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  الملخصالملخص
تنمیـة رأس المـال البشـري  إستهدفت الدراسـة التعـرف علـى دور جامعـة الزقـازیق فـي

وكذلك الدرجة الكلیة لتنمیة رأس المال البشـري مـن وجهـة نظـر طـالب كلیـة عملیـة 
وكلیـة نظریـة بهــا، والتعـرف علــى درجـة األولویـة بــین إتجاهـات الطــالب نحـو تنمیــة 
تبعــت الدراســة الراهنــة المــنهج  رأس المــال البشــري فــي الكلیتــین العملیــة والنظریــة، وإ

لدراســـة المیدانیـــة، وأجریـــت علـــى عینـــة مـــن طلبـــة وطالبـــات الفرقـــة الوصـــفي فـــى ا
الرابعة لكلیتي الحاسبات والمعلومات وكلیـة التربیـة بجامعـة الزقـازیق وقـد تـم إختیـار 
الكلیتــین مــن خــالل تقســیم الكلیــات مــن خــالل كلیــات عملیــة وكلیــات نظریــة وقــد تــم 

عشــوائیة ووقــع اإلختیــار علــى إختیــار كلیــة مــن الكلیــات العملیــة بطریقــة المعاینــة ال
كلیـــة الحاســـبات والمعلومـــات، كمـــا تـــم إختیـــار كلیـــة مـــن الكلیـــات النظریـــة بطریقـــة 
المعاینــة العشــوائیة ووقــع اإلختیــار علــى كلیــة التربیــة كمــا تــم إختیــار الفرقــة الرابعــة 
نظــرا لنمــو وعــیهم األكــادیمي والثقــافي نظــرا للخبــرة األكادیمیــة التــي إكتســبوها خــالل 

ة دراســـتهم الجامعیــــة ووصـــولهم إلــــى المرحلـــة النهائیــــة لهـــا وبلغــــت جملـــة عــــدد فتـــر 
طالــب وطالبـه، وجملـة عــدد  ٣١٥الطـالب والطالبـات بكلیــة الحاسـبات والمعلومـات 

طالـب وطالبـة وبإسـتخدام معادلـة كرجسـي  ٢٣٣١الطـالب والطالبـات بكلیـة التربیـة 
طالـب وطالبـة  ٢٩٦واقـع ب ٣٣٦ومورجان لتحدید حجم العینة تبین أن حجمها هـو 

طالب وطالبة من كلیة الحاسـبات والمعلومـات، وتـم إختیـارهم  ٤٠من كلیة التربیة و
بطریقة المعاینة العشوائیة المنتظمة، وقد تم جمـع بیانـات الدراسـة بواسـطة إسـتخدام 
إستمارة اإلستبیان بالمقابلة الشخصیة لطلبة وطالبات كلیتـي الحاسـبات والمعلومـات 

ســــتخدم فــــي ٢٠١٨عینــــة الدراســــة خــــالل شــــهري مــــارس وابریــــل عــــام  والتربیــــة م وإ
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التحلیــل اإلحصــائي لهــذه البیانــات كــل مــن : النســب المئویــة، المتوســط الحســـابي، 
جداول التوزیع التكراري، معامل ألفا كرونباخ ،ومن أهـم النتـائج التـي توصـلت إلیهـا 

خفضــة فـي كــل أبعــاد رأس الدراسـة: تبــین أن أغلـب المبحــوثین یقعـون فــي الفئـة المن
المـال البشـري وفـي كـل مــن الكلیـة النظریـة والعملیـة واإلجمــالي وقـد إحتـل بعـد فــرق 
العمل المرتبـة األولـى، بینمـا إحتـل بعـد الخبـرة العملیـة المرتبـة األخیـرة. وقـد أوصـت 
ســتثمار نتــائج  الدراســة إلــى زیــادة المیزانیــة المخصصــة للبحــث العلمــي، وتســویق وإ

یخــــدم عملیــــة التنمیــــة، وأن تقــــوم إدارة الجامعــــة بفــــتح مكتــــب خــــاص البحــــوث بمــــا 
لمتابعة الخریجین، بحیث یوفر هذا المكتب قاعدة معلومات عـن الخـریجین، ومـدى 
أحتیاجـــاتهم التدریبیـــة، والعمـــل علـــى فـــتح قنـــوات اإلتصـــال بهـــم وربطهـــم بالجامعـــة 

یالت علــى خططهــا واإلسـتفادة مــن أدائهــم وأفكـارهم عنــد توجــه الجامعــة إلجـراء تعــد
وبرامجهــا، وأن تـــوفر الجامعـــة المعامــل والـــورش المجهـــزة باإلمكانیــات الحدیثـــة مـــن 

 .أجل نقل خبرات الطالب العلمیة
 .: الدور، رأس المال البشري، التنمیة، جامعة الزقازیق، الطالبكلمات إسترشادیة
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  Abstract: 
  

The study aimed to identify the role of Zagazig University in 
the development of human capital as well as the overall 
degree of human capital development from the point of view 
of the students of the practical and theoretical universities and 
to identify the degree of priority between the attitudes of 
students towards the development of human capital in the 
practical and theoretical kidneys, The current study was 
followed by a descriptive approach in the field study and was 
conducted on a sample of students of the fourth year of the 
faculty of computers and information and the faculty of 
education at Zagazig University. The two colleges were 
chosen through the division of faculties through scientific 
colleges and theoretical colleges. On the College of Computer 
and Information, and a college of theoretical colleges was 
selected in a random sampling method and the selection was 
made to the Faculty of Education. The fourth group was 
chosen due to the growth of their academic and cultural 
awareness due to the academic experience gained. The total 
number of male and female students in the Faculty of 
Computer and Information Sciences reached 2331 students 
and students. The total number of male and female students at 
the Faculty of Education was 315 students. Using the Krejcie 
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and Morgan equation to determine the size of the sample, it 
was 336 with 296 students from the Faculty of Education And 
40 male and female students from the Faculty of Computer 
and Information Sciences. They were randomly selected by 
random sampling method. The study data were collected by 
using the questionnaire form in the personal interview of the 
students of the computer, In April 2018 and used in the 
statistical analysis of these data are: percentages, arithmetic 
mean, frequency distribution tables, alpha coefficient 
Kronbach, The most important results of the study: It was 
found that most of the respondents fall in the low category in 
all dimensions of human capital and in both the theoretical 
and practical and the total, and after the work teams ranked 
first, while after working experience ranked last. The study 
recommended increasing the budget allocated for scientific 
research, marketing and investment of research results to 
serve the development process, and that the university 
administration open a special office to follow up the graduates 
so that it provides a database of graduates, the extent of their 
training needs, And to benefit from their performance and 
ideas when the university goes to make changes to its plans 
and programs, and that the university provides laboratories 
and workshops equipped with modern capabilities in order to 
transfer the experiences of scientific students. 
Key words: Role, Human Capital, Development, Zagazig 

University, Students. 
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 :المقدمه
یعــد رأس المــال البشــري فــي العــالم المعاصـــر وفــي ظــل عصــر اإلنفجــار المعرفـــي 
الـذي یعیشـه العــالم الحـالي هــو الثـروة الحقیقیـة لألمــم، وعلـي الــرغم مـن أهمیــة رأس 
المــــال المــــادي والمــــوارد الطبیعیــــة وضــــروریتها إال أنهــــا بــــدون رأس المــــال البشــــري 

لــیس لهــا قیمــة، ذلــك ألن البشــر هــم وحــدهم  الكــفء والمــدرب والمعــد إعــدادًا جیــداً 
 ملیـات اإلنتاجیـة لتحقیـق الرفاهیـةالقادرون علي اسـتخدام هـذه المـوارد وتسـخیرها للع

فثــروة المجتمــع الحقیقیــة تكمــن أساســًا فــي قــدرات مواطنیــه ومــدى إدراكهــم وقــدراتهم 
لمـال البشـري في مقدمة أولویاتـه أثنـاء القیـام بعملیـة التخطـیط، باعتبـار تنمیـة رأس ا

ـــــــــة الشـــــــــاملة  ـــــــــة التنمی ـــــــــي اإلســـــــــراع بعملی ـــــــــي تســـــــــاهم ف مـــــــــن أهـــــــــم العوامـــــــــل الت
، ولعــل األولویــة التــي یحتلهــا رأس المــال البشــري ســتقود إلــي  )٢،ص٢٠١٢(الریمــي،

تنــافس عــالمي حــول الموهــوبین، تمامــًا كمــا كانــت الشــعوب فــي الماضــي تتصــارع 
ومـات والمنظمـات أن تـولي حـول األرض كأحـد أصـول االنتـاج، ومـن هنـا فـإن الحك

موضــوع بنــاء قاعــدة رأس المــال البشــري األهمیــة التــي یســتحقها مــن خــالل التركیــز 
علــي المنــاهج التعلیمیــة التــي تؤســس اإلبــداع وتدعمــه ســواء أكــان فــي المــدارس أو 
الجامعـــات، أو مـــن خـــالل تـــدریب المـــوارد البشـــریة وتنمیتهـــا بعـــد التحاقهـــا بالعمـــل 

ها والمحافظـة علیهـا لمواجهـة المنافسـة، ومـن جانـب آخـر أن لضمان حیوتها وفعلیت
تشـــجع االبــــداع واإلبتكــــار وأن تؤســــس وتـــدعم البنیــــة التحتیــــة المؤسســــاتیة الالزمــــة 

لتعلــــیم وا) ,٣٤٣،ص٢٠١٢العلــــي،لألعمـــال والعمــــال لضــــمان بقائهــــا واســـتمرارها (
تلبیتــه  الجــامعي لــه خصوصــیته، إذ یلعــب دورًا أساســیًا فــي حیــاة األمــم مــن خــالل

احتیاجاتها من القـوي البشـریة التـي تصـنع حاضـرها، وترسـي قواعـد مسـتقبل التنمیـة 
) ، ولكـي ٣،ص٢٠١١أبـو دیـة،فیها، وفیها تتبلـور القیـادة العملیـة والعلمیـة للمجتمـع (

تقــوم الجامعــة بالــدور المنــوط بهــا فإنــه مــن المطلــوب القیــام بالعدیــد مــن الدراســات 
صـــالح السیاســـات التعلیمیـــة وربطهـــا بسیاســـة اإلصـــالح االستشـــرافیه المســـتقبلیه إل

االقتصــادي، واالجتمــاعي، والثقــافي، ویســاعد فــي ذلــك إمــتالك الجامعــات وفــرة مــن 
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، ممـــا یمكننـــا مـــن تحویـــل الـــدور  الخبـــرات والكفـــاءات المتخصصـــة تخصصـــًا عالیـــًا
یل التقلیىـــدى للجامعـــة إلـــي دور أكثـــر تـــأثیرًا فـــي جمیـــع المجـــاالت ویمكنهـــا مـــن تـــذل

 .)١،ص٢٠٠٣األشقر،الصعوبات والتحدیات التي تواجهها (
  فـــــــالتعلیم الجـــــــامعي یمـــــــارس ضـــــــمنیًا موضـــــــوعات متكاملـــــــة كـــــــالتثقیف، والـــــــتمهن
والتأهیل، والتربیة السلوكیة، مما یؤدي إلي تكوین رأس المـال البشـري، والـذي یفـوق 

وهـو  لمسـتثمرافي أهمیته رأس المال المـادي، ألن رأس المـال البشـري هـو الفاعـل و 
الـــــــــــذي ینـــــــــــتج، ویزیـــــــــــد مـــــــــــن إنتاجیتــــــــــــه بقـــــــــــدر معرفتـــــــــــه ومهاراتـــــــــــه ومســــــــــــلكه 

)، ونال موضـوع التعلـیم الجـامعي والعـالي إهتمامـًا كبیـرً مـن ٢٦،ص٢٠٠١(الكبیسي،
قبل العدید من الباحثین حیث أنهم أجمعو علي أن التعلـیم الجـامعي والعـالي یعـانى 

تحقیـــق التنمیـــة المرجـــوة ومـــن  مـــن بعـــض التحـــدیات والصـــعوبات التـــي تحـــول دون
أبـــرز هـــذه التحـــدیات ضـــعف قـــدرة الجامعـــات الحكومیـــة المصـــریة علـــي االســـتجابة 

)، وضـعف قـدرتها ٥١٠،ص٢٠٠٨محمود،السریعة والمتالحقة للمتغیرات المجتمعیـة (
 رفـــة وكثافـــة اإلنتـــاج داخـــل المجتمـــععلـــي قیـــادة تنمیـــة حقیقیـــة مؤسســـة علـــي المع

تشـــراف مســـتقبل المجتمـــع ومـــا ســـوف یواجهـــه مـــن وكـــذلك ضـــعف قـــدرتها علـــي اس
ــــــــــة  ــــــــــة وعملی ــه مــــــــــن كفــــــــــاءات ومــــــــــوارد بشــــــــــریة وعلمی مشــــــــــكالت ومــــــــــا یحتاجــــــــ

 ) . ١٠١،ص٢٠٠٨(محمد،
ولكـــى تحقـــق الجامعـــة أهـــدافها بشـــكل جیـــد وفعـــال البـــد مـــن إعتمادهـــا علـــي تنمیـــة 
المــوارد البشــریة واســتثمارها بشــكل مفیــد لهــذا علیهــا أن تركــز علــي تطــویر طاقــات 

فــــاءات العنصــــر البشــــري، وتهیئــــة األســــالیب المؤدیــــة إلــــي ارتقائــــه لكــــي تصــــبح وك
یمانــًا  جامعتنـا المصـریة منتجــة، ومسـاهمة بشــكل فعـال فــي جمیـع أشــكال التنمیـة، وإ
مــن الباحثــة بأهمیــة الــدور الــذي تقــوم بــه الجامعــات فــي تنمیــة رأس المــال البشــري، 

ســـاهمین فـــي إحـــداث التنمیــــة وأمـــًال أن تكـــون الجامعـــات المصـــریة فــــي طلیعـــة الم
الشـــاملة والتـــي محورهـــا األساســـي تنمیـــة رأس المـــال البشـــري جـــاءت هـــذه الدراســـة 
لتوضـــح دور الجامعـــة فـــي تنمیـــة رأس المـــال البشـــري لـــدي طالبهـــا دراســـة میدانیـــة 
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ــــك للنهــــوض بجامعــــة الزقــــازیق وتطویرهــــا ورفــــع كفــــاءة  علــــي جامعــــة الزقــــازیق وذل
 .طالبها

 :مشكلة البحث
معــة الزقــازیق ســابع جامعــة مــن حیــث تــاریخ اإلنشــاء وذلــك بصــدور القــرار تعــد جا

م وارتـبط إنشـائها بوجـود سـت كلیـات لفـرع ١٩٧٤ابریـل  ١٤في  ١٨الجمهوري رقم 
جامعــة عــین شــمس بالزقــازیق وهــي كلیــة الزراعــة والتجــارة والطــب البیطــري والطــب 

یم الـوطني الكبیـر (احمـد البشري والتربیة والعلوم وقد اختـارت شـعارا لهـا صـورة الـزع
عرابـــي) ابــــن الشـــرقیة الــــذي وقــــف شـــامخا امــــام االســــتعمار منادیـــا بحریــــة مصــــرنا 

) وتــوالى بعـد ذلــك انشـاء الكلیــات والمعاهـد بهــا ٩،ص٢٠١٣جامعــة الزقـازیق،العزیـزة (
منهـا كلیـة التربیـة، والزراعـة ، والحقـوق.....  ٢٠٠٥كلیة عام  ١٩حتى وصل الى 
) أمـا عـن أعـداد الطـالب المقیـدین بهـا سـواء ٦٢،ص٢٠٠٨عـي،الجمیالى غیـر ذلـك (

طالبـــا  ٩٤٢٨٣الـــى  ٢٠١٥/٢٠١٦فـــي الكلیـــات العملیـــة او النظریـــة وصـــل عـــام 
ـــة اعـــداد ٦٢طالبـــا مقیـــدا بالكلیـــات النظریـــة أي بنســـبة  ٥٨٥٣٢مـــنهم  % مـــن جمل

% مـــن ٣٧,٩طالبـــا مقیـــدا بالكلیـــات العملیـــة أي بنســـبة  ٣٥٧٦١طـــالب الجامعـــة، 
داد طــالب الجامعــة ، ومعنــى ذلــك ان كــل طالــب بالكلیــات العملیــة یقابلــه جملــة اعــ

طالــب بالكلیــات النظریــة وهــذا یحتــاج الــى توســیعات كمیــة وكیفیــة وتــوفیر  ٢عــدد 
العدیــد مــن االمكانیــات ســواء المادیــة أو البشــریة لمواجهــة هــذه األعــداد الكبیــرة مــن 

المصـــروفات الدراســـیة فـــي الطـــالب ویجـــع ذلـــك للعدیـــد مـــن األســـباب أهمهـــا زیـــادة 
الكلیات العملیة عن الكلیات النظریة وعدم تعریـف الطـالب بأهمیـة الكلیـات العملیـة 
عن الكلیات النظریة ومدى أهمیتها بالنسبة للمجتمع، عـدم معرفـة الطـالب بقـدراتهم 
ومیــــولهم واســــتغاللهم االســــتغالل األمثــــل فــــي تحقیــــق أهــــدافهم وأهــــداف مجــــتمعهم 

فـــي رأس المـــال البشـــري علـــى ضـــرورة اســـتغالل قـــدرات ومهـــارات وترتكـــز التنمیـــة 
الطــالب كمــوارد ینبغــي االهتمــام بهــا لتطــویر الجامعــة والرفــع مــن معــدالت إنتاجهــا 
وتحسین كفاءتها وبطبیعة الحـال فـإن قـدرات ومهـارات وخبـرات الطـالب تحتـاج إلـى 
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هتمـام ومتواصـل وتـدریب عــالي سـواء فـي الكلیـات النظر  یـة أو العملیــة تأهیـل دائـم وإ
فــي جامعــة الزقــازیق، والعمــل علــى تنمیتهــا وذلــك بــالتعلیم المســتمر والتشــجیع علــى 
تجدیـــدها وتوظیفهـــا أثنـــاء الدراســـة، هـــذا مـــا یؤكـــد علـــى ضـــرورة تنمیـــة االمكانیـــات 
المعرفیــــة والمــــؤهالت العلمیــــة لطــــالب جامعــــة الزقــــازیق، ولــــذلك فــــأهم شــــئ یجــــب 

لمـــال البشـــري بجامعـــة الزقـــازیق لـــدى طالبهـــا التركیـــز علیـــه هـــو: هـــل تنمیـــة رأس ا
یمكن أن یساهم في تطویر الجامعة وتحسین مستوى الخریج بما یتناسـب مـع سـوق 

  :العمل. ولذلك تتلخص أسئلة البحث في التساؤالت التالیة
جامعــة الزقــازیق فــي تنمیــة رأس المــال البشــري وكــذلك مــا هــي الدرجــة  دورمــا  - ١

 شري في كلتا الكلیتین العلمیة والنظریة؟الكلیة لتنمیة رأس المال الب
مــا درجــة األولویـــة بــین اتجاهـــات الطــالب نحـــو تنمیــة رأس المـــال البشــري فـــي  - ٢

 الكلیتین العملیة والنظریة؟
 :أهداف الدراسة

 :بناءا على المشكلة البحثیة یمكن التعرف على أهداف الدراسة وهي كاالتي
س المـــال البشـــري  والتعـــرف التعـــرف علـــى دور جامعـــة الزقـــازیق فـــي تنمیـــة رأ - ٣

ــــین العلمیــــة  ــــا الكلیت ــــة لتنمیــــة راس المــــال البشــــري فــــي كلت علــــى الدرجــــة الكلی
 .والنظریة

التعـــرف علـــى درجـــة األولویـــة بـــین اتجاهـــات الطـــالب نحـــو تنمیـــة رأس المـــال  - ٤
 .البشري في الكلیتین العملیة والنظریة

 :أهمیة البحث
ي بإعتبـاره مـن المتغیـرات المعاصـرة تبرز أهمیة البحث من أهمیة رأس المـال البشـر 

وتســعى هــذه الدراســة للتوصــل الــى فهــم أعمــاق لهــا حیــث ان هــذه الدراســة توضــح 
ضــرورة امــتالك الجامعــة لــراس مــال بشــري متمیــز لیصــبح مــن الســهل تحقیــق قــدرة 
تنافسیة، باالضافة الى تعرف على واقع دور جامعة الزقـازیق فـي تنمیـة راس مالهـا 
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٤٢٣  

ــــدى طالب هــــا لتحقیــــق التطــــور المســــتمر ورفــــع كفــــاءة ومســــتوى خریجیهــــا البشــــري ل
 .لمواكبة سوق العمل وعصر المعلوماتیة الهائل

 :منهج البحث
سوف تستخدم الباحثة المنهج الوصـفي حیـث أنـه: تصـور دقیـق للعالقـات المتبادلـة 
بــین المجتمــع واالتجاهــات والمیــول والرغبــات والتصــور بحیــث یعطــى صــورة للواقــع 

 )٢١٩،ص ١٩٩١محجوب،وضع مؤشرات وبناء تنبؤات مستقبلیة( الحیاتي و 
 :اإلطار النظري للبحث

 :مفهوم رأس المال البشري
بدأ إستخدام مصطلح رأس المال البشـري منـذ أوائـل السـتینیات مـن القـرن العشـرین، 

م، ١٩٦٤م، وكتابـــات "بیكـــر" ســـنة  ١٩٦١وهـــذا مـــا تؤكـــده كتابـــات "شـــولتز" ســـنة 
الـذین یعیـدون بـدایات اإلهتمـام بـرأس المـال البشـري إلـي أدم وهناك بعض البـاحثین 

ســمیث فــي القــرن الثــامن عشــر، وتــم إســتخدام هــذا المصــطلح وتقدیمــة إلــي الســوق 
ومنظمات األعمال كأسلوب لجـذب وتوجیـه اإلنتبـاه نحـو أثـر مسـاهمة العامـل علـي 

ظمـــة )، كمـــا تــم إســـتخدامه مـــن قبـــل من٦،ص.٢٠١١ألیفـــي ومحمـــد،أداء المنظمــات (
المیـزات األخـرى التـي یملكهـا اإلنسـان أو  (OCDE) التنمیـة والتعـاون االقتصـادي

قتصادیة وشخصـیة، تحقـق لـه  یكتسبها، والتي من شأنها أن تمده بمزایا إجتماعیة وإ
  الرفاه الفردي واإلجتماعي واإلقتصادي

 (OCDE,2001a,PP.170-43 ،(OCDE,2007b,p.30 ). 

لمــال البشــري یمثــل الخبــرات والمعــارف والمهــارات وحســب رأي فیزرنــز فــإن رأس ا 
ــدرات التــــي یمتلكهـــا اإلفــــراد ویســــتخدمونها فـــي عملیــــات اإلنتـــاج، والتــــي یمكــــن  والقـ

  .(Fitz-enz,2000,P.179) قیاسها من خالل التدریب والتطویر ونظام الحوافز
ذكـــر رأس المـــال البشـــري أنـــه هـــو مجمـــل اإلســـتثمارات فـــي  (Yu) كمـــا أن یـــو

ت مثـــل التعلـــیم، والصــحة، والتكـــوین المهنـــي، والتــدریب فـــي مكـــان العمـــل، النشــاطا
، أمـــا (Yu,2001,PP.2-3) التـــي تســـمح برفـــع إنتاجیـــة العمـــل فـــي ســـوق العمـــل
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برنـــامج األمـــم المتحـــدة اإلنمـــائي عـــرف رأس المـــال البشـــري بانـــة كـــل مـــا یزیـــد مـــن 
، التـي یكتسـبونها أي إنتاجیة العمل والوظیفة من خـالل المهـارات المعرفیـة، والتقنیـة

برنامج االمم المتحدة اإلنمائي، تقریر التنمیة االنسـانیة العربیـة، من خالل العلم والخبرة (
)، كمــــــا یعــــــرف رأس المــــــال البشــــــري علــــــي أنــــــه المعرفــــــة والمهــــــارات ٩،ص.٢٠٠٣

واالمكانیــات والقــدرات والصــفات والخصــائص المختلفــة الكامنــة بــاألفراد، والتــي لهــا 
رتباط  .(Berkowitz,2001,P.17) بالنشاط صلة وإ

ویعـــرف أیضـــا علـــي أنـــه مجموعـــة األصـــول التـــي یمتلكهـــا الفـــرد ویجلبهـــا معـــه إلـــي 
المنظمة مثل التعلیم والتدریب والمهارة والخبرة في الوظـائف السـابقة والعمـر والخبـرة 
المهنیــة والتكنولوجیــة وغیرهــا، وهــذه األصــول والعناصــر تــؤدي إلــي إحــداث تــأثیرات 

ابیـــة تحقـــق التقـــدم المهنـــي والتقنـــي تـــؤدي إلـــي زیـــادة قیمـــة الفـــرد فـــي نظـــر إدارة إیج
وقـد عرفـت الیونسـت رأس المـال البشـري علـي  (Heijaien,2002,P.30) المنظمـة

أنــــه المخــــزون الــــذي تمتلكـــــه دولــــه مــــا مــــن ســـــكان األصــــحاء المتعلمــــین األكفـــــاء 
تهـــا مـــن حیـــث النمـــو والمتخصصـــین، والـــذي یعـــد عـــامال رئیســـیًا فـــي تقـــدیر إمكانیا

) ویصــــنف الــــدهان ٥٥،ص.٢٠٠٧العربــــي،اإلقتصــــادي والتعزیــــز التنمیــــة البشــــریة (
مجمــل المعــارف والكفــاءات والمــؤهالت والخبــرات والتجــارب التــي یكتســبها اإلنســان 
والتــي تمثـــل الجـــزء األهـــم فـــي رأس المــال البشـــري: كفـــاءات اإلتصـــال: عـــن طریـــق 

  .ابةالسماع، والكالم، والقراءة، والكت
والكفــــاءات الفردیــــة: التــــي تجســــد فــــي قــــدرة الفــــرد علــــي تعلــــم التعلــــیم. والكفــــاءات 
الجماعیـــة: روح الفریـــق، وفـــن االدارات، الكفـــاءات األخـــرى: مثـــل ســـهولة إســـتعمال 
تقنیـــات االعــــالم واالتصـــال، والمعــــارف الضــــمنیة والحســـاب، والمــــؤهالت العلمیــــة: 

والتـي تسـاهم فـي تطـویره وزیـادة إنتاجیـة  الشهادات العلمیة التي یحصل علیهـا الفـرد
)، ویكتســــــب الفــــــرد هــــــذه المعــــــارف والمــــــؤهالت والخبــــــرات ٥٨،ص.٢٠١٠الــــــدهان،(

  :والكفاءات والتجارب من خالل
 .العائلة، وكل من یستقبل االطفال قبل فترة المدرسة - ١



    ٢٠١٨٢٠١٨لسنة لسنة   ––العدد الثالث العدد الثالث   ––العاشر العاشر   المجلدالمجلد    ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  ــ  الدراسات التربویة واالنسانیةالدراسات التربویة واالنسانیة  مجلةمجلة
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٤٢٥  

ـــــــدائي،   - ٢ ـــــــة، والتعلـــــــیم االبت ـــــــیم الوطنیـــــــة والدولی ـــــل مؤسســـــــات التعل التعلـــــــیم: بكــ
، والثـــانوي المهنـــي والفنـــي، الجـــامعي، الدراســـات العلیـــا... إلـــى واالعـــدادي
 .غیر ذلك

 .التدریب، والتطویر في مكان العمل  - ٣
  .الحیاه الیومیة للشخص ومستوي عالقاته االجتماعیة بكل طباقها4 - ٤

ومـــن خـــالل مـــا ســـبق یمكـــن القـــول أن رأس المـــال البشـــري هـــو مجمـــوع المعـــارف 
التـي یرثهـا أو یكتسـبها الفـرد بـالتعلیم والتـدریب ولهـا والقدرات والخبـرات واإلمكانیـات 

 .صفة اإلستمراریة
أهمیة رأس المال البشري: 

تعود بوادر اإلهتمـام بـرأس المـال البشـري فـي تاریخهـا إلـي آراء اإلقتصـادي (الفـرین 
مارشــال) حیــث أكــدت آرائــه علــي الــدور األساســي الــذي یؤدیــه اإلنســان فــي إنتــاج 

وتطــوره وأهمیــة الــتعلم فــي رفــع إنتاجیــة الفــرد إذ یقــول أن فئــة الســلع ونمــو اإلنتــاج 
متعلمة من الناس ال یمكن أن تعیش فقیره ذلك أن االنسان بالعلم والمعرفـة والـوعي 
والطمــوح والقــدرة علــي العمــل واإلنتــاج، والقــدرة علــي الخلــق واإلبــداع ویســتطیع أن 

ا فوقهـــا لصـــالحه یســـخر كـــل قـــوي الطبیعـــة ومصـــادرها ومـــا فـــي بـــاطن األرض ومـــ
، (Marshall,1930,P.218) واإلرتفـاع بمسـتوي معیشـته وتـوفیر الحیـاه الكریمـة لـه

ولقد أكد كارل ماركس أن اإلنسان أثمن رأس مال، وكذلك أدخـل فیشـر فـي نظریتـه 
رأس المـال المعنـوي (العنصــر البشـري) ضــمن عناصـر رأس المـال، وقــد أكـد فیشــر 

أینمـــا وجـــد واذا كـــان رأس المـــال هـــو الرصـــید وجـــوب إســـتخدام رأس المـــال البشـــري 
 .الذي یؤدي إلي مزید من الدخل

وبمضـي الوقــت فــإن األمــوال التــي تنفــق علــي التعلــیم تــؤدي إلــي مزیــد مــن اإلدخــار 
مــن وجهــة نظـــر الفــرد والمجتمـــع وهــي بهـــذا تعتبــر نوعـــًا مــن أنـــواع المــال بإعتبـــار 

 ، ص ص٢٠٣فیلـــه،مـــوال (العنصــر البشـــري یمثـــل الوعــاء الـــذي ترصـــد فیــه هـــذه األ
)، ومن هنا فإن علـى الحكومـات والمنظمـات أن تـولي موضـوع بنـاء قاعـدة ١٥-١٤
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رأس المـــــال البشـــــري األهمیـــــة التـــــي یســـــتحقها مـــــن خـــــالل التركیـــــز علـــــي المنـــــاهج 
التعلیمیــة التــي تؤســس اإلبــداع وتدعمــه ســواء أكــان فــي المــدارس أو الجامعــات، أو 

وتنمیتهــا بعــد إلتحاقهــا بالعمــل لضــمان حیویتهــا  مــن خــالل تــدریب المــوارد البشــریة
وفاعلیتها والمحافظة علیهـا لمواجهـة المنافسـة، ومـن جانـب أخـر أن تشـجع اإلبـداع 

) ویمثـــل رأس المـــال البشـــري الثـــروة ٣٤٣،ص.٢٠١٢عبدالســـتار وأخـــرون،واإلبتكـــار (
والخبــرة،  الممیــزة الوحیــدة التــي ال یمكــن أن تقــاد بســهوله، كالمهــارة الموهبــة والحــافز

فهـو الطریــق الوحیـد للتنــافس فـي اقتصــاد المعرفـة الیــوم، والـذي باإلمكــان أن یشــكل 
)، ویســـاهم بشـــكل كبیـــر فـــي خلـــق القیمـــة ٦٠،ص.٢٠٠٦الســـالمي،المكـــان بالكامـــل (

 (Cuganesan et al.,2005,P.2) لالبتكـارالمنظمیـة، ولـه تـأثیر كبیـر كمصـدر 
 كعامل حاسم للمیزة التنافسیة المستدامة وتأتي أهمیته كذلك من خالل دوره الفاعل

(Polyhart, et al.,2006,P.661)  والتـي تتكـون مـن أربـع صـفات نـادرة، وقیمـة
 :(Rosa,2008,P.147) صعبة التقلید ولیست قابلة لالستبدال وهي

أن تكون الموارد نادرة بین المنافسین الحالیین والمحتملـین، فـإذا مـا كـان المـورد  - ١
، فال یم  .كن من خالله القاء وتحقیق میزه تنافسیةمتوفرًا

أن تكــون المــوارد ذات قیمــه وقــادرة علــي اســتغالل الفــرص، وتحدیــد التهدیــدات،  - ٢
فعنــــدما یكــــون المــــورد ثمــــین یســــمح للمنظمــــة لتنفیــــذ االســــتراتیجیات، وتحســــین 

 .الكفاءة والفاعلیة
وحیـــد أن یكــون المـــورد صـــعب التقلیــد، أي مـــوارد ثمینـــة ونــادرة وتعـــد المصـــر ال - ٣

لتحقیــــق المیــــزة التنافســــیة المســــتدامة، وذلــــك مــــن خــــالل عــــدم قــــدرة المنظمــــات 
 .األخرى الحصول علیها

أن یكـــــون المـــــورد غیـــــر قابـــــل لالســـــتبدال، أي عـــــدم قـــــدرة المنظمـــــات األخـــــرى  - ٤
 .الحصول علي العاملین واالفادة من مهاراتهم وخبراتهم

(جـرادات وأخـرون،  وبشكل عام یمكـن تلخـیص أهمیـة رأس المـال البشـري فـي أنـه -١
 )٢٤-٢٤٥ ،ص ص٢٠١١
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٤٢٧  

 .یعتبر من المصادر الحرجة والفریدة التي تؤثر علي األداء- ١
 .یساعد في خلق معارف جدیده- ٢
 .مورد یصعب علي االخرین تقلیده- ٣
یساعد في زیادة كفـاءة إسـتخدام األصـول ویحقـق إنتاجیـة أعلـي خدمـة أفضـل - ٤

 .للزبائن
 :ضرورات أساسیة هي ویتبین من خالل األهمیة أنها تتبع ثالث

 .ضرورة: تحقیق النجاح -أ 
 .ضرورة: تحقیق المیزة التنافسیة  -ب 
 .ضرورة: خلق معارف جدیدة  -ج 

  مكونات رأس المال البشري: 
) أن رأس المــال البشــري یتكــون مــن ثــالث مكونــات ١٧،ص.٢٠٠٩ذكــرت حســیبة (

 :أساسیة هي
والتصـــــرفات، والســـــلوكیات  الكفـــــاءات: وهـــــي مجموعـــــة المعـــــارف، واإلتجاهـــــات،-أ 

 .المستنبطة من التجربة الضروریة لممارسة مهنة معینة
التجارب والخبرات: وهي مختلـف التجـارب والخبـرات العلمیـة والعملیـة المكتسـبة -ب 

 .عن طریق ممارسة مهنة
المعــارف والمــؤهالت: وهــي مختلــف المعلومــات المتراكمــة عــن طریــق التكـــوین -ج 

 .والتعلیم
علـي تحدیـد أهـم مكونـات رأس المـال البشـري  ,Benevene Chaudhry اوقـد إتفقـ

 )٥٧-٣١،ص ص ٢٠١٣(الساعدي وآخرون،بالمعرفة والقدرة والمهارة والخبرة 
  :وفیما یلي عرض مختصر لمكونات رأس المال البشري  هي
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  :أوال االمعرفة
معطیــات هـي مجموعــة المعلومـات المعروفــة بأنهـا صــالحة ومقبولـة وتشــمل أیضـا ال

  (Tean,2000,P.382) واألعمال وهي تتطلب من الفرد الـزج والتفسـیر للمعلومـات
 :وقد قدمت العدید من التصنیفات للمعرفة منها

المعرفــــة الظاهریــــة: وهــــي المعــــارف المشــــكلة والمعبــــر عنهــــا فــــي شــــكل قواعــــد، -أ 
جراءات... إلى غیر ذلك، وهي القابلة للتحویل دون صعوبة كبیرة  .وإ

المعرفـــة الباطنـــة: أي المعـــارف الشخصـــیة الناتجـــة عـــن الخبـــرة لفتـــرات ســـابقة -ب 
ولیست مكبلـة فـي لغـة معینـة، وهـي تشـمل بعـدین یتمثـل األول فـي المعرفـة المهنیـة 
بما فیها الحركات والخبرات صعبة الوصف، والثاني في نمـاذج التفكیـر اإلعتقـادات 

كمــا یجــب االشــارة ) .،ص٢٠١٣والتصــور للحقیقــة والمســتقبل (حجــازي، ومعــالیم، 
ــه یؤكــــد علــــي ضــــرورة التفرقــــة بــــین كــــل مــــن المعــــارف الخطیــــة والمعــــارف  إلــــي أنــ
الضــمنیة حیــث تعــرف المعــارف الخطیــة: بالمعــارف التــي تكتســب فــي الغالــب مــن 

 خـــــــالل الخبـــــــرة وهـــــــي محتـــــــواه فـــــــي األدمغـــــــة الخبیـــــــرة وصـــــــعبة التشـــــــكیل
(Claire,2003,P.33). 
 :د من توفر العناصر التالیةواالدارة تلك المعرفة الب

المحتـوي: وهـو الـذي یحـدد المعلومـات التـي یمكـن إدراجهـا ضـمن العناصـر - ١
الفكریــة والمبنیــة علـــي المعرفــة ذات الــدور البـــارز فــي عملیــة تطـــویر أدارة 

 .المؤسسات
التكنولوجیــا: وتقــوم بتطــویر عناصــر الحاســب األلــي والبــرامج التــي ســتعمل - ٢

 .ةعلي إیصال المهام المطلوب
العملیات: وتقـوم برسـم اإلجـراءات التـي تحتـاج إلـي تحـدیث وتطـویر، للتأكـد - ٣

من أن إدارة المعرفة تتماشي مع إحتیاجات المستخدمین من حیـث النوعیـة 
 .والكمیة، ومدي صلتها بالموضوع المطروح
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٤٢٩  

األفـــراد: وتقـــوم المؤسســـات بتشـــجیع القـــوي البشـــریة علـــي تكـــوین المعرفـــة  - ٤
ستخدام  .ها متخذه دور التدریب في تنمیة رأس المال البشريومشاركتها وإ

المهارات والقدرات  :ثانیًا
المهــارات: وهـــي القیــام باألعمـــال المعقــدة بســـهولة ودقــة مـــع القــدرة علـــي تكیـــف  -أ

األداء للظــروف المتغیــرة، وهنــاك درجــات مختلفــة للمهــارة یمكــن التعــرف علیهــا عــن 
رة عــن مجموعـة المعـارف والقــدرات طریـق اختبـارات ممارسـة معینــة وهـي أیضـا عبـا

ــــــا لوضــــــعیة معینــــــة  والســــــلوكیات المهیكلــــــة والموجهــــــة لتحقیــــــق هــــــدف معــــــین وفق
تعــرف المهــارة أیضــا علــي أنهــا القــدرة علــي التنفیــذ والعمــل  )٣٨،ص.٢٠١٥(شــنافي،

بشــكل ملمـــوس وفـــق ضــرورة وأهـــداف محـــددة مســبقا وهـــذا مـــا یجعــل المهـــارة أكثـــر 
)، ومـن أنـواع المهـارات تـذكر علـي ٤،ص.٢٠٠٦حاج،الضمنیة وفنیة یصعب نقلها (

ســـبیل المثــــال مهــــرات فكریــــة ومهــــارات التعامـــل ومهــــارات فنیــــة... الــــى غیــــر ذلــــك 
وتختلــف بــإختالف المســتویات التنظیمیــة، حیــث یتطلــب كــل مســتوي أنــواع مختلفــة 

 )٣٢٩، ص.٢٠١٢(العلي واخرون،من المهارات 
النظـــر عـــن الســـرعة أو الدقـــة فـــي  القـــدرات: هـــي إمكانیـــة أداء العمـــل یصـــرف -ب

ـــــر،أدائـــــه ( ـــــو زعیت )، والكفـــــاءات: تمثـــــل مجموعـــــة مـــــن المعـــــارف، ٨٠،ص.٢٠٠٩أب
، كمـا أنهـا القـدرة علـي (Guy,2008,P.15) المعـارف العلمیـة، والمعـارف السـلوكیة

مــزج وتنســیق المــوارد فــي إطــار عملیـــة محــددة، بغــرض بلــوغ نتیجــة محــددة تكـــون 
، كمــــــــــا یمكــــــــــن أن تكــــــــــون فردیــــــــــة أو جماعیــــــــــة معتــــــــــرف بهــــــــــا وقابلــــــــــة للتقیــــــــــیم

 )٤٩،ص.٢٠١٢(بواذید،
ثالثا: الخبرة العلمیة: وهي كل ما یكتسـبه الطلبـة ویزیـد مـن قـدرتهم علـي اإلكتشـاف 
جــراء الدراســات العلمیــة مــن خــالل إنجــازهم لألنشــطة البحثیــة التــي یقومــون بهــا،  وإ

ــــة إســــتخداماته، إضــــا ــــة بمهــــارات البحــــث العلمــــي، وأهمی فة إلــــي أخالقیــــات المتمثل
 )٣٥٦،ص.٢٠١٢العاني،البحث العلمي ودورة في التطویر والنمو المعرفي (

رابعـــا: االبتكـــار: هـــو العملیـــة التـــي ینـــتج عنهـــا عمـــل جدیـــد مقبـــول أو ذو فائـــدة أو 
كمـا یعـرف علـي أنـه  ) ١٨،ص.٢٠١٢(أبـو النصـر،مرضي لدي مجموعة مـن النـاس 
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طبیــق ثقافـــه تنظیمیــة وهیكــل تنظیمـــي، أفكــار جدیــدة وتطــویر الســـلع والخــدمات، وت
دارة األعمـــــــــــــال والمـــــــــــــوارد البشـــــــــــــریة بفاعلیـــــــــــــة  ــــــة وإ ســـــــــــــتخدام أســـــــــــــلوب الرقابـــــــ وإ

 .)١٥٣،ص.٢٠١١(خصاونة،
خامسا: فریق العمل: هو مجموعة من األفـراد ذوي المهـارات المتكاملـة ال المتماثلـة 

یـــق األهـــداف یعملـــون معـــًا ویســـلكون بجهـــودهم ســـلوكًا تعاونیـــًا ال تنافســـیًا نحـــو تحق
،ص ٢٠٠٩(حسـن،الفردیة وأهداف الفریق وصوًال إلي تحقیـق أهـداف المؤسسـة ككـل 

 )٢٠١-١٨١ص 
سادســا: التعلــیم: یعــرف التعلــیم بأنــه عملیــة تزویــد األفــراد بحصــیلة الــتعلم والمعرفــة 
في إطار معین، فهو یهتم بتنمیة المعـارف كوسـیلة لتأهیـل الفـرد للـدخول فـي الحیـاه 

الل زیادة المعلومـات العامـة ومسـتوي الفهـم العـام الخـارجي، ویهـدف العملیة، من خ
كتســاب المعــارف العامــة والخاصــة، بمــا فــي  التعلــیم إلــى تطــویر الملكیــات الفكریــة وإ
ــــة تــــؤهلهم لإللتحــــاق  ذلــــك تلــــك التــــي تهــــدف للحصــــول علــــى كفــــاءات مهنیــــة معین

أنــه یتطلــب  بوظـائف محــددة، كمــا أنــه یمثــل نشــاط إقتصــادي ینظــر مــن ورائــه علــى
 )١٠٢،ص.٢٠٠٤(العلمي، وبوكمیش،زیادة فعالیة أداء األفراد المتعلمین 

ســـابعا: التـــدریب: یعتبـــر التـــدریب هـــو أحـــد خطـــوات اإلســـتثمار فـــي البشـــر لتحقیـــق 
أهــداف المنظمــات، لمــا یحققــه منتكــوین للكــوادر القــادرین علــى اإلســهام بفعالیــة فــي 

ثــم التنمیــة اإلقتصــادیة، ویعــرف التــدریب تحقیــق التطــویر اإلداري واإلنتــاجي، ومــن 
بأنــه عمــل مخطــط یتكــون مــن مجموعــة بــرامج مخصصــه مــن أجــل تعلــیم المــوارد 
البشریة كیـف تـؤدي أعمالهـا الحالیـة بمسـتوي عـالي مـن الكفـاءة، مـن خـالل تطـویر 

 )٣٣،ص.٢٠٠٩وصفي،تحسین أدائهم (
حدیــد اإلحتیاجــات وتكمــن أهمیــة التــدریب فــي تطــویر رأس المــال البشــري وأســالیب ت

التدریبیــة إمــا عــن شــكل أو كیفیــة تحدیــد محتــوي أو تصــمیم البــرامج التدریبیــة التــي 
یحتاجها رأس المال البشـري، ففـي هـذا الصـد یـري أحـد البـاحثین ضـرورة أن یشـتمل 

 )٢٥٦،ص.٢٠١٠عبد الحمید،البرامج التدریبیة على (
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٤٣١  

ـــــرامج تنمیـــــة مهـــــارات بـــــرامج تدریبـــــة للمهـــــارات االنســـــانیة: وتســـــتهدف هـــــذه  -أ  الب
االســـتماع واالتصـــال بـــاألخرین، والقـــدرة علـــي المعارضـــة، وكیفیـــة التعامـــل مـــع 

 .االختالفات في بیئة العمل واحترام التنوع في الرغبات
تدریب فني شامل لمهـام الفریـق: ویمثـل ذلـك فـي تنمیـة المهـارات الفنیـة الالزمـة -ب 

 .ألداء العمل الحالي والمستقبلي
ب إداري: ویســتهدف تنمیــة المهــارات المتعلقــة بالقــدرة علــي التوجیــه ووضــع تــدری -ج 

 .األهداف والخطط المستقبلیة
كمـــا یوجـــد رأي أخـــر یوضـــح أهمیـــة التـــدریب حیـــث نتـــذكر فـــي الجوانـــب االنســـانیة 

 )٢٠٨،ص.٢٠٠٤عبدالباقي،التالیة (
 .إستدامة المعلومات والمهارات واستمراریتها وفق عنصر التطور والتقدم- ١
منح الفرض للتطویر الذاتي عن طریق المعارف والمهارات األدائیة - ٢

 .لألفراد
جعل الفرد قادرًا علي مواجهة المواقف السلبیة والمشاكل والصعوبات في - ٣

 .العمل، ومعالجتها بأكبر كفاءة ممكنة، وأقل وقت وتكالیف
 المساهمة في عملیة التطویر الذاتي عن طریق المعارف والمهارات األدبیة- ٤

 .في مجال العمل
 .تقویة المهام االبداعیة واالبتكاریة لدي الفرد- ٥
 .رفع معدل المعیار الثقافي والمعرفي واالداء المهني لدي الفرد- ٦
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  البشريالبشري  المالالمال  رأسرأس  عناصرعناصر  ))١١((  شكلشكل
 المصدر: من إعداد الباحثة استخالصا مما سبق عرضه

 خصائص رأس المال البشري
 )٨، ص٢٠١٢رأس المال البشري في اآلتي (سالم، یمكن تلخیص خصائص 

رأس المال البشري غیر ملموس ویمكن اإلسـتفادة منـه فـي مراحـل وعملیـات - ١
 .مختلفة وفي نفس الوقت

یتصــف بالمعرفــة الموجــودة لــدي األفــراد ویصــعب قیاســها، ویمكــن تحویلهــا - ٢
 .إلى قیمة

بتكاریـــة التـــي یتصـــف بـــالخبرات العلمیـــة والمهـــارات والقـــدرات اإلبداعیـــة واإل- ٣
 .یمتلكها العاملون في المؤسسة وتزول بزوالهم

 .یتزاید باإلستعمال ویمیل للتولید الذاتي- ٤
 :) إلى ما سبق اآلتي٧،ص.٢٠١٢كما یضیف صالح(- ١
أن رأس المــال البشــري یعــد أحــد وســائل اإلنتــاج ویعــد مــوردًا یمكــن إســتبداله - ٥

  ومتجانسًا وقابًال للتبادل بسهولة
 .بشري ال یمكن فصله عن مالكهأن رأس المال ال- ٦
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 .أن رأس المال البشري لیس منتجًا فقط للسلع والخدمات، بل یستهلكها- ٧
ـــــة ضـــــد األفكـــــار وغمـــــوض - ٨ ال یمكـــــن إســـــتخدام رأس المـــــال البشـــــري كوقای

المســتقبل وخاصــة فــي حالــة غیــاب أنظمــة التــأمین اإلجتمــاعي وفــي حالــة 
 .األمراض والعلل أو العاهات الدائمة

 )٨٣،ص.٢٠٠٥الرشدان(ویضیف أیضا - ٢
بوفـــاة اإلنســــان، یتالشـــى رأس المــــال البشـــري (بإســــتثناء اإلختراعـــات المســــجلة  - ٩

ســتخدامها مــن بعــدهم) علــى عكــس رأس المــال  بأســماء أشــخاص مبنیــین وإ
المــادي الــذي یمكــن أن یحــول إلــى مــواد أولیــه یمكــن أن تبــاع كنفایــات أو 

 .خردة
 :البشري وهي وهناك رأي أخر یلخص خصائص أخري لرأس المال-١٠
 .یتكون رأس المال البشري من جزئیین : األول قطري واآلخر مكتبي-١١
المعارف والكفـاءات تعـد المركبـات األكثـر أهمیـة فـي رأس البشـري ویمكـن -١٢

أن تصـــنف وفقهـــا مـــن حیـــث نوعیـــة المعـــارف والمـــؤهالت والكفـــاءات إلـــى 
 :صنفین أساسیین هما

تســاب المعــارف والكفــاءات العامــة رأس مــال بشــري عــام: وهــو الــذي ینشــأ مــن إك- أ
 .مثل معرفة القراءة والكتابة والحساب

رأس مال بشري خاص: وهو الذي ینشأ من إكتسـاب معـارف وكفـاءات خاصـة  - ب
 .بوظیفة أو بمهنة معینة، أو مؤسسة بحد ذاتها

 :إلى ما سبق )٢٥-٢٤،ص ص٢٠١٠ویضیف الدهان(
فــي مجــال العمــل، أو عــن یتطــور رأس المــال البشــري باإلســتعمال والخبــرة -١٣

 .طریق التكوین والتعلیم بكل أنواعه
 .یتعرض رأس المال البشري للتقادم ویحتاج للتجدید-١٤
 .یختص رأس المال البشري بالفرد الذي یكتسبه-١٥
  .یعتبر رأس المال البشري مصدرًا أساسیًا من مصادر الدخل-١٦
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  نظریات رأس المال البشري: 
 :١٩٦٠ل البشري لرأس الما (scholtz) نظریة شولتز- ١

یعتبــر اإلقتصــاد األمریكـــي شــولتز مـــن الــرواد األوائـــل الــذین أعطـــوا أهمیــة لنظریـــة 
رأس المـــال، وبـــذلك یعـــود الفضـــل الكبیـــر فـــي وضـــع األســـس العلمیـــة لمفهـــوم رأس 
المــال البشــري إلــى اإلقتصــادي األمریكــي شــولتز، الــذي حــاز علــي جــائزة نوبــل فــي 

ن اإلهتمــام بهــذا الموضــوع بــدأ خــالل الفتــرة ، وذكــر شــولتز إ١٩٧٩اإلقتصــاد عــام 
)، حــین لــوحظ قصــور األدوات المســتخدمة فــي التغییــر فــي زیــادة ١٩٥٧-١٩٥٦(

اإلنتاج مع مـرور الوقـت، فركـز فـي دراسـته علـي قیـاس الزیـادة فـي اإلنتـاج وظـاهرة 
التحسـن التـي سـادت فـي الوالیـات المتحـدة والتـي أرجعهـا شـولتز إلـي زیـادة إســتثمار 

عتبــر أن هــذا اإلســتثمار هــو فقــط الــذي یفســر األم ریكیــون فــي مــواردهم البشــریة، وإ
ظـاهرة النمــو اإلقتصـادي فــي تلـك الــبالد، وأن مفتـاح اإلســتثمار البشـري هــو التعلــیم 

 )١٩،ص.٢٠٠٧(فیلة،
ومـن ثـم أعتبـر التعلــیم أسـاس رأس المـال البشــري طالمـا أنـه یصــبح جـزاء مـن الفــرد 

الجــزء أصــبح جــزء مــن الفــرد ذاتــه فإنــه ال یمكــن بیعــه أو الــذي یتلقــاه وبمــا أن هــذا 
شــرائة، أو معاملتــه لحــق مملــوك للمؤسســة وبــالرغم مــن ذلــك فــإن التعلــیم یعــد شــكًال 
من أشكال رأس المال طالما أنـه یحقـق خدمـة منتجـة ذات قیمـة إقتصـادیة وقـد بنـي 
ــــرأس المــــــــال البشــــــــري علــــــــى ثــــــــالث فــــــــروض أساســــــــیة وهــــــــي  شــــــــولتز مفهــــــــوم لــــ

 )٦٧،ص.٢٠٠٢(حسن،
أن النمـــو اإلقتصـــادي الـــذي ال یمكـــن تفســـیره بالزیـــادة فـــي المـــدخالت المادیـــة،  -أ 

 .ویرجج أساسًا إلي الزیادة في المخزون لرأس المال البشري
یمكن تفسـیر اإلختالفـات فـي اإلیـرادات وفقـًا لإلختالفـات فـي مقـدار رأس المـال -ب 

 .البشري المستثمر في األفراد
لعدالــة فـي الــدخل مـن خـالل زیــادة نسـبة رأس المــال البشـري إلــى یمكـن تحقیـق ا -ج 

 .رأس المال التقلیدي
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وبــالرغم مــن تركیــز دراســات شــولتز فــي مجــال اإلســتثمار البشــري علــى التعلــیم، إال 
أنــه الكثیــر مــن المفــاهیم المطبقــة فــي مجــال التعلــیم یمكــن تطبیقهــا علــى المجــاالت 

مجال التـدریب، ففـي مجـال التعلـیم حـدد  األخرى من اإلستثمار البشري وخاصة في
شولتز وخاصـة فـي مجـال التـدریب نـوعین مـن المـوارد التـي تـدخل فـي التعلـیم وهـي 

 )٣٠،ص.٢٠١٠(الدهان،
اإلیـــرادات الضـــائعة للفـــرد والتـــي كـــان یمكنـــه الحصـــول علیهـــا لـــو أنـــه لـــم یلتحـــق -أ 

 .بالتعلیم
وأشــار شــولتز إلــى هیكــل األجــور المــوارد الالزمــة إلتمــام عملیــة التعلــیم ذاتهــا، -ب 

 :والمرتبات یحدد على األجل البعید من خالل
اإلستثمار في التعلیم، التـدریب، والصـحة وأیضـا البحـث عـن المعلومـات لفـرص -ج 

 .عمل أفضل
ویتطلــب التعلــیم كعملیــة إســتثماریة تــدفقًا كبیــرًا مــن المــوارد، وتشــمل تلــك المــوارد - د 

أثنـاء فتـره التعلـیم، والمــوارد الالزمـة لتـوفیر المــدارس،  كـل إیـرادات الطالـب الضــائعة
ومـــن وجهـــة نظـــر شـــولتز فإنـــه مـــن الضـــروري دراســـة كـــًال مـــن التكلفـــة واإلیـــرادات 

 :ویرجعها إلى
 .أهمیة اإلیرادات الضائعة بالنسبة للطالب أثناء فترة التعلیم•
  .تجاهل الباحثین لهذه اإلیرادات الضائعة•

 :مال البشرينظریة بیكر لرأس ال-٢
حصــل علــى جــائزة نوبــل لإلقتصــاد  ١٩٣٠بیكــر هــو إقتصــادي أمریكــي ولــد ســنة 

ألبحاثـه فـي هـذا المجـال، وهـو واحـد مـن أهـم البـاحثین الـذین لهـم دور  ١٩٩٢سنة 
 ١٩٦٤في تطویر نظریة رأس المال البشري، ونشر كتاب رأس المـال البشـري سـنة 

ثرة في الداخل المـادي وغیـر المـادي، وركز في كتابه هذا على دراسة األنشطة المؤ 
من خالل زیادة الموارد في رأس المال البشري، حیث بـدأ اإلهتمـام بدراسـة األشـكال 
المختلفــة لإلســتثمار البشــري، مــن تعلــیم، وهجــرة ورعایــة صــحیة مــع تركیــز محـــور 
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أبحاثة بصفه خاصة علـى التـدریب، إذ إعتبـر التـدریب مـن أكثـر جوانـب اإلسـتثمار 
 )١٥،ص.٢٠٠٨صباح،فعالیة (البشري 

وقـــد إفتـــرض بیكـــر وجـــود بعـــض المتغیـــرات المحـــددة والمحفـــزة لإلســـتثمار فـــي رأس 
المـــال البشـــري ومـــن أمثلـــة هـــذا المتغیـــرات العمـــر المتوقـــع للفـــرد، واإلختالفـــات فـــي 
األجـــور، ودرجـــة الخطـــر، والســـیولة، والمعرفـــة، والتعلـــیم، ویقـــدم تحلیـــل اإلســـتثمار 

دًا لعـــدد كبیـــر مـــن الظـــواهر الطبیعیـــة مثـــل شـــكل العالقـــة بـــین البشـــري تفســـیرًا موحـــ
العمـــر واإلیـــرادات، وتوزیـــع اإلیـــرادات، فتـــؤدي معظـــم اإلســـتثمارات فـــي رأس المـــال 
، الن العائـد المتحقــق مــن  البشـري الــى زیــادة اإلیـرادات ولكــن فــي عمـر متقــدم نســبیًا

فــي العمــر الصــغیر، اإلسـتثمار بعــد جــزء مــن اإلیــرادات، وتتحقـق هــذه اإلســتثمارات 
 .ألن التكلفة تخصم من اإلیرادات في ذلك الوقت

ركــز بیكــر علــى التــدریب (نتیجــة إلســهاماتة فــي مجــال اإلســتثمار البشــري)، حیــث 
میز بین التدریب العام الذي یزیـد فـي إنتاجیـة الفـرد الحدیـة فـي المؤسسـة التـي تقـدم 

ــــه التــــدریب وكــــذا فــــي أي مؤسســــة أخــــرى قــــد یعمــــل بهــــا (إمك ــــة تركــــه للعمــــل ل انی
بالمؤسســة فــي أي وقـــت واإلنتقــال ألي مؤسســـة أخــري، وبالتــالي فـــإن تكلفــة معـــدل 
دوران العمــل ال تـــرتبط إرتباطـــا قویـــًا بتكلفـــة هــذا النـــوع مـــن التـــدریب)، أمـــا التـــدریب 
المتخصـــص فهــــو یزیــــد مـــن اإلنتاجیــــة الحدیــــة للفـــرد فــــي المؤسســــة التـــي تقــــدم لــــه 

الحدیــة إذا عمــل بــأي مؤسســة أخــري (التــدریب علــى التــدریب بدرجــة أكبــر إنتاجیــة 
أله خاصة بالمؤسسة مثًال ال توجـد لـدي المؤسسـات األخـري، وبالتـالي تكلفـة معـدل 
دوران العمل ترتبط إرتباطًا قویًا بتكلفة التدریب المتخصص، هـذا یضـطر المؤسسـة 

ألن هــذا إلـى العمــل علــى أال یتــرك العامــل المتـدرب تــدریبًا متخصصــًا للعمــل فیهــا، 
یكلفهــا خســارة كبیــرة)، بهــذا یكــون "بیكــر" قــد درس درجــة اإلرتبــاط بــین تكلفــة معــدل 
ـــــى تكلفــــــــــــة التـــــــــــدریب خاصــــــــــــة التــــــــــــدریب المتخصــــــــــــص  الـــــــــــدوران وتــــــــــــأثیره علـــــــ

  )٨٩،ص.٢٠١٥(مانع،
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٤٣٧  

 :Menser نظریة رأس المال البشري ل مینسر -٣
فـي توزیــع  تمثلـت إســهامات "مینسـر" فــي بنـاء نمــوذج یهـدف إلــى تفسـیر اإلنحرفــات

اإلیــرادات وقــد حدد"مینســر" ثــالث أهــداف ینبغــي تحقیقهــا مــن خــالل األبحــاث فــي 
 )٥،ص.٢٠٠٤یوریان عثمان،مجال اإلستثمار البشري (

 .تحدید حجم الموارد المخصصة للتدریب-أ 
 .تحدید معدل العائد على اإلستثمار في التدریب-ب 
والعائــد علــى التــدریب فــي تفســیر  تحدیــد مــدى منفعــة الرتبــة علــى تحدیــد التكلفــة-ج 

 .بعض خصائص سلوك األفراد
وقد شمل مفهوم "مینسر" للتدریب إضـافة لمـا سـبق التـدریب الرسـمي وغیـر الرسـمي 
والتعلیم والخبره، وتوصل إلى دراسة أثـر اإلسـتثمار فـي التـدریب علـى دخـل وسـلوك 

 )٦٧،ص.٢٠١٧باهدیله،األفراد، أهمها(
 .العامل كلما زادت تكلفة اإلستثمار في التدریبكلما زاد معدل دوران -أ 
كلمـــــا زاد اإلســـــتثمار فـــــي التـــــدریب خاصـــــة التـــــدریب المتخصـــــص كلمـــــا زادت  -ب 

 .إحتماالت بقاء الفرد في المؤسسة إحتماالت إستقرار العمالة
كلمــا زادت مســتویات الفــرد التعلیمیــة كلمــا زادت إحتمــاالت حصــوله علــى مزیــد -ج 

 .ل العمل، كلما زاد أجرهمن التدریب في مجا
 : Romer نظریة رومر-٤

نظریـــة رومـــر تقـــوم علـــى أســـاس فكـــرة أن تـــراكم رأس المـــال ال یكفـــي لتـــأمین النمـــو 
الطویــــل األجــــل فــــي غیــــاب التقــــدم التكنولــــوجي، ألن هــــذا التــــراكم البــــد فــــي نهایــــة 
المطاف وأن یصل إلى تناقص الغلة هذا من جهه، ومن جهة أخرى إظهـار أهمیـة 

فة والتغییر التكنولـوجي، وقـام رومـر بوضـع نموذجـان للنمـو اإلقتصـادي، كـان المعر 
ن فیه أن المعارف تلعب دورًا نسبیًا في تحقیق النمـو إنطالقـًا ١٩٨٦األول عام  م بیَ

مــن فكــرة الـــتعلم بــالتمرین والتـــدریب، والطریقــة الواحـــدة لتفســیر النمـــو الــداخلي وفقـــا 
صـــفه شـــكًال مـــن أشـــكال رأس المـــال، أمـــا لرومـــد هـــي تـــراكم المخـــزون المعرفـــي بو 
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م والــذي نــص علــى دور رأس المــال البشــري فــي ١٩٩٠النمــوذج الثــاني كــان عــام 
تعزیز النمو، فاإلقتصادیات ذات المخزون األكبـر مـن رأس المـال البشـري أن تنمـو 

(عـز بمعدل اسرع من اإلقتصادیات التي تملك مخزون أقل مـن رأس المـال البشـري 
 )١١٣،ص.٢٠٠٦الدین،
وسائل تنمیة رأس المال البشري: 

یعد العنصر البشري أهم العناصر اإلنتاجیة المساهمة في تحقیـق التنمیـة، حیـث ال 
یمكـن الحــدث عـن التنمیــة دون الحــدیث عـن تنمیــة رأس المــال البشـري، فهــو هــدف 
التنمیه ووسیلتها في نفـس الوقـت، وسـوف یـتم عـرض أهـم وسـائل تنمیـة رأس المـال 

 )١٠٤،ص.٢٠١٤الفیل،ي التعلیم والتدریب والرعایة والخدمات الصحیة(البشري وه
 .التعلیم-أ 
 .التدریب-ب 
 .الرعایة والخدمات الصحیة-ج 

وتشـــمل تحســـین البـــرامج الطبیـــة وبـــرامج الصـــحة العامـــة وتحســـین التغذیـــة وتســـاهم 
 اإلسـتثمارات فــي هــذا المجــال فــي تحسـین المســتوي الصــحي ألفــراد المجتمــع وزیــادة

 .توقعات الحیاه األمر الذي یساعد على زیادة اإلنتاج واالنتاجیة
 :معیقات تنمیة رأس المال البشري

تلقى تنمیة رأس المال البشري والمحافظة علیها مـن قبـل المؤسسـات إهتمامـًا واسـعًا 
، إال أنه هناك جملة من العوائـق التـي تواجـه المؤسسـات وتعرقلهـا مـن  وحرصًا بالغًا

 )١٠٣-١٠٤،ص ص. ٢٠١٤الفیل،أهما(
ي تلــك التــي تتعلــق بشخصــیة الفــرد وســلوكة، منهــا مــثال هــمعیقــات شخصــیة:  -أ 

الخـوف بمـا هـو جدیــد وغیـر مـألوف عــدم تقبـل التغییـر، عــدم القـدرة علـى التعبیــر 
علـى األفكـار اإلبداعیــة، ضـعف البــرامج الـداخلي علـى اإلبــداع الجمـود والنمطیــة 

 .ى غیر ذلكفي التعامل مع األشیاء ... ال
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٤٣٩  

: وهي التـي تتعلـق بخصـائص المؤسسـات منهـا المركزیـة فـي معیقات تنظیمیة -ب 
إتخــاذ القـــرارات والجهـــود فــي اإلجـــراءات وأســـالیب العمــل، المنـــاخ الـــذي الیراعـــي 
اإلبــداع، ضــعف العمــل والتشــجیع مـــن قبــل المؤسســة لألفــراد الهیاكــل التنظیمیـــة 

 .س المال البشري عموما... إلى غیر ذلكالمعدة، قلة األموال لتطویر وتنمیة رأ
معیقات بیئیة: حیث تلعـب البیئـة دورًا مهمـا فـي قـدرة المؤسسـة علـى تنمیـة رأس -ج 

مالهــا البشــري والحصــول علــى أعمالــه وأفكــاره اإلبداعیــة، أذ أن جــل أهــداف تنمیــة 
ــــة، ومــــن أهــــم  ــــة التكیــــف مــــع البیئ ــــى حال ــــه إل رأس المــــال البشــــري هــــو الوصــــول ب

ــــــا ت البیئیــــــة التــــــي یمكــــــن أن تواجــــــة عملیــــــات تنمیــــــة رأس المــــــال البشــــــري المعیق
بالمؤسســـات معیقــــات منهــــا ســـیادة بعــــض القــــیم والمعتقـــدات اإلجتماعیــــة كالطاعــــة 
والخضوع والمحافظة على القیم ومقاومـة التغییـر والتجدیـد اإلجتمـاعي السـیطرة مـن 

حفـــز تنمیـــة رأس جهــات معینـــة وضـــعف تـــوافر المیـــزات واإلمكانیــات التـــي بـــدورها ت
 .المال البشري ... إلى غیر ذلك

 :قیاس وتحدید رأس المال البشري
یوجـــــــــــــــــد إتجـــــــــــــــــاهین رئیســـــــــــــــــین لقیــــــــــــــــــاس وتحدیـــــــــــــــــد رأس المـــــــــــــــــال البشــــــــــــــــــري 

  -):٩٢،ص.٢٠٠٧(الهایشة،
ویعتبر عـن المؤشـر الـذي إعتمـده تقریـر "التنافسـیة العربیـة" الصـادر  اإلتجاه األول:

، كواحد مـن ثـالث مؤشـرات فرعیـة مـا سـماه " عن المعهد العربي للتخطیط بالكویت
مؤشــر التنافســیة الكامنــه" ویعتمــد هــذا المؤشــر فــي قیــاس رأس المــال البشــري علــى 
العوامـــل اآلتیـــة: معـــدل اإلنخـــراط الصــــافي فـــي التعلـــیم الثـــانوي والجـــامعي، معــــدل 

 .الحیاه المتوقعة، اإللمام بالقراءة والكتابة لدي الكبار، واإلنفاق على التعلیم
ـــدینامیكي والشـــامل إلختبـــار متغیـــرات تعكـــس اإلتجـــاه الثـــاني : ویوصـــف باإلتجـــاه ال

األبعـــاد المختلفـــة لـــرأس المـــال البشـــري وهـــي القـــدرات الكامنـــة، إكتســـاب المهـــارات، 
اإلتاحــــة والفاعلیــــة، أهمیــــة هــــذا اإلتجــــاه أنــــه ال یهــــتم فقــــط بتحدیــــد رصــــید المــــوارد 

ن علیــه فــي المســتقبل وطریقــة األســتفادة البشــریة الحــالي، بــل یعنــي أیضــا بمــا ســیكو 
 .منه ومدي الهدر الواقع أثناء إستخدامة
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) أن العزبیاوضـــح أن هنـــاك  ثالثـــة مركبـــات تكــــون ٩٣ص ،٢٠٠٧وتـــذكر الهایشـــة(
فیمــا بینهــا دلــیال  لــرأس المــال البشــري المركــب مــن ثمانیــة مؤشــرات فرعیــة موزعــة 

وارد "الــدلیل المركــب لقیــاس  علــى ثــالث أدلــة فرعیــة موضــحة بالجــدول الــذي إبتكــر
  .رأس المال البشري، هو الخبیر في معهد التخطیط القوي في القاهرة

  البشريالبشري  المالالمال  لرأسلرأس  مؤشرمؤشر  لقیاسلقیاس  المركبالمركب  الدلیلالدلیل  ))١١((  جدولجدول
 الدلیل الثالث (دلیل االستفادة) الدلیل الثاني (دلیل التدفق) الدلیل االول (دلیل الرصید)

یعبر عن الرصید المتراكم في 
  لحظة زمنیة محدد، ومؤشراته:

متوسط عدد سنوات التعلیم - ١
  لألفراد البالغین.

معدل الوفاه بین السكان - ٢
  الناشطین.

متوسط نصیب العامل من - ٣
القیمة المضافة في الصناعات 

 التحویلیة.

یشیر إلي التدفقات المتتالیة 
  للرصید المتراكم ویشمل:

معدل اإللمام بالقراءة بین - ١
  الغیین.اإلناث الب

معدل اإللتحاق بالتعلیم - ٢
  الجامعي.

 جودة نظام التعلیم.- ٣

یحدد مستوي اإلستفادة من 
مخزون رأس المال ویتضمن 

  مؤشرین:
نسبة الجامعیین من - ١

  إجمالي العاطلین عن العمل.
مؤشر بقاء الكفاءات في - ٢

  أوطانها.

 )٩٣،ص.٢٠٠٧الهایشة،المصدر: (
د مؤشـــرات رأس المـــال البشـــري وجـــد أن مـــن خـــالل مـــا تـــم عرضـــه مـــن أدلـــه لرصـــ

عملیــة قیــاس رأس المــال البشــري بشــكل دقیــق لــیس بــاألمر الیســیر، نظــرا إلــى تعــدد 
األبعــاد التــي تتضــمنها مفهــوم رأس المــال البشــري، وتشــابك تلــك األبعــاد فــي أحیــان 

 .كثیره
 :الدراسات السابقة

 :في موضوع الدراسةفیما یلي أهم الدراسات السابقة التي أمكن اإلطالع علیها 
التـي حـاوال فیهـا تحدیـد العوامـل المفسـرة  Barcelos De Mediero & (2007) دراسـة

م وقــد قامــا ٢٠٠٠إلنفــاق التعلیمــي الحكــومي فــي المقاطعــات البرازیلیــة خــالل عــام 
بحصــرها فـــي أربعــة مجموعـــات مـــن العوامــل وهـــي العوامــل االجتماعیـــة ، العوامـــل 
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رافیـــة، والعوامـــل الدیموقراطیـــة وأختـــار االجـــراء الدراســـة االقتصـــادیة ، العوامـــل الجغ
معـــدل الضــرائب ، متوســط الـــدخل  -التجریبیــة مجموعــة مـــن المتغیــرات المســتقلة :

نسـبة القرائیــة ، عــدد السـكان، الكثافــة الســكانیة، البعــد عـن العاصــمة، معــدل الفقــر، 
الـــدخل و  ســـنة، ووجـــدا أن متوســـط ١٥نســبة الســـكان، فـــي الفئـــة العمریـــة أقـــل مـــن 

سـنة تعـد مـن أكثـر  ١٥الكثافة السكانیة ونسسبة السكان فـي الفئـة العمریـة أقـل مـن 
م ٢٠٠٠المتغیـــرات تـــأثرا علــــي االنفـــاق الحكــــومي علـــي التعلـــیم فــــي البرازیـــل عــــام 

ونالحــــظ مــــن الدراســــات المهتمــــة بمحــــددات االســــتثمار التعلیمــــي فــــي رأس المــــال 
  .قراطیة والعوامل االقتصادیةالبشري وتركز كثرا علي العوامل الدیمو 

) اســتهدفت هــذه الدراســة الــي البحــث النظــري عــن العوامــل ٢٠٠٩دراســة الــدهان (
والمحدودات المختلفة المؤثرة علي الحجم الواجب تعبئته من الموارد المالیـة لتغطیـة 
نفقــات االســتثمار التعلیمــي فــي راس المــال البشــري، وتحدیــد االثــر النســبي للعوامــل 

لحجــم االســتثمار التعلیمــي فــي راس المــال البشــري فــي الجزائــر باســتخدام  المحــددة
تحلیــل االنحــدار الخطــي المتعــدد، ولقــد اســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي التحلیلــي 
خاصـــة فـــي التحالیـــل النظـــري لمحـــددات حجـــم االســـتثمار فـــي راس المـــال البشـــري 

أحــــد أهــــم أســــالیب ونســــتعین بأســــلوب تحلیــــل االنحــــدار الخطــــي المتعــــدد باعتبــــاره 
االقتصـاد القیاسـي التـي تسـتخدم فـي قیـاس العالقـة بـین المتغیـرات، كـأداة إحصــائیة 
منهجه لقیاس االثر النسبي للمتغیـرات المختلفـة العوامـل المفسـرة أو المحـددات، فـي 
تأثیرهـــا علـــي ســـلوك الظـــواهر لحجـــم االســـتثمار التعلیمـــي فـــي رأس المـــال البشـــري  

توصـل الیهـا الباحـث أن االسـتثمار التعلیمـي فـي رأس المـال  وكان أهم النتائج التـي
البشري الذي تخصصه الدولـة الجزائریـة، تـأثیر عمومـا بالمحـددات األتیـة : مسـتوي 
الدخل المتاح (إجمالي االیرادات الدولة التي خصصها لتغطیة نفقـات التسـییر عـدد 

دنــى الـــوطني المضـــمون االســاتذة الـــذین تســتخدمهم وزارة التربیـــة الوطنیــة، الحـــد األ
لألجور،المســـتوي العـــام لألشـــعار عـــدد المنشـــآت التعلیمیـــة، وأخیـــرا عـــدد المنشـــآت 

  التعلیمیة قید االنجاز وهذه النتائج تتفق عوما مع نتائج الدراسات األخرى
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) هدفت الدراسة الي معرفة االختالفات في مفـاهیم تطـویر ٢٠١١دراسة اسماعیل (
م التركیـز علیـه فـي بـرامج األكادیمیـة التـي یـتم عرضـها رأس مال البشري و الذي یـت

في الجامعات األكادیمیة  إلنتاج رأس مال بشري ذو كفـاءه عالیـة ، ویـتم الحصـول 
علــي البیانــات باســتخدام اســتبانة طبقــت عینــة مــن (عمــداء االقســام، رؤســاء اقســام 

تـائج أن مساعدي معیـدین، بـرامج تربویـة، مـدیري مشـاریع، محاضـرین) وأظهـرت الن
هنــاك اختالفــات واضــحة بــین الجامعــات والبــرامج التــي یدرســها الطالــب والتــي مــن 
المحتمـــل أن تـــؤدي الـــي تطـــویر رأس المـــال البشـــري وتختلـــف مـــن جامعـــة ألخـــري 

 . حسب تنوع المجتمع وحاجاته فكل جامعة تعطي جوانب مختلفة
منظومـة فـي  ) تهدف هذه الدراسة الي ضرورة تبني ورؤیـة٢٠١١دراسة عبدالحي (

ـــــة المتصـــــلة بـــــذلك   ـــــرامج التدریبیـــــة المختلف ـــــة رأس المـــــالي البشـــــري وتطـــــویر ب تنمی
وأســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي التحلیلــي، لتطــویر رؤیــة علمیــة ومتمیــزة لبــرامج 
تنمیــة رأس المــالي البشــري مــن خــالل دور التــدریب فــي تنمیــة وتطــویر رأس المــالي 

لتقنیــات الحدیثــة ونتــائج البحــث العلمــي وبصــورة البشــري ، قابلــة للتطبیــق وتســتثمر ا
وظیفیــة وذات معنــي ، یهــدف الــي التمیــز فــي االداء ، باإلضــافة الــي تحدیــد الیــات 
تطبیــق البرنــامج والیــات تقویمــه ، مــن خــالل رؤیــة منظومیــه تأخــذ باعتبارهــا التقــویم  

لیهـــا التشخیصـــي والبـــاني والختـــامي والتبعـــي وكـــان مـــن أهـــم النتـــائج التـــي توصـــل ا
الباحث ضرورة تطـویر بـرامج متمیـزة لتنمیـة رأس المـالي البشـري ، وتأخـذ باعتبارهـا 
المـداخل الحدیثــة فــي تطــویر  تلــك البـرامج وضــرورة اختیــار مــدربین متمیــزین لتنفیــذ 
بــرامج تنمیــة رأس المــال  البشــري وضــرورة تعزیــز وتشــجیع المتــدربین علــي فهمهــم 

هــا وفــي فلســفتها ومعــاییر  تقــدمها وتوجهاتهــا للتوقعــات المؤسســات التــي یعملــون فی
   .المستقبلیة

هدفت هذه الدراسـة الـي استكشـاف الطـرق التـي   Ditez Abel & (2012)دراسة،
  یمكــن بواســطتها صــناعة تعلــیم عــالي قــادر علــي بنــاء رأس المــال البشــري االقلیمــي

یـــة مــع تركیــز بصــفة خاصــة علــي المنـــاطق الحضــریة فــي نیــو یــورك ، وشــمال وال
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جیرســي ، وذلـــك مـــن خـــالل الـــربط بـــین األوراق المالیـــة لمنطقـــة الـــدور الـــذي تعلیـــة 
الكلیــــات والجامعــــات فــــي بنــــاء رأس المــــال البشــــري ومــــن اهــــم نتــــائج الدراســــة: ان 
الكلیـات والجامعـات تسـاهم فــي االزدهـار االقتصـادي ، مــن خـالل تعمیـق المهــارات 

رأس المـال البشـري وجـد أن هنـاك  المعارف لـدي طلبتهـا، كمـا ان كلمـا زادت أعـداد
نشاط اقتصـادي وتنمیـة اقتصـادیة أكثـر، كـذلك عنـد إجـراء المقارنـات بـین جـامعتین 
في نفس المنطقة الحضـریة تبـین أن الجامعـة التـي تشـارك بشـكل مكثـف فـي مجـال 
البحـــوث مـــع المؤسســـات األخـــرى هــــي االكثـــر احتمالیـــة أن تـــؤثر علـــي االقتصــــاد 

  .رالمحلي بشكل غیر مباش
هــدفت الـي ابــراز دور التعلـیم االلــي الخـاص فــي  Neyestani (2012) دراسـة

تــوفیر المــوارد البشــریة المهنیــة والمــوارد المالیــة للــبالد ، مــن خــالل مراجعــه وضــع 
المؤسسات العامة والخاصة للتعلیم العالي ایران ومن أهم النتائج التـي توصـل الیهـا 

الخـاص فـي ایـران یمكـن ان یلعبـا دورا فعـاال فـي الدراسة : أن التعلیم العالي العـام و 
% من خبراء التدریب فـي الـبالد ٦٠التنمیة العلمیة، التعلیم الخاص في ایران یوفر 

ـــــوفر المصـــــادر الرئیســـــیة للـــــدخل الحكـــــومي ، ویســـــاهم فـــــي الضـــــرائب  ـــا ی ، وأیضــ
والتــأمین، أن التعلـــیم العـــالي الخـــاص ، كـــان لــه دور كبیـــر فـــي تـــوفیر االحتیاجـــات 

 .لمتخصصة للبلد من خالل االنشطة البحثیة التي ساهمت في التنمیة العلمیةا
) هـــدفت إللقـــاء الضـــوء علـــي األهمیـــة الكبیـــرة للمعـــاف ٢٠١٥دراســـة بـــن دریـــدي (

والخبرات في تطـویر أداء العـاملین بالمكتبـات الجامعیـة ، مـن خـالل دراسـة میدانیـة 
الوصـفي وقـام بـإجراء مســح ، واسـتخدم الباحـث المـنهج  ٢بمكتبـات جامعـة سـطیف 

شــامل ألفـــراد العینــة معتمـــدین فــي ذلـــك علـــي االســتبیان كـــاداه أساســیة فـــي تجمیـــع 
البیانــات مــع المتخصصــین فــي علــم المكتبــات والمعلومــات ومــن اهــم النتــائج التــي 
توصــل إلیهــا الباحــث ضــرورة االهتمــام بالمكتبــات المعرفیــة للعــاملین وتوظیفهــا فــي 

سـتوي االداء مـن خـالل التكـوین المسـتمر ، والتحفیـز المالئـم العمل المكتبـي لرفـع م
للعاملین تجاه العمل ، وكذلك تقییم أدائهـم علـي نحـو یسـمح المكتبـة باالسـتفادة مـن 
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خبــراتهم لیــتلخص البحــث فــي االخیــر الـــي النتــائج والتوصــیات مــن نشــأتها تطـــویر 
 .أداء العاملین بمكتبات الجامعة

ه  تحدیـــد وبنــاء نمــوذج مقتـــرح لتقیــیم أداء المـــورد ) هـــدفت هــذ٢٠١٥دراســة مــانع (
البشـري تقییمـا شـامال هـذا النمـوذج هـو بطاقـة التقیـیم المتـوازن ألداء المـورد البشــري 
بالجامعات مما یستخدم الباحث المنهج الوصفي والتحلیلـي والرؤیـة االسـتثماریة فـي 

لنتــــائج التــــي بنـــاء نمــــوذج شــــمولي فــــي تقیــــیم األداء لبشــــري للجامعــــات ومــــن أهــــم ا
توصـــل الیهـــا البحـــث هـــو تشـــكیل بطاقـــة التقیـــیم المتـــوازن أداة تقیـــیم شـــمولیة یمكـــن 
اعتمادهــا فــي تقیــیم اداء المــوارد البشــریة بالجامعــات ، وهــذا مــا اكــده النمــوذج الــذي 

  .تم بناؤه علي النحو الذي یتعدد فیه أوجه التقییم لزوایا األداء البشري بالجامعة
) هــدفت لمعرفــة مفهــوم إدارة المــواد البشــریة ووظائفهــا وفــق ٢٠١٥دراســة مصــلح (

البعــد االســتراتیجي  وكـــذلك معرفــة الــدور االســـتراتیجي  إلدارة المــوارد البشــریة فـــي 
كیفیـة تحقیـق المزایــا التنافسـیة لمنظمــات االعمـال المعاصـرة ، وقــد اسـتخدم الباحــث 

ات ذات الصـلة، وكــان مــن المـنهج التــاریخي التحلیلـي معتمــدا علــي األدیـان والدراســ
اهــم نتــائج الدراســة تعــاظم الــدور االســتراتیجي إلدارة المــوارد البشــریة فــي المنظمــات 
المعاصــــرة، والمحافظــــة علــــي دافعیــــة العنصــــر البشــــري وانتمائــــه ووالءه بعــــد أكبــــر 
ــــــین المــــــواطنین المــــــؤهلین  ــــــار وتعی التحــــــدیات لهــــــذه االدارة ، وان اســــــتقطاب واختی

یكونــوا قــادرین علــي االداء الفعــال الــذي یحقــق مزایــا تنافســیة اصــحاب الكفــاءة كــي 
لهــــذه المنظمــــات المعاصــــرة وقــــدمت الدراســــة عــــدة توصــــیات كــــان مــــن بینهــــا إدارة 
المــوارد البشــریة الموجهــة اســتراتیجیا ووضــع برنــامج اســتقطاب فعالــة لجــذب أفضــل 

ظیـف مبنیـة المهارات البشریة الموجودة في سوق العمل ویجب ان تكون قـدرات التو 
  .علي الكفاءة وتخدم استراتیجیة الموارد البشریة الموضحة

) هــــــدفت معرفــــــة مــــــؤهالت وكفــــــاءات راس المــــــال البشــــــري ٢٠١٧دراســــــة جــــــابر (
المتواجـــدة بجامعـــة ســـكرة والتعـــرف  علـــي درجـــة العالقـــة بـــین راس المـــال البشـــري 

یــة حــول ابعــاد واالداء المتمیــز بجامعــة ســكرة وتحدیــد الفــروق بــین اتجاهــات المبحوث
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راس المـــال البشـــري الســــائد بجامعـــة ســــكرة التـــي تعـــزي الــــي اخـــتالف خصائصــــهم 
الشخصیة والوظیفیة، واستخدمت الباحثة المـنهج الوصـفي والـذي یمكـن عـن طریـق 
جمـــع البیانـــات ومقارنتهـــا وتفســـیرها واســـتخدمت الباحثـــة عینـــة بحـــث عشـــوائیة یبلـــغ 

ن علــــیهم مـــن خــــالل عــــدة زیــــارات عامــــل ، وقــــد تـــم توزیــــع االســــتبیا ١١٥حجمهـــا 
اســتبانة، وكــان مــن اهــم النتــائج التــي توصــل  ٩٧میدانیــة واســتخدموا منهــا حــوالي 

الیها الباحث ما یلي: أظهرت الدراسة أن مسـتوي راس المـال البشـري لـدي العـاملین 
بجامعـــة محمـــد حیضـــر بجامعـــة ســـكرة كـــان متوســـطا وفقـــا لمقیـــاس الدراســـة، كمـــا 

معــة محمــد حیضــر بســكرة تلتــزم بأبعــاد االداء المتمیــز التــي اظهــرت الدراســة أن جا
تمــت دراســتها وفقـــا ألهمیتهــا مــا یلـــي : (بعــد العملیــات، بعـــد العمــالء، بعــد التعلـــیم 
والنمو ثم البعد المـالي)، كمـا اظهـرت الدراسـة عـدم وجـود فـروق ذا داللـة اجتماعیـة 

سـكرة تعـزي لمتغیـرات  في اإلتجاهات المبحوثة حول مستوي االداء المتمیز بجامعة
  .)التالیة (العمر، المؤهل العلمي، مجال الوظیفة الحالیة

) هــــدفت هـــــذا الحــــالي الــــي التعـــــرف علــــي مفهــــوم القیـــــادة ٢٠١٨دراســــة أیــــوردن (
االستراتیجیة وجوانب التمیز بینها وبین القیـادة التقلیدیـة واالبـرز اسـهاماتها، وفضـال 

تمثلــت فیــه الدراســة المیدانیــة بمجموعــة عــن مفهــوم راس المــال البشــري ومكوناتــه و 
ارة مـــن العـــاملین والمـــوظفین ، فـــي مدیریـــة تربیـــة نیـــونزي ، اســـتخدم الباحـــث اســـتم

ویمـــــل یتناســــب مــــع واقـــــع البیئــــة العراقیـــــة حــــث. اســــبانه أعــــدت ألغـــــراض هــــذا الب
: أن بناء الـراس المـال البشـري وتطـویره ات التي توصل الیها البحث ما یليوالمنظم

مــات یــتم عبــر العدیــد مــن المجــاالت التــي یمكــن تحدیــدها عبــر طروحــات فــي المنظ
الباحثین والمهنیین بهذا المجال، كمـا ان مسـتوي اسـهامات القیـادة االسـتراتیجیة فـي 

)؟ (المعرفــة واالبتكــار ىشــري فــي جــانبالمنظمــة المبحوثــة فــي تطــویر راس المــال الب
افـراد العـاملین فـي المنظمـة مما یسهم في صـفف الجانـب المعرفـي واالبتكـاري لـدي 

  المبحوثة
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) هـدفت الوصـول الـي اجـراءات مقترحـة إلدارة المسـؤولیة ٢٠١٧دراسة عبدالسالم (
االجتماعیــة بالجامعــات المصــریة مــن اجــل تنمیــة راس المــال البشــري ، وفــي ضــوء 
ذلــك اعــدت الدراســة علــي المــنهج الوصــفي الــذي یمكــن أن یســاعد فــي تحقیــق هــذا 

م النتـائج التـي توصـل الیهـا البحـث أن إدارة المسـؤولیة االجتماعیـة  الهدف  ومـن أهـ
بالجامعـــات مـــن خـــالل العملیـــات التخطیطیـــة االســـتراتیجیة  والتســـویق االجتمـــاعي 
والقیــادة االخالقیــة یمكــن انــا یــؤثر علــي تنمیــة رأس المــالي البشــري ، واالمــر الــذي 

ا االجتماعیـــة الخارجیـــة ،  یـــؤدي بهـــم الـــي المشـــاركة فـــي أداء الجامعـــات لمســـؤولیته
وهو ما یؤدي الي تنمیـة المجتمـع المحـیط ، وفـي ضـوء ذلـك فـأن تنمیـة رأس المـال 
البشــري وتنمیــة المجتمــع المحــیط یمكــن أن یؤدیــا معــا الــي تحقیــق المیــزة التنافســیة 

  .وتنمیة مستدامة للجامعات
ي أهمیــة مــن خــالل اإلطــالع علــي الدراســات الســابقة، بــدا واضــحا أنهــا أكــدت علــ

الجامعات في تنمیـة رأس المـال البشـري كمـا أكـدت الدراسـات علـي أهمیـة المواءمـة 
بـــــین نـــــواتج التعلـــــیم العـــــالي وحاجـــــة الســـــوق المحلـــــي كمتطلبـــــات التنمیـــــة البشـــــریة 
سـتفادت  واإلقتصادیة والعمل علي تحقیـق أهـداف التعلـیم العـالي والبحـث العلمـي، وإ

قة فــي تحدیــد موضــوع اإلطــار النظــري المــرتبط الدراسـة الحالیــة مــن الدراســات الســاب
ختیـــار المـــنهج المالئـــم للدراســـة وكـــذلك تحدیـــد  بـــرأس المـــال البشـــري فـــي الجامعـــة وإ
األداء المناســبة لــذلك وكــذلك األســلوب اإلحصـــائي المناســب وكــذلك إســتعانت بهـــا 
فــــي تفســــیر النتـــــائج، وتمیــــزت الدراســـــة الحالیــــة مــــن حیـــــث موضــــوعها وهـــــي دور 

تنمیـــة رأس المـــال البشـــري لـــدى طالبهـــا دراســـة میدانیـــة علـــي جامعـــة  الجامعـــة فـــي
الزقازیق، حیث تامل الباحثة أن تكون هذه الدراسة إضافة جدیدة بحیـث تسـاعد فـي 

  ا.نمیة رأس المال البشري لدي طالبهتعزیز دور جامعة الزقازیق قفي ت
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 :الدراسة المیدانیة
 :منهجیة الدراسة وأدواتها

الراهنة المـنهج الوصـفي فـى الدراسـة المیدانیـة ، وأجریـت علـى عینـة اتبعت الدراسة 
مـن طلبــة وطالبــات الفرقــة الرابعــة بجامعــة الزقــازیق بإحــدي الكلیــات العملیــة وكــذلك 
النظریـــــة مـــــن خـــــالل حصـــــر كلیـــــات الجامعـــــة مـــــن إدارة شـــــئون التعلـــــیم والطـــــالب 

 ٢٢ات هـــي ) حیـــث تبـــین أن عـــدد الكلیـــ٢٠١٧/٢٠١٨بالجامعـــة (العـــام الجـــامعي 
كلیـــة تـــم تقســـیمها إلـــي فئتـــین األولـــي كلیـــات عملیـــة وهـــي الطـــب البشـــري، والطـــب 
البیطــــــري، والصــــــیدلة، والهندســــــة، والحاســــــبات والمعلومــــــات، والزراعــــــة، والعلــــــوم، 
والتكنولوجیــــا والمعلومــــات،والتمریض، العلــــوم لــــذوي اإلعاقــــة، والثانیــــة هــــي كلیــــات 

ب، والتربیــــة، والتربیــــة النوعیــــة. ولقــــد تــــم نظریــــة وتشــــمل الحقــــوق، والتجــــارة، واآلدا
ســحب عینــة واحــدة مــن كــل فئــة لتمثــل الفئــة التــي هــي منهــا وذلــك بطریقــة المعاینــة 
العشـوائیة البسـیطة بأسـلوب الكـیس المثـالي فكانـت كلیـة الحاسـبات والمعلومـات مــن 

 .الكلیات العملیة وكانت كلیة التربیة من الكلیات النظریة
قـــة الرابعـــة نظـــرا لنمـــو وعـــیهم االكـــادیمي والثقـــافي نظـــرا للخبـــرة كمـــا تـــم اختیـــار الفر 

ـــة  األكادیمیـــة التـــي اكتســـبوها خـــالل فتـــرة دراســـتهم الجامعیـــة ووصـــولهم الـــى المرحل
ـــــــــة الحاســـــــــبات  ـــــــــات بكلی ـــــــــة عـــــــــدد الطـــــــــالب والطالب ـــــــــة لهـــــــــا وبلغـــــــــت جمل النهائی

ـــة عـــدد الطـــالب والطالبـــات بكلیـــة الترب  ٣١٥والمعلومـــات یـــة طالـــب وطالبـــه، وجمل
 Krejcie and) طالـــب وطالبـــة وباســـتخدام معادلـــة كرجســـي ومورجـــان ٢٣٣١

Morgan,1970,p.62)    ٢٩٦بواقـع  ٣٣٦لتحدید حجم العینة تبین أن حجمها هو 
ــــــة التربیــــــة و ــــــة مــــــن كلی ــــــب وطالب ــــــة الحاســــــبات  ٤٠طال ــــــة مــــــن كلی ــــــب وطالب طال

 Systematic والمعلومــات، وتــم اختیــارهم بطریقــة المعاینــة العشــوائیة المنتظمــة
Random Sampling وقـد ولقـد تـم جمـع بیانـات الدراسـة بواسـطة إسـتخدام اسـتمارة ،

االستبیان بالمقابلة الشخصیة لطلبة وطالبات كلیتي الحاسـبات والمعلومـات والتربیـة 
م واســــتخدم فــــي التحلیــــل ٢٠١٨عینــــة الدراســــة خــــالل شــــهري مــــارس وابریــــل عــــام 
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ب المئویـة ، المتوسـط الحسـابي واإلنحـراف اإلحصائي لهذه البیانات كل مـن : النسـ
اخالمعیـاري ، جـداول التوزیـع التكـراري ، معامـل ألفـا   Cronbach ' s alphaكرونب

Coefficient كما تم تحلیل البیانات استداللیا من خالل معامل ارتباط بیرسون ،. 
 :ثبات المقیاس

انـــت جمیـــع قـــیم تـــم حســـاب قیمـــة معامـــل الثبـــات ألفـــا كرونبـــاخ لهـــذه المتغیـــرات فك
وهي درجات مرتفعة مما یشیر إلـى ثبـات المقیـاس وذلـك كمـا  ٠,٦الثبات أكبر من 

 .) التالي٤هو موضح بالجدول رقم (
  البشريالبشري  المالالمال  رأسرأس  أبعادأبعاد  منمن  بعدبعد  لكللكل  كرونباخكرونباخ  ألفاألفا  الثباتالثبات  معاملمعامل  قیمقیم  ::  ))٤٤((  جدولجدول

  الراهنةالراهنة  الدراسةالدراسة  فيفي  الكلیةالكلیة  والدرجةوالدرجة

مل الفاكرونباخقیمة معا ابعاد راس المال البشري  عدد البنود بكل بعد من ابعاد 
راس المال البشري   

 ١٠ ٠,٨١٨ المعرفة

 ٧ ٠,٧٢٦ المهارات

 ٧ ٠,٧٨٣ الخبرة العملیة

 ٦ ٠,٨٠٥ االبتكار

 ٥ ٠,٧٩٠ فرق العمل

 ٣٥ ٠,٩٣٦ المقیاس ككل

 :أسالیب قیاس الخصائص الشخصیة والمهنیة
 :وطالبات عینة الدراسةالخصائص الشخصیة والمهنیة لطلبة  -أوال
 .المبحوث: ویقصد به تحدید جنس المبحوث ما إذا كان ذكرا أو أنثىنوع  - ١
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٤٤٩  

سن المبحوث : تـم قیاسـه كـرقم مطلـق بعـدد سـنوات عمـر الطـالب ألقـرب سـنة  - ٢
  .میالدیة

 .عدد افراد االسرة: تم قیاسه كرقم مطلق بعدد االفراد في اسرة المبحوث - ٣
لد المبحوث في وقت جمـع البیانـات وتـم التعبیـر مهنة الوالد: ویقصد به مهنة وا - ٤

 .عنها بسؤال مفتوح
ـــدة المبحـــوث فـــي وقـــت جمـــع البیانـــات وتـــم  - ٥ مهنـــة الوالـــدة: ویقصـــد بـــه مهنـــة وال

 .التعبیر عنها بسؤال مفتوح
دخـــل األســـرة الشـــهري: تـــم قیاســـه كـــرقم مطلـــق بـــدخل األســـرة فـــي وقـــت جمـــع  - ٦

  .البیانات
ــــاء الدراســــة أو خــــال - ٧ ــــم الســــؤال عنــــه ب هــــل عمــــل المبحــــوث أثن ل االجــــازة: وت

الطالــب أو الطالبــة یعمــل اثنــاء فتــرة دراســته كــان یعمــل او خــالل االجــازة، 
 .٢، نعم= ١وتم إعطاء االستجابات أوزان هي :ال =

طریقـــة اســـتغالل أوقـــات الفـــراغ: ویقصـــد بـــه طریقـــة اســـتغالل المبحـــوث لوقـــت  - ٨
رنـــت، الخـــروج مـــع فراغـــه وتكونـــت مـــن مشـــاهدة التلفزیـــون، اســـتخدام االنت

االصـــدقاء، زیـــارة األهـــل واألقـــارب، تمضـــیة الوقـــت مـــع األســـرة، ممارســـة 
هوایة، القراءة، العمل، أخرى، وقد أعطیت أوزان للطریقـة التـي یقضـي بهـا 

 .واذا لم یقم باختیارها =صفر ١فراغه اذا قام باختیارها=
فــــي المشــــاركة فــــي األنشــــطة الجامعیــــة: وهــــي تعنــــي مــــدى مشــــاركة المبحــــوث  - ٩

األنشـطة الجامعیــة، وتــم قیــاس هــذا المتغیـر كمتغیــر رتبــي مكــون مــن ســتة 
 . ٣،دائما =  ٢، احیانا =١بنود، ال = صفر، نادرا=

ــــاح -١٠ ــــى تحمــــل المســــؤولیة: وهــــي تعنــــي مــــدى قــــدرة المبحــــوث لإلنفت القــــدرة عل
الحضـــاري عـــن العـــالم الخـــارجي، وتـــم قیـــاس هـــذا المتغیـــر كمتغیـــر رتبـــي 

 . ٣،دائما =  ٢، احیانا =١ال = صفر، نادرا= مكون من ثمانیة بنود،



  محمودمحمود  هانيهاني  أحمدأحمد  إیمانإیمان  د.د.            طالبهاطالبها  لدىلدى  البشريالبشري  المالالمال  رأسرأس  تنمیةتنمیة  فيفي  الزقازیقالزقازیق  جامعةجامعة  دوردور
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اإلنفتــاح الحضــاري: وهــي تعنــي مــدى قــدرة المبحــوث علــى تحمــل المســؤولیة، -١١
وتم قیاس هـذا المتغیـر كمتغیـر رتبـي مكـون مـن ثمانیـة بنـود، ال = صـفر، 

  . ٣،دائما =  ٢، احیانا =١نادرا=
طـیط لمسـتقبله، التخطیط للمستقبل: وهي تعني مدى قـدرة المبحـوث علـى التخ-١٢

وتم قیاس هـذا المتغیـر كمتغیـر رتبـي مكـون مـن ثمانیـة بنـود، ال = صـفر، 
  . ٣،دائما =  ٢، احیانا =١نادرا=

الشـعور باإلنتمـاء للمجتمــع: وهـي تعنــي مـدى إنتمـاء المبحــوث لمجتمعـه، وتــم -١٣
، ١قیـاس هـذا المتغیـر كمتغیـر رتبـي مكــون مـن ثمانیـة بنـود، غیـر موافــق=

 . ٣وافق = ،م ٢الى حد ما =
 :أبعاد رأس المال البشري -ثانیا

تم حساب الدرجة الكلیة ألبعاد رأس المال البشري المتضمنة في كل بعـد مـن أبعـاد 
رأس المال البشري بمجموع األوزان النسـبیة المتحصـل علیهـا مـن معرفـة المبحـوثین 
ـــالیب خمســـــة أبعـــــاد مـــــن أبعـــــاد راس المـــــال البشـــــري ، هـــــي : المعرفـــــة،  لعـــــدد أســ

، اإلبتكــار، فــرق العمــل ، ویتكــون كــل بعــد منهــا مــن عــدد مهــارات، الخبــرة العلمیــةال
   : معین من البنود هي كما یلي

: قــیس بمجمـــوع درجــات بنـــود بعــد المعرفــة المبحـــوثین لعشــر بنـــود المعرفــة- ١
تـــدور حـــول درجـــة معرفـــة المبحـــوثین وأعطیـــت اإلســـتجابات أوزان هـــي : 

هــذه البنــود ســیتم توضــیحها فـــي ، و ٣، كبیــرة=٢، متوســطة =١ضــعیفة = 
 .نتائج الدراسة

: قیس بمجمـوع درجـات بنـود بعـد المهـارات المبحـوثین لسـبعة بنـود المهارات- ٢
تـدور حـول درجـة المهـارات التـي یمتلكهـا المبحـوثین وأعطیـت اإلســتجابات 

، وهــــذه البنــــود ســــیتم ٣، كبیــــرة=٢، متوســــطة =١أوزان هــــي : ضــــعیفة = 
 .توضیحها في نتائج الدراسة
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٤٥١  

: قــیس بمجمــوع درجــات بنــود بعــد الخبــرة العلمیــة للمبحــوثین الخبــرة العلمیــة- ٣
لســــــبعة بنــــــود تــــــدور حــــــول درجـــــــة خبــــــرة المبحــــــوثین العلمیــــــة وأعطیـــــــت 

، وهــــذه ٣، كبیــــرة=٢، متوســــطة =١اإلســــتجابات أوزان هــــي : ضــــعیفة = 
 .البنود سیتم توضیحها في نتائج الدراسة

البتكــار المبحــوثین لســبعة بنــود : قــیس بمجمــوع درجــات بنــود بعــد ااإلبتكــار- ٤
تـــدور حـــول درجـــة ابتكـــار المبحـــوثین وأعطیـــت اإلســـتجابات أوزان هـــي : 

، وهــذه البنــود ســیتم توضــیحها فـــي ٣، كبیــرة=٢، متوســطة =١ضــعیفة = 
  .نتائج الدراسة

: قـیس بمجمـوع درجـات بنـود بعـد فـرق العمـل للمبحـوثین لسـبعة فرق العمـل- ٥
للمبحـوثین وأعطیـت اإلســتجابات أوزان بنـود تـدور حـول درجـة فــرق العمـل 

، وهـذه البنـود سـیتم توضـیحها ٣، كبیرة=٢، متوسطة =١هي : ضعیفة = 
 .في نتائج الدراسة

 :توصیف عینة الدراسة
) التــالي یوضــح بعــض الخصــائص الشخصــیة للطــالب المبحــوثین ٥الجــدول رقــم (

  :عینة الدراسة الراهنة وهي كاالتي
ــــالي یوضــــ٥الجــــدول رقــــم ( ح بعــــض الخصــــائص الشخصــــیة للطــــالب ) الت

  المبحوثین عینة الدراسة الراهنة وهي كاالتي: 

) أن أكثریـــة المبحـــوثین فـــي الكلیـــات النظریـــة ٥تبـــین مـــن الجــدول رقـــم ( النـــوع:-١
%، وأن أكثریـة المبحـوثین بالنسـبة للكلیـات العملیـة ٧٦،٧كانو من الطالبات بنسـبة 
ریة الطـالب المبحـوثین الجمـالي العینـة %، وأن أكث٩٥,٠كانو من الطالبات بنسبة 
  %.٧٨,٩كانو من الطالبات بنسبة 
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٤٥٢                                       DDOOII  :: 10.12816/0053086 

وفیمــــا یتعلــــق بأعمــــار الطــــالب المبحــــوثین بالنســــبة للكلیــــات النظریــــة  الســــن:-٢
%، ٥٥,٠%، ٦٩,٦) أن ٥والعملیـــــة وأجمـــــالي العینـــــة تبــــــین مـــــن الجـــــدول رقــــــم (

  ).٢٣-٢٢% علي التوالي تقع أعمارهم في الفئة المتوسطة (٦٧,٩

% مـن طـالب الكلیـات ٤٧,٠) تبـین أن ٥ومن الجدول رقم ( عدد أفراد األسرة:-٣
% ٦٢,٥) فـرد، كمـا تبــین أن ٧-٦النظریـة عـدد أفـراد أسـرهم فــي الفئـة المتوسـطة (

) فـــرد، ٥-٢مــن طـــالب الكلیـــات العملیـــة عـــدد أفــراد أســـرهم فـــي الفئـــة المنخفضـــة (
سرهم في الفئـة المنخفضـة % من أجمالي طالب العینة عدد أفراد أ٤٧,٣وتبین أن 

  ) فرد.٥-٢(

وفیما یتعلق بمهنة الوالد لطالب الكلیات النظریـة وأجمـالي العینـة  مهنة الوالد: -٤
% علـــي التـــوالي أبـــاء الطـــالب المبحـــوثین یعملـــون ١٧%، ١٧,٩تبـــین أن اكثریـــة 

) أن أكثریـة ٤بمهنة (فالح/عامل)، أما عن الكلیات العملیة تبین مـن الجـدول رقـم (
  % أباء الطالب یعملون بمهنة (موظف).٢٠,٠

) أن أكثریــة مهنـة الوالـدة لطــالب ٥بینمـا تبـین مــن الجـدول رقـم ( مهنـة الوالــدة:-٥
% ٦٩,٩%، ٦٧,٥%، ٧٠,٣الكلیـــات النظریـــة والكلیـــات العملیـــة وأجمـــالي العینـــة 

  علي التوالي (ربة منزل).

یـات النظریـة والعملیـة وبالنسـبة لـدخل االسـرة الشـهري للكل دخل األسرة الشهري:-٦
%، ٤٢,٥%، ٣٩,٩) أن أكثریـــــــة ٥وأجمــــــالي العینـــــــة تبـــــــین مـــــــن الجـــــــدول رقـــــــم (

.٢٦٦٦,٧% علي التوالي للطالب دخل أسرهم أقل من (٤٠,٢   ) جنیها مصریًا
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

٤٥٣  

) تبــین أن أكثریــة ٥مــن الجــدول رقــم ( العمــل أثنــاء الدراســة أو خــالل اإلجــازة:-٧
%، ٦٥,٢یــــات العملیـــــة وأجمــــالي العینـــــة الطــــالب بالنســـــبة للكلیــــات النظریـــــة والكل

  % علي التوالي ال یعملون أثناء الدراسة.٦٦,٧%، ٧٧,٥
) أن أكثریـة الطـالب بالنسـبة ٥وتبین مـن الجـدول رقـم ( استغالل أوقات الفراغ:-٨

% ٤٣,٨%، ٤٧,٥%، ٤٣,٢للكلیـــات النظریـــة والكلیـــات العملیـــة وأجمـــالي العینـــة 
  م (تمضیة الوقت مع االسرة).علي التوالي یستغلون أوقات فراغه

  والمهنیةوالمهنیة  الشخصیةالشخصیة  الخصائصالخصائص  لبعضلبعض  المئویةالمئویة  والنسبوالنسب  التكراراتالتكرارات  ))٥٥((  جدولجدول

  المبحوثةالمبحوثة  والنظریةوالنظریة  العملیةالعملیة  بالكلیةبالكلیة  والطالباتوالطالبات  للطالبللطالب

 الفئات خصائص المبحوثین
 االجمالي الكلیات العملیة الكلیات النظریة

 % العدد % العدد % العدد

 نوع المبحوث
 ٢١,١ ٧١ ٥,٠ ٢ ٢٣,٣ ٦٩ ذكر

 ٧٨,٩ ٢٦٥ ٩٥,٠ ٣٨ ٧٦,٧ ٢٢٧ انثى

 السن

)٢١- ١٩منخفضة (  ٣٠,١ ١٠١ ٤٥,٠ ١٨ ٢٨,٠ ٨٣ 

)٢٣- ٢٢متوسطة (  ٦٧,٩ ٢٢٨ ٥٥,٠ ٢٢ ٦٩,٦ ٢٠٦ 

)٢٥-٢٤مرتفعة (  ٢,١ ٧ صفر صفر ٢,٤ ٧ 

سرةفراد األأعدد   

)٥-٢منخفضة (  ٤٧,٣ ١٥٩ ٦٢,٥ ٢٥ ٤٥,٣ ١٣٤ 

)٧-٦متوسطة (  ٤٥,٢ ١٥٢ ٣٢,٥ ١٣ ٤٧,٠ ١٣٩ 

)١٠-٨مرتفعة (  ٧,٤ ٢٥ ٥,٠ ٢ ٧,٨ ٢٣ 

 ٣,٣ ١١ صفر صفر ٣,٧ ١١ ال یعمل مهنة الوالد



  محمودمحمود  هانيهاني  أحمدأحمد  إیمانإیمان  د.د.            طالبهاطالبها  لدىلدى  البشريالبشري  المالالمال  رأسرأس  تنمیةتنمیة  فيفي  الزقازیقالزقازیق  جامعةجامعة  دوردور
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤٥٤                                       DDOOII  :: 10.12816/0053086 

 الفئات خصائص المبحوثین
 االجمالي الكلیات العملیة الكلیات النظریة

 % العدد % العدد % العدد

 ١,٨ ٦ ٢,٥ ١ ١,٧ ٥ شیخ بالمعهد االزهري

 ٦,٠ ٢٠ ١٠,٠ ٤ ٥,٤ ١٦ محاسب

 ٠,٩ ٣ صفر صفر ١,٠ ٣ وكیل اول

 ١٥,٥ ٥٢ ١٧,٥ ٧ ١٥,٢ ٤٥ مدرس

 ١٧,٠ ٥٧ ١٠,٠ ٤ ١٧,٩ ٥٣ فالح/عامل

 ٧,١ ٢٤ ٥,٠ ٢ ٧,٤ ٢٢ معاش

 ٣,٦ ١٢ ٢,٥ ١ ٣,٧ ١١ مشرف

 ٢,٤ ٨ صفر صفر ٢,٧ ٨ تاجر

 ١٤,٩ ٥٠ ٢٠,٠ ٨ ١٤,٢ ٤٢ موظف

 ٤,٥ ١٥ ٧,٥ ٣ ٤,١ ١٢ متوفي

 ١,٥ ٥ صفر صفر ١,٧ ٥ مقاول

٧. ٢ استاذ جامعي  ٠,٦ ٢ صفر صفر 

 ٥,٧ ١٩ ٥,٠ ٢ ٥,٧ ١٧ مهندس

٣. ١ صیدلي  ٠,٣ ١ صفر صفر 

 ٥,١ ١٧ ٢,٥ ١ ٥,٤ ١٦ مدیر



    ٢٠١٨٢٠١٨لسنة لسنة   ––العدد الثالث العدد الثالث   ––العاشر العاشر   المجلدالمجلد    ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  ــ  الدراسات التربویة واالنسانیةالدراسات التربویة واالنسانیة  مجلةمجلة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

٤٥٥  

 الفئات خصائص المبحوثین
 االجمالي الكلیات العملیة الكلیات النظریة

 % العدد % العدد % العدد

 ١,٨ ٦ ٥,٠ ٢ ١,٤ ٤ سائق

 ٠,٩ ٣ صفر صفر ١,٠ ٣ طبیب

 ١,٨ ٦ ٢,٥ ١ ١,٧ ٥ محامي

 ٥,٧ ١٩ ١٠,٠ ٤ ٥,١ ١٥ ضابط

 :نتائج البحث ومناقشتها وتفسیرها
) یوضــح ٦أوال: درجـة مشــاركة المبحــوثین فــي االنشــطة الجامعیــة: الجــدول التــالي (

ثین ال یشتركون باي نشاط بالجامعة في الكلیتـین العملیـة والنظریـة ان أغلب المبحو 
ولكــن أغلــب المشــتركین یشــتركون فــي االنشــطة الثقافیــة فــي الكلیــات العملیــة بنســبة 

%) بینما في الكلیات النظریـة كـانوا یشـتركون فـي االنشـطة الریاضـیة بنسـبة ١٢,٨(
تركون فــــي االنشــــطة %)، بینمــــا فــــي االجمــــالي كــــان أغلــــب المبحــــوثین یشــــ١٢,٥(

 )  .  ٢٠١٧%) وهي تختلف مع دراسة عبدالسالم (١٢,٢الثقافیة بنسبة (
) ٧ثانیــا: الدرجــة الكلیــة للقــدرة علــى تحمــل المبحــوثین للمســؤولیة: الجــدول التــالي (

یوضح ان أغلب المبحـوثین لـیس لـدیهم القـدرة علـى التحمـل بدرجـة متوسـطة بنسـبة 
)٤٨,٨%.( 

) یوضــــح ان أغلــــب ٨لالنفتــــاح الحضــــاري: الجــــدول التــــالي (ثالثــــا: الدرجــــة الكلیــــة 
  ) .%٥٣,٩المبحوثین منفتحین بدرجة متوسطة بنسبة (

) یوضــح ان ٩رابعــا: الدرجــة الكلیــة لتخطــیط المبحــوثین للمســتقبل: الجــدول التــالي (
 .(%٥٦,٣أغلب المبحوثین یخططوا للمستقبل بدرجة متوسطة بنسبة (



  محمودمحمود  هانيهاني  أحمدأحمد  إیمانإیمان  د.د.            طالبهاطالبها  لدىلدى  البشريالبشري  المالالمال  رأسرأس  تنمیةتنمیة  فيفي  الزقازیقالزقازیق  جامعةجامعة  دوردور
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤٥٦                                       DDOOII  :: 10.12816/0053086 

) ١٠المبحــوثین باإلنتمــاء للمجتمــع: الجــدول التــالي (خامسـا: الدرجــة الكلیــة لشــعور 
یوضـــح ان أغلـــب المبحـــوثین یشـــعرون باالنتمـــاء للمجتمـــع بدرجـــة متوســـطة بنســـبة 

)٥٦,٣%(  
  األنشطةاألنشطة  فيفي  المبحوثینالمبحوثین  مشاركةمشاركة  لدرجةلدرجة  المئویةالمئویة  والنسبوالنسب  التكراراتالتكرارات  ))٦٦((  جدولجدول

  وبنودهاوبنودها  أبعادهاأبعادها  منمن  وبندوبند  بعدبعد  وكلوكل  الجامعیةالجامعیة



    ٢٠١٨٢٠١٨لسنة لسنة   ––العدد الثالث العدد الثالث   ––العاشر العاشر   المجلدالمجلد    ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  ــ  الدراسات التربویة واالنسانیةالدراسات التربویة واالنسانیة  مجلةمجلة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤٥٧  

  المبحوثینالمبحوثین  تحملتحمل  علىعلى  للقدرةللقدرة  الكلیةالكلیة  للدرجةللدرجة  المئویةالمئویة  لنسبلنسبواوا  التكراراتالتكرارات  ))٧٧((  جدولجدول

  وبنودهاوبنودها  أبعادهاأبعادها  منمن  وبندوبند  بعدبعد  وكلوكل  للمسؤولیةللمسؤولیة



  محمودمحمود  هانيهاني  أحمدأحمد  إیمانإیمان  د.د.            طالبهاطالبها  لدىلدى  البشريالبشري  المالالمال  رأسرأس  تنمیةتنمیة  فيفي  الزقازیقالزقازیق  جامعةجامعة  دوردور
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤٥٨                                                    DDOOII  : 10.12816/0053082 

  بعدبعد  وكلوكل  الحضاريالحضاري  لالنفتاحلالنفتاح  الكلیةالكلیة  للدرجةللدرجة  المئویةالمئویة  والنسبوالنسب  التكراراتالتكرارات  ))٨٨((  جدولجدول

  وبنودهاوبنودها  أبعادهاأبعادها  منمن  وبندوبند



    ٢٠١٨٢٠١٨لسنة لسنة   ––  لثلثعدد الثاعدد الثاالال  ––العاشر العاشر   المجلدالمجلد    ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  ــ  الدراسات التربویة واالنسانیةالدراسات التربویة واالنسانیة  مجلةمجلة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

٤٥٩  

  للمستقبلللمستقبل  ینینالمبحوثالمبحوث  لتخطیطلتخطیط  الكلیةالكلیة  للدرجةللدرجة  المئویةالمئویة  والنسبوالنسب  التكراراتالتكرارات  ))٩٩((  جدولجدول

  وبنودهاوبنودها  أبعادهاأبعادها  منمن  وبندوبند  بعدبعد  وكلوكل



  محمودمحمود  هانيهاني  أحمدأحمد  إیمانإیمان  د.د.            طالبهاطالبها  لدىلدى  البشريالبشري  المالالمال  رأسرأس  تنمیةتنمیة  فيفي  الزقازیقالزقازیق  جامعةجامعة  دوردور
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤٥٨                                                    DDOOII  : 10.12816/0053082 

  باالنتماءباالنتماء  المبحوثینالمبحوثین  لشعورلشعور  الكلیةالكلیة  للدرجةللدرجة  المئویةالمئویة  والنسبوالنسب  التكراراتالتكرارات  ))١٠١٠((  جدولجدول

  وبنودهاوبنودها  أبعادهاأبعادها  منمن  وبندوبند  بعدبعد  وكلوكل  للمجتمعللمجتمع



    ٢٠١٨٢٠١٨لسنة لسنة   ––  لثلثعدد الثاعدد الثاالال  ––العاشر العاشر   المجلدالمجلد    ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  ــ  الدراسات التربویة واالنسانیةالدراسات التربویة واالنسانیة  مجلةمجلة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

٤٥٩  

سادسا: دور جامعة الزقازیق في تنمیة رأس المال البشري وكذلك الدرجة الكلیة 
 :ي من وجهة نظر طالب الكلیتین العملیة والنظریةلتنمیة رأس المال البشر 

لتحقیـــق الهـــدف األول والثـــاني مـــن الدراســـة تـــم حســـاب التكـــرارات والنســـب المئویـــة 
  : اتجاه المبحوثین نحو أبعاد رأس المال البشري وهي كاالتي

ـــة- ١ ) المرتبـــة األولـــى بمتوســـط ٩) إحتـــل البنـــد رقـــم (١١: فـــي الجـــدول (المعرف
تــنص علــى " تحــرص الجامعــة علــى نشــر القــوانین  التــي ١,٩٣٧٥حســابي 

واللـــوائح الجدیـــدة المنظمــــة للعمـــل الجـــامعي علــــى كـــل المواقـــع االلكترونیــــة 
الخاصة بها لیستفید منها الطالب فـي حـل مشـكالتهم" بینمـا إحتـل البنـد رقـم 

التــــــي تــــــنص علــــــى "  ١,٤٤٣٥) المرتبــــــة االخیــــــرة بمتوســــــط حســــــابي ١٠(
مساعدات العلمیـة والتـدریب لمسـاعدة الطـالب تحرص الجامعة على تقدیم ال

ذو المســتوى الضـــعیف فـــي مجـــال تخصصـــهم (كورســـات خاصـــة اضـــافیة)" 
 .)٢٠١٥وتتفق مع دراسة مصلح (

) المرتبــة األولــى بمتوســط ٧) إحتــل البنــد رقــم (١٢: فــي الجــدول (المهــارات- ٢
التـــي تـــنص علـــى " تقـــوم الجامعـــة بـــالزام الطـــالب بإتمـــام  ١,٩٩٤حســـابي 
على حسـب التخصـص كشـرط مـن شـروط انتهـاء الدراسـة الجامعیـة تدریب 

ــــد رقــــم (٢٠١٥" وتتفــــق مــــع دراســــة مــــانع ( ) المرتبــــة ٣) بینمــــا إحتــــل البن
التــــي تــــنص علــــى " تــــوفر الجامعــــة  ١,٤٠٤٨االخیــــرة بمتوســــط حســــابي 

المعامــــل والــــورش المجهـــــزة باإلمكانیــــات الحدیثـــــة مــــن اجـــــل نقــــل خبـــــرات 
 ) .٢٠١١اسة تختلف مع دراسة عبد الحي (الطالب العلمیة " وهذه الدر 

ـــة- ٣ ) المرتبـــة األولـــى ٧) إحتـــل البنـــد رقـــم (١٣: فـــي الجـــدول (الخبـــرة العلمی
التــي تــنص علــى " تقــوم الجامعــة بــالزام الطــالب  ١,٩٩٤بمتوســط حســابي 

بإتمــام تـــدریب علــى حســـب التخصـــص كشــرط مـــن شــروط انتهـــاء الدراســـة 
لمرتبـــة االخیــــرة بمتوســـط حســــابي ) ا٣الجامعیـــة " بینمـــا إحتــــل البنـــد رقــــم (

التــــي تــــنص علــــى " تــــوفر الجامعــــة المعامــــل والــــورش المجهــــزة  ١,٤٠٤٨
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باإلمكانیـات الحدیثــة مـن اجــل نقــل خبـرات الطــالب العلمیـة " وهــي تختلــف 
 )٢٠١١مع دراسة اسماعیل (

) المرتبــة األولــى بمتوســط ٤) إحتــل البنــد رقــم (١٤: فــي الجــدول (اإلبتكــار- ٤
ي تــــنص علــــى " تكــــرم الجامعــــة طالبهــــا المبــــدعین التــــ ١,٦١٣١حســــابي 

والمبتكــرین وتقــدیمهم للمجتمــع بالشــكل الــذي یلیــق بهــم ویرفــع مــن روحهــم 
) المرتبــــة االخیــــرة بمتوســــط حســــابي ١المعنویــــة " بینمــــا إحتــــل البنــــد رقــــم (

التــــي تـــــنص علـــــى " تحـــــرص الجامعـــــة علـــــى عقـــــد االجتماعـــــات  ١,٤٩٤
لیـة والسـماح لهــم بطـرح االفكـار الجدیــدة الطالبیـة إلبـداء آرائهـم بحریــة وفعا

 )٢٠١٥"وتختلف مع دراسة بن دریدي (
) المرتبـة األولـى بمتوسـط ٢) إحتل البند رقـم (١٥: في الجدول (فرق العمل - ٥

التي تنص على " تحرص الجامعة على اشـتراك الطـالب  ١,٧١١٣حسابي 
ل فـــي القوافــــل التــــي تقـــوم بهــــا الجامعــــة بغــــرض دمجهـــم فــــي فعالیــــات العمــــ

بینمـا إحتـل البنـد  Neyestani (2012)التطوعي " وهـي تتفـق مـع دراسـة، 
التــــي تــــنص علــــى "  ١,٥٢٩٨) المرتبــــة االخیــــرة بمتوســــط حســــابي ١رقــــم (

 ."تشارك الجامعة الطالب في بناء رؤیة ورسالة جامعة قابلة للتنفیذ
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٤٥٩  

  ودرجةودرجة  شريشريالبالب  المالالمال  راسراس  فيفي  المعرفةالمعرفة  لبعدلبعد  المئویةالمئویة  والنسبوالنسب  التكراراتالتكرارات  ))١١١١((  دولدولجج

  المعرفةالمعرفة  بنودبنود  منمن  بندبند  لكللكل  األولویةاألولویة
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  البشريالبشري  المالالمال  رأسرأس  فيفي  المهاراتالمهارات  لبعدلبعد  المئویةالمئویة  والنسبوالنسب  التكراراتالتكرارات  ))١٢١٢((  جدولجدول

  المهاراتالمهارات  بنودبنود  منمن  بندبند  لكللكل  األولویةاألولویة  ودرجةودرجة
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٤٥٩  

  البشريالبشري  المالالمال  رأسرأس  فيفي  العلمیةالعلمیة  الخبرةالخبرة  لبعدلبعد  المئویةالمئویة  والنسبوالنسب  التكراراتالتكرارات  ))١٣١٣((  جدولجدول

  العلمیةالعلمیة  الخبرةالخبرة  بنودبنود  منمن  بندبند  لكللكل  األولویةاألولویة  ودرجةودرجة
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  ودرجةودرجة  البشريالبشري  المالالمال  رأسرأس  فيفي  اإلبتكاراإلبتكار  لبعدلبعد  المئویةالمئویة  والنسبوالنسب  التكراراتالتكرارات  ))١٤١٤((  جدولجدول

  اإلبتكاراإلبتكار  بنودبنود  منمن  بندبند  لكللكل  األولویةاألولویة
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٤٥٩  

  البشريالبشري  المالالمال  رأسرأس  فيفي  العملالعمل  فرقفرق  لبعدلبعد  المئویةالمئویة  والنسبوالنسب  التكراراتالتكرارات  ))١٥١٥((  جدولجدول

  العملالعمل  فرقفرق  بنودبنود  منمن  بندبند  لكللكل  األولویةاألولویة  ودرجةودرجة
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جة األولویة بین اتجاهات الطالب نحو تنمیة رأس المال البشري في سابعا: در 
 :الكلیتین العملیة والنظریة

) تبین ان أغلب المبحـوثین یقعـون فـي الفئـة المنخفضـة فـي ١٦من الجدول التالي (
كـل ابعــاد راس المــال البشــري وفــي كــل مـن الكلیــة النظریــة والعملیــة واالجمــالي وقــد 

، بینمــا إحتــل بعــد ١,٦٤٧١رتبــة األولـى بمتوســط حســابي إحتـل بعــد فــرق العمــل الم
 وهـي تختلـف مـع دراسـة ١,٥٤٧١الخبرة العملیة المرتبـة االخیـرة بمتوسـط حسـابي 

Barcelos De Mediero & (2007). 
  البشريالبشري  المالالمال  رأسرأس  تنمیةتنمیة  نحونحو  الطالبالطالب  اتجاهاتاتجاهات  بینبین  األولویةاألولویة  درجةدرجة  ))١٦١٦((  جدولجدول

  والنظریةوالنظریة  العملیةالعملیة  الكلیتینالكلیتین  فيفي

 لفئاتا االبعاد

الكلیات 
 النظریة

الكلیات 
 العملیة

 االجمالي
المتوسط 
 الترتیب الحسابي

 % عدد % عدد % عدد

 المعرفة

 ٥٣,٩ ١٨١ ٤٥,٠ ١٨ ٥٥,١ ١٦٣ )١٧,٧-١٠منخفضة (

  

١,٦٣٣٩ 
 ٤١,٧ ١٤٠ ٥٢,٥ ٢١ ٤٠,٢ ١١٩ )٢٣,٣-١٦,٨متوسطة ( ٢

 ٤,٥ ١٥ ٢,٥ ١ ٤,٧ ١٤ )٣٠- ٢٣,٤مرتفعة (

 المهارات

 ٥٥,٧ ١٨٧ ٤٧,٥ ١٩ ٥٦,٨ ١٦٨ )١١,٧-٧منخفضة (

 ٣٨,١ ١٢٨ ٤٢,٥ ١٧ ٣٧,٥ ١١١ )١٦,٣-١١,٨متوسطة ( ٣ ١,٦٢٧١

 ٦,٣ ٢١ ١٠,٠ ٤ ٥,٧ ١٧ )٢١- ١٦,٤مرتفعة (

الخبرة 
 ٥ ١,٥٤٧١ ٥٣,٣ ١٧٩ ٥٢,٥ ٢١ ٥٣,٤ ١٥٨ )١١,٧-٧منخفضة (
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٤٥٩  

 ٣٨,٤ ١٢٩ ٣٧,٥ ١٥ ٣٨,٥ ١١٤ )١٦,٣-١١,٨متوسطة ( العلمیة

 ٨,٣ ٢٨ ١٠,٠ ٤ ٨,١ ٢٤ )٢١- ١٦,٤مرتفعة (

 االبتكار

 ٦٧,٩ ٢٢٨ ٦٠,٠ ٢٤ ٦٨,٩ ٢٠٤ )١٠-٦منخفضة (

 ٢٦,٢ ٨٨ ٢٧,٥ ١١ ٢٦,٠ ٧٧ )١٤-١١متوسطة ( ٤ ١,٦١٧٣

 ٦,٠ ٢٠ ١٢,٥ ٥ ٥,١ ١٥ )١٨-١٥مرتفعة (

فرق 
 العمل

 ٥٧,٤ ١٩٣ ٤٧,٥ ١٩ ٥٨,٨ ١٧٤ )٨,٣-٥منخفضة (

 ٣٦,٩ ١٢٤ ٤٧,٥ ١٩ ٣٥,٥ ١٠٥ )١١,٧-٨,٤(متوسطة  ١ ١,٦٤٧١

 ٥,٧ ١٩ ٥,٠ ٢ ٥,٧ ١٧ )١٥- ١١,٨مرتفعة (
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 توصیات الدراسة: 
سـتثمار نتـائج البحـوث - ١ زیادة المیزانیة المخصصة للبحث العلمي، وتسویق وإ

 .بما یخدم عملیة التنمیة
أن تقــوم إدارة الجامعــة بفــتح مكتــب خــاص لمتابعــة الخــریجین، بحیــث یــوفر - ٢

ذا المكتــب قاعـدة معلومــات عـن الخــریجین، ومـدى احتیاجــاتهم التدریبیــة، هـ
والعمــل علــي فــتح قنــوات االتصــال بهــم وربطهــم بالجامعــة واإلســتفادة مـــن 
أدائهـــــم وأفكـــــارهم عنـــــد توجـــــه الجامعـــــة إلجـــــراء تعـــــدیالت علـــــي خططهـــــا 

 .وبرامجها
أجــل  أن تــوفر الجامعــة المعامــل والــورش المجهــزة باإلمكانیــات الحدیثــة مــن- ٣

 .نقل خبرات الطالب العلمیة
أن تحــرص الجامعــة علــي عقــد االجتماعــات الطالبیــة إلبــداء آرائهــم بحریــة - ٤

 .وفعالیة والسماح لهم بطرح األفكار الجدیدة
 .أن تشارك الجامعة الطالب في بناء رؤیة ورسالة جامعیة قابلة للتنفیذ- ٥
االنتــاج  ینبغــي علــي الجامعــة مــد جســور المشــاركة والتعــاون مــع مؤسســات- ٦

الموجــودة بــالمجتمع المحــیط بهــا بحیــث تضــمن الــدعم المــالي الــذي یســاعد 
 .في تنفیذ برامجها األكادیمیة، والبحثیة

أن تقــــوم الجامعــــة بمراجعــــة برامجهــــا األكادیمیــــة وتخصصــــاتها، ومناهجهــــا - ٧
الدراسیة من منظور حاجة السوق والمجتمع لتلبیة حاجات الطلبـة بمـا یحـد 

 .والمحافظة علي الكفاءة الموجودة من هجرتهم للخارج
أن تقــــوم الجامعــــة بالتســــویق ألبحاثهــــا وأن تقــــوم بعمــــل شــــراكة بینهــــا وبــــین - ٨

 .مؤسسات االنتاج بما یخدم في عملیة تنمیة رأس المال البشري
أن تحـرص الجامعـة علـي إشـاعة الجـو الـدیموقراطي الحـر وتهیئـة الظـروف - ٩

ن الســــیطرة وقهـــر آدائهــــم لجمیـــع الطــــالب للعمـــل بشــــكل متـــوازن بعیــــدًا عـــ
 .وتشجیع العمل التعاوني
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٤٥٩  

أن تقــــــوم الجامعــــــة بعقـــــــد دورات ومحاضــــــرات (فكریـــــــة، ثقافیــــــة، دینیـــــــة، -١٠
سیاسـیة،علمیة) للثقیـف العـام للطلبـة، واستضـافة المفكـرین والبـاحثین وذوى 

 .الخبرة كنماذج یحتزي بها
ریج أن تقــوم الجامعــة بمراجعــة وتطــویر نظــم الدراســة بهــا بمــا یســمح بتخــ-١١

 .طالب ذو كفاءات عالیة
ــــــق الجامعــــــة مفهــــــوم وسیاســــــة الجــــــودة واإلعتمــــــاد فــــــي مختلــــــف -١٢ أن تطب

التخصصات والكلیات من خالل متابعة دقیقة من مركـز الجـودة واإلعتمـاد 
عتمــــاد الكلیــــات وذلــــك  الموجــــودة بهــــا للتأكــــد مــــن تطبیــــق هــــذه المعــــاییر وإ

امعــــات المحلیــــة لمســــاعدة الجامعــــة علــــي المنافســــة بینهــــا وبــــین بقیــــة الج
 .والعالمیة

أن تشــــارك الجامعــــة فــــي وضــــع خطــــة تفصــــیلیة للتنمیــــة التــــي یحتاجهــــا -١٣
المجتمـــع بصـــفة عامـــة والبیئـــة المحلیـــة بصـــفة خاصـــة وأن تكـــون الخطــــة 

 .شاملة لجمیع القطاعات االنتاجیة
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 المراجعقائمة 
: المراجع   أوًال

رأس المـال البشـري، إدارتـه وقیاسـه ): ٢٠١٢الجالئـل، حـاتم بـن صـالح سنوسـي (أبـو .١
 .واستثماره، مركز الخبرات المهنیة إلدارة القاهرة

، ١): التفكیــر اإلبتكــاري واإلبــداعي طریقــك إلــي التمیــز، ط٢٠١٢أبــو النصــر، مــدحت(.٢
 .مصر، القاهرة، المجموعة العربیة للتدریب والنشر

دراســـة میدانیــة علـــي  ). واقـــع رأس البشــري والمیـــزة التنافســیة،٢٠١١أبــو دیـــة، هنــادى(.٣
ـــل وبیـــت لحـــم مـــن وجهـــة نظـــر  الجامعـــات الفلســـطنیة بمحـــافظتي الخلی

 .الهیئة األكادیمیة، رسالة ماجستیر، جامعة الخلیل، فلسطین
): درجـة ممارسـة  مـدیري المـدارس الثانویـة بمحافظـات ٢٠٠٩أبو زعیتر، منیـر حسـن(.٤

أصـــول غـــزة للمهـــارات القیادیـــة وســـبل تطویرهـــا، رســـالة ماجســـتیر فـــي 
 .التربیة إدارة تربویة، جامعة غزة، كلیة التربیة، فلسطین

). درجــــة قیـــــام الجامعــــات الحكومیـــــة األردنیــــة بـــــدورها ودرجـــــة ٢٠٠٣األشــــقر، وفـــــاء(.٥
اســـتعدادها لمواجهـــة تحـــدیات القـــرن الواحـــد والعشـــرین، رســـالة دكتـــوراة، 

 .جامعة الیرموك، أربد، األردن
م علــي إنشــاء أول جامعــة فــي مصــر، تــاریخ ). مائــة عــا٢٠٠٨الجمیعــي، عبــد المــنعم(.٦

 .٢٠٠٦، دراسة الوثائق،٢٠٠٨-١٩٠٨الجامعات المصربیة، 
): البعـــد اإلســـتراتیجي للمــــوارد والكفـــاءات البشـــریة فــــي ٢٠٠٦الحـــاج، مـــداح عرابــــي (.٧

إستراتیجیة المؤسسة، مداخلـة مقدمـة فـي الملتقـي الـدولي الخـامس جـول 
عربیــة فــي ظــل اإلقتصـــادیات رأس المــال الفكــري ومنظمــات األعمــال ال

 .الحدیثة، جامعة الشلف
). العوامــــل المحــــددة لإلســــتثمار التعلیمــــي فــــي الــــرأس المــــال ٢٠٠٩الــــدهان، محمــــد(.٨

البشـري فـي الجزائـر، مجلـة العلـوم اإلنسـانیة، جامعـة منتـوري قســنطینة. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــي موقـــــــــــــــــــــــــــــــع  متـــــــــــــــــــــــــــــــاح عل
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٤٥٨                                                    DDOOII  : 10.12816/0053082 

اإلســـتثمار التعلیمـــي فـــي رأس المـــال البشـــري مقارنـــة نظریـــة ): ٢٠١٠الـــدهان، محمـــد(.٩
ودراسة تقییمیة لحـال الجزائـر، رسـالة دكتـوراة، جامعـة فتـوري، قسـطینة، 

 .الجزائر
ــــد اهللا( .١٠ ــــل للنشــــر والتوزیــــع، ٢٠٠٥الرشــــدان، عب ــــیم، دار وائ ــــي إقتصــــادیات التعل ): ف

 .عمان، األردن
حــــوري فــــي تأهیــــل مخرجــــات ). كلیــــات المجتمــــع ودورهــــا الم٢٠١٢الریمــــي، حمیــــد( .١١

ـــة، مســـقط، ســـلطنة  ـــدول العربی ـــي فـــي ال ـــدریب التقنـــي والمهن التعلـــیم والت
 .مارس/آذار ١٩-١٧عمان،

ــــد، وآخــــرون( .١٢ ــــي إدارة التغییــــر ٢٠١٣الســــاعدي، مؤی ): تــــأثیر رأس المــــال البشــــري ف
التنظیمي، مجلة القادسیة للعلـوم اإلداریـة واالقتصـادیة، جامعـة كـربالء، 

 .٢، ع ١٠مج 
ـــادة االســـتراتیجیة فـــي تطـــویر ٢٠١٨ائي، أیمـــن جاســـم محمـــد (الطـــ .١٣ ). اســـهامات القی

رأس المــال البشــرى، دراســات اســتطالعیة ألراء عینــة مــن العــاملین فــي 
ــــي  ــــاح عل ــــدین، العــــراق. مت ــــة الراف ــــوي، تنمی ــــة محافظــــة نین ــــة تربی مدیری
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): الخبـــــرات العلمیـــــة المكتســـــبة مـــــن خـــــالل إنجـــــاز ٢٠١٢( العـــــاني، وجیهـــــة ثابـــــت .١٤
 .األنشطة البحثیة وعالقتها ببعض المتغیرات، جامعة سلطان عمان

الوضــع  -القیــاس -): رأس المــال البشــري فــي مصــر المفهــوم٢٠٠٧العربــي، أشــرف( .١٥
 .(٣٩النسبي، مجلة بحوث إقتصادیة عربیة، العدد(

لمــــوارد البشــــریة فــــي العــــالم العربــــي ): مــــا هیــــة تنمیــــة ا٢٠٠٤العلمــــى، ویــــوكمیش( .١٦
والنــــامي، مداخلــــة فــــي الملتقــــي الــــدولي حــــول التنمیــــة البشــــریة وفــــرص 

 .اإلندماج في إقتصاد المعرفة والكفاءات البشریة ، الجزائر
، عمـان، دار ٣): المـدخل إلـي إدارة المعرفـة، ط٢٠١٢العلي، عبد السـتار، وآخـرون( .١٧

 .المسیرة النشر والتوزیع



    ٢٠١٨٢٠١٨لسنة لسنة   ––  لثلثعدد الثاعدد الثاالال  ––العاشر العاشر   المجلدالمجلد    ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  ــ  الدراسات التربویة واالنسانیةالدراسات التربویة واالنسانیة  مجلةمجلة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

٤٥٩  

بواســــــــــــــــــــطة: المنظمــــــــــــــــــــة المتعلمــــــــــــــــــــة وأدارة المعرفــــــــــــــــــــة،  العمــــــــــــــــــــار، عبیــــــــــــــــــــر .١٨
Htt://knol.google.com/k/abir-alammar/learning-

organization-and-knowledge/18yfda7mei90j/ll 
): اإلسـتثمار فـي المـوارد البشـریة، دراسـة إقتصـادیة ٢٠١٤الفیل، أسامة أحمد محمـد( .١٩

  .إسالمیة، دار التعلیم الجامعي، األسكندریة، مصر
). دور مؤسســـــات التعلـــــیم العـــــالي فـــــي ٢٠٠١لكبیســــى، عبـــــد اهللا وقمیـــــر، محمـــــود(ا .٢٠

التنمیــــة اإلقتصــــادیة للمجتمــــع، دار الثقافــــة للطباعــــة والنشــــر والتوزیــــع، 
 .الدوحة، قطر

): التعلــیم وأثــره فــي التنمیــة اإلقتصــادیة عائــد اإلســتثمار فــي ٢٠٠٧الهایشــة، ســالمة( .٢١
تصــادیة ألداء العــاملین، دراســة  رأس المــال البشــري... قیــاس القیمــة اإلق

ــــــــیم، شــــــــبكة األلوكــــــــة ــــــــم اقتصــــــــادیات التعل ــــــــي عل -wwwتطبیقیــــــــة ف
alukah.net. 15/3/2018  

): اإلســـتثمار فـــي رأس المـــال البشـــري ٢٠١١ألیفـــي محمـــد، محمـــد، فرعـــون أمحمـــد(  .٢٢
كمــدخل حــدیث إلدارة المــوارد البشـــریة بالمعرفــة، الملتقــي الــدولى حـــول 

 .االقتصادیة، الجزائر، جامعة المسیلةصنع القرار في المؤسسة 
ـــــة، محمـــــد( .٢٣ ): اإلدارة اإلســـــتراتیجیة للمـــــوارد البشـــــریة، كلیـــــة األعمـــــال، ٢٠١٧باهدیل

  :جامعـــــــة الملـــــــك عبـــــــد العزیـــــــز، متـــــــاح عـــــــاي الموقـــــــع
http://mbahudhailah.kau.edu.sa/Default.aspx?site-

ID=0013579&Lng=AR،(22/01/2017). 
ــــة لعــــام ٢٠٠٣نمــــائي (برنــــامج األمــــم المتحــــدة اإل .٢٤ ــــة اإلنســــانیة العربی ): تقریــــر التنمی

 .م٢٠٠٣
). اإلســــتثمار فــــي رأس المــــال البشــــري ودوره فــــي ٢٠١٥بــــن دریــــدى، عبــــد الغنــــي ( .٢٥

ــــات  ــــة بمكتب ــــة، دراســــة میدانی ــــات الجامعی تطــــویر أداء العــــاملین بالمكتب
ــــات والمعلومــــات األردنیــــة، ٢جامعــــة ســــطیف ــــة األردنیــــة للمكتب ، المجل
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــعاألردن. مت  اح علـــــــــــــــــــــــــي الموق
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٤٥٨                                                    DDOOII  : 10.12816/0053082 

): مقربــة المــوارد الداخلیــة والكفــاءات كمــدخل للمیــزة التنافســیة ٢٠١٢بوازیــد، وســیلة ( .٢٦
ـــــي بعـــــض  ـــــة، دراســـــة تطبیقیـــــة عل فـــــي المؤسســـــة اإلقتصـــــادیة الجزائری
المؤسســـــات اإلتصـــــادیة بوالیـــــة ســـــطیف، مـــــذكرة مقدمـــــة لنیـــــل شـــــهادة 

علـــــوم التســـــییر، تخصـــــص إدارة إســـــتراتیجیة، جامعـــــة  الماجســــتیر فـــــي
 .١سطیف

). دور رأس المـال البشــري فـي تحقیـق األداء المتمیـز الجــامعي، ٢٠١٧جـابر، ثنـاء ( .٢٧
دراســة حالـــة، جامعـــة محمــد خیضـــر، بســـكرة، كلیــة العلـــوم االقتصـــادیة 

 .والتجاریة وعلوم التسییر، الجزائر
ـــازیق(). الخطـــة اإلســـتر ٢٠٢٢-٢٠١٣جامعـــة الزقـــازیق( .٢٨ -٢٠١٣اتیجیة لجامعـــة الزق

 ٣٧)، وحدة التخطیط اإلستراتیجي،ص٢٠٢٢
، عمـــــان، ١): إدا.رة المعرفـــــة، ط٢٠١١جـــــرادات، ناصـــــر محمـــــد ســـــعود، وآخـــــرون( .٢٩

 .األردن، إثراء للنشر والتوزیع
): تســــییر المــــوارد البشــــریة مــــن خــــالل ٢٠١٣حجــــازي، إســــماعیل ، ســــعاد معــــالیم( .٣٠

 .یع، عمانالمهارات، دار أسامة للنشر والتوز 
): مــــــدخل اســــــتراتیجي لتخطــــــیط وتنمیــــــة المــــــوارد البشــــــریة ٢٠٠٢حســــــن، راویــــــة ( .٣١

  .األسكندریة، الدار الجامعیة
): رأس المـــال الفكــري وتــأثیره علـــي ٢٠٠٩حســن، لیــث ســـعد اهللا ،الجمیل،ســعد ریــم( .٣٢

 .أنواع فرق العمل، مجلة تنمیة الرافدین، جامعة الموصل
وارد البشــریة فـي المنظومــة التربویــة الجزائریــة ): تكـوین المــ٢٠٠٩حسـیبة، بــن عمــار( .٣٣

ـــة فلســـطین، رســـالة ماجســـتیر،  ـــة: تكـــوین المكـــونین فـــي والی دراســـة حال
 .جامعة فتوري، قسطینة، الجزائر

): إدارة اإلبــداع واإلبتكــار فــي المنظمــات األعمــال، ٢٠١١حصــوانة، عــاكف لطفــي ( .٣٤
 .١جامعة البلقاء التطبیقیة، األردن، ط

): دور رأس المـــال الفكـــرى فـــي تحقیـــق ٢٠١٢ق ، نـــذیر بـــو ســـهوة(ســـالم، عبـــد الـــراز  .٣٥
المیـــــــزة التنافســـــــیة للمؤسســـــــات الصـــــــغیرة والمتوســـــــطة، ملتقـــــــي حـــــــول 
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٤٥٩  

اســــتراتیجیات التنظـــــیم وموافقـــــة المؤسســـــات الصـــــغیرة والمتوســـــطة فـــــي 
 .أبریل ١٨،١٩الجزائر، جامعة صدي مرباح ورقلة، أیام

ة العـاملین وسـالمتهم وأثرهـا فـي ). بـرامج صـح٢٠٠٦السالمي، أشواق جاسم جعفـر( .٣٦
رأس المـــال البشـــري، أطروحـــة ماجســـتیر فـــي علـــوم اإلدارة العامـــة كلیـــة 

 .اإلدارة واإلقتصاد، جامعة بغداد
): دور تســییر المهــارات فــي تحســین األداء البشــریة بالمؤسســة ٢٠١٥شــنافي، نــوال ( .٣٧

فـــرع جنـــرال كابـــل  -الصــناعیة، دراســـة حالـــة مؤسســـة صـــناعیة الكوابـــل
ـــوم تســـییر، جامعـــة محمـــد یســـك ـــوراة علـــوم، تخصـــص عل رة، رســـالة دكت

 .خیضر بسكرة
): اإلسـتثمار فـي التعلـیم ونظریاتـه، مجلـة كلیـة اآلداب والعلـوم ٢٠٠٨صباح، غربـي( .٣٨

 .اإلنسانیة واإلجتماعیة، العددان الثاني والثالث
 ): التـدریب الفعـال فـي تطـویر رأس المـال الفكـري٢٠١٠عارف، عالیـة عبـد الحمیـد ( .٣٩

ــــة مصــــر  ــــرار فــــي جمهوری ــــق علــــي مركــــز دعــــم واتخــــاذ الق مــــع التطبی
وزارة  -ورقــة مقدمـة ضــمن فعالیــات مـؤتمر رأس المــال الفكــري -العربیـة

األوقــاف والشـــئون اإلســالمیة، قطـــاع التخطــیط والتطـــویر، الكویــت مـــن 
 .٢٠١٠ینایر  ٢٠-١٨٧

ـــدین محمـــد( .٤٠ ـــاقي، صـــالح ال ل تطبیقـــي ): إدارة المـــوارد البشـــریة، مـــدخ٢٠٠٤عبـــد الب
 .معاصر، الدار الجامعیة، األسكندریة، مصر

). دور التــــدریب فـــي تنمیـــة رأس المــــال ٢٠١١عبـــد الحـــي، رمــــزي أحمـــد مصـــطفي( .٤١
 البشـــري، مجلـــة كلیـــة التربیـــة، جامعـــة طنطـــا. متـــاح علـــي الموقـــع

http://search.mandumah.com/Record/470109  
إلجتماعیـة بالجامعـات المصــریة ). إدارة المسـئولیة ا٢٠١٧عبـد السـالم، غـادة محمـد( .٤٢

وتنمیــــة رأس مالهـــــا البشـــــري، دراســـــة تحلیلیـــــة، مجلـــــة اإلدارة التربویـــــة، 
الجمعیة المصریة للتربیة المقارنة واإلدارة التعلیمیـة، مصـر. متـاح علـي 
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ل البشـــــري وتطـــــویر ): دور اإلســـــتثمار فـــــي رأس المـــــا٢٠١٦عبـــــد الصـــــمد، ســـــمیرة( .٤٣
الكفـــاءات فـــي تحقیــــق التمیـــز بالمنظمـــات، رســــالة دكتـــوراة فـــي تســــییر 
ــــة  ــــوم االقتصــــادیة والتجاری ــــة العل المــــوارد البشــــریة، جامعــــة بســــكرة، كلی

 .وعلوم التسییر، بسكرة
ــــان( .٤٤ ــــة٢٠٠٤عثمــــان، یوری ــــي  -): اقتصــــادیات المعرف ــــة ف ــــاهیم واتجاهــــات، مداخل مف

بشــریة وفــرص االنــدماج فــي اقتصــادیات الملتقــي الــدولي حــول التنمیــة ال
المعرفــة والكفــاءات البشــریة، كلیــة الحقــوق والعلــوم االقتصــادیة، جامعــة 

 .مارس ١٠-٩ورقلة، الجزائر،
ـــدین، حلیمـــة( .٤٥ ـــة ٢٠٠٦عـــز ال ـــدخل، دراســـة حال ـــد مســـتوى ال ـــیم فـــي تحدی ): دور التعل

  .الجزائر، جامعة الجزائر، رسالة ماجستیر
إدارة المــوارد البشــریة بعــد اســتراتیجي، األردن، دار ): ٢٠٠٩عقیلــي، عمــر وصــفي ( .٤٦

 .وائل
): اقتصـــــادیات التعلـــــیم، مبــــادئ راســـــخة واتجاهـــــات ٢٠٠٣فیلــــة، فـــــاروق عبــــد اهللا ( .٤٧

 .حدیثة،  دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان
): اقتصـــــادیات التعلـــــیم، مبــــادئ راســـــخة واتجاهـــــات ٢٠٠٧فیلــــة، فـــــاروق عبــــد اهللا ( .٤٨

 .، عمان٢المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، طحدیثة،  دار 
). تصور مقترح السـتخدامات بطاقـة التقیـیم المتـوازن فـي تقیـیم ٢٠١٥مانع، سبرینة ( .٤٩

أداء المـــوارد البشــــریة بالجامعـــات، مجلــــة الدراســـات المالیــــة المحاســــبیة 
ــــــع ــــــي الموق ــــــر. متــــــاح عل  اإلداریــــــة، جامعــــــة أم البــــــواقي، الجزائ
http://search.mandumah.com/Record/837470  

): أثــر اســتراتیجیة تنمیــة المــوارد البشــریة علــي أداء األفــراد فــي ٢٠١٥مــانع، ســبرینه( .٥٠
الجامعــات، دراســة حالــة عینــة مــن الجامعــات الجزائریــة، رســالة دكتــوراة 
علــــوم فــــي علـــــوم التســــییر، جامعــــة بســـــكرة، كلیــــة العلــــوم االقتصـــــادیة 

 .والتجاریة وعلوم التسییر، یسكرة
ـــه(محجـــوب .٥١ ـــاب للطباعـــة ١٩٩١، وجی ـــق البحـــث العلمـــي ومناهجـــه، دار الكت ). طرائ

 .والنشر، الموصل
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٤٥٩  

). التعلــیم العــالي فــي مواحهــة تحــدیات تأســیس ٢٠٠٨محمــد، أشــرف الســعید أحمــد( .٥٢
مجتمـــع المعرفــــة فـــي مصــــر، مجلـــة كلیــــة التربیـــة، جامعــــة المنصــــورة، 

 .) سبتمبر٦٨مصر، العدد(
ــیم العــالي فــي ). ضــ٢٠٠٨محمــود، أشــرف محمــود أحمــد( .٥٣ مان جــودة مؤسســات التعل

مصــر فــي ضــوء معــاییر بعــض هیئــات اإلعتمــاد الدولیــة، مــن بحـــوث 
المـــؤتمر العلمـــي األول لكلیـــة التربیـــة بالغردقـــة بعنـــوان: تكامـــل التربیـــة 
ــم القــرن الحــادي والعشــرین، المنعقــد فــي  والعلــوم واآلداب فــي إعــداد معل

 .امعة جنوب الوادىفبرایر، كلیة التربیة، ج ٢٤-٢٣الفترة من
. الــدور اإلســتراتیجي إلدارة المــوارد البشــریة فــي تحقیــق مزایــا ٢٠١٥مصـلح، عطیــة ( .٥٤

ـــدم للمـــؤتمر العلمـــي  تنافســـیة لمنتظمـــات األعمـــال المعاصـــرة، بحـــث مق
الفـرص والتحـدیاتوالتطلعات،  -الدولي المحكم بعنوان منظمـات األعمـال
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