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 المستخلص 

تناولت الباحثة في الدراسة  " تأثير االنشطة الذهنية في تحقيق االنتاجية االبداعية " اذ يحظى 

موضوع االنشطة الذهنية باهتمام متزايد لكونة من المواضيع المهمة ، والتي لها تاثير كبير عمى 

االنتاجية ، فاالنشطة الذهنية هي القدرات العقمية التي يمتمكها الفرد والتي لها مستقبل المنظمات 

تأثير كبير عمى مستوى الفرد في العمل من خالل درجة الذكاء والتفكير واالدراك والبصيرة التي 

يمتمكها الفرد والتي تتفاوت من شخص الخر ، فأن لمستوى الذكاء العالي والقدرة عمى التفكير 

وامكانية االدراك لالمور والمشاكل الخاصة في العمل وامتالك البصيرة لممستقبل ع السميم الواس

يجعل لالفراد العاممين دور في نجاح االنتاج وتحقيق االنتاجية االبداعية وتفاقمت حاجة االفراد 

في  لمتأهيل من خالل تطويرهم وتدريبهم وزرع المهارات االبداعية لديهم ، مشكمة الدراسة تكمن

تساعد االفراد العاممين في المنظمة لموصول الى االنتاجية االبداعية ، االنشطة الذهنية هل ان 

وتهدف الباحثة من خالل دراستها الى معرفة محددات االنشطة االنتاجية والعوامل التي تؤثر 

 عمى االنتاجية االبداعية .

ائية ميدانآ لتطبيق العممي مستندة الى ووقع اختيار الباحثة عمى الشركة العامة لمصناعات الكهرب

استخدام االستبانة واالفادة من تحميل نتائجة بعد معالجتها باستعمال عدد من االساليب 

االحصائية كالوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االرتباط ومعامل االنحدار ونسبة 

بعدد من المدراء العامين ومديري والمتمثمة   %90االهمية وقد بمغ حجم العينة في الشركة 

االقسام ومسؤولي الشعب ، وتوصمت الباحثة من خالل الدراسة الى مجموعة من االستنتاجات 

اهمها جميع عالقات االرتباط والتأثير في الناتج العممي لتأثير االنشطة الذهنية في تحقيق 

موعة من التوصيات كان اهمها االنتاجية االبداعية ذات داللة معنوية ، واختتممت الدراسة بمج

لتعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف من ضرورة تحديد نقاط القوة والضعف التي تمتمكها 

 اجل سد الفجوة وتعظيم النجاحات .
 


