإلداري لدى العاملين بها، وذلك من خالل التعرف على أهم مالمح المدرسة المتوسطة بالمجتمع الكويتي في الوقت الحاضر، والكشف  
سطة في تنمية اإلبداع اإلداري عن أهم محددات اإلبداع اإلداري، وكذلك الوقوف على أهم األساليب التي تلجأ إليها إدارة المدرسة المتو 

لدى العاملين بها باإلضافة إلى تحديد أهم اإلجراءات المقترحة لتنمية اإلبداع اإلداري لدى العاملين بالمدرسة المتوسطة. ولتحقيق 
مديري المدارس المنهج الوصفي، ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة تتدنى روح المسئولية عند بعض  أهداف الدراسة تم اتباع  

المتوسطة بمختلف المناطق التعليمية حيث النتائج المتواضعة للمدرسة، وتدني روح االنضباط لدى بعض العاملين بالمدارس المتوسطة 
مع إهمال الواجبات والمسئوليات المناطة بهم، باإلضافة إلى حاجة المدارس المتوسطة بمختلف المناطق التعليمية إلى تعزيز الدعم 

 لي لها لتبني األفكار اإلبداعية ومحاولة جعلها واقعًا ملموسًا.الما

( دراسة سعد  التمكين  (2020أما   " بعنوان  دراسة  اإلبداعي   " Empowerment "وهي  السلوك  لتعزيز  بوصفه مدخال 
فت إلى التعرف على الدور للعاملين بالمكتبات الجامعية دراسة تطبيقية في المكتبة العلمية المركزية لجامعة اإلسكندرية" والتي هد

ًجا  الذي يلعبه التمكين بأبعاده في تعزيز السلوك اإلبداعي بأبعاده للعاملين بالمكتبة العلمية المركزية لجامعة اإلسكندرية، بوصفها نموذ
)مستقل( في السلوك للمكتبات الجامعية لما لها من دور كبير في المجتمع الجامعي، وذلك من خالل تحليل أثر التمكين بأبعاده كمتغير

اإلبداعي بأبعاده كمتغير )تابع( للعاملين. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وأظهرت نتائج الدراسة: ارتفاع مستوى  
ت التمكين ومستوى السلوك اإلبداعي لدى العاملين بالمكتبة، مع وجود ارتباط قوي ذي داللة معنوية بين درجات أبعاد التمكين ودرجا

أبعاد السلوك اإلبداعي. باإلضافة إلى وجود تأثير معنوي للتمكين على السلوك اإلبداعي للعاملين بالمكتبة، وخرجت الدراسة ببعض 
للعاملين  اإلبداعي  والسلوك  للتمكين  المرتفعة  األبعاد  والحفاظ على  تدعيم ومساندة  المكتبة على  منها: ضرورة حرص  التوصيات 

نظر في السياسة المطبقة للتمكين بالمكتبة إلصالح جوانب القصور في بعض أبعادها نظًرا لتأثيرها في بعض بالمكتبة، مع إعادة ال
 أبعاد السلوك اإلبداعي للعاملين. 

وهي دراسة بعنوان " أثر التمكين في تعزيز اإلبداع لدى الموظفين: دراسة   (AlRahamnah, 2016بينما هدفت دراسة )
تطبيقية" إلى التعرف على مدى تأثير التمكين في تعزيز اإلبداع لدى العاملين، وقد أجريت الدراسة على عينة عشوائية بسيطة مكونة  

ربعة أبعاد للتمكين: الحس، والقدرة، والتوجيه الذاتي،  ( موظفًا في مؤسسة الضمان االجتماعي في األردن، وتبنت الدراسة أ86من )
والتأثير. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. وأشارت النتائج إلى عدم وجود أثر معنوي للتمكين في تعزيز اإلبداع لدى العاملين. 

ها الموظفون والمستويات الوظيفية المختلفة، كانت توصيات الدراسة األهم، ضرورة تشجيع ودعم اإلدارة العليا ألي أفكار جديدة يطرح
 فضاًل عن زيادة االهتمام بتوفير أبعاد التمكين.

 ثالثًا: التعقيب على الدراسات السابقة
تناولت الدراسات السابقة والتي تتعلق بمعرفة دور المواهب البشرية في الدائرة الثقافية في بلدية السلط الكبرى في تعزيز  

لين وأفراد المجتمع المحلي أثر هذه المتغيرات على متغيرات متنوعة، كما درست بعض العوامل والمتغيرات التي تؤثر اإلبداع لدى العام
عليها، وتختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في ندرة موضوع الدراسة إذ نالحظ بأن عدد قليل جدًا من الدراسات قامت ببحث 

 لف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في عينة الدراسة والتي من البلديات في األردن. هذين المتغيرين معًا، كما وتخت
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 منهجية الدراسة 
تحقيقًا ألهداف الدراسة واستكمااًل لمراحلها اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي لوصف الظاهرة موضوع الدراسة إال  

ة في بلدية السلط الكبرى في تعزيز اإلبداع لدى العاملين وأفراد المجتمع المحلي" من  دور المواهب البشرية في الدائرة الثقافي  وهو"
دور المواهب البشرية في الدائرة الثقافية في بلدية السلط الكبرى في تعزيز اإلبداع لدى العاملين وأفراد المجتمع  خالل البحث في  

أن التعبير الكيفي يصف الظاهرة ويوضح خصائصها، أما التعبير الكمي    المحلي وتحليل بياناتها والتعبير عنها كميًا وكيفيًا، حيث
 فيعطي وصفًا رقميًا يوضح حجم الظاهرة ودرجة ارتباطها مع الظواهر المختلفة.

ويعرف المنهج الوصفي على أنه: إحدى أساليب التحليل التي تقوم بشكٍل أساسي على معلومات كافية ودقيقة عن موضوٍع 
ة في فترة أو فترات زمنية معروفة ومحددة، للحصول على نتائج عملية ثم تحليلها وتفسيرها بكيفية تتفق فيها مع  أو ظاهرٍة معين

 (.2011المعطيات الفعلية للظاهرة )الجديلي، 

 مجتمع البحث

 من العاملين في الدائرة الثقافية في بلدية السلط الكبرى وأفراد المجتمع المحلي في مدينة السلط.تكون مجتمع البحث 

 عينة البحث

الممثلة للمجتمع   العينة  البحث كاماًل، وتم تحديد  الباحث باختيار عينة عشوائية طبقية نظرًا لصعوبة حصر مجتمع  قام 
ينة المختارة للدراسة وتم توزيع االستبانات عليهم بطريقة عشوائية، وقد بلغت اعتمادًا على تناسب حجم مجتمع البحث مع حجم الع 

( من العاملين في الدائرة الثقافية في بلدية السلط الكبرى وأفراد المجتمع المحلي. والجدول 120عينة البحث النهائية التي تم تحليلها )
 ( يوضح خصائص أفراد عينة البحث تبعًا. 1رقم )

 صائص أفراد عينة البحث(: خ1الجدول )

النسبة   التكرار  الفئة  المتغير  الرقم 
 المئوية% 

 الجنس  1
 % 50.8 61 ذكر

 % 49.2 59 أنثى

 % 100 120 المجموع 

 العمر  2

 % 21.7 26 30-20من 

31-40   30 25 % 

 % 53.3 64  40أكثر من 

 % 100 120 المجموع 
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 :طرق جمع البيانات

 اعتمد البحث نوعين من الطرق لجمع البيانات هي: 

الطريقة الثانوية: وتشمل جمع البيانات والمعلومات من خالل الكتب والمقاالت والدوريات والرسائل الجامعية والتقارير واألبحاث   -
 المنشورة والمتعلقة بموضوع البحث.

ا - ُأعدت خصيصًا لجمع  التي  االستبانة  االساسية: وتشمل  إعدادها وتصميمها  الطريقة  البحث، وتم  بمتغيرات  المتعلقة  لبيانات 
 باالعتماد على الدراسات السابقة واألدب النظري.

 أداة البحث

( فقرة، بواقع 24باالستفادة من األدب النظري السابق والدراسات المتعلقة بموضوع البحث تم اعداد استبانة مكونة من )
 ( فقرات متعلقة بتعزيز األبداع. 10وارد البشرية بأبعادها، و)( فقرة تتعلق إستراتيجية إدارة الم14)

 أساليب المعالجة اإلحصائية

( الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية لتحليل البيانات والحصول  SPSSلتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام برنامج ال )
النتائج   ألفا  على  كرونباخ  اختبار  وهي:  البحث  وفرضيات  اسئلة  على  لإلجابة  االحصائية  االختبارات  من  عدد  استخدام  تم  حيث 

(Cronbach’s Alphaقياس المستخدمة في  االستبانة  فقرات  بين  الداخلي  االتساق  لقياس درجة  بلغت   (  البحث وقد  متغيرات 
بذلك تعكس مدى اتساق العبارات المتعلقة بمعرفة دور الدائرة الثقافية في بلدية السلط في تعزيز االبداع ( وهي بذلك تعكس  0.902)

وية لقياس النسب المئلدى المجتمع المحلي والعاملين في البلدية في أداة البحث وهذا يشير الى درجة ثبات ممتازة لألداة، وتم حساب  
التوزيعات التكرارية النسبية لخصائص أفراد العينة وإجاباتهم على فقرات االستبانة، والوسط الحسابي لقياس متوسط إجابات المبحوثين 

االنحدار   ومعامل  الحسابي،  وسطها  قيم  عن  اإلجابات  تشتت  مدى  لقياس  المعياري  واالنحراف  االستبانة،  فقرات  لمتعدد اعلى 
(Regression  ) الختبار تأثير المتغير المستقل على المتغير التابع ودراسة العالقة بينهما ككل )لمعرفة دور المواهب البشرية في

 الدائرة الثقافية في بلدية السلط الكبرى في تعزيز اإلبداع لدى العاملين وأفراد المجتمع المحلي(. 

 نتائج البحث: 

المواهب البشرية في الدائرة الثقافية في بلدية السلط الكبرى في تعزيز اإلبداع لدى هدف هذا البحث إلى التعرف على دور  
البيانات تمت معالجتها إحصائيًا عن طريق برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم  العاملين وأفراد المجتمع المحلي ، وبعد عملية جمع 

 ا: ( وفيما يلي عرض للنتائج التي تم التوصل اليهSPSSاالجتماعية )
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 أوال: تحليل نتائج الدراسة 

دور المواهب البشرية في الدائرة الثقافية في بلدية السلط الكبرى في تعزيز اإلبداع لدى العاملين وأفراد  في إطار اإلجابة عن  
دور المواهب عن  ( يبين ذلك، ولتقدير استجابات المبحوثات  2المجتمع المحلي ، استخدم البحث المتوسطات الحسابية، والجدول رقم )

سلط الكبرى في تعزيز اإلبداع لدى العاملين وأفراد المجتمع المحلي ؛ فقد استخدم البحث البشرية في الدائرة الثقافية في بلدية ال
 المعيار التالي: 

 (: معيار تقدير استجابات عينة البحث2جدول )

 تقدير توافق أفراد العينة المتوسط الحسابي

 ضعيفة 1-2.33

 جيدة  2.34-3.66

 قوية 3.67-5

دور المواهب البشرية في الدائرة الثقافية في بلدية السلط الكبرى في تعزيز اإلبداع  لقد تم إعداد أسئلة االستبيان لتحليل  
، ولتحقيق ذلك تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقدير استجابات العاملين لدى العاملين وأفراد المجتمع المحلي

فية في بلدية السلط الكبرى وأفرد المجتمع المحلي في مدينة السلط، كما وتم استخدام اختبار االنحدار الخطي لتحليل  في الدائرة الثقا 
 . دور المواهب البشرية في الدائرة الثقافية في بلدية السلط الكبرى في تعزيز اإلبداع لدى العاملين وأفراد المجتمع المحلي

 تقدير درجة توافر دور المواهب البشرية في الدائرة الثقافية في بلدية السلط الكبرى الفرع األول: استجابات المبحوثين ل
( يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للعبارات المتعلقة بتقدير العاملين في الدائرة الثقافية في  3الجدول رقم )

 .ور المواهب البشرية في الدائرة الثقافية في بلدية السلط الكبرى بلدية السلط الكبرى وأفراد المجتمع المحلي في مدينة السلط لد
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(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للعبارات المتعلقة بتقدير لدور المواهب البشرية في الدائرة الثقافية 3جدول)
 في بلدية السلط الكبرى 

االنحراف   المتوسط الفقرة  التسلسل 
 المعياري 

 تخطيط القوى البشرية في الدائرة الثقافية في بلدية السلط الكبرى 
تحليل كل  1 باالعتماد على  الكبرى  السلط  بلدية  في  الثقافية  الدائرة  تقوم 

 الوظائف وحصر مكوناتها ألجل تحديد متطلباتها 
4.49 0.504 

بناء   2 على  الكبرى  السلط  بلدية  في  الثقافية  الدائرة  التنبؤات  تعمل  
متطلبات  لتحديد  الالزمة  البشرية  الموارد  من  المستقبلية  لالحتياجات 

 البلدية 

4.75 0.434 

تعمل  الدائرة الثقافية في بلدية السلط الكبرى على بناء الخطط الالزمة   3
 لتلبية متطلبات البلدية. 

4.23 0.598 

تطوير الخطط الالزمة  تعمل  الدائرة الثقافية في بلدية السلط الكبرى على   4
 لتلبية متطلبات البلدية 

4.12 0.426 

تعمل  الدائرة الثقافية في بلدية السلط الكبرى على تنفيذ الخطط الالزمة   5
 لتلبية متطلبات البلدية 

4.54 0.537 

 0.499 4.42 الدرجة الكلية لدور تخطيط القوى البشرية في الدائرة الثقافية في بلدية السلط الكبرى 

 تطوير المواهب البشرية  في الدائرة الثقافية في بلدية السلط الكبرى 
تقوم الدائرة الثقافية في بلدية السلط الكبرى على تحديد القدرات المتاحة  9

 للموظفين وتطويرها. 
3.21 1.013 

تقوم  الدائرة الثقافية في بلدية السلط الكبرى على تطبيق أدوات التطوير   10
 المناسبة.

3.84 0.862 

تقوم  الدائرة الثقافية في بلدية السلط الكبرى على جلب األفكار الجديدة   11
 للقيادات وتطبيقها من أجل الخروج عن جوهر األعمال الروتينية.

3.12 1.001 

الدائرة الثقافية في بلدية السلط الكبرى على دعم عملية التخطيط  تقوم    12
 وذلك بهدف تحفيز القدرات اإلبداعية للعاملين وتحقيق األداء المتميز.

4.12 0.426 

 0.825 3.57 الدرجة الكلية لدور تطوير المواهب البشرية  في الدائرة الثقافية في بلدية السلط الكبرى 
 في الدائرة الثقافية في بلدية السلط الكبرى  انخراط المواهب البشرية واالحتفاظ بها 
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( أن المتوسط الحسابي العام لجميع فقرات دور المواهب البشرية في الدائرة الثقافية في 3يتضح من خالل الجدول رقم ) 
( وهي تدل على درجة اتفاق قوية بين أفراد عينة الدراسة لدور المواهب البشرية في الدائرة الثقافية  3.67الكبرى قد بلغ )بلدية السلط  

( وهو أمر طبيعي يعكس التقارب في استجابات أفراد 0.703في بلدية السلط الكبرى، أما قيمة االنحراف المعياري العام فقد بلغت )
 عينة الدراسة. 

تخطيط القوى البشرية في الدائرة ن خالل الجدول أن المتوسط الحسابي العام لجميع الفقرات المتعلقة في بعد  كما ويتضح م
(، وهذا يدل على مستوى )اتفاق قوي( بين األفراد، وعالوة 4.42من وجهة نظر المشاركين قد بلغ )  الثقافية في بلدية السلط الكبرى 

( وهو أمر طبيعي يعكس التقارب في استجابات العينة، وبلغ أعلى متوسط 0.499على ذلك، فإن قيمة االنحراف المعياري بلغت)
دائرة الثقافية في بلدية السلط الكبرى على بناء التنبؤات لالحتياجات والتي تنص على: " تعمل  ال  2( لصالح الفقرة رقم  4.75حسابي )

المستقبلية من الموارد البشرية الالزمة لتحديد متطلبات البلدية ، " ويعكس هذا درجة اتفاق قوية، بينما بلغ أدنى متوسط حسابي  
دية السلط الكبرى على تطوير الخطط الالزمة لتلبية  والتي تنص على: " تعمل  الدائرة الثقافية في بل  4( لصالح الفقرة رقم  4.12)

متطلبات البلدية " وعلى الرغم من ذلك فهذه القيمة تعكس درجة اتفاق قوية. وبشكل عام، فقد كان موقف العينة نحو األسئلة إيجابيًا،  
 ة في بلدية السلط الكبرى. تخطيط القوى البشرية في الدائرة الثقافيونستنتج من ذلك اتفاق المشاركين على توفر مقومات 

إضافة إلى ذلك فإننا نالحظ من خالل الجدول السابق أن المتوسط الحسابي العام لجميع الفقرات المتعلقة لدور تطوير  
(، وهذا يدل على مستوى 3.57المواهب البشرية  في الدائرة الثقافية في بلدية السلط الكبرى من وجهة نظر المشاركين قد بلغ )

( وكان لصالح 4.12( ، ووصل أعلى متوسط حسابي الى )0.825ومتوسط بين أفراد وبلغت قيمة االنحراف المعياري )  اتفاق جيد
تقوم  الدائرة الثقافية في بلدية السلط الكبرى على دعم عملية التخطيط وذلك بهدف تحفيز القدرات  والتي تنص على "    12الفقرة رقم  

( لصالح الفقرة رقم 3.12"؛ مما يعكس درجة اتفاق قوية، بينما بلغ أدنى متوسط حسابي )لمتميز.اإلبداعية للعاملين وتحقيق األداء ا

بالمواهب  13 الكبرى على االحتفاظ  السلط  بلدية  الثقافية في  الدائرة  تسعى 
 البشرية المتميزة. 

3.23 1.035 

يلتزمون تقوم الدائرة الثقافية في بلدية السلط الكبرى على جعل العاملين   14
 بالعمل ويسعون إلى بذل أفضل الجهود في العمل. 

3.12 1.001 

تقوم الدائرة الثقافية في بلدية السلط الكبرى على تعزيز العاملين وذلك  15
 بهدف زيادة اإلنتاجية.

2.42 0.755 

تقوم  الدائرة الثقافية في بلدية السلط الكبرى على اقتناص كافة الفرص  16
 التنظيمية التي تحيط بالبلدية من البيئة الداخلية والخارجية. 

4.12 0.426 

تقوم الدائرة الثقافية في بلدية السلط الكبرى على االحتفاظ بالجديرين من   17
 العاملين لديها. 

2.23 0.708 

الثقافية في بلدية السلط  انخراط المواهب البشرية واالحتفاظ بها  في الدائرة    الدرجة الكلية لدور  
 الكبرى 

3.02 0.785 

 0.703 3.67 الدرجة الكلية لدور المواهب البشرية في الدائرة الثقافية في بلدية السلط الكبرى 
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والتي تنص على " تقوم  الدائرة الثقافية في بلدية السلط الكبرى على جلب األفكار الجديدة للقيادات وتطبيقها من أجل الخروج    11
جيدة. وبشكل عام، فقد كان موقف العينة نحو األسئلة إيجابيًا، ونستنتج من  عن جوهر األعمال الروتينية." وهذا يعكس درجة اتفاق  

 ذلك اتفاق المشاركين على دور تطوير المواهب البشرية  في الدائرة الثقافية في بلدية السلط الكبرى.

المتعلقة في لدور   الفقرات  العام لجميع  المتوسط الحسابي  السابق أن  الجدول  المواهب    أخيرًا، نالحظ من خالل  انخراط 
(، وهذا يدل على مستوى  3.02البشرية واالحتفاظ بها  في الدائرة الثقافية في بلدية السلط الكبرى من وجهة نظر المشاركين قد بلغ )

وة على )اتفاق جيد( بين أفراد العينة لدور  انخراط المواهب البشرية واالحتفاظ بها  في الدائرة الثقافية في بلدية السلط الكبرى. وعال 
( أي درجة اتفاق قوية لصالح الفقرة رقم 4.12( ، وبلغ أعلى متوسط حسابي )0.785ذلك، فإن قيمة االنحراف المعياري قد بلغت )

والتي تنص على : " تقوم  الدائرة الثقافية في بلدية السلط الكبرى على اقتناص كافة الفرص التنظيمية التي تحيط بالبلدية من   16
والتي تنص على " تقوم الدائرة الثقافية   17( لصالح الفقرة رقم 2.23ية والخارجية." ، بينما بلغ أدنى متوسط حسابي )البيئة الداخل

 في بلدية السلط الكبرى على االحتفاظ بالجديرين من العاملين لديها." وبشكل عام، فقد كان موقف العينة نحو األسئلة متفاوتًا.

 ثين لتقدير درجة تعزيز األبداع لدى العاملين وأفراد المجتمع المحلي  الفرع الثاني: استجابات المبحو 
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للعبارات المتعلقة لتقدير درجة تعزيز األبداع لدى العاملين 4ويبين الجدول رقم )

 وأفراد المجتمع المحلي. 
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(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للعبارات المتعلقة بتقدير درجة تعزيز األبداع لدى العاملين وأفراد المجتمع 4جدول )
 المحلي

( أن المتوسط الحسابي العام لجميع الفقرات المتعلقة في درجة تعزيز األبداع لدى العاملين 4يتضح من خالل الجدول رقم )
(، وهذا يدل على مستوى اتفاق جيد بين أفراد العينة لدرجة تعزيز 3.56وأفراد المجتمع المحليمن وجهة نظر المشاركين قد بلغ )

( وهو أمر طبيعي 0.961لمجتمع المحلي،  وعالوة على ذلك، فإن قيمة االنحراف المعياري بلغت )األبداع لدى العاملين وأفراد ا

االنحراف   المتوسط الفقرة  التسلسل 
 المعياري 

أعتقد أن العاملين في الدائرة الثقافية في بلدية السلط الكبرى  طموحون ومشجعون  1
 لآلخرين.

3.73 .741 

االرتياح أعتقد أن العاملين في الدائرة الثقافية في بلدية السلط الكبرى   يبدون   2
 لألفكار الجديدة، واإلضافة إليها، ويقومون ببذل المزيد من الجهد للتجديد والتطوير.

3.91 .947 

الكبرى     يملكون القدرة  أعتقد أن العاملين في الدائرة الثقافية في بلدية السلط   3
 العالية في إقناع اآلخرين إلنجاز أهدافهم.

3.57 .918 

أعتقد أن العاملين في الدائرة الثقافية في بلدية السلط الكبرى     يؤمنون بأن   4
 .اإلبداع ضرورة مطلقة لبقاء البلدية مستمرة

3.67 .949 

يهتمون باستفسارات  أعتقد أن العاملين في الدائرة الثقافية في بلدية السلط الكبرى  5
 السخط والتبرؤ منها. المراجعين والمجتمع المحلي، وال يظهرون 

3.36 1.111 

 989. 3.68 على تحفيز المبدعين ومكافأتهم.  تعمل الدائرة الثقافية في بلدية السلط الكبرى  6
الكبرى  7 السلط  بلدية  في  الثقافية  الدائرة  الموظفين  تأخذ  من  واالقتراحات  األفكار 

 .والمجتمع المحلي في المستوى الوظيفي والخدماتي بجدية
3.55 .859 

الكبرى  8 السلط  بلدية  في  الثقافية  الدائرة  نظر  تشجع  وجهات  لديهم  الذين  األفراد 
 .مختلفة لتحفيز اإلبداع

3.49 1.155 

تؤكد  على تفعيل  فرق العمل  أعتقد أن  الدائرة الثقافية في بلدية السلط الكبرى  9
 في تطوير عمل  المنظمة وتحفيز االبداع فيها.

3.27 .963 

تغرس الفلسفة اإلبداعية  في كل   أعتقد أن  الدائرة الثقافية في بلدية السلط الكبرى  10
 موظفي البلدية.

3.39 .999 

 0.961 3.56 الدرجة الكلية لدرجة تعزيز األبداع لدى العاملين وأفراد المجتمع المحلي
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يعكس التقارب في استجابات العينة، وبلغ أعلى متوسط حسابي في العبارات المتعلقة في تعزيز األبداع لدى العاملين وأفراد المجتمع  
أعتقد أن العاملين في الدائرة الثقافية في بلدية السلط الكبرى   يبدون   والتي تنص على "    2( لصالح الفقرة رقم  3.91المحلي )

االرتياح لألفكار الجديدة، واإلضافة إليها، ويقومون ببذل المزيد من الجهد للتجديد والتطوير ويعكس هذا درجة اتفاق قوية، بينما بلغ 
تقد أن  الدائرة الثقافية في بلدية السلط الكبرى تؤكد  على أع  والتي تنص على "   9( لصالح الفقرة رقم  3.27أدنى متوسط حسابي )

تفعيل  فرق العمل في تطوير عمل  المنظمة وتحفيز االبداع فيها." وهذا يعكس درجة اتفاق جيدة. وبشكل عام، فقد كان موقف العينة  
 لعاملين وأفراد المجتمع المحلي جيدة وايجابية. نحو العبارات إيجابيًا، ونستنتج من ذلك اتفاق المشاركين على أن تعزيز األبداع لدى ا

 النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة

ع الفرضية الرئيسية: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لدور المواهب البشرية في الدائرة الثقافية في بلدية السلط الكبرى في تعزيز اإلبدا
 لدى العاملين وأفراد المجتمع المحلي.

 وينبثق عن هذه الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية التالية:  

لتخطيط القوى البشرية في الدائرة الثقافية في بلدية السلط الكبرى في تعزيز اإلبداع لدى العاملين ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية   •
 وأفراد المجتمع المحلي. 

ي الدائرة الثقافية في بلدية السلط الكبرى في تعزيز اإلبداع لدى العاملين لتطوير المواهب البشرية ف ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية   •
 وأفراد المجتمع المحلي. 

النخراط المواهب البشرية واالحتفاظ بها في الدائرة الثقافية في بلدية السلط الكبرى في تعزيز ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية   •
 اإلبداع لدى العاملين وأفراد المجتمع المحلي. 

اختبار معامل االرتباط بيرسون الذي يساعد على اختبار الفرضية والحكم النهائي عليها، وللتحقق من الفرضية الرئيسة تم استخدام  
المتغير المستقل )المواهب البشرية في الدائرة الثقافية(  وما إذا سيتم قبولها أو رفضها، حيث يظهر الجدول التالي معامل االرتباط بين  

 :(تعزيز اإلبداعالتابع ) على المتغير
 

دور المواهب البشرية في الدائرة الثقافية في بلدية السلط الكبرى في تعزيز اإلبداع لدى العاملين بين  (: معامل االرتباط  5الجدول رقم )
 وأفراد المجتمع المحلي 

 معامل االرتباط

 القرار
مستوى 
 االرتباط الداللة 

االنحراف  
 المعياري 

المتوس
 المجال  N ط

 0.788 0.000 دالة
0.341 4.064 120 

في  البشرية  المواهب  دور 
بلدية  في  الثقافية  الدائرة 
 السلط الكبرى 

 تعزيز اإلبداع 120 4.127 0.338
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دور المواهب البشرية في الدائرة الثقافية في بلدية السلط ( نالحظ وجود ارتباط ذات داللة إحصائية بين 5ومن خالل الجدول رقم )  
.الكبرى في تعزيز اإلبداع لدى العاملين وأفراد المجتمع المحلي  

( على المتغير المواهب البشرية في الدائرة الثقافيةور  كما وتم استخدام اختبار االنحدار الخطي المتعدد لقياس أثر المتغير المستقل )د
 (.6وجاءت النتائج كما في الجدول ) (،تعزيز اإلبداع لدى العاملين وأفراد المجتمع المحليالتابع )

 ( تحليل االنحدار المتعدد ألثر دور المواهب البشرية في الدائرة الثقافية في بلدية السلط الكبرى في تعزيز اإلبداع لدى 6جدول )

 
 العاملين وأفراد المجتمع المحلي

الثقافية في بلدية ( يالحظ وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين أثر دور المواهب البشرية في الدائرة  6من خالل الجدول )
( وبين انخراط المواهب البشرية واالحتفاظ بها، وتطوير المواهب البشرية، و تخطيط القوى البشريةالسلط الكبرى من خالل المتغيرات )

( وهي قيمة اقل من مستوى الداللة 0.000)  Sig، حيث بلغت قيمة سيجما  تعزيز اإلبداع لدى العاملين وأفراد المجتمع المحلي
( فإن نوع هذه العالقة طردية؛ مما يعني أن تطبيق المواهب البشرية في 0.788)  Beta(، ووفقا لقيمة بيتا  α≤0.05اإلحصائية )

  Fول أن قيمة اختبار  كما ويبين الجد  ،   اإلبداع لدى العاملين وأفراد المجتمع المحليالدائرة الثقافية في بلدية السلط الكبرى يعزز  
المعنوية  193.865بلغت ) المستقل    0.05( وهي دالة إحصائيًا عند مستوى  المتغير  العالقة بين  دور وتدل على جودة نموذج 

أما    تعزيز اإلبداع لدى العاملين وأفراد المجتمع المحليوالمتغير التابع  المواهب البشرية في الدائرة الثقافية في بلدية السلط الكبرى  
 نموذج العالقة بين المتغيرين فتعطى من خالل العالقة التالية:

1Y = 0.952 + 0.781. x 

( وهذا يعني أن المواهب البشرية في الدائرة 0.622)  R2( وهو ارتباط متوسط، وبلغ معامل تحديد0.788)  Rوبلغ معامل االرتباط  
وبذلك ترفض   ،لدى العاملين وأفراد المجتمع المحلي% من االبداع  62.2الثقافية في بلدية السلط الكبرى مسؤول عن تعزيز ما نسبته  

 ( βقيمة ) المتغير

 (tقيمة )
T-

test 
 

Std. 
Error 

 
 ( Fقيمة )

F-Test Sig 

 
Beta 

 
 

R R 
Square 

Adjusted 
R Square 

 الثابت  
0.952 4.158 0.229 

 
 
 

193.86
5 

0.000 

 
 
 

0.788 
0.788

a 0.622 0.618   دور المواهب البشرية
في الدائرة الثقافية في 
 بلدية السلط الكبرى 

0.781 
13.92

4 0.056 
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ر المواهب البشرية في الدائرة يوجد أثر ذو داللة إحصائية لدو   فرضية البحث الرئيسة، وتقبل الفرضية البديلة والتي تنص على "
 ".  الثقافية في بلدية السلط الكبرى في تعزيز اإلبداع لدى العاملين وأفراد المجتمع المحلي

 نتائج الفرضية الفرعية األولى

الثقافية في بلدية ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتخطيط القوى البشرية في الدائرة  تنص الفرضية الفرعية األولى على أنه"  
  السلط الكبرى في تعزيز اإلبداع لدى العاملين وأفراد المجتمع المحلي".

على تعزيز اإلبداع لدى    (Simple Linear Regression)تحليل االنحدار البسيط  اختبار    والختبار الفرضية الفرعية األولى تم
البشرية في الدائرة الثقافية في بلدية السلط الكبرى كمتغير مستقل، كمتغير تابع، وتخطيط القوى    العاملين وأفراد المجتمع المحلي

 ( يوضح النتائج. 7والجدول )

 

لمعامل االرتباط بين تخطيط القوى البشرية في الدائرة الثقافية في بلدية السلط الكبرى وبين  نتائج تحليل االنحدار البسيط( 7جدول )

 تعزيز اإلبداع لدى العاملين وأفراد المجتمع المحلي 
السلط خطيط القوى البشرية في الدائرة الثقافية في بلدية ( يالحظ وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين ت7من خالل الجدول )

( وهي قيمة اقل من مستوى 0.016)  Sig، حيث بلغت قيمة سيجما  الكبرى وبين تعزيز اإلبداع لدى العاملين وأفراد المجتمع المحلي
خطيط القوى  ( فإن نوع هذه العالقة إيجابية طردية؛ مما يعني أن ت0.220)  Beta(، ووفقا لقيمة بيتا  α≤0.05الداللة اإلحصائية )

كما ويبين الجدول أن قيمة    ،  اإلبداع لدى العاملين وأفراد المجتمع المحلييعزز  ة الثقافية في بلدية السلط الكبرى  البشرية في الدائر 
وتدل على جودة نموذج العالقة بين المتغير المستقل   0.05( وهي دالة إحصائيًا عند مستوى المعنوية  6.025بلغت )  Fاختبار  

 ( أما نموذج العالقة بين المتغيرين فتعطى من خالل العالقة التالية:تعزيز اإلبداعع )والمتغير التاب( خطيط القوى البشريةت)

1Y = 3.604 + 0.201. x 

 ( βقيمة ) المتغير 
 (tقيمة )

T-test 
 

Std. 
Error 

 
 (Fقيمة )

F-Test Sig 

 
Beta 

 
 

R R 
Square 

Adjusted R 
Square 

 الثابت  
3.604 10.74

4 0.335 
 
 

6.025 0.016 

 
 

0.220 0.220a 0.049 0.041  تخطيط القوى البشرية 
0.201 2.455 0.082 
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خطيط ( وهذا يعني أن ت0.049)  R2( وهو ارتباط جيد نوعا ما، وبلغت قيمة معامل تحديد0.220)  Rوبلغت قيمة معامل االرتباط   
، وبذلك ترفض اإلبداع لدى العاملين وأفراد المجتمع المحلي% من  4.9مسؤول عن تعزيز ما نسبته  القوى البشرية في الدائرة الثقافية  

يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتخطيط القوى البشرية في الدائرة الثقافية في   هذه الفرضية، وتقبل الفرضية البديلة والتي تنص على "
 ". لط الكبرى في تعزيز اإلبداع لدى العاملين وأفراد المجتمع المحليبلدية الس

 نتائج الفرضية الفرعية الثانية  

تنص الفرضية الفرعية الثانية على أنه "ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطوير المواهب البشرية في الدائرة الثقافية في بلدية السلط  
 العاملين وأفراد المجتمع المحلي".الكبرى في تعزيز اإلبداع لدى 

على تعزيز اإلبداع لدى    (Simple Linear Regression)والختبار الفرضية الفرعية الثانية تم اختبار تحليل االنحدار البسيط  
كمتغير مستقل، العاملين وأفراد المجتمع المحلي كمتغير تابع، وتطوير المواهب البشرية في الدائرة الثقافية في بلدية السلط الكبرى  

 ( يوضح النتائج. 8والجدول )

 

نتائج تحليل االنحدار البسيط لمعامل االرتباط بين تطوير المواهب البشرية في الدائرة الثقافية في بلدية السلط الكبرى في ( 8جدول )

 تعزيز اإلبداع لدى العاملين وأفراد المجتمع المحلي 
( يالحظ وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين تطوير المواهب البشرية في الدائرة الثقافية في بلدية السلط  8من خالل الجدول )

( وهي قيمة اقل من مستوى 0.000)  Sigالكبرى وبين تعزيز اإلبداع لدى العاملين وأفراد المجتمع المحلي، حيث بلغت قيمة سيجما  
( فإن نوع هذه العالقة إيجابية طردية؛ مما يعني أن تطوير المواهب 0.761)  Beta(، ووفقا لقيمة بيتا  α≤0.05)الداللة اإلحصائية  

كما ويبين الجدول أن قيمة  البشرية في الدائرة الثقافية في بلدية السلط الكبرى يعزز اإلبداع لدى العاملين وأفراد المجتمع المحلي،  
، وتدل على جودة نموذج العالقة بين المتغير المستقل 0.05ة إحصائيًا عند مستوى المعنوية  ( وهي دال162.577بلغت )  Fاختبار  

 ، أما نموذج العالقة بين المتغيرين فتعطى من خالل العالقة التالية: تعزيز اإلبداعوالمتغير التابع وهو وهو تطوير المواهب البشرية 

 ( βقيمة ) المتغير

 (tقيمة )
T-

test 
 

Std. 
Error 

 
 ( Fقيمة )

F-Test Sig 

 
Beta 

 
 

R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square 

 الثابت  
0.277 0.939 0.295 

 
 
 

162.57
7 

0.000 

 
 
 

0.761 

0.761
a 0.579 0.576   المواهب تطوير  ا 

12.75 0.928 البشرية 
1 0.073 
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1Y = 0.277 + 0.928. x 

( وهذا يعني أن تطوير المواهب 0.579)  R2( وهو ارتباط متوسط نوعا ما، وبلغ معامل تحديد.7610)  Rوبلغ معامل االرتباط  
% من اإلبداع لدى العاملين وأفراد المجتمع  57.9البشرية في الدائرة الثقافية في بلدية السلط الكبرى مسؤول عن تعزيز ما نسبته  

البشرية في الدائرة لتطوير المواهب  يوجد أثر ذو داللة إحصائية    فرضية، وتقبل الفرضية البديلة وهي "المحلي، وبذلك ترفض هذه ال
 ".  الثقافية في بلدية السلط الكبرى في تعزيز اإلبداع لدى العاملين وأفراد المجتمع المحلي

 نتائج الفرضية الفرعية الثالثة

ة في النخراط المواهب البشرية واالحتفاظ بها في الدائرة الثقافي ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية    تنص الفرضية الفرعية الثالثة على أنه
 بلدية السلط الكبرى في تعزيز اإلبداع لدى العاملين وأفراد المجتمع المحلي.

على تعزيز اإلبداع لدى    (Simple Linear Regression)والختبار الفرضية الفرعية الثالثة، تم اختبار تحليل االنحدار البسيط  
 رية واالحتفاظ بها في الدائرة الثقافية في بلدية السلط الكبرى وانخراط المواهب البشالعاملين وأفراد المجتمع المحلي كمتغير تابع،  

 ( يوضح النتائج. 9كمتغير مستقل، والجدول )

نتائج تحليل االنحدار البسيط لمعامل االرتباط بين انخراط المواهب البشرية واالحتفاظ بها في الدائرة الثقافية في بلدية (  9جدول )

 العاملين وأفراد المجتمع المحلي في تعزيز اإلبداع لدى  السلط الكبرى 
انخراط المواهب البشرية واالحتفاظ بها في الدائرة الثقافية ( يالحظ وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين 9من خالل الجدول )

( وهي قيمة  0.000)  Sig، حيث بلغت قيمة سيجما  في بلدية السلط الكبرى في تعزيز اإلبداع لدى العاملين وأفراد المجتمع المحلي
( فإن نوع هذه العالقة إيجابية طردية؛ مما يعني 0.662)  Beta(، ووفقا لقيمة بيتا  α≤0.05اقل من مستوى الداللة اإلحصائية )

ا الكبرى أن  السلط  بلدية  الثقافية في  الدائرة  العاملين وأفراد  تعزز    نخراط المواهب البشرية واالحتفاظ بها في  المجتمع  اإلبداع لدى 
، وتدل على جودة 0.05( وهي دالة إحصائيًا عند مستوى المعنوية  92.214بلغت )  Fكما ويبين الجدول أن قيمة اختبار    ،المحلي

 ( βقيمة ) المتغير

 (tقيمة )
T-

test 
 

Std. 
Error 

 
 ( Fقيمة )

F-Test Sig 

 
Beta 

 
 

R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square 

 الثابت  
0.467 1.256 0.327 

 
 

92.214 0.000 

 
 

0.662 0.662
a 0.439 0.434   المواهب انخراط 

البشرية  
 واالحتفاظ 

0.875 9.603 0.091 
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تعزيز اإلبداع لدى العاملين وأفراد  والمتغير التابع وهو  نخراط المواهب البشرية واالحتفاظ بهانموذج العالقة بين المتغير المستقل وهو ا
 ، أما نموذج العالقة بين المتغيرين فتعطى من خالل العالقة التالية: المحلي المجتمع

1Y = 0.467+ 0.875. x 

االرتباط   ما، وبلغ معامل تحديدR  (0.662وبلغ معامل  ارتباط متوسط نوعا  أن اR2(0.439( وهو  يعني  المواهب ( وهذا  نخراط 
تعزيز اإلبداع لدى % من  43.9مسؤول عن تعزيز ما نسبته    سلط الكبرى البشرية واالحتفاظ بها في الدائرة الثقافية في بلدية ال

يوجد أثر ذو داللة إحصائية   فرضية وتقبل الفرضية البديلة والتي تنص على "، وبذلك ترفض هذه الالعاملين وأفراد المجتمع المحلي
السلط الكبرى في تعزيز اإلبداع لدى العاملين وأفراد المجتمع  النخراط المواهب البشرية واالحتفاظ بها في الدائرة الثقافية في بلدية  

 ". المحلي

 ملخص نتائج الدراسة
 توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها:

 درجة اتفاق قوية وايجابية بين أفراد عينة الدراسة لدور المواهب البشرية في الدائرة الثقافية في بلدية السلط الكبرى.  .1
 المشاركين على أن تعزيز األبداع لدى العاملين وأفراد المجتمع المحلي جيدة وايجابية. اتفاق  .2
وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين أثر دور المواهب البشرية في الدائرة الثقافية في بلدية السلط الكبرى من خالل  .3

تعزيز اإلبداع لدى ( وبين  اط المواهب البشرية واالحتفاظ بهاانخر ، وتطوير المواهب البشرية، و تخطيط القوى البشريةالمتغيرات )
 العاملين وأفراد المجتمع المحلي.

خطيط القوى البشرية في الدائرة الثقافية في بلدية السلط الكبرى وبين تعزيز اإلبداع وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين ت .4
 لدى العاملين وأفراد المجتمع المحلي.

ارتباط ذات داللة إحصائية بين تطوير المواهب البشرية في الدائرة الثقافية في بلدية السلط الكبرى وبين تعزيز    وجود عالقة .5
 اإلبداع لدى العاملين وأفراد المجتمع المحلي. 

لسلط الكبرى انخراط المواهب البشرية واالحتفاظ بها في الدائرة الثقافية في بلدية اوجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين   .6
 في تعزيز اإلبداع لدى العاملين وأفراد المجتمع المحلي. 

 التوصيات 
 في ضوء ما أتت به الدراسة من نتائج واستنتاجات، فإّن الباحث يوصي بما يلي:

والمحافظة على هذا  ضرورة حرص الدائرة الثقافية في بلدية السلط الكبرى على دعم ومساندة السلوك اإلبداعي لدى العاملين،   •
 .المستوى، ومعالجة أوجه القصور في بعض أبعاد السلوك اإلبداعي

أن تحرص الدائرة الثقافية في بلدية السلط الكبرى على توفير دورات تدريبية تمكن المسؤولين والعاملين بها من حل المشكالت  •
ساعدهم على التكيف مع الظروف والمتغيرات والمواقف  التي تواجههم وإيجاد بدائل متعددة للمشاكل الطارئة، وتوفير دورات ت
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المتجددة واستيعابها، وتدريبهم على كيفية توليد األفكار الجديدة وتجربتها واعطاء المزيد من الدورات حول كيفية تنمية السلوك 
 اإلبداعي للعاملين في الدائرة الثقافية وأبناء المجتمع المحلي وتشجيعهم على اإلبداع.
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Abstract : 
The study aimed to identify the role of human talents in the cultural department in the Greater Salt Municipality in enhancing 

creativity among workers and members of the local community. To achieve the objectives of the study, the descriptive 

analytical method was followed. The researcher chose a stratified random sample due to the difficulty of enumerating the 

entire research community. The representative sample of the community was determined based on the proportion of the 

research community size with the sample size selected for the study. Questionnaires were distributed to them in a random 

manner. The final research sample that was analysed reached (120) workers in The Cultural Department in the Greater Salt 

Municipality and members of the local community. 

 Among the results of the study, there was a strong and positive degree of agreement among the members of the study sample 

for the role of human talent in the cultural department in the Greater Salt Municipality. The participants agreed that enhancing 

creativity among workers and members of the local community is good and positive, and there is a statistically significant 

correlation between the impact of the role of human talents in the cultural department in the Greater Salt Municipality through 

the variables (manpower planning, developing human talents, and engaging and retaining human talents). And between 

enhancing creativity among workers and members of the local community. 

Keywords: The cultural department, The municipality of Salt, Promoting creativity, The local community, Workers in the 

Greater Salt Municipality. 
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