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مدى توافر الخصائص المهنية للباحث في المجاالت التربوية بالجامعات السودانية من وجهة نظر الخبراء التربويين
أ.د. أحمد محمد الحسن شنان             د. زينب محمد إبراهيم كساب 

االحتياجات التدريبية ألساتذة الجامعات الجزائرية المطبقة للنظام المطور)LMD( )الليسانس.ماجستير. دكتوراه(: 
دراسة ميدانية لجامعة العربي بن مهيدي  بأم البواقي

  أ.صباح نصراوي      أ.فتيحة بن زروال
العالق��ة التأثيرية بين رأس الم��ال الفكري وتنمية القدرات اإلبداعية ألعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم التربوية- 

د.عبد السالم فهد نمر العوامرة
الجامعة األردنية                                                                                                                        

مستوى جودة الخدمات التعليمية في الجامعات الحكومية والخاصة في الجمهورية اليمنية دراسة تقويمية 
لجامعتي ذمار والحكمة اليمانية  

                                                  د.محمد الصغير قاسم الشعيبي
أث��ر اس��تراتيجيتي تفري��د التعليم )خطة كلي��ر( والتعلم التعاوني )جيكس��و2( في تحصيل طلبة م��ادة مبادئ علم 

التربية في جامعة الزرقاء األردنية

                       د. محمد الزبون   د. رضا المواضية   د. مراد المواجدة   د. بكر المواجدة                           
                                         

تطوير األداء األكاديمي والمهني لعضو هيئة التدريس بجامعة الخرطوم في  ضوء المواصفة الدولية للجودة 
) ISO 9002( ، ومقترحات أعضاء هيئة التدريس المرتبطة بها

                                                                     أ.د. فيصل عبد الوهاب سعيد                         د. ياسر محمد محجوب
درجة الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء من وجهة نظرهم

د. محمد ناجي الدعيس
كفاءة مقررات الرياضيات في تحس��ين العمليات الرياضية لدى طالب كلية العلوم بجامعة اإلمام محمد بن س��عود 

اإلسالمية
د.أحمد محمد رجائي الرفاعي
مدى التوافق بين التعليم المحاس��بي في الجامعات الس��ودانية ومتطلبات بيئة االعم��ال المعاصرة واالتحاد الدولي 

للمحاسبين من وجهة نظر أرباب االعمال وأعضاء هيئة التدريس
د. فتح اإلله محمد أحمد
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اأ.د خليل الدليمي - العراق
اأ.د هرني العوي�ض - لبنان
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اأ . ن�سمة �سلطان عبده العب�سي 

مراجعة لغوية
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القواعد واإلجراءات لقبول النشر في المجلة:
اأواًل: القواعد العامة لقبول الن�سر:

بالن�سبة للبحوث التي تر�سل للن�سر يف جملة �سمان جودة التعليم اجلامعي التي ت�سدر عن مركز 
تطوير التفوق بجامعة العلوم والتكنولوجيا يرجى مراعاة   القواعد الآتية: 

االآتية:  ال�سروط  فيها  تتوافر  والتي  واالإجنليزية  العربية  باللغتني  البحوث  ن�سر  املجلة  تقبل   -  1
•  اأن يكــون البحــث اأ�ساًل: بحيث تتوافر فيه �ســروط البحث العلمي املعتمد على االأ�سول العلمية 

واملنهجية املتعارف عليها يف كتابة البحوث االأكادميية، وذلك يف جمال اجلودة.
اأن يكــون البحــث مكتوبــًا بلغــة �سليمــة؛ ومراعيــًا لقواعد ال�سبط ودقــة الر�ســوم واالأ�سكال-اإن   •
وجــدت- ومطبوعــَا على نظــام )IBM( ببنــط )16( وبخــط )Traditional Arabic(، واأال 

تزيد �سفحات البحث عن )30( �سفحة مت�سمنة الهوام�ص واملراجع.
اأن تكــون اجلــداول واالأ�ســكال مدرجــة يف اأماكنهــا ال�سحيحــة، واأن ت�سمــل العناويــن والبيانات   •
ال�سفحــة  حجــم  واجلــداول  االأ�ســكال  اأبعــاد  تتجــاوز  ال  اأن  وٌيراعــى  ال�سروريــة،  االإي�ساحيــة 

)11�سم(.
اأن يكــون البحــث ملتزمــا بدقــة التوثيق، وح�ســن ا�ستخدام امل�ســادر واملراجــع، وتثبيت هوام�ص   •

البحث ومراجعه يف نهاية البحث على النحو االآتي:
امل�سادر:ُيثبــت امل�ســدر بذكــر ا�سم املوؤلف كاماًل، ثم يو�سع تاريــخ ن�سره بني حا�سرتني، ويلي ذلك ذكر   .1

عنوان امل�سدر، متبوعًا با�سم املحقق اأو املرتجم، ودار الن�سر ومكان الن�سر ورقم ال�سفحة.
يلي: ما  يراعى  املراجع  ا�ستخدام  عند  املراجع:   .2

للبحث: مراجع  بو�سفها  الكتب  ا�ستخدام  عند   •
  يتــم كتابــة ا�سم املوؤلف كاماًل ثم يو�سع تاريخ الن�سر بني حا�سرتني، يلي ذلك عنوان الكتاب وحتته 

خط، ثم يذكر ا�سم دار الن�سر ومكان الن�سر ورقم ال�سفحة.
للبحث: مراجع  بو�سفها  الدوريات)املجالت(  ا�ستخدام  عند   •

  ُيذكــر ا�ســم �ساحــب املقالة كاماًل، ثم تاريخ الن�ســر بني حا�سرتني، ثم عنــوان املقالة، ثم ذكر ا�سم 
املجلة وحتته خط، ثم رقم املجلد،  ثم رقم العدد ورقم ال�سفحات.

   2 -  اأال يكون البحث قد �سبق ن�سره اأو ٌقدم للن�سرالأي جهة اأخرى.
   3 - حتتفظ املجلة بحقها يف اإخراج البحث واإبراز عناوينه مبا يتنا�سب واأ�سلوبها يف الن�سر.

   4 - ترحب املجلة بن�سر ما ي�سلها من ملخ�سات الر�سائل اجلامعية التي مت مناق�ستها واإجازتها يف  حقل �سمان 
اجلودة يف التعليم اجلامعي، على اأن يكون امللخ�ص من اإعداد �ساحب الر�سالة نف�سه.
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ثانيًا: اإجراءات الن�سر:
االآتي: العنوان  على  باملجلة  املتعلقة  املرا�سالت  وجميع  والدرا�سات  البحوث  تر�سل   -  1

اجلمهورية اليمنية- �سنعاء- �ص.ب:13064
تليفاك�ص: 0096701373249

جامعة العلوم والتكنولوجيا - املجلة العربية ل�سمان جودة التعليم اجلامعي
tdcust@hotmail.com :الربيد االإلكرتوين

www.ust.edu/uaqe :املوقع االإلكرتوين للمجلة
ير�ســل البحث اإلكرتونيــًا، بخطوط متوافقة مع اأجهزة )IBM(، وذلــك اإىل عنوان املجلة اأعاله، بحيث   - 2 

يظهر يف البحث ا�سم الباحث ولقبه العلمي، ومكان عمله، وجماله.
ُيرفــق ملخ�ــص للبحث املراد ن�سره يف حدود )150-100 كلمة( باللغــة العربية - اإن كان البحث باللغة   - 3 

العربية - اأو االإجنليزية  اإن كان البحث باللغة االإجنليزية.
يرفــق بالبحــث موجز لل�ســرية الذاتية للباحــث اإلكرتونيــًا، مت�سمنًا عنــوان الباحث بالتف�سيــل، واأرقام   - 4 

هواتف املنزل والعمل والفاك�ص-اإن وجد_لكي ي�سهل التوا�سل مع الباحث عند ال�سرورة.
يف حالــة قبــول البحــث مبدئيًا يتــم عر�سه علــى حُمكمني مــن ذوي االخت�سا�ص يف جمــال البحث، ويتم   - 5 
اختيارهم ب�سرية تامة،وال ُيعر�ص عليهم ا�سم الباحث اأو بياناته، وذلك الإبداء اآرائهم حول مدى اأ�سالة 
البحــث، وقيمته العلمية، ومدى التزام الباحث باملنهجية املتعارف عليها، ويطلب من املحكم حتديد مدى 

�سالحية البحث للن�سر يف املجلة من عدمها.
ُيخطــر الباحــث بقــرار �سالحيــة بحثه للن�ســر من عدمها خــالل ثالثة اأ�سهــر - على االأكــر - من تاريخ   - 6 

ا�ستالم البحث، ومبوعد الن�سر، ورقم العدد الذي �سين�سر فيه البحث.
يف حالــة ورود مالحظــات من املحكمني، ُتر�سل تلــك املالحظات اإىل الباحث الإجــراء التعديالت الالزمة   - 7 

مبوجبها، على اأن تعاد للمجلة خالل مدة اأق�ساها �سهر.
االأبحاث التي مل تتم املوافقة على ن�سرها ال تعاد اإىل الباحثني.  - 8 

توؤول كافة حقوق الن�سر اإىل املجلة
تعرب جميع االأفكار الواردة يف املجلة عن اآراء كاتبيها وال تعرب بال�سرورة عن وجهة نظر املجلة
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محتويات العدد:
ال�سفحةاملو�ســــــــــــوع

1االفتتاحية

م����دى تواف����ر الخصائص المهنية للباحث ف����ي المجاالت التربوية بالجامعات الس����ودانية من 
وجهة نظر الخبراء التربويين

                                                       أ.د. أحمد محمد شنان        د. زينب محمد كساب
3

 )LMD( االحتياج����ات التدريبي����ة ألس����اتذة الجامع����ات الجزائري����ة المطبق����ة للنظام المط����ور
)الليسانس. ماجستير. دكتوراه(: دراسة ميدانية لجامعة العربي بن مهيدي  بأم البواقي

                                                                                  أ .صباح نصراوي          أ ..فتيحة بن زروال  
27

العالقة التأثيرية بين رأس المال الفكري وتنمية القدرات اإلبداعية ألعضاء هيئة التدريس  في 
كلية العلوم التربوية- الجامعة األردنية              

د.عبد السالم فهد نمر العوامرة
53

مس����توى جودة الخدم����ات التعليمية في الجامع����ات الحكومية والخاصة ف����ي الجمهورية 
اليمنية  دراسة تقويمية لجامعتي ذمار والحكمة اليمانية

   د. محمد الصغير قاسم الشعيبي                   
75

أثر اس����تراتيجيتي تفريد التعليم )خطة كلير( والتعلم التعاوني)جيكس����و 2( في تحصيل 
طلبة مادة مبادئ علم التربية في جامعة الزرقاء األردنية

                                         أ.د. محمد الزبون    د. رضا المواضية     د.  مراد المواجدة        د. بكر المواجدة                                                                 
101

تطوي����ر األداء  األكاديم����ي والمهن����ي لعض����و هيئة التدري����س بجامعة الخرط����وم في  ضوء 
المواصفة  الدولية للجودة ) ISO 9002( ومقترحات أعضاء هيئة التدريس المرتبطة بها                                   

      أ.د. فيصل محمد سعيد           د. ياسر محمد محجوب
119

درجة الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء من وجهة نظرهم

  د. محمد ناجي الدعيس
143

كفاءة مقررات الرياضيات في تحسين العمليات الرياضية لدى طالب كلية العلوم بجامعة 
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

د.أحمد محمد رجائي الرفاعي
167

مدى التوافق بين التعليم المحاس����بي في الجامعات الس����ودانية ومتطلبات بيئة األعمال 
المعاصرة واالتحاد الدولي للمحاسبين من وجهة نظر أرباب األعمال وأعضاء هيئةالتدريس

 د. فتح اإلله محمد أحمد محمد
191



53 المجلة العربيـة لضمـان 
جودة التعليم الجامعي

د.عبد ال�سالم فهد منر العوامرة
املجلد التا�سع  العدد )23( 2016م

  العالقة التأثيرية بين رأس المال الفكري وتنمية 
القدرات اإلبداعية ألعضاء هيئة التدريس في كلية 

العلوم التربوية - الجامعة األردنية

د.عبد ال�سالم فهد منر العوامرة
ق�سم الإدارة الرتبوية والأ�سول-كلية العلوم الرتبوية- اجلامعة الأردنية
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د.عبد ال�سالم فهد منر العوامرة
املجلد التا�سع  العدد )23( 2016م

العالقة التأثيرية بين رأس المال الفكري وتنمية القدرات اإلبداعية ألعضاء 
هيئة التدريس في كلية العلوم التربوية - الجامعة األردنية

د.عبد ال�سالم فهد منر العوامرة

الملخص : 
هدفــت الدرا�ســة اإىل قيا�ــص م�ستــوى تاأثري اأبعاد راأ�ــص املال الفكري علــى القدرات االإبداعيــة الأع�ساء هيئة 
التدري�ــص يف كليــة العلوم الرتبوية- اجلامعــة االأردنية، ولالإجابة عــن اأ�سئلة الدرا�ســة مت توزيع اال�ستبانة 
علــى جمتمــع الدرا�سة؛ واملكون مــن اأع�ساء هيئــة التدري�ص يف كلية العلــوم الرتبوية، والبالــغ عددهم )88( 
ع�ســوًا ، وكان عدد اال�ستبانــات التي مت جمعها وحتليلها واملقبولة اإح�سائيــًا )64( ا�ستبانة. وجلمع املعلومات 
مت اإعــداد مقيا�ــص خا�ص يتكون من )27( فقرة، وبينت نتائج الدرا�سة وجود تاأثري دال اإح�سائيا عند م�ستوى 
داللــة ) α ≥   0.05 ( البعــاد راأ�ــص املــال الفكــري على القــدرات االإبداعية وتبني من نتائــج حتليل االنحدار 
املتعــدد وجــود تاأثري دال اإح�سائيًا لبعد راأ�ص املال الفكري اخلدمي على القدرات االبداعية. ومل تظهر نتائج 
التحليــل وجود تاأثري الأبعاد راأ�ص املال الفكري )اال�ستقطــاب، ال�سناعة، التن�سيط، واملحافظة على راأ�ص املال 
الفكــري(. واأظهــرت نتائج الدرا�سة وجود فروق دالة اإح�سائيــًا يف اجتاهات اأع�ساء هيئة التدري�ص نحو راأ�ص 
املــال الفكــري تعزى اإىل اختالف �سنوات اخلربة يف اجلامعة، فقد كانت قيم )ف( املح�سوبة لها اأعلى من قيمة 
)ف( احلرجــة. ومل تظهــر نتائــج حتليل التباين وجــود فروق االجتاهات نحــو راأ�ص املال الفكــري تعزى اإىل 
اختالف اجلن�ص والعمر والرتبة االأكادميية. وبينت نتائج الدرا�سة وجود فروق دالة اإح�سائيا يف االجتاهات 
نحــو القدرات االإبداعية تعزى اإىل اختالف الرتبة االأكادميية و�سنوات اخلربة يف اجلامعة، ومل تظهر نتائج 
حتليل التباين وجود فروق االجتاهات نحو القدرات االإبداعية تعزى اإىل اختالف اجلن�ص والعمر. ويف �سوء 
نتائج هذه الدرا�سة قدم الباحث جمموعة من التو�سيات التي يوؤمل اأن تفيد وا�سعي اال�سرتاتيجيات الرتبوية 
يف كلية العلوم الرتبوية يف اجلامعة االأردنية والعمل على تبني ا�سرتاتيجيات حمددة ووا�سحة لتطبيق اأبعاد 

راأ�ص املال الفكري، نظرًا ملا لها من تاأثري على م�ستوى اأداء اأع�ساء هيئة التدري�ص يف الكلية. 

الكلمات املفتاحية:
 راأ�ص املال الفكري، تنمية القدرات االإبداعية، اأع�ساء هيئة التدري�ص، كلية العلوم الرتبوية.
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Influential Relationship between Intellectual Capital and The 
Development of Creative Abilities of The Faculty Members in The 

Faculty of Educational Sciences - University of Jordan

bstract :

The study aimed to measure the level of influence of the of intellectual capital 
fields on the creative abilities of the faculty members in the College of Educational 
Sciences / University of Jordan To answer the questions of the study, the 
questionnaire has been distributed to the community of the study, consisting of 
faculty members in the college of educational sciences including (88) member. 
The Number of questionnaires that were collected and analyzed and statistically 
accepted was (64) questionare. To identify and collect information, it has been 
prepared a special measure consists of (27) items.

The results of the study show an statistically impact, at the level of significance  
at intellectual capital fields. on the creative abilities Its show from the results of 
multiple regression analysis a statistically impact significant for the intellectual 
capital service on creative abilities.The results of the analysis didn’t show an 
impact of lintellectual capita fields (polarization, industry, activation, and 
maintaining intellectual capital).

The results of the study showed a statistically significant differences in faculty 
members attitudes toward intellectual capital due to the difference in years of 
experience at the university. The calculated values of (P) was higher than the 
value of (P)ctritical. The results of analysis of variance did not show differences 
in attitudes towards intellectual capital due to the difference in gender, age and 
academic level.

The results of the study showed no statistically significant differences in attitudes 
towards creative capacity due to the different academic rank and years of 
experience at the university. The results of analysis of variance did not show trends 
toward differences creative capacity due to the different gender and age. In the 
light of the results of this study researcher presented a set of recommendations 
which will hopefully be useful to the authors of the strategies of Faculty of 
Educational Sciences at the University of Jordan, and to adopt strategies specific, 
and clear for the application of the dimensions of intellectual capital because of 
its impact on the performance of faculty members at the college.

Keywords:

 Intellectual capital, the development of creative abilities, faculty members, the 
Faculty of Educational Sciences.
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 المقدمة:
ميثــل مو�ســوع راأ�ص املال الفكري اأهمية خا�سة بل يعّد اأحد طــرق التقييم اجلديدة للمنظمات ومدى جناحها 
وما متتلكه من اأ�سول معرفية متنوعة )Knowledge Assets( وما تقدمه من اأنواع قيمة اإ�سافية )راأ�ص املال 
الب�ســري، الهيكلــي، الزبائن، االبتــكاري، العالقاتي، املايل، املــادي واالجتماعي(، لذا فــاإن راأ�ص املال احلقيقي 
الــذي متلكــه املنظمــات هــو "راأ�ــص املــال الفكــري) Intellectual Capital )IC، مــن هنــا  حتــاول املنظمات 
املعا�ســرة ومنهــا اجلامعات ر�سم اال�سرتاتيجيات وو�سع اخلطط والربامج لتنمية راأ�ص املال الفكري وا�ستثماره 
يف تنميــة القدرات االإبداعية الأع�ساء هيئة التدري�ص بو�سفها املوارد االأ�سا�سية يف تطوير خمرجات العملية 

التدري�سية.
ومــن اأهم متطلبــات النجاح يف اجلامعات الكفاءات الب�سرية التي ت�ساعدها علــى حتقيق اأهدافها واالإبداع من 
العنا�ســر املهمة يف تطوير النظام االأدائي للموظفــني من خالل التكيف مع جميع العوامل املحيطة، وت�سيريها 
�سمــن احلــدود املتاحة يف اإدارة املــوارد الب�سرية لتحقيق اأهــداف اجلامعة وطموحاتها، فبمــا اأن دور االإبداع 
ذو مدخــل مهــم يف تطويــر املوؤ�س�سة؛ فاإن املتغــريات ال�سيا�سيــة واالقت�سادية واالجتماعيــة تنعك�ص على هذا 
االإبــداع، يف مواجهــة امل�سكالت املعا�ســرة وحتديات امل�ستقبل من خالل تقدمي احللــول املنا�سبة. وي�سري مفهوم 
االإبــداع اإىل )Galton،1869( اأنــه: "عمليــة ينتــج عنهــا عمل جديــد ير�سي جماعة مــا اأو تقبلــه على اأنه 
مفيد".)ال�سرايرة، 2003( كما عرفه )Smith، 1992( على اأنه: "عملية يتم من خاللها اإيجاد عالقات بني 
متغــريات مل يتــم التطرق لهــا م�سبقًا".)اأبو تايه، 2003( اأما روبنــز )Robbins، 1998، p. 541(  فقد عرف 

االإبداع باأنه: "القدرة على جمع االأفكار بطريقة فريدة الإيجاد ارتباط غري عادي بينها".  
وت�سعــى هــذه الدرا�ســة اإىل البحث يف اأحد املوا�سيــع االإدارية احلديثة، والتي ت�سكل حمــور اهتمام املنظمات 
املعا�سرة عمومًا واجلامعات خ�سو�سًا، اإذ يعد راأ�ص املال الفكري من املفاهيم االإدارية احلديثة، واأهم مورد من 
مــوارد املنظمة مــن اأجل اإيجاد القيمة احلقيقية لها، ف�ساًل عن اأهمية التميــز يف اأدائها؛ اأن راأ�ص املال الفكري 
ميكــن اأن يكــون لــه تاأثري كبري فيما لــو اأح�سن ا�ستخدامــه واإدارته واملحافظــة عليه، على املقــدرة االإبداعية 
يف اجلامعــات، لــذا يجب علــى اجلامعات اأن تهتــم باأع�ساء الهيئــة التدري�سية الذين ميتلكــون اخلربة واملهارة 
واملعرفــة ولهــم اأدوار متعــددة علميــة واإن�سانية واجتماعيــة من اأجل تعزيز جــودة اخلدمــة التعليمية التي 
تقدمهــا للمجتمــع وحت�سينها. نظرًا الأهميــة الدور الذي تقوم به اجلامعات الر�سميــة وخ�سو�سًا كليات العلوم 
الرتبوية يف بناء �سخ�سية الطالب وتزويده باملعارف واملهارات التي توؤهله للقيام بدوره ب�سفته معلما اأو قائدا 

تربويا، وهذا يرتبط اإىل حد كبري مبا تقدمه اجلامعات يف هذا املجال.

مشكلة الدراسة: 
اأكدت العديد من الدرا�سات على الدور الفعال لراأ�ص املال الفكري يف تعزيز القدرات االإبداعية بو�سفه املورد 
املهم يف حتقيق الكفاءة والفاعلية، ويعك�ص م�ستوى االأداء املتوقع من اأع�ساء الهئية التدري�سية يف كلية العلوم 
الرتبوية والتي تعد من اأهم الكليات يف اجلامعة؛ الأنها ت�سهم ب�سكل مبا�سر يف ت�سكيل �سخ�سية املعلم وتزويده 

بكل ما يحتاج اليه للقيام بدوره يف املدر�سة. 
حتاول الدرا�سة االإجابة عن الت�ساوؤالت االآتية:

1.ما واقع توافر اأبعاد راأ�ص املال الفكري يف كلية العلوم الرتبوية/ اجلامعة االأردنية؟
2.ما واقع القدرات االإبداعية لدى اأع�ساء هيئة التدري�ص يف كلية العلوم الرتبوية/ اجلامعة االأردنية؟

3.هــل يوجــد اأثــر الأبعاد راأ�ص املــال الفكري عن القــدرات االإبداعية لــدى اأع�ساء هيئــة التدري�ص يف كلية 
العلوم الرتبوية/ اجلامعة االأردنية؟

4.هــل توجــد فــروق يف االجتاهــات نحــو راأ�ــص املــال الفكــري تعــزى اإىل اختــالف اخل�سائ�ــص ال�سخ�سيــة 
للمبحوثني؟ 
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5.هــل توجــد فــروق يف االجتاهــات نحو القــدرات االإبداعيــة تعــزى اإىل اختــالف اخل�سائ�ــص ال�سخ�سية 
للمبحوثني؟

أهمية الدراسة :  
اإن املنظمــة التــي متتلك راأ�ص املــال الفكري يكون لها املقــدرة يف املحافظة على م�ستوى متفــوق للمعرفة داخل 
املنظمــة وتدعــم اال�ستخدام العلمي للمعلومــات؛ مبا يوؤدي اإىل تعزيــز االأداء املنظمي واملقــدرة الف�سلى على 

)Yogesh، 1997( .التكيف مع البيئة املحيطة
تاأتــي اأهميــة الدرا�ســة من اأهمية بيــان مفهوم راأ�ص املــال الفكري بو�سفه املــورد غري امللمو�ــص، والذي ي�سعب 
تقليده والذي ي�ساهم يف حتقيق الكفاءة والفاعلية، وتتزايد اأهمية راأ�ص املال الفكري بالن�سبة الأع�ساء هيئة 

التدري�ص يف اجلامعات احلكومية. فمن هنا تنبثق اأهمية الدرا�سة احلالية من املربرات االآتية:-
Ԁ  اأهميــة اال�ستثمــار براأ�ص املال الفكري يف كليــة العلوم الرتبوية يف اجلامعــات احلكومية االأردنية؛ الأن 

ذلك ينعك�ص على م�ستوى كفاءة الكلية يف القيام بدورها جتاه املجتمع.  
Ԁ  اإن تعزيــز القــدرات االإبداعيــة الأع�ســاء الهيئة التدري�سيــة يف كلية العلوم الرتبويــة �سينعك�ص ب�سكل 

مبا�سر على اخلريجني ومقدرتهم على تلبية حاجات �سوق العمل االأردين.
Ԁ  ميكــن اأن ت�ساهم هذه الدرا�سة يف توجيــه اهتمام اإدارة كلية العلوم الرتبوية يف اجلامعة االأردنية نحو 

االهتمام براأ�ص املال الفكري الأع�ساء هيئة التدري�ص وعّده اأحد حماور اخلطة اال�سرتاتيجية. 
أهداف الدراسة:

يرتكــز الهــدف الرئي�ص يف درا�سة وحتليل اأثر اأبعاد راأ�ص املال الفكري على القدرات االإبداعية الأع�ساء هيئة 
التدري�ــص يف كليــة العلــوم الرتبوية كاأحــد الكليات الرئي�ســة يف اجلامعــة االأردنية وذلك لتحقيــق االأهداف 

االآتية: 
1.التعــرف علــى م�ستــوى توافر اأبعــاد راأ�ص املال الفكــري )ا�ستقطاب راأ�ص املــال الفكري، �سناعــة راأ�ص املال 
الفكــري، تن�سيــط راأ�ص املال الفكري، املحافظة علــى راأ�ص املال الفكري، راأ�ص املــال الفكري اخلدمي(  يف 

كلية العلوم الرتبوية/ اجلامعة االأردنية.
2.حتديــد م�ستوى تاأثــري اأبعاد راأ�ص املال الفكري على القدرات االإبداعيــة الأع�ساء هيئة التدري�ص يف كلية 

العلوم الرتبوية/ اجلامعة االأردنية. 
محددات الدراسة: 

اقت�ســرت هذه الدرا�سة على اأع�ســاء هيئة التدري�ص يف كلية العلوم الرتبوية اجلامعة االأردنية خالل الف�سل 
االأول للعام الدرا�سي 2013-2012. واقت�سارها على جماالت االأداة واملعاجلة االإح�سائية امل�ستخدمة. 

مصطلحات الدراسة : 
راأ�ــص املــال الفكري: عرفــه )Stewart 1994،05 ( : املعرفــة الفكرية واملعلومات وامللكيــة الفكرية واخلربة 
التــي ميكن و�سعهــا يف اال�ستعمال لتن�سئ الروة، وقد �سنفه اإىل راأ�سمال هيكلــي، وراأ�ص مال ب�سري، وراأ�ص مال 

الزبائن .
ويعــرف اإجرائيًا علــى اأنه درجة اإجابات اأع�ساء هيئــة التدري�ص يف كلية العلوم الرتبويــة اجلامعة االأردنية 
على اأبعاده )ا�ستقطاب راأ�ص املال الفكري، و�سناعة راأ�ص املال الفكري، وتن�سيط راأ�ص املال الفكري، واملحافظة 

على راأ�ص املال الفكري، وراأ�ص املال الفكري اخلدمي(، ومت قيا�سها من خالل الفقرات)1- 20(.
القــدرات االإبداعيــة:  تتوافر القدرات االإبداعية بدرجات متفاوتة عنــد االأفراد على اختالفهم يف املنظمة 
والثقافــة والتعليــم واخللفيات، ويرى بع�سهم اأن هناك فر�سة لتحقيق الــذات للو�سل اإىل حتقيق التميز عند 
االإن�ســان، واأن هــذه القنــوات ميكــن اكت�سابها �ســواء عن طريــق التعلم الر�سمــي اأو التدريب املنظــم اأو التوجه 



المجلة العربيـة لضمـان 58
جودة التعليم الجامعي

د.عبد ال�سالم فهد منر العوامرة
املجلد التا�سع  العدد )23( 2016م

واخلربة العملية يف املجال الذي يعمل فيه الفرد. ) ال�سيخ ،ب ت: 82(
وتعرف القدرات االإبداعية الأع�ساء هيئة التدري�ص على اأنها:  اال�ستعدادات العقلية التي يلزم توافرها لدى 
االأ�سخا�ــص حتــى يقوموا باأنواع مــن ال�سلوك االإبداعي، وتتلخ�ــص قدرات العاملني التي متيــز ال�سخ�ص املبدع 
القــادر علــى التفكــري االإبداعي يف �سبــع قدرات رئي�ســة )االأ�سالة، الطالقــة، املرونة، احل�سا�سيــة للم�سكالت، 

االحتفاظ باالجتاه اأو تركيز االنتباه،ومت قيا�سه من خالل الفقرات )1- 7(. 
اأع�ساء هيئة التدري�ص : يعرف )الن�سار1976: 152 ( اأع�ساء هيئة التدري�ص باأنهم "حجر الزاوية يف العملية 

املعرفية والتعليمية وي�سكلون اأهم عوامل االإنتاج يف اجلامعة واأندرها" 
التعريــف االإجرائــي: ويعــرف ع�سو هيئة التدري�ص على اأنــه املوظف الذي يقوم باأداء هــذه الوظيفة والذي 
يعمــل على ن�سر املعرفة من خــالل عملية التدري�ص واإنتاج املعرفة من خالل ما يقدمه من اأبحاث ودرا�سات كما 

يحظى مبكانه متميزة ومرموقة من قبل اأفراد املجتمع.
االطار النظري للدراسة :

قد برزت الكثري من التعريفات لراأ�ص املال ومنها تعريف )Ulrich 1998: 2( على اأنه : جمموعة من املهارات 
املتوفــرة يف املنظمــة، التي تتمتع مبعرفة وا�سعة جتعلها قاردة على جعل املنظمة عاملية من خالل اال�ستجابة 
 Hamel &( واإ�ستنــادًا اإىل ،)ملتطلبــات العمــالء والفر�ص التي تتيحهــا التكنولوجيا. )غياط ورجال، 2011
Heene 1994: 19( فهــو : قــدرة متميــزة تتفــوق بها املنظمة علــى مناف�سيها، بحيث ت�سهــم يف زيادة القيمة 
التــي تقدمها للعمــالء، وهي م�سدر من م�سادر امليزة التناف�سية. وتاأتي اأهمية راأ�ص املال الفكري من كونه اأكر 
املوجــودات قيمــة يف القرن احلادي والع�سرين يف ظل اقت�ساد يطلق عليــه )االقت�ساد املعريف( الأنه ميثل قوى 
علميــة قــادرة علــى اإدخــال التعديالت اجلوهريــة على كل �ســيء يف اأعمــال منظماتهم ف�ساًل عــن ابتكاراتهم 
املتالحقــة. وتت�ســح اأهمية راأ�ــص املال الفكري ف�ساًل عما تقدم، من اأهمية نظــم قيا�سه والتي اأ�سبحت من اأهم 
املوؤ�ســرات التــي تعك�ص تطــور الفكــر االإداري، وهذا مــا اأكدتــه  )Harvard Business Review( يف عددها 
ال�ســادر يف �سبتمــرب 1997، والــذي ياأتي مبنا�سبة مــرور )75( عامًا على �سدورها ، واأ�ســارت من خالله اأن نظم 

قيا�ص راأ�ص املال املعريف من اأهم ممار�سات املحا�سبة االإدارية يف ظل العوملة واملعلوماتية واالت�ساالت. 
ومن اأهم خ�سائ�ص راأ�ص املال الفكري  : 

-  اخل�سائ�ــص التنظيميــة ؛ وترتبط بالبيئة املوؤ�س�سية التي تت�سمن )عيــد، ،2010 : 20-18(: والتي تتمثل 
بتواجــد راأ�ــص املال الفكــري يف جميع امل�ستويــات االدارية . واملرونة التــي ت�ساعد على التجديــد امل�ستمر من 

خالل االفراد . واحتواء التنظيم للعالقات غري الر�سمية . والبعد عن املركزية االدارية .
-اخل�سائ�ص املهنية ؛ وترتبط مبمار�سة العنا�سر الب�سرية داخل التنظيم والتي تت�سمن : امتالك العديد من 
املهارات النادرة واخلربات املرتاكمة بحيث يكون من ال�سعب ا�ستبدالهم . والتمتع بدرجة تعلم تنظيمي عالية 

. والتدريب االإثرائي .
-اخل�سائ�ــص ال�سخ�سيــة وال�سلوكية ؛ وترتبط بالعن�سر الب�سري وبنائــه الذاتي ، وتت�سمن : امليل اىل حتمل 
املخاطرة، واالإقدام على االعمال واالأن�سطة املجهولة وحب العمل يف ظل حاالت عدم التاأكد . واال�ستفادة من
 خــربات االخريــن )االنفتاح على اخلربة( . واملبادرة بتقدمي افكار ومقرتحات بناءة . واحل�سم وعدم الرتدد 
يف ا�ســدار القــرارات . والقدرة على التخمني وح�ســن الب�سرية . واال�ستقاللية يف الفكــر والعمل . واملثابرة يف 

العمل. والثقة العالية بالنف�ص .
اأ�سبحت املعرفة اأكر تعقيدًا يف الع�سر احلايل ، ال ت�ستطيع كل املنظمات امتالك كافة امل�سادر املطلوبة ، فعلى 
�سبيــل املثال ميثــل راأ�ص املال الب�سري الذي يرتبط بالطبع بامل�ســادر الب�سرية ال تتحدد قيمتها فقط يف �سوء 
تخ�س�ــص املنظمة ، ولكنها تتحدد اي�سًا يف �سوء الظروف الوطنيــة ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�سادية يف 
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�سوء تخ�س�ص املنظمة ، ولكنها تتحدد اي�سا يف �سوء الظروف الوطنية ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�سادية 
والتعليمية ، ومن ثم فامتالك هذه امل�سادر واإدراكها ب�سكل جيد من خالل حل امل�سكالت والق�سايا التي ترتبط 
بها ، والتعامل معها كاأولوية يف تطوير املجتمع وحتديد اآليات تقدمه .كل ذلك من املمكن ان ي�ساعد على ايجاد 

قيمة تنظيمية وحل م�سكالت بيئة االعمال التي تغري ب�سكل �سريع يف املنظمات .
وقد جاء حتول املنظمات نحو االهتمام با�ستخدام مدخل ادارة املعرفة يف ادارة راأ�ص املال الفكري يف موؤ�س�سات 
التعليــم العــايل ا�ستجابة لعدة متطلبات وموؤثرات بيئية داخلية وخارجية ، ميكن اجمالها يف االآتي )اللوزي، 
2010: 20-18( : ويتمثل ذلك من خالل: تعظم دور املعرفة يف جناح املنظمات ، نظرا ملا حتدثه من تخفي�ص 
يف التكلفــة ورفــع يف قيمة ا�سول املنظمــة. وتطور و�سائل االت�ســال بني املجتمعات االن�سانيــة ؛ حيث ا�سهمت 
انظمة االت�ساالت والتكنولوجيا املتطورة يف خلق قاعدة وا�سعة من املعلومات و�سهولة احل�سول عليها وتوزيعها 
ب�ســكل وا�ســع ، االمر الذي �ساعد يف اتخاذ قرارات ر�سيــدة وهادفة. وادراك املوؤ�س�سات الكربى ان املعرفة التي 
تتمثــل يف راأ�ــص املال الفكري متثل م�سدر امليزة التناف�سية يف املوؤ�س�سات، واأنها قد تقدم على امل�سادر التقليدية 
، مثــل االر�ــص وراأ�ص املــال. وتزايــد االدراك ان القيمة احلقيقية للمعرفــة ال تعتمد بال�ســرورة على قيمتها 
يف حلظــة توليدهــا واإمنا على القيمة البعيدة املدى لها. والطبيعــة الديناميكية للموجودات املعرفية واإمكان 
تعزيزهــا امل�ستمــر يف موؤ�س�ســات التعليم العايل بتطويــر معرفة جديدة ، االأمر الذي يجعل مــن اإدارتها عملية 
معقــدة ، ويتطلــب الدفع يف اجتاه تطويــر برامج الإدارة املعرفة. والتغري الكبــري وال�سريع يف اأذواق واجتاهات 
عمالء موؤ�س�سات التعليم العايل �سواء كانوا طالب ام اولياء اأم موؤ�س�سات اأعمال اأم غريها مما يجعل من االمناط 
االإداريــة التقليديــة غري مالئمة ملواكبــة تلك التغريات. وميكن ح�سر راأ�ص املال الفكــري يف موؤ�س�سات التعليم 
العــايل يف املعرفــة التــي تكون لها قيمــة معينة ، وهذا االمــر يتطلب: تو�سيــف املعرفة والبيانــات واأنواعهما 
واأ�سكالهمــا وجودتهما يف موؤ�س�سات التعليم العــايل. وحتديد وبناء قواعد املعرفة يف تلك املوؤ�س�سات. وحتديد 
العمليــات اخلا�ســة باأ�سا�ص املعرفة يف تلــك املوؤ�س�سات ، واملعرفــة املنهجية واملو�سوعيــة بخ�سائ�ص وتوجهات 
وحمــددات وخ�سائ�ــص وتفاعالت العقــول العاملة فيها والتطــورات امل�ستقبلية املتوقعة لهــا. ومعرفة اأن�سطة 
تلــك املوؤ�س�ســات وفعالياتها ، واآثارها ومتطلبــات ا�ستمرارها واحتماالتها امل�ستقبليــة. ومعرفة نتائج ممار�سات 
اأداة راأ�ــص املــال الفكري ومدى تفاعل العاملني واملناخ اخلارجي وتقوميه لهــا. ومعرفة امناط ادارة راأ�ص املال 
الفكــري واأنــواع املمار�سات التي تتــم يف منظمات اخرى ونتائجهــا وكيفية اال�ستفادة منهــا. وحتويل جزء من 
م�ســادر غري املنظورة يف تلك املوؤ�س�سات واملوجودة يف عقول العاملني بها اىل معرفة ظاهرية. وحتديد امل�سادر 
املعلوماتيــة وحتويلها ب�سكل ر�سمي اىل عملية ت�ستند علــى ا�سا�ص املعرفة. وحتديد العملية املتوا�سلة املتبعة 

يف تنمية قدرات العاملني ب�سكل ر�سمي .
وقــد اأعطــت موؤ�س�ســات التعليم العــايل يف ال�سنــوات القليلة املا�سيــة اأهمية كبــرية الإدارة راأ�ص املــال الفكري 
، وب�سفــة خا�ســة ما يعــرف باملعرفة القبليــة اأو غري املنظــورة التي متثل القيــم االأ�سلية املتوارثــة يف ثقافة 
املوؤ�س�ســة ، والتــي تكــون حم�ســورة يف عدد حمــدود مــن االأع�ساء. وت�سمــل: املعرفــة القبلية اخلا�ســة باآلية 
ت�سغيــل املواقــع واالأعمال املهمــة داخل املوؤ�س�ســة. واملعرفة القبليــة امل�ستخدمة املتعلقــة بالتدري�ص والبحث 
العلمــي وخدمــة املجتمــع. واملعرفــة القبليــة لــدى اأع�ســاء هيئــة التدري�ــص والعاملــني والعمــال املتقاعدين                                              

)عارف، 2010: 18-20 (.
ومــن اأهــم متطلبات جناح يف اجلامعــات الكفاءات الب�سرية التــي ت�ساعدها على حتقيق اأهدافهــا واالإبداع من 
العنا�ســر املهمــة يف تطوير النظام االأدائي للموظفني من خالل التكيف مــع جميع العوامل املحيطة وت�سيريها 
�سمن احلدود املتاحة يف اإدارة املوارد الب�سرية لتحقيق اأهداف وطموحات اجلامعة ، فباعتبار دور االبداع ذو 
مدخل هام يف تطوير املوؤ�س�سة فاإن املتغريات ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية تنعك�ص على هذا االبداع، 

يف مواجهة امل�سكالت املعا�سرة وحتديات امل�ستقبل من خالل تقدمي احللول املنا�سبة. 
وي�ســري مفهوم االإبداع اىل )Galton،1869( االإبداع باأنــه: "عملية ينتج عنها عمل جديد ير�سي جماعة ما 
اأو تقبله على اأنه مفيد".:)ال�سرايرة، 2003(. كما عرفه )Smith،1992( على اأنه: "عملية يتم من خاللها 
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 Robbins، 1998، p.( اأما روبنز .)اإيجاد عالقات بني متغريات مل يتم التطرق لها م�سبقًا".)اأبو تايه، 2003
541(  فقد عرف االإبداع باأنه: "القدرة على جمع االأفكار بطريقة فريدة الإيجاد ارتباط غري عادي بينها". 
ومــن مقومــات االبــداع الرئي�سية القدرات االبداعيــة ، والتي تعرب عنهــا القدرات العقلية التــي من املفرت�ص  
توافرهــا لــدى املوظفني ليقوموا باأنواع من ال�سلوك االإبداعي، والتي متيــز ال�سخ�ص املبدع القادر على التفكري 

االإبداعي ومن اأهمها ما يلي:
االأ�سالــة: يتفــق عــدد من الباحثني علــى اأن االأ�سالة هي" القدرة على اإنتاج ا�ستجابــات اأ�سيلة اأي قليلة • 

التكرار باملعنى االإح�سائي داخل اجلماعة التي ينتمي اإليها الفرد، اأي اأنه كلما قلت درجة �سيوع الفكرة 
"  )ال�سربيني و�سادق، 2002( . زادت درجة اأ�سالتها

الطالقة: الطالقة تعني مقدرة ال�سخ�ص على اإنتاج كمية كبرية من االأفكار، تفوق املتو�سط العام، يف غ�سون • 
فرتة زمنية حمددة، ويقال اإن الطالقة بنك القدرة االإبداعية. )ال�سويدان والعدلوين،2002م:57( 

املرونــة:  وهــي املقــدرة على اتخــاذ الطرق املختلفــة والتفكري بطــرق خمتلفة اأو بت�سنيــف خمتلف عن • 
الت�سنيف العادي، والنظر للم�سكلة من اأبعاد خمتلفة، وهي درجة ال�سهولة التي يغري بها ال�سخ�ص موقفًا 

اأو وجهة نظر معينة، وعدم التع�سب الأفكار بحد ذاتها. )ال�سرور،2002  م: 118(
احل�سا�سيــة للم�ســكالت: ويق�ســد بها الوعــي بوجود م�ســكالت اأو حاجــات اأو عنا�سر �سعــف يف البيئة اأو • 

املوقــف، ويعنــي ذلــك اأن بع�ص االأفــراد اأ�سرع من غريهــم يف مالحظــة امل�سكلة والتحقق مــن وجودها يف 
املوقف. )جروان،2002م: 157(

االحتفــاظ باالجتاه اأو تركيز االنتباه:  تعني اإمكانيــة الفرد الرتكيز لفرتة من الزمن يف م�سكلة معينة • 
دون اأن حتول امل�ستتات بينه وبينها. فاملبدع اأثناء موا�سلته لتحقيق اجتاهاته يعدل من اأفكاره لكي يحقق 
اأهدافــه االإبداعية باأف�سل �سورة ممكنــة.  لكنه ال يتنازل عن اأهدافه، ويظل - بنف�ص الوقت - حمتفظًا 

لنف�سه باملرونة املنا�سبة التي تتيح له اكت�ساف ال�سبل الهادية ومعاينته. )الكناين،1990م:35(
قبــول املخاطــرة: تعني اأخــذ زمام املبادرة يف تبني االأفــكار واالأ�ساليب اجلديدة والبحــث عن حلول لها، • 

يف الوقــت نف�ســه الذي يكون فيه الفرد قاباًل لتحمل املخاطر الناجتة عن االأعمال التي يقوم بها، ولديه 
اال�ستعداد ملواجهة امل�سئوليات املرتتبة على ذلك. )ال�سمري،2002م :196(.

التحليل والربط:  التحليل:  هو املقدرة على تفتيت املركبات اإىل عنا�سرها االأولية، وعزل هذه العنا�سر • 
عــن بع�سهــا البع�ــص.  اأمــا الربط : فهو املقــدرة على تكوين عنا�ســر اخلربة ، وت�سكيلهــا يف بناء وترابط 
جديــد اأو هي املقــدرة على اإدراك العالقات بني االأثر وال�سبب وتف�سريها ثــم ا�ستنتاج اأو توليف عالقات 

جديدة. )ر�سوان،2002م: 43( 

الدراسات السابقة:
درا�سة )عبد، 2009( هدفت هذه الدرا�سة اإىل حتليل اأثر راأ�ص املال الفكري يف تطبيق اإدارة اجلودة ال�ساملة 
يف جامعــة تكريــت، وتكونــت عينــة الدرا�سة من )82( مــن اأع�ساء هيئــة التدري�ص يف اجلامعــة، وقد تو�سلت 

الدرا�سة اإىل وجود عالقة بني اأبعاد راأ�ص املال الفكري جمتمعة وهو )راأ�ص املال الب�سري، راأ�ص
 املــال الهيكلي، راأ�ص املــال الزبائني، راأ�ص املال االجتماعي، راأ�ص املال الثقــايف( واإمكانية تطبيق اإدارة اجلودة 
ال�ساملة كما تو�سلت الدرا�سة اإىل وجود اأثر ذي داللة اإح�سائية الأبعاد راأ�ص املال الفكري يف اإمكانية تطبيق 
اإدارة اجلودة ال�ساملة. وخل�ست الدرا�سة ا�ستنادًا اإىل نتائجها يف تقدمي عدد من التو�سيات واملقرتحات، ومن 
اأهمها �سرورة قيام اجلامعة با�ستثمار مواردها الب�سرية بالطريقة التي ت�سهم يف حتقيق اأهدافها ب�سكل فاعل 

وكفوؤ.
درا�ســة )الرو�ســان، والعجلــوين، 2010( هدفــت هذه الدرا�ســة اإىل الوقوف علــى مدى االهتمــام الذي توليه 
امل�ســارف االأردنيــة ملو�ســوع راأ�ص املال الفكــري، وذلك من حيث عمليــة )ال�سناعة، واال�ستقطــاب، والتن�سيط، 
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واملحافظــة واالهتمــام بالزبائن(، وعالقة ذلــك بالقدرات االإبداعية لدى العاملــني يف هذه امل�سارف، وقد مت 
توزيــع اال�ستبانة على عينة مكونة من )60( من روؤ�ســاء االأق�سام يف امل�سارف التجارية االأردنية، وقد تو�سلت 
الدرا�ســة اإىل اأن االهتمــام براأ�ــص املــال الفكري مــا زال بحــدود متوا�سعة، واأن هنــاك تاأثريًا اإيجابيــًا لراأ�ص 
املــال الفكــري )ال�سناعة، والتن�سيط واملحافظــة( على القدرات االإبداعية، وغابت هــذه العالقة االإيجابية 
لراأ�ــص املال الفكري )اال�ستقطاب، واالهتمام بالزبائن( يف تنمية القدرات االإبداعية، وبناًء على ذلك اأو�سى 

الباحثان ب�سرورة االهتمام  باملوجودات املعرفية واإعطاء جهود التنمية الب�سرية بعدًا ا�سرتاتيجيًا.
درا�ســة )ح�ســني، 2011( حيث هدفت الدرا�سة اإىل اختبار العالقة االرتباطيــة والتاأثري املعنوي الأبعاد راأ�ص 
املال الفكري يف حت�سني جودة اخلدمة التعليمية من خالل اختبار �سحة الفر�سيات التي �سيغت وفق خمطط 
افرتا�سي للبحث يعك�ص العالقة بني راأ�ص املال الفكري )املتغري التف�سريي( وحت�سني جودة اخلدمة التعليمية 
)املتغــري امل�ستجيــب(. وقــد مت اختيار جامعة املو�سل ودهــوك جمتمعًا للبحث، فيما ت�سمنــت العينة عددا من 
اأع�ســاء هيئــة التدري�ص يف كلتــا اجلامعتني. كما اعتمد البحث علــى اأداة رئي�سة هــي اال�ستبانة، ووزعت على 
)61( مــن التدري�سيــني )عينة البحث(، وتو�سلت الدرا�سة اإىل عدد من اال�ستنتاجات عربت عن وجود عالقة 

ارتباطية معنوية موجبة وتاأثري معنوي ملتغريات البحث. 
يت�ســح من خــالل االإطار النظري للبحث اأهمية اآراء ووجهات نظر الباحثني، والكتاب ومديري ال�سركات حول 
اأهميــة راأ�ــص املال الفكري الذي يعّد ثــروة املنظمات املعا�سرة اليوم، اإذ ت�سري النمــاذج اإىل اأنه يتكون من راأ�ص 
املال الب�سري وراأ�ص املال هيكلي، وراأ�ص مال زبائني، والبد الأية منظمة اأن متتلك هذا املورد الثمني الذي ميثل 
اخلــربات واملهــارات واملعرفة. وقد تو�سلــت الدرا�سة اإىل اأنه من ال�سروري و�سع خطــة ا�سرتاتيجية للجامعة 
حتــدد ا�ستقطاب راأ�ص املال الفكــري املتمثل بالروة الفكرية )اأ�ساتذة اجلامعــة( واحلفاظ عليها وتطويرها 

بهدف حت�سني جودة اخلدمة التعليمية.
درا�سة )غياط ورجال، 2011( هدفت هذه الدرا�سة اإىل حتليل تاأثر راأ�ص املال الفكري يف بناء ميزة تناف�سية 
جديــدة ت�ساهــي اأو تتفوق علــى املزايا التناف�سيــة التقليدية ملنظمات االأعمــال، وتو�سلــت الدرا�سة اإىل: اإن 
اإدراك املنظمــات احلديثــة الأهميــة ا�ستغالل الطاقات الفكريــة والعقلية لالأفراد، وجعل راأ�ــص مالها الفكري 
كمورد ا�سرتاتيجي، وكاأحد اأهم االأ�سول غري املادية يحقق لها اأهدافها وميكنها من اكت�ساب ميزة تناف�سية من 

خالل تدعيم االإمكانيات والطاقة الب�سرية وم�ساعدتهم على اكت�ساف اإمكانياتهم املحتملة وتدفقها. 
درا�ســة )بــن ثامــر كلثــوم، 2011( هدفــت الدرا�ســة اإىل البحــث يف اال�ستثمــار يف العن�ســر الب�ســري كاأحــد 
اال�سرتاتيجيــات االإدارية احلديثة التي تركز على رفع اإنتاجية املوظف من خالل التدريب والتعليم وتطوير 
مهاراتــه وقدراتــه االإبداعيــة، والتحــدي الذي يواجــه منظمات االأعمال اليــوم هو كيفية حتريــر اإبداعية 
املــوارد الب�سريــة وك�سب كامل والئهــم وانتمائهم والتزامهم، ومن هنــا تراءت لنا اإ�سكاليــة البحث االآتية: ما 
تاأثــري عمليــة اال�ستثمار يف راأ�ص املــال الب�سري على اإدارة االإبداع يف املنظمــة املتعلمة؟ حيث مت اختيار عينة 
ع�سوائية متثلت يف فئة متباينة من االأفراد العاملني باملوؤ�س�سة، حيث مت توزيع )500( ا�ستبانة ا�سرتجع منها 
)440( اأي بن�سبــة )88 %(. وخل�ســت الدرا�ســة اإىل العديــد من النتائج ومن اأهمهــا اأن املعرفة االإبداعية 
املقتنــاة مــن اخلارج هي التي تطبق على منتجات جمموعة "عنرت تــراد". وتو�سي الدرا�سة ب�سرورة االهتمام 

براأ�ص املال الب�سري وتاأثريه على اإدارة االإبداع ملا لذلك من اأثر على ال�سركات العاملة يف اجلزائر. 
درا�سة )ر�سا، 2003م( هدفت هذه الدرا�سة اإىل التعرف على م�ستوى االإبداع االإداري لدى العاملني باالأجهزة 
االأمنيــة مبطــار امللك عبــد العزيز الدويل بجدة، وعلــى واقــع االأداء الوظيفي للعاملــني يف االأجهزة االأمنية 
باملطــار. حيــث مت توزيع )318( ا�ستبانــة على اأفراد جمتمع الدرا�سة منهــم )145( �سابطًا، و )173( �سابط 
�سف، ومت ا�ستعادة )240( ا�ستبانة �ساحلة للمعاجلة االإح�سائية. وكان من اأهم نتائج هذه الدرا�سة :) يقوم 
العاملون يف االأجهزة االأمنية باإجناز عملهم باأ�سلوب متجدد، ويتمتعون بروؤية �ساملة مل�سكالت العمل. - ت�ساعد 
م�ساركة املروؤو�سني يف حتديد اأهداف االإدارة على اإيجاد روح االإبداع لرجال االأمن باملطار – وجود فروق ذات 
داللة اإح�سائية تعزى ملتغريات )العمر،اجلن�ص، املوؤهل العلمي، الرتبة، �سنوات اخلدمة( فيما يتعلق باالإبداع 
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االإداري وعالقتــه بــاالأداء الوظيفي. وقد اأو�ســت الدرا�سة مبا يلي: التاأكيد على القيــادات االأمنية بت�سجيع 
املبدعــني وحتفيزهــم، والعمــل على توفــري برامح تدريبيــة ذات �سفة اإبداعيــة وابتكارية تهــدف اإىل زيادة 
االأداء وحت�سينــه، واختيــار القيــادات االأمنيــة املوؤهلة علميًا وعمليًا ملــا لذلك من اإ�سهام يف رفــع كفاءة االأداء 

الوظيفي. 
درا�ســة )اخلوالــدة، 2005(  هدفت هــذه الدرا�سة اإىل التعرف على مدى ا�ستخــدام تكنولوجيا املعلومات على 
االإبداع االإداري يف املوؤ�س�سات العامة االأردنية والتعرف على م�ستويات االإبداع االإداري فيها. وقد تكون جمتمع 
الدرا�سة من جميع املدراء العاملني ونوابهم وم�ساعديهم ومدراء الدوائر وروؤ�ساء االأق�سام يف املوؤ�س�سات العامة 
امل�ستقلــة. ومن اأبــرز نتائج الدرا�سة: وجود عالقة اإيجابية وذات داللــة اإح�سائية بني ا�ستخدام تكنولوجيا 
املعلومــات واالإبــداع االإداري وبــني طبيعة الربامــج امل�ستخدمة واالإبــداع االإداري. كما بينــت الدرا�سة وجود 
عالقــة ذات داللــة اإح�سائية بني مدى مالءمة معلومات النظام امل�ستخــدم واالإبداع االإداري وتكامل معلومات 
النظــام االإداري امل�ستخــدم واالإبــداع االإداري. واأ�ســارت الدرا�سة اإىل وجود عالقــة ذات داللة اإح�سائية بني 
اإنتاجيــة نظــام املعلومات امل�ستخــدم واالإبــداع االإداري. وقد اأو�ست الدرا�ســة ب�سرورة ا�ستخــدام تكنولوجيا 

املعلومات يف املوؤ�س�سات ملا لذلك من اأثر اإيجابي على االإبداع االإداري لدى العاملني.
درا�ســة )الزعبــي، 2005( هدفت الدرا�سة اإىل حتديــد عوامل املناخ التنظيمي املوؤثــرة يف ال�سلوك االإبداعي 
لــدى املديريــن يف الــوزارات االأردنيــة. وقد تكــون جمتمــع الدرا�سة مــن املديرين يف الــوزارات االأردنيــة، اأما 
عينــة الدرا�ســة فتتكــون من جميــع املديريــن العموميني، ونــواب املديرين العموميــني وم�ساعديهــم، ومديري 
الدوائــر، وروؤ�ســاء االأق�سام يف الوزارات التاليــة: التخطيط والتعاون الدويل، وال�سناعــة والتجارة، واملالية، 
والعمــل، واالت�ســاالت وتكنولوجيــا املعلومــات، البالغ عددهــم لغايــة 1/12/2004 )365( مديــرًا. وقد مت 
التو�ســل اإىل عــدد من النتائج اأهمها: وجود عالقــة ذات داللة اإح�سائية بني كل مــن عوامل املناخ التنظيمي 
وال�سلــوك االإبداعي لدى املديرين يف الوزارات االأردنية وهذه العوامل هي )منط القيادة، والهيكل التنظيمي، 
والتكنولوجيــا، والبيئــة اخلارجيــة(. كمــا بينــت نتائــج الدرا�ســة وجــود اأثــر للمتغــريات الوظيفيــة )عدد 
امل�ستويــات االإداريــة، وعدد �سنوات اخلــربة( على ال�سلوك االإبداعــي. وتبني اأي�سًا اأنه هنــاك اأثر للعمر على 
ال�سلــوك االإبداعــي بينما ال يوجد اأثر للجن�ص على ال�سلوك االإبداعي كمتغــري �سخ�سي. وقد اأو�ست الدرا�سة 
ب�سرورة اإجراء مزيد من الدرا�سات لتق�سي اأثر عوامل املناخ التنظيمي على ال�سلوك االإبداعي لدى العاملني.
درا�ســة )ال�سقحــاء، 2004( هدفــت هذه الدرا�سة اإىل التعــرف على االأمناط القياديــة ال�سائدة يف املديريات 
العامــة للجــوازات يف منطقة الريا�ــص وحتديد م�ستوى االإبــداع االإداري لدى العاملني فيهــا وحتديد العالقة 
بــني م�ستــوى االإبداع االإداري للعاملني واالأمنــاط القيادية. وقد تكون جمتمع الدرا�ســة من جميع العاملني يف 
املديرية العامة للجوازات بالريا�ص وقد تكونت اأداة الدرا�سة من ا�ستبانة مت التحقق من �سدقها وثباتها. ومن 
اأبــرز نتائج الدرا�سة: متار�ص املديرية العامة للجــوازات النمط القيادي الدميقراطي بدرجة عالية. ووجود 
عالقة ارتباطية بني االأمناط القيادية وم�ستوى االإبداع االإداري. كما بينت الدرا�سة اأنه ال توجد فروق ذات 
داللة اإح�سائية يف م�ستوى االإبداع االإداري تعزى اإىل اخل�سائ�ص ال�سخ�سية واخل�سائ�ص ال�سخ�سية للعاملني 
باملديريــة. وقــد اأو�ســت الدرا�ســة اإىل �سرورة تفعيل منــط القيــادة الدميقراطي ملا لذلك مــن اأثر يف تطوير 

امل�ستوى االإبداعي لدى العاملني يف املوؤ�س�سات.
درا�ســة )Jezycki، Andrew، 1997(هدفــت هذه الدرا�سة اإىل التعرف على  الــدور الذي يتعني على مديري 
املدار�ــص القيــام به فيما يتعلق بامل�ستوى التعليمي وفعالية الدور املدر�ســي. وكان من اأهم نتائج هذه الدرا�سة: 
)اأن معــدل الدرجــة االإبداعية للمديريــن )95.4( مقارنة باملعدل املعياري والبالــغ )69(.  وقد اأو�سح اأفراد 
العينــة يف اإجاباتهــم اأنهــم يف�سلون التفكري علــى التعليم التلقينــي. - اإن مديري املدار�ــص يتعر�سون ل�سغوط 
لتحقيق النتائج املرجوة بالرغم من اأنهم يواجهون حتديات حادة ومتزايدة - اإن هناك جمموعة من امل�ساكل 
اجلديدة تاأخذ طريقها للظهور مبعدالت مت�سارعة تتطلب اإجابات جديدة واأمناط قيادية جديدة ونوعًا من 
االإبداع ي�ستطيع ا�ستقراء ما وراء املتطلبات االآنية ويكون م�ستماًل على روؤية ملا ينبغي اأن يكون عليه الو�سع يف 
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امل�ستقبــل.( وقــد اأو�ست الدرا�سة مبا يلي: )عقد برامج تدريبية تهدف اإىل تدريب اأفراد العينة على التفكري 
االإبداعــي، - �ســرورة توفري جو من الراحة النف�سية واال�ستقرار لدى جمتمــع الدرا�سة االأمر الذي يدفع اإىل 
جــودة االأداء - اختيــار قيــادات للموؤ�س�ســات التعليميــة موؤهلة وتتمتع بالتفكــري االإبداعي تكــون قادرة على 

التنبوؤ مب�ساكل العمل وحلها(.
 درا�ســة) Fagan،2004( هدفــت هــذه الدرا�سة ذات الطبيعــة اال�ستك�سافية اإىل بحث تاأثــري اأ�سلوب التفكري 
املتبــع مــن قبل اأفراد فرق العمل واملنــاخ ال�سائد على االإبداع، وقد تكونت عينــة الدرا�سة من )60( ع�سوًا من 
اأع�ســاء فــرق تطوير نظم املعلومات التكنولوجية يف �سركات ت�سنيع مــواد كيميائية تعمل على اإعادة هند�سة 
عملياتهــا يف تك�سا�ــص يف الواليــات املتحدة االأمريكيــة. وقد تو�سلت الدرا�ســة اإىل اأن كاًل مــن اأ�سلوب التفكري 
املتبع من قبل اأفراد فريق العمل الهادف الإحداث تغيريات راديكالية واإنتاج نظم معلومات اإبداعية، واملت�سف 
بالقيــام بــاأداء االأ�سياء بطريقة خمتلفة وحتدي االأنظمة وال�سيا�ســات املتبعة، وحوافز املناخ االإبداعي التي 
تت�سمــن كاًل مــن التحــدي يف العمل، احلريــة، الت�سجيــع التنظيمي، كفاية املــوارد، وت�سجيــع امل�سرفني، ودعم 

جمموعة العمل توؤثر على االإبداع.
درا�ســة )Frenkel  2003( هدفــت هــذه الدرا�ســة اإىل حتديد معوقات االإبــداع يف من�ساآت القطــاع ال�سناعي 
يف املنطقــة ال�سماليــة من فل�سطني، وقد تكونت عينــة الدرا�سة التي مت اختيارها ع�سوائيــًا من )211( من�ساأة 
�سناعية، �سكلت ما ن�سبته )72 %( من كافة امل�ساريع ال�سناعية الواقعة يف املنطقة ال�سمالية املت�سفة بالنمو 
ال�سريــع؛ حيــث ن�سبــة الت�سغيــل ون�سبة ال�ســادرات. وقد مت جمع بيانــات الدرا�سة من خالل اإجــراء مقابالت 
�سخ�سيــة مــع مديــري االإدارة العليا يف كافــة املن�ساآت )عينة الدرا�ســة( والتي مت تق�سيمهــا اإىل فئتني، الفئة 
االأوىل ال�سناعــات عاليــة التكنولوجيا، فيمــا �سملت الفئة الثانية من�ساآت ال�سناعــات التقليدية. ومن اأهم ما 
تو�سلت اإليه الدرا�سة وجود ت�سابه يف ا�ستجابات املن�ساآت ال�سناعية يف �سمال فل�سطني بغ�ص النظر عن الفئة 
التــي تنتمي اإليهــا اجتاه معوقات االإبداع، واأن معظــم املعوقات هي تلك املرتبطة باملخاطــرة الكبرية املتعلقة 
باالنغما�ــص بالعمليــة االإبداعيــة واملرتبطة اأواًل: بقلــة املوارد املاليــة. وثانيًا: بالتكلفــة العالية للم�ساركة 
بالعمليــة االإبداعيــة، والتــي تطيل وقت احل�سول على العائــد على اال�ستثمار، باالإ�سافــة اإىل ما مت ذكره من 

معوقات، فاإن قلة العمال املت�سفني باملهارة العالية ي�سكل هو االآخر معوقًا اأ�سا�سيًا من معوقات االإبداع.
  مناقشة الدراسات السابقة: 

تتميــز هــذه الدرا�سة عن الدرا�سات ال�سابقة مبحاولتها حتليل اأثر راأ�ص املال الفكري على القدرات االإبداعية 
الأع�ســاء هيئــة التدري�ص يف كلية العلوم الرتبويــة يف اجلامعة االأردنية، وهي متثل اأحــد الدرا�سات احلديثة 
التــي تتنــاول هذا املو�ســوع �سواًء من حيــث املتغريات التــي تتناولها اأو طبيعــة املجتمع والعينــة التي تغطيها 

الدرا�سة. 
  منهجية الدراسة وإجراءاتها:

  منهج الدرا�سة: 
تعتمــد الدرا�ســة علــى املنهــج الو�سفي الذي يت�سمــن ا�ستخــدام االأ�سلوب امليــداين يف جمع البيانــات بوا�سطة 
اال�ستبانــة وحتليلهــا اإح�سائيًا الختبار �سحــة فر�سيات الدرا�سة، اإ�سافة اإىل امل�ســح املكتبي؛ وذلك لال�ستفادة 
مــن الكتب والدوريات العلمية لبنــاء االإطار النظري، والبحث الببليوغرايف عــن الدرا�سات ال�سابقة بوا�سطة 

احلا�سب. 
  جمتمع الدرا�سة: 

يتكــون جمتمع الدرا�سة من كافة اأع�ســاء هيئة التدري�ص يف كلية العلوم الرتبوية يف اجلامعة االأردنية، حيث 
مت توزيــع اال�ستمــارة عليهــم، والبالغ عددهــم )81( ع�سوًا، ح�سب تقاريــر اجلامعة االأردنية للعــام الدرا�سي 

 .2013
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  اخل�سائ�ص العامة لعينة الدرا�سة 
جدول )1(: يبني التوزيع الن�سبي لأفراد عينة الدرا�سة ح�سب اخل�سائ�ض ال�سخ�سية والوظيفية: اجلن�ض، العمر، الرتبة 

الأكادميية، عدد �سنوات اخلدمة يف اجلامعة

الن�سبة املئويةالعدداملتغري

اجلن�ض
5382.8ذكر
1117.2اأنثى

العمر
4069.4 �سنة فاأقل
501929.7-41 �سنة

513960.9  �سنة فاأكرث
2031.3اأ�ستاذ

3046.9اأ�ستاذ م�سارك

عدد �سنوات اخلدمة يف 
اجلامعة

1421.9اأ�ستاذ م�ساعد
51015.6 �سنوات فاأقل
101421.9-5 �سنوات
151828.1-11 �سنة

152234.4  �سنة فاأكرث
يت�ســح مــن بيانات اجلدول باأن غالبية اأفراد عينة الدرا�سة من الذكور وبن�سبة متثيل )82.8 % (، فيما بلغت 
ن�سبــة متثيــل االإنــاث )17.2 %(. وفيمــا يتعلق بالعمــر جند اأن الن�سبــة االأعلى للمبحوثني تقــع اأعمارهم يف 
الفئــة 51 �سنــة فاأكر والبالغة )60.9 %(، كما يالحظ من بيانات اجلدول باأن اأعلى ن�سبة متثيل للمبحوثني 
ح�ســب الرتبة االأكادمييــة كان الأ�ستاذ م�سارك وبن�سبة بلغت )46.9 %(، واأدنــى ن�سبة متثيل الأ�ستاذ م�ساعد 
وبن�سبــة )21.9 %(، ومــن حيث عــدد �سنوات اخلدمة يف اجلامعة جند اأن اأعلــى ن�سبة لذوي اخلربة 15 �سنة 
فاأكــر وبن�سبــة )34.4 %(، فيمــا جــاءت ن�سبــة متثيــل فئة اخلــربة اأقل مــن 5 �سنــوات اأقل ن�سبــة والبالغة                    

 .)% 15.6(
  اأداة الدرا�سة : 

اعتمــدت الدرا�سة على اال�ستبانة التــي مت تطويرها بناًء على الدرا�سات ال�سابقة والنتائج التي تو�سلت اإليها 
واملقاي�س�ــص التــي مت ا�ستخدامها، وذلك لقيا�ص م�ستوى تاأثري اأبعاد راأ�ص املال الفكري على القدرات االإبداعية 
الأع�ســاء هيئــة التدري�ص م�ستفيدًا من درا�سات )درا�سة الروي�ســان، والعجلوين، 2010، ودرا�سة ليث �سعد اهلل 

ح�سني، 2011، ودرا�سة بن ثامر كلثوم، 2011(. وفيما يلي تو�سيح الأجزاء اأداة الدرا�سة:  
اجلــزء االأول : ي�ستمــل علــى معلومــات دميغرافيــة عــن اأع�ساء هيئــة التدري�ــص يف كلية العلــوم الرتبوية يف 

اجلامعة االأردنية )اجلن�ص، العمر، الرتبة االأكادميية، عدد �سنوات اخلدمة يف اجلامعة(.
اجلزء الثاين: اأبعاد راأ�ص املال الفكري، ومت قيا�سها من خالل مقيا�ص ليكرت اخلما�سي ، وهي: 

ا�ستقطاب راأ�ص املال الفكري. ومت قيا�سه من خالل )4( فقرات.   .1
�سناعة راأ�ص املال الفكري. ومت قيا�سه من خالل )4( فقرات.  .2
تن�سيط راأ�ص املال الفكري. ومت قيا�سه من خالل )3( فقرات.  .3

املحافظة على راأ�ص املال الفكري. ومت قيا�سه من خالل )2( فقرات.  .4
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راأ�ص املال الفكري اخلدمي. ومت قيا�سه من خالل )6( فقرات.  .5
اجلــزء الثالــث: تنمية القــدرات االإبداعيــة الأع�ساء هيئــة التدري�ص يف كليــة العلوم الرتبويــة يف اجلامعة 

االأردنية ومت قيا�سة من خالل )7( فقرات . 
ال�سدق والثبات:

الختبــار ثبات املتغــريات مت ح�ساب معامل األفا كرونباخ لالت�ساق الداخلي بــني فقرات املتغريات، وبلغت قيمة 
معامــل األفــا كرونباخ بني فقــرات متغري راأ�ص املال الفكــري )0.8454(، كما وبلغت بني فقــرات متغري القدرات 
االإبداعيــة )0.8664(، وت�ســري هــذه القيــم اإىل ثبــات اأداة الدرا�سة. واجلــدول التايل يو�ســح معامالت األفا 

كرونباخ ح�سب متغريات الدرا�سة:
جدول )2(:  يبني معامالت األفا كرونباخ والتجزئة الن�سفية ل�سبريمان براون لختبار ثبات اأداة الدرا�سة

معامل األفا كرونباخاملتغري

راأ�ض املال الفكري

0.7641ا�ستقطاب راأ�ض املال الفكري

0.7454�سناعة راأ�ض املال الفكري

0.8096تن�سيط راأ�ض املال الفكري

0.7498املحافظة على راأ�ض املال الفكري

0.8855راأ�ض املال الفكري اخلدمي

0.8664القدرات الإبداعية

  اأ�ساليب التحليل االإح�سائي: 
لالإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة وللتحقق من �سحة فر�سياتها مت ا�ستخدام االأ�ساليب االإح�سائية االآتية: 

مقايي�ــص االإح�ســاء الو�سفي: وذلك لو�ســف خ�سائ�ص عينــة الدرا�سة، وعر�ص نتائــج الدرا�سة املتعلقة • 
بالت�ساوؤل االأول والثاين. 

حتليــل التبايــن الختبــار �سحة االأمنــوذج : مت ا�ستخــدام حتليل االنحــدار املتعدد والب�سيــط ومعامالت • 
االرتباط لالإجابة عن الت�ساوؤل الثالث للدرا�سة.

اختبــار )T-test( واختبــار ANOVAِ: حيث مت ا�ستخــدام هذه االختبارات يف االإجابــة عن الت�ساوؤل • 
الرابع والت�ساوؤل اخلام�ص من الدرا�سة. 

  نتائج الدراسة ومناقشتها
 فيما يلي عر�ص لنتائج الدرا�سة واالإجابة عن ت�ساوؤالت الدرا�سة : 

ال�سوؤال االأول: ما واقع توافر اأبعاد راأ�ص املال الفكري يف كلية العلوم الرتبوية/ اجلامعة االأردنية؟
ولتحديد درجة املوافقة على فقرات املقيا�ص مت اعتماد االأوزان االآتية:

Ԁ 1 - 2.33              درجة �سعيفة
Ԁ 2.34 - 3.67        درجة متو�سطة
Ԁ 3.68 - 5.00        درجة مرتفعة
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جدول )3(:  يبني املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية على جمالت متغري راأ�ض املال الفكري

املتو�سط املجال
احل�سابي

االنحراف 
درجة املوافقةالرتتيباملعياري

مرتفعة4.220.621تن�سيط راأ�ض املال الفكري
مرتفعة4.210.492�سناعة راأ�ض املال الفكري

مرتفعة4.030.563ا�ستقطاب راأ�ض املال الفكري
مرتفعة3.810.754راأ�ض املال الفكري اخلدمي

متو�سطة3.670.755املحافظة على راأ�ض املال الفكري

مرتفعة---3.980.42الكلي
يت�ســح مــن بيانــات اجلدول رقــم )3( وجود درجة مرتفعــة من املوافقة علــى متغري راأ�ص املــال الفكري، حيث 
بلــغ متو�سط االإجابــات الكلي على املقيا�ــص ) 3.98( وبانحراف معياري)0.42(. وعلــى م�ستوى جماالت راأ�ص 
املــال الفكري يالحــظ اأن اأعلى درجات املوافقة كانت على جمال تن�سيط راأ�ــص املال الفكري مبتو�سط ح�سابي 
) 4.22( وانحــراف معيــاري ) 0.62( وبدرجــة مرتفعــة، ثم على جمــال �سناعة راأ�ص املــال الفكري مبتو�سط 
ح�سابــي )4.21( وانحــراف معيــاري )0.49( وبدرجــة مرتفعة،  فيمــا كانت اأقل درجــات املوافقة على جمال 
املحافظــة على راأ�ص املــال الفكري مبتو�سط ح�سابي )3.67 ( وانحراف معيــاري ) 0.75 ( وبدرجة متو�سطة. 

ويو�سح اجلدول رقم )4( املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية على فقرات متغري راأ�ص املال الفكري:
جدول )4(:  يبني املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية على فقرات متغري راأ�ض املال الفكري

املتو�سط الفقرةالرقم
احل�سابي

االنحراف 
درجة الرتتيباملعياري

املوافقة

تهتم الكلية باآراء الطلبة ومقرتحاتهم وتف�سيالتهم يف 1
مرتفعة4.520.621تقدمي خدمات جديدة

حتر�ض اجلامعة على اإيفاد خريجيها اإىل جامعات عاملية 2
مرتفعة4.390.662عريقة

ت�سجع الكلية روح الإبداع والبتكار لدى اأع�ساء هيئة 3
مرتفعة4.340.623التدري�ض

توؤمن الكلية باأن البيئة اخلارجية توفر اأ�ساليب جديدة 4
مرتفعة4.340.824للتدري�ض ب�سبب �سرعة البتكارات املتالحقة

حتفز الكلية اأع�ساء هيئة التدري�ض الذين يبتعدون عن 5
مرتفعة4.310.735الطرق التقليدية يف التدري�ض

تهتم الكلية باآراء الطلبة باإجراء حت�سينات على اخلدمات 6
مرتفعة4.270.746املقدمة اإليهم

7
متتلك الكلية �سبكة لإدارة تقنيات معلومات املوارد الب�سرية 
املحو�سبة لتمكنها من تنفيذ خططها وبراجمها اخلا�سة 

باملوارد الب�سرية بكفاءة وفاعلية
مرتفعة4.200.727

مرتفعة4.060.918تعمل الكلية بكل طاقتها من اأجل توفري بيئة علمية للطلبة8
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جودة التعليم الجامعي

د.عبد ال�سالم فهد منر العوامرة
املجلد التا�سع  العدد )23( 2016م

ت�سجع الكلية على اإقامة احللقات النقا�سية بني اأع�ساء هيئة 9
مرتفعة4.021.009التدري�ض ل�ستثمار طاقاتهم الفكرية

ت�ستقطب كلية العلوم الرتبوية اأع�ساء هيئة تدري�ض لديهم 10
مرتفعة3.970.9310خربات وا�سعة يف جمال التدري�ض

تعمل اجلامعة على ا�ستقطاب كوادر تدري�سية متتلك مهارات 11
مرتفعة3.940.8511كافية يف جمال التدري�ض

تهتم الكلية اهتماماً كبرياً بالأفكار واملعاجلات التي يقرتحها 12
مرتفعة3.860.8512العاملون املتميزون ملعاجلة م�سكالت العمل

تلتزم اجلامعات باملعايري املحددة ل�ستقطاب اأع�ساء هيئة 13
مرتفعة3.830.8313التدري�ض

ت�سعى الكلية اإىل اإ�سراك اأع�ساء هيئة التدري�ض يف اتخاذ 14
مرتفعة3.830.9814القرارات، مبا يتالءم واحتياجات الطلبة

15
تعمل اإدارة الكلية على تبادل املعلومات مع الإدارات الأخرى 

يف اجلامعة والتي ت�سهم يف فتح اآفاق جديدة للتعاون مع 
الطلبة

مرتفعة3.781.0315

مرتفعة3.751.0816تعمل الكلية على توثيق املعلومات اخلا�سة بالطلبة16

ت�سمح الكلية لأع�ساء هيئة التدري�ض بتوظيف قدراتهم 17
مرتفعة3.731.1417لتطوير الأداء يف الكلية

ت�سعى الكلية اإىل تفعيل التعاون والت�سارك مع الطلبة يف حل 18
مرتفعة3.690.9118م�سكالتهم

تراعي الكلية رغبة ع�سو هيئة التدري�ض وقدرته يف الأداء 19
متو�سطة3.641.2619عند توزيع الأعمال

حتافظ الكلية على املكانة الجتماعية للموظفني من ذوي 20
متو�سطة3.031.3120القدرات املتميزة اأينما تكون مواقعهم الوظيفية

مرتفعة---3.980.42الكلي
يت�ســح مــن بيانــات اجلدول رقــم )4( وجود درجة مرتفعــة من املوافقة علــى متغري راأ�ص املــال الفكري، حيث 
بلــغ متو�ســط االإجابات الكلي علــى املقيا�ص )3.98(  وبانحراف معياري )0.42(. وعلــى م�ستوى فقرات املتغري 
يالحــظ اأن اأعلــى درجــات املوافقة كانت على الفقــرة رقم )1( مبتو�ســط ح�سابي )4.52( وانحــراف معياري 
)0.62( وتن�ــص علــى " تهتــم الكلية بــاآراء الطلبــة ومقرتحاتهــم وتف�سيالتهم يف تقدمي خدمــات جديدة". 
اأمــا اأقل درجات املوافقــة فكانت على الفقرة رقم )20( مبتو�سط ح�سابــي )3.03( وانحراف معياري )1.31( 
وتن�ــص علــى " حتافــظ الكلية علــى املكانــة االجتماعيــة للموظفني مــن ذوي القــدرات املتميــزة اأينما تكون 

مواقعهم الوظيفية".
ال�ســوؤال الثــاين: ما واقع القدرات االإبداعية لدى اأع�ساء هيئــة التدري�ص يف كلية العلوم الرتبوية/ اجلامعة 

االأردنية؟
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جودة التعليم الجامعي

د.عبد ال�سالم فهد منر العوامرة
املجلد التا�سع  العدد )23( 2016م

جدول )5(: يبني املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية على فقرات متغري القدرات الإبداعية

املتو�سط الفقرة
احل�سابي

االنحراف 
درجة الرتتيباملعياري

املوافقة
ت�سجع اجلامعة اأع�ساء هيئة التدري�ض على اإيجاد طرق جديدة 

مرتفعة4.091.141للتدري�ض

حتفز الكلية اأع�ساء هيئة التدري�ض على التعاون حلل امل�سكالت 
مرتفعة4.060.752التي تواجههم

تقوم اإدارة الكلية بتوفري البنية التحتية الالزمة لتطوير الأ�ساليب 
مرتفعة3.980.863التدري�سية يف اجلامعة

ل يرتدد اأع�ساء هيئة التدري�ض يف تبني التغيري ملا فيه م�سلحة 
مرتفعة3.891.044الطالب والكلية

مرتفعة3.860.995اأدخلت الكلية الأنظمة احلا�سوبية يف العمليات الإدارية
يعمل اأع�ساء هيئة التدري�ض على اكت�ساف امل�سكالت وحتديدها 

مرتفعة3.721.066واإيجاد طرق مبدعة ومبتكرة حللها

يتم حت�سني العمليات الإدارية وتطويرها يف الكلية بالعتماد على 
مرتفعة3.780.957املهارات واخلربات املوجودة فيها

مرتفعة---3.910.55الكلي
يت�ســح من بيانــات اجلدول رقم )5( وجود درجــة مرتفعة من املوافقة على متغري القــدرات االإبداعية، حيث 
بلــغ متو�ســط االإجابات الكلي على املقيا�ص )3.91 (  وبانحراف معياري ) 0.55 (. وعلى م�ستوى فقرات املتغري 
يالحــظ اأن اأعلــى درجــات املوافقة كانت على الفقــرة رقم )1( مبتو�ســط ح�سابي )4.09( وانحــراف معياري 
)1.14( وتن�ــص علــى "ت�سجع اجلامعة اأع�ساء هيئــة التدري�ص على اإيجاد طرق جديــدة للتدري�ص". اأما اأقل 
درجــات املوافقــة فكانت على الفقرة رقــم )7( مبتو�سط ح�سابي ) 3.78( وانحراف معيــاري ) 0.95 ( وتن�ص 

على "يتم حت�سني العمليات االإدارية وتطويرها يف الكلية باالعتماد على املهارات واخلربات املوجودة فيها".
 ال�سوؤال الثالث: هل يوجد اأثر الأبعاد راأ�ص املال الفكري على القدرات االإبداعية لدى اأع�ساء هيئة التدري�ص 

يف كلية العلوم الرتبوية/ اجلامعة االأردنية؟
جدول )6(:  يبني نتائج حتليل التباين لختبار �سحة الأمنوذج

قيمة )ف( متو�سط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتم�سدر التباين
املح�سوبة

الداللة 
االإح�سائية

0.000•19.81153.96221.547النحدار

13.791750.184البواقي

33.60180الكلي

.) α ≥  0.05 ( التاأثري ذو داللة اإح�سائية عند  م�ستوى داللة•

يت�ســح مــن نتائج حتليل التباين وجود تاأثري دال اإح�سائيا عند م�ستــوى داللة )α ≥  0.05 ( الأبعاد راأ�ص املال 
الفكــري على القــدرات االإبداعيــة، حيث بلغت قيمــة )ف( املح�سوبــة )21.547( والداللــة االإح�سائية لها 

.)0.000(
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املجلد التا�سع  العدد )23( 2016م

جدول )7(: تبني نتائج حتليل النحدار املتعدد لختبار اأثر اأبعاد راأ�ض املال الفكري على القدرات الإبداعية

املتغري امل�س�ستقل
معامل 

االرتباط 
R

القيمة 
R²التف�سريية

معامل 
الداللة قيمة )ت(معامل بيتااالنحدار

االإح�سائية

ا�ستقطاب راأ�ض املال الفكري

0.670% 44.9

0.0160.0170.1440.886

0.1190.1080.7790.439�سناعة راأ�ض املال الفكري

0.0310.0350.2960.769تن�سيط راأ�ض املال الفكري

املحافظة على راأ�ض املال 
0.0650.0900.8710.387الفكري

0.000•0.4210.5765.270راأ�ض املال الفكري اخلدمي

.)α ≥  0.05( داللة  م�ستوى  عند   اإح�سائية  داللة  ذو  • التاأثري 

تظهر نتائج حتليل االنحدار املتعدد وجود تاأثري دال اإح�سائيا عند م�ستوى داللة )0.05( لراأ�ص املال الفكري 
اخلدمــي علــى القــدرات االإبداعية، حيث كانت قيمــة )ت( املح�سوبة لها اأعلى من قيمــة )ت( اجلدولية عند 
درجــات حريــة )63( والبالغــة )1.664(. ومل تظهــر نتائــج التحليل وجــود تاأثري الأبعاد راأ�ــص املال الفكري 
)املحافظــة علــى راأ�ص املــال الفكري، اال�ستقطــاب، ال�سناعة، التن�سيــط(. ومن حيث املتغــريات االأكر تاأثريا 
يالحــظ مــن معامل بيتــا باأن راأ�ص املال الفكــري اخلدمي هو االأكر تاأثــريا، ثم �سناعة راأ�ص املــال الفكري من 
حيــث التاأثــري على القدرات االإبداعية. كما وتظهر نتائج االنحدار بــاأن اأبعاد راأ�ص املال الفكري تف�سر)44.9 

االإبداعية. القدرات  تباين  من   )%
وفيمــا يلــي نتائــج حتليل االنحــدار الب�سيط الختبــار اأثر كل بعد مــن اأبعاد راأ�ــص املال الفكري علــى القدرات 

االإبداعية:
جدول )8(: يبني نتائج حتليل النحدار الب�سيط لختبار اأثر اأبعاد راأ�ض املال الفكري على القدرات الإبداعية

معامل املتغري امل�س�ستقل
R االرتباط

القيمة 
التف�سريية

R²
معامل 

الداللة قيمة )ت(االنحدار
االإح�سائية

0.025•7.80.2742.291 %0.279ا�ستقطاب راأ�ض املال الفكري

0.006•11.40.3742.822 %0.337�سناعة راأ�ض املال الفكري

3.901751.5900.117 %0.198تن�سيط راأ�ض املال الفكري

0.018•8.70.2142.429 %0.295املحافظة على راأ�ض املال الفكري

0.000•42.20.4756.730 %0.650راأ�ض املال الفكري اخلدمي

.)α ≥ داللة)0.05  م�ستوى  عند   اإح�سائية  داللة  ذو       • التاأثري 

تظهــر نتائــج حتليل االنحــدار الب�سيط وجود تاأثــري دال اإح�سائيا عنــد م�ستوى داللــة )0.05( جلميع اأبعاد 
راأ�ــص املال الفكري على القدرات االإبداعية، با�ستثنــاء بعد تن�سيط راأ�ص املال الفكري، حيث كانت قيمة )ت( 

املح�سوبة لها اأعلى من قيمة )ت( اجلدولية عند درجات حرية )63( والبالغة )1.664(. 
ال�ســوؤال الرابــع: هــل توجــد فــروق يف االجتاهــات نحــو راأ�ص املــال الفكــري تعــزى اإىل اختــالف اخل�سائ�ص 

ال�سخ�سية للمبحوثني؟ 
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جدول )9(: يبني نتائج اختبار )ت( لختبار الفروق يف الجتاهات نحو راأ�ض املال الفكري ح�سب اجلن�ض

املتو�سط العدداملتغري
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

قيمة )ت( 
املح�سوبة

درجات 
احلرية

الداللة 
االإح�سائية

اجلن�ض
533.950.44ذكر

1.076620.286
114.100.33اأنثى

يت�ســح من نتائج اختبــار )ت( املو�سحة يف اجلدول رقم )10( عدم وجود فــروق دالة اإح�سائيا يف االجتاهات 
نحــو راأ�ــص املال الفكري تعزى اإىل اختالف اجلن�ص، حيث كانت قيمــة )ت( املح�سوبة )1.076( اأقل من قيمة 

)ت( احلرجة عند درجات حرية )62( وم�ستوى داللة اإح�سائية )0.05( والبالغة )1.671(.
جدول رقم )10(: يبني املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لإجابات املبحوثني على مقيا�ض راأ�ض املال الفكري ح�سب 

اخل�سائ�ض ال�سخ�سية والوظيفية: العمر، الرتبة الأكادميية، عدد �سنوات اخلدمة يف اجلامعة.

االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابياملتغري

العمر
404.010.39 �سنة فاأقل

4.150.20 41  - 50   �سنة

513.880.49  �سنة فاأكرث

الرتبة الأكادميية
3.870.33اأ�ستاذ

4.050.43اأ�ستاذ م�سارك

3.980.51اأ�ستاذ م�ساعد

عدد �سنوات اخلدمة يف 
اجلامعة

53.840.40 �سنوات فاأقل

54.220.23 - 10   �سنوات

3.950.39 11  - 15   �سنة

153.900.51  �سنة فاأكرث

جدول )11(: يبني نتائج حتليل التباين لختبار الفروق يف الجتاهات نحو راأ�ض املال الفكري ح�سب العمر، الرتبة 
الأكادميية، عدد �سنوات اخلدمة يف اجلامعة.

املتغري 
جمموع م�سدر التباينامل�ستقل

املربعات
درجات 
احلرية

متو�سط 
املربعات

قيمة )ف( 
املح�سوبة

الداللة 
االإح�سائية

العمر
0.90720.4542.6550.078بني املجموعات

10.423610.171داخل املجموعات

11.33063الكلي

الرتبة 
الأكادميية

0.38520.1931.0730.348بني املجموعات

10.945610.179داخل املجموعات

11.33063الكلي

�سنوات 
اخلربة يف 

اجلامعة

1.17330.3912.3090.085بني املجموعات

10.157600.169داخل املجموعات

11.33063الكلي
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يالحــظ مــن نتائج حتليل التباين عدم وجود فروق دالة اإح�سائيا يف االجتاهات نحو راأ�ص املال الفكري تعزى 
اإىل اختالف العمر والرتبة االأكادميية و�سنوات اخلربة يف اجلامعة، فقد كانت قيمة )ف(املح�سوبة )2.655، 
1.073، 2.309( وهــي اأدنــى مــن قيمة )ف( احلرجــة عند درجات حرية )2 ، 61( ودرجــات حرية )3 ، 60( 

وم�ستوى داللة )0.05( والبالغة لكل منهما )3.150( )2.758(على التوايل. 
ال�ســوؤال اخلام�ــص: هل توجد فــروق يف االجتاهات نحــو القــدرات االإبداعية تعزى اإىل اختــالف اخل�سائ�ص 

ال�سخ�سية للمبحوثني؟
جدول )12(: يبني نتائج اختبار )ت( لختبار الفروق يف الجتاهات نحو راأ�ض القدرات الإبداعية ح�سب اجلن�ض

املتو�سط العدداملتغري
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

قيمة )ت( 
املح�سوبة

درجات 
احلرية

الداللة 
االإح�سائية

اجلن�ض
533.850.55ذكر

2.11262•0.039 114.220.44اأنثى

يت�ســح مــن نتائج اختبار )ت( املو�سحــة يف اجلدول رقم )12( وجود فروق دالــة اإح�سائيا يف االجتاهات نحو 
القــدرات االإبداعيــة تعــزى اإىل اختالف اجلن�ــص ول�سالح االإناث، فقــد كانت قيمــة )ت( املح�سوبة )2.112( 
اأعلى من قيمة )ت( احلرجة عند درجات حرية )62( وم�ستوى داللة اإح�سائية )0.05( والبالغة )1.671(.

جدول )13(: يبني املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لإجابات  املبحوثني على مقيا�ض القدرات الإبداعية ح�سب 
اخل�سائ�ض ال�سخ�سية والوظيفية: العمر، الرتبة الأكادميية، عدد �سنوات اخلدمة يف اجلامعة

االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابياملتغري

العمر
403.790.44 �سنة فاأقل

4.120.28 41  - 50   �سنة

513.830.63  �سنة فاأكرث

الرتبة الأكادميية
3.760.58اأ�ستاذ

3.970.55اأ�ستاذ م�سارك

4.020.46اأ�ستاذ م�ساعد

عدد �سنوات اخلدمة يف 
اجلامعة

53.710.59 �سنوات فاأقل

54.110.36 - 10   �سنوات

4.030.35 11  - 15   �سنة

153.780.70  �سنة فاأكرث

جدول )14(: يبني نتائج حتليل التباين لختبار الفروق يف الجتاهات نحو القدرات الإبداعية ح�سب العمر، الرتبة 
الأكادميية، عدد �سنوات اخلدمة يف اجلامعة.

القدرات 
جمموع م�سدر التبايناالإبداعية

املربعات
درجات 
احلرية

متو�سط 
املربعات

قيمة )ف( 
املح�سوبة

الداللة 
االإح�سائية

العمر
1.17320.5862.0340.140بني املجموعات

17.587610.288داخل املجموعات

18.76063الكلي
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الرتبة 
الأكادميية

0.73420.3671.2410.296بني املجموعات

18.026610.296داخل املجموعات

18.76063الكلي

�سنوات اخلربة 
يف اجلامعة

1.59830.5331.8630.146بني املجموعات

17.162600.286داخل املجموعات

18.76063الكلي

يالحظ من نتائج حتليل التباين املو�سحة يف اجلدول رقم )14( عدم وجود فروق دالة اإح�سائيا يف االجتاهات 
نحو القدرات االإبداعية تعزى اإىل اختالف العمر والرتبة االأكادميية و�سنوات اخلربة يف اجلامعة، فقد كانت 
قيمــة )ف( املح�سوبــة )2.034، 1.241، 1.863( لهــا اأدنــى من قيمة )ف( احلرجة عنــد درجات حرية ) 2 ، 
61( ودرجات حرية )3 ، 60( وم�ستوى داللة )0.05( والبالغة لكل منهما )3.150( )2.758( على التوايل.

النتائج: 
وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل النتائج االآتية : 

1.بينت نتائج الدرا�سة وجود تاأثري دال اإح�سائيا عند م�ستوى داللة ) α ≥ 0.05 ( الأبعاد راأ�ص املال الفكري 
علــى القــدرات االإبداعية وتبني من نتائج حتليل االنحدار املتعدد وجود تاأثــري دال اإح�سائيا  لبعد راأ�ص 
املــال الفكــري اخلدمي على القــدرات االإبداعية، ومل تظهر نتائج التحليل وجــود تاأثري الأبعاد راأ�ص املال 
الفكــري ) اال�ستقطــاب، ال�سناعــة، التن�سيط، واملحافظــة على راأ�ص املال الفكــري(. ومن حيث املتغريات 
االأكــر تاأثريا علــى القدرات االإبداعية يالحظ من معامل بيتا باأن راأ�ص املال الفكري اخلدمي هو االأكر 
تاأثــريا، ثــم �سناعــة راأ�ص املال الفكري. كمــا وتظهر نتائج االنحدار بــاأن اأبعاد راأ�ص املــال الفكري تف�سر    

)59 %( من تباين القدرات االإبداعية.
2.بينت نتائج الدرا�سة وجود فروق دالة اإح�سائيا يف االجتاهات نحو راأ�ص املال الفكري تعزى اإىل اختالف 
�سنــوات اخلربة يف اجلامعة، فقد كانت قيــم )ف( املح�سوبة لها اأعلى من قيمة )ف( احلرجة. ومل تظهر 
نتائــج حتليــل التباين وجود فروق االجتاهات نحو راأ�ص املال الفكــري تعزى اإىل اختالف اجلن�ص والعمر 

والرتبة االأكادميية.
3.بينــت نتائــج الدرا�ســة وجــود فــروق دالة اإح�سائيــا يف االجتاهــات نحو القــدرات االإبداعيــة تعزى اإىل 
اختــالف الرتبــة االأكادمييــة و�سنوات اخلــربة يف اجلامعة، فقد كانــت قيم )ف( املح�سوبــة لها اأعلى من 
قيمــة )ف( احلرجــة. ومل تظهر نتائج حتليل التباين وجود فــروق االجتاهات نحو القدرات االإبداعية 

تعزى اإىل اختالف اجلن�ص والعمر.
التوصيات:

يف �سوء نتائج الدرا�سة تو�سي مبا يلي :
1.العمل على تبني ا�سرتاتيجيات حمددة ووا�سحة لتطبيق اأبعاد راأ�ص املال الفكري يف كلية العلوم الرتبوية يف 
اجلامعة االأردنية نظرًا ملا لها من تاأثري على م�ستوى اأداء اأع�ساء هيئة التدري�ص يف الكلية ومبا يعزز قدراتهم 

االإبداعية. 
2.اإجــراء م�سوحات دورية يف كلية العلوم الرتبويــة يف اجلامعة االأردنية من خالل الو�سائل املعروفة من خالل 
املقابــالت ال�سخ�سيــة واال�ستبانــات ملعرفة م�ستــوى راأ�ص املال الفكــري والقدرات االإبداعيــة الأع�ساء هيئة 
التدري�ــص يف اجلامعــة ومقارنــة ذلك مــع جامعــات اأخرى للمحافظــة على الو�ســع احلايل وتطويــره ب�سكل 

م�ستمر. 
3.اإجراء املزيد من الدرا�سات املتعلقة باأبعاد راأ�ص املال الفكري يف كليات اأخرى يف اجلامعة واجلامعات الر�سمية.
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