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 : الملخص

على الهدف  وذلك بالعمل)زيادة معدالت التوظيف( بالجامعة  0202تحقيق الهدف االستراتيجي لرؤيا  إلىالدراسة  تهدف

 واتبع الباحثين المنهج الوصفي التحليلي. وتوصلت الدراسة إلي التفصيلية. وكافة أهدافهالفرعي )تطوير رأس المال البشري( 

ة نجران من وجهة نظر عينة الدراسة تتجه نحو الموافقة بدرجة مرتفعة، أن توفر التعليم والتعلم في جامععدد من النتائج أهمها، 

(، أن توفر التدريّب في جامعة نجران من وجهة 204,0( وبانحراف معياري قدره )5024وذلك بداللة وسطها الحسابي البالغ )

( وبانحراف معياري قدره 00,3) نظر عينة الدراسة تتجه نحو الموافقة بدرجة متوسطة، وذلك بداللة وسطها الحسابي البالغ

(، أن توفر االهتمام بالخبرات في جامعة نجران من وجهة نظر عينة الدراسة تتجه نحو الموافقة بدرجة متوسطة، وذلك 0,,20)

العمل على  وأوصت الدراسة بعدد من التوصيات منها،(. 20,35( وبانحراف معياري قدره ),,00بداللة وسطها الحسابي البالغ )

من الخبرات المهنية الموجودة لدي أعضاء  القصوىفيما يتعلق بتطوير رأس المال البشري، االستفادة  0202يق رؤية المملكة تحق

إتاحة قدر أكبر من التدريب ألعضاء هيئة التدريس داخل بالجامعة لبناء كادر بشري شاب متميز في المستقبل،  التدريسهيئة 

 الجامعة.

 ةبالخبرات، االهتمام بالمعرفة، االهتمام بالقدرات، تحسين البيئة التنظيمي هتماماالالتعليم والتعلم، التدريب،  مفتاحية:الكلمات ال
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Developing Human Capital in order to Achieve Outstanding Performance at Najran 

University, in order to Achieve Vision 2030 

 

Abstract: 

The study aimed to achieve the strategic goal of Vision 2030 (increasing employment rates) at the 

university by working on the sub-goal (developing human capital) and all its detailed objectives. 

The researchers followed the descriptive analytical approach. The study reached a number of 

results, the most important of which is that the availability of teaching and learning at the 

University of Najran from the point of view of the study sample tends towards approval with a 

high degree, as a sign of its arithmetic mean of (4.05) and a standard deviation of (0.593), that the 

availability of training at Najran University from The viewpoint of the study sample tends towards 

approval with a medium degree, as evidenced by its arithmetic mean of (3.67) and a standard 

deviation of (0.882). Availability of interest in experiences at the University of Najran from the 

point of view of the study sample tends towards approval with a medium degree, as evidenced by 

its average arithmetic. (3.66) and with a standard deviation of (0.874), The study recommended a 

number of recommendations, including, working to achieve the vision of the Kingdom 2030 in 

terms of developing human capital, making the most of the professional expertise of the university 

faculty members to build a distinguished young human cadre in the future, and providing more 

training for faculty members within the university. 

Keywords: Teaching and learning, training, interest in experiences, interest in knowledge, interest 

in capabilities, and improvement of the organizational environment 

 

 

 للبحث العام  األول: اإلطار المحور

 المقدمة:أوالً: 

( رصيد المعرفة الضمنية المتواجدة في عقول الموارد البشرية، ذلك Human Capitalيمثل رأس المال البشري )

من رصيد الخزين المعرفي في المنظمة والمتولد من المقدرة العقلية البشرية، تلك المقدرة التي  %4,-34الرصيد الذي يشكل 

عليم واإلرث التاريخي( والتي ال بد الخبرات، المهارات والت ،تكونها محفظة متفاعلة من الموجودات الالملموسة تشمل )المعارف

من االستثمار فيها ألن منحني انتاجية تلك الموجودات يتزايد بتقدم العمر وبالتالي ال يخضع لقانون الغلة المتناقصة فضالً عن 

 .األخرىاالستخدام المتعدد والمتزامن لها على العكس من الموجودات 
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ملين في أي منظمة أحد المبادئ األساسية لفلسفة إدارة الجودة الشاملة وعلى ويعتبر تحقيق األداء المتميز من جانب العا 

صعيد الفكر اإلداري ظهرت مدارس واتجاهات وحركات عديدة كان األداء وتحسينه محوراً رئيسياً من محاور اهتماماتها. هذا 

س المال البشري، وذلك ضمن مساعيها الرامية إلى حيث تولي حكومة المملكة العربية السعودية قدراً كبيراً من االهتمام بتنمية رأ

والتي تشمل رؤية  ،”0202“تحقيق التطور االقتصادي والتنمية الشاملة في كافة المجاالت، وتأتي تلك الجهود استجابة لرؤية 

من  رؤية العديدشاملة لعملية التطوير والتحديث في كافة األبعاد والمجاالت، ومن ضمنها رأس المال البشري، وتتضمن هذه ال

البرامج ومنها برنامج رأس المال البشري، والذي أعتبر أن العنصر البشري عامالً أساسياً لنجاح المشروعات التنموية، لذا اتجهت 

تلك الرؤية إلى دعم وتفعيل هذا العنصر المهم، واالهتمام بقياس كفاءة رأس المال البشري في القطاع العام والخاص وتقويمها 

ا، والمساندة في توفير الكوادر والدراسات واالستشارات والشراكات االستراتيجية المتعلقة برأس المال البشري، وتحليله

م تمثل جامعة نجران محوراً مهماً في قطاع التعلي اإلطاروالمساعدة في االختيار والتطبيق لتحقيق األهداف االستراتيجية. وفي هذا 

وهذا ما تتناوله الدراسة للوقوف على ما تم انجازه من تطوير للكادر  0202ية بتطبيق رؤية العالي بالمملكة وبالتالي فهي معن

 البشري الوطني واألجنبي العامل بالجامعة.

 ثانياً: مشكلة الدراسة:

م، )التعليم والتعلاالجابة على السؤال التالي: ما مدى مساهمة عناصر رأس المال البشري  فيتتلخص مشكلة الدراسة 

يس بجامعة في تميز أداء هيئة التدربالمعرفة، االهتمام بالقدرات، تحسين البيئة التنظيمية( بالخبرات، االهتمام  ريب، االهتمامالتد

 ؟.0202نجران؟ وما مستوي األداء المتميز الذي تم الوصول له تحقيقاً لرؤية المملكة 

 ثالثاً: أهداف الدراسة: 

 التالية:تسعي الدراسة لتحقيق األهداف 

على الهدف الفرعي )تطوير رأس  وذلك بالعمل)زيادة معدالت التوظيف( بالجامعة  0202تحقيق الهدف االستراتيجي لرؤيا / 1

  التفصيلية: وكافة أهدافه البشري(المال 

 أ/ بناء رحلة تعليمية متكاملة

 ب/ تحسين جاهزية الشباب لدخول سوق العمل

 وريادة األعمال االبتكارثقافة ودعم ج/ تعزيز 

 د/ تحسين الظروف المعيشية للوافدين.

 .وتميز اآلداء/ تشخيص الوضع الراهن لرأس المال البشري للجامعة لتحديد متطلبات التطوير 0

 / األخذ باألساليب اإلدارية الحديثة لتطوير رأس المال البشري .0

 .والبدائلالحلول  ومحاولة إيجاد/ الكشف عن كل ما يؤثر سلباً على رأس المال البشري بالجامعة 5

 رابعاً: أهمية الدراسة:

خالل أهمية رأس المال البشري وإسهامه المباشر في التقدم التقني، حيث يُعد مصدراً مهما  من الدراسة تتمثل أهمية

وغير الملموسة مثل للنمو المستدام، ورفع معدالت هذا النمو عن طريق زيادة االنتاجية واالستثمارات في األصول الملموسة 

االبتكار والتعليم والتدريب، وأدت هذه األهمية إلى االهتمام بتنمية وتطوير رأس المال البشري خاصة في ظل التقدم التكنولوجي، 

 الذي يقلل من قيمة الوظائف التي ال تحتاج إلى مهارات عالية، مقابل خلق وظائف جديدة ترتكز إلى المعرفة.
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كما توفر مرجع  ،0202د ثغرة علمية وتعمل على توفير معلومات تفيد المهتمين بتحقيق رؤية المملكة كما أن الدراسة قد تس

بالجامعات  تطوير رأس المال البشري فيبالمكتبة للدارسين المهتمين بالفكر اإلداري واالقتصادي، وقد تفتح آفاقاً لبحوث جديدة 

 السعودية.

 خامساً: فروض الدراسة:

 -التالية: ؤالت الدراسة يتم اختبار الفرضية الرئيسية لإلجابة على تسا

( لرأس المال البشري في األداء المتميز لدى أعضاء هيئة التدريس α=  2024هنالك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 وتتفرع منها الفرضيات التالية: في جامعة نجران.

( للتعليم والتعلم في األداء المتميز لدى أعضاء هيئة التدريس في α=  2024) / هنالك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة1

 جامعة نجران.

( للتدريب في األداء المتميز لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة α=  2024/ هنالك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )0

 نجران.

في األداء المتميز لدى أعضاء هيئة التدريس  بالخبرات ( لالهتمامα=  2024/ هنالك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )0

 في جامعة نجران.

بالمعرفة في األداء المتميز لدى أعضاء هيئة التدريس الهتمام ( لα=  2024/ هنالك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )5

 في جامعة نجران.

( لالهتمام بالقدرات في األداء المتميز لدى أعضاء هيئة التدريس α=  2024اللة )/ هنالك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى د4

 في جامعة نجران.

( لتحسين البيئة التنظيمية في األداء المتميز لدى أعضاء هيئة α=  2024/ هنالك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ),

 التدريس في جامعة نجران.

 :الدراسةسادساً: حدود 

 .نجران -المملكة العربية السعودية  -المكاني: المجال 

 .م0201-0202 -:الزماني المجال

 .أعضاء هيئة التدريس في جامعة نجران  -البشري: المجال 

 

 الثانيالمحور 

 والدراسات السابقة النظرياإلطار 

 رأس المال البشري:

 : والتعريف المفهوم

يفهم من رأس المال البشري أنه يشتمل على المعارف والقدرات والمهارات والخبرات الفردية إلجمالي الموظفين 

إمكانية اضافة مستودع المعرفة والمهارات  إلىوالمديرين العاملين في الشركة وذلك فيما يتعلق بالمهام المنوطة بهم، إضافة 

 (Abulgadaeel,2012:181والخبرات المكتسبة عن طريق التعلم. )
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يعرف رأس المال البشري بأنه" القيمة المجمعة للمعرفة المتوافرة بالمنظمة"، كما يعرف بأنه " مجموع المعارف التي 

تمتلكها المنظمة وتكمن في عقول العاملين فيها"، كذلك عرف بأنه "المجموع التراكمي للمواقف والخبرة والمعرفة واالبداع 

أن رأس المال  OECDيبديه األشخاص الستثمارها في أعمالهم". كما اعتبرت منظمة التعاون األوربية والطاقة والحماس الذي 

 ,Shatathaالمعرفة والمهارات والقدرات المتجسدة في األفراد والمرتبطة بالنشاط االقتصادي لهم". ) كل:البشري يتضمن 

2019:62) 

 أبعاد رأس المال البشري:

 التعليم والتعلم: 

إن المنظمة التي تتعلم هي التي تهتم بالمعرفة والمعلومات عند ممارسة وظائف وعمليات اإلدارة وكذلك فإنها تؤمن 

بأهمية التعلم والتعليم المستمرين لجميع العاملين، أيضاً المنظمة التي تتعلم تعطي إلدارة المعلومات والحاسب اآللي والتدريب 

أنها تطبق فكر اإلدارة بالمعرفة فهي تطبق كذلك فكر اإلدارة على  إلىنظمة التي تتعلم باإلضافة حقهم من االهتمام والميزانية والم

المكشوف، والمنظمة التي تتعلم من معارفها وخبراتها ومن معارف وخبرات العاملين بها ومن معارف وخبرات المنظمات 

 (Abu alnasr, 2017: 236هي ال تجد غضاضة من أن تتعلم من اآلخرين. ) األخرى

 التدريب: 

المنظمة بمعارف معينة وتحسين وتطوير وتنمية  فيالتدريب هو )الجهد المنظم والمخطط له لتزويد القوى البشرية 

مهاراتها وقدراتها وتغيير سلوكها واتجاهاتها بشكل ايجابى وفقاً لمصلحتهم ومصلحة المنظمة من خالل رفع إنتاجيتها بشكل عام(.  

(Dura et al, 2010: 232) 

تؤدي  التيكماا يعرف التدريب على أنه )نشاااااااط مخطط يهدف إلى تزويد األفراد بمجموعة من المعلومات والمهارات 

 (Salah Eldin, 2000, 69) العمل(. فيإلى زيادة معدالت أداء األفراد 

مة د النظم الصناعية وبتطور أنظوتزداد هذه األهمية يوماً بعد يوم بتعق المهنيللتدريب أهمية كبيرة والسيما التدريب 

اإلدارة ومناهجها وفلسفاتها فالتدريب يؤدى بال شك إلى زيادة كم اإلنتاج كما يؤدى إلى زيادة تحسين جودة السلع المنتجة ويرفع 

اعية رتقدم لألفراد، كما يؤدى إلى رفع كفاءة المتدرب وإلى زيادة فاعلية المؤسسات الصناعية والز التيمن مستوى الخدمات 

 نخفضتامؤسسة ما كلما  فيوالتجارية والسياحية، كما يؤدي إلى رفع كفاءة مرافق الخدمات العامة وكلما ارتفعت كفاءة العاملين 

تكلفة اإلنتاج، األمر الذى يؤدى إلى الرخاء وإلى تحقيق رفاهية المجتمع وتقدمه وإلى إشباع حاجات ابنائه من السلع والخدمات. 

(Eisawi, 1992: 143) 

   (Dura et al, 2010: 235) -كما تتمثل أهمية وظيفة التدريب فيما يلى:  

العمل  فيذات عالقات مباشرة بالعمل مما يطور ادوارهم ومهاراتهم  واتجاهات/ يكسب التدريب العاملين معارف ومهارات 1

 إنتاجية المنشأة ككل. وبالتاليويرفع من إنتاجيتهم 

رفع اآلخرين له وي واحتراملنفسه  احترامهعلى اآلخرين ويدعم  االعتماد/ يكسب الفرد ثقة بنفسه وقدرة على العمل من دون 0

 روحه المعنوية.

 وتحمل مسئوليات أكبر وربما مسئوليات قيادية. لالرتقاء/ يكسب الفرد خبرات جديدة تؤهله 0

 حياته العملية. فيى التكيف / ينمي التدريب لدى الفرد المرونة والقدرة عل5
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اقع تحسين الو فيلألفراد والجماعات وهذا  والمستقبلي الحالي/ التدريب بوصفه جهداً منظماً ومخططاً يتركز على تحسين األداء 4

ثانية فإن  ةالتنظيم أو المؤسسة ورفع للفعالية الكلية للمنظمة مما يجعلها أكثر قدرة على بلوغ أهدافها، ومن ناحي فيلألداء العام 

الدخل  زدياداإنتاجية المؤسسات بسبب جهود التدريب وأنشطته سيرفع اإلنتاجية الكلية للمجتمع مما ينعكس إيجابياً على  ارتفاع

 مستوى المعيشة. وارتفاع

ما يؤدى مالعمل تؤدى إلى اإلقالل من نسبة األخطاء  في/ عن طريق التدريب يمكن تخفيض النفقات فزيادة المهارة والكفاءة ,

 إلى اإلقالل من تكاليف العمل.

اإلقالل وتسهيل اإلشراف فالموظف أو العامل المتدرب جيداً تقل نسبة أخطائه ويمكن أن يمارس الرقابة  في/ يساهم التدريب 3

 الذاتية على أعماله.

صابات العمل إلرة أقل عرضة يزاولونها فاألفراد المه التي/ يمكن عن طريق التدريب حماية العاملين من أخطار األعمال ,

 وحوادثه.

المنظمة وذلك من خالل أن األفراد المتدربين يكون مستوى إنتاجهم ثابتاً ومستقراً  فياإلنتاج  استقرار/ يساعد التدريب على ,

 نسبياً وهذا ما يساعد على تخطيط اإلنتاج فيها لمواجهة حجم المبيعات المرتقب.

 بالمعرفة: االهتمام 

أو التخاذ قرارات صائبة  ولقد تناول  بإتقانيستحضره األفراد ألداء أعمالهم  ظاهريأو  ضمني ءشيكل  هيالمعرفة 

سهل نشر ت التيالباحثون مفهوم إدارة المعرفة من زوايا عدة، فمنهم من تناوله من منظور تقنى بالتركيز على تقنيات المعلومات 

عالجة عملية مزج قابليات تقنيات المعلومات على م فيتبحث  التيالمعرفة وتطبيقها، وتعرف بأنها تجسيد العمليات التنظيمية 

، وآخرون تناولوه بالتركيز على الجوانب الثقافية واالجتماعية فقد جرى لألشخاصالبيانات والمعلومات وقابلية االبداع واالبتكار 

هذه الثقافة،  فيلثقافة المنظمة والقدرة على استخدام وتطبيق التغيير الحاصل  والذكي الواعيالمعرفة بأنها الفهم تعريف إدارة 

الموجه من قبل منظمة أو مؤسسة ما من أجل اكتساب وجمع وتصنيف وخزن كافة  الواعيكما يمكن تعريفها بأنها الجهد المنظم 

مؤسسة وجعلها جاهزة للتداول والمشاركة بين افراد واقسام ووحدات المؤسسات بما يرفع أنواع المعرفة ذات العالقة بنشاط تلك ال

 (Elkobisi, 2005: 12. )التنظيميمستوى كفاءة اتخاذ القرارات واألداء 

( وهى المعرفة الرسمية المصنفة Implicit Knowledgeتنقسم المعرفة إلى نوعين رئيسيين هما المعرفة الظاهرة )

التقارير  فيالوصول إليها وهى مخزونة  فيضمن مستندات المنظمة أو قواعد البيانات الخاصة بها المتاحة لكل من يرغب 

 ثوسائط متعددة األشكال توفرها تقنيات االتصاالت والمعلومات ويتم التعامل معها بالتبادل والتحدي فيوالوثائق المختلفة ومتاحة 

واالستخدام بمختلف الوسائل وحسب رغبات ومتطلبات المستخدمين وقد سميت بالمعرفة الراسخة نظراً لسهولة استخالصها من 

كبير من ال االهتمامالشخص أو المستفيد من المنظمة باإلضافة إلى إمكانية توثيقها بسرعة ودقة وقد القى هذا النوع من المعرفة 

يث سعت إلى بناء نظم معلومات وقواعد بيانات يمكن من خاللها تنظيم وتصنيف وتبويب المعرفة قبل المنظمات منذ زمن طويل ح

يختزنها  التي( وهى المعرفة Explicit Knowledgeوهو المعرفة الضمنية ) الثانيوالمعلومات الصريحة والمكتوبة، أما النوع 

غير معلومة وال متاحة لآلخرين وتظل حبيسة عقول أصحابها  فهيصيغة من الصيغ  بأيعقولهم ولم يعبروا عنها  فيأصحابها 

صريح تدفعهم للت التياحيان أخرى قد تتهيأ ألصحاب تلك المعرفة الفرص والحوافز  فيوقد تموت معهم وال يقدر لها الظهور و

الفطنة لتصورات والخبرات الشخصية والمؤسسية والقصص وا فيبها واظهارها لآلخرين بدرجات مختلفة من الوضوح وتتمثل 
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معرفة ضمنية مختزنة  هيالمنظمة  فيمن المعرفة  %2,وطرق التعلم والمهارات والفهم والثقافة التنظيمية وهنالك ما يقارب من 

وقد شبهت المعرفة بجبل الجليد المعروف الجزء الظاهر منه  الفكريعقول العاملين فيها وهم الذين يطلق عليهم رأس المال  في

 منه يمثل المعرفة الضمنية. فيلمعرفة الصريحة بينما الجزء االعظم المخالذى يمثل ا

(Elmaany, 2010: 210) 

 االهتمام بالقدرات:

 في، جيد بشكل عملهم أداء لضمان للعاملين الالزمة الشخصية والسمات والمهارات المعرفة عن عبارة هي القدرات  

 تحقيق اجل محددة، من عمل سيرورة أطار في الموارد وتنسيق بتجميع تعبئة، إمكانية هي القدرات أن يري من هناك حين

 مسبقاً. المحددة النتائج

(Lorino, Ph, 2003: 67) 

 االهتمام بالخبرات:

أساسي  كمورد برزت المعرفة، وخلق اإلبداع على وتركيزها الحديثة األعمال بيئة لطبيعة ونظراً  العاملين خبرات إن

 العاملين بين فهي تفاعل عال، نوع من أنها معرفة على العاملين خبرات تعريف أهدافها ويمكن وتحقيق منظمات أداء تعزيز في

 تحدث أو مشاكل من يواجهوا ما انسجام، وبين ليحدث أشخاص أو مشكالت أو ظروف من يواجهوا ما وبين بينهم أو وبيئتهم

 ليتكيف العاملين جهود في المتضمنة النشاط كل أنواع تشمل فهي االستجابة لها من يمكنهم بما ونموهم سلوكهم بين موائمة

 Madjar, N., Oldham G.R., Pratt M.G, 2002: 757) .جديد الموقف مع بنجاح

 تحسين البيئة التنظيمية: 

والعوامل االقتصادية واألشياء المادية  األخرىاألفراد والمنظمات  –تشتمل البيئة التنظيمية على جميع العناصر 

 (Alnaeime, 2017: 39الملموسة واالحداث التي تقع خارج حدود المنظمة. )

 األداء المتميز:

إن التميز باألداء على مستوي الفرد هو األداء الذي يتجاوز حدود المعايير الموضوعة من قبل المنظمة فضالً عن كونه 

كماً ونوعاً، والذي يالحظ على هذا التعريف هو تحديد أنواع التميز فالتميز ال يقتصر على الموظف  اآلخرينيتفوق على ما يقدمه 

والمنظمة وإنما يشتمل التميز التنظيمي، والتميز من خالل القيادة والتميز من خالل فرق العمل وعبر اإلدارة االستراتيجية والتميز 

هم تعريف التميز على مستوي الفرد أو الموظف بوصفه لألداء المتميز بأنه يتجاوز في التوجه نحو المستهلك والسوق ويبدو من الم

الحدود الموضوعة والمعايير المحددة من قبل المنظمة، بالتركيز على أبعاد التفوق الكمي والنوعي واإلبداع بتقديم األداء واألشياء 

 (Hamood, 2005: 48-50الجديدة. )

 :1202رؤية المملكة 

قف دور المملكة العربية السعودية في أنها إحدى الدول الفاعلة في المنطقة فقط، بل تؤدي دوراً مهّماً يضمن ال يتو 

، سوف تواصل الرئاسة السعودية 0202استقرار االقتصاد العالمي. ومن أجل تنفيذ برنامج رئاسة مجموعة العشرين خالل عام 

سع مع ذوي العالقة من أجل معالجة التحديات العالمية األكثر إلحاحاً. أما لمجموعة العشرين عملها بعقد حوارات على نطاق وا

، التي أطلقت عام 0202المملكة  فيما يخص النطاق المحلي، فإن المملكة تشهد إصالحات اقتصادية واجتماعية ضمن رؤية

 م. ,021
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حيث تتسق هذه الرؤية بشكل كبير مع األهداف األساسية لمجموعة العشرين، وهي: استقرار االقتصاد الكلي، وحفظ التنمية 

ز، وزيادة تدفق التجارة واالستثمار. تعتمد  على  0202رؤية المستدامة، باإلضافة إلى تمكين المرأة، ورأس المال البشري المعزَّ

ثالث محاور أساسية؛ هي المجتمع الحيوي، واالقتصاد المزدهر، والوطن الطموح، وهذه المحاور تتكامل مع بعضها من أجل 

تبدأ الرؤية من المجتمع، وتنتهي إليه، حيث أن المحور األول هو األساس الرؤية. وتحقيق أهدافنا وتحقيق االستفادة من مرتكزات 

في تحقيق هذه الرؤية وتأسيس قاعدة لضمان ازدهارنا االقتصادي. فإن هذا المحور ينبثق من إيماننا بأهمية بناء مجتمع حيوي 

عتدال، فهم يعتزون بهويتهم الوطنية وبإرثهم الثقافي، ومتماسك، يعيش أفراده على المبادئ اإلسالمية، ومنهجية الوسطية واال

ضمن بيئة إيجابية تتوفر فيها مقّومات الحياة للمواطنين والمقيمين على أرضها، ويسندهم منظومتي الرعاية الصحية واالجتماعية. 

ة خالل بناء منظومة تعليميوفي المحور الثاني الذي هو االقتصاد المزدهر؛ تركز الرؤية على توفير فرص العمل للجميع، من 

باإلضافة إلى  .ترتبط باحتياجات سوق العمل، وتنمية الفرص من رّواد األعمال والمنشآت الصغيرة وحتى الشركات الكبرى

تطوير األدوات االستثمارية، من أجل إطالق إمكانات القطاعات االقتصادية وتنويع االقتصاد وتوليد فرص العمل للمواطنين ألن 

والمسؤولية مفهومان مهمان تسعى المملكة لتطبيقهما على مختلف المستويات. وفي المحور الثالث تركز الرؤية على  الفاعلية

القطاع العام، من خالل رسم مالمح الحكومة الفاعلة وتعزيز الكفاءة والشفافية والمساءلة لتمكين مواردها وطاقاتها البشرية، 

 .والقطاع غير الربحي من أجل تحمل مسؤولياتهم وأخذ المبادرة في مواجهة التحديّاتوتهيئة البيئة الالزمة لقطاع األعمال 

(https://mhtwyat.com/) 

 

 الدراسات السابقة:

تطوير رأس المال البشري لميزة تنافسية مستدامة: أدوار الثقافة التنظيمية ونظام ت بعنوان ئاج، M. Fareed 2016دراسة: 

العمل عالي األداء. هدفت الدراسة إلى دراسة العالقة بين نظام العمل عالي األداء والثقافة التنظيمية مع تنمية رأس المال البشري 

لنتائج ة. كما اختبرت الدراسة التأثير الوسيط للثقافة التنظيمية. واثبتت االذي يعد مؤشراً هاماً على الميزة التنافسية المستدامة للشرك

أن هناك ارتباط بين تنمية رأس المال البشري والثقافة التنظيمية مع نظام العمل عالي األداء، تأثير معتدل كبير للثقافة التنظيمية 

ة أوصت الدراس اباكستان. كمفي قطاع االتصاالت في  على العالقة بين نظام العمل عالي األداء وتنمية رأس المال البشري

 .بضرورة تطوير رأس المال البشري لتحسين األداء التنظيمي واكتساب ميزة تنافسية مستدامة

هدفت هذه الدراسة إلى دراسة تأثير ممارسات تنمية الموارد ، KAREEM, Mohanad Ali,  HUSSEIN, 2019دراسة: 

والفعالية التنظيمية في عينة من الجامعات الحكومية في العراق. تم استخدام طريقة وصفية تحليلية البشرية على أداء الموظفين 

تعتمد على نموذج انحدار واحد لتحليل البيانات. تشير النتيجة إلى أن ممارسات تنمية الموارد البشرية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأداء 

هرت النتائج أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين أداء الموظف والفعالية التنظيمية. الموظف في تعزيز الفعالية التنظيمية. كما أظ

وأوصت هذه الدراسة بضرورة أن يسعى صانعو القرار في الجامعات لتطوير استراتيجيات تنمية الموارد البشرية التي ستمكنهم 

 والغايات المرجوة للمنظمة.من تحسين كفاءة الموظفين وتعزيز قدرة الموظفين على تحقيق األهداف 

بعنوان: أثر األصاول الغير ملموساة في تحقيق الميزة التنافسااية في ظل تبني معايير إدارة جاءت  ،Alfayomi, 2010دراسةة: 

، هدفت هذه الدراسة الى تحديد أثر األصول والخاصةالجودة الشااملة، دراساة مقارنة على عينة من الجامعات األردنية الرسامية 

 ،ملموسة في تحقيق الميزة التنافسية في ظل تبني معايير إدارة الجودة الشاملةالغير 
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 و لتحقيق الهدف قام الباحث بتعميم اساااااتبيان و تكونت العينة من قيادات أكاديمية و إدارية في الجامعات الرسااااامية و الخاصاااااة 

المال البشري و رأس المال التنظيمي و رأس  رأس بمكوناتها:: وجود أثر لألصول الغير ملموسة توصل للعديد من النتائج أهمها

 الشاملة.المال المعلوماتي على معايير إدارة الجودة 

 التعليق على الدراسات السابقة:

تشابهت الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة في تناول متغير رأس المال البشري مع االختالفات الواضحة في 

 إلطاراالبشري واالختالف في المتغير الثاني، كما اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في األبعاد الخاصة برأس المال 

 للبحث.  الزماني

 

 المحور الثالث

 الدراسة الميدانية

سانحاول في هذا الجزء من الدراسااة تساليط الضااوء على الجانب التطبيقي للدراساة، وذلك من خالل إجراءات الدراسااة 

، وبااسااااااتعمال أداة الدراسااااااة المتمثلة في االسااااااتبيان، حيث يتم عرذ وتحليل النتائج وكذا اختبار جةامعةة نجرانالميادانياة في 

 الفرضيات.

 منهجية الدراسة الميدانية:

أن المنهج المناساب من أجل وصاف وتحليل الدراساة بأكملها هو المنهج الوصفي التحليلي، كما تم استخدام  منهج الدراسةة: -1

المال البشةةري وصةةوالً لألداء المتميز بجامعة  تطوير رأسالمنهج التحليلي لتحليل معطيات الجانب الميداني والوقوف على 

 .م1202نجران تحقيقاً لرؤية 

انطالقاً من المجال الموضااوعي للدراسااة، وتساااؤالتها، وطبيعة البيانات المطلوبة، سةةة: مجتمع الدراسةةة وعينة الدرا -0

واألهداف التي تسااعى الدراسااة لتحقيقها، حدد الباحثين مجتمع الدراسااة الذي يتكون من أعضاااء هيئة التدريس بجامعة 

جتمع، كلية العلوم اإلدارية، كلية المكلية بالجامعة وهي: ) 15كليات من أصاااااال  5نجران حيث طبقت الدراسااااااة على 

(، ولقد تم اختيار عينة عشااااوائية بساااايطة من المجتمع المدروس مكونة من كلية العلوم واآلداب، كلية اللغات والترجمة

 ( عضو هيئة تدريس وهي تمثل عينة الدراسة.4,)

اساااتبيان خصااايصااااً لقياس اتجاهات باالعتماد على ما ورد في اإلطار النظري والدراساااات الساااابقة، تم بناء أداة الدراسةةةة:  -0

 مفردات العينة، وفقا للمحاور الرئيسة للدراسة، وقد قسم هذا االستبيان إلى قسمين:

ألفراد عينة الدراساة )الجنس، العمر بالسنوات، المسمى الوظيفي، البيانات العامة )الوظيفية( : ويتضامن القسةم األول -

 سنوات الخبرة في العمل، الجنسية(.

: ويشاااتمل على محاور الدراساااة والتي من خاللها يتم متغيرات الدراسةةةة الرييسةةةية )محاور الدراسةةةة(: انيالقسةةةم الث -

( عبارة تمثل متغيرات الدراساة وفقاً 02وعدد )التعرف على متغيرات الدراساة، ويشاتمل هذا القسام على سابع محاور 

 لما يلي:

 ( عبارات.5عدد )( ويشتمل على التعليّم والتعلُّم: يقيس )المحور األول

 ( عبارات.5( ويشتمل على عدد )التدريّب: يقيس )المحور الثاني
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 ( عبارات.5( ويشتمل على عدد )االهتمام بالخبرات: يقيس )المحور الثالث

 ( عبارات.5( ويشتمل على عدد )االهتمام بالمعرفة: يقيس )المحور الرابع

 ( عبارات.5على عدد )( ويشتمل االهتمام بالقدرات: يقيس )المحور الخامس

 ( عبارات.5( ويشتمل على عدد )تحسين البيئة التنظيمية: يقيس )المحور السادس

 ( عبارات.,( ويشتمل على عدد )األداء المتميز: يقيس )المحور السابع

، موافق بشااادة(، والذي يتراوح من )LikartScaleدرجة االساااتجابات حساااب مقياس ليكرت الخماساااى ) كما تم قياس

 (.1(، كما هو موضح في جدول رقم )غير موافق بشدةموافق، محايد، غير موافق، 

 (: الميزان التقديري لمقياس ليكرت الخماسي:2جدول )

 المستوى  المتوسط المرجح االتجاه الوسط المرجح الوزن النسبي

 غير موافق بشدة ,103 - 1 1
 منخفض 0000

 غير موافق ,004 - 10,2 0

 متوسط 00,3 – 0005 محايد ,000 - 00,2 0

 موافق ,501 - 0052 5
 مرتفع 4 - ,,00

 موافق بشدة 4 - 5002 4

 مSPSS ،1212المصدر: إعداد الباحثين من نتايج التحليل اإلحصايي 

 طرق جمع البيانات: -4

 تم اعتماد المصادر األساسية التالية للحصول على البيانات ذات العالقة بالدراسة، وهي:

وشملت الكتب والمقاالت واألبحاث والدراسات السابقة ذات العالقة، من أجل توضيح المفاهيم األساسية أ/ المصادر الثانوية: 

 للموضوع.

 وتمثلت في جمع البيانات بواسطة استبانة تم تطويرها واعتمادها وتوزيعها لتغطية الجانب الميداني للدراسة.ب/ المصادر األولية: 

ساايتم التركيز هنا على أداة الدراسااة المتمثلة في االسااتبيان من حيث صاادقها، وكذلك من خالل صةةدق وثبات أداة الدراسةةة:  -5

 حساب معامل كرونباخ الذي يقيس مدى ثبات هذه األداة وصالحيتها للتطبيق الميداني:

 )االسااتعانة بمجموعة من المحكمين  ة: تطلب التحقق من الصاادق الظاهري ألداة الدراسااالصةةدق الظاهري )صةةدق المحكمين

إلفادة من خبرتهم في اختصاصاتهم لمعرفة مدى مناسبته لموضوع الدراسة وهدفها، ا المتخصاصين في إدارة األعمال بقصد

وبناء على مالحظات األساااتذة تم تعديل االسااتبيان وتصااميمه في صااورته النهائية، مما جعل المقياس أكثر دقة وموضااوعية 

 في القياس.

 الصةةةدق البناييStructure Validity  : يعتبر الصااادق البنائي أحد مقياس صااادق األداة الذي يقيس مدى تحقيق األهداف

التي تساعى األداة الوصاول إليها، ويبين مدى ارتباط كل محور من محاور الدراساة مع الدرجة الكلية لفقرات االستبيان، وقد 

 :التالي( 1) للتحقق من ذلك كما في الجدول قام الباحثين باستخدام معامل ارتباط بيرسون
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 (: معامل االرتباط بين درجة كل محور من االستبيان والدرجة الكلية لالستبيان:1جدول )

 مستوى الداللة معامل ارتباط بيرسون المحاور

  0,000    **0,769 التعليّم والتعلُّم

  0,000    **0,848 التدريّب

  0,000    **0,924 االهتمام بالخبرات

  0,000    **0,915 االهتمام بالمعرفة

  0,000    **0,938 االهتمام بالقدرات

  0,000    **0,886 تحسين البيئة التنظيمية

  0,000    **0,900 األداء المتميز

 (2022معامل االرتباط دال إحصايياً عند مستوى داللة أقل من )* 

 مSPSS ،1212المصدر: إعداد الباحثين من نتايج التحليل اإلحصايي 

( أن جميع معامالت االرتباط في جميع محاور االساااتبيان دالة إحصاااائية عند مساااتوى داللة 0يتضاااح من الجدول رقم )  

وتعنى هذه القيم توافر ( كحد أعلى، ,20,0( كحد أدني و),,203(، حياث تراوحت قيمة معامل االرتباط ما بين )2021أقال من )

درجة عالية من الصاااادق البنائي لمحاور الدراسااااة ومن ثم يمكن القول بان المقاييس التي اعتمدت عليها لقياس محاور الدراسااااة 

تتمتع بالصااادق البنائي، مما يمكننا من االعتماد على هذه اإلجابات في تحقيق أهداف الدراساااة وتحليل نتائجها وبذلك تعتبر جميع 

 االستبيان صادقة لما وضعت لقياسه. محاور

  :من أجل التأكد من ثبات أداة الدراساة، والذي يعني أن النتائج ستكون نفسها تقريباً إذا تكرر تطبيقها على ثبات أداة الدراسةة

ا المقياس (، وتُعد القيمة المقبولة إحصاااائياً لهذCronbach's Alphaأفراد العينة أنفساااهم، تم اساااتخدام معامل ألفا كرونباخ)

 ( فأكثر، وجاءت النتائج كما هو موضح في الجدول التالي:2%,)

 (: معامالت الثبات لمحاور الدراسة )الفأ كرونباخ(:0جدول )

 الصدق الذاتي* معامل الفأ كرونباخ عدد الفقرات المحاور م

 ,20,5 ,2031 5 التعليّم والتعلُّم 2

 20,51 4,,20 5 التدريّب 1

 20,54 5,,20 5 بالخبراتاالهتمام  0

 ,20,0 ,20,3 5 االهتمام بالمعرفة 4

 1,,20 20,00 5 االهتمام بالقدرات 5

 20,15 20,04 5 تحسين البيئة التنظيمية 6
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 ,,203 ,20,0 , األداء المتميز 7

 209,1 20964 02 جميع العبارات

 : هو عبارة عن الجذر التربيعي لمعامل الثباتالصدق الذاتي* 

 مSPSS ،1212المصدر: إعداد الباحثين من نتايج التحليل اإلحصايي 

( أعاله أن قيم معامل ألفا كرونباخ كلها مرتفعة، حيث بلغت قيمة ألفا كرونباخ الخاصااااة بالمحاور 0يظهر من الجدول رقم )

الخاصااااااة باالسااااااتبيان ككل  ( في أقصااااااى قيماة لاه، كماا بلغات قيماة معامل ألفا كرونباخ20,00( في أدني قيماة لاه و),20,0)

االساااتبيان وكانت قيمة الصااادق الذاتي لجميع فقرات  (،وكذلك كانت قيمة الصااادق الذاتي مرتفعة لكل محور من محاور5,,20)

( فهذا يعني أن 20,2(، وهذا يعنى أن معامل الصاادق الذاتي مرتفع، وبشااكل عام ما دامت كل القيم أكبر من )0,,20االسااتبيان )

 متع بدرجة ثبات وصدق مرتفعة تجعل منه أداة مقبولة جداً وصالحة للدراسة.االستبيان يت

 األساليب اإلحصايية المستخدمة: -6

(، وقد تم SPSSقام الباحثين بتحليل البيانات التي تم جمعها من خالل االسااتبيان باسااتخدام الحزمة اإلحصااائية االجتماعية )

 في تحليل البيانات التي احتواها االستبيان وتمثلت هذه األساليب فيما يلي:االعتماد على عدد معين من األساليب اإلحصائية 

 : لوصف خصائص عينة الدراسة وتحديد استجابات أفرادها تجاه عبارات االستبيان.أ/ التكرار والنسبة المئوية

حسابي اإلجمالي )العام( : لقياس مدى تحقق كل عبارة من عبارات أداة الدراساة، والمتوساط ال(Meanب/ المتوسةط الحسةابي )

 لكل محور من محاور االستبيان، وذلك من أجل ترتيب العبارات حسب األهمية لنتائج الدراسة.

للتعرف على مدى انحراف )تشاتت( اساتجابات افراد الدراسة لكل عبارة  (:Standard Deviationج/ االنحراف المعياري )

 اور الرئيسية عن وسطها الحسابي.من عبارات متغيرات الدراسة، ولكل محور من المح

 للتحقق من ثبات عبارات االستبانة.(: Cronbach's Alphaد/ معامل ألفاكرونباخ )

: لمعرفة العالقة بين المتغيرات المستقلة والتابعة والتحقق من الصدق (Pearson Correlationهـةة/ معامل ارتباط بيرسون )

 البنائي لعبارات االستبيان.

 لمعرفة أثر المتغيرات المستقلة على المتغير التابع.(: Multiple Regression Analysisر المتعدد )تحليل االنحدا -2

 عرض وتحليل النتايج واختبار فرضيات الدراسة:

يتضامن هذا العنصار تحليال ًمفصالً للخصائص الشخصية التي تم جمعها من خالل الدراسة مناقشةة تحليل البيانات العامة:  -2

 ، والجدول التالي يوضح ذلك:بجامعة نجرانالتطبيقية على عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس 

 (: توزيع أفراد العينة حسب الخصايص الشخصية:4جدول )

 النسبة % العدد المعلومات العامة

 الجنس

 27,4% 26 ذكر

 72,6% 69 أنثى

 %222 95 المجموع
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 العمر بالسنوات

 13,7% 13 سنة فأقل 02من 

 24,2% 23 سنة 52الى  01من 

 52,6% 50 سنة 42الى  51من 

 9,5% 9 سنة فأكبر 41من 

 %222 95 المجموع

 المسمى الوظيفي

 0,0% 0 أستاذ

 7,4% 7 أستاذ مشارك

 60,0% 57 أستاذ مساعد

 17,9% 17 محاضر

 14,7% 14 معيد

 %222 95 المجموع

سنوات الخبرة في 

 العمل

 15,8% 15 سنوات 4أقل من 

 50,5% 48 سنوات 12الى  4من 

 33,7% 32 سنوات 12أكثر من 

 %222 95 المجموع

 الجنسية

 29,5% 28 سعودي

 70,5% 67 غير سعودي

 %222 95 المجموع

 مSPSS ،1212المصدر: إعداد الباحثين من نتايج التحليل اإلحصايي 

 ( أعاله ما يلي:5يتبين من الجدول رقم )

  :نسااابته  ( مفردة يمثلون ما,,يظهر من الجدول أعاله، أن اإلناث الذين بلغ عددهم )توزيع أفراد العينة حسةةةب متغير الجنس

 .( فقط%0305الذكور والتي بلغت )ة ( من إجمالي عينة الدراسة أعلى من نسب%,300)

 51: نالحظ من الجدول السااابق أن أفراد العينة الذين تتراوح أعمارهم )من توزيع أفراد العينة حسةةب متغير العمر بالسةةنوات 

( بنساااااابة ساااااانة 52الى  01من (، ثم فئة الذين يتراوح عمرهم ما بين )%,400ساااااانة( سااااااجلت أعلى نساااااابة بواقع ) 42الى 

(، وأخيراً ساااجلت فئة الذين تتراوح %1003( بنسااابة )سااانة فأقل 02من ا فئة الذين تتراوح أعمارهم ما بين )(، تلته0500%)

 (.%04,( أقل نسبة )سنة فأكبر 41من أعمارهم )

 ( أي أكثر من نصف أفراد العينة المبحوثة من فئة الشباب، وهذا ما ينعكس إيجاباً على الجامعة، %204,نالحظ أن )
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 الشباب بالحيوية والنشاط.حيث يتمتع 

 :يبين الجدول أعاله أن األسااااتذة المسااااعدين كانت نسااابتهم أعلى نسااابة  توزيع أفراد العينة حسةةةب متغير المسةةةمى الوظيفي

(، ثم تليها نساااابة األساااااتذة المشاااااركين %1503(، ثم تليها نساااابة المعيدين )%,130المحاضاااارين ) (، ثم تليها نساااابة2%,)

 جل األساتذة أي نسبة تذكر.(، بينما لم يس305%)

  :يبين الجدول السااابق أن فئة أعضاااء هيئة التدريس الذين تتراوح توزيع أفراد العينة حسةةب متغير سةةنوات الخبرة في العمل

(، تليها فئة أعضااااااء التدريس %4204( جاءت في المرتبة األولى بنسااااابة )سااااانوات 12الى  4من خبرتهم في العمل ما بين )

(، وجاءت في المرتبة األخيرة فئة أعضااااء هيئة التدريس %0003( بنسااابة )سااانوات 12أكثر من ة خبرتهم )الذين تتراوح مد

 (.%,140( وذلك بنسبة بلغت )سنوات 4أقل من الذين تتراوح مدة خبرتهم )

سنوات، ومن  4 ( من المبحوثين في عينة الدراسة يمتلكون مدة خبرة تفوق الـاااااا%500,وكمالحظة عامة يمكننا القول أن نسبة )

 ثم فهم مؤهلون للعطاء أكثر إذا توفرت الظروف البيئية المالئمة.

  :يتبين من الجدول الساااابق أن أغلب أعضااااء هيئة التدريس في عينة الدراساااة من توزيع أفراد العينة حسةةةب متغير الجنسةةةية

من أصحاب الجنسية السعودية (، وسجل أعضاء هيئة التدريس %3204أصاحاب الجنساية غير السعودية حيث بلغت نسبتهم )

 (.%0,04نسبة )

: قام الباحثين بمناقشة محاور الدراسة من خالل استخدام التكرارات التوزيع التكراري واإلحصاء الوصفي لمحاور الدراسة -0

ه اوالنسااب المئوية والمتوسااط الحسااابي واالنحراف المعياري وذلك للتعرف على درجة الموافقة بين أفراد عينة الدراسااة تج

 عبارات محاور الدراسة، وفيما يلي التوزيع التكراري واإلحصاء الوصفي لكل محور على حدا:

 تحليل ومناقشة عبارات المحور األول )التعليم والتعلم(:  -2

م توفر التعليم والتعليهدف الباحثين من خالل تحليل ومناقشة عبارات هذا المحور معرفة آراء عينة الدراسة حول مدى 

 ( التالي:4الجامعة محل الدراسة، حيث كانت النتائج موضحة كما في الجدول رقم )في 

 :التعليم والتعلم(: التوزيع التكراري واإلحصاء الوصفي إلجابات عينة البحث حول 5جدول )

 العبارات
التكرار 

 والنسبة

 درجة الموافقة لمحور التعليم والتعلم

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

االتجاه 

موافق  العام

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

تراعي الجامعة تناسااااااب 

التخصاص الدقيق لعضاو 

هااايااائاااة الاااتااادرياااس ماااع 

  علم والتمتطلبات التعليم 

 2 6 6 58 23 عدد
3,99 

        

0,869  
 أوافق

% 24,2 61,1 6,3 6,3 2,1 

هانااااك تانااااساااااااااب بايان 

 واألداء فيالتخصااصااات 

 األقسام العلمية بالجامعة 

 2 10 14 56 13 عدد
3,72 

        

0,907  
 أوافق

% 13,7 58,9 14,7 10,5 2,1 

 4,38 0 1 9 38 47 عدد
        

0,702  

أوافق 

 بشدة

http://www.ajrsp.com/


 م 1212-21-5| تأريخ اإلصدار:  اني والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الث

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        149 

 ISSN: 2706-6495 

 
تهتم الجاااامعاااة باااإكماااال 

أعضااااااااء هيئااة التاادريس 

 لدراساتهم العليا
% 49,5 40,0 9,5 1,1 0,0 

تاعامااال الاجااااماعاااة على 

تشااااااجيع عضااااااو هيئاااة 

التادريس للمشاااااااركة في 

األنشااااااطاااة الاماارتابااطاااة 

 بطبيعة العمل

 1 3 5 62 24 عدد
4,11 

        

0,722  
 أوافق

% 25,3 65,3 5,3 3,2 1,1 

 مرتفعة 0,593 4,05 إجمالي محور التعليم والتعلم

 مSPSS ،1212المصدر: إعداد الباحثين من نتايج التحليل اإلحصايي 

في توفر التعليم والتعلم ( أعاله أن ميول واتجااهاات أفراد أعضاااااااء هيئاة التدريس حول مدى 4يتضااااااح من الجادول رقم )

( 5024، وذلك بداللة وسااااااطها الحسااااااابي البالغ )مرفعةجامعة نجران من وجهة نظر عينة الدراسااااااة تتجه نحو الموافقة بدرجة 

 (.204,0وبانحراف معياري قدره )

 تحليل ومناقشة عبارات المحور الثاني )التدريّب(:  -1

ي فتوفر التدريّب يهدف الباحثين من خالل تحليل ومناقشاااة عبارات هذا المحور معرفة آراء عينة الدراساااة حول مدى  

 ( التالي:,الجامعة محل الدراسة، حيث كانت النتائج موضحة كما في الجدول رقم )

 واإلحصاء الوصفي إلجابات عينة البحث حول التدريّب:التوزيع التكراري  (:6جدول )

 العبارات
التكرار 

 والنسبة

 درجة الموافقة لمحور التدريّب

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

االتجاه 

موافق  العام

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

 جاتلالحتيايتم تحديد دقيق 

التاادريبيااة ألعضااااااااء هيئااة 

 التدريس بالجامعة 

 2 13 15 41 24 عدد
 أوافق  1,049    3,76

% 25,3 43,2 15,8 13,7 2,1 

هناك مؤشااااارات واضاااااحة 

 االحااتاايااااجااااتلااتااحااادياااد 

 التدريبية بالجامعة 

 10 5 28 35 17 عدد
 أوافق  1,165    3,46

% 17,9 36,8 29,5 5,3 10,5 

تنفذ الجامعة برامج تدريبية 

منااسااااااباة ألعضاااااااء هيئة 

 التدريس 

 1 9 13 50 22 عدد
 أوافق  0,914    3,87

% 23,2 52,6 13,7 9,5 1,1 

يتم قيااااس األثر التااادريبي 

 ألعضاء هيئة التدريس 

 3 8 29 42 13 عدد
 أوافق  0,941    3,57

% 13,7 44,2 30,5 8,4 3,2 

 متوسطة 0,882 3,67 التدريّبإجمالي محور 

 مSPSS ،1212المصدر: إعداد الباحثين من نتايج التحليل اإلحصايي 

في جامعة نجران من توفر التدريّب ( أعاله أن ميول واتجاهات أعضااااء هيئة التدريس حول مدى ,يتضاااح من الجدول رقم )

 ، متوسطةوجهة نظر عينة الدراسة تتجه نحو الموافقة بدرجة 
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 (.0,,20( وبانحراف معياري قدره )00,3بداللة وسطها الحسابي البالغ )وذلك 

 تحليل ومناقشة عبارات المحور الثالث )االهتمام بالخبرات(:  -0

توفر االهتمام يهادف البااحثين من خالل تحليل ومناقشااااااة عبارات هذا المحور معرفة آراء عينة الدراسااااااة حول مدى  

 ( التالي:3حيث كانت النتائج موضحة كما في الجدول رقم )في الجامعة محل الدراسة، بالخبرات 

 (: التوزيع التكراري واإلحصاء الوصفي إلجابات عينة البحث حول االهتمام بالخبرات:7جدول )

 العبارات
التكرار 

 والنسبة

 درجة الموافقة لمحور االهتمام بالخبرات

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

االتجاه 

موافق  العام

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

تعماال الجااامعااة على تعيين 

أعضاااااااء هيئاة تدريس من 

ذوي الخبرات المناااساااااابااة 

 لطبيعة العمل

 4 5 18 49 19 عدد

 أوافق 0,970 3,78
% 20,0 51,6 18,9 5,3 4,2 

تهتم الجاامعة بنقل الخبرات 

التراكمية بين أعضاااء هيئة 

 التدريس

 4 14 19 45 13 عدد
 أوافق 1,040 3,52

% 13,7 47,4 20,0 14,7 4,2 

تعماال الجااامعااة على تعظيم 

الفااائاادة من أعضااااااااء هيئااة 

الاتااادرياس ذوي الااخاابرات 

المتميزة في تحسااين قدرات 

 زمالئهم

 5 17 17 43 13 عدد

 أوافق 1,099 3,44

% 13,7 45,3 17,9 17,9 5,3 

تنعكس خبرات أعضااااااااااء 

الجاامعة هيئاة التادريس في 

 على مهاراتهم الوظيفية

 4 1 16 54 20 عدد
 أوافق 0,893 3,89

% 21,1 56,8 16,8 1,1 4,2 

 متوسطة 0,874 3,66 إجمالي محور االهتمام بالخبرات

 مSPSS ،1212المصدر: إعداد الباحثين من نتايج التحليل اإلحصايي 

في جامعة توفر االهتمام بالخبرات ( أعاله أن ميول واتجاهات أعضاااء هيئة التدريس حول مدى 3يتضااح من الجدول رقم )

( وبانحراف ,,00، وذلك بداللة وسطها الحسابي البالغ )متوسطةنجران من وجهة نظر عينة الدراسة تتجه نحو الموافقة بدرجة 

 (.20,35معياري قدره )

 ارات المحور الرابع )االهتمام بالمعرفة(: تحليل ومناقشة عب-4

توفر االهتمام يهادف البااحثين من خالل تحليل ومناقشااااااة عبارات هذا المحور معرفة آراء عينة الدراسااااااة حول مدى  

 ( التالي:,في الجامعة محل الدراسة، حيث كانت النتائج موضحة كما في الجدول رقم )بالمعرفة 
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 التكراري واإلحصاء الوصفي إلجابات عينة البحث حول االهتمام بالمعرفة:(: التوزيع ,جدول )

 العبارات
التكرار 

 والنسبة

 درجة الموافقة لمحور االهتمام بالمعرفة

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

االتجاه 

موافق  العام

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

هناك أساااااااليب عدة تعتمدها 

الاجاااامعاااة لبنااااء المعرفااااة 

الالزماااة ألعضااااااااااء هيئاااة 

 التدريس

 2 4 35 41 13 عدد

 أوافق  0,853    3,62
% 13,7 43,2 36,8 4,2 2,1 

تاراعااى الااجاااامااعاااة تااباااادل 

المعرفة بين أعضاااااااء هيئة 

التدريس في التخصااااصااااات 

 المختلفة

 9 13 24 41 8 عدد

 محايد  1,106    3,27
% 8,4 43,2 25,3 13,7 9,5 

هنااااك قااااعااادة بيااااناااات في 

الجامعة لضاااامان الوصااااول 

السااااااريع ألعضاااااااااء هيئااة 

 التدريس للمعرفة

 2 14 14 43 22 عدد

 أوافق  1,046    3,73
% 23,2 45,3 14,7 14,7 2,1 

تشجع الجامعة أعضاء هيئة 

 التدريس على البحث العلمي
 2 7 21 36 29 عدد

 أوافق  1,003    3,87
% 30,5 37,9 22,1 7,4 2,1 

 متوسطة 0,859 3,62 إجمالي محور االهتمام بالمعرفة

 مSPSS ،1212المصدر: إعداد الباحثين من نتايج التحليل اإلحصايي 

في جامعة توفر االهتمام بالمعرفة ( أعاله أن ميول واتجاهات أعضااااء هيئة التدريس حول مدى ,يتضاااح من الجدول رقم )

( وبانحراف 00,0، وذلك بداللة وسطها الحسابي البالغ )متوسطةنجران من وجهة نظر عينة الدراسة تتجه نحو الموافقة بدرجة 

 (.,20,4معياري قدره )

 تحليل ومناقشة عبارات المحور الخامس )االهتمام بالقدرات(: -5

توفر االهتمام معرفة آراء عينة الدراسااااااة حول مدى يهادف البااحثين من خالل تحليل ومناقشااااااة عبارات هذا المحور  

 ( التالي:,في الجامعة محل الدراسة، حيث كانت النتائج موضحة كما في الجدول رقم )بالقدرات 

 (: التوزيع التكراري واإلحصاء الوصفي إلجابات عينة البحث حول االهتمام بالقدرات:9جدول )

 العبارات
التكرار 

 والنسبة

 لمحور االهتمام بالقدراتدرجة الموافقة 

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

االتجاه 

موافق  العام

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير موافق 

 بشدة

تهتم الجامعة بتطوير أسااااااليب 

العمااال لااادى أعضاااااااااء هيئاااة 

 التدريس

 4 7 21 46 17 عدد
 أوافق  0,992    3,68

% 17,9 48,4 22,1 7,4 4,2 
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 االسااااااتخااادامالجاااامعاااة تحفز 

األمثل للقدرات في انجاز مهام 

 العمل ألعضاء هيئة التدريس

 4 3 26 50 12 عدد
 أوافق  0,895    3,66

% 12,6 52,6 27,4 3,2 4,2 

تشااااااجع الجاااامعااااة القاااادرات 

اإلباداعياة لدى أعضاااااااء هيئة 

 التدريس

 5 16 31 31 12 عدد
 محايد  1,063    3,31

% 12,6 32,6 32,6 16,8 5,3 

تطور الجامعة قدرات أعضاااء 

هيئة التدريس في حل مشكالت 

 العمل

 4 8 28 45 10 عدد
 أوافق  0,944    3,52

% 10,5 47,4 29,5 8,4 4,2 

 متوسطة 0,879 3,54 إجمالي محور االهتمام بالقدرات

 مSPSS ،1212المصدر: إعداد الباحثين من نتايج التحليل اإلحصايي 

في جامعة توفر االهتمام بالقدرات ( أعاله أن ميول واتجاهات أعضااااء هيئة التدريس حول مدى ,يتضاااح من الجدول رقم )

( وبانحراف 0045، وذلك بداللة وسطها الحسابي البالغ )متوسطةنجران من وجهة نظر عينة الدراسة تتجه نحو الموافقة بدرجة 

 (.,20,3معياري قدره )

 

 تحليل ومناقشة عبارات المحور السادس )تحسين البيئة التنظيمية(: -6

 توفر تحسين البيئةيهدف الباحثين من خالل تحليل ومناقشة عبارات هذا المحور معرفة آراء عينة الدراسة حول مدى  

 ( التالي:12في الجامعة محل الدراسة، حيث كانت النتائج موضحة كما في الجدول رقم )التنظيمية 

 (: التوزيع التكراري واإلحصاء الوصفي إلجابات عينة البحث حول تحسين البيئة التنظيمية:22جدول )

 العبارات
التكرار 

 والنسبة

 درجة الموافقة لمحور تحسين البيئة التنظيمية

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

االتجاه 

موافق  العام

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير موافق 

 بشدة

 االحتياااااجاااااتتاوفر الجاااامعاااة 

 التعليمية ألعضاء هيئة التدريس
 3 6 18 58 10 عدد

 أوافق 0,864 3,69
% 10,5 61,1 18,9 6,3 3,2 

تشااااارك الجامعة أعضااااااء هيئة 

التدريس في صاااااناعة القرارات 

 المرتبطة بأعمالهم

 4 11 30 39 11 عدد
 أوافق 0,986 3,44

% 11,6 41,1 31,6 11,6 4,2 

تاعامااال الاجااااماعاااة عالى مباااادأ 

المساااواة النوعية المسااتندة على 

الاكفااااءة بين أعضااااااااااء هيئاااة 

 التدريس

 10 12 23 42 8 عدد

 محايد 1,125 3,27

% 8,4 44,2 24,2 12,6 10,5 

تاعامااال الجاااامعاااة على اطالع 

 أوافق 1,036 3,67 4 8 23 40 20 عددأعضاااااااااء هيئااة التاادريس على 
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الااااقاااارارات اإلداريااااة عااااباااار 

المنشورات ذات العالقة بطبيعة 

 العمل

% 21,1 42,1 24,2 8,4 4,2 

 متوسطة 0,824 3,52 إجمالي محور تحسين البيئة التنظيمية

 مSPSS ،1212المصدر: إعداد الباحثين من نتايج التحليل اإلحصايي 

لدى جامعة تحسين البيئة التنظيمية ( أعاله أن ميول واتجاهات أعضاء هيئة التدريس حول مدى 12يتضح من الجدول رقم )

( وبانحراف 0040، وذلك بداللة وسطها الحسابي البالغ )متوسطةنجران من وجهة نظر عينة الدراسة تتجه نحو الموافقة بدرجة 

 (.20,05معياري قدره )

 تحليل ومناقشة عبارات المحور السابع )األداء المتميز(: -7

 توفر األداء المتميزيهدف الباحثين من خالل تحليل ومناقشة عبارات هذا المحور معرفة أراء عينة الدراسة حول مدى  

 ( التالي:11في الجامعة محل الدراسة، حيث كانت النتائج موضحة كما في الجدول رقم )

 ء المتميز:(: التوزيع التكراري واإلحصاء الوصفي إلجابات عينة البحث حول األدا22جدول )

 العبارات
التكرار 

 والنسبة

 األداء المتميزدرجة الموافقة لمحور 

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

االتجاه 

موافق  العام

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

تعماال الجااامعااة على تطوير 

أداء أعضاااااااء هيئاة التدريس 

 بصفة مستمرة

 2 6 6 58 23 عدد
 أوافق  0,869    3,99

% 24,2 61,1 6,3 6,3 2,1 

تعتماااد الجاااامعاااة على طرق 

قيااس أداء حاديثاة تعتماد على 

 النتائج

 3 10 12 45 25 عدد
 أوافق  1,038    3,83

% 26,3 47,4 12,6 10,5 3,2 

تاتصااااااف طرق قيااااس أداء 

 أعضاء هيئة التدريس بالحياد
 5 2 26 30 32 عدد

 أوافق  1,078    3,86
% 33,7 31,6 27,4 2,1 5,3 

يتم معااالجااة األثااار السااااااليبااة 

الناااتجااة عن عاادم قياااس أداء 

 أعضاء هيئة التدريس

 4 9 20 34 28 عدد
 أوافق  1,106    3,77

% 29,5 35,8 21,1 9,5 4,2 

تقوم الجامعة بتدريب أعضاء 

هيئاااة التااادريس على أحااادث 

 التقنيات

 10 14 21 39 11 عدد
 محايد  1,173    3,28

% 11,6 41,1 22,1 14,7 10,5 

تعتماااد الجاااامعاااة على نتاااائج 

األداء عند ترقية أعضاء هيئة 

 التدريس

 8 16 27 29 15 عدد
 محايد  1,173    3,28

% 15,8 30,5 28,4 16,8 8,4 

 متوسطة 0,642 3,67 إجمالي محور تطوير األداء

 مSPSS ،1212المصدر: إعداد الباحثين من نتايج التحليل اإلحصايي  
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في جامعة نجران  األداء المتميز( أعاله أن ميول واتجاهات أعضاء هيئة التدريس حول مدى 11يتضح من الجدول رقم )

( وبانحراف معياري 00,3)، وذلك بداللة وسطها الحسابي البالغ متوسطةمن وجهة نظر عينة الدراسة يتجه نحو الموافقة بدرجة 

 (.20,50قدره )

 اختبار فرضيات الدراسة:

( لتحديد تأثير المتغيرات Multiple Regression Analysisقام الباحثين باساااتخدام نموذج تحليل االنحدار المتعدد )

على  (بالقدرات، تحسةةةةين البيئة التنظيميةالتعليّم والتعلُّم، التدريّب، االهتمام بالخبرات، االهتمام بالمعرفة، االهتمام المسااااتقلة )

 (، وفيما يلي جدول يوضح نتائج هذا االختبار:األداء المتميزالمتغير التابع )

 :المال البشِري في األداء المتميز أثر رأسنتايج تحليل االنحدار المتعدد الختبار  (:21جدول )

 معالم النموذج المتغيرات

 Fاختبار  ملخص األنموذج  Tاختبار 

 Tقيمة 
مستوى 

 المعنوية

معامل 

االرتباط 

R 

معامل 

التحديد 

(R²) 

 F قيمة 
مستوى 

 الداللة

 Α 0,579 2,470 0,015 الثابت

0,879 0,773 49,93 0,000 

 1β 0,278 3,536 0,001 التعليّم والتعلُّم

 2β 0,024 0,366 0,715 التدريّب

 3β -0,016 -0,172 0,864 االهتمام بالخبرات

 4β 0,291 3,641 0,000 االهتمام بالمعرفة

 5β 0,129 1,306 0,195 االهتمام بالقدرات

 6Β 0,121 1,558 0,123 تحسين البيئة التنظيمية

 مSPSS ،1212المصدر: إعداد الباحثين من نتايج التحليل اإلحصايي 

( 49,93( المحسوبة )Fصالحية النموذج الختبار الفرضية، حيث كانت قيمة )( أعاله ثبات 10يتضح من خالل الجدول رقم )

رأس المال ل(، وهذا يشير إلى وجود أثر ذي داللة إحصائية 2024( وهي أقل من مستوى الداللة )20222بمستوى معنوية )

ع إذ بين المتغيرات المستقلة والمتغير التاب قويةعلى تطوير األداء لدى العاملين بالجامعة، وأيضاً وجود عالقة ارتباط  البشِري

، التعليّم والتعلُّم(، ويتضح أيضاً من الجدول أن أبعاد المتغير المستقل المتمثلة في )%,30,) (R)بلغت قيمة معامل االرتباط 

( من التباين %3300ما قدره ) ( تفسرتحسين البيئة التنظيميةالتدريّب، االهتمام بالخبرات، االهتمام بالمعرفة، االهتمام بالقدرات، 

 .لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعة األداء المتميزوالتغير في 

التعليم ( المحسوبة أن T(، وقيمة )βويتبين من النتائج اإلحصائية الواردة في الجدول أعاله ومن خالل معامالت االنحدار )

( βككل في جامعة نجران وذلك بداللة ارتفاع قيم معامل االنحدار ) المتميزاألداء والتعلم واالهتمام بالمعرفة لهما تأثير في 

( على التوالي، بمستوى معنوية 00,51(، )3,536( المحسوبة )T( على التوالي، كما بلغت قيمة )0,291(، )278،2والذي بلغ )

 (.2024( على التوالي، وهي قيم أقل من مستوى داللة )20222( )20221)
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( لرأس α=  2024ذه النتائج فإنه يتم قبول الفرضية التي تنص على )يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )بناءاً على ه

 في جامعة نجران. لدى أعضاء هيئة التدريس األداء المتميزالمال البشري بعناصره في 

 

 المحور الرابع

 النتايج والتوصيات

 أوالً: النتايج:

كان الهدف من هذه الدراسة هو معرفة تطويّر رأس المال البشِري وصوالً لألداء الُمتميز بجاِمعة نجران، تحقيقاً لرؤية 

 م، واستناداً على نتائج التحليل اإلحصائي، واختبار فرضيات الدراسة توصل الباحثين إلى النتائج التالية:0202

جران من وجهة نظر عينة الدراسة تتجه نحو الموافقة بدرجة مرتفعة، وذلك بداللة / يتضاح أن توفر التعليم والتعلم في جامعة ن1

 (.204,0( وبانحراف معياري قدره )5024وسطها الحسابي البالغ )

/ تبين أن توفر التادريّاب في جاامعاة نجران من وجهة نظر عينة الدراسااااااة تتجه نحو الموافقة بدرجة متوسااااااطة، وذلك بداللة 0

 (.0,,20( وبانحراف معياري قدره )00,3لبالغ )وسطها الحسابي ا

/ أظهرت النتااائج أن توفر االهتمااام بااالخبرات في جااامعااة نجران من وجهااة نظر عينااة الاادراساااااااة تتجااه نحو الموافقااة باادرجااة 0

 (.20,35( وبانحراف معياري قدره ),,00متوسطة، وذلك بداللة وسطها الحسابي البالغ )

معرفة في جامعة نجران من وجهة نظر عينة الدراساااة تتجه نحو الموافقة بدرجة متوسااااطة، وذلك / يظهر أن توفر االهتمام بال5

 (.,20,4( وبانحراف معياري قدره )00,0بداللة وسطها الحسابي البالغ )

ك ل/ يتضااح أن توفر االهتمام بالقدرات في جامعة نجران من وجهة نظر عينة الدراسااة تتجه نحو الموافقة بدرجة متوسااطة، وذ4

 (.,20,3( وبانحراف معياري قدره )0045بداللة وسطها الحسابي البالغ )

/ تبين أن تحسااااين البيئة التنظيمية في جامعة نجران من وجهة نظر عينة الدراسااااة تتجه نحو الموافقة بدرجة متوسااااطة، وذلك ,

 (.20,05( وبانحراف معياري قدره )0040بداللة وسطها الحسابي البالغ )

تطوير األداء في جامعة نجران من وجهة نظر عينة الدراساااااة يتجه نحو الموافقة بدرجة متوساااااطة، وذلك بداللة / يتضاااااح أن 3

 (.20,50( وبانحراف معياري قدره )00,3وسطها الحسابي البالغ )

الهتمام ( لرأس المال البشاااااري بعناصاااااره )التعليم والتعلم واα=  2024يوجد أثر ذو داللة إحصاااااائية عند مساااااتوى داللة )/ ,

 بالمعرفة( في األداء المتميز لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة نجران.

التدريّب، االهتمام بالخبرات، ( لعناصاار رأس المال البشااري )α=  2024ال يوجد أثر ذا داللة إحصااائية عند مسااتوى داللة )/ ,

 لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة نجران. األداء المتميز( في االهتمام بالقدرات، تحسين البيئة التنظيمية

 ثانياً: التوصيات:

 .األداء المتميزوفيما يتعلق بتطوير رأس المال البشري  0202/ العمل على تحقيق رؤية المملكة 1

 / ضرورة تبني الجامعة عملية االهتمام بالتوظيف بصورة أكبر.0

 يئة التدريس بالجامعة./ ترسيخ مبدأ االهتمام ببناء القدرات الفردية ألعضاء ه0

 / االهتمام بالبيئة المحيطة للجامعة للمساهمة في تحسين البيئة التنظيمية الداخلية للجامعة.5
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بالجامعة لبناء كادر بشري شاب متميز في  التدريسمن الخبرات المهنية الموجودة لدي أعضاء هيئة  القصوى/ االستفادة 4

 المستقبل.

 التدريب ألعضاء هيئة التدريس داخل الجامعة./ إتاحة قدر أكبر من ,

 المصادر والمراجع

 :أوالً: المراجع العربية

 الجيزة.، مركز الخبرات المهنية لإلدارة. وتحليله وقياسه(. رأس المال البشري: مفهومه 0210) صالح.أبو الجدائل، حاتم بن  -

مؤشراتها، المجموعة العربية  –ابعادها  -المستدامة مفهومها(. التنمية 0213أبو النصر، مدحت ومحمد، ياسمين مدحت. ) -

 للتدريب والنشر، القاهرة.

 (. إدارة التنوع الثقافي في الموارد البشرية، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية. القاهرة. 0224حمود، عبد الناصر محمد على. ) -

 البشرية، الشركة العربية المتحدة للتوريدات. القاهرة.(. إدارة القوي 0212دره، عبد الباري وآخرون. ) -

 (. األولوية التي يحتلها رأس المال البشري في ظل اقتصاد المعرفة، دار اليازوري. عمان.,021شتاتحة، عائشة. ) -

 امعية. القاهرة.(. إدارة الموارد البشرية من الناحية العلمية والعملية، الدار الج0222عبد الباقي، صالح الدين محمد. ) -

 (. الكفاءة اإلدارية، دار النهضة العربية. بيروت.0,,1عيسوي، عبد الرحمن. ) -

 (. إدارة المعرفة، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية. القاهرة.0224الكبيسي، صالح الدين. ) -

أثر تنمية الموارد البشرية على أداء الموظف والفعالية التنظيمية، مجلة  ،(,021حسين، ابراهيم جعفر. ) ،كريم، مهند علي -

 العراق.  .0رقم  3ديناميات اإلدارة في اقتصاد المعرفة، المجلد 

أثر األصااااااول الغير ملموسااااااة في تحقيق الميزة التنافسااااااية في ظل تبني معايير إدارة الجودة (. 0212الفيومي، أحمد محمد. ) -

 ماجستير غير منشورة مقدمة إلي كلية األعمال، قسم إدارة أعمال، جامعة الشرق األوسط، عمان. الشاملة، رسالة 

 (.. اإلدارة العامة الحديثة، دار وائل للنشر. عمان.0212المعاني، أيمن عودة . ) -

 (. اإلدارة، دار اليازوري. عمان.0213النعيمي، صالح عبد القادر . ) -

 اً: المراجع األجنبية:يثان

- Fareed, Mohammed, (2016). Developing Human Capital for Sustainable Competitive 

Advantage: The Roles of Organizational Culture and High Performance Work System, 

International Journal of Economic Perspectives, 2016, Volume 10, Issue 4, 655-673. 

- KAREEM, Mohanad Ali, HUSSEIN, Ibrahim Jaafar. (2019). (in Arabic),  The Impact of Human 

Resource Development on Employee Performance and Organizational Effectiveness, 

Management Dynamics in the Knowledge Economy journal, Vol.7  no.3. Iraq. 

- Lorino, Ph, (2003), Méthode et pratiques des performances: le pilotage par les processus et les 

compétences, 3éme éd, Ed d’organisation, paris, p67. 
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- Madjar, N., Oldham G.R., Pratt M.G,) 2002), There's no place like home?: The contribution of 

work and non-work sources of creativity support to employees creative performance, Academy of 

Management Journal, 45(4). 

 ثالثاً: اإلنترنت:

  00:11،  0202نوفمبر  21ومحاورها، ومرتكزاتها  0202دانا تيسير، بحث عن رؤية 
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