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                   الممخص:                                                           
سعت الدراسة إلى معرفة دكر اإلبداع اإلدارم لمقادة األكاديمييف في تنمية رأس الماؿ 
الفكرم مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بجامعة القصيـ، كقد تـ استخداـ المنيج الكصفي 

( عضك ٖٓٔف )االرتباطي كما أنو تـ استخداـ االستبانة كأداة لمدراسة، كتككنت عينة الدراسة م
مف أعضاء ىيئة التدريس بجامعة القصيـ اختيركا بالطريقة العشكائية البسيطة. كقد تكصمت 
الدراسة إلى بعض النتائج منيا: أف القادة األكاديمييف يمارسكف اإلبداع اإلدارم بدرجة كبيرة، كما 

أنو ال فركؽ ذات داللة أف مستكل تنمية رأس الماؿ الفكرم لمقادة األكاديمييف جاء بدرجة كبيرة، ك 
إحصائية في درجة ممارسة اإلبداع اإلدارم ترجع الختالؼ الجنس كسنكات الخبرة، كال فركؽ 

ترجع لمدرجة العممية فيما يتعمؽ ببعدم األصالة  0ٓٔٓذات داللة إحصائية عند مستكل ثقة 
ة الفكرية فكانت كقبكؿ المخاطرة، كتكجد فركؽ بالدرجة الكمية كبعد المركنة، أما بعد الطالق

، كما أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في 0ٓ٘ٓالفركؽ دالة إحصائيًّا عند مستكل ثقة 
مستكل تنمية رأس الماؿ الفكرم فيما يتعمؽ بالدرجة الكمية كأبعاد )صناعة كتنشيط كالمحافظة 

فيما يتعمؽ  عمى رأس الماؿ الفكرم( ترجع الختالؼ الجنس، كتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية
ببعد استقطاب رأس الماؿ الفكرم لصالح اإلناث، كال فركؽ ذات داللة إحصائية ترجع الختالؼ 
سنكات الخبرة، كما أنو ال فركؽ ذات داللة إحصائية فيما يتعمؽ ببعد المحافظة عمى رأس الماؿ 

ل ثقة الفكرم ترجع الختالؼ الدرجة العممية، كتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستك 
فيما يتعمؽ بالدرجة الكمية كأبعاد )استقطاب كصناعة كتنشيط رأس الماؿ الفكرم( ترجع 0ٓ٘ٓ

الختالؼ الدرجة العممية، كما أسفرت نتائج الدراسة عف الدكر اإليجابي لدرجة ممارسة اإلبداع 
 اإلدارم لمقادة األكاديمييف بجامعة القصيـ في تنمية رأس الماؿ الفكرم. 

 فتاحية: الكممات الم
 جامعة القصيم  –أعضاء ىيئة التدريس  –رأس المال الفكري  –األبداع اإلداري 
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Summary: 

The study sought to know the role of the administrative creativity 

of academic leaders in the development of intellectual capital from the 

point of view of the faculty members at Qassim University. Qassim were 

chosen by simple random method. The study reached some results, 

including: that academic leaders practice administrative creativity to a 

large degree, and the level of intellectual capital development of 

academic leaders came to a large degree, and that there are no statistically 

significant differences in the degree of administrative creativity practice 

due to the difference of gender and years of experience, and there are no 

significant differences in the degree of administrative creativity. 

Statistical significance at the .0.0 confidence level refers to the academic 

degree with regard to the dimensions of originality and acceptance of 

risk, and there are differences in the total degree and after the flexibility. 

As for after intellectual fluency, the differences were statistically 

significant at a confidence level of .0.5, and there are no statistically 

significant differences in the level of confidence. The development of 

intellectual capital with regard to the total degree and dimensions 

(industry, activation and preservation of intellectual capital) is due to the 

difference in sex, and there are statistically significant differences 

regarding the dimension of attracting intellectual capital in favor of 

females, and there are no statistically significant differences due to the 

different years of experience, and there is no Statistically significant 

differences with regard to the dimension of preserving intellectual capital 

due to the difference in the academic degree, and there are statistically 

significant differences at the level of confidence of .0.5 with regard to 

the total degree and dimensions (attraction, industry, The activation of 

intellectual capital) is due to the difference in the degree of education, 

and the results of the study revealed the positive role of the degree of 

practicing administrative creativity of academic leaders at Qassim 

University in the development of intellectual capital0 
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Administrative innovation - intellectual capital - faculty members - 

Qassim University  
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 المقدمة: 

ا لممنظمات في ظؿ ىذه التطكرات كالتحديات المحيطة بيا،  يعدُّ اإلبداع أمرنا ضركريًّا كىامًّ
ذا كاف اإلبداع مطمكبنا في جميع منظمات  فأمر بقائيا كمستكل أدائيا يعتمد عمى إبداعيا، كا 

داراتيا، التي تعمؿ عمى تنمية المجتمع فمف الضركرم أف يككف أك  الن في المنظمات التعميمية كا 
 (.ٕٔٔ، صٕ٘ٔٓالقدرات اإلبداعية عف طريؽ جذب الكفاءات كاإلعداد المتميز ليا )عساؼ، 

كما أف اإلبداع اإلدارم مف المكاضيع الحديثة بشكؿ عاـ عمى اإلدارة كعمى مستكل اإلدارة 
اـِ القادة الطامحيف بالتجديد كالبقاء في زمف العكلمة التربكية بشكؿ خاّص، حيث حاز عمى اىتم

كالتغيرات التكنكلكجية المتسارعة، كالذيف يستجيبكف لمتغيرات كيكاجيكف المشكالت بطرؽ إبداعية، 
كال يتُـّ ذلؾ إالا مف خالؿ االىتماـ بالعنصر البشرم كتنميتِو كاالستفادة منو بما يحقؽ العكائَد 

 (.ٕٓ، صٕٙٔٓلممنظمة )حمداف، 

(  اإلبداع اإلدارم أنو عممية مخططة كمرتبة ٜٕٓٓ( كخير اهلل)ٕٗٓٓكيعرؼ أبك بكر)
كمتكاممة لجعؿ المنظمة تتميز بأدائيا كتتكافؽ مع الظركؼ المحيطة بيا، سعينا لتحقيؽ الفائدة 

 لمفرد بشكؿ خاص كالمنظمة بشكؿ عاـ.

إيجابية  تعكد بالنفع عمى المنظمات  باإلضافة إلى ما يقدِّمو اإلبداع اإلدارم مف مخرجات  
كالعامميف بيا، مف خالؿ التخمص مف التفكير االعتيادم كالبحث عف أفكار جديدة، ككسر 

 (.ٓٗ، صٕٙٔٓالحكاجز لمعامميف إلظيار ما لدييـ مف قدرات )كردكسي كناصرم، 

قادمة، التي ُيعَتَمد كعمى مستكل التعميـ العالي، الذم ُيَعدُّ ركيزة التعميـ في بناء األجياؿ ال
عمييا كقكل عاممة في المستقبؿ بكؿِّ أبعاده السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية، ال يزاؿ النظاـ 
التعميمّي في بعض الدكؿ يعاني مف أزمة إدارية كاضحة، األمر الذم يعكؽ مف تحقيؽ كثير مف 

 (.ٚ، صٕٔٔٓأىدافيػػػػػا التنمكية )النصراهلل،
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 داري:أبعاد األبداع اإل
كلقد كرد مجمكعة مف الخصائص التي تقـك عمى مسممة ترل أف اإلبداع ميما كاف مجالو 
ال يقـك عمى بعد كاحد بؿ مجمكعة مف األبعاد؛ كمف ىذه األبعاد: الطالقة الفكرية، األصالة، 

 المركنة، قبكؿ المخاطرة. كفيما يمي عرض لتمؾ األبعاد:

 (:intellectual fluencyالطالقة الفكرية ) -1
ُتعبر الطالقة الفكرية عف الجانب الكمي في اإلبداع، كيقصد بيا القدرة عمى إنتاج أكبر 
عدد مف األفكار في مدة زمنية معينة، كتعّد ىذه الميارة عممية تذكر كاستدعاء لممعمكمات 
            المتكافرة لدل الفرد مف خبرات كمفاىيـ كحقائؽ، لمؾ يتحّتـ عمى الفرد أف يككف ذات ثقافة

 كاسعة كمتجددة.

 (:flexibilityالمرونة ) -2
تتضمف المركنة الجانب النكعي في اإلبداع، كتعني قدرة الفرد عمى تغير الحالة الذىنية 
بتغير المكقؼ، بحيث ال يتمسؾ بالمكاقؼ السابقة، كيكجو نكع تفكيره كمساره بتغير المثير أك 

لذىني، بحيث يككف الفرد قادر عمى إنتاج عدد متطمبات المكقؼ، كتعد المركنة عكس الجمكد ا
متنكع كمختمؼ مف األفكار، كفي المركنة يتـ االىتماـ بنكعية األفكار ال بكميتيا، حيث ال بد أف 

 (.ٕ٘ٓ، صٕٗٔٓ( )خميؿ، ٛٚ، صٕٗٔٓتككف األفكار متنكعة في جكىرىا )شنؾ، 

 (:Originalityاألصالة ) -3
           ككنة لمتفكير اإلبداعي كاألكثر ارتباطنا، كتعنيتعّد األصالة مف القدرات الميمة الم

            قدرة الفرد عمى إنتاج أفكار جديدة كفريدة كخالقة كمدىشة لـ يسبؽ ليا أحد، حيث إنو
كمما قؿ شيكع الفكرة زادت درجة أصالتيا، فتعدُّ األفكار التي يقدميا الفرد أصيمة عندما تُقدـ 

          تقميدية، تختمؼ ميارة األصالة عف المركنة كالطالقة مف حيث إنيا حمكالن غير مألكفة كال
( ٛٚ، صٕٗٔٓال تعني كمية األفكار التي يقدميا الفرد، بؿ جكدتيا كحداثتيا )شنؾ، 

 (.ٕ٘-ٕٗ، صٕٗٔٓ)السكارنة، 
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 (:Risk-takingقبول المخاطرة ) -4
مدل جرأتو في تحمؿ ( أنو يقصد بو رغبة الفرد ك ٛ٘ٔ، صٕ٘ٔٓذكر عمي كالحاكـ )

المخاطر الناتجة عف األفعاؿ التي يتخذىا عند تبني أفكار كأساليب جديدة، كيعبر عف مدل 
 جرأتو في تعريض نفسو لمفشؿ أك النقد، كالعمؿ في ظركؼ غامضة كالدفاع عف أفكاره.

يجاد حمكؿ ليا، بحيث يككف الفرد  كىي كذلؾ المبادرة في تبني أفكار كأساليب جديدة، كا 
عمى استعداد لتحمؿ المخاطر الناتجة عف العمؿ الذم يقـك بو، كعمى استعداد لتحمؿ 

 (.ٜٔ، صٕٙٔٓالمسؤكليات الناشئة عنو )بف زرعو، 

( لمعممية اإلبداعية مف أكثر النماذج شيرة، كقد حددىا في wallasكيعّد نمكذج كاالس )
 (:ٕٔٔ، صٕٓٓٓأربع مراحؿ )المزيدم، 

 ر:مرحمة اإلعداد والتحضي -1
تعّد ىذه المرحمة البذرة األساسية لإلبداع، فيي تأتي بالغالب بشكؿ مفاجئ كغامض، حيث 
لقاء  دارة الحكار كالمناقشات كا  يتجو المبدع في ىذه المرحمة إلى تنمية قدراتو بالقراءة كالمالحظة كا 

 مة التالية.األسئمة، فعممية التييؤ يجب أف تككف منظمة حتى يستطيع المبدع االنتقاؿ إلى المرح

 مرحمة الكمون: -2
يسمييا البعض االحتضاف أك البزكغ كىي مرحمة يتحرر فييا العقؿ مف الشكائب كاألفكار 
التي ال عالقة ليا بالمشكمة، حيث تأتي بعد عدة محاكالت يائسة لمكصكؿ إلى حؿ لممشكمة، كقد 

 تستمر المرحمة لسنكات أك قد تقتصر عمى بضع دقائؽ.

 مرحمة اإلشراق: -3
طمؽ عمييا الكشؼ أك اإللياـ، كتشمؿ شرارة اإلبداع، أم المحظة التي تكلد فييا فكرة كي

ا إلى حؿ المشكمة.  جديدة، كتؤدم أيضن
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 مرحمة التحقيق: -4
عادة النظر فييا، بإخضاعيا لمتحقيؽ  في ىذه المرحمة يتـ اختبار الفكرة اإلبداعية كا 

دة كأصمية كغير مسبكقة، كالعمؿ اإلبداعي كالفحص كالتطكير، كتقديـ الدليؿ عمى أف الفكرة فري
مف مرحمة اإلشراؽ إلى مرحمة التحقيؽ الفعمي قد يستغرؽ األمر عدة سنكات، كتبرز أىمية 
الخصائص الشخصية كالعكامؿ العقمية مثؿ الذكاء كالقدرة عمى تغيير التكجو العقمي كالمركنة 

 .كالقدرة عمى التقكيـ كالحكـ كاالستنتاج

 داع اإلداري:مستويات اإلب
يعد اإلبداع جزءنا ميمًّا كضركريًّا في مختمؼ حياة الفرد، فيك جزء ال يتجزأ مف أعمالو 
اليكمية، حيث يمكف تدريب الفرد عمى زيادة قدراتو اإلبداعية، حيث إف فيمو ألسس العممية 
             اإلبداعية يمكنو مف فيـ اإلبداع بشكؿ أكبر، فقد أشارت معظـ الدراسات إلى مستكيات

( كدراسة الشياب كأبكحمكر ٕٚٔ-ٕٛٔ، صٕٙٓٓاإلبداع اإلدارم كما في دراسة عبكم )
 (:ٕٗ-ٖٕ، صٕٗٔٓ)

 اإلبداع عمى المستوى الفردي:
              فاإلبداع عمى المستكل الفردم ما ىك إال محصمة لجيكد إبداعية يتـ التكصؿ إلييا

         يد، كيككف لدييـ إبداعية خالقة لتطكير مياراتيـ مف قبؿ أحد األفراد الذيف تعكدكا التجد
        كمكاىبيـ كتنميتيا، كلقد سعى الكثير مف الكّتاب كالباحثيف لتحديد السمات التي تميز
الشخصية المبدعة مف حيث القدرات كالميكؿ؛ كمف بيف ىذه الخصائص كما ذكرىا 

(kreitner&kinicki (ٜٜٕٔ,p٘ٛٓ: 

 بذؿ الفرد كقتنا كبيرنا بإتقاف عممو.المعرفة: حيث ي -
 التعميـ: فالتعميـ الذم يؤكد المنطؽ يعكؽ اإلبداع. -
 الذكاء: فيك ليس شرطنا لإلبداع. -
  الشخصية: يتمتع الشخص المبدع باالستقاللية كركح المخاطرة كالمثابرة كاالنفتاح عمى  -

 اآلراء الجديدة.
ا، بؿ يميؿ إلى التفاعؿ كتبادؿ اآلراء مع العادات االجتماعية: المبدع ليس مكتفينا ذاتيًّ  -

 اآلخريف.
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 اإلبداع عمى مستوى الجماعة:
ىك اإلبداع الذم يتـ مف قبؿ الجماعة، حيث يجتمع الفريؽ أك طاقـ العمؿ كيتعاكنكا فيما 
بينيـ لتطكير األفكار كالتجديد لألفضؿ، فإبداع الجماعة يفكؽ اإلبداعات الفردية لألعضاء؛ 

لمتفاعؿ كتبادؿ الرأم فيما بينيـ، فال شؾ أف المنظمات المعاصرة تكاجو مجمكعة كذلؾ نتيجة 
 مف التحديات التي تتطمب تطكير لجماعات العمؿ المبدعة.

 اإلبداع عمى مستوى المنظمة:
ال يمكف الكصكؿ إلى ىذا المستكل مف اإلبداع إال إذا تحقؽ اإلبداع عمى المستكل 

الجيد الكبير التاـ بمعاكنة جميع أطقـ العمؿ في جميع  الفردم كالجماعي، فيك ينتج عف
مستكيات اإلدارة، كىناؾ مستكيات تتفرد في مستكل أدائيا ككفاءتيا، كغالبنا تككف ىذه اإلدارات 
تعمؿ بنظاـ مثالي مقارنةن باإلدارات األخرل، فاإلبداع في المنظمات المعاصرة لـ يعد مسألة 

نما صار أمرنا ضركريًّا كال غنى عنو إذا ما أرادت البقاء كاالزدىار، كعمييا أف تجعؿ  ترؼ، كا 
 اإلبداع أسمكب عمميا كممارستيا اليكمية.

فضالن المنظمات،يعدُّ رأس الماؿ الفكرم مصدر اإلبداع كالتجديد كعالمة بارزة عمى نجاح كتفكؽ 
(، Muhamad,et al, ٕٕٓٔ ,pٖٜعف ككنو يمثؿ مكجكدنا إستراتيجيًّا لممنظمة كثركتيا الحقيقية)

ناتو كطرؽ فالبعض يرل أنو إدارة لممعرفة كقيمة مضافة لو، أما البعض اآلخر رّكز عمى مكك 
 (.٘٘ٔ-ٗ٘ٔص،ٜٕٔٓقياسو ككيفية استخدامو)الراشيدم،

             ُعرؼ رأس الماؿ الفكرم بأنو مجمكعة األصكؿ التي تعتمد عمى العقكؿ البشرية، 
، كتحقؽ قيمة مضافة لممنظمة، كتدعـ قدراتيا التنافسية كتؤدم إلى اإلنتاج المستمر

ا ىاشـ )ٗٙٗ، صٖٕٔٓ)الكثيرم، ( بأنيا قيمة ما تممكو ٚٛ، صٕٙٔٓ(، كما عرفيا أيضن
المنظمة مف المكجكدات الفكرية كالميارات كالعالقات التي تستفيد منيا في تمبية احتياجات 

 المستفيديف لتحقيؽ القيمة المضافة.
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 لمال الفكري:أىمية رأس ا
يعّد رأس الماؿ الفكرم مف المؤشرات الميمة التي تعكس حالة تطكر الفكر اإلدارم، فضالن 
عف أنو ُيعد السالح األقكل لتقدـ المنظمات التعميمية بشكؿ خاص فالثركات كحدىا ال تكفي 

حقؽ عكائد لتحديد المكانة، فالمنظمات التعميمية التي تعتمد إدارتيا عمى القابميات الذىنية تُ 
عالية، حيث إف استثمار المكارد كتسخيرىا لصالح المنظمة يؤدم إلى بناء المنظمات الذكية، 
باإلضافة إلى ككنو مكردنا إستراتيجيًّا في ظؿ االقتصاد المعرفي حيث ُيشكؿ قكة فاعمة كمصدرنا 

 (.ٗٚٔ-ٕٚٔ، صٜٕٓٓرئيسنا لمثركة )العنزم،

ا يعطي جيكد التنمية البشر  ية كالتدريب مضمكننا إستراتيجيًّا يمبي احتياجات تنمية كىك أيضن
طاقات التنمية طاقات اإلبداع، كيدعـ اإلبداع كاالبتكار مف خالؿ التركيز عمى الطاقات 
اإلبداعية التي يكتشفيا، كيحافظ عمى الخبرات كالمعرفة لدل األفراد كيضمف بقاءىا داخؿ 

 (.ٚٛ، صٖٕٔٓالمنظمة )مرسي،

( أف االىتماـ برأس الماؿ الفكرم بالمنظمات التعميمية ٖٓ، صٕٚٔٓكيرل الراشدم )
ُيساىـ في دعـ عمميات التنمية المستدامة، فضالن عمى أنو يعّد تنمية اقتصادية كاجتماعية بشكؿ 
غير مباشر، فيك الرأس الماؿ الحقيقي لممنظمات التعميمية ككف المعرفة كالمعمكمات الصحيحة 

ة القدرة عمى النمك كاالستثمار كالتنافس، كما أف رأس الماؿ الفكرم يعّد كالدقيقة ُتعطي المنظم
 مف أبرز األدكات التنافسية في العصر الحالي ككنو عنصر غير قابؿ لمتقميد.

 أبعاد رأس المال الفكري:
يعد رأس الماؿ الفكرم مصدرنا لإلبداع كاالبتكار، فالمنظمات التي تسعى لالستمرار كالتطكر 

ء البد أف يككف لدييا رأس ماؿ فكرم، حيث إف بناء قاعدة فكرية في أم منظمة يضمف كاالرتقا
ليا مصدرنا لمتنافس في ىذا العصر، كىناؾ عدة طرؽ كاستراتيجيات تستطيع مف خالليا المنظمة 
          جذب العقكؿ التي تمتمؾ الميارات كالقدرات اإلبداعية كتحفيزىا كتنميتيا لخمؽ المعرفة 

 أفضؿ. بشكؿ

يطرح ىذا المحكر أبعاد تنمية رأس الماؿ الفكرم المتمثمة في: استقطاب رأس الماؿ 
 الفكرم، كصناعتو، كتنشيطو كالمحافظة عميو:
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 استقطاب رأس المال الفكري: -1
ُيشير ىذا البعد الجيكد التي تبذليا المنظمة في البحث عف األفراد الذيف يمتمككف ميارات 

سب مع طبيعة نشاطاتيا، باإلضافة إلى تكفير المناخ المناسب لجذب كقدرات عالية، بما يتنا
           أصحاب القدرات كالخبرات مف خالؿ تكفير كتمبية احتياجاتيـ االقتصادية كاالجتماعية 

 (.ٚ، صٕٕٔٓ)أبك الغنـ، 

 ( مصادر االستقطاب إلى:146-145، ص2224وقسم ماىر )
 المصادر الداخمية: .1

             ت المتاحة داخؿ المنظمة، كيمكف المجكء ليا عند الحاجة ألفرادكُيقصد بيا الخبرا
 يمتمككف خبرة.

 المصادر الخارجية: .2
 ُتمثؿ الخبرات التي تحتاج إلييا المنظمة كال تتكافر داخميا، كىي تعبر عف سكؽ العمؿ.

 صناعة رأس المال الفكري: .3
كالممارسات التي تستطيع مف  يتمثؿ ىذا البعد في قدرة المنظمة عمى كضع السياسات

خالليا تككيف رأس ماؿ فكرم خاص بيا، كذلؾ مف خالؿ اتباع عدد مف اإلجراءات المنيجية 
مثؿ البرامج كالدكرات التدريبية كبرامج لتنمية العالقات االجتماعية بيف األفراد بما يساعد عمى 

             نظمة دكف غيرىا إنشاء نسيج معرفي خاص بالمنظمة يككف بمنزلة ميزة تنافسية لمم
 (.ٕٙ، ص ٕٛٔٓ)القرعاف، 

 :تنشيط رأس المال الفكري -2

ُتعبر عف قدرة المنظمة عمى زيادة رصيدىا المعرفي بشكؿ مستمر مف خالؿ تطكير كتنمية 
القدرات الفكرية كالمعرفية كتنمية العالقات بيف األفراد، مف خالؿ اتباع عدد مف األساليب التي 

               اإلبداع كاالبتكار لدل األفراد، بما يمكنيـ مف مكاكبة التغيرات كالمستجداتتُثير عممية 
 (.ٓٔ، صٕٔٔٓ)عبد السالـ، 
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 المحافظة عمى رأس المال الفكري: .4
ىك قدرة المنظمة عمى اتخاذ مجمكعة مف اإلجراءات اإلدارية بغية الحفاظ كاالىتماـ 

ي لدييا الُمتمثؿ في الميارات كالخبرات كالمعارؼ كذلؾ بالطاقات المعرفية كعمى المخزكف المعرف
 (.ٕٚ، صٕٛٔٓمف خالؿ التدريب كالتحفيز المادم كالمعنكم أك التعمـ التنظيمي )القرعاف، 

كتكجد العديد مف الدراسات السابقة التي تطرقت لمكضكع اإلبداع اإلدارم كرأس الماؿ      
ستعرض الباحثة ىنا الدراسات التي تمت االستفادة الفكرم كتناكلتو مف زكايا مختمفة، كسكؼ ت

( الكمية أثر رأس الماؿ ٕٕٓٓمنيا مع اإلشارة إلى أبرز كأىـ مالمحيا، تناقش دراسة )حارداف، 
الفكرم المكرد صاحب األثر األكبر في التنمية المستدامة، مف خالؿ اإلبداع اإلدارم لمكادر 

افظة ضفار، حيث ىدفت الدراسة إلى تشخيص أثر التدريسي لدل مؤسسات التعميـ العالي بمح
رأس الماؿ الفكرم عمى التنمية المستدامة كتأثيرىا في اإلبداع اإلدارم، كقد استخدمت الدراسة 

( في بناء نمكذج الدراسة النظرية، كاستخدمت ٜٗٛٔنظرية المكارد كالكفاءات لكيرنيرفيمت)
اسة، كتككف مجتمع الدراسة مف جميع أعضاء ىيئة المنيج الكصفي التحميمي كاالستبانة كأداة لمدر 

التدريس بمؤسسات التعميـ العالي بضفار، كتكصمت الدراسة إلى كجكد أثر إيجابي لرأس الماؿ 
، ك كجكد تأثير ذم داللة إحصائية لرأس الماؿ الفكرم  الفكرم بمتغيراتو عمى التنمية المستدامة

اإلبداع اإلدارم يتكسط العالقة جزئيًّا بيف رأس الماؿ  عمى اإلبداع اإلدارم ، كأظيرت النتائج أف
 الفكرم كالتنمية المستدامة.

( إلى معرفة مدل اىتماـ مؤسسة اتصاالت الجزائر لكالية ٕٕٓٓىدفت دراسة )شنافي، 
بسكرة برأس الماؿ الفكرم كعالقتو باإلبداع اإلدارم، كقد تـ استخداـ المنيج الكصفي كاالستبانة 

سة، كقد كزعت عمى عينة عشكائية مف مكظفي المؤسسة، كتكصمت الدراسة إلى كجكد كأداة لمدرا
( بيف متغيرات الدراسة المستقمة الخاصة 0ٓ٘ٓعالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )

 برأس الماؿ الفكرم كتفعيؿ اإلبداع اإلدارم.



 عواطف عمي السيف العوفي /د        اإلبداُع اإلداريُّ لمقادة األكاديميين
 عروب عبد الرحمن عبد اهلل الجبر أ/         
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الفكرم في تشجيع  ( إلى تحميؿ دكر إدارة راس الماؿٕٚٔٓتيدؼ دراسة )بف عمكمة، 
اإلبداع عمى مستكل الجامعات الجزائرية مع معرفة اتجاىات المبحكثيف سكاء أكانكا أساتذة أك 
أساتذة إدارييف إزاء درجة تكافر أبعاد إدارة رأس الماؿ الفكرم كمستكل اإلبداع اإلدارم في ىذه 

ة إلى النتائج التالية: عدـ الجامعات، كتـ استخداـ االستبانة كأداة لمدراسة، كقد تكصمت الدراس
كجكد سياسة صريحة تنتيجيا الجامعات الجزائرية إلدارة رأس ماليا الفكرم، ضعؼ مستكل 
اإلبداع في الجامعات الجزائرية، كجكد مساىمة معنكية بيف أبعاد رأس الماؿ الفكرم كتشجيع 

رل األساتذة األبداع عمى مستكل الجامعات المبحكثة مف كجية نظر األساتذة، في حيف ي
اإلدارييف أف ىذه المساىمة تعكد إلدارة رأس الماؿ التنظيمي، عدـ كجكد فركؽ ذات داللة معنكية 
بيف أفراد العينة حكؿ تشجيع اإلبداع تعزل إلى المتغيرات الكسيطة)الجنس، السف، نكع الكمية، 

 العضكية في المخبر، الرتبة العممية، المنصب اإلدارم، الخبرة المينية(.

( عمى قياس أثر إدارة المعرفة كرأس الماؿ الفكرم عمى ٕ٘ٔٓركازت دراسة )سعيد، 
اإلبداع اإلدارم، كاستخدمت الدراسة المنيَج الكصفيا التحميمي، كاالستبانة كأداة  لمدراسة عمى 

( مفردة مف أربع مدارس أىمية، كتكصمت الدراسة إلى كجكد اختالفات ٘ٙٔعينة مككنة مف )
آراء عينة الدراسة فيما يتعمؽ بمدل إدراؾ المديريف ألىمية اإلبداع اإلدارم بالمدارس  معنكية بيف

المبحكثة، ككجكد عالقة ارتباط مكجبة معنكية بيف إدارة المعرفة كاإلبداع اإلدارم، ككجكد عالقة 
فا ارتباط طردية مكجبة كقكية بيف رأس الماؿ الفكرم كاإلبداع اإلدارم، كما أكادت النتائج أ

 اإلبداع اإلدارم يتأثر بإدارة المعرفة أكثر مف تأثره برأس الماؿ الفكرم.

ؿ إلى تصكر مقترح لتنمية رأس الماؿ الفكرم  (ٕٗٔٓكسعْت دراسة )عزكز، لمتكصُّ
بالجامعات المصرية مف خالؿ اإلبداع اإلدارم، كاتابعت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، 

ئج منيا: أفا رأس الماؿ الفكرم ىك الركيزة األساسية لبناء كتكصمت إلى مجمكعة مف النتا
ة في مجاؿ اإلبداع، كارتكاُز رأِس الماِؿ  الجامعات بصفة عامة كنجاح القيادات بصفة خاصا
الفكرمِّ عمى أىمية اإلنساف لككنو أىـا مكرد لجميع نكاحي الحياة، الرأس ماؿ الحقيقي الذم تممكو 

لفكرم المتمثؿ في المعرفة التي يمكف تحكيميا إلى قيمة، كاستغالؿ الجامعة ىك رأس الماؿ ا
المكارد كالكفاءات البشرية بشكؿ جيد كالتكليؼ بينيا بطريقة فعالة يؤدم الى اإلبداع اإلدارم 
بشتى أشكالو، كرأس الماؿ البشرم ىك أىـ عنصر في تككيف رأس الماؿ الفكرم؛ فعميو ينبغي 

 باستغالؿ إبداعاتيـ اإلدارية. مساعدُة رأس الماؿ البشرم



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 مشكمة الدراسة:
يمثؿ اإلبداع اإلدارمُّ أساَس االزدىار في أم منظمة، فإبداع القائد كابتكاره يجعمو يكاجو 
التحديات كيتخذ القرارات في أصعب الحاالت، كفي ضكء ما تشيده المممكة العربية السعكدية مف 

ؿ التي تسعى إلى تعزيز بيئة  ٖٕٓٓالكطنّي كرؤية  تطكرات كتحديثات، كَكفَؽ برنامج التحكُّ
داعمػػػػة لإلبداع كبنػػػػػاء مجتمع  معرفي منافس  عالميًّا، بدت الحاجة إلى التركيز كاالىتماـ 
بمجمكعة تمتمؾ قدرات  إبداعيةن تتمثؿ في رأس الماؿ الفكرم كالعمؿ عمى تنميتو مف أجؿ تحقيؽ 

 البقػػػػػػاء كالتميز.

أفا التربية تختمؼ عف غيرىا مف المجاالت األخرل، فيي بحاجة إلى التطكير  مف المعركؼ
كالتغيير المستمّر؛ لككنيا مرتبطة ارتباطنا كثيقنا بالعنصر البشرم الذم يتأثار كيؤثِّر بالبيئػػػػة 

 (، كعمى الرُّغـ مف سعي الجامعػػػػػػاتٔٙ، صٖٕٔٓالمحيطػػػػػػة كالظركؼ المتغايرة )الشيكاف، 
السعكدية إلى تطكير التعميػػػػـ الجامعػػي كتنكيػػػػع أساليب تحقيؽ ىذا التطكر، الذم يشمؿ تغييرات 
في اليياكؿ الجامعية كالسياسات كالتركيز عمى نكعية المخرجات، فإف العديد مف الدراسات أكادْت 

 .كجكد العديد مف المعكقات التي قد تحكُؿ دكف االستفادة مف رأسماليا الفكرم

كلعؿا مف أبرز جكانب القصكر ىك ضعؼ إدراؾ القيػػػادات بمدل أىميػػػػة اإلبداع اإلدارّم 
كرأس الماؿ الفكرّم كالذم نتج عنو عجُز المنظاماِت عف تكفير المػػُناخ المالئـ لتعزيِز كتشػػػجيِع 

اإلبداعّي لمعامميف فييا اإلبداع اإلدارّم، كافتقاُرىا إلى السياسة التحفيزية التي تعّزز مف التفكير 
 (.٘ٛ، صٕ٘ٔٓ)سػػػػعيد، 

فأصبحت الجامعات ُتعاني مف ثقافة  تنظيمية  غيِر محفزة كغير مشجعة؛ نتج عنيا عامُؿ 
طرد لمكفاءات، إضػػافةن إلى ُمعاناة المكارد البشرية مف النقص في تنمية الميارات كندرة برامج 

مجاالت متعددة كمنيا مجاؿ النشر العممي، األمر  التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس؛ في
الذم جعؿ القدرات المبدعة لمعضك مقيدة كمعطمة؛ بسبب غياب السياسات التنافسية المحفزة 
             كسيادة ثقافة تنظيمية ُمحبطة كغير مكاتية لمتغيير؛ في ظؿ التطكرات كالتحديات التي 

            ( ٙٔٔ،صٕٗٔٓبدعة لمكاجيتيا )الركيمي، يجب االستعداد ليا كتكظيؼ العقكؿ المُ 
 (.ٕٓ، صٕٔٔٓ)القرشي، 



 عواطف عمي السيف العوفي /د        اإلبداُع اإلداريُّ لمقادة األكاديميين
 عروب عبد الرحمن عبد اهلل الجبر أ/         
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ا تقدـ ذكره نجد أفا ُىناؾ قصكرنا كمعكقات  تحدُّ مف تنمية رأس الماؿ الفكرم في  كمما
الجامعات، كبما أفا نجاح أية جامعػػػة مرىكف بقيمػػػػة رأس الماؿ الفكرم لدييا؛ بكصفو مف أقكل 

ؿ مجتمع المعرفة، فقد دعت الحاجة إلى معرفة دكر اإلبداع اإلدارم لمقادة األسمحة في ظ
ومن ىنا برزت مشكمة الدراسة التي تتمثل في السؤال األكاديمييف في تنمية رأس الماؿ الفكرم، 

 الرئيس التالي:
ػػػػػة نظػػػػر ما دكر اإلبداع اإلدارّم لمقػػػػادة األكاديمييف في تنميػػػة رأس المػػػاؿ الفكرم مف كجي

 أعضػػػػاء ىيئػػػػة التدريس بجامعػػة القصيـ؟
 وتتفرَّع منو األســئمة التالية:

ما درجة ممارسة اإلبداع اإلدارّم لمقادة األكاديمييف مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس / 1س
 بجامعة القصيـ؟

مف كجيػػػػة نظػػػػر أعضػػػػاء ىيئة ما مستكل تنميػػػة رأس المػػاؿ الفكرم لمقػػػػادة األكاديمييف  /2س
 التدريس بجامعة القصيـ؟

ىؿ تكجػػػػد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجػػػػة ممارسػػػة اإلبداع اإلدارّم لمقادة / 3س
األكاديمييف ُتعزل لمتغير )الجنس، سنكات الخبرة، الدرجة العممية( مف كجيػػة نظر أعضػػػاء 

 ىيئة التدريس بجامعة القصيـ؟
ىؿ تكجػػػد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل تنمية رأس الماؿ الفكرم لمقادة  /4س

األكاديمييف ُتعزل لمتغير )الجنس، سنكات الخبرة، الدرجة العممية( مف كجية نظر أعضاء 
 ىيئة التدريس بجامعة القصيـ؟

ستكل تنمية رأس ما درجة االرتباط بيف ممارسة اإلبداع اإلدارم لمقادة األكاديمييف كم/ 5س
 الماؿ الفكرم مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بجامعة القصيـ؟ 

 أىداف الدراســة:
التعرُّؼ عمى درجػػػػػة ممارسػػػػة اإلبداع اإلدارّم لمقادة األكاديمييف مف كجيػػػػة نظػػػػر أعضاء  -ٔ

 ىيئة التدريس بجامعة القصيـ.
فكرم لمقادة األكاديمييف مف كجية نظر أعضاء التعرُّؼ عمى مستكل تنميػػػة رأس الماؿ ال -ٕ

 ىيئة التدريس بجامعة القصيـ.
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ػػػػا إذا كانت ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصػػػػائية في درجػػػػة ممارسػػػػة اإلبداع اإلدارّم  -ٖ الكشؼ عما
لمقادة األكاديمييف؛ ُتعزل لمتغير )الجنس، سنكات الخبرة، الدرجة العممية( مف كجية نظر 

 اء ىيئة التدريس بجامعة القصيـ.أعضػػػ
ا إذا كانت ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل تنمية رأس الماؿ الفكرم  -ٗ الكشؼ عما

 لمقادة األكاديمييف مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بجامعة القصيـ.
نمية التعرؼ عمى درجة االرتباط بيف ممارسة اإلبداع اإلدارم لمقادة األكاديمييف كمستكل ت -٘

 رأس الماؿ الفكرم مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بجامعة القصيـ. 
 أىمية الدراسة:

 األىمية النظرية: -
تستمدُّ ىذه الدراسة أىميتيا مف ندرة المكاضيع العربية التي تطرقت لإلبداع اإلدارم كدكره في  -ٔ

 تنمية رأس الماؿ الفكرم.
في الفكر اإلدارّم، كالحاجػػػة إلييـ في ظؿ  حداثة متغيرم الدراسة كعدُّىـ أدكات  معاصرةن  -ٕ

تطكرات العصر، لذلؾ قد تعكس ىذه الدراسػػػة األثر اإليجابيا لمقيادات ككذلؾ لمدارسيف 
 كالباحثيف.

تركز الدراسة عمى جانبي اإلبداع اإلدارم كرأس الماؿ الفكرم، كىذا األخير يرل بعض  -ٖ
 دية.الباحثيف أنو يفكؽ في تأثيره الجكانب الما

 األىمية التطبيقية: -

تطبيؽ كممارسة اإلبداع اإلدارم قد يسيـ في تحقيؽ أحد مستيدفات برنامج التحّكؿ الكطني  -ٔ
( التي تسعى إلى إيجػػػػػاد بيئػػػػة معززة لالبتكار كاإلبداع، كتكفير ٖٕٓٓلتحقيؽ رؤية المممكة )

 رأس ماؿ بشرم يتميز بالجكدة كالكفاءة.

تيا مف ككنيا محاكلةن إلثارة اىتمػػػػاـ القيادات الجامعيػػػة برأس الماؿ تستمدُّ الدراسة أىمي -ٕ
الفكرم؛ بنػػػػػاءن عمى مكانة الجامعات كككنيا مصدرنا خصبنا لممعارؼ كالقادرة عمى احتكائو 

 أكثر مف غيرىا.

ؤسسات اإلبداع اإلدارمُّ كرأس الماؿ الفكرم أمراف قد يسيماف في تحقيؽ الميزة التنافسػػية لمم -ٖ
 كالتحسيف مف جكدة العممية التعميمية.



 عواطف عمي السيف العوفي /د        اإلبداُع اإلداريُّ لمقادة األكاديميين
 عروب عبد الرحمن عبد اهلل الجبر أ/         
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 حدود الدراسة:
 الحدُّ الموضوعّي: -

سكؼ تتناكؿ الدراسُة درجَة ممارسة اإلبداع اإلدارم بأبعاده )الطالقة الفكرية، المركنة، 
          األصالة، قبكؿ المخاطرة( لدل القيادات األكاديمية؛ ككنيـ صانعي القرار في كمياتيـ، 

تنمية رأس الماؿ الفكرم مف حيث )استقطاب رأس الماؿ الفكرم، صناعة رأس الماؿ  كدكره في
الفكرم، تنشيط رأس الماؿ الفكرم، المحافظة عمى رأس الماؿ الفكرم( مف كجية نظر أعضاء 

 ىيئة التدريس.
 الحد البشري: -

        ستقتصر الدراسة عمى أعضاء ىيئة التدريس كمف في حكميـ مف الجنسيف 
ا لممعمكمات )الر  جاؿ، النساء( بجامعة القصيـ في كميات المقّر الرئيس؛ حيث يمثمكف مصدرنا ميمًّ

 التي تحتاجيا الدراسة كفقنا لمعينة.
 الحّد المكاني: -

أجريت الدراسة في جامعة القصيـ عمى كميات المقّر الرئيس المتمثمة في )كمية المغة العربية 
كالدراسات اإلسالمية، كمية التربية، كمية التأىيؿ الطبي،  كالدراسات االجتماعية، كمية الشريعة

كمية التصاميـ، كمية االقتصاد كاإلدارة، كمية الحاسب اآللي، كمية اليندسة، كمية العمارة 
كالتخطيط، كمية الطب البشرم، كمية الصيدلة، كمية طب األسناف، كمية التمريض، كمية العمـك 

، كمية الزراعة كالطب البيطرم(. الطبية كالتطبيقية، كمية العمـك  الصحية، كمية العمـك
 الحّد الزماني: -

ُطبقت الدراسة الميدانية بعد االنتياء مف اإلطار النظرم كبناء االستبانة، في الفصؿ 
 ىػ.ٔٗٗٔالدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 

 مصطمحات الدراسة:
 (:administrative creativityاإلبداع اإلداري )

داع اإلدارم بأناو "مزيج مف القدرات اإلبداعية كالخصائص الشخصية التي إف يعراؼ اإلب
كجدت في مناخ إبداعي فإنايا تجعؿ الفرد يسمؾ سمككنا إبداعيًّا فيككف أكثر إحساسنا بالمشكالت 
ا لألفكار فتتميز بتنفيذ إبداعي ينمي عف خبرة كدراية مقارنو بخبراتو  نتاجن كمركنة في التفكير كا 

 .(ٙٛٔ، صٕٚٔٓصية أك خبرات أقرانو" )النشمي، الشخ
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 ""Development of intellectual capitalتنمية رأس المال الفكرّي 
ىك" مفيـك يعبر عف الجيكد كالنفقات المبذكلة مف قبؿ المنظمة بيدؼ تطكير كتنمية 

كضع األصكؿ غير المممكسة كالمخزكف المعرفي فييا، مف خالؿ شحذ ىذه المعارؼ ككضعيا م
 (.ٚ، صٕٕٔٓالتنفيذ كاستغالليا االستغالؿ األمثؿ")أبك الغنـ، 

جراءاتيا   منيجية الدراسة وا 
 الدراسة: منيجأوال: 

تستخدـ الدراسػػػة المنيَج الكصفيا االرتباطي لمناسبتو لطبيعة كأىداؼ الدراسػػػػػػة، كىك يقـك 
كمف ثـ معرفة درجة تمؾ العالقة عمى معرفة ما إذا كاف ىناؾ ثمة عالقة بيف متغيريف كأكثر 

 (.ٜٖٕ، صٕٕٔٓ)العساؼ، 

 الدراسة: مجتمعثانًيا: 
عضك مف أعضاء ىيئة التدريس بكميات المقّر الرئيس  ٖٛ٘ٔيتككف مجتمع الدراسة مف 

          ق، حيث تـ استخراجٔٗٗٔبجامعة القصيـ في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الجامعي 
       ف مكظفي عمادة المكارد البشرية مف خالؿ اتصاؿ الباحثةعدد المجتمع األصمي م

 بالمكظفيف المختصيف.

 الدراسة: عينةثالثًا: 
 عينة تقنين األدوات )العينة االستطالعية(: -1

تككنت العينة االستطالعية التي تـ التأكد مف صدؽ كثبات االستبانة المستخدمة في 
عضكنا مف أعضاء ىيئة التدريس بجامعة القصيـ، تـ  ٓ٘الدراسة الحالية بالتطبيؽ عمييا مف 

         اختيارىـ بطريقة عشكائية كطبقت عمييـ االستبانة في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ 
 ق.ٔٗٗٔالجامعي 

 عينة الدراسة األساسية: -2
عضكنا مف أعضاء ىيئة التدريس بكميات المقّر  ٖٓٔتككنت عينة الدراسة األساسية مف 

بسيطة كفؽ معادلة ركبرت ماسكف كالبالغ  ئيس بجامعة القصيـ، تـ اختيارىـ بطريقة عشكائيةالر 
 عضكنا مف المجتمع األصمي لمدراسة. ٖٓٔعددىا 
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ق، كفيما يمي ٔٗٗٔكطبقت عمييـ االستبانة في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الجامعي 
 أسماء الكميات التي تككنت منيا العينة:

 ماء الكميات التي تكونت منيا العينة(: أس1جدول )
 اسـ الكمية 
 كمية المغة العربية كالدراسات االجتماعية ٔ
 كمية الشريعة كالدراسات اإلسالمية ٕ
 كمية التربية ٖ
 كمية التأىيؿ الطبي ٗ
 كمية التصاميـ ٘
 كمية االقتصاد كاإلدارة ٙ
 كمية الحاسب اآللي ٚ
 كمية اليندسة ٛ
 ارة كالتخطيطكمية العم ٜ
 كمية الطب البشرم ٓٔ
 كمية الصيدلة ٔٔ
 كمية طب األسناف ٕٔ
 عمادة الخدمات التعميمية ٖٔ
 كمية التمريض ٗٔ
 كمية العمـك الطبية التطبيقية ٘ٔ
 كمية العمـك الصحية ٙٔ
 كمية العمكـ ٚٔ
 كمية الزراعة كالطب البيطرم ٛٔ

وتوزيعيا وفًقا لمتغيرات الدراسة  وفيما يمي وصف لعينة الدراسة األساسية
 المختمفة:

 بالنسبة لمتغير الجنس:
 (: توزيع أفراد عينة الدراسة األساسية وفًقا لمتغير الجنس2جدول )

 النسبة التكرار الجنس

 %٘.ٖ٘ ٙٙٔ ذكر
 %٘.ٙٗ ٗٗٔ أنثى
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 يتضح من الجدول السابق أن:
%، في ٘.ٖ٘مف الذككر بنسبة بمغت  النسبة الكبرل مف أفراد عينة الدراسة الحالية كانكا

 %.٘.ٙٗحيف بمغت نسبة اإلناث في عينة الدراسة الحالية 

 بالنسبة لمتغير سنوات الخبرة:
 (: توزيع أفراد عينة الدراسة األساسية وفًقا لمتغير سنوات الخبرة3جدول )

 النسبة التكرار سنكات الخبرة

 %ٚ.ٛ ٕٚ سنكات ٘أقؿ مف 
 %ٛ.ٗٗ ٜٖٔ سنكات ٓٔف سنكات إلى أقؿ م ٘مف 
 %ٖ.ٕٔ ٙٙ سنة ٘ٔسنكات إلى أقؿ مف  ٓٔمف 
 %ٕ.ٕ٘ ٛٚ سنة فأكثر ٘ٔمف 

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف النسبة الكبرل مف أفراد عينة الدراسة الحالية كانكا مف 
%، ثـ ٛ.ٗٗسنكات بنسبة بمغت  ٓٔسنكات إلى أقؿ مف  ٘أصحاب سنكات الخبرة مف 

%، ثـ أصحاب سنكات الخبرة مف ٕ.ٕ٘سنة فأكثر بنسبة بمغت  ٘ٔمف أصحاب سنكات الخبرة 
سنكات بنسبة بمغت ٘سنة، كأخيرنا أصحاب سنكات الخبرة أقؿ مف  ٘ٔسنكات إلى أقؿ مف  ٓٔ
ٛ.ٚ.% 

 بالنسبة لمتغير الدرجة العممية:
 (: توزيع أفراد عينة الدراسة األساسية وفًقا لمتغير الدرجة العممية4جدول )

 النسبة التكرار لعمميةالدرجة ا

 %ٙ.ٕ ٛ معيد
 %ٜ.ٕٔ ٓٗ محاضر

 %ٚ.ٛٗ ٔ٘ٔ أستاذ مساعد
 %ٙ.ٖٓ ٜ٘ أستاذ مشارؾ

 %ٕ.٘ ٙٔ أستاذ
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يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف النسبة األكبر مف أفراد عينة الدراسة الحالية كانكا مف 
%، ثـ ٙ.ٖٓة بمغت %، يمييـ األساتذة المشارككف بنسبٚ.ٛٗاألساتذة المساعديف بنسبة بمغت 

%، كأخيرنا المعيدكف بنسبة ٕ.٘%، ثـ األساتذة بنسبة بمغت ٜ.ٕٔالمحاضركف بنسبة بمغت 
 %.ٙ.ٕبمغت 

 رابًعا: أدوات الدراسة:
لجمع البيانات الالزمة لإلجابة عف أسئمة الدراسة الحالية كتحقيقيا لألىداؼ التي تسعى 

نات مف األفراد عينة الدراسة، فبعد أف تـ االطالع إلييا تـ استخداـ االستبانة كأداة لجمع البيا
عمى الدراسات السابقة المتعمقة بمكضكع الدراسة، كاألدكات التي تـ استخداميا فييا تـ بناء 
 االستبانة الحالية، كفيما يمي كصؼ لالستبانة كخصائصيا اإلحصائية ككيفية االستجابة عمييا.

زمة عف المشكمة، حيث تناكلت البيانات األكلية ىدفت االستبانة إلى جمع البيانات الال
 ألفراد عينة الدراسة، كتككنت مف محكريف:

 األكؿ يتعمؽ باإلبداع اإلدارم بأبعاده األربعة.

 الثاني يتعمؽ برأس الماؿ الفكرم بأبعاده األربعة.

 وتشمل المحاور التالية:
ألصالة، المركنة، قبكؿ المخاطرة( درجة ممارسة اإلبداع اإلدارّم بأبعاده )الطالقة الفكرية، ا -

 عبارات. ٛلدل القيادات األكاديمية، كلقد اشتمؿ كؿ بعد مف األبعاد عمى 

مستكل تنمية رأس الماؿ الفكرم مف حيث )استقطاب رأس الماؿ الفكرم، صناعة رأس الماؿ  -
الفكرم، تنشيط رأس الماؿ الفكرم، المحافظة عمى رأس الماؿ الفكرم( لدل القيادات 

عبارات ماعدا بعد استقطاب رأس الماؿ  ٛألكاديمية، كلقد اشتمؿ كؿ بعد مف األبعاد عمى ا
 عبارات. ٘الفكرم الذم اشتمؿ عمى 
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صممت خيارات اإلجابة عمى أسئمة االستبانة عمى مقياس ليكرت الخماسي المتدرج )مكافؽ 

 تمامنا، مكافؽ، ال أدرم، غير مكافؽ، غير مكافؽ تمامنا(.

 االستبانة:صدق وثبات 

 أواًل: الصدق:

 لمتحقؽ مف صدؽ االستبانة الحالية تـ االعتماد عمى طريقتيف ىما:

  :)الصدق الظاىري )صدق المحكمينFace Validity 
تـ عرض االستبانة عمى عدد مف المحكميف الخبراء كالمتخصصيف في المجاؿ )نظر 

بداء آرائيـ فييإممحؽ رقـ مف حيث: مدل ارتباط كؿ عبارة مف  ( كطمب منيـ دراسة االستبانة كا 

عباراتيا بالبعد المنتمية إليو، كمدل كضكح العبارات كسالمة صياغتيا المغكية كمالءمتيا لتحقيؽ 

اليدؼ الذم كضعت مف أجمو، كاقتراح طرؽ تحسينيا؛ كذلؾ بالحذؼ أك اإلضافة أك إعادة 

ثرت االستبانة، كساعدت في الصياغة، كقد قدـ المحكمكف مالحظات قيمة أفادت الدراسة، كأ

 إخراجيا بصكرة جيدة.

  :صدق االتساق الداخميInternal Consistency 

  تـ كذلؾ التحقؽ مف صدؽ االستبانة المستخدمة في الدراسة الحالية عف طريؽ صدؽ

في  Pearson Correlationاالتساؽ الداخمي كذلؾ باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسكف 

يف درجة كؿ عبارة مف عبارات االستبانة كالدرجة الكمية لمبعد حساب معامالت االرتباط ب

المنتمية إليو العبارة، كذلؾ لمتأكد مف مدل تماسؾ كتجانس عبارات كؿ بعد فيما بينيا، 

 فكانت معامالت االرتباط كما ىي مكضحة بالجدكؿ التالي:
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مية لمبعد المنتمية (: معامالت االرتباط بين درجات عبارات االستبانة والدرجة الك5جدول )
 إليو العبارة

 االرتباط - العبارة - االرتباط - العبارة - االرتباط - العبارة - االرتباط - العبارة -
 المحكر األكؿ: اإلبداع اإلدارم -

 قبكؿ المخاطرة - المركنة - األصالة - الطالقة الفكرية -

- ٔ - ٓ.ٙٛ** - ٔ - ٓ.ٚٛ** - ٔ - ٓ.ٕٚ** - ٔ - ٓ.٘٘** 
- ٕ - ٓ.ٜٚ** - ٕ - ٓ.ٚٛ** - ٕ - ٓ.ٕٛ** - ٕ - ٓ.ٙٔ** 
- ٖ - ٓ.ٚٚ** - ٖ - ٓ.ٚٓ** - ٖ - ٓ.ٙ٘** - ٖ - ٓ.ٙٚ** 
- ٗ - ٓ.ٜٙ** - ٗ - ٓ.ٙٔ** - ٗ - ٓ.ٛٛ** - ٗ - ٓ.ٙٛ** 
- ٘ - ٓ.ٚٗ** - ٘ - ٓ.ٛٓ** - ٘ - ٓ.ٛ٘** - ٘ - ٓ.ٚٔ** 
- ٙ - ٓ.ٛٓ** - ٙ - ٓ.ٙ٘** - ٙ - ٓ.ٜٓ** - ٙ - ٓ.ٙٚ** 
- ٚ - ٓ.ٚٛ** - ٚ - ٓ.ٚٛ** - ٚ - ٓ.ٕٛ** - ٚ - ٓ.٘ٓ** 
- ٛ - ٓ.ٛٔ** - ٛ - ٓ.ٚٓ** - ٛ - ٓ.ٛ٘** - ٛ - ٓ.ٚٓ** 

 المحكر الثاني: رأس الماؿ الفكرم -
طاب رأس الماؿ استق -

 الفكرم
صناعة رأس الماؿ  -

 الفكرم
المحافظة عمى رأس  - تنشيط رأس الماؿ الفكرم -

 الماؿ الفكرم
- ٔ - ٓ.ٙ٘** - ٔ - ٓ.ٙ٘** - ٔ - ٓ.ٛٔ** - ٔ - ٓ.ٚٛ** 
- ٕ - ٓ.ٜٖ** - ٕ - ٓ.ٙٗ** - ٕ - ٓ.ٚٚ** - ٕ - ٓ.ٕٙ** 
- ٖ - ٓ.ٚٛ** - ٖ - ٓ.ٕٚ** - ٖ - ٓ.ٚٛ** - ٖ - ٓ.ٙٚ** 
- ٗ - ٓ.ٛ٘** - ٗ - ٓ.ٙ٘** - ٗ - ٓ.ٛٛ** - ٗ - ٓ.ٚ٘** 
- ٘ - ٓ.ٕٛ** - ٘ - ٓ.ٚٔ** - ٘ - ٓ.ٚ٘** - ٘ - ٓ.ٖٛ** 

** دالة عند مستكل  -
 ٔٓ.ٓداللة 

- ٙ - ٓ.ٙٚ** - ٙ - ٓ.ٚٚ** - ٙ - ٓ.ٚٚ** 
- ٚ - ٓ.ٖٗ** - ٚ - ٓ.ٛٓ** - ٚ - ٓ.ٚٙ** 
- ٛ - ٓ.٘ٚ** - ٛ - ٓ.ٛٓ** - ٛ - ٓ.ٙٔ** 

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامالت االرتباط بيف درجات عبارات االستبانة كالدرجة 
، كىك ٔٓ.ٓامالت ارتباط مكجبة كدالة إحصائيًّا عند مستكل الكمية لمبعد المنتمية إليو العبارة مع

 ما يؤكد اتساؽ كتجانس عبارات كؿ بعد فيما بينيا كتماسكيا مع بعضيا البعض.
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تـ كذلؾ التأكد مف تجانس األبعاد الفرعية لكؿ محكر مف محكرم االستبانة بحساب 
المنتمي إليو البعد، فكانت  معامالت االرتباط بيف درجات األبعاد كالدرجة الكمية لممحكر

 معامالت االرتباط كما ىك مكضح في الجدكؿ التالي:
 (: معامالت االرتباط بين درجات األبعاد والدرجة الكمية لممحور6جدول )

 المنتمي إليو البعد 

 معامؿ االرتباط - البعد - المحكر -

 المحكر األكؿ: اإلبداع اإلدارم -

 **ٜٓ.ٓ - الطالقة الفكرية -
 **ٜٔ.ٓ - األصالة -
 **ٜٛ.ٓ - المركنة -
 **ٙٛ.ٓ - قبكؿ المخاطرة -

المحكر الثاني: رأس الماؿ  -
 الفكرم

 **ٖٛ.ٓ - استقطاب رأس الماؿ الفكرم -
 **ٖٜ.ٓ - صناعة رأس الماؿ الفكرم -
 **ٕٜ.ٓ - تنشيط رأس الماؿ الفكرم -
 **ٜٛ.ٓ - المحافظة عمى رأس الماؿ الفكرم -

 2.21** دالة عند مستوى داللة 
السابؽ أف معامالت االرتباط بيف درجات األبعاد كالدرجة الكمية لممحكر  يتضح مف الجدكؿ

، كىك ما يؤكد ٔٓ.ٓالمنتمي إليو البعد معامالت ارتباط مكجبة كدالة إحصائيًّا عند مستكل 
 اتساؽ كتجانس أبعاد كؿ محكر فيما بينيا كتماسكيا مع بعضيا البعض.

  :صدق التمييزDiscrimination Validity 
لتأكد مف القدرة التمييزية لعبارات االستبانة باستخداـ النسبة الحرجة، حيث تـ ترتيب تـ ا

الدرجات الكمية عمى كؿ محكر مف محكرم االستبانة ترتيبنا تصاعديًّا، كتـ أخذىا كمحؾ داخمي 
لمحكـ عمى صدؽ عبارات المحكر مف حيث قدرتيا عمى التمييز بيف المرتفعيف كالمنخفضيف في 

% مف الدرجات الكمية  ٕٚبة مف أفراد العينة االستطالعية، حيث تـ تحديد أعمى كأدنى االستجا
% األفراد مرتفعي االستجابة كتمثؿ مجمكعة أدنى  ٕٚفي كؿ محكر، لتمثؿ مجمكعة أعمى 

عضكنا، كتـ حساب  ٗٔ% األفراد منخفضي االستجابة، كبمغ عدد أفراد كؿ مجمكعة  ٕٚ
فات المعيارية لمجمكعتي المرتفعيف كالمنخفضيف في كؿ عبارة مف متكسطات الدرجات كاالنحرا

عبارات االستبانة، كتمت المقارنة بيف ىذه المتكسطات باستخداـ النسبة الحرجة، فكانت النتائج 
 (:ٚكما ىك مكضح في جدكؿ )
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 (: معامالت التمييز لعبارات االستبانة7جدول )

 العبارات
 % ٕٚأعمى  % ٕٚأدنى 

 جةالنسبة الحر 
 انحراؼ معيارم متكسط انحراؼ معيارم متكسط

 المحور األول: اإلبداع اإلداري

ٔ ٖ.ٖٖ ٓ.ٜٓ ٗ.ٕٙ ٔ.ٕٕ ٗ.ٖٓ** 
ٕ ٖ.ٙٓ ٓ.ٖٚ ٗ.ٙٙ ٓ.ٗٛ ٚ.ٜٔ** 
ٖ ٖ.ٖٚ ٓ.ٚٓ ٗ.ٙٙ ٓ.ٙٔ ٙ.ٖ٘** 
ٗ ٖ.ٙٓ ٓ.ٖٚ ٗ.ٖ٘ ٓ.٘ٔ ٙ.ٛٓ** 
٘ ٖ.ٖ٘ ٓ.ٖٛ ٗ.ٙٓ ٓ.٘ٓ ٚ.ٔٙ** 
ٙ ٗ.ٓٓ ٔ.ٖٔ ٘.ٓٓ ٓ.ٓٓ ٘.ٚٛ** 
ٚ ٖ.ٖ٘ ٓ.ٖٛ ٗ.ٙٓ ٓ.٘ٓ ٚ.ٔٙ** 
ٛ ٖ.ٗٓ ٓ.ٕٛ ٗ.ٙٓ ٓ.٘ٓ ٛ.ٔٓ** 
ٜ ٖ.ٗٓ ٓ.ٖٚ ٗ.ٙٓ ٓ.٘ٓ ٛ.ٜٚ** 
ٔٓ ٖ.ٖٚ ٓ.ٚٓ ٗ.ٙٓ ٓ.٘ٓ ٙ.٘٘** 
ٔٔ ٖ.ٙٓ ٓ.ٜٔ ٗ.ٙٙ ٓ.ٗٛ ٙ.ٚٚ** 
ٕٔ ٖ.ٖٔ ٓ.ٜٜ ٗ.ٓٓ ٔ.ٜٔ ٖ.ٙٙ** 
ٖٔ ٖ.ٗٙ ٓ.ٖٛ ٗ.ٖ٘ ٓ.٘ٔٙ ٚ.ٖٔ** 
ٔٗ ٕ.ٗٙ ٓ.ٖٚٗ ٗ.ٗٙ ٓ.ٖٛٗ ٔٔ.ٚٗ** 
ٔ٘ ٖ.ٖٚ ٓ.ٚٓ ٗ.ٖ٘ ٓ.٘ٔ ٙ.ٓٔ** 
ٔٙ ٖ.ٗٓ ٓ.ٜٔ ٗ.ٙٓ ٓ.٘ٓ ٚ.٘٘** 
ٔٚ ٖ.ٗٙ ٓ.ٜٔ ٗ.ٙٓ ٓ.٘ٓ ٚ.ٔٓ** 
ٔٛ ٖ.ٙٙ ٓ.ٕٚ ٗ.ٜٖ ٓ.ٕ٘ ٔٓ.ٛٓ** 
ٜٔ ٖ.ٕٙ ٓ.ٚٚ ٗ.ٙٓ ٓ.ٖٙ ٙ.ٕٗ** 
ٕٓ ٖ.ٙٙ ٓ.ٙٔ ٗ.ٛٙ ٓ.ٖ٘ ٔٔ.ٓٚ** 
ٕٔ ٖ.ٛٓ ٓ.٘ٙ ٗ.ٜٖ ٓ.ٕ٘ ٕٔ.ٓٗ** 
ٕٕ ٖ.ٙٙ ٓ.ٛٔ ٗ.ٜٖ ٓ.ٕ٘ ٜ.ٜٙ** 
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 رررر

 العبارات
 % ٕٚأعمى  % ٕٚأدنى 

 جةالنسبة الحر 
 انحراؼ معيارم متكسط انحراؼ معيارم متكسط

 المحور األول: اإلبداع اإلداري

ٕٖ ٖ.ٗٙ ٓ.ٜٔ ٗ.ٖٚ ٓ.ٗ٘ ٛ.ٔٔ** 
ٕٗ ٖ.ٙٙ ٓ.ٙٔ ٗ.ٖٚ ٓ.ٗ٘ ٜ.ٔٓ** 
ٕ٘ ٕ.ٛٙ ٓ.ٖٛ ٖ.ٙٙ ٔ.ٔٚ ٖ.ٙٗ** 
ٕٙ ٖ.ٖٖ ٓ.ٕٚ ٗ.ٕٓ ٓ.ٙٚ ٘.ٖٚ** 
ٕٚ ٖ.ٗٙ ٓ.ٜٔ ٗ.ٙٙ ٓ.ٗٛ ٚ.٘ٛ** 
ٕٛ ٖ.ٙٙ ٓ.ٙٔ ٗ.ٖٚ ٓ.ٗ٘ ٜ.ٔٓ** 
ٕٜ ٖ.ٗٓ ٓ.ٜٔ ٗ.ٖٔ ٓ.ٚٗ ٗ.ٜٓ** 
ٖٓ ٕ.ٜٖ ٔ.ٔٙ ٗ.ٓٓ ٔ.ٜٔ ٗ.ٜٔ** 
ٖٔ ٖ.ٓٙ ٓ.ٜٙ ٗ.ٕٙ ٓ.ٜ٘ ٘.ٛٓ** 
ٖٕ ٖ.ٙٚ ٓ.ٜٓ ٗ.ٕٙ ٓ.ٛٛ ٖ.ٕٔ** 

 المحور الثاني: رأس المال الفكري
ٔ ٖ.ٕٓ ٔ.ٓٔ ٗ.ٙٓ ٓ.ٖٙ ٚ.ٙٛ** 
ٕ ٕ.ٛٙ ٓ.ٖٛ ٗ.ٖٚ ٓ.ٗ٘ ٕٔ.ٛٙ** 
ٖ ٖ.ٓٓ ٓ.ٙ٘ ٗ.ٙٓ ٓ.٘ٓ ٕٔ.ٙٚ** 
ٗ ٕ.ٖٚ ٓ.ٚٓ ٗ.ٗٓ ٓ.ٖٙ ٔٔ.٘٘** 
٘ ٕ.ٛٙ ٓ.ٙٗ ٗ.ٖ٘ ٓ.٘ٔ ٖٔ.ٕٜ** 
ٙ ٖ.ٕٙ ٓ.ٜ٘ ٗ.ٙٙ ٓ.ٗٛ ٔٔ.ٜٗ** 
ٚ ٕ.ٖٚ ٓ.ٗ٘ ٗ.ٗٙ ٓ.ٙٗ ٔٗ.ٗٗ** 
ٛ ٕ.ٓٙ ٓ.ٕ٘ ٗ.ٖ٘ ٓ.٘ٔ ٕٛ.ٓٔ** 
ٜ ٖ.ٛٓ ٔ.ٕٓ ٗ.ٙٓ ٓ.٘ٓ ٗ.ٓٓ** 
ٔٓ ٖ.ٖٖ ٓ.ٜٓ ٗ.ٖٚ ٓ.ٗ٘ ٜ.ٜٓ** 
ٔٔ ٖ.ٗٙ ٓ.ٖٛ ٗ.ٖٚ ٓ.ٗ٘ ٛ.ٖٚ** 
ٕٔ ٖ.ٛٙ ٓ.ٜٔ ٗ.ٖ٘ ٓ.ٙٗ ٖ.ٜٔ** 
ٖٔ ٖ.ٖ٘ ٓ.ٖٛ ٗ.ٙٙ ٓ.ٗٛ ٚ.ٜٙ** 
ٔٗ ٕ.ٖٖ ٓ.ٙٔ ٗ.ٛٓ ٓ.ٗٔ ٕٔ.ٚٙ** 



 عواطف عمي السيف العوفي /د        اإلبداُع اإلداريُّ لمقادة األكاديميين
 عروب عبد الرحمن عبد اهلل الجبر أ/         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 العبارات
 % ٕٚأعمى  % ٕٚأدنى 

 جةالنسبة الحر 
 انحراؼ معيارم متكسط انحراؼ معيارم متكسط

 المحور األول: اإلبداع اإلداري

ٔ٘ ٕ.ٗٓ ٓ.ٖٙ ٗ.ٖ٘ ٓ.٘ٔ ٔٚ.ٖٔ** 
ٔٙ ٕ.ٗٙ ٓ.ٚٗ ٗ.ٗٙ ٓ.٘ٔ ٔٗ.ٜٗ** 
ٔٚ ٕ.ٙٙ ٓ.ٙٔ ٗ.ٙٙ ٓ.ٗٛ ٔٙ.ٙٙ** 
ٔٛ ٖ.ٕٙ ٔ.ٖٓ ٗ.ٖٚ ٓ.ٗ٘ ٛ.٘ٔ** 
ٜٔ ٕ.ٛٙ ٓ.ٜٜ ٗ.ٗٓ ٓ.ٖٙ ٛ.٘٘** 
ٕٓ ٖ.ٓٓ ٔ.ٜٔ ٗ.ٖٖ ٓ.ٕٚ ٙ.ٕ٘** 
ٕٔ ٖ.ٕٓ ٓ.ٜٗ ٗ.ٖ٘ ٓ.٘ٔ ٛ.ٔٗ** 
ٕٕ ٕ.ٛٓ ٓ.٘ٙ ٗ.ٖٚ ٓ.ٗ٘ ٔٚ.٘ٔ** 
ٕٖ ٖ.ٙٙ ٓ.ٕٚ ٗ.ٖٚ ٓ.ٗ٘ ٛ.ٔٙ** 
ٕٗ ٖ.ٓٓ ٔ.ٖٔ ٗ.ٕٙ ٓ.ٜٚ ٘.ٜٛ** 
ٕ٘ ٖ.ٓٓ ٓ.ٙ٘ ٗ.ٗٙ ٓ.ٙٗ ٔٓ.٘ٓ** 
ٕٙ ٕ.ٕٙ ٓ.ٗ٘ ٗ.ٗٙ ٓ.٘ٔ ٕٓ.ٜٓ** 
ٕٚ ٕ.ٗٙ ٓ.ٚٗ ٗ.ٛٓ ٓ.ٗٔ ٔٚ.ٜٛ** 
ٕٛ ٕ.ٕٓ ٓ.ٙٚ ٗ.ٙٓ ٓ.ٖٙ ٔٙ.ٜٜ** 
ٕٜ ٖ.ٖ٘ ٓ.ٙٗ ٗ.ٙٓ ٓ.٘ٓ ٛ.٘ٙ** 

 2.21** دالة عند مستوى 

ا ( أف عبارات االستبانة في كؿ محكر مف محكرييا تميٚيتضح مف جدكؿ ) ُز تمييزنا كاضحن

كداالًّ بيف المرتفعيف كالمنخفضيف في االستجابة، حيث كانت النسبة الحرجة لجميع العبارات أكبر 

 ؛ مما يؤكد صدؽ التمييز لعبارات االستبانة الحالية.ٔٓ.ٓكىي دالة عند مستكل  ٛ٘.ٕمف 
 ثانًيا: الثبات:

ستبانة الحالية باستخداـ معامؿ تـ التحقؽ مف ثبات درجات األبعاد كالمحاكر الفرعية لال
 ثبات ألفا كركنباخ، فكانت معامالت الثبات كما ىك مكضح بالجدكؿ التالي:
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 رررر

 (: معامالت ثبات ألفا كرونباخ لدرجات أبعاد ومحاور االستبانة8جدول )

 معامؿ الثبات البعد المحكر

المحكر األكؿ: اإلبداع 

 اإلدارم

 ٜٓ.ٓ الطالقة الفكرية

 ٙٛ.ٓ األصالة

 ٕٜ.ٓ المركنة

 ٔٛ.ٓ قبكؿ المخاطرة

 ٜ٘.ٓ المحكر األكؿ ككؿ

المحكر الثاني: رأس الماؿ 

 الفكرم

 ٚٛ.ٓ استقطاب رأس الماؿ الفكرم

 ٛٛ.ٓ صناعة رأس الماؿ الفكرم

 ٕٜ.ٓ تنشيط رأس الماؿ الفكرم

 ٕٜ.ٓ المحافظة عمى رأس الماؿ الفكرم

 ٜٙ.ٓ المحكر الثاني ككؿ

الجدكؿ السابؽ أف لدرجات المحاكر كاألبعاد الفرعية لالستبانة الحالية معامالت يتضح مف 
ثبات مرتفعة كمقبكلة إحصائيًّا؛ كمما سبؽ يتضح أف لالستبانة مؤشرات إحصائية جيدة 

 )الصدؽ، الثبات( كيتأكد مف ذلؾ صالحية استخداميا في الدراسة الحالية.

ت االستبانات المستخدمة في الدراسة الحالية كيجب مالحظة أنو تتـ االستجابة لعبارا
باالختيار بيف خمسة اختيارات تعبر عف درجة المكافقة كىي )مكافؽ تمامنا، مكافؽ، ال أدرم، 

 ( عمى الترتيب؛ كالدرجةٔ، ٕ، ٖ، ٗ، ٘غير مكافؽ، غير مكافؽ إطالقنا( لتقابؿ الدرجات )
عالية مف درجة التحقؽ، كيجب مالحظة ة المرتفعة في أم عبارة في االستبانتيف تعبر عف درج
عمى درجة ممارسة اإلبداع اإلدارّم كمستكل أنو تـ االعتماد عمى المحكات التالية في الحكـ 

تنميػػػة رأس المػػاؿ الفكرم لمقادة األكاديمييف بجامعة القصيـ مف كجية نظر أعضاء ىيئة 
كسطات المكزكنة لألبعاد المختمفة كما ىك التدريس بناءن عمى المتكسطات الحسابية لمعبارات كالمت

 بالجدكؿ التالي: مكضح



 عواطف عمي السيف العوفي /د        اإلبداُع اإلداريُّ لمقادة األكاديميين
 عروب عبد الرحمن عبد اهلل الجبر أ/         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(: محكات الحكم عمى درجة ممارسة اإلبداع اإلدارّي ومستوى تنميـــة رأس 9جدول )
 المــال الفكري لمقادة األكاديميين بجامعة القصيم من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس

 درجة التحقؽ لمبعدالمتكسط الحسابي لمعبارة أك المتكسط الكزني 

 منعدمة ٛ.ٔأقؿ مف 
 ضعيفة ٙ.ٕألقؿ مف  ٛ.ٔمف 
 متكسطة ٗ.ٖألقؿ مف  ٙ.ٕمف 
 كبيرة ٕ.ٗألقؿ مف  ٗ.ٖمف 

 كبيرة جدنا فأكثر ٕ.ٗمف 

كتـ تحديد تمؾ المحكات بناءن عمى تحكيؿ الدرجات المنفصمة لمدل متصؿ؛ كذلؾ بحساب 
(، ٛ.ٓ=  ٘/ٗسمة المدل عمى عدد االستجابات )(، كقٗأصغر درجة =  –المدل )أكبر درجة 

 كمنيا نحصؿ عمى سعة المحكات المكضحة بالجدكؿ السابؽ.

 خامسا: األساليب اإلحصائية المستخدمة:
في الدراسة الحالية تـ استخداـ العديد مف األساليب اإلحصائية باستخداـ الحزمة اإلحصائية 

 ي:عمى النحك التال SPSSفي العمـك االجتماعية 

أواًل: لمتأكد من صدق وثبات االستبانة المستخدمة في الدراسة الحالية تم 
 استخدام:

لمتأكد مف صدؽ االتساؽ الداخمي لعبارات  Pearson Correlationمعامؿ ارتباط بيرسكف  -0
 كأبعاد االستبانة المستخدمة في الدراسة الحالية.

لعبارات االستبانة المستخدمة في  صدؽ التمييزلمتأكد مف  Critical Ratioالنسبة الحرجة  -2
 Discrimination Validityالدراسة الحالية 

لمتأكد مف ثبات درجات أبعاد كمحاكر  Alpha Cronbachمعامؿ ثبات ألفا كركنباخ  -3
 االستبانة المستخدمة في الدراسة الحالية.
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 ثانًيا: لإلجابة عن أسئمة الدراسة تم استخدام:
كاالنحرافات  Meanكالمتكسطات  Percentسب المئكية كالن Frequenciesالتكرارات  -0

: لمكشؼ عف درجة ممارسة اإلبداع اإلدارّم كمستكل تنميػػػة Std. Deviationالمعيارية 
 رأس المػػاؿ الفكرم لمقادة األكاديمييف بجامعة القصيـ مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس.

لمكشؼ عف داللة  Independent Samples T-Testاختبار "ت" لممجمكعات المستقمة  -2
درجة ممارسة اإلبداع اإلدارّم كمستكل تنميػػػة رأس المػػاؿ الفكرم لمقادة  الفركؽ في

 األكاديمييف بجامعة القصيـ مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس باختالؼ )الجنس(.
 لمكشؼ عف داللة الفركؽ في One Way ANOVAاختبار تحميؿ التبايف أحادم االتجاه  -3

درجة ممارسة اإلبداع اإلدارّم كمستكل تنميػػػة رأس المػػاؿ الفكرم لمقادة األكاديمييف بجامعة 
 القصيـ مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس باختالؼ )سنكات الخبرة(.

كاختبار لممقارنات البعدية في حالة داللة تحميؿ التبايف أحادم  LSDاختبار أقؿ فرؽ داؿ  -4
 االتجاه.

درجة ممارسة  لمكشؼ عف داللة الفركؽ في Kruskal-Wallis Hاؿ كاليس اختبار كركسك -5
اإلبداع اإلدارّم كمستكل تنميػػػة رأس المػػاؿ الفكرم لمقادة األكاديمييف بجامعة القصيـ مف 
كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس باختالؼ )الدرجة العممية( نظرنا لصغر عدد أفراد بعض 

 المجمكعات الفرعية.
لمكشؼ عف طبيعية العالقة بيف درجة  Pearson Correlationتباط بيرسكف معامؿ ار  -6

ممارسة اإلبداع اإلدارّم كمستكل تنميػػػة رأس المػػاؿ الفكرم لمقادة األكاديمييف بجامعة 
 القصيـ.

 نتائج الدراسة ومناقشتيا.
 أواًل: نتائج إجابة السؤال األول:

ا درجة ممارسة اإلبداع اإلدارّم لمقادة ينص السؤاؿ األكؿ لمدراسة الحالية عمى "م 
 األكاديمييف مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بجامعة القصيـ؟".

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب التكرارات كالنسب المئكية الستجابات أعضاء ىيئة 
التدريس عينة الدراسة الحالية عمى كؿ عبارة مف عبارات المحكر األكؿ لالستبانة كالخاص 
باإلبداع اإلدارم، ثـ تـ حساب المتكسطات كاالنحرافات المعيارية ليذه االستجابات كذلؾ لتحديد 

 درجة تحقؽ كؿ عبارة مف ىذه العبارات، فكانت النتائج كما ىي مكضحة في التالي:



 عواطف عمي السيف العوفي /د        اإلبداُع اإلداريُّ لمقادة األكاديميين
 عروب عبد الرحمن عبد اهلل الجبر أ/         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 البعد األول: الطالقة الفكرية: -2
يارية الستجابات أفراد (: التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات واالنحرافات المع12جدول )

عينة الدراسة حول درجة ممارسة اإلبداع اإلدارّي لمقادة األكاديميين بجامعة القصيم فيما 
 يتعمق بالطالقة الفكرية

 العبارات م

 االستجابة

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التحقق

 غير موافق إطالًقا غير موافق ال أدري موافق موافق تماًما الترتيب

 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

1 
يقدم القائد األكاديمي 
قدًرا كبيًرا من األفكار 
 في وقت قصير نسبيِّا

 7 كبيرة 2.82 3.89 1.2 3 8.4 26 7.1 22 67.1 228 16.5 51

2 
يقدم حمواًل فعالة 
وسريعة عند حدوث 
 مشكالت بين األفراد

 3 كبيرة 2.72 4.24 2.6 2 4.2 13 6.1 19 64.4 212 21.3 66

3 
يثري المناقشة 

والحوار بأفكار لحل 
 المشكالت

 2 كبيرة 2.72 4.12 2.2 2.2 4.8 15 4.8 15 63.5 197 26.8 83

4 
يستخدم العصف 

الذىني كوسيمة إلثارة 
 التفكير

 6 كبيرة 2.79 3.91 2.6 2 7.1 22 12.3 32 63.5 197 18.4 57

5 
بر عدد من يطرح أك

النتائج المترتبة عمى 
 اتخاذ قرار ما

 5 كبيرة 2.75 3.95 2.6 2 7.1 22 5.5 17 69.7 216 17.1 53

6 
يشجع أصحاب 
 األفكار الجديدة

188 62.6 87 28.1 15 4.8 17 5.5 3 1.2 4.41 2.88 
كبيرة 
 جًدا

1 

7 
يمتمك ميارات كافية 
 إلقناع األخرين

 4 كبيرة 2.77 4.22 1.2 3 5.2 16 8.7 27 62.9 195 22.3 69

8 
يستطيع تطوير النمو 
الميني ألعضاء 
 ىيئة التدريس

 8 كبيرة 2.87 3.89 1.6 5 8.4 26 8.7 27 61.3 192 22.2 62

 كبيرة 2.78 4.233 المتوسط الوزني لدرجة ممارسة اإلبداع اإلدارّي لمقادة األكاديميين بجامعة القصيم فيما يتعمق بالطالقة الفكرية

 :تضح من الجدول السابق أني
ممارسة اإلبداع اإلدارّم لمقادة األكاديمييف بجامعة القصيـ مف كجية نظر أعضاء ىيئة 

حيث بمغ المتكسط الكزني لمدرجات كبيرة، التدريس فيما يتعمؽ بالطالقة الفكرية متحققة بدرجة 
( ٕٙٔٓ)بف زرعو،  ، كىذا اتفؽ مع دراسةٛٚ.ٓبانحراؼ معيارم  ٖٓ.ٗالكمية في ىذا البعد 

(، في حيف اختمفت ىذه النتيجة ٕٚٔٓ( كدراسة )الزامؿ، ٕٚٔٓكدراسة )سعدكف كبزايد كغيات، 
( التي أشارت ٖٕٓٓ( كدراسة )الشقحاء، ٕٗٓٓمع النتائج التي تكصمت ليا دراسة )العساؼ، 

ا العبارات الفرعية في ىذا البعد فجاءت متحققة ب  كبيرةدرجة إلى انخفاض عنصر الطالقة. أما
 .كبيرة جدِّا( التي جاءت متحققة بدرجة ٙماعدا العبارة )
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 البعد الثاني: األصالة: -2
(: التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة 11جدول )

 يتعمق باألصالة الدراسة حول درجة ممارسة اإلبداع اإلدارّي لمقادة األكاديميين بجامعة القصيم فيما

 العبارات م

 االستجابة

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التحقق

 غير موافق إطالًقا غير موافق ال أدري موافق موافق تماًما الترتيب

 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

1 
يقدم أفكاًرا 

جديدة لم يسبق 
 طرحيا

 5 كبيرة 2.83 3.82 1.2 3 9.7 32 12.6 33 63.5 197 15.2 47

2 

يمزج بين 
األفكار ووجيات 
النظر المختمفة 
لينتج منيا 
أفكاًرا عممية 
 جديدة 

 3 كبيرة 2.72 4.22 1.2 3 4.2 13 7.7 24 68.1 211 19.2 59

3 

يبحث عن 
األفكار الجديدة 
التي تطور 
 العمل 

 1 كبيرة 2.75 4.26 1.3 4 4.5 14 4.5 14 66.1 225 23.5 73

4 

يميل إلى 
التصرف وفق 
ما ىو مـألوف 
في المواقف 
 المختمفة

 7 كبيرة 2.92 3.73 1.2 3 14.2 44 9.4 29 61.6 191 13.9 43

5 

يضع معايير 
واضحة ودقيقة 
لقياس مدى 
حداثة األفكار 
 الموضوعة 

 6 كبيرة 2.85 3.78 1.3 4 8.1 25 17.4 54 57.7 179 15.5 48

6 

كل يبتعد عن 
األفكار التقميدية 
في حل مشكالت 

 العمل 

 8 متوسطة 1.29 3.32 1.3 4 28.1 87 26.1 81 27.7 86 16.8 52

7 

يشجع المبادرات 
الفردية الساعية 
الى تطوير 
العمل في 
 الجامعة

 2 كبيرة 2.75 4.22 1.6 5 4.5 14 4.8 15 69.7 216 19.4 62

8 
يوفر بيئة تتسم 
باألصالة تساعد 

 اععمى اإلبد
 4 كبيرة 2.82 3.89 1.6 5 6.8 21 9.4 29 64.8 221 17.4 54

 كبيرة 2.84 3.826 المتوسط الوزني لدرجة ممارسة اإلبداع اإلدارّي لمقادة األكاديميين بجامعة القصيم فيما يتعمق باألصالة



 عواطف عمي السيف العوفي /د        اإلبداُع اإلداريُّ لمقادة األكاديميين
 عروب عبد الرحمن عبد اهلل الجبر أ/         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :يتضح من الجدول السابق أن
ـ مف كجية نظر أعضاء ىيئة ممارسة اإلبداع اإلدارّم لمقادة األكاديمييف بجامعة القصي

التدريس فيما يتعمؽ باألصالة متحققة بدرجة كبيرة، حيث بمغ المتكسط الكزني لمدرجات الكمية في 
( ٕٗٔٓ، كىذا يتكافؽ مع دراسة )عبد الرحمف، ٗٛ.ٓبانحراؼ معيارم  ٕٛ.ٖىذا البعد 

ا العبارات ( التي تحقؽ بيا عنصر األصالة بشكؿ متك ٕٕٔٓكيختمؼ مع دراسة )إبراىيـ، سط. أما
( فجاءت متحققة بدرجة ٙالفرعية في ىذا البعد فجاءت متحققة بدرجة كبيرة ماعدا العبارة )

 متكسطة.
 البعد الثالث: المرونة: -3

(: التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات 12جدول )
إلدارّي لمقادة األكاديميين بجامعة القصيم فيما أفراد عينة الدراسة حول درجة ممارسة اإلبداع ا

 يتعمق بالمرونة

 العبارات م
 االستجابة

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التحقق

 غير موافق إطالًقا غير موافق ال أدري موافق موافق تماًما الترتيب
 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

1 
طبق القوانين ي

والتعميمات بمرونة 
 ويسر

 7 كبيرة 2.81 3.98 1.9 6 6.1 19 3.5 11 68.4 212 22.2 62

2 
يوزع الميام 

والمسؤوليات وفق 
 القدرات والتخصصات

 3 كبيرة 2.88 4.17 1.9 6 4.8 15 5.2 16 49.7 154 38.4 119

3 
يتكيف مع التوجيات 
الجديدة التي تصدر 
 من الجيات العميا 

 1 كبيرة جًدا 2.69 4.33 2.6 2 1.3 4 4.8 15 52.2 155 43.2 134

4 
يتميز بالمرونة الكافية 
لتغيير موقفو عندما 
 يقتنع بعدم صحتو

 5 كبيرة 2.88 4.14 1.3 4 5.5 17 9.2 28 46.1 143 38.1 118

5 
يمتمك قدرة عالية عمى 
 بناء عالقات إنسانية 

 2 كبيرة جًدا 2.78 4.25 2.6 2 3.5 11 6.5 22 48.1 149 41.3 128

6 

يعطي األعضاء الوقت 
الكافي والحرية لمتعبير 
عن آرائيم ومقترحاتيم 

 دون قيود 

 4 كبيرة 2.94 4.17 1.9 6 6.5 22 6.1 19 43.5 135 41.9 132

7 
يحدث تغييرات في 

 أساليب العمل كل فترة 
 8 كبيرة 1.224 3.912 1.6 5 12.6 39 7.7 24 49.4 153 28.7 89

8 
يتقبل اآلراء المخالفة 
 لو ويستفيد منيا 

 6 كبيرة 2.94 4.27 1.9 6 6.5 22 9.7 32 45.8 142 36.1 112

 كبيرة 2.867 4.132 المتوسط الوزني لدرجة ممارسة اإلبداع اإلدارّي لمقادة األكاديميين بجامعة القصيم فيما يتعمق بالمرونة
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 :يتضح من الجدول السابق أن
اإلدارّم لمقادة األكاديمييف بجامعة القصيـ مف كجية نظر أعضاء ىيئة ممارسة اإلبداع 

حيث بمغ المتكسط الكزني لمدرجات الكمية في كبيرة التدريس فيما يتعمؽ بالمركنة متحققة بدرجة 
( في حيف ٕٛٔٓ، كىذا يتكافؽ مع دراسة )الرجبي، ٙٛ.ٓبانحراؼ معيارم  ٖٔ.ٗىذا البعد 

( التي جاءت بدرجة متكسطة. أما العبارات الفرعية في ٜٕٔٓيد، يختمؼ عف دراسة )غاني كسع
 .كبيرة جًدا( فجاءت متحققة بدرجة ٘، ٖماعدا العبارتيف ) كبيرةىذا البعد فجاءت متحققة بدرجة 
 البعد الرابع: قبول المخاطرة:

(: التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات 13جدول )
فراد عينة الدراسة حول درجة ممارسة اإلبداع اإلدارّي لمقادة األكاديميين بجامعة القصيم فيما أ

 يتعمق بقبول المخاطرة

 العبارات م
 االستجابة

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التحقق

 غير موافق إطالًقا غير موافق ال أدري موافق موافق تماًما الترتيب
 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة ارتكر  نسبة تكرار

1 
يتبنى األفكار الجديدة 
حتى لو كانت غير 

 مقبولة
 8 متوسطة 1.22 3.28 3.5 11 28.1 87 32.6 121 28.4 88 7.4 23

2 
يتحمل نتائج ارتكاب 
األخطاء عند تطبيق 
 األفكار الجديدة

 5 كبيرة 2.86 3.51 1.3 4 9.4 29 37.4 116 42.6 126 11.3 35

3 
يمتمك الشجاعة لمقيام 
 بأعمال إبداعية 

 1 كبيرة 2.84 3.95 2.3 1 5.5 17 19.4 62 48.1 149 26.8 83

4 

يبادر باقتراح أساليب 
جديدة تغير العمل 
لمتعامل مع المركزية 

التي قد تحول دون أداء 
 بعض الميام 

 2 كبيرة 2.85 3.92 1.3 4 4.8 15 19.7 61 51.2 158 23.2 72

5 
يقوم بتجريب أساليب 
عمل جديدة رغم ما 

 ينطوي عمييا من مجازفة 
 4 كبيرة 2.87 3.67 1.6 5 11.6 36 15.5 48 62.6 188 12.6 33

6 
يفضل األعمال الصعبة 
والمعقدة عمى األعمال 
 الرتيبة والبسيطة 

 6 كبيرة 1.12 3.41 1.2 3 26.8 83 22.9 71 28.4 88 21.2 65

7 
يرغب في فريق عمل 
تسوده روح المخاطرة 

 والمجازفة 
 7 متوسطة 1.22 3.17 2.9 9 28.4 88 24.8 77 36.1 112 7.7 24

8 
يمارس التفكير الناقد من 

أجل تطوير األداء 
 باستمرار 

 3 كبيرة 2.81 3.82 1.2 3 9.2 28 11.9 37 64.8 221 13.2 41

 كبيرة 2.924 3.564 يميين بجامعة القصيم فيما يتعمق بقبول المخاطرةالمتوسط الوزني لدرجة ممارسة اإلبداع اإلدارّي لمقادة األكاد



 عواطف عمي السيف العوفي /د        اإلبداُع اإلداريُّ لمقادة األكاديميين
 عروب عبد الرحمن عبد اهلل الجبر أ/         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :يتضح من الجدول السابق أن
ممارسة اإلبداع اإلدارّم لمقادة األكاديمييف بجامعة القصيـ مف كجية نظر أعضاء ىيئة 

حيث بمغ المتكسط الكزني لمدرجات كبيرة التدريس فيما يتعمؽ بقبكؿ المخاطرة متحققة بدرجة 
( ٜٕٔٓ، كىذا يتكافؽ مع دراسة )شريؼ، ٕٜ.ٓبانحراؼ معيارم  ٙ٘.ٖلكمية في ىذا البعد ا

( التي تحقؽ فييا عنصر قبكؿ المخاطرة بدرجة منخفضة. ٕٗٔٓكيختمؼ عف دراسة )مسعكدة، 
ا العبارات الفرعية في ىذا البعد فجاءت متحققة بدرجة  ( فجاءت ٚ، ٔماعدا العبارتيف ) كبيرةأما

 .متوسطةدرجة متحققة ب
كمجمؿ ما تـ التكصؿ إليو مف نتائج في إجابة السؤاؿ األكؿ كالمتعمؽ بدرجة ممارسة 
اإلبداع اإلدارّم لمقادة األكاديمييف بجامعة القصيـ مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس يمكف 

 تمخيصو في الجدكؿ التالي:
يين بجامعة القصيم من وجية (: درجة ممارسة اإلبداع اإلدارّي لمقادة األكاديم14جدول )

 نظر أعضاء ىيئة التدريس

اإلبداع اإلدارّم لمقادة األكاديمييف بجامعة 
 القصيـ مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس

المتكسط 
 الكزني

االنحراؼ 
 الترتيب درجة التحقؽ المعيارم

 ٕ كبيرة ٛٚ.ٓ ٖٓ.ٗ الطالقة الفكرية
 ٖ كبيرة ٗٛ.ٓ ٕٛ.ٖ األصالة
 ٔ كبيرة ٙٛ.ٓ ٖٔ.ٗ المركنة

 ٗ كبيرة ٕٜ.ٓ ٙ٘.ٖ قبكؿ المخاطرة
الدرجة الكمية لممارسة اإلبداع اإلدارّم لمقادة 
األكاديمييف بجامعة القصيـ مف كجية نظر 

 أعضاء ىيئة التدريس
 كبيرة ٘ٛ.ٓ ٛٛ.ٖ

مف الجدكؿ السابؽ يتضح أف درجة ممارسة اإلبداع اإلدارّم لمقادة األكاديمييف بجامعة 
قيمة المتكسط  ؛ حيث بمغتكبيرةمف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس متحققة بدرجة  القصيـ

، ككاف أعمى األبعاد ٘ٛ.ٓبانحراؼ معيارم  ٛٛ.ٖالكزني لالستجابات الكمية عمى ىذا المحكر 
، يميو بعد كبيرةكمتحقؽ بدرجة  ٙٛ.ٓكانحراؼ معيارم  ٖٔ.ٗتحققنا ىك المركنة بمتكسط كزني 

، يميو بعد كبيرةكمتحقؽ بدرجة  ٛٚ.ٓكانحراؼ معيارم  ٖٓ.ٗة بمتكسط كزني الطالقة الفكري
كأخيرنا بعد قبكؿ كبيرة، كمتحقؽ بدرجة ٗٛ.ٓكانحراؼ معيارم  ٕٛ.ٖاألصالة بمتكسط كزني 
 .كبيرةكمتحقؽ بدرجة  ٕٜ.ٓكانحراؼ معيارم  ٙ٘.ٖالمخاطرة بمتكسط كزني 
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داع كاالبتكار كتدريب األفراد عمى كؿ جديد كتعزك الباحثة ذلؾ إلى اىتماـ القادة باإلب
( حيث كانت عناصر ٕٙٔٓكمتميز لالرتقاء بالجامعة، كىذا يتكافؽ مع دراسة )بف زرعو، 

( التي تكصمت ٕ٘ٔٓاإلبداع اإلدارم فييا متحققة بدرجة كبيرة كاختمفت مع دراسة )الدريبي، 
 إلى أف عناصر اإلبداع اإلدارم متحققة بدرجة متكسطة.

 ًيا: نتائج إجابة السؤال الثاني:ثان
ينص السؤاؿ الثاني لمدراسة الحالية عمى "ما مستكل تنميػػػة رأس المػػاؿ الفكرم لمقػػػػادة  

 األكاديمييف مف كجيػػػػة نظػػػػر أعضػػػػاء ىيئة التدريس بجامعة القصيـ؟".
أعضاء ىيئة  لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب التكرارات كالنسب المئكية الستجابات

التدريس عينة الدراسة الحالية عمى كؿ عبارة مف عبارات المحكر الثاني لالستبانة الخاص بتنمية 
رأس الماؿ الفكرم، ثـ تـ حساب المتكسطات كاالنحرافات المعيارية ليذه االستجابات كذلؾ 

 التالي:لتحديد درجة تحقؽ كؿ عبارة مف ىذه العبارات، فكانت النتائج كما ىي مكضحة في 
 البعد األول: استقطاب رأس المال الفكري: -2

(: التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 15جدول )
عينة الدراسة حول مستوى تنمية رأس المال الفكري لمقادة األكاديميين بجامعة القصيم فيما 

 يتعمق باستقطاب رأس المال الفكري

 اتالعبار  م

 االستجابة

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التحقق

 غير موافق ال أدري موافق موافق تماًما الترتيب
غير موافق 
 إطالًقا

 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

1 
تعمل الجامعة عمى تحديد مستوى 
المعرفة والميارة المطموبة ألعضاء 

 دريس ىيئة الت
 1 كبيرة 2.88 3.83 2.6 8 7.1 22 11.6 36 61.9 192 16.8 52

2 
تمتمك الجامعة آلية واضحة الستقطاب 

 المتميزين 
 3 كبيرة 1.22 3.62 3.2 12 9.4 29 32.6 95 34.8 128 21.9 68

3 
تستقطب الجامعة األعضاء ذوي الرتب 
العممية العالية التي تتميز بالكفاءة 

 والجدارة 
 2 كبيرة 2.99 3.79 2.6 8 8.4 26 21.3 66 42.9 133 24.8 77

4 
تتسم أنظمة الجامعة بالمرونة في 
 استقطاب أعضاء ىيئة التدريس 

 4 كبيرة 1.21 3.46 2.9 9 16.1 52 26.5 82 42.3 125 14.2 44

5 
توفر الجامعة فرًصا جاذبة لتوظيف 
األفراد المتميزين بغض النظر عن 

 أماكن وجودىم 
 5 متوسطة 1.244 3.284 3.5 11 21.9 68 28.7 89 34.2 126 11.6 36

 كبيرة 2.99 3.62 المتوسط الوزني لمستوى تنمية رأس المال الفكري لمقادة األكاديميين بجامعة القصيم فيما يتعمق باستقطاب رأس المال الفكري



 عواطف عمي السيف العوفي /د        اإلبداُع اإلداريُّ لمقادة األكاديميين
 عروب عبد الرحمن عبد اهلل الجبر أ/         
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 :يتضح من الجدول السابق أن
ييف بجامعة القصيـ مف كجية نظر أعضاء مستكل تنمية رأس الماؿ الفكرم لمقادة األكاديم

حيث بمغ المتكسط كبيرة ىيئة التدريس فيما يتعمؽ باستقطاب رأس الماؿ الفكرم متحققة بدرجة 
، كىذا يتكافؽ مع دراسة ٜٜ.ٓبانحراؼ معيارم  ٓٙ.ٖالكزني لمدرجات الكمية في ىذا البعد 

فييا البعد بدرجة متكسطة.  ( التي تحقؽٕٛٔٓ( كيختمؼ عف دراسة )الطريس، ٖٕٔٓ)صبيح، 
ا العبارات الفرعية في ىذا البعد فجاءت متحققة بدرجة  ( فجاءت متحققة ٘ماعدا العبارة ) كبيرةأما

 .متوسطةبدرجة 
 البعد الثاني: صناعة رأس المال الفكري:

(: التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات 16جدول )
ينة الدراسة حول مستوى تنمية رأس المال الفكري لمقادة األكاديميين بجامعة القصيم أفراد ع

 فيما يتعمق بصناعة رأس المال الفكري

 العبارات م
 االستجابة

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التحقق

 غير موافق إطالًقا غير موافق ال أدري موافق موافق تماًما الترتيب
 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

1 
تضع الجامعة برامج تدريبة 
 لتنمية رأس المال الفكري

 5 كبيرة 2.88 3.82 1.2 3 5.5 17 27.1 84 42.6 132 23.9 74

2 
تتميز الجامعة بعالقات 
تعاون عممية مع جامعات 

 عالمية
 7 كبيرة 2.97 3.66 3.2 12 6.5 22 31.6 98 38.4 119 22.3 63

3 

تُقدم الجامعة الدعم المادي 
والمعنوي لتكوين بيئة عمل 
جيدة ُتساىم في إبراز القدرات 

 اإلبداعية

 8 كبيرة 1.14 3.48 3.2 12 23.5 73 14.5 45 39.4 122 19.4 62

4 
تسعى الجامعة الى تعزيز 
القدرات الذىنية ألعضاء 

 ىيئة التدريس
 2 كبيرة 2.92 3.99 2.6 2 8.7 27 11.2 34 52.3 156 29.4 91

5 
تعتمد الجامعة عمى البحث 
العممي البتكار المعرفة 

 الجديدة
 6 كبيرة 2.88 3.82 1.9 6 9.4 29 9.7 32 61.9 192 17.1 53

6 
تعتني الجامعة باإلنتاج 
البحثي ألعضاء ىيئة 

 التدريس
 4 كبيرة 2.87 3.91 1.9 6 8.7 27 5.2 16 63.9 198 22.3 63

7 
جامعة قواعد بيانات توفر ال

عالمية مجانية ألعضاء ىيئة 
 التدريس والباحثين 

 1 كبيرة 2.76 4.28 1.2 3 3.5 11 8.7 27 59.7 185 27.1 84

8 
تقيم الجامعة المؤتمرات 

 والندوات العالمية
 3 كبيرة 2.82 3.95 1.9 6 5.2 16 7.1 22 66.8 227 19.2 59

 كبيرة 2.92 3.84 الفكري لمقادة األكاديميين بجامعة القصيم فيما يتعمق بصناعة رأس المال الفكري المتوسط الوزني لمستوى تنمية رأس المال



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 رررر

 :يتضح من الجدول السابق أن
مستكل تنمية رأس الماؿ الفكرم لمقادة األكاديمييف بجامعة القصيـ مف كجية نظر أعضاء 

حيث بمغ المتكسط كبيرة رجة ىيئة التدريس فيما يتعمؽ بصناعة رأس الماؿ الفكرم متحققة بد
، كىذا يتكافؽ مع دراسة ٜٓ.ٓبانحراؼ معيارم  ٗٛ.ٖالكزني لمدرجات الكمية في ىذا البعد 

( التي تحقؽ فييا البعد بدرجة ٕٕٔٓ( كيختمؼ عف دراسة )أبك الغنـ، ٖٕٔٓ)صبيح، 
ا العبارات الفرعية في ىذا البعد فجاءت متحققة بدرجة   . كبيرةمنخفضة. أما

 عد الثالث: تنشيط رأس المال الفكري:الب -2
(: التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات 17جدول )

أفراد عينة الدراسة حول مستوى تنمية رأس المال الفكري لمقادة األكاديميين بجامعة القصيم 
 فيما يتعمق بتنشيط رأس المال الفكري

 العبارات م

 االستجابة

 لمتوسطا
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التحقق

 غير موافق ال أدري موافق موافق تماًما الترتيب
غير موافق 
 إطالًقا

 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

1 
جراءات  تتيح سياسات وا 

العمل في الجامعة حرية أكبر 
 لإلبداع واالبتكار 

 5 متوسطة 1.28 3.31 1.9 6 27.1 84 24.5 76 31.2 96 15.5 48

2 
تعمل الجامعة عمى تحويل 
المعرفة الكامنة لألعضاء إلى 

 أصول فكرية منتجة 
 8 متوسطة 2.99 3.18 1.6 5 26.5 82 33.5 124 28.4 88 12.2 31

3 

تضع الجامعة الخطط 
الواضحة لتنشيط القدرات 

اإلبداعية الكامنة لدى أعضاء 
 ىيئة التدريس

 7 متوسطة 1.23 3.24 1.9 6 27.1 84 26.8 83 33.2 123 11.2 34

4 
تتبنى الجامعة األفكار 
اإلبداعية ألعضاء ىيئة 

 التدريس
 4 كبيرة 2.93 3.49 2.3 7 11.6 36 33.2 123 42.2 124 12.9 42

5 
تشجع الجامعة أعضاء ىيئة 
التدريس عمى المشاركة في 

 المؤتمرات والندوات 
 2 كبيرة 2.98 3.79 4.5 17 7.4 23 5.8 18 64.5 222 16.8 52

6 
تعمل الجامعة عمى مناقشة 
جراءات العمل بشكل  قواعد وا 

 دوري 
 3 كبيرة 2.89 3.67 2.6 8 9.2 28 18.7 58 57.4 178 12.3 38

7 
تتيح الجامعة ألعضائيا 
 المشاركة في اتخاذ القرارات

 6 متوسطة 1.25 3.26 5.2 16 21.2 65 24.8 77 42.2 124 9.2 28

8 
تحث الجامعة األعضاء عمى 
العمل والبحث عن كل ما ىو 

 جديد 
 1 كبيرة 2.84 3.82 1.6 5 7.7 24 12.3 38 62.9 195 15.5 48

 كبيرة 2.97 3.47 المتوسط الوزني لمستوى تنمية رأس المال الفكري لمقادة األكاديميين بجامعة القصيم فيما يتعمق بتنشيط رأس المال الفكري



 عواطف عمي السيف العوفي /د        اإلبداُع اإلداريُّ لمقادة األكاديميين
 عروب عبد الرحمن عبد اهلل الجبر أ/         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :تضح من الجدول السابق أني
مستكل تنمية رأس الماؿ الفكرم لمقادة األكاديمييف بجامعة القصيـ مف كجية نظر أعضاء 

حيث بمغ المتكسط كبيرة ىيئة التدريس فيما يتعمؽ بتنشيط رأس الماؿ الفكرم متحققة بدرجة 
كافؽ مع دراسة ، كىذا يتٜٚ.ٓبانحراؼ معيارم  ٚٗ.ٖالكزني لمدرجات الكمية في ىذا البعد 

( التي تحقؽ فييا البعد بدرجة ٕٕٔٓ( كيختمؼ عف دراسة )أبك الغنـ، ٕٙٔٓ)العكامرة، 
ا العبارات الفرعية في ىذا البعد فجاءت  منيا  ٗ، ككبيرةمنيا متحققة بدرجة  ٗمتكسطة. أما

 . متوسطةجاءت متحققة بدرجة 
 البعد الرابع: المحافظة عمى رأس المال الفكري: -3

(: التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات 18جدول )
أفراد عينة الدراسة حول مستوى تنمية رأس المال الفكري لمقادة األكاديميين بجامعة القصيم 

 فيما يتعمق بالمحافظة عمى رأس المال الفكري

 العبارات م

 االستجابة

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 غير موافق ال أدري موافق موافق تماًما الترتيب قالتحق

غير موافق 
 إطالًقا

 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

1 
يوجد في الجامعة 
سياسات واضحة 
لمحفاظ عمى رأس 
 المال الفكري

 5 متوسطة 2.79 3.36 1.3 4 6.1 19 56.8 176 26.1 81 9.7 32

2 
ر الجامعة برامج توف

ونشاطات تدريبية 
وتطويرية بشكل 

 مستمر 
 1 كبيرة 2.77 3.96 2.6 2 7.1 22 6.5 22 66.8 227 19.2 59

3 
تراعي الجامعة رغبة 
العضو وقدرتو عمى 
األداء عند توزيع 
 الميام واألعمال 

 3 كبيرة 2.98 3.55 4.2 13 14.8 46 11.2 34 61.3 192 8.7 27

4 
تماًما تولي الجامعة اى

بالبيئة الخارجية 
باعتبارىا منبع 
 االبتكارات 

 4 كبيرة 2.82 3.52 1.6 5 6.5 22 41.9 132 42.2 124 12.2 31

5 

تقدم الجامعة فرص 
التقدم والتطور 

الوظيفي لممتميزين من 
أعضائيا حتى لو 

كانت ذات تكمفة مادية 
 مرتفعة

 7 متوسطة 1.24 3.17 4.2 13 24.8 77 32.2 93 31.2 96 12.2 31

6 
تضع الجامعة سياسة 
واضحة لمكافأة 

 األعضاء المتميزين 
 6 متوسطة 1.24 3.27 3.2 12 22.9 71 28.7 89 33.5 124 11.6 36

7 
تتناسب األجور 

والمكافآت في الجامعة 
مع حجم اإلنجازات 

 واإلبداع
 8 متوسطة 1.27 3.12 4.8 15 29.2 92 27.4 85 28.7 89 12.2 31

8 

معة عمى تعمل الجا
توثيق العمميات 
الفكرية لألعضاء 

لممحافظة عمى حقوق 
 الممكية الفكرية 

 2 كبيرة 2.76 3.73 2.6 2 3.9 12 32.6 95 51.2 158 13.9 43

المتوسط الوزني لمستوى تنمية رأس المال الفكري لمقادة األكاديميين بجامعة القصيم فيما يتعمق بالمحافظة عمى رأس المال 
 كبيرة 2.91 3.46 الفكري



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 رررر

 :يتضح من الجدول السابق أن
مستكل تنمية رأس الماؿ الفكرم لمقادة األكاديمييف بجامعة القصيـ مف كجية نظر أعضاء 

حيث بمغ كبيرة ىيئة التدريس فيما يتعمؽ بالمحافظة عمى رأس الماؿ الفكرم متحققة بدرجة 
، كىذا يتكافؽ مع ٜٔ.ٓمعيارم بانحراؼ  ٙٗ.ٖالمتكسط الكزني لمدرجات الكمية في ىذا البعد 

( التي تحقؽ فييا بالبعد بدرجة ٕٙٔٓ( كيختمؼ عف دراسة )العكامرة، ٕٙٔٓدراسة )الديحاني، 
ا العبارات الفرعية في ىذا البعد فجاءت  منيا  ٗ، ككبيرةمنيا متحققة بدرجة  ٗمتكسطة. أما

 .متوسطةجاءت متحققة بدرجة 
في إجابة السؤاؿ الثاني كالمتعمؽ بمستكل تنمية رأس كمجمؿ ما تـ التكصؿ إليو مف نتائج 

الماؿ الفكرم لمقادة األكاديمييف بجامعة القصيـ مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس يمكف 
 تمخيصو في الجدكؿ التالي:

(: مستوى تنمية رأس المال الفكري لمقادة األكاديميين بجامعة القصيم من وجية 19جدول )
 ريسنظر أعضاء ىيئة التد

تنمية رأس الماؿ الفكرم لمقادة األكاديمييف 
 بجامعة القصيـ

المتكسط 
 الكزني

االنحراؼ 
 الترتيب درجة التحقؽ المعيارم

 ٕ كبيرة ٜٜ.ٓ ٓٙ.ٖ استقطاب رأس الماؿ الفكرم
 ٔ كبيرة ٜٓ.ٓ ٗٛ.ٖ صناعة رأس الماؿ الفكرم
 ٖ كبيرة ٜٚ.ٓ ٚٗ.ٖ تنشيط رأس الماؿ الفكرم

 ٗ كبيرة ٜٔ.ٓ ٙٗ.ٖ أس الماؿ الفكرمالمحافظة عمى ر 
الدرجة الكمية لمستكل تنمية رأس الماؿ 
 كبيرة ٜٗ.ٓ ٜ٘.ٖ الفكرم لمقادة األكاديمييف بجامعة القصيـ

مف الجدكؿ السابؽ يتضح أف مستكل تنمية رأس الماؿ الفكرم لمقادة األكاديمييف بجامعة 
قيمة المتكسط  ؛ حيث بمغتكبيرة،جة القصيـ مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس متحقؽ بدر 

، ككاف أعمى األبعاد ٜٗ.ٓبانحراؼ معيارم  ٜ٘.ٖالكزني لالستجابات الكمية عمى ىذا المحكر 
كمتحقؽ  ٜٓ.ٓكانحراؼ معيارم  ٗٛ.ٖتحققنا ىك صناعة رأس الماؿ الفكرم بمتكسط كزني 

كانحراؼ معيارم  ٓٙ.ٖ، يميو بعد استقطاب رأس الماؿ الفكرم بمتكسط كزني كبيرةبدرجة 
كانحراؼ  ٚٗ.ٖ، يميو بعد تنشيط رأس الماؿ الفكرم بمتكسط كزني كبيرةكمتحقؽ بدرجة  ٜٜ.ٓ

كأخيرنا بعد المحافظة عمى رأس الماؿ الفكرم بمتكسط كزني كبيرة، كمتحقؽ بدرجة  ٜٚ.ٓمعيارم 
 .كبيرةكمتحقؽ بدرجة  ٜٔ.ٓكانحراؼ معيارم  ٙٗ.ٖ



 عواطف عمي السيف العوفي /د        اإلبداُع اإلداريُّ لمقادة األكاديميين
 عروب عبد الرحمن عبد اهلل الجبر أ/         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يـ ُتسيـ بدرجة كبيرة في تنمية رأس الماؿ الفكرم، كما يتضح مما سبؽ أف جامعة القص
تسعى إليو الجامعة يتكافؽ مع تكجو المممكة العربية السعكدية كرؤيتيا المتعمقة باالىتماـ بتنمية 
مجتمع المعرفة كرأس الماؿ الفكرم بكجو خاص، كبالرغـ مف النتائج المرتفعة ينبغي عمى جامعة 

كافة أبعاد رأس الماؿ الفكرم، كخاصة األبعاد المتعمقة بتنشيط رأس القصيـ بذؿ الجيد في تنمية 
الماؿ الفكرم كالمحافظة عمى رأس الماؿ الفكرم، لتصؿ الجامعة إلى مستكل متقدـ بيف 

 الجامعات العالمية.
( التي تكصمت ٖٕٔٓ( كدراسة )صبيح كأبك شعباف، ٕٚٔٓمرعي، )كىذا يتكافؽ مع دراسة

 ا بالجامعات الفمسطينية ُتسيـ بدرجة كبيرة في تنمية رأس الماؿ الفكرم.إلى أف الدراسات العمي
 ثالثًا: نتائج إجابة السؤال الثالث:

ينص السؤاؿ الثالث لمدراسة الحالية عمى "ىؿ تكجػػػػد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجػػػػة 
، سنكات الخبرة، الدرجة ممارسػػػة اإلبداع اإلدارّم لمقادة األكاديمييف ُتعزل لمتغيرات )الجنس

 العممية( مف كجيػػة نظر أعضػػػاء ىيئة التدريس بجامعة القصيـ؟".
 بالنسبة لمتغير الجنس: -2

في  Independent Samples T-Testتـ استخداـ اختبار "ت" لممجمكعات المستقمة 
 ف بجامعػػػػة القصيـدرجػػػػة ممارسػػػة اإلبداع اإلدارّم لمقادة األكاديمييالكشؼ عف داللة الفركؽ في 

مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس كالراجعة الختالؼ الجنس )ذككر، إناث( فكانت النتائج 
 كما ىي مكضحة في الجدكؿ التالي:

(: داللة الفروق في درجــــة ممارســـة اإلبداع اإلدارّي لمقادة األكاديميين 22جدول )
 لتدريس والراجعة الختالف الجنسبجامعــــة القصيم من وجية نظر أعضاء ىيئة ا

 (328)درجة الحرية =  

 مستكل الداللة قيمة "ت" االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي الجنس ممارسػػػة اإلبداع اإلدارمّ 

 ٖٕٕ.ٓ ٕٕ.ٔ ٖٚ.ٓ ٔٛ.ٗ ذكر الطالقة الفكرية
 ٜٖ.ٓ ٘ٚ.ٗ أنثى غير دالة

 ٜٜٙ.ٓ ٖٓ.ٓ ٜٖ.ٓ ٕٓ.٘ ذكر األصالة
 ٜٖ.ٓ ٗٚ.ٗ أنثى غير دالة

 ٕٖٛ.ٓ ٕٔ.ٓ ٖٗ.ٓ ٙ٘.٘ ذكر المركنة
 ٛٗ.ٓ ٖٛ.٘ أنثى غير دالة

 ٔٙٙ.ٓ ٖٗ.ٓ ٓٗ.ٓ ٕٕ.٘ ذكر قبكؿ المخاطرة
 ٖٛ.ٓ ٗٙ.ٗ أنثى غير دالة

 ٜٛ٘.ٓ ٕ٘.ٓ ٜٖ.ٔ ٕٓ.ٛٔ ذكر الدرجة الكمية
 ٚٗ.ٔ ٛٙ.ٚٔ أنثى غير دالة



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يتضح من الجدول السابق أنو:
في درجػػػػة ممارسػػػة اإلبداع اإلدارّم لمقادة األكاديمييف بجامعػػػػة ؽ دالة إحصائيًّا ال تكجد فرك  -

مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس ترجع الختالؼ الجنس؛ كيمكف تفسير ذلؾ  القصيـ
بأف القادة يمتمككف نفس التصكرات عف اإلبداع اإلدارم كما أنيـ يتعرضكف لنفس قكانيف 

جراءات العمؿ؛  لذا فيـ يعيشكف في مناخ تنظيمي مكحد، كما أف اإلبداع قدرات فطرية كا 
( ٕٚٔٓتكجد لدل جميع البشر بغض النظر عف الجنس، كىذا يتكافؽ مع دراسة )غكانمو، 

 (.ٕٙٔٓكيختمؼ مع دراسة )منصكر،

 بالنسبة لمتغير سنوات الخبرة: -2
في الكشؼ عف  One Way ANOVAتـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف أحادم االتجاه 

مف كجية  درجػػػػة ممارسػػػة اإلبداع اإلدارّم لمقادة األكاديمييف بجامعػػػػة القصيـداللة الفركؽ في 
سنكات  ٘سنكات، مف  ٘نظر أعضاء ىيئة التدريس كالراجعة الختالؼ سنكات الخبرة )أقؿ مف 

( فكانت النتائج سنة فأكثر ٘ٔسنة، مف  ٘ٔسنكات إلى أقؿ مف  ٓٔسنكات، مف  ٓٔإلى أقؿ 
 كما ىي مكضحة في التالي:

(: المتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول درجــــة 21جدول )
 ممارســـة اإلبداع اإلدارّي لمقادة األكاديميين بجامعــــة القصيم وفقا لسنوات الخبرة

 سنكات الخبرة

 لمقادة األكاديمييف بجامعػػػػة القصيـ درجػػػػة ممارسػػػة اإلبداع اإلدارمّ 
 الدرجة الكمية قبكؿ المخاطرة المركنة األصالة الطالقة الفكرية

 متكسط
انحراؼ 
 معيارم

 متكسط
انحراؼ 
 معيارم

 متكسط
انحراؼ 
 معيارم

 متكسط
انحراؼ 
 معيارم

 متكسط
انحراؼ 
 معيارم

 ٖٛ.ٙٔ ٕٕ.ٕٙٔ ٜٗ.٘ ٕ٘.ٕٛ ٛٙ.٘ ٚٚ.ٕٖ ٔ٘.ٗ ٗٗ.ٖٔ ٜٛ.ٖ ٗٚ.ٖٖ ٘أقؿ مف 
٘-ٔٓ ٖٕ.ٕٜ ٗ.ٔٓ ٖٓ.ٚ٘ ٗ.ٕٗ ٖٖ.ٖٗ ٘.ٖٖ ٕٛ.ٜٖ ٗ.ٖ٘ ٕٔ٘.ٗٔ ٔ٘.ٜٛ 
ٔٓ-ٔ٘ ٖٕ.ٙٓ ٖ.ٗ٘ ٖٓ.ٜٓ ٗ.ٕٓ ٖٖ.ٜٚ ٘.ٕٔ ٕٚ.ٜٛ ٗ.ٖٙ ٕٔ٘.ٗٚ ٔٗ.ٖٜ 
 ٘ٔمف 

 فأكثر
ٖٔ.ٖٜ ٙ.ٜٙ ٕٜ.ٜٚ ٙ.ٔٗ ٖٔ.ٚٔ ٙ.٘ٗ ٕٛ.ٕٜ ٙ.ٓٓ ٕٔٔ.ٕٓ ٕٖ.ٕٗ 



 عواطف عمي السيف العوفي /د        اإلبداُع اإلداريُّ لمقادة األكاديميين
 عروب عبد الرحمن عبد اهلل الجبر أ/         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اإلبداع اإلدارّي لمقادة األكاديميين  (: داللة الفروق في درجــــة ممارســـة22جدول )
 بجامعــــة القصيم من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس باختالف سنوات الخبرة

اإلبداع اإلدارّم لمقادة 
األكاديمييف بجامعػػػػة 

 القصيـ
 مجمكع المربعات مصدر التبايف

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

قيمة 
 "ؼ"

مستكل 
 الداللة

 الطالقة الفكرية
 ٙٚ.ٔٗ ٖ ٖٓ.ٕ٘ٔ بيف المجمكعات

ٔ.ٖٛ  
ٓ.ٔٗ 

 غير دالة
 ٙٚ.ٕٕ ٖٙٓ ٕ٘.ٜٗٙٙ داخؿ المجمكعات

   ٜٖٓ ٖٛ.ٜٛٓٚ الكمي

 األصالة
 ٛٗ.ٕٙ ٖ ٙٗ.ٜٚ بيف المجمكعات

ٔ.ٔٔ 
ٓ.ٖٗ 

 غير دالة
 ٗٛ.ٖٕ ٖٙٓ ٕ٘.ٜٕٙٚ داخؿ المجمكعات

   ٜٖٓ ٜٛ.ٖ٘ٚٚ الكمي

 المركنة
 ٘ٔ.ٕٚ ٖ ٘ٗ.ٕٙٔ بيف المجمكعات

ٕ.ٕٙ  
ٓ.ٓٛ 

 غير دالة
 ٜٔ.ٖٔ ٖٙٓ ٓ٘.ٜٙٙٚ داخؿ المجمكعات

   ٜٖٓ ٜ٘.ٕٜٜٛ الكمي

 قبكؿ المخاطرة
 ٕٔ.ٙٔ ٖ ٗٙ.ٛٗ بيف المجمكعات

ٓ.ٙ٘ 
ٓ.٘ٚ 

 غير دالة
 ٚٙ.ٕٗ ٖٙٓ ٓٛ.ٓ٘٘ٚ داخؿ المجمكعات

   ٜٖٓ ٗٗ.ٜٜ٘ٚ الكمي

 الدرجة الكمية
 ٖٕ.ٖٛٙ ٖ ٔٚ.ٗٓٔٔ بيف المجمكعات

ٔ.ٔ٘  
ٓ.ٖٕ 

 غير دالة
 ٜٓ.ٖٛٔ ٖٙٓ ٕٙ.ٖٖٜٚٚ داخؿ المجمكعات

   ٜٖٓ ٖٖ.ٕٜٗٗٛ الكمي

 يتضح من الجدول السابق أنو:
في درجػػػػة ممارسػػػة اإلبداع اإلدارّم لمقادة األكاديمييف ال تكجد فركؽ دالة إحصائيًّا  -

الختالؼ سنكات الخبرة؛ كتعزك مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس ترجع  بجامعػػػػة القصيـ
الباحثة ىذه النتيجة إلى أف ممارسة اإلبداع اإلدارم قد تعكد لمسمات الشخصية كالقدرة 
القيادية التي يتمتع بيا القائد األكاديمي، كما أف المكاقؼ كالتجارب التي يمر بيا القادة تؤدم 

( كيختمؼ ٕٗٔٓراسة )الحارثي، دكرنا ميمًّا قد يتغمب عمى سنكات الخبرة، كىذا يتكافؽ مع د
 (.ٕٔٔٓمع دراسة )نسماف، 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 بالنسبة لمتغير الدرجة العممية: -3
في الكشؼ عف داللة الفركؽ  Kruskal-Wallis Hتـ استخداـ اختبار كركسكاؿ كاليس 

مف كجية نظر أعضاء  درجػػػػة ممارسػػػة اإلبداع اإلدارّم لمقادة األكاديمييف بجامعػػػػة القصيـفي 
التدريس كالراجعة الختالؼ الدرجة العممية )معيد، محاضر، أستاذ مساعد، أستاذ مشارؾ، ىيئة 

(، فكانت النتائج كما ىي مكضحة في ٛأستاذ( نظرنا لصغر عدد مجمكعة المعيديف )العدد = 
 الجدكؿ التالي:

ن (: داللة الفروق في درجــــة ممارســـة اإلبداع اإلدارّي لمقادة األكاديميي23جدول )
 بجامعــــة القصيم من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس باختالف الدرجة العممية

 (4)درجة الحرية =  
اإلبداع اإلدارّم 
لمقادة األكاديمييف 
 بجامعػػػػة القصيـ

 مستكل الداللة قيمة "مربع كام" متكسط الرتب عدد الرتب الدرجة العممية

 الطالقة الفكرية

 ٔٛ.ٖٙ ٛ معيد

ٜ.٘ٓ ٓ.ٓ٘ 
 ٖ٘.ٗٙٔ ٓٗ محاضر

 ٛٛ.ٚ٘ٔ ٔ٘ٔ أستاذ مساعد
 ٚٓ.ٗ٘ٔ ٜ٘ أستاذ مشارؾ

 ٘ٚ.ٗٙٔ ٙٔ أستاذ

 األصالة

 ٔٛ.ٕٓٔ ٛ معيد

ٗ.ٖٜ ٓ.ٖ٘ 
 غير دالة

 ٖٛ.٘ٗٔ ٓٗ محاضر
 ٜ٘.ٜ٘ٔ ٔ٘ٔ أستاذ مساعد
 ٘ٗ.ٗ٘ٔ ٜ٘ أستاذ مشارؾ

 ٛٙ.ٗٚٔ ٙٔ أستاذ

 المركنة

 ٘ٚ.ٙٚ ٛ معيد

ٔ٘.ٛٛ ٓ.ٓٔ 
 ٖٛ.ٜٕٔ ٓٗ محاضر

 ٔٗ.ٖ٘ٔ ٔ٘ٔ أستاذ مساعد
 ٘ٚ.ٚٚٔ ٜ٘ أستاذ مشارؾ

 ٔٚ.ٚٗٔ ٙٔ أستاذ

 قبكؿ المخاطرة

 ٔٛ.ٜٗ ٛ معيد

ٚ.ٖٜ ٓ.ٔٔ 
 غير دالة

 ٚ٘.ٙٗٔ ٓٗ محاضر
 ٚٚ.ٓ٘ٔ ٔ٘ٔ أستاذ مساعد
 ٘ٚ.ٓٚٔ ٜ٘ أستاذ مشارؾ

 ٘ٔ.ٕٙٔ ٙٔ أستاذ

 الدرجة الكمية

 ٓٓ.ٔٙ ٛ معيد

ٕٔ.ٜٚ ٓ.ٓٔ 
 ٛٛ.ٖٚٔ ٓٗ محاضر

 ٛٙ.٘٘ٔ ٔ٘ٔ أستاذ مساعد
 ٙٙ.ٚٙٔ ٜ٘ أستاذ مشارؾ

 ٛٚ.ٕٚٔ ٙٔ أستاذ



 عواطف عمي السيف العوفي /د        اإلبداُع اإلداريُّ لمقادة األكاديميين
 عروب عبد الرحمن عبد اهلل الجبر أ/         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يتضح من الجدول السابق أنو:
               في درجػػػػة ممارسػػػة اإلبداع اإلدارّم لمقادةال تكجد فركؽ دالة إحصائيًّا  -

مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس فيما يتعمؽ ببعدم  ـاألكاديمييف بجامعػػػػة القصي
 )األصالة، قبكؿ المخاطرة( ترجع الختالؼ الدرجة العممية.

في درجػػػػة ممارسػػػة اإلبداع اإلدارّم  ٔٓ.ٓتكجد فركؽ دالة إحصائيًّا عند مستكل ثقة  -
يما يتعمؽ بالدرجة مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس ف لمقادة األكاديمييف بجامعػػػػة القصيـ

الكمية كبعد المركنة ترجع الختالؼ الدرجة العممية، أما في حالة بعد الطالقة الفكرية فكانت 
، كبمالحظة متكسطات الرتب يتأكد كبصفة ٘ٓ.ٓالفركؽ دالة إحصائيًّا عند مستكل ثقة 

درجة عامة أف درجة اإلبداع اإلدارم مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس تزيد بزيادة ال
 .العممية

مف خالؿ النتائج السابقة التي تبيف فييا أنو ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة     
ممارسة اإلبداع اإلدارم فيما يتعمؽ ببعدم األصالة كقبكؿ المخاطرة، كتكجد فركؽ ذات داللة 

صرم األصالة كقبكؿ إحصائية فيما يتعمؽ ببعدم الطالقة الفكرية كالمركنة؛ كُيعزل ىذا إلى أف عن
المخاطرة سمتاف تتعمقاف بشكؿ كبير بطبيعة شخصية القائد كقدرتو عمى ممارسة اإلبداع بغض 
النظر عف درجتو العممية، باإلضافة إلى أنيما تتأثراف بظركؼ العمؿ كالبيئة المحيطة، في حيف قد 

؛ إْذ إنو يكتسب مف خالؿ درجتو يتأثر عنصرا الطالقة الفكرية كالمركنة بزيادة الدرجة العممية لمقائد
 العممية المعارؼ كالخبرات التي تزيد مف مقدرتو عمى ممارسة الطالقة الفكرية كالمركنة.

 رابًعا: نتائج إجابة السؤال الرابع:
ينص السؤاؿ الرابع لمدراسة الحالية عمى "ىؿ تكجػػػػد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل 

ادة األكاديمييف ُتعزل لمتغيرات )الجنس، سنكات الخبرة، الدرجة تنمية رأس الماؿ الفكرم لمق
 العممية( مف كجيػػة نظر أعضػػػاء ىيئة التدريس بجامعة القصيـ؟".



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 بالنسبة لمتغير الجنس: -2
في  Independent Samples T-Testتـ استخداـ اختبار "ت" لممجمكعات المستقمة 

 الماؿ الفكرم لمقادة األكاديمييف بجامعػػػػة القصيـمستكل تنمية رأس الكشؼ عف داللة الفركؽ في 
مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس كالراجعة الختالؼ الجنس )ذككر، إناث( فكانت النتائج 

 كما ىي مكضحة في الجدكؿ التالي:

(: داللة الفروق في مستوى تنمية رأس المال الفكري لمقادة األكاديميين بجامعــــة 24جدول )
 (328ن وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس والراجعة الختالف الجنس )درجة الحرية = القصيم م

 الجنس مستكل تنمية رأس الماؿ الفكرم
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

قيمة 
 "ت"

مستكل 
 الداللة

 استقطاب رأس الماؿ الفكرم
 ٖٓ.ٗ ٘ٗ.ٚٔ ذكر

ٕ.ٙٔ ٓ.ٓٔ 
 ٛٗ.ٖ ٖٙ.ٛٔ أنثى

 كرمصناعة رأس الماؿ الف
 ٙ٘.٘ ٜ٘.ٖٓ ذكر

ٓ.٘ٛ 
ٓ.٘ٙ 
 ٚٛ.ٗ ٖٜ.ٖٓ أنثى غير دالة

 تنشيط رأس الماؿ الفكرم
 ٓٙ.ٙ ٗٗ.ٕٚ ذكر

ٔ.ٔٔ 
ٓ.ٕٙ 
 ٜٙ.٘ ٕٕ.ٕٛ أنثى غير دالة

المحافظة عمى رأس الماؿ 
 الفكرم

 ٜٗ.٘ ٛٙ.ٕٚ ذكر
ٓ.ٖٓ 

ٓ.ٜٚ 
 ٔٔ.٘ ٙٙ.ٕٚ أنثى غير دالة

 الدرجة الكمية
 ٕٙ.ٕٓ ٚٔ.ٖٓٔ ذكر

ٔ.ٓ٘ 
ٓ.ٕٜ 
 ٖٜ.ٙٔ ٙٗ.٘ٓٔ أنثى غير دالة

 يتضح من الجدول السابق أنو:
          في مستكل تنمية رأس الماؿ الفكرم لمقادة األكاديمييف ال تكجد فركؽ دالة إحصائيًّا  -

مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس فيما يتعمؽ بالدرجة الكمية كأبعاد  بجامعػػػػة القصيـ
تنشيط رأس الماؿ الفكرم، المحافظة عمى رأس الماؿ الفكرم( ، فكرمصناعة رأس الماؿ ال)

 ترجع الختالؼ الجنس.



 عواطف عمي السيف العوفي /د        اإلبداُع اإلداريُّ لمقادة األكاديميين
 عروب عبد الرحمن عبد اهلل الجبر أ/         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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في مستكل تنمية رأس الماؿ الفكرم لمقادة  ٔٓ.ٓعند مستكل ثقة تكجد فركؽ دالة إحصائيًّا  -
استقطاب مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس فيما يتعمؽ ببعد  األكاديمييف بجامعػػػػة القصيـ

 ترجع الختالؼ الجنس، كالفركؽ لصالح اإلناث.اؿ الفكرم رأس الم

ترل الباحثة أف ذلؾ قد يرجع لتطبيؽ جامعة القصيـ لمعدالة االجتماعية في مستكل تنمية 
رأس الماؿ الفكرم كعدـ التمييز فيما يتعمؽ بالجنس، أما ما يتعمؽ باالستقطاب لصالح اإلناث 

 لجامعة الذم أدل إلى الحاجة لالستقطاب.فقد يككف بسبب نقص العنصر النسائي في ا

 بالنسبة لمتغير سنوات الخبرة: -2
في الكشؼ عف  One Way ANOVAتـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف أحادم االتجاه 

مف كجية  مستكل تنمية رأس الماؿ الفكرم لمقادة األكاديمييف بجامعػػػػة القصيـداللة الفركؽ في 
سنكات  ٘سنكات، مف  ٘اجعة الختالؼ سنكات الخبرة )أقؿ مف نظر أعضاء ىيئة التدريس كالر 

سنة فأكثر( فكانت النتائج  ٘ٔسنة، مف  ٘ٔسنكات إلى أقؿ مف  ٓٔسنكات، مف  ٓٔإلى أقؿ 
 كما ىي مكضحة في التالي:

(: المتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول 25جدول )
 الفكري لمقادة األكاديميين بجامعــــة القصيم وفقا لسنوات الخبرةمستوى تنمية رأس المال 

 سنكات الخبرة

 مستكل تنمية رأس الماؿ الفكرم لمقادة األكاديمييف بجامعػػػػة القصيـ

استقطاب رأس 

 الماؿ الفكرم

صناعة رأس الماؿ 

 الفكرم
 تنشيط رأس الماؿ الفكرم

المحافظة عمى رأس 

 الماؿ الفكرم
 يةالدرجة الكم

 متكسط
انحراؼ 

 معيارم
 متكسط

انحراؼ 

 معيارم
 متكسط

انحراؼ 

 معيارم
 متكسط

انحراؼ 

 معيارم
 متكسط

انحراؼ 

 معيارم

 ٜٕ.ٕٔ ٗٗ.٘ٓٔ ٖٓ.٘ ٗٗ.ٕٛ ٖٔ.ٚ ٜٙ.ٕٛ ٖٓ.٘ ٖٓ.ٖٔ ٕٙ.ٗ ٓٓ.ٚٔ ٘أقؿ مف 

٘-ٔٓ ٔٛ.ٗٔ ٖ.ٚٚ ٖٔ.ٔٛ ٗ.ٚٛ ٕٚ.ٜٙ ٘.ٜٖ ٕٚ.ٕٛ ٘.ٖ٘ ٔٓ٘.ٖٛ ٔٚ.ٗٗ 

ٔٓ-ٔ٘ ٔٛ.ٖٓ ٖ.ٗٙ ٖٓ.ٜٛ ٗ.ٗ٘ ٕٛ.ٖٓ ٗ.ٚ٘ ٕٚ.ٜٚ ٗ.ٜٛ ٔٓ٘.ٕٛ ٔ٘.ٕٗ 

 ٕٔ.ٖٕ ٜٛ.ٓٓٔ ٖٗ.ٙ ٜٔ.ٕٙ ٕٗ.ٚ ٖٜ.ٕٙ ٚٗ.ٙ ٚٙ.ٜٕ ٕٗ.ٗ ٖٚ.ٚٔ فأكثر ٘ٔمف 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(: داللة الفروق في مستوى تنمية رأس المال الفكري لمقادة األكاديميين 26جدول )
 رةبجامعــــة القصيم من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس باختالف سنوات الخب

 يتضح من الجدول السابق أنو:
في مستكل تنمية رأس الماؿ الفكرم لمقادة األكاديمييف ال تكجد فركؽ دالة إحصائيًّا  -

مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس ترجع الختالؼ سنكات الخبرة، كُيعزل  بجامعػػػػة القصيـ
ئة التي يعممكف فييا باإلضافة إلى تعرضيـ لظركؼ عمؿ مشابيو، مما ذلؾ إلى تشابو البي

يؤدم إلى امتالكيـ الخبرات كالمعارؼ كالميارات الالزمة لتنمية رأس الماؿ الفكرم، كىذا 
 (.ٕٙٔٓيتكافؽ مع دراسة )عبد القادر، 

تنمية رأس الماؿ 
الفكرم لمقادة 
األكاديمييف 
 بجامعػػػػة القصيـ

 قيمة "ؼ" متكسط المربعات درجات الحرية مجمكع المربعات مصدر التبايف
مستكل 
 الداللة

استقطاب رأس 
 الماؿ الفكرم

 ٔٓ.ٜٕ ٖ ٕٔ.ٚٛ بيف المجمكعات
ٔ.ٛ٘ 

ٓ.ٖٔ 
 غير دالة

 ٔٚ.٘ٔ ٖٙٓ ٛٚ.ٚٓٛٗ داخؿ المجمكعات
   ٜٖٓ ٜٜ.ٜٗٛٗ كميال

صناعة رأس 
 الماؿ الفكرم

 ٓٙ.ٓٗ ٖ ٓٛ.ٕٔٔ بيف المجمكعات
ٔ.ٗٚ 

ٓ.ٕٕ 
 غير دالة

 ٗٗ.ٕٚ ٖٙٓ ٚٓ.ٜٖٛٛ داخؿ المجمكعات
   ٜٖٓ ٚٛ.ٜٔ٘ٛ الكمي

تنشيط رأس الماؿ 
 الفكرم

 ٜٜ.ٖٖ ٖ ٜٛ.ٔٓٔ بيف المجمكعات
ٓ.ٛٛ 

ٓ.ٗ٘ 
 غير دالة

 ٙٗ.ٖٛ ٖٙٓ ٓٗ.ٓٚٚٔٔ داخؿ المجمكعات
   ٜٖٓ ٖٛ.ٕٚٛٔٔ الكمي

المحافظة عمى 
 رأس الماؿ الفكرم

 ٕٗ.ٖٕ ٖ ٕٙ.ٓٚ بيف المجمكعات
ٓ.ٚ٘  

ٓ.ٕ٘ 
 غير دالة

 ٖٓ.ٖٔ ٖٙٓ ٛٗ.ٜٜٚٗ داخؿ المجمكعات
   ٜٖٓ ٗٚ.ٜٚٙ٘ الكمي

 الدرجة الكمية
 ٘ٓ.ٖٛٛ ٖ ٙٔ.ٗٙٔٔ بيف المجمكعات

ٔ.ٓٚ  
ٓ.ٖٙ 
 غير دالة

 ٜٓ.ٖٓٙ ٖٙٓ ٙٔ.ٖٛٗٓٔٔ داخؿ المجمكعات
   ٜٖٓ ٖٖ.ٕٓٙٔٔٔ الكمي



 عواطف عمي السيف العوفي /د        اإلبداُع اإلداريُّ لمقادة األكاديميين
 عروب عبد الرحمن عبد اهلل الجبر أ/         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 بالنسبة لمتغير الدرجة العممية: -3
في الكشؼ عف داللة الفركؽ  Kruskal-Wallis Hتـ استخداـ اختبار كركسكاؿ كاليس 

مف كجية نظر أعضاء  مستكل تنمية رأس الماؿ الفكرم لمقادة األكاديمييف بجامعػػػػة القصيـفي 
ىيئة التدريس كالراجعة الختالؼ الدرجة العممية )معيد، محاضر، أستاذ مساعد، أستاذ مشارؾ، 

نت النتائج كما ىي مكضحة في (، فكاٛأستاذ( نظرنا لصغر عدد مجمكعة المعيديف )العدد = 
 الجدكؿ التالي:

(: داللة الفروق في مستوى تنمية رأس المال الفكري لمقادة األكاديميين بجامعــــة 27جدول )
 القصيم من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس باختالف الدرجة العممية

 (4)درجة الحرية = 
تنمية رأس الماؿ الفكرم لمقادة 

 مستكل الداللة قيمة "مربع كام" متكسط الرتب عدد الرتب الدرجة العممية ػػة القصيـاألكاديمييف بجامعػػ

 استقطاب رأس الماؿ الفكرم

 ٛٙ.ٜٚ ٛ معيد

ٔٓ.ٕٖ ٓ.ٓ٘ 
 ٜٛ.ٗٗٔ ٓٗ محاضر

 ٕٙ.ٖ٘ٔ ٔ٘ٔ أستاذ مساعد
 ٕٙ.ٕٚٔ ٜ٘ أستاذ مشارؾ

 ٕ٘.ٔٗٔ ٙٔ أستاذ

 صناعة رأس الماؿ الفكرم

 ٘ٚ.ٔٛ ٛ معيد

ٕٔ.ٙٛ ٓ.ٓ٘ 
 ٜٛ.ٖٗٔ ٓٗ محاضر

 ٔٓ.ٔ٘ٔ ٔ٘ٔ أستاذ مساعد
 ٜٛ.ٙٚٔ ٜ٘ أستاذ مشارؾ

 ٙٗ.ٖٙٔ ٙٔ أستاذ

 تنشيط رأس الماؿ الفكرم

 ٕٙ.ٜٗ ٛ معيد

ٜ.ٜٗ ٓ.ٓ٘ 
 ٘ٗ.ٔٛٔ ٓٗ محاضر

 ٕٓ.٘٘ٔ ٔ٘ٔ أستاذ مساعد
 ٓٚ.٘٘ٔ ٜ٘ أستاذ مشارؾ

 ٛٙ.ٕٕٔ ٙٔ أستاذ

 عمى رأس الماؿ الفكرمالمحافظة 

 ٖٚ.ٓٔٔ ٛ معيد

٘.٘ٛٙ ٓ.ٕٖٕ 
 غير دالة

 ٛ٘.ٖ٘ٔ ٓٗ محاضر
 ٛٔ.ٙ٘ٔ ٔ٘ٔ أستاذ مساعد
 ٜٔ.ٗٙٔ ٜ٘ أستاذ مشارؾ

 ٙٗ.ٕٓٔ ٙٔ أستاذ

 الدرجة الكمية

 ٕٔ.ٔٛ ٛ معيد

ٜ.ٜٛٔ ٓ.ٓ٘ 
 ٘ٛ.٘٘ٔ ٓٗ محاضر

 ٘ٓ.ٖ٘ٔ ٔ٘ٔ أستاذ مساعد
 ٖٗ.ٓٚٔ ٜ٘ أستاذ مشارؾ

 ٛٔ.ٕٙٔ ٙٔ أستاذ
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 يتضح من الجدول السابق أنو:
          في مستكل تنمية رأس الماؿ الفكرم لمقادة األكاديمييف ال تكجد فركؽ دالة إحصائيًّا  -

      مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس فيما يتعمؽ ببعد المحافظة عمى رأس بجامعػػػػة القصيـ
لدرجة العممية؛ كيرجع ذلؾ إلى أف بعد المحافظة عمى رأس الماؿ الفكرم ترجع الختالؼ ا

             الماؿ الفكرم أقؿ األبعاد تحققنا في الدراسة فبالتالي لـ يكف ىناؾ تأثير مباشر ُيعزل
 لمدرجة العممية.

في مستكل تنمية رأس الماؿ الفكرم لمقادة  ٘ٓ.ٓتكجد فركؽ دالة إحصائيًّا عند مستكل ثقة  -
مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس فيما يتعمؽ بالدرجة الكمية  ف بجامعػػػػة القصيـاألكاديميي
صناعة رأس الماؿ الفكرم، تنشيط رأس الماؿ الفكرم( ، استقطاب رأس الماؿ الفكرمكأبعاد )

 ترجع الختالؼ الدرجة العممية.
 خامسًا: نتائج إجابة السؤال الخامس:
عمى "ما درجة االرتباط بيف ممارسة اإلبداع اإلدارم  ينص السؤاؿ الخامس لمدراسة الحالية

           لمقادة اإلدارييف كمستكل تنمية رأس الماؿ الفكرم مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس 
 بجامعة القصيـ؟".

تمثؿ ىدؼ الباحثة مف ىذا السؤاؿ في معرفة دكر اإلبداع اإلدارّم لمقػػػػادة األكاديمييف في 
المػػػاؿ الفكرم مف كجيػػػػػة نظػػػػر أعضػػػػاء ىيئػػػػة التدريس بجامعػػة القصيـ، كلمكشؼ تنميػػػة رأس 

عف داللة العالقة بيف درجة ممارسة اإلبداع اإلدارم لمقادة اإلدارييف بجامعة القصيـ كمستكل 
تنمية رأس الماؿ الفكرم تـ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسكف فكانت النتائج كما ىي مكضحة 

 بالجدكؿ التالي:
(: معامالت االرتباط بين درجة ممارسة اإلبداع اإلداري لمقادة األكاديميين بجامعة 28جدول )

 القصيم ومستوى تنمية رأس المال الفكري

 اإلبداع اإلدارم
 تنمية رأس الماؿ الفكرم

استقطاب رأس 
 الماؿ الفكرم

صناعة رأس الماؿ 
 الفكرم

تنشيط رأس الماؿ 
 الفكرم

فظة عمى رأس المحا
 الدرجة الكمية الماؿ الفكرم

 **ٓٙ.ٓ **ٔ٘.ٓ **ٕ٘.ٓ **ٛ٘.ٓ **ٙ٘.ٓ الطالقة الفكرية
 **ٗٙ.ٓ **ٛ٘.ٓ **٘٘.ٓ **ٓٙ.ٓ **ٓٙ.ٓ األصالة
 **ٕ٘.ٓ **٘ٗ.ٓ **ٖٚ.ٓ **ٚ٘.ٓ **ٗ٘.ٓ المركنة

 **ٗ٘.ٓ **ٜٗ.ٓ **ٙٗ.ٓ **ٔ٘.ٓ **ٜٗ.ٓ قبكؿ المخاطرة
 **٘ٙ.ٓ **ٛ٘.ٓ **ٗ٘.ٓ **ٗٙ.ٓ **ٕٙ.ٓ الدرجة الكمية
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 يتضح من الجدول السابق أنو:
بيف درجة ممارسة اإلبداع  ٔٓ.ٓتكجد ارتباطات مكجبة دالة إحصائيًّا عند مستكل ثقة  -

اإلدارم لمقادة األكاديمييف بجامعة القصيـ كمستكل تنمية رأس الماؿ الفكرم مف كجية نظر 
 أعضاء ىيئة التدريس.

تؤكد عمى الدكر اإليجابي لدرجة ممارسة اإلبداع اإلدارم لمقادة كاالرتباطات المكجبة ىنا 
األكاديمييف بجامعة القصيـ في تنمية رأس الماؿ الفكرم مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس، 

( التي أكدت عمى كجكد ع ارتباط مكجب كقكم بيف رأس ٕ٘ٔٓكىذا يتكافؽ مع دراسة )سعيد، 
 الماؿ الفكرم كاإلبداع اإلدارم.
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 التوصيات والمقترحات.
 التوصيات:

أشارت نتائج الدراسة إلى أف القادة األكاديمييف يمارسكف اإلبداع اإلدارم بدرجة كبيرة؛  -
لذلؾ تكصي الدراسة باالستفادة مف تكافر عناصر اإلبداع اإلدارم لدل القادة كتسخيرىا 

 كدعميا لمنيكض بالعممية التعميمية كتطكير الكميات.
عمى تنمية عناصر اإلبداع اإلدارم المتمثمة في )الطالقة الفكرية، األصالة، العمؿ  -

المركنة، قبكؿ المخاطرة( لدل أعضاء ىيئة التدريس بشكؿ  عاـ؛ كذلؾ إليجاد صؼ مف 
 القيادات األكاديمية المستقبمية في الجامعة.

 ،بدرجة كبيرةأظيرت نتائج الدراسة أف مستكل تنمية رأس الماؿ الفكرم بشكؿ  عاـ جاء  -
لكف ال بد مف بذؿ الجيكد أكثر فيما يخص بعد المحافظة عمى رأس الماؿ الفكرم؛ لذلؾ 
تكصي الدراسة بسّف السياسات الكاضحة لممحافظة عميو باعتباره الثركة الحقيقية التي 

 تضمف لمجامعات القدرة عمى التكيؼ مع تغييرات العصر.
الجامعات مف سياسات العمؿ كاإلجراءات  ضركرة تخمص المنظمات التعميمية كبخاصة -

فساح المجاؿ أماـ المرؤكسيف لممشاركة في اتخاذ القرارات، كاالعتراؼ  الرتيبة المممة، كا 
 بقدراتيـ في تحقيؽ أىداؼ المنظمة.

عمى المنظمات أف تزيد مف اىتماميا باإلبداع اإلدارم لدكره كتأثيره المباشر عمى تنمية  -
 رأس الماؿ الفكرم. 

كرة إدراؾ الجامعات لمدل أىمية ممارسة اإلبداع اإلدارم لما لذلؾ مف انعكاس إيجابي ضر  -
 في تنمية قدرات العامميف كالمحافظة عمييـ. 

العمؿ عمى تغيير أنماط التكظيؼ الستقطاب رأس الماؿ الفكرم حتى تتاح الفرص ألكبر  -
 عدد ممكف مف الككادر البشرية المتميزة.

راز األعماؿ المميزة لرأس الماؿ الفكرم؛ كذلؾ عف طريؽ نشرىا في مساىمة الجامعة في إب -
 المجالت العالمية كالمحمية.

عقد الدكرات التدريبية كالندكات ككرشات العمؿ التعريفية داخؿ المنظمات بأىمية العنصر  -
 البشرم كتمكينو كالمحافظة عميو.



 عواطف عمي السيف العوفي /د        اإلبداُع اإلداريُّ لمقادة األكاديميين
 عروب عبد الرحمن عبد اهلل الجبر أ/         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2022  ينبير  – األول الؼدد  – 33اجمللد  226

 م2021سبتورب   – التبسغ الؼدد  – 33اجمللد 

 

 المقترحات:
 ـ.إجراء نفس متغيرات الدراسة لقطاع التعميـ العا -
 إجراء نفس متغيرات الدراسة مع تكسيع نطاؽ العينة لتشمؿ الجامعات السعكدية. -
ترل الباحثة أف تتكجو الدراسات المستقبمية لمتركيز عمى رأس الماؿ الفكرم كتنميتو؛ كذلؾ  -

 مف خالؿ دراستو مع متغيرات أخرل.
رل الباحثة أف تتجو يعد اإلبداع اإلدارم كرأس الماؿ الفكرم ذَكم أثر كبير ألم منظمة، فت -

البحكث المستقبمية لمتعمؽ فييما كدراسة تأثير بعض العكامؿ كاألنظمة اإلدارية األخرل في 
 نشاطيـ كفعاليتيـ.

تـ في ىذا الفصؿ عرض نتائج الدراسة كمناقشتيا مف حيث االتفاؽ كاالختالؼ مع       
عة القصيـ يمارسكف اإلبداع أف القادة األكاديمييف بجامالدراسات األخرل، حيث تكصمت إلى 

كما أشارت إلى أف مستكل تنمية ، اإلدارم مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بدرجة كبيرة
رأس الماؿ الفكرم لمقادة األكاديمييف مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس متحققة بدرجة كبيرة، 

 نيا في البحكث.كأشارت الدراسة إلى عدد مف التكصيات كالمقترحات التي قد يستفاد م
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 المراجع.
 مراجع عربية

األنماط القيادية لدل مديرم المدارس الثانكية (. ٖٕٔٓأبك الخير، سامي عبد العزيز. ) -
)رقـ  بمحافظات غزة كعالقتيا باإلبداع اإلدارم مف كجية نظرىـ

غزة[. قاعدة -( ]رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالميةٖٜٓٚ٘ٙالمنشكر
 ؿ الجامعية.دار المنظكمة، الرسائ

(. أثر تنمية رأس الماؿ الفكرم في فاعمية نظـ ٕٕٔٓأبك الغنـ، خالد محمد عبد العزيز. ) -
مجمة المعمكمات اإلستراتيجية في شركات الصناعات الغذائية في جدة. 

 .ٖٙ-ٕ(، ٜ)٘دراسات إدارية، جامعة البصرة، 
. لتحقيؽ الميزة التنافسية"إدارة المكارد البشرية" مدخؿ (. ٕٗٓٓأبك بكر، مصطفى محمكد. ) -

 الدار الجامعية.
رأس الماؿ الفكرم كدكره في تحقيؽ التميز المؤسسي (. ٕٛٔٓأبك لبدة، صابر بف عماد. ) -

]دراسة ماجستير، جامعة القدس[. المستكدع الرقمي لدل جامعة القدس 
 بجامعة القدس.

مديرم مدارس الثانكية في (. كاقع اإلبداع اإلدارم لدل ٕٕٔٓإبراىيـ، لبيب عبد العزيز. ) -
مجمة كميات محافظة عدف مف كجية نظرىـ كمف كجية نظر العامميف. 

 .ٕٗ٘-ٕ٘ٓ(، ٕٔجامعة عدف، )التربية، 
(. أثر المؤىالت األكاديمية لمعامميف ٕٚٔٓإدريس، صالح الديف، كمختار، حسف محمد. ) -

عينة  في رأس الماؿ الفكرم بشركات االتصاؿ بالسكداف" كفقنا لكجية نظر
مجمة العمـك  بالسكداف". MTNمف العامميف بشركات زيف كسكداني ك

 (.ٔ)ٛٔاالقتصادية، 
ٕٖٜٔٗ٘ٙٚٛ/ٜٜٔٛٚhttp://repository.sustech.edu/handle/ 

إلبداع اإلدارم" دراسة حالة جامعة أثر بيئة العمؿ في ا(. ٕٗٔٓإسماعيؿ، مكدة إسماعيؿ. ) -
]رسالة ماجستير، كمية الدراسات العميا، السكداف لمعمـك كالتكنكلكجيا"

جامعة السكداف لمعمـك كالتكنكلكجيا[. مستكدع جامعة السكداف لمعمـك 
 كالتكنكلكجيا.
ٕٖٜٔٗ٘ٙٚٛ/ٕٜٔٓٙsitory.sustech.edu/handle/http://repo 

http://repository.sustech.edu/handle/123456789/18979
http://repository.sustech.edu/handle/123456789/18979
http://repository.sustech.edu/handle/123456789/10629
http://repository.sustech.edu/handle/123456789/10629
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كأثرىا  EFQMاإلستراتيجية كفؽ النمكذج األكركبي لمتميز (. ٕٙٔٓاألخرس، جبر سيد. ) -
]رسالة ماجستير، عمى اإلبداع اإلدارم في القطاع الحككمي الفمسطيني 

كمية االقتصاد كالعمـك اإلدارية، الجامعة اإلسالمية في غزة[. المستكدع 
 قمي لمجامعة اإلسالمية في غزة.الر 

http://hdl.handle.net/ٕٓ.٘ٓٓ.ٕٖٔ٘ٛ/ٜٔٛ٘ٚ 
التمكيف اإلدارم لممرأة في المكاقع القيادية في الجامعات (. ٖٕٔٓالتيمة، غفراف محمكد. ) -

]أطركحة دكتكراه غير منشكرة[. جامعة األردنية كعالقتو باإلبداع اإلدارم 
 اليرمكؾ.

تصكر مقترح لتطكير اإلبداع اإلدارم لدل مديرم المدارس (. ٕٗٔٓالحارثي، سالـ سيؼ. ) -
]رسالة ماجستير غير منشكرة[.  بمحافظة شماؿ الشرقية سمطنة عماف

 جامعة نزكل.
كاقع اإلبداع اإلدارم كعالقتو ببيئة العمؿ الداخمية لدل (. ٕ٘ٔٓالدريبي، شريفة صالح. ) -

]رسالة ماجستير، الرحمف  القيادات النسائية بجامعة األميرة نكرة بنت عبد
كمية العمـك االجتماعية كاإلدارية، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية[. 
مستكدع األصكؿ الرقمية ألطركحات الدكتكراه كرسائؿ الماجستير، جامعة 

 نايؼ العربية لمعمـك األمنية. 
http://repository.nauss.edu.sa/ٕٖٜٔٗ٘ٙٚٛ/ٕٙٚٙ٘ 

(. مستقبؿ النمك الميني ألعضاء ىيئة التدريس بجامعة ٕٙٔٓ. )الديحاني، سمطاف غالب -
الككيت مدخؿ لبناء راس الماؿ الفكرم مف كجية نظر الخبراء مف 

جامعة مجمة كمية التربية في العمـك التربكية،  .القياديف في جامعة الككيت
 .ٖٗٗ-ٖٕٖ(، ٖ)ٓٗعيف شمس، 

اؿ الفكرم بمكتب التعميـ بمكة المكرمة (. كاقع إدارة رأس المٜٕٔٓالراشدم، حامد ىاشـ. ) -
(، ٕٚٓ، )مجمة القراءة كالمعرفةمف كجية نظر المشرفيف التربكييف. 

ٖٔٚ-ٕٙ٘. 
دار طيبة  إدارة راس الماؿ الفكرم بالمؤسسات التعميمية.(. ٕٚٔٓالراشدم، حامد ىاشـ. ) -

 الخضراء لمنشر كالتكزيع.



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2022  ينبير  – األول الؼدد  – 33اجمللد  222

 رررر

لمديرات المدارس الثانكية الخاصة في  القكة التنظيمية(. ٕٛٔٓالرجبي، نعمتي محمد. ) -
]رسالة ماجستير غير  محافظة العاصمة عماف كعالقتيا باإلبداع اإلدارم

 منشكرة[. جامعة عماف العربية.
(. كاقع اإلبداع اإلدارم كمعكقاتو لدل مديرم مدارس ٜٕٔٓالرفادم، ميكائيؿ إدريس. ) -

جامعة بنغازم، العممية،  مجمة كمية التربية التعميـ العاـ في مدينة بنغازم.
(ٔ ،)ٔ-ٕٚ. 

(. أثر رأس الماؿ الفكرم في ٕٓٔٓالركساف، محمكد عمي، كالعجمكني، محمكد محمد. ) -
مجمة جامعة دمشؽ اإلبداع في المصارؼ األردنية )دراسة ميدانية(. 

 .ٚ٘-ٖٚ(، ٖ)ٕٙ، جامعة دمشؽ، لمعمـك االقتصادية كالقانكنية
جة تكافر عناصر اإلبداع اإلدارم لدل مديرات المدارس (. در ٕٛٔٓالركيمي، أمؿ محمد. ) -

الثانكية لمبنات في المممكة العربية السعكدية في ضكء االتجاىات اإلدارية 
 .ٚ٘ٔ-ٖٚٔ(، ٖ)ٖالمجمة التربكية األردنية،المعاصرة. 

ٕٖ٘ٛ/ٕٖٜٖٕٗٓ.٘ٓٓ.ٔhttp://hdl.handle.net/ 
( كاقع التعميـ الجامعي كتحدياتو في بعض الجامعات ٕٗٔٓالركيمي، نكاؼ بف عبد اهلل. ) -

مجمة  .السعكدية مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس: دراسة ميدانية
 .ٕٓٔ-ٜ٘(، ٔ)ٔجامعة الجكؼ، جامعة الجكؼ لمعمـك االجتماعية، 

تنظيمي كعالقتو باإلبداع اإلدارم لدل االلتزاـ ال(. ٕٕٓٓالسالمي، عبد المحسف دخيؿ. ) -
]رسالة ماجستير،  قيادات المرحمة المتكسطة مف كجية نظر المعمميف

 كمية التربية، جامعة أـ القرل[. الرسائؿ العممية جامعة أـ القرل.
ٕٓ.٘ٓٓ.ٕٕٔٗٛ/ٜٔٔٚٔٚa/uquui/handle/https://dorar.uqu.edu.s 

 (. دار المسيرة لمنشر.ٔ)ط اإلبداع اإلدارم(. ٕٗٔٓالسكارنة، بالؿ خمؼ. ) -
كاقع اإلبداع اإلدارم لدل إدارات (. ٜٕ-ٕٚ، أبريؿ ٕٛٓٓالسكيطي، شبمي إسماعيؿ. ) -

]جمسة المؤتمر[. المؤتمر العممي  المصارؼ العاممة في الضفة الغربية
ة االقتصاد كالعمـك اإلدارية، إدارة منظمات األعماؿ، جامعة الثالث لكمي

 العمـك التطبيقية الخاصة، عماف، األردف.
رأس الماؿ الفكرم كدكره في فعالية العمميات الداخمية (. ٖٕٔٓالسيد أحمد، محمد أديب. ) -

 مف كجية نظر المديريف العامميف في شركات صناعة األدكية األردنية
 ير منشكرة[. جامعة الشرؽ األكسط.]رسالة ماجستير غ

http://hdl.handle.net/20.500.12358/23934
http://hdl.handle.net/20.500.12358/23934
https://dorar.uqu.edu.sa/uquui/handle/20.500.12248/117179
https://dorar.uqu.edu.sa/uquui/handle/20.500.12248/117179
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(. كاقع راس الماؿ الفكرم بجامعة ظفار في ضكء عدد ٜٕٔٓالسيد، عبد القادر محمد. ) -
 .ٕٛ-ٔ(، ٗ، )مجمة العمـك التربكيةمف المتغيرات. 

JsMwٕhttps://cutt.us/ 
رم كعالقتو بالميارات القيادية لدل مديرم اإلبداع اإلدا(. ٕٙٔٓالشاعر، حسيف سميـ. ) -

 مدارس ككالة الغكث الدكلية بمحافظات غزة مف كجية نظر المعمميف
 ]رسالة ماجستير غير منشكرة[. جامعة األزىر.

ممارسات القيادة األخالقية كعالقتيا بتحقيؽ اإلبداع (. ٕٚٔٓالشاعر، عماد سعيد. ) -
]رسالة  لفمسطينية في قطاع غزةاإلدارم: دراسة ميدانية عمى الجامعات ا

 ماجستير غير منشكرة[. الجامعة اإلسالمية )غزة(.
عالقة األنماط القيادية بمستكل اإلبداع اإلدارم "دراسة (. ٖٕٓٓالشقحاء، عادؿ بف صالح. ) -

]رسالة مسحية عمى العامميف في المديرية العامة لمجكازات بالرياض"
ة نايؼ العربية لمعمـك األمنية[. ماجستير، كمية الدراسات العميا، جامع

 مستكدع األصكؿ الرقمية ألطركحات الدكتكراه كرسائؿ الماجستير.
http://repository.nauss.edu.sa/ٕٖٜٔٗ٘ٙٚٛ/ٕ٘ٚٓٚ 

تطكير اإلبداع اإلدارم لدل قيادات المدارس الثانكية (. ٕٛٔٓالشيراني، حناف سفر. ) -
. مجمة العمـك التربكية اعيةبمحافظة خميس مشيط في ضكء القيادة اإلبد

 (. ٘ٔ)ٕكالنفسية، 
ٕٕٚٓٔٛ/AJSRP.Hٔٓ.ٕٖٜٙٛhttps://doi.org/ 

(. تكافؽ سياسة التعميـ العالي في المممكة العربية ٖٕٔٓالشيكاف، عبد العزيز بف شيكاف. ) -
دراسات عربية في  .لجامعي الحديثةالسعكدية مع قضايا تطكير التعميـ ا

 .ٗٛ-ٚ٘(، ٖٛ)ٔالتربية كعمـ النفس: رابطة التربكييف العرب،
. مفاىيـ إدارية معاصرة(. ٕٗٔٓالشياب، أحمد محمد، كأبك حمكر، عناف محمد. ) -

 األكاديميكف لمنشر كالتكزيع.
فة التنظيمية: (. أثر رأس الماؿ الفكرم عمى الثقإٛٔٓالصادؽ، فكزم عبد الكريـ مفتاح. ) -

، مجمة الدراسات العميا دراسة ميدانية عمى بعض الجامعات الميبية.
 .ٖٓٔ-ٚٓٔ(، ٙٗ)ٕٔجامعة النيميف، 

https://cutt.us/2JsMw
https://cutt.us/2JsMw
https://doi.org/10.26389/AJSRP.H270218
https://doi.org/10.26389/AJSRP.H270218
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 رسالة] أثر رأس الماؿ الفكرم في اإلبداع المنظمي(. ٕ٘ٓٓالطالباني، خكلة عبد الحميد. ) -
ماجستير، كمية اإلدارة كاالقتصاد، جامعة كربالء[. أرشيؼ جامعة 

 ء.كربال
ٙhttps://cutt.us/wrYD 

(. أثر عناصر رأس الماؿ الفكرم عمى تطبيؽ ٕٛٔٓالطريس، محمد بف عكاض. ) -
مجمة  مستمزمات إدارة الجكدة الشاممة: دراسة تطبيقية في جامعة شقراء.

 .ٕ٘ٔ-ٜٓٔ(، ٕٗ، )المنارة لمدراسات القانكنية كاإلدارية
اإلبداع اإلدارم كعالقتو باألداء الكظيفي لمديرم القطاع (. ٜٕٓٓتكفيؽ عطية. ) العجمة، -

]رسالة ماجستير غير  العاـ: دراسة تطبيقية عمى كزارات قطاع غزة
 منشكرة[. الجامعة اإلسالمية )غزة(.

 دار الزىراء. .المدخؿ إلى البحث في العمـك السمككية (.ٕٕٔٓالعساؼ، صالح. ) -
كاقع اإلبداع اإلدارم كمعكقاتو لدل مديرات المدارس (. ٕٗٓٓد العزيز. )العساؼ، كفاء عب -

 ]رسالة ماجستير غير منشكرة[. جامعة الممؾ سعكد. بمدينة الرياض
مستكل اإلبداع اإلدارم لدل مديرم المدارس في شماؿ (. ٜٕٓٓالعنزم، عكيد ىميؿ. ) -

 ف التربكييفالمممكة العربية السعكدية مف كجية نظر المعمميف كالمشرفي
 ]رسالة ماجستير غير منشكرة[. جامعة اليرمكؾ.

(. العالقة التأثيرية بيف رأس الماؿ الفكرم كتنمية القدرات ٕٙٔٓالعكامرة، عبد السالـ فيد. ) -
الجامعة  –اإلبداعية ألعضاء ىيئة التدريس في كمية العمـك التربكية 

، جامعة العمـك عيالمجمة العربية لضماف جكدة التعميـ الجاماألردنية. 
 .ٗٚ-ٖ٘(، ٕٖ)ٜكالتكنكلكجيا، 

(. متطمبات تنمية رأس الماؿ الفكرم ٕٔٔٓالقرشي، مسعكد بف خضر بف مبارؾ. ) -
عالـ  .بالجامعات السعكدية في ضكء االتجاىات العالمية المعاصرة

، التربية: المؤسسة العربية لالستشارات العممية كتنمية المكارد البشرية
(ٖٙ ،)ٔ-ٜٚ. 

ثر تنمية رأس الماؿ الفكرم عمى كفاءة أنظمة المعمكمات (. ٕٛٔٓلقرعاف، أنعاـ سالـ. )ا -
المحاسبية: دراسة ميدانية عمى الشركات الصناعية في مدينة الحسف 

 ]رسالة ماجستير غير منشكرة[. جامعة جرش. أربد-الصناعية

https://cutt.us/wrYD6
https://cutt.us/wrYD6
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اؿ الفكرم بجامعة (. آليات تعظيـ رأس المٖٕٔٓالكثيرم، عبد اهلل بف راجح الحميدم. ) -
-٘٘ٗ(، ٕ٘ٔ، جامعة األزىر، )مجمة التربية الممؾ سعكد بالرياض.

ٗٚٚ. 
(. دار الكفاء لمطباعة ٔ)ط مقدمة في منيج اإلبداع(. ٕٓٓٓالمزيدم، زىير منصكر. ) -

 كالنشر.
(. درجة تكافر اإلبداع اإلدارم لدل مديرم ٕٚٔٓالمصاركة، أسامة، كالمصاركة، عدم. ) -

مجمة مية في لكاء بني عبيد مف كجية نظر المعمميف، المدارس الحكك 
-ٕ٘٘ٔ(، ٜ)ٖٔ، جامعة النجاح الكطنية، جامعة النجاح لألبحاث

ٔ٘٘ٙ. 
رأس الماؿ الفكرم طرؽ قياسو (. ٕٚٓٓالمفرجي، عادؿ حرحكش، كصالح، عمي أحمد. ) -

 المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية. كأساليب المحافظة عميو.
(. اإلبداع اإلدارم كعالقتو بتحقيؽ الميزة التنافسية في الجامعات ٕٚٔٓالنشمي، مراد. ) -

 . المجمة العربية لضماف الجكدة في التعميـ الجامعي،الخاصة في اليمف
 .ٜٜٔ-ٔٛٔ(، ٜٕ)ٓٔجامعة العمـك كالتكنكلكجيا،

مستكل اإلبداع اإلدارم لرؤساء األقساـ (. ٕٔٔٓالنصر اهلل، شريفة جاسـ عبد الرحمف. ) -
كاديمية كعالقتو بالتطكير اإلدارم مف كجية نظر أعضاء ىيئة األ

( ]رسالة ماجستير، ٜٖٕٗٗٚ)رقـ المنشكر  التدريس في جامعة الككيت
عماف[. قاعدة بيانات دار المنظكمة، الرسائؿ -جامعة الشرؽ األكسط

 الجامعية.
بداع اإلدارم القيادة التحكيمية كعالقتيا بمستكل اإل(. ٕٕٔٓبابكر، كماؿ الديف حسف. ) -

]أطركحة دكتكراه غير  دراسة ميدانية عمى قطاع االتصاالت في السكداف
 منشكرة[. جامعة النيميف.

(. عناصر اإلبداع اإلدارم لدل قيادات الكميات في ٕٙٔٓبف زرعة، سكسف بنت محمد. ) -
مجمة مستقبؿ التربية العربية، جامعة األميرة نكرة بنت عبد الرحمف. 

ٕٖ(ٔٓٔ ،)ٔٔ-ٖٔ. 
دكر إدارة رأس الماؿ الفكرم في تشجيع اإلبداع عمى مستكل (. ٕٚٔٓبف عمكمة، ىمامة. ) -

]أطركحة دكتكراه، كمية العمـك االقتصادية مؤسسات التعميـ العالي. 
 كالتجارية كعمـك التسيير، جامعة باتنة[. مستكدع جامعة باتنة.

ٕٖٜٔٗ٘ٙٚٛ/ٗٓٚbatna.dz/xmlui/handle/-http://dspace.univ 

http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/407
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/407
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اإلبداع اإلدارم كأثره عمى األداء الكظيفي دراسة (. ٕٓٔٓجبر، عبد الرحمف محمد. ) -
]رسالة  تطبيقية عمى مديرم مدارس ككالة الغكث الدكلية بقطاع غزة

 ماجستير غير منشكرة[. الجامعة اإلسالمية )غزة(.
اإلبداع اإلدارم لدل مديرم المدارس الخاصة كعالقتو (. ٖٕٔٓجدعكف، كاركؿ زاىي. ) -

 ]رسالة ماجستير غير منشكرة[. جامعة عماف العربية. بقيادة التغيير
(. مستكل اإلبداع اإلدارم لدل مديرم كمديرات ٖٕٔٓجرادات، صفاء، كأبك دلبكح، مكسى. ) -

معمميف كالمعممات العامميف مدارس منطقة بني كنانة مف كجية نظر ال
 (.ٖ)ٜٔمجمة المنارة لمبحكث كالدراسات،  فييا.

http://hdl.handle.net/ٕٖٜٔٗ٘ٙٚٛ/ٕٚ٘ 
رأس الماؿ الفكرم كأثره عمى التنمية المستدامة في (. ٕٕٓٓحارداف، مسمـ بف سعيد. ) -

األبداع اإلدارم: دراسة ميدانية عمى الكادر التدريسي بمؤسسات التعميـ 
]أطركحة دكتكراه[. جامعة العمـك اإلنسانية في  ي بمحافظة ظفارالعال

 ماليزيا.
األمف الكظيفي كعالقتو باإلبداع اإلدارم لدل مديرم (. ٕٕٓٓحجازم، أحالـ حمداف. ) -

]رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة  المدارس الثانكية بمحافظات غزة
 األقصى[. مجمة جامعة األقصى.

 http://scholar.alaqsa.edu.ps/id/eprint/ٕٜٔٔ 
المناخ التنظيمي كعالقتو بمستكل اإلبداع اإلدارم (. ٕٛٔٓحساـ، بسك، كيكنس، رميمي. ) -

لدل الييئات اإلدارية في األندية الرياضية دراسة ميدانية عمى مستكل 
 بعض أندية دائرة برج اخريص لكالية 

العمؿ كمستكل اإلبداع اإلدارم  العالقة بيف بيئة(. ٕٙٔٓحمداف، شذل نظاـ إسماعيؿ. ) -
)رقـ المنشكر  لدل األكاديمييف اإلدارييف في الجامعات األردنية

الزرقاء[. قاعدة بيانات -( ]رسالة ماجستير، الجامعة الياشميةٕٜٙٚٔٛ
 دار المنظكمة، الرسائؿ الجامعية.

ارم لدل (. ميارات اإلبداع اإلدٕٕٓٓمحمد. ) حميد، محمد عبد اهلل، كاليمداني، رجاء -
-ٔ(، ٔ)ٕ، مجمة جامعة البيضاء القيادات األكاديمية بجامعة صنعاء.

ٕٖ. 
ٗٓhttp://baydaauniv.net/buj/index.php/buj/article/view/ 

http://baydaauniv.net/buj/index.php/buj/article/view/40
http://baydaauniv.net/buj/index.php/buj/article/view/40
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إلبداع بالمؤسسة. دراسة حالة القيادة اإلدارية كدكرىا في تنمية ا(. ٕ٘ٔٓحناف، رزيؽ. ) -
]رسالة ماجستير غر منشكرة[. -كالية برج بكعريريج-مؤسسة ككندكر

 بالبكيرة.-جامعة أكمي محند أكلحاج
(. دار ٗ)طإدارة المؤسسات التربكية في بدايات األلفية الثالثة (. ٕٗٔٓخميؿ، نبيؿ سعد. ) -

 الفجر لمنشر كالتكزيع.
 (. دار أسامة لمنشر كالتكزيع.ٔ)طع اإلدارم اإلبدا(. ٜٕٓٓخير اهلل، جماؿ. ) -
(. كاقع رأس الماؿ الفكرم في المؤسسات االقتصادية الجزائرية: ٕٛٔٓخيرة، يكسؼ الزيف. ) -

، مجمة أبعاد اقتصاديةدراسة حالة فرع األنتيبيكتيكاؿ بمجمع صيداؿ. 
 .ٕٜ-٘ٚ(، ٛجامعة أمحمد بكقرة بكمرداس، )

اإلبداع اإلدارم كعالقتو بتنمية الكفايات الكظيفية في  كاقع(. ٜٕٔٓزبمح، سالـ فيصؿ. ) -
 ]رسالة ماجستير غير منشكرة[. جامعة القدس. جامعة االستقالؿ

(. المكاطنة التنظيمية كعالقتيا ٕٚٔٓسعدكف، سمية، غيات، بكفمجة، كبزايد، نجاة. ) -
مجمة . -دراسة ميدانية بمؤسسة سكناطراؾ )كىراف(-باإلبداع اإلدارم

 . منشكر مسبقنا عبر اإلنترنت.ريةآفاؽ فك
ٖٕٓٚٔhttps://www.asjp.cerist.dz/en/article/ 

(. قياس أثر إدارة المعرفة كرأس الماؿ الفكرم عمى اإلبداع اإلدارم: ٕ٘ٔٓسعيد، محمد) -
ة األحساء بالمممكة العربية دراسة تطبيقية عمى المدارس األىمية بمحافظ

 .ٖٕٔ-ٓٚ(، ٗجامعة طنطا، ) مجمة التجارة كالتمكيؿ، السعكدية.
(. درجة ممارسة إدارة التغيير كعالقتيا بمستكل اإلبداع ٜٕٔٓشريؼ، شريؼ محمد. ) -

اإلدارم لدل قادة مدارس المرحمة الثانكية بمحافظة المخكاة مف كجية 
 .ٜٛٗ-ٜ٘ٗامعة سكىاج، جالمجمة التربكية،  نظر المعمميف.

كاقع اإلبداع اإلدارم في الجامعات الفمسطينية الخاصة (. ٕٚٔٓشطريط، ايو محمكد. ) -
]رسالة ماجستير، جامعة القدس[. المستكدع الرقمي  كعالقتو بالتميز
 لجامعة القدس.

ٕٓ.٘ٓٓ.ٕٕٖٔٔ/ٖٖٔٗlquds.edu/handle/https://dspace.a 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/32071
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/32071
https://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/3314
https://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/3314
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(. رأس الماؿ الفكرم كعالقتو بتفعيؿ اإلبداع اإلدارم: دراسة حالة ٕٕٓٓشنافي، نكاؿ. ) -
مجمة المشكاة في االقتصاد، مؤسسة اتصاالت الجزائر لكالية بسكرة. 

 .ٖ٘-ٓٗ(، ٔ)٘، التنمية كالقانكف
الميارات -الميارات اإلبداعية-الذكاء: الميارات التحميمية(. ٕٗٔٓشنؾ، سميرة. ) -

 (. مركز ديبكنك لتعميـ التفكير.ٔ)طالعممية
، ندل. ) - دكر إدارة المعرفة في تحقيؽ اإلبداع اإلدارم )دراسة حالة برنامج (. ٜٕٔٓصاـر

]رسالة ماجستير غير  األغذية العالمي كالمجنة الدكلية لمصميب األحمر(
 منشكرة[. الجامعة االفتراضية السكرية.

دكر الدراسات العميا في (. ٖٓ-ٜٕ، أبريؿ ٖٕٔٓيح، لينا، كأبك شعباف، شيماء )صب -
الجامعات الفمسطينية بمحافظة غزة باالرتقاء كتنمية رأس الماؿ الفكرم 
]جمسة المؤتمر[. مؤتمر الدراسات العميا بيف الكاقع كآفاؽ اإلصالح 

 كالتطكير، الجامعة اإلسالمية بغزة، غزة.
(. كاقع ممارسة اإلبداع اإلدارم في كزارة التعميـ العالي ٕٗٔٓف جميؿ. )عبد الرحمف، إيما -

، مجمة الطفكلة كالتربيةكالبحث العممي األردنية: دراسة استطالعية. 
 .ٕٕٚ-ٜٖٕ(، ٛٔ)ٙجامعة اإلسكندرية، 

(. رأس الماؿ الفكرم في الجامعات الفمسطينية كتعزيز الميزة ٕٙٔٓعبد القادر، حسيف. ) -
جامعة العربي بف مجمة الدراسات المالية كالمحاسبية كاإلدارية،  التنافسية.

 .ٕٛ-ٜ(، ٙمييدم أـ البكاقي، )
(. دار الشركؽ ٔ)طاالتجاىات الحديثة في المنظمات اإلدارية (. ٕٙٓٓعبكم، زيد منير. ) -

 لمنشر كالتكزيع.
كعالقتو  مستكل اإلبداع اإلدارم لمديرم المدارس الثانكية(. ٕٕٔٓعزازم، سحر أحمد. ) -

]رسالة ماجستير غير منشكرة[. جامعة  بالرضا الكظيفي لمعممي مدارسيـ
 عماف العربية.

(. اإلبداع اإلدارم لدل القيادات األكاديمية مدخؿ لتنمية رأس ٕٗٔٓعزكز، رفعت عمر. ) -
مجمة مستقبؿ التربية  .الماؿ الفكرم بالجامعات المصرية: تصكر مقترح

 .ٖٖٔ- ٘ٚ(، ٜٔ) ٕٔ، العربية
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(. كاقع إدارة اإلبداع كمدخؿ لتحقيؽ الميزة التنافسية ٕ٘ٔٓعساؼ، محمكد عبد المجيد. ) -
ستراتيجية مقترحة لتمكينو.  في مؤسسات التعميـ العالي بمحافظة غزة كا 
 مجمة جامعة القدس المفتكحة لألبحاث كالدراسات التربكية كالنفسية،

 ٘ٗٔ-ٜٓٔ(، ٜ)ٖجامعة القدس المفتكحة، 
(. العالقة بيف مقكمات كمعكقات ٕ٘ٔٓة عبد القادر، كالحاكـ، عمي عبداهلل. )عمي، أمين -

اإلبداع اإلدارم بالمؤسسات السكدانية )دراسة تطبيقية عمى بعض 
 .) مجمة العمـك منظمات األعماؿ متعددة األنشطة العاممة بمدينة الخرطـك

 .ٜٛٔ-ٙٚٔ(، ٔ)ٙٔ، االقتصادية
http://repository.sustech.edu/handle/ٕٖٜٔٗ٘ٙٚٛ/ٜٜٔٚٙ 

(. دكر مكتبات البمديات في زيادة اإلبداع اإلدارم كالكالء ٜٕٔٓعكايشة، ناجي عمي. ) -
المجمة  التنظيمي لمعامميف في البمديات بالمممكة األردنية الياشمية.

 .ٖٕٗ-ٕٛٓ(، ٕٔ)ٖٗ، المصرية لمعمـك التطبيقية
ٕٜٓٔ.ٛٙٗٙٙ/ejas.ٔٓ.ٕٔٙٓٛhttps://dx.doi.org/ 

أثر اإلبداع اإلدارم في تحقيؽ الميزة التنافسية (. ٜٕٔٓغاني، زىرة، كبف سعيد، غكتيو. ) -
دراسة مف كجية نظر عينة مف األساتذة كالمكظفيف اإلدارييف بكمية 

العمـك ]رسالة ماجستير، كمية  االداب كالمغات جامعة أدرار أنمكذج
درار[. المستكدع -االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير، جامعة أحمد دراية

 أدرار.-المؤسساتي لجامعة أحمد دراية
ٕٖٜٔٗ٘ٙٚٛ/ٕٖٖٕ/xmlui/handle/ٛٓٛٓadrar.dz/:-http://www.univ 

(. كاقع اإلبداع اإلدارم كعالقتو بإدارة الصراع التنظيمي لدل ٕٚٔٓم فؤاد. )غكانمة، فاد -
 قادة مدارس اإلدارة العامة لمتربية كالتعميـ في منطقة حائؿ التعميمية.

 .ٕٚٔ-ٙٚٔ(، ٘ٚٔ، جامعة األزىر، )مجمة التربية
التحديات  اإلبداع اإلدارم في الجامعات الفمسطينية:(. ٜٕٔٓقباجة، عدناف عبد المجيد. ) -

]رسالة ماجستير، كمية  كسبؿ تطكيرىا مف كجية نظر األكاديمييف
 الدراسات العميا، جامعة الخميؿ[. المستكدع الرقمي في جامعة الخميؿ.

ٕٖٜٔٗ٘ٙٚٛ/ٜٜ٘http://dspace.hebron.edu/xmlui/handle/ 

https://dx.doi.org/10.21608/ejas.2019.86466
https://dx.doi.org/10.21608/ejas.2019.86466
http://www.univ-adrar.dz/:8080/xmlui/handle/123456789/2332
http://www.univ-adrar.dz/:8080/xmlui/handle/123456789/2332
http://dspace.hebron.edu/xmlui/handle/123456789/599
http://dspace.hebron.edu/xmlui/handle/123456789/599
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(. إدارة رأس الماؿ الفكرم بالجامعات المصرية كمدخؿ ٕٕٔٓي، أسامة محمكد. )قرن -
التربية، المجمس العالمي  لتحقيؽ قدرتيا التنافسية: تصكر مقترح.

الجمعية المصرية لمتربية المقارنة كاإلدارة -لجمعيات التربية المقارنة 
 .ٖٕٗ-ٖٕٕ(، ٖٛ)٘ٔ، التعميمية

ب المكارد البشرية في عناصر اإلبداع اإلدارم دراسة (. دكر تدرئٜٕٓكاضـ، عمار. ) -
مجمة االقتصاد  ميدانية في المديرية العامة لتربية الرصافة الثالثة/بغداد.

 .ٖٚٓ-ٕٛٛ(، ٘ٔٔ)ٕ٘، كالعمـك اإلدارية
ٔٔ٘.ٔٚٚٓiٕ٘/jeas.vٔٓ.ٖٖٜٓ٘https://doi.org/ 

رأس الماؿ الفكرم كأثره عمى اإلبداع اإلدارم (. ٕٙٔٓكردكسي، الزىراء، ناصرم، أماؿ. ) -
]رسالة ماجستير، كمية العمـك االقتصادية كعمـك  دراسة حالة شركة جازم

التسيير، جامعة أبي بكر بمقايد تممساف[. اإليداع المؤسسي لجامعة أبك 
 بكر بمقايد تممساف.

ٕٔٔ/ٜٜٜٕtlemcen.dz/handle/-http://dspace.univ 
- ( . (. دكر إدارة رأس الماؿ الفكرم في تحفيز األساتذة كتكفير بيئة اإلبداع ٕٙٔٓلزىر، قدـك

كالتحسيف: دراسة حالة كمية العمـك االقتصادية كعمـك التسيير، جامعة 
 .ٗٛٔ-٘ٙٔ(، ٙٗ، )ساتدرا قالمة. ٜ٘ٗٔمامٛٓ

أثر الدخؿ الكظيفي عمى اإلبداع اإلدارم لدل العامميف في (. ٕ٘ٔٓلكلك، آالء ركحي. ) -
 القطاع الحككمي دراسة حالة كزارة الشؤكف االجتماعية في قطاع غزة
]رسالة ماجستير، كمية التجارة، الجامعة اإلسالمية[. المستكدع المؤسسي 

 لمجامعة اإلسالمية في غزة.
http://hdl.handle.net/ٕٓ.٘ٓٓ.ٕٖٔ٘ٛ/ٖٔٚٛ٘ 

(. كاقع اإلبداع اإلدارم عمى مستكل المنظمات دراسة حالة ٕٙٔٓمراد، آيت محمد. ) -
أبحاث المؤتمر العممي الدكلي منظمة الياتؼ النقاؿ "مكبيميس الجزائر". 

مركز البحث كتطكير حكؿ: اإلبداع كاالبتكار في منظمات األعماؿ، 
 .ٖٚٔ-ٕٗٔ، المكارد البشرية

(. تفعيؿ دكر التعميـ الجامعي في تمبية متطمبات تنمية رأس ٖٕٔٓمرسي، شيريف عيد. ) -
جامعة بنيا، مجمة كمية التربية،  الماؿ الفكرم )دراسة مستقبمية(.

ٕٗ(ٜ٘ ،)ٜٙ-ٔٗٔ. 

https://doi.org/10.33095/jeas.v25i115.1770
https://doi.org/10.33095/jeas.v25i115.1770
http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/9992
http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/9992
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(. أثر رأس الماؿ الفكرم في تحقيؽ ريادة األعماؿ لشركات ٕٚٔٓمرعي، كائنكاف فكاز. ) -
السعكدية " دراسة ميدانية عمى قطاع االتصاالت السعكدية االتصاالت 
-ٔ(، ٙ)ٔمجمة العمـك االقتصادية كاإلدارية كالقانكنية،  بمدينة تبكؾ".

ٕٗ. 
(. أثر الحكافز المعنكية كالفركؽ الفردية عمى عناصر ٕٗٔٓ) مسعكدة، بمخضر سميماف. -

 .ٙٗٔ-ٛٔٔ(، ٖٓ) جامعة عمار ثميجي باألغكاط،دراسات،  اإلبداع.
(. درجة تكافر عناصر اإلبداع اإلدارم لدل مديرم ٕٙٔٓمصطفى، أميمة حممي. ) -

جامعة مجمة كمية التربية، المدارس الثانكية العامة بمحافظة الغربية. 
 .ٜ٘-ٔ(، ٔٙطنطا، )

(. قيـ العمؿ كعالقتيا باإلبداع اإلدارم لدل اإلدارييف ٕٙٔٓمنصكر، منار منصكر أحمد. ) -
(، ٚٙٔ، جامعة األزىر، )مجمة التربية راسة ميدانية.بجامعة الطائؼ: د

ٖٔ٘-ٖٕٚ. 
التمكيف اإلدارم كعالقتو بإبداع العامميف اإلدارييف في (. ٕٔٔٓنسماف، ماىر زكي. ) -

]رسالة ماجستير غير منشكرة[. جامعة  الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة
 األزىر في غزة.

الفكرم لتحقيؽ القيمة المضافة لمجامعات (. رأس الماؿ ٕٙٔٓىاشـ، نيمة عبد القادر. ) -
، جامعة . مجمة كمية التربية في العمـك التربكيةالسعكدية: دراسة تحميمية

 .٘ٙٔ-ٓٚ(، ٖ)ٓٗعيف شمس، 
دكر األنماط القيادية في تنمية اإلبداع اإلدارم دراسة حالة مجمع (. ٕ٘ٔٓكاعر، كسيمة. ) -

ة[. جامعة محمد ]أطركحة دكتكراه غير منشكر  صيداؿ في الجزائر
 خيضر.
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