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الهداء
إلي من كان لي وما يزال كالبيارق الزاهية التي تعتلي هامة الخير والعطاء
والدي الحبيب حفظه الله
إلي روح سيدتي الولى التي غرست في داخلي براعم المحبة والسلم
والوفاء
والدتي الغالية عليها رحمة الله
إلي من أخذ بيدي فسمت بقربه مشاعر النسانية الفاخرة حبا ً واحتواء
زوجي العزيز سلمه الله
إلي بيادر المل ومرافئ الود والقلوب المخلصة المفعمة بالنقاء
أخواتي وأخواني وصديقاتي وزميلتي وفقهم الله
إلي المل المشرق في حياتي إلي فلذتا كبدي ورحيانتا روحي
)ابني محمد المعتز وابنتي أماني( مشاعل الضياء باركهما الله
وإلي المثابرين علي رعاية وخدمة طلب العلم إينما كانوا
إلي الذين يخاطبون الوطنية بأعلى مستويات العطاء
إلي الذين يتهيب الهداء من جهدهم وجهودهم وتتلشى الهداءات أمام
مسيرات إنجازاتهم
إلي جميع معلمي بلدي العزيزة وخاصة منهم معلمي المرحلة الثانوية
الذين كان لهم الفضل بعد الله تعالى في الوصول إلي هذه النتيجة
وإلي كل طالب علم وباحث عن معرفة أقدم هذا الجهد المقدر وكلي أمل
أن ينال شيء من الرضاء
لمسة وفاءإلي التي قدمت لي الدعم اليجابي الذي قادني للعتقاد بأنني
علي طريق الصواب والتي شاركتني فضولي حول البداع صديقتي واختي
الميرة أسماء بنت محمد بن عبد العزيز أل سعود حفظها الله.
والي كل من دعا لي واحتجب اسمه عن الظهور في الهداء فله مني
كامل الثناء
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شكر وتقدير
الحمد لله رب العالمين والصلة والسلم علي سيدنا محمد خاتم النبياء
وأشرف المرسلين.
كما يسرني أن أتوجه بالشكر إلي الصرح العلمي جامعللة السلودان للعلللوم
والتكنولوجيا كما أخص بالشكر كلية الدراسات العليا كلية التربية قسم علم
النفس ،وأخص بالشكر سعادة عميد كلية التربية.
واخص بالشكر الللي مكتبللة جامعللة السلودان للعلللوم والتكنولوجيللا ومكتبلة
جامعة الخرطوم ومكتبة السودان عمادة المكتبات ومكتبة جامعة امدرمان
السلمية.
كما اتقدم بالشكر الي معلمي المرحلة الثانوية بمحلية الخرطوم
بطاقة خاصة ملئها الشكر والعرفان أتوجه بها إلي أستاذي الفاضل الدكتور
ياسر جبريل معاذ
وإن جاز لحروف المعرفة كلها أن تتجمع في كلمات لعبر بها عن شكري
وعرفاني وتقديري لما قدمه لي من نصح ومساندة ودعم
فمن جادت يداه ثمار جهدا ً

*** فله في ظل الثناء مقيل

كما أتقدم بالشكر إلللي السللاتذة الجلء الللذين قللاموا بتحكيللم هللذه الداة
وهم :د .علي فرح .د .أسماء عبد العال .أ .جمال محمد د .سلوي عبد الللله
ود .عبد الرزاق البوني.
الباحثة
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المستخلص
هللدف هللذا البحللث للتعللرف علللى العلقللة بيللن البللداع المهنللي وبعللض
المتغيرات الديمغرافيللة ،كمللا هللدف للتعللرف عللى الفلروق فللي النلوع ،العملر،
المساق الكاديمي ،الموهل العلمي  ،ومكان العمل ،والتعرف العلقة الرتباطية
بين البداع وسنوات الخبرة والدورات التدريبية .فقد استخدمت الباحثللة المنهللج
الوصفي إلرتباطي وقد تم واختيار عينة البحللث بالطريقللة العشللوائية البسلليطة
والتي بلغ حجمها) (112منهم ) (45معلم و) (67معلمة .ولقد استخدمت الباحثة
مقياس البداع المهني مللن تصللميم برنسللتن  ،وتللم اسللتخدام المعللادلت التيللة
لمعالجة البيانات إحصائيا:
اختبار )ت( لمتوسط مجتمع واحد .و اختبار )ت( لمجموعتين مستقلتين .واختبار
تحليل التباين الحادي )أنوفا( وإختبار مان وتني وإختبار بيرسون وتوصل البحللث
للنتائج التالية:
 .1يتسللم البللداع المهنللي لللدى معلميللن المرحلللة الثانويللة بوليللة الخرطللوم
بالرنخفاض.
 .2ل توجد فروق معنوي في البلداع المهنللي للدى معلملي المرحلللة الثانويللة
بولية الخرطوم تبع ا ً لمتغير النوع في جميع البعاد عدا بعد الصللالة كللانت
الفروق لصالح الذكور.
 .3ل توجد فروق معنوي في البلداع المهنللي للدى معلملي المرحلللة الثانويللة
بولية الخرطوم تبعا ً لمتغير المساق الكاديمي.
 .4ل توجد فروق معنوية في البلداع المهنلي للدى معلملي المرحللة الثانويلة
بولية الخرطوم تبعا ً لمتغير مكان العمل.
 .5توجد فروق معنوية فللي البللداع المهنللي لللدى معلمللي المرحلللة الثانويللة
بولية الخرطوم تبع ا ً العمر ببعد المرونللة والمجمللوع الكلللي بينمللا ل توجللد
فروق في بقية البعاد.
 .6ل توجد فروق معنوية في البلداع المهنلي للدى معلملي المرحللة الثانويلة
بولية الخرطوم تبعا ً لمتغير المؤهل العلمي.
 .7ل توجد علقة إرتباطية بين البداع المهني للدى معلملي المرحللة الثانويلة
بولية الخرطوم ومتغير سنوات الخبرة.
 .8ل توجد علقة إرتباطية بين البداع المهني للدى معلملي المرحللة الثانويلة
بولية الخرطوم ومتغير الدورات التدريبية التي حصلت عليها
وأخيرًا ،وضعت الباحثة توصيات ومقترحات لدراسات مستقبلية.

Abstract
The present research is aim to identify the relationship
between creativity and some vocational variables, as the
objective to identify the differences in gender, age,
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qualification, and the workplace, to identify correlation
between creativity and years of experience and training. The
researcher used the correlative descriptive method. The
sample has been
chosen randomly. The total samples are (112):45 males
and (67) females . The researcher has used the measure of
creativity of professional design (Princeton). The following
equations were used to analyzes the data statistically:
T- student test used to assess the sighfieat diffeuncs between
to in lependentgvoups & dependant groups in one community
one way fvalysis of variance man Whitney test and Pearson
test are used in the statistical andysis of Aging groups,
independent groups and correlation respectively levity
significant difference test LSD was wed to asses the
significance among different means. the researcher has
found the following results:
1. Professional creativity for higher school teachers in
Kharatoum State is low.
2. There are no significant differences in the professional
creativity for higher school teachers in Khartoum State
according to the gender in all dimensions except the
dimension of originality, which slomed significant the
differences for males ( P ≤ 0.05).
3. There are no significant differences in the professional
creativity higher school teachers in Khartoum State according
to the academic dicipline.
4. There are no significant differences in the professional
creativity higher school teachers ( P ≤ 0.05) in Khartoum State
according to the place of work.
5. There are significant differences in the professional
creativity higher school teachers in Khartoum State according
to the variable of age with reference to the dimensions of
flexibility and the total grouping, the hexibility was
significanthy ( P ≤ 0.05) improne for agitprop 30-39 compane
to less then 30 and 40-50 compane to 30-39 while there are
no significant differences in the rest of the dimensions.
6. There are no significant differences in the professional
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creativity for higher school teachers in Khartoum State
according to the academic qualification.
7. There is no correlation relation between the professional
creativity for higher school teachers in Khartoum State
according to the years of experience.
8 There is no correlation n between the professional creativity
for higher school teachers in Khartoum State according to the
training courses.
Finally, the researcher suggested recommendations for
further studies.
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