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       :مستخلص ال

)زيادة معدالت  2030تحقيق الهدف االستراتيجي لرؤيا  الدراسة إلي تهدف

التوظيف( بالجامعة و ذلك بالعمل على الهدف الفرعي )تطوير رأس المال البشري( 

واتبع الباحثين المنهج الوصفي التحليلي. وتوصلت الدراسة  و كافة أهدافه التفصيلية.

أن توفر التعليم والتعلم في جامعة نجران من وجهة نظر إلى عدد من النتائج أهمها، 

عينة الدراسة تتجه نحو الموافقة بدرجة مرتفعة، وذلك بداللة وسطها الحسابي البالغ 

(، أن توفر التدريّب في جامعة نجران من 0,593قدره ) ( وبانحراف معياري4,05)

وجهة نظر عينة الدراسة تتجه نحو الموافقة بدرجة متوسطة، وذلك بداللة وسطها 

(، أن توفر االهتمام 0,882( وبانحراف معياري قدره )3,67الحسابي البالغ )

ة بدرجة بالخبرات في جامعة نجران من وجهة نظر عينة الدراسة تتجه نحو الموافق

( وبانحراف معياري قدره 3,66متوسطة، وذلك بداللة وسطها الحسابي البالغ )

العمل على تحقيق رؤية  وأوصت الدراسة بعدد من التوصيات منها،(. 0,874)

فيما يتعلق بتطوير رأس المال البشري، االستفادة القصوى من  2030المملكة 
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دريس بالجامعة لبناء كادر بشري الخبرات المهنية الموجودة لدى أعضاء هيئة الت

إتاحة قدر أكبر من التدريب ألعضاء هيئة التدريس داخل شاب متميز في المستقبل، 

 الجامعة.

:) التعليم والتعلم، التدريب، االهتمام بالخبرات، االهتمام بالمعرفة، كلمات مفتاحية

 االهتمام بالقدرات، تحسين البيئة التنظيمية(

Abstract: 

The study aimed to achieve the strategic goal of Vision 

2030 (increasing employment rates) at the university by working 

on the sub-goal (developing human capital) and all its detailed 

objectives. The researchers followed the descriptive analytical 

approach. The study reached a number of results, the most 

important of which is that the availability of teaching and 

learning at the University of Najran from the point of view of the 

study sample tends towards approval with a high degree, as a 

sign of its arithmetic mean of (4.05) and a standard deviation of 

(0.593), that the availability of training at Najran University 

from The viewpoint of the study sample tends towards approval 

with a medium degree, as evidenced by its arithmetic mean of 

(3.67) and a standard deviation of (0.882). Availability of 

interest in experiences at the University of Najran from the point 

of view of the study sample tends towards approval with a 

medium degree, as evidenced by its average arithmetic. (3.66) 

and with a standard deviation of (0.874), The study 

recommended a number of recommendations, including, 

working to achieve the vision of the Kingdom 2030 in terms of 

developing human capital, making the most of the professional 

expertise of the university faculty members to build a 

distinguished young human cadre in the future, and providing 

more training for faculty members within the university. 

Keywords :( Teaching and learning, training, interest in 

experiences, interest in knowledge, interest in capabilities, and 

improvement of the organizational environment).  
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 المقدمة:أوالً: 

( رصيد المعرفة الضمنية Human Capitalيمثل رأس المال البشري )

% من رصيد 85-75في عقول الموارد البشرية، ذلك الرصيد الذي يشكل  المتواجدة

المخزون المعرفي في المنظمة والمتولد من المقدرة العقلية البشرية، تلك المقدرة التي 

تكونها محفظة متكاملة من الموجودات الالملموسة تشمل )المعارف ، الخبرات، 

بد من االستثمار فيها ألن منحنى  المهارات والتعليم واإلرث التاريخي( والتي ال

انتاجية تلك الموجودات يتزايد بتقدم العمر وبالتالي ال يخضع لقانون الغلة المتناقصة 

فضالً عن االستخدام المتعدد والمتزامن لها على العكس من الموجودات األخرى. 

ساسية ويعتبر تحقيق األداء المتميز من جانب العاملين في أي منظمة أحد المبادئ األ

لفلسفة إدارة الجودة الشاملة وعلى صعيد الفكر اإلداري ظهرت مدارس واتجاهات 

ً من محاور اهتماماتها. هذا حيث  وحركات عديدة كان األداء وتحسينه محوراً رئيسيا

تولي حكومة المملكة العربية السعودية قدراً كبيراً من االهتمام بتنمية رأس المال 

ا الرامية إلى تحقيق التطور االقتصادي والتنمية الشاملة البشري، وذلك ضمن مساعيه

، والتي تشمل رؤية ” 2030“في كافة المجاالت، وترجمة تلك الجهود هي رؤية 

شاملة لعملية التطوير والتحديث في كافة األبعاد والمجاالت، ومن ضمنها رأس المال 

رأس المال البشري،  البشري، وتتضمن هذه الرؤية العديد من البرامج ومنها برنامج

والذي أعتبر أن العنصر البشري العامل األساسي لنجاح المشروعات التنموية، لذا 

اتجهت الرؤية إلى دعم وتفعيل هذا العنصر المهم، واالهتمام بقياس كفاءة رأس المال 

البشري في القطاع العام والخاص وتقويمها وتحليلها، والمساندة في توفير الكوادر 

واالستشارات والشراكات االستراتيجية المتعلقة برأس المال البشري،  والدراسات

والمساعدة في االختيار والتطبيق لتحقيق األهداف االستراتيجية. وفي هذا اإلطار 

تمثل جامعة نجران احدى جامعات قطاع التعليم العالي بالمملكة وبالتالي فهي معنية 

اسات بشكل دوري أحد اآلليات ولعل رعاية البحوث والدر 2030بتطبيق رؤية 

األساسية في تحقيق الرؤية وكمثال دعمها للدراسة الحالية كأحد بحوث المرحلة 

البحثية التاسعة لهم منا كل الشكر والعرفان، تقف الدراسة ما تم انجازه من تطوير 

 للكادر البشري السعودي وغير السعودي العامل بالجامعة.

 ثانياً: مشكلة الدراسة:

مشكلة الدراسة في االجابة على السؤال التالي: ما مدى مساهمة  تتلخص

بالخبرات، االهتمام  )التعليم والتعلم، التدريب، االهتمامعناصر رأس المال البشري 

في تميز أداء هيئة التدريس بالمعرفة، االهتمام بالقدرات، تحسين البيئة التنظيمية( 

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

 ؟2030
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 ثالثاً: أهداف الدراسة:

 تسعي الدراسة لتحقيق األهداف التالية:

)زيادة معدالت التوظيف( بالجامعة و  2030تحقيق الهدف االستراتيجي لرؤيا / 1

ذلك بالعمل على الهدف الفرعي )تطوير رأس المال البشري ( و كافة أهدافه 

 :  التفصيلية

 أ/ بناء رحلة تعليمية متكاملة.

 ب/ تحسين جاهزية الشباب لدخول سوق العمل.

 ج/ تعزيز ودعم ثقافة االبتكار وريادة األعمال.

 د/ تحسين الظروف المعيشية للوافدين.

/ تشخيص الوضع الراهن لرأس المال البشري للجامعة لتحديد متطلبات التطوير 2

 وتميز األداء.

 ب اإلدارية الحديثة لتطوير رأس المال البشري ./ األخذ باألسالي3

/ الكشف عن كل ما يؤثر سلباً على رأس المال البشري بالجامعة و محاولة إيجاد 4

 الحلول و البدائل.

 رابعاً: أهمية الدراسة:

خالل أهمية رأس المال البشري وإسهامه المباشر  من الدراسة تتمثل أهمية

مصدراً مهما للنمو المستدام، ورفع معدالت هذا النمو عن في التقدم التقني، حيث يُعد 

طريق زيادة االنتاجية واالستثمارات في األصول الملموسة وغير الملموسة مثل 

االبتكار والتعليم والتدريب، وأدت هذه األهمية إلى االهتمام بتنمية وتطوير رأس 

قيمة الوظائف التي ال المال البشري خاصة في ظل التقدم التكنولوجي، الذي يقلل من 

 تحتاج إلى مهارات عالية، مقابل خلق وظائف جديدة ترتكز إلى المعرفة.

كما أن الدراسة قد تسد ثغرة علمية وتعمل على توفير معلومات تفيد المهتمين بتحقيق 

، كما توفر مرجع بالمكتبة للدارسين المهتمين بالفكر اإلداري 2030رؤية المملكة 

فتح آفاقاً لبحوث جديدة في تطوير رأس المال البشري بالجامعات واالقتصادي، وقد ت

 السعودية.

 خامساً: فروض الدراسة:

 -لإلجابة على تساؤالت الدراسة يتم اختبار الفرضية الرئيسية التالية:

( لرأس المال البشري في α=  0,05هنالك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )

هيئة التدريس في جامعة نجران. وتتفرع منها الفرضيات  األداء المتميز لدى أعضاء

 التالية:

( للتعليم والتعلم في α=  0,05/ هنالك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )1

 األداء المتميز لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة نجران.
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ي األداء ( للتدريب فα=  0,05/ هنالك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )2

 المتميز لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة نجران.

 بالخبرات ( لالهتمامα=  0,05/ هنالك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )3

 في األداء المتميز لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة نجران.

بالمعرفة الهتمام ( لα=  0,05/ هنالك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )4

 في األداء المتميز لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة نجران.

( لالهتمام بالقدرات α=  0,05/ هنالك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )5

 في األداء المتميز لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة نجران.

تحسين البيئة ( لα=  0,05/ هنالك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )6

 التنظيمية في األداء المتميز لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة نجران.

 : سادساً: حدود الدراسة

 .نجران -المملكة العربية السعودية  -المجال المكاني:

 .م2021-2020 -: الزماني المجال

 .أعضاء هيئة التدريس في جامعة نجران  -المجال البشري:

 والدراسات السابقةاإلطار النظري 

 رأس المال البشري:

 : والتعريف  المفهوم

يفهم من رأس المال البشري أنه يشتمل على المعارف والقدرات والمهارات 

والخبرات الفردية إلجمالي الموظفين والمديرين العاملين في الشركة وذلك فيما يتعلق 

المعرفة والمهارات بالمهام المنوطة بهم، إضافة إلى إمكانية اضافة مستودع 

 (Abulgadaeel,2012:181والخبرات المكتسبة عن طريق التعلم. )

يعرف رأس المال البشري بأنه" القيمة المجمعة للمعرفة المتوافرة 

بالمنظمة"، كما يعرف بأنه " مجموع المعارف التي تمتلكها المنظمة وتكمن في عقول 

كمي للمواقف والخبرة والمعرفة العاملين فيها"، كذلك عرف بأنه "المجموع الترا

واالبداع والطاقة والحماس الذي يبديه األشخاص الستثمارها في أعمالهم". كما 

أن رأس المال البشري يتضمن كل :  OECDاعتبرت منظمة التعاون األوربية 

المعرفة والمهارات والقدرات المتجسدة في األفراد والمرتبطة بالنشاط االقتصادي 

 (Shatatha, 2019:62لهم". )

 أبعاد رأس المال البشري:

 التعليم والتعلم: 

إن المنظمة التي تتعلم هي التي تهتم بالمعرفة والمعلومات عند ممارسة 

وظائف وعمليات اإلدارة وكذلك فإنها تؤمن بأهمية التعلم والتعليم المستمرين لجميع 

الحاسب اآللي والتدريب العاملين، أيضاً المنظمة التي تتعلم تعطي إلدارة المعلومات و
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حقهم من االهتمام والميزانية والمنظمة التي تتعلم باإلضافة إلي أنها تطبق فكر اإلدارة 

بالمعرفة فهي تطبق كذلك فكر اإلدارة على المكشوف، والمنظمة التي تتعلم من 

معارفها وخبراتها ومن معارف وخبرات العاملين بها ومن معارف وخبرات 

 ,Abu alnasrهي ال تجد غضاضة من أن تتعلم من اآلخرين. )المنظمات األخرى 

2017: 236) 

 التدريب: 

التدريب هو )الجهد المنظم والمخطط له لتزويد القوى البشرية في المنظمة 

بمعارف معينة وتحسين وتطوير وتنمية مهاراتها وقدراتها وتغيير سلوكها واتجاهاتها 

نظمة من خالل رفع إنتاجيتها بشكل عام(.  بشكل ايجابي وفقاً لمصلحتهم ومصلحة الم

(Dura et al, 2010: 232) 

كمااا يعاارف التااادريب علااى أناااه )نشاااط مخطاااط يهاادف إلاااى تزويااد األفاااراد 

بمجموعة من المعلوماات والمهاارات التاي تاؤدي إلاى زياادة معادالت أداء األفاراد فاي 

 (Salah Eldin, 2000, 69) العمل(.

ً بعد للتدريب أهمية كبيرة والسيما  التدريب المهني وتزداد هذه األهمية يوما

يوم بتعقد النظم الصناعية وبتطور أنظمة اإلدارة ومناهجها وفلسفاتها فالتدريب يؤدى 

بال شك إلى زيادة كم اإلنتاج كما يؤدى إلى زيادة تحسين جودة السلع المنتجة ويرفع 

اءة المتدرب وإلى زيادة من مستوى الخدمات التي تقدم لألفراد، كما يؤدى إلى رفع كف

فاعلية المؤسسات الصناعية والزراعية والتجارية والسياحية، كما يؤدي إلى رفع 

كفاءة مرافق الخدمات العامة وكلما ارتفعت كفاءة العاملين في مؤسسة ما كلما 

انخفضت تكلفة اإلنتاج، األمر الذى يؤدى إلى الرخاء وإلى تحقيق رفاهية المجتمع 

 (Eisawi, 1992: 143شباع حاجات ابنائه من السلع والخدمات. )وتقدمه وإلى إ

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

 

/ يكسب التدريب العاملين معارف ومهارات واتجاهات ذات عالقات مباشرة بالعمل 1

وبالتالي إنتاجية المنشأة مما يطور ادوارهم ومهاراتهم في العمل ويرفع من إنتاجيتهم 

 ككل.

/ يكسب الفرد ثقة بنفسه وقدرة على العمل من دون االعتماد على اآلخرين ويدعم 2

 احترامه لنفسه واحترام اآلخرين له ويرفع روحه المعنوية.

/ يكسب الفرد خبرات جديدة تؤهله لالرتقاء وتحمل مسئوليات أكبر وربما 3

 مسئوليات قيادية.

 ب لدى الفرد المرونة والقدرة على التكيف في حياته العملية./ ينمي التدري4

ً يتركز على تحسين األداء الحالي 5 ً ومخططا / التدريب بوصفه جهداً منظما

والمستقبلي لألفراد والجماعات وهذا في الواقع تحسين لألداء العام في التنظيم أو 
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درة على بلوغ أهدافها، ومن المؤسسة ورفع للفعالية الكلية للمنظمة مما يجعلها أكثر ق

ناحية ثانية فإن ارتفاع إنتاجية المؤسسات بسبب جهود التدريب وأنشطته سيرفع 

اإلنتاجية الكلية للمجتمع مما ينعكس إيجابياً على ازدياد الدخل وارتفاع مستوى 

 المعيشة.

ى / عن طريق التدريب يمكن تخفيض النفقات فزيادة المهارة والكفاءة في العمل تؤد6

 إلى اإلقالل من نسبة األخطاء مما يؤدى إلى اإلقالل من تكاليف العمل.

/ يساهم التدريب في اإلقالل وتسهيل اإلشراف فالموظف أو العامل المتدرب جيداً 7

 تقل نسبة أخطائه ويمكن أن يمارس الرقابة الذاتية على أعماله.

ل التي يزاولونها / يمكن عن طريق التدريب حماية العاملين من أخطار األعما8

 فاألفراد المهرة أقل عرضة إلصابات العمل وحوادثه.

/ يساعد التدريب على استقرار اإلنتاج في المنظمة وذلك من خالل أن األفراد 9

ً وهذا ما يساعد على تخطيط  ً ومستقراً نسبيا المتدربين يكون مستوى إنتاجهم ثابتا

 اإلنتاج فيها لمواجهة حجم المبيعات المرتقب.

 بالمعرفة: االهتمام 

المعرفة هي كل شيء ضمني أو ظاهري يستحضره األفراد ألداء أعمالهم 

بإتقان أو التخاذ قرارات صائبة  ولقد تناول الباحثون مفهوم إدارة المعرفة من زوايا 

عدة، فمنهم من تناوله من منظور تقنى بالتركيز على تقنيات المعلومات التي تسهل 

ا، وتعرف بأنها تجسيد العمليات التنظيمية التي تبحث في عملية نشر المعرفة وتطبيقه

مزج قابليات تقنيات المعلومات على معالجة البيانات والمعلومات وقابلية االبداع 

واالبتكار لألشخاص، وآخرون تناولوه بالتركيز على الجوانب الثقافية واالجتماعية 

ي والذكي لثقافة المنظمة والقدرة على فقد جرى تعريف إدارة المعرفة بأنها الفهم الواع

استخدام وتطبيق التغيير الحاصل في هذه الثقافة، كما يمكن تعريفها بأنها الجهد المنظم 

الواعي الموجه من قبل منظمة أو مؤسسة ما من أجل اكتساب وجمع وتصنيف وخزن 

ل كافة أنواع المعرفة ذات العالقة بنشاط تلك المؤسسة وجعلها جاهزة للتداو

والمشاركة بين افراد واقسام ووحدات المؤسسات بما يرفع مستوى كفاءة اتخاذ 

 (Elkobisi, 2005: 12القرارات واألداء التنظيمي. )

 Implicitتنقسم المعرفة إلى نوعين رئيسيين هما المعرفة الظاهرة )

Knowledge وهى المعرفة الرسمية المصنفة ضمن مستندات المنظمة أو قواعد )

البيانات الخاصة بها المتاحة لكل من يرغب في الوصول إليها وهى مخزونة في 

التقارير والوثائق المختلفة ومتاحة في وسائط متعددة األشكال توفرها تقنيات 

ث واالستخدام بمختلف االتصاالت والمعلومات ويتم التعامل معها بالتبادل والتحدي

الوسائل وحسب رغبات ومتطلبات المستخدمين وقد سميت بالمعرفة الراسخة نظراً 

لسهولة استخالصها من الشخص أو المستفيد من المنظمة باإلضافة إلى إمكانية 
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توثيقها بسرعة ودقة وقد القى هذا النوع من المعرفة االهتمام الكبير من قبل 

يث سعت إلى بناء نظم معلومات وقواعد بيانات يمكن من المنظمات منذ زمن طويل ح

خاللها تنظيم وتصنيف وتبويب المعرفة والمعلومات الصريحة والمكتوبة، أما النوع 

( وهى المعرفة التي يختزنها Explicit Knowledgeالثاني وهو المعرفة الضمنية )

ر معلومة وال أصحابها في عقولهم ولم يعبروا عنها بأي صيغة من الصيغ فهي غي

متاحة لآلخرين وتظل حبيسة عقول أصحابها وقد تموت معهم وال يقدر لها الظهور 

وفى احيان أخرى قد تتهيأ ألصحاب تلك المعرفة الفرص والحوافز التي تدفعهم 

للتصريح بها واظهارها لآلخرين بدرجات مختلفة من الوضوح وتتمثل في الخبرات 

ورات والفطنة وطرق التعلم والمهارات الشخصية والمؤسسية والقصص والتص

% من المعرفة في المنظمة هي 80والفهم والثقافة التنظيمية وهنالك ما يقارب من 

معرفة ضمنية مختزنة في عقول العاملين فيها وهم الذين يطلق عليهم رأس المال 

الفكري وقد شبهت المعرفة بجبل الجليد المعروف الجزء الظاهر منه الذى يمثل 

 رفة الصريحة بينما الجزء االعظم المخفي منه يمثل المعرفة الضمنية.المع

(Elmaany, 2010: 210) 

 االهتمام بالقدرات:

 للعااملين الالزماة الشخصاية والسمات والمهارات المعرفة عن عبارة هي القدرات  

 تعبئة، إمكانية هي القدرات أن يري من هناك حين في، جيد بشكل عملهم أداء لضمان

 النتاائج تحقياق اجال محاددة، مان عمال سايرورة أطاار فاي الماوارد وتنسايق ياعبتجم

 مسبقاً. المحددة

(Lorino, Ph, 2003: 67) 

 االهتمام بالخبرات:

 على وتركيزها الحديثة األعمال بيئة لطبيعة ونظراً  العاملين خبرات إن

أهدافها  وتحقيق منظمات أداء تعزيز أساسي في كمورد برزت المعرفة، وخلق اإلبداع

 بين فهي تفاعل عال، نوع من أنها معرفة على العاملين خبرات تعريف ويمكن

 أشخاص أو مشكالت أو ظروف من يواجهوا ما وبين بينهم أو وبيئتهم العاملين

 بما ونموهم سلوكهم بين موائمة تحدث أو مشاكل من يواجهوا ما انسجام، وبين ليحدث

 العاملين جهود في المتضمنة النشاط أنواع كل تشمل فهي االستجابة لها من يمكنهم

 ,Madjar, N., Oldham G.R., Pratt M.G) .جديد الموقف مع بنجاح ليتكيف

2002: 757 
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 تحسين البيئة التنظيمية: 

األفراد والمنظمات األخرى  –تشتمل البيئة التنظيمية على جميع العناصر 

واالحداث التي تقع خارج حدود  والعوامل االقتصادية واألشياء المادية الملموسة

 (Alnaeime, 2017: 39المنظمة. )

 األداء المتميز:

إن التميز باألداء على مستوى الفرد هو األداء الذي يتجاوز حدود المعايير 

الموضوعة من قبل المنظمة فضالً عن كونه يتفوق على ما يقدمه اآلخرين كماً 

ديد أنواع التميز فالتميز ال يقتصر على ونوعاً، والذي يالحظ على هذا التعريف هو تح

الموظف والمنظمة وإنما يشتمل التميز التنظيمي، والتميز من خالل القيادة والتميز من 

خالل فرق العمل وعبر اإلدارة االستراتيجية والتميز في التوجه نحو المستهلك 

لألداء  والسوق ويبدو من المهم تعريف التميز على مستوى الفرد أو الموظف بوصفه

المتميز بأنه يتجاوز الحدود الموضوعة والمعايير المحددة من قبل المنظمة، بالتركيز 

على أبعاد التفوق الكمي والنوعي واإلبداع بتقديم األداء واألشياء الجديدة. 

(Hamood, 2005: 48-50) 

 :2030رؤية المملكة 

دول الفاعلة في المنطقة ال يتوقف دور المملكة العربية السعودية في أنها إحدى ال 

ً يضمن استقرار االقتصاد العالمي. ومن أجل تنفيذ برنامج  فقط، بل تؤدي دوراً مهّما

، سوف تواصل الرئاسة السعودية 2020رئاسة مجموعة العشرين خالل عام 

لمجموعة العشرين عملها بعقد حوارات على نطاق واسع مع ذوي العالقة من أجل 

ية األكثر إلحاحاً. أما فيما يخص النطاق المحلي، فإن المملكة معالجة التحديات العالم

، التي أطلقت عام 2030المملكة  تشهد إصالحات اقتصادية واجتماعية ضمن رؤية

م. حيث تتسق هذه الرؤية بشكل كبير مع األهداف األساسية لمجموعة 2016

العشرين، وهي: استقرار االقتصاد الكلي، وحفظ التنمية المستدامة، باإلضافة إلى 

ز، وزيادة تدفق التجارة واالستثمار. تعتمد  تمكين المرأة، ورأس المال البشري المعزَّ

على ثالث محاور أساسية؛ هي المجتمع الحيوي، واالقتصاد المزدهر،  2030رؤية 

والوطن الطموح، وهذه المحاور تتكامل مع بعضها من أجل تحقيق أهدافنا وتحقيق 

تبدأ الرؤية من المجتمع، وتنتهي إليه، حيث أن ة. واالستفادة من مرتكزات الرؤي

المحور األول هو األساس في تحقيق هذه الرؤية وتأسيس قاعدة لضمان ازدهارنا 

االقتصادي. فإن هذا المحور ينبثق من إيماننا بأهمية بناء مجتمع حيوي ومتماسك، 

، فهم يعتزون يعيش أفراده على المبادئ اإلسالمية، ومنهجية الوسطية واالعتدال

بهويتهم الوطنية وبإرثهم الثقافي، ضمن بيئة إيجابية تتوفر فيها مقّومات الحياة 

للمواطنين والمقيمين على أرضها، ويسندهم منظومتي الرعاية الصحية واالجتماعية. 

وفي المحور الثاني الذي هو االقتصاد المزدهر؛ تركز الرؤية على توفير فرص 

https://mhtwyat.com/the-kingdom-of-saudi-arabia-2030-vision-is-built-on-axes/
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بناء منظومة تعليمية ترتبط باحتياجات سوق العمل، وتنمية العمل للجميع، من خالل 

باإلضافة إلى  .الفرص من رّواد األعمال والمنشآت الصغيرة وحتى الشركات الكبرى

تطوير األدوات االستثمارية، من أجل إطالق إمكانات القطاعات االقتصادية وتنويع 

سؤولية مفهومان مهمان االقتصاد وتوليد فرص العمل للمواطنين ألن الفاعلية والم

تسعى المملكة لتطبيقهما على مختلف المستويات. وفي المحور الثالث تركز الرؤية 

على القطاع العام، من خالل رسم مالمح الحكومة الفاعلة وتعزيز الكفاءة والشفافية 

والمساءلة لتمكين مواردها وطاقاتها البشرية، وتهيئة البيئة الالزمة لقطاع األعمال 

 .اع غير الربحي من أجل تحمل مسؤولياتهم وأخذ المبادرة في مواجهة التحديّاتوالقط

(https://mhtwyat.com/) 

 الدراسات السابقة:

تطوير رأس المال البشري لميزة تنافسية بعنوان ، M. Fareed 2016دراسة: 

العمل عالي األداء. هدفت الدراسة إلى دراسة مستدامة: أدوار الثقافة التنظيمية ونظام 

العالقة بين نظام العمل عالي األداء والثقافة التنظيمية مع تنمية رأس المال البشري 

ً على الميزة التنافسية المستدامة للشركة. كما اختبرت الدراسة  الذي يعد مؤشراً مهما

اك ارتباط بين تنمية رأس المال التأثير الوسيط للثقافة التنظيمية. واثبتت النتائج أن هن

البشري والثقافة التنظيمية مع نظام العمل عالي األداء، تأثير معتدل كبير للثقافة 

التنظيمية على العالقة بين نظام العمل عالي األداء وتنمية رأس المال البشري في 

قطاع االتصاالت في باكستان. كما أوصت الدراسة بضرورة تطوير رأس المال 

 ي لتحسين األداء التنظيمي واكتساب ميزة تنافسية مستدامة.البشر

، هدفت هذه KAREEM, Mohanad Ali,  HUSSEIN, 2019دراسة: 

الدراسة إلى دراسة تأثير ممارسات تنمية الموارد البشرية على أداء الموظفين 

 والفعالية التنظيمية في عينة من الجامعات الحكومية في العراق. تم استخدام طريقة

وصفية تحليلية تعتمد على نموذج انحدار واحد لتحليل البيانات. تشير النتيجة إلى أن 

ممارسات تنمية الموارد البشرية ترتبط ارتباًطا وثيقًا بأداء الموظف في تعزيز الفعالية 

التنظيمية. كما أظهرت النتائج أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين أداء الموظف 

مية. وأوصت هذه الدراسة بضرورة أن يسعى صانعو القرار في والفعالية التنظي

الجامعات لتطوير استراتيجيات تنمية الموارد البشرية التي ستمكنهم من تحسين كفاءة 

 الموظفين وتعزيز قدرة الموظفين على تحقيق األهداف والغايات المرجوة للمنظمة.

بعنوان: أثر األصول الغيار ملموساة فاي تحقياق ، جاءت  Alfayomi, 2010دراسة: 

الميزة التنافسية في ظل تبني معاايير إدارة الجاودة الشااملة، دراساة مقارناة علاى عيناة 

ماان الجامعااات األردنيااة الرساامية و الخاصااة، هاادفت هااذه الدراسااة الااى تحديااد أثااار 

ارة الجاودة األصول الغير ملموسة في تحقيق الميازة التنافساية فاي ظال تبناي معاايير إد

https://mhtwyat.com/
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الشاااملة ، لتحقيااق الهاادف قااام الباحااث بتعماايم اسااتبيان و تكوناات العينااة ماان قيااادات 

أكاديمية و إدارية في الجامعات الرسمية و الخاصة و توصل للعدياد مان النتاائج أهمهاا 

: وجااود أثاار لألصااول الغياار ملموسااة بمكوناتهااا:  رأس المااال البشااري و رأس المااال 

 المعلوماتي على معايير إدارة الجودة الشاملة .التنظيمي و رأس المال 

 التعليق على الدراسات السابقة:

تشابهت الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة في تناول متغير رأس 

المال البشري مع االختالفات الواضحة في األبعاد الخاصة برأس المال البشري 

راسة الحالية عن الدراسات السابقة في واالختالف في المتغير الثاني، كما اختلفت الد

 االطار الزماني للبحث. 

 الدراسة الميدانية

سنحاول فاي هاذا الجازء مان الدراساة تساليط الضاوء علاى الجاناب التطبيقاي للدراساة، 

وذلك من خالل إجراءات الدراسة الميدانية في جامعة نجران، وباستعمال أداة الدراساة 

 يتم عرض وتحليل النتائج وكذا اختبار الفرضيات.المتمثلة في االستبانة، حيث 

 منهجية الدراسة الميدانية:

منهج الدراسة: إن المانهج المناساب مان أجال وصاف وتحليال الدراساة بأكملهاا هاو  -1

الماانهج الوصاافي التحليلااي، كمااا تاام اسااتخدام الماانهج التحليلااي لتحلياال معطيااات الجانااب 

شااري وصااوالً لااألداء المتميااز بجامعااة الميااداني والوقااوف علااى تطااوير رأس المااال الب

 م.2030نجران تحقيقاً لرؤية 

مجتماااع الدراساااة وعيناااة الدراساااة: انطالقااااً مااان المجاااال الموضاااوعي للدراساااة،  -2

وتساؤالتها، وطبيعة البيانات المطلوبة، واألهداف التاي تساعى الدراساة لتحقيقهاا، حادد 

دريس بجامعاة نجاران حياث الباحثين مجتمع الدراسة الذي يتكون من أعضااء هيئاة التا

كلية بالجامعة وهاي: )كلياة المجتماع، كلياة  14كليات من أصل  4طبقت الدراسة على 

العلاوم اإلدارياة، كلياة العلاوم واآلداب، كلياة اللغاات والترجماة(، ولقاد تام اختياار عيناة 

( عضاو هيئااة تاادريس وهااي 95عشاوائية بساايطة ماان المجتماع الماادروس مكونااة ماان )

 راسة.تمثل عينة الد

أداة الدراسة: باالعتمااد علاى ماا ورد فاي اإلطاار النظاري والدراساات الساابقة، تام  -3

بناء استبانة خصيصاً لقياس اتجاهات مفردات العينة، وفقا للمحااور الرئيساة للدراساة، 

 وقد قسمت هذه االستبانة إلى قسمين:

اساة )الجانس، القسام األول: ويتضامن البياناات العاماة )الوظيفياة( ألفاراد عيناة الدر -

 العمر بالسنوات، المسمى الوظيفي، سنوات الخبرة في العمل، الجنسية(.
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القسم الثاني: متغيرات الدراسة الرئيسية )محااور الدراساة(: ويشاتمل علاى محااور  -

الدراسة والتي من خاللها يتم التعرف على متغيرات الدراسة، ويشتمل هذا القسام علاى 

 ثل متغيرات الدراسة وفقاً لما يلي:( عبارة تم30سبع محاور و عدد )

 ( عبارات.4المحور األول: يقيس )التعليّم والتعلُّم( ويشتمل على عدد )

 ( عبارات.4المحور الثاني: يقيس )التدريّب( ويشتمل على عدد )

 ( عبارات.4المحور الثالث: يقيس )االهتمام بالخبرات( ويشتمل على عدد )

 ( عبارات.4بالمعرفة( ويشتمل على عدد )المحور الرابع: يقيس )االهتمام 

 ( عبارات.4( ويشتمل على عدد )االهتمام بالقدراتالمحور الخامس: يقيس )

 ( عبارات.4( ويشتمل على عدد )تحسين البيئة التنظيميةالمحور السادس: يقيس )

 ( عبارات.6المحور السابع: يقيس )األداء المتميز( ويشتمل على عدد )

(، LikartScaleاالسااتجابات حسااب مقياااس ليكاارت الخماسااى ) درجااة كمااا تاام قياااس

(، كماا غير موافاق بشادة، موافق، محايد، غير موافق، موافق بشدةوالذي يتراوح من )

 (.1هو موضح في جدول رقم )

 (: الميزان التقديري لمقياس ليكرت الخماسي:1جدول )
 المستوى  المتوسط المرجح االتجاه الوسط المرجح الوزن النسبي

 غير موافق بشدة 1,79 - 1 1
 منخفض 2,33

 غير موافق 2,59 - 1,80 2

 متوسط 3,67 – 2,34 محايد 3,39 - 2,60 3

 موافق 4,19 - 3,40 4
 مرتفع 5 - 3,68

 موافق بشدة 5 - 4,20 5

 مSPSS ،2021المصدر: إعداد الباحثين من نتائج التحليل اإلحصائي 

 طرق جمع البيانات: -4

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

 وهي:

أ/ المصادر الثانوية: وشملت الكتب والمقاالت واألبحاث والدراسات السابقة ذات 

 العالقة، من أجل توضيح المفاهيم األساسية للموضوع.

بانة تم تطويرها ب/ المصادر األولية: وتمثلت في جمع البيانات بواسطة است

 واعتمادها وتوزيعها لتغطية الجانب الميداني للدراسة.

صااادق وثباااات أداة الدراساااة: سااايتم التركياااز هناااا علاااى أداة الدراساااة المتمثلاااة فاااي  -5

االستبيان من حيث صدقها، وكذلك من خالل حساب معامل كرونباخ الذي يقايس مادى 

 ثبات هذه األداة وصالحيتها للتطبيق الميداني:

  الصاادق الظاااهري )صاادق المحكمااين(: تطلااب التحقااق ماان الصاادق الظاااهري ألداة

الدراسااة االسااتعانة بمجموعااة ماان المحكمااين المتخصصااين فااي إدارة األعمااال بقصااد 
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اإلسااتفادة ماان خباارتهم فااي اختصاصاااتهم لمعرفااة ماادى مناساابته لموضااوع الدراسااة 

وتصااميمه فااي صااورته  وهاادفها، وبناااء علااى مالحظااات األساااتذة تاام تعااديل االسااتبيان

 النهائية، مما جعل المقياس أكثر دقة وموضوعية في القياس.

 الصادق البناائيStructure Validity  يعتبار الصادق البناائي أحاد مقيااس صادق :

األداة الذي يقيس مدى تحقياق األهاداف التاي تساعى األداة للوصاول إليهاا، ويباين مادى 

جاة الكلياة لفقارات االساتبيان، وقاد قاام ارتباط كل محاور مان محااور الدراساة ماع الدر

 ( التالي:2الباحثين باستخدام معامل ارتباط بيرسون للتحقق من ذلك كما في الجدول )

(: معامل االرتباط بين درجة كل محور من االستبيان والدرجة الكلية 2جدول )

 لالستبيان:

 مستوى الداللة معامل ارتباط بيرسون المحاور

  0,000    **0,769 التعليّم والتعلُّم

  0,000    **0,848 التدرّيب

  0,000    **0,924 االهتمام بالخبرات

  0,000    **0,915 االهتمام بالمعرفة

  0,000    **0,938 االهتمام بالقدرات

  0,000    **0,886 تحسين البيئة التنظيمية

  0,000    **0,900 األداء المتميز

 (0,01إحصائياً عند مستوى داللة أقل من )* معامل االرتباط دال 

 مSPSS ،2021المصدر: إعداد الباحثين من نتائج التحليل اإلحصائي 

( أن جمياع معاامالت االرتبااط فاي جمياع محااور االساتبيان 2يتضح من الجدول رقم )

(، حيااث تراوحاات قيمااة معاماال 0,01دالااة إحصااائية عنااد مسااتوى داللااة أقاال ماان )

( كحاد أعلاى، وتعناى هاذه القايم تاوافر 0,938( كحد أدني و)0,769) االرتباط ما بين

درجة عالية مان الصادق البناائي لمحااور الدراساة ومان ثام يمكان القاول باان المقااييس 

التااي اعتماادت عليهااا لقياااس محاااور الدراسااة تتمتااع بالصاادق البنااائي، ممااا يمكننااا ماان 

وتحليال نتائجهاا وباذلك تعتبار االعتماد على هذه اإلجاباات فاي تحقياق أهاداف الدراساة 

 جميع محاور االستبيان صادقة لما وضعت لقياسه.

  ثبات أداة الدراسة: من أجال التأكاد مان ثباات أداة الدراساة، والاذي يعناي أن النتاائج

ستكون نفسها تقريباً إذا تكرر تطبيقها على أفراد العينة أنفسهم، تم اساتخدام معامال ألفاا 

(، وتعُااد القيماااة المقبولااة إحصااائياً لهااذا المقيااااس Cronbach's Alphaكرونباااخ )

 %( فأكثر، وجاءت النتائج كما هو موضح في الجدول التالي:60)
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 (: معامالت الثبات لمحاور الدراسة )الفأ كرونباخ(:3دول )ج
 الصدق الذاتي* معامل الفأ كرونباخ عدد الفقرات المحاور م

 0,848 0,719 4 التعليّم والتعلُّم 1

 0,941 0,885 4 التدريّب 2

 0,945 0,894 4 االهتمام بالخبرات 3

 0,936 0,876 4 االهتمام بالمعرفة 4

 0,961 0,923 4 االهتمام بالقدرات 5

 0,914 0,835 4 تحسين البيئة التنظيمية 6

 0,798 0,636 6 األداء المتميز 7

 0,982 0,964 30 جميع العبارات

 عن الجذر التربيعي لمعامل الثبات* الصدق الذاتي: هو عبارة 

 مSPSS ،2021المصدر: إعداد الباحثين من نتائج التحليل اإلحصائي 

( أعاله أن قيم معامل ألفا كرونباخ كلها مرتفعة، حيث بلغات 3يظهر من الجدول رقم )

( فااي 0,923( فااي أدنااي قيمااة لااه و)0,636الخاصااة بالمحاااور ) قيمااة ألفااا كرونباااخ

أقصاااى قيماااة لاااه، كماااا بلغااات قيماااة معامااال ألفاااا كرونبااااخ الخاصاااة باالساااتبيان ككااال 

(، وكذلك كانت قيمة الصدق الذاتي مرتفعة لكل محاور مان محااور االساتبانة 0,964)

عناى أن معامال (، وهاذا ي0,982وكانت قيمة الصدق الذاتي لجميع فقارات االساتبيان )

( فهاذا يعناي أن 0,60الصدق الذاتي مرتفع، وبشكل عام ما دامت كال القايم أكبار مان )

االسااتبيان يتمتااع بدرجااة ثبااات وصاادق مرتفعااة تجعاال منااه أداة مقبولااة جااداً وصااالحة 

 للدراسة.

 األساليب اإلحصائية المستخدمة: -6

يان باسااتخدام الحزمااة قااام الباااحثين بتحلياال البيانااات التااي تاام جمعهااا ماان خااالل االسااتب

(، وقااد تاام االعتماااد علااى عاادد معااين ماان األساااليب SPSSاإلحصااائية االجتماعيااة )

 اإلحصائية في تحليل البيانات التي احتواها االستبيان وتمثلت هذه األساليب فيما يلي:

أ/ التكرار والنسبة المئوية: لوصف خصائص عينة الدراسة وتحديد اساتجابات أفرادهاا 

 ات االستبيان.تجاه عبار

(: لقيااااس مااادى تحقااق كااال عباااارة مااان عباااارات أداة Meanب/ المتوسااط الحساااابي )

الدراسة، والمتوسط الحسابي اإلجمالي )العام( لكل محور من محاور االستبيان، وذلاك 

 من أجل ترتيب العبارات حسب األهمية لنتائج الدراسة.

علااى ماادى انحااراف  (: للتعاارفStandard Deviationج/ االنحااراف المعياااري )

)تشاتت( اسااتجابات افااراد الدراساة لكاال عبااارة ماان عباارات متغياارات الدراسااة، ولكاال 

 محور من المحاور الرئيسية عن وسطها الحسابي.
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 (: للتحقق من ثبات عبارات االستبانة.Cronbach's Alphaد/ معامل ألفا كرونباخ )

رفاااة العالقاااة باااين (: لمعPearson Correlationهااام/ معامااال ارتبااااط بيرساااون )

 المتغيرات المستقلة والتابعة والتحقق من الصدق البنائي لعبارات االستبيان.

(: لمعرفااة أثاار Multiple Regression Analysisتحلياال االنحاادار المتعاادد ) -1

 المتغيرات المستقلة على المتغير التابع.

 عرض وتحليل النتائج واختبار فرضيات الدراسة:

ت العامااة: يتضاامن هااذا العنصاار تحلاايال ًمفصااالً للخصااائص مناقشااة تحلياال البيانااا -1

الشخصية التي تم جمعها من خالل الدراسة التطبيقياة علاى عيناة الدراساة مان أعضااء 

 هيئة التدريس بجامعة نجران، والجدول التالي يوضح ذلك:

 (: توزيع أفراد العينة حسب الخصائص الشخصية:4جدول )
 %النسبة  العدد المعلومات العامة

 الجنس

 27,4% 26 ذكر

 72,6% 69 أنثى

 %100 95 المجموع

 العمر بالسنوات

 13,7% 13 سنة فأقل 30من 

 24,2% 23 سنة 40الى  31من 

 52,6% 50 سنة 50الى  41من 

 9,5% 9 سنة فأكبر 51من 

 %100 95 المجموع

 المسمى الوظيفي

 0,0% 0 أستاذ

 7,4% 7 أستاذ مشارك

 60,0% 57 مساعدأستاذ 

 17,9% 17 محاضر

 14,7% 14 معيد

 %100 95 المجموع

سنوات الخبرة في 

 العمل

 15,8% 15 سنوات 5أقل من 

 50,5% 48 سنوات 10الى  5من 

 33,7% 32 سنوات 10أكثر من 

 %100 95 المجموع

 الجنسية

 29,5% 28 سعودي

 70,5% 67 غير سعودي

 %100 95 المجموع

 مSPSS ،2021المصدر: إعداد الباحثين من نتائج التحليل اإلحصائي 
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 ( أعاله ما يلي:4يتبين من الجدول رقم )

  توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس: يظهر من الجدول أعاله، أن اإلنااث الاذين

%( مان إجماالي عيناة الدراساة أعلاى 72,6( مفردة يمثلون ما نسابته )69بلغ عددهم )

 %( فقط،27,4ذكور والتي بلغت )من نسبة ال

  توزيع أفراد العيناة حساب متغيار العمار بالسانوات: نالحاظ مان الجادول الساابق أن

سانة( ساجلت أعلاى نسابة بواقاع  50الاى  41أفراد العينة الذين تتراوح أعماارهم )مان 

( بنساابة ساانة 40الااى  31ماان %(، ثاام فئااة الااذين يتااراوح عماارهم مااا بااين )52,6)

( بنساابة ساانة فأقاال 30ماان فئااة الااذين تتااراوح أعمااارهم مااا بااين )%(، تلتهااا 24,2)

( أقال نسابة سنة فاأكبر 51من %(، وأخيراً سجلت فئة الذين تتراوح أعمارهم )13,7)

(9,5.)% 

%( أي أكثر من نصف أفراد العينة المبحوثة من فئاة الشاباب، وهاذا 90,5نالحظ أن )

 الشباب بالحيوية والنشاط.ما ينعكس إيجاباً على الجامعة، حيث يتمتع 

  توزيع أفراد العينة حسب متغير المسمى الوظيفي: يباين الجادول أعااله أن األسااتذة

%(، 17,9%(، ثام تليهاا نسابة المحاضارين )60المساعدين كانت نسبتهم أعلى نسبة )

%(، بينماا 7,4%(، ثم تليها نسابة األسااتذة المشااركين )14,7ثم تليها نسبة المعيدين )

 جل األساتذة أي نسبة تذكر.لم يس

  توزيع أفراد العينة حسب متغير سنوات الخبرة في العمل: يباين الجادول الساابق أن

 10الااى  5ماان فئااة أعضاااء هيئااة التاادريس الااذين تتااراوح خباارتهم فااي العماال مااا بااين )

%(، تليها فئة أعضاء التادريس الاذين 50,5( جاءت في المرتبة األولى بنسبة )سنوات

%(، وجااءت فاي المرتباة 33,7( بنسابة )سانوات 10أكثار مان ة خبارتهم )تتاراوح ماد

( ساانوات 5أقاال ماان األخياارة فئااة أعضاااء هيئااة التاادريس الااذين تتااراوح ماادة خباارتهم )

 %(.15,8وذلك بنسبة بلغت )

%( مان المبحاوثين فاي عيناة الدراساة 84,2وكمالحظة عاماة يمكنناا القاول أن نسابة )

سانوات، ومان ثام فهام مؤهلاون للعطااء أكثار إذا تاوفرت  5يمتلكون مدة خبرة تفوق الام

 الظروف البيئية المالئمة.

  توزيااع أفااراد العينااة حسااب متغياار الجنسااية: يتبااين ماان الجاادول السااابق أن أغلااب

أعضااء هيئاة التاادريس فاي عينااة الدراساة مان أصااحاب الجنساية غياار الساعودية حيااث 

ن أصاااحاب الجنساااية %(، وساااجل أعضااااء هيئاااة التااادريس مااا70,5بلغااات نسااابتهم )

 %(.29,5السعودية نسبة )

التوزيااع التكااراري واإلحصاااء الوصاافي لمحاااور الدراسااة: قااام الباااحثين بمناقشااة  -2

محاااور الدراسااة ماان خااالل اسااتخدام التكاارارات والنسااب المئويااة والمتوسااط الحسااابي 

ه واالنحراف المعياري وذلك للتعرف على درجة الموافقة بين أفراد عيناة الدراساة تجاا
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عبارات محاور الدراسة، وفيما يلي التوزيع التكراري واإلحصاء الوصفي لكل محاور 

 على حدا:

 تحليل ومناقشة عبارات المحور األول )التعليم والتعلم(:  -1

يهاادف الباااحثين ماان خااالل تحلياال ومناقشااة عبااارات هااذا المحااور معرفااة آراء عينااة 

محل الدراساة، حياث كانات النتاائج  الدراسة حول مدى توفر التعليم والتعلم في الجامعة

 ( التالي:5موضحة كما في الجدول رقم )

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

 والتعلم:

 العبارات

التكرار 

والنس

 بة

 درجة الموافقة لمحور التعليم والتعلم

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

االتجاه 

 العام
موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

تراعي الجامعاة تناساب 

التخصااااااااص الاااااااادقيق 

لعضاااو هيئاااة التااادريس 

مااع متطلبااات التعلاايم و 

 التعلم 

 2 6 6 58 23 عدد

3,99 
        

0,869  
 أوافق

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

هناااااااك تناسااااااب بااااااين 

التخصصااااااات و األداء 

فاااااي األقساااااام العلمياااااة 

 بالجامعة 

 2 10 14 56 13 عدد
3,72 

        

0,907  
 أوافق

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

تهاااتم الجامعاااة بإكماااال 

أعضاااء هيئااة التاادريس 

 لدراساتهم العليا

 0 1 9 38 47 عدد

4,38 
        

0,702  

أوافق 

 0,0 1,1 9,5 40,0 49,5 % بشدة

تعماااال الجامعااااة علااااى 

تشاااااجيع عضاااااو هيئاااااة 

التادريس للمشاااركة فااي 

األنشاااااااطة المرتبطاااااااة 

 بطبيعة العمل

 1 3 5 62 24 عدد

4,11 
        

0,722  
 أوافق

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

 مرتفعة 0,593 4,05 إجمالي محور التعليم والتعلم

 مSPSS ،2021المصدر: إعداد الباحثين من نتائج التحليل اإلحصائي 

( أعااله أن مياول واتجاهاات أفاراد أعضااء هيئاة التاادريس 5يتضاح مان الجادول رقام )

حول مدى توفر التعليم والتعلم في جامعة نجاران مان وجهاة نظار عيناة الدراساة تتجاه 

( وباانحراف 4,05ي الباالغ )نحو الموافقة بدرجة مرفعة، وذلك بداللاة وساطها الحسااب

 (.0,593معياري قدره )

 تحليل ومناقشة عبارات المحور الثاني )التدريّب(:  -2
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يهاادف الباااحثين ماان خااالل تحلياال ومناقشااة عبااارات هااذا المحااور معرفااة آراء عينااة 

الدراسااة حااول ماادى تااوفر التاادريّب فااي الجامعااة محاال الدراسااة، حيااث كاناات النتااائج 

 ( التالي:6رقم )موضحة كما في الجدول 

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

 التدرّيب:

 العبارات
التكرار 

 والنسبة

 درجة الموافقة لمحور التدريّب

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

االتجاه 

موافق  العام

 بشدة

مواف

 ق
 محايد

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

ياااااتم تحدياااااد دقياااااق 

لالحتياجاااااااااااااااااااااات 

التدريبياااة ألعضااااء 

هيئااااااااة التاااااااادريس 

 بالجامعة 

 2 13 15 41 24 عدد

 أوافق  1,049    3,76

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

هنااااااااك مؤشااااااارات 

واضاااااااحة لتحدياااااااد 

االحتجاجاااااااااااااااااااات 

 التدريبية بالجامعة 

 10 5 28 35 17 عدد

 أوافق  1,165    3,46

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

تنفذ الجامعة بارامج 

تدريبياااااااة مناسااااااابة 

ألعضاااااااااء هيئااااااااة 

 التدريس 

 1 9 13 50 22 عدد

 أوافق  0,914    3,87

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

ياااااتم قيااااااس األثااااار 

التااادريبي ألعضااااء 

 هيئة التدريس 

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

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

 متوسطة 0,882 3,67 محور التدرّيبإجمالي 

 مSPSS ،2021المصدر: إعداد الباحثين من نتائج التحليل اإلحصائي 

( أعااله أن ميااول واتجاهاات أعضااء هيئااة التادريس حااول 6يتضاح مان الجاادول رقام )

مدى توفر التدريّب في جامعة نجران من وجهة نظر عينة الدراسة تتجه نحاو الموافقاة 

( وبااانحراف معياااري 3,67وذلااك بداللااة وسااطها الحسااابي البااالغ )بدرجااة متوسااطة، 

 (.0,882قدره )

 تحليل ومناقشة عبارات المحور الثالث )االهتمام بالخبرات(:  -3

يهاادف الباااحثين ماان خااالل تحلياال ومناقشااة عبااارات هااذا المحااور معرفااة آراء عينااة 

الدراساة، حياث كانات الدراسة حول مدى تاوفر االهتماام باالخبرات فاي الجامعاة محال 

 ( التالي:7النتائج موضحة كما في الجدول رقم )
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(: التوزيع التكراري واإلحصاء الوصفي إلجابات عينة البحث حول 7جدول )

 االهتمام بالخبرات:

 العبارات
التكرار 

 والنسبة

 درجة الموافقة لمحور االهتمام بالخبرات

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

االتجاه 

 العام
موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

تعمااال الجامعاااة علاااى 

تعياااين أعضااااء هيئاااة 

تاااااااادريس ماااااااان ذوي 

الخبااااااارات المناسااااااابة 

 لطبيعة العمل

 4 5 18 49 19 عدد

 أوافق 0,970 3,78

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

تهااااتم الجامعااااة بنقاااال 

الخبااااارات التراكمياااااة 

باااااين أعضااااااء هيئاااااة 

 التدريس

 4 14 19 45 13 عدد

 أوافق 1,040 3,52

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

تعمااال الجامعاااة علاااى 

تعظااااايم الفائااااادة مااااان 

أعضاء هيئة التادريس 

ذوي الخبااااااااااااااااااااارات 

المتميااازة فاااي تحساااين 

 قدرات زمالئهم

 5 17 17 43 13 عدد

 أوافق 1,099 3,44

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

تاااااااااانعكس خباااااااااارات 

التادريس أعضاء هيئة 

فاااااي الجامعاااااة علاااااى 

 مهاراتهم الوظيفية

 4 1 16 54 20 عدد

 أوافق 0,893 3,89

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

 متوسطة 0,874 3,66 إجمالي محور االهتمام بالخبرات

 مSPSS ،2021المصدر: إعداد الباحثين من نتائج التحليل اإلحصائي 

واتجاهاات أعضااء هيئااة التادريس حااول ( أعااله أن ميااول 7يتضاح مان الجاادول رقام )

مدى توفر االهتمام بالخبرات فاي جامعاة نجاران مان وجهاة نظار عيناة الدراساة تتجاه 

( 3,66نحاااو الموافقاااة بدرجاااة متوساااطة، وذلاااك بداللاااة وساااطها الحساااابي البااااالغ )

 (.0,874وبانحراف معياري قدره )

 (: تحليل ومناقشة عبارات المحور الرابع )االهتمام بالمعرفة-4

يهاادف الباااحثين ماان خااالل تحلياال ومناقشااة عبااارات هااذا المحااور معرفااة آراء عينااة 

الدراسة حاول مادى تاوفر االهتماام بالمعرفاة فاي الجامعاة محال الدراساة، حياث كانات 

 ( التالي:8النتائج موضحة كما في الجدول رقم )
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حول (: التوزيع التكراري واإلحصاء الوصفي إلجابات عينة البحث 8جدول )

 االهتمام بالمعرفة:

 العبارات
التكرار 

 والنسبة

 درجة الموافقة لمحور االهتمام بالمعرفة

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

االتجاه 

 العام
موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

هنااااااك أسااااااليب عااااادة تعتمااااادها 

الجامعااة لبناااء المعرفااة الالزمااة 

 التدريسألعضاء هيئة 

 2 4 35 41 13 عدد

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

تراعااى الجامعااة تبااادل المعرفااة 

بااين أعضاااء هيئااة التاادريس فااي 

 التخصصات المختلفة

 9 13 24 41 8 عدد
 محايد  1,106    3,27

% 8,4 43,2 25,3 13,7 9,5 

هناااك قاعاادة بيانااات فااي الجامعااة 

الوصاااااااول الساااااااريع لضااااااامان 

 ألعضاء هيئة التدريس للمعرفة

 2 14 14 43 22 عدد

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

تشااااجع الجامعااااة أعضاااااء هيئااااة 

 التدريس على البحث العلمي

 2 7 21 36 29 عدد
 أوافق  1,003    3,87

% 30,5 37,9 22,1 7,4 2,1 

 متوسطة 0,859 3,62 بالمعرفةإجمالي محور االهتمام 

 مSPSS ،2021المصدر: إعداد الباحثين من نتائج التحليل اإلحصائي 

( أعااله أن ميااول واتجاهاات أعضااء هيئااة التادريس حااول 8يتضاح مان الجاادول رقام )

مدى توفر االهتمام بالمعرفة في جامعة نجران من وجهة نظر عينة الدراسة تتجه نحو 

( وبااانحراف 3,62وذلااك بداللااة وسااطها الحسااابي البااالغ ) الموافقااة بدرجااة متوسااطة،

 (.0,859معياري قدره )

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

يهاادف الباااحثين ماان خااالل تحلياال ومناقشااة عبااارات هااذا المحااور معرفااة آراء عينااة 

لدراساة، حياث كانات الدراسة حاول مادى تاوفر االهتماام بالقادرات فاي الجامعاة محال ا

 ( التالي:9النتائج موضحة كما في الجدول رقم )

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

 االهتمام بالقدرات:

 العبارات
التكرار 

 والنسبة

 درجة الموافقة لمحور االهتمام بالقدرات
 

 غير موافق محايد موافق موافق بشدة

غير 

موافق 

 بشدة

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

االتجاه 

 العام

تهاااتم الجامعاااة بتطاااوير أسااااليب 

العماااااال لاااااادى أعضاااااااء هيئااااااة 

 التدريس

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

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

 أوافق  0,895    3,66 4 3 26 50 12 عددالجامعاة تحفاز االساتخدام األمثاال 
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للقاادرات فااي انجاااز مهااام العماال 

 ألعضاء هيئة التدريس
% 12,6 52,6 27,4 3,2 4,2 

   

تشاااااااااجع الجامعاااااااااة القااااااااادرات 

اإلبداعيااااة لاااادى أعضاااااء هيئااااة 

 التدريس

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

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

تطااور الجامعااة قاادرات أعضاااء 

هيئة التادريس فاي حال مشاكالت 

 العمل

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

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

 متوسطة 0,879 3,54 إجمالي محور االهتمام بالقدرات

 مSPSS ،2021المصدر: إعداد الباحثين من نتائج التحليل اإلحصائي 

( أعااله أن ميااول واتجاهاات أعضااء هيئااة التادريس حااول 9يتضاح مان الجاادول رقام )

االهتماام بالقادرات فاي جامعاة نجاران مان وجهاة نظار عيناة الدراساة تتجاه مدى توفر 

( 3,54نحاااو الموافقاااة بدرجاااة متوساااطة، وذلاااك بداللاااة وساااطها الحساااابي البااااالغ )

 (.0,879وبانحراف معياري قدره )

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

ومناقشااة عبااارات هااذا المحااور معرفااة آراء عينااة يهاادف الباااحثين ماان خااالل تحلياال 

الدراسااة حااول ماادى تااوفر تحسااين البيئااة التنظيميااة فااي الجامعااة محاال الدراسااة، حيااث 

 ( التالي:10كانت النتائج موضحة كما في الجدول رقم )

(: التوزيع التكراري واإلحصاء الوصفي إلجابات عينة البحث حول 10جدول )

 تحسين البيئة التنظيمية:

 لعباراتا
التكرار 

 والنسبة

 درجة الموافقة لمحور تحسين البيئة التنظيمية
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

االتجاه 

 العام

موافق 

 بشدة
 غير موافق محايد موافق

غير موافق 

    بشدة

توفر الجامعة االحتياجاات التعليمياة 

 ألعضاء هيئة التدريس

 أوافق 0,864 3,69 3 6 18 58 10 عدد

% 10,5 61,1 18,9 6,3 3,2 
   

تشااااارك الجامعاااااة أعضااااااء هيئاااااة 

التاااادريس فااااي صااااناعة القاااارارات 

 المرتبطة بأعمالهم

 أوافق 0,986 3,44 4 11 30 39 11 عدد

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

تعماال الجامعااة علااى مباادأ المساااواة 

النوعيااة المسااتندة علااى الكفاااءة بااين 

 أعضاء هيئة التدريس

 محايد 1,125 3,27 10 12 23 42 8 عدد

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

تعمل الجامعة علاى اطاالع أعضااء 

هيئاااااة التااااادريس علاااااى القااااارارات 

اإلدارياااااة عبااااار المنشاااااورات ذات 

 العالقة بطبيعة العمل

 أوافق 1,036 3,67 4 8 23 40 20 عدد

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

 متوسطة 0,824 3,52 التنظيميةإجمالي محور تحسين البيئة 
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 مSPSS ،2021المصدر: إعداد الباحثين من نتائج التحليل اإلحصائي 

( أعاله أن ميول واتجاهات أعضاء هيئة التدريس حول 10يتضح من الجدول رقم )

مدى تحسين البيئة التنظيمية لدى جامعة نجران من وجهة نظر عينة الدراسة تتجه 

( 3,52متوسطة، وذلك بداللة وسطها الحسابي البالغ )نحو الموافقة بدرجة 

 (.0,824وبانحراف معياري قدره )

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

يهاادف الباااحثين ماان خااالل تحلياال ومناقشااة عبااارات هااذا المحااور معرفااة أراء عينااة 

الدراسة، حياث كانات النتاائج الدراسة حول مدى توفر األداء المتميز في الجامعة محل 

 ( التالي:11موضحة كما في الجدول رقم )

(: التوزيع التكراري واإلحصاء الوصفي إلجابات عينة البحث حول األداء 11جدول )

 المتميز:

 العبارات
التكرار 

 والنسبة

 األداء المتميزدرجة الموافقة لمحور 

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
موافق  االتجاه العام

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

تعمل الجامعة على تطوير أداء 

أعضاااء هيئااة التاادريس بصاافة 

 مستمرة

 2 6 6 58 23 عدد

 أوافق  0,869    3,99
% 24,2 61,1 6,3 6,3 2,1 

تعتمااااد الجامعااااة علااااى طاااارق 

قياااس أداء حديثاااة تعتماااد علاااى 

 النتائج

 3 10 12 45 25 عدد

 أوافق  1,038    3,83
% 26,3 47,4 12,6 10,5 3,2 

تتصااااااف طاااااارق قياااااااس أداء 

 أعضاء هيئة التدريس بالحياد

 5 2 26 30 32 عدد
 أوافق  1,078    3,86

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

يااااتم معالجااااة األثااااار الساااااليبة 

الناتجاااة عااان عااادم قيااااس أداء 

 أعضاء هيئة التدريس

 4 9 20 34 28 عدد

 أوافق  1,106    3,77
% 29,5 35,8 21,1 9,5 4,2 

تقااوم الجامعااة بتاادريب أعضاااء 

هيئااااة التاااادريس علااااى أحاااادث 

 التقنيات

 10 14 21 39 11 عدد

 محايد  1,173    3,28
% 11,6 41,1 22,1 14,7 10,5 

تعتمااااد الجامعااااة علااااى نتااااائج 

األداء عند ترقياة أعضااء هيئاة 

 التدريس

 8 16 27 29 15 عدد

 محايد  1,173    3,28
% 15,8 30,5 28,4 16,8 8,4 

 متوسطة 0,642 3,67 إجمالي محور تطوير األداء

 مSPSS ،2021المصدر: إعداد الباحثين من نتائج التحليل اإلحصائي  

( أعاله أن ميول واتجاهات أعضاء هيئة التدريس حول 11يتضح من الجدول رقم )

نجران من وجهة نظر عينة الدراسة يتجه نحو الموافقة  مدى األداء المتميز في جامعة

( وبانحراف معياري 3,67بدرجة متوسطة، وذلك بداللة وسطها الحسابي البالغ )

 (.0,642قدره )
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 اختبار فرضيات الدراسة:

 Multiple Regressionقااام الباااحثين باسااتخدام نمااوذج تحلياال االنحاادار المتعاادد )

Analysis المتغياارات المسااتقلة )التعلاايّم والااتعلُّم، التاادريّب، االهتمااام ( لتحديااد تااأثير

بااالخبرات، االهتماااام بالمعرفاااة، االهتمااام بالقااادرات، تحساااين البيئااة التنظيمياااة( علاااى 

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

أثر  رأس المال البشِري في األداء (: نتائج تحليل االنحدار المتعدد الختبار 12جدول )

 :المتميز

 معالم النموذج المتغيرات

 Fاختبار  ملخص األنموذج  Tاختبار 

 Tقيمة 
مستوى 

 المعنوية

معامل االرتباط 

R 

معامل 

 (R²التحديد )
 F قيمة 

مستوى 

 الداللة

 Α 0,579 2,470 0,015 الثابت

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

 β1 0,278 3,536 0,001 والتعلُّمالتعليّم 

 β2 0,024 0,366 0,715 التدريّب

 β3 -0,016 -0,172 0,864 االهتمام بالخبرات

 β4 0,291 3,641 0,000 االهتمام بالمعرفة

 β5 0,129 1,306 0,195 االهتمام بالقدرات

تحسين البيئة 

 التنظيمية
Β6 0,121 1,558 0,123 

 مSPSS ،2021المصدر: إعداد الباحثين من نتائج التحليل اإلحصائي 

( أعاله ثبات صالحية النموذج الختبار الفرضية، 12يتضح من خالل الجدول رقم )

( وهي أقل من 0,000( بمستوى معنوية )49,93( المحسوبة )Fحيث كانت قيمة )

رأس المال إحصائية ل(، وهذا يشير إلى وجود أثر ذي داللة 0,05مستوى الداللة )

ً وجود عالقة ارتباط قوية  البشِري على تطوير األداء لدى العاملين بالجامعة، وأيضا

( Rبين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع إذ بلغت قيمة معامل االرتباط )

ً من الجدول أن أبعاد المتغير المستقل المتمثلة في )التعلّيم 87,9) %(، ويتضح أيضا

تحسين التدريّب، االهتمام بالخبرات، االهتمام بالمعرفة، االهتمام بالقدرات،  والتعلُّم،

لدى  األداء المتميز%( من التباين والتغير في 77,3( تفسر ما قدره )البيئة التنظيمية

 أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.

نحدار ويتبين من النتائج اإلحصائية الواردة في الجدول أعاله ومن خالل معامالت اال

(β( وقيمة ،)T المحسوبة أن التعليم والتعلم واالهتمام بالمعرفة لهما تأثير في ) األداء

( والذي بلغ βككل في جامعة نجران وذلك بداللة ارتفاع قيم معامل االنحدار ) المتميز

(، 3,536( المحسوبة )T( على التوالي، كما بلغت قيمة )0,291(، )278،0)

( على التوالي، وهي قيم 0,000( )0,001بمستوى معنوية )( على التوالي، 3,641)

 (.0,05أقل من مستوى داللة )
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بناًء على هذه النتائج فإنه يتم قبول الفرضية التي تنص على )يوجد أثر ذو داللة 

األداء ( لرأس المال البشري بعناصره في α=  0,05إحصائية عند مستوى داللة )

 في جامعة نجران.لدى أعضاء هيئة التدريس  المتميز

 النتائج والتوصيات

 أوالً: النتائج:

كان الهدف من هذه الدراسة هو معرفة تطويّر رأس الماال البشاِري وصاوالً لاألداء  

م، واسااااتناداً علااااى نتااااائج التحلياااال 2030الُمتميااااز بجاِمعااااة نجااااران، تحقيقاااااً لرؤيااااة 

 التالية: اإلحصائي، واختبار فرضيات الدراسة توصل الباحثين إلى النتائج

/ يتضح أن توفر التعليم والتعلم في جامعة نجران من وجهة نظر عينة الدراسة تتجاه 1

( وباانحراف 4,05نحو الموافقة بدرجة مرتفعة، وذلك بداللة وسطها الحساابي الباالغ )

 (.0,593معياري قدره )

و / تبين أن توفر التدريّب في جامعة نجران مان وجهاة نظار عيناة الدراساة تتجاه نحا2

( وبااانحراف 3,67الموافقااة بدرجااة متوسااطة، وذلااك بداللااة وسااطها الحسااابي البااالغ )

 (.0,882معياري قدره )

/ أظهرت النتائج أن توفر االهتمام بالخبرات في جامعة نجران من وجهة نظار عيناة 3

الدراسااة تتجااه نحااو الموافقااة بدرجااة متوسااطة، وذلااك بداللااة وسااطها الحسااابي البااالغ 

 (.0,874اف معياري قدره )( وبانحر3,66)

/ يظهر أن توفر االهتمام بالمعرفة في جامعة نجاران مان وجهاة نظار عيناة الدراساة 4

( 3,62تتجااه نحااو الموافقااة بدرجااة متوسااطة، وذلااك بداللااة وسااطها الحسااابي البااالغ )

 (.0,859وبانحراف معياري قدره )

نظار عيناة الدراساة  / يتضح أن توفر االهتمام بالقدرات في جامعة نجران من وجهاة5

( 3,54تتجااه نحااو الموافقااة بدرجااة متوسااطة، وذلااك بداللااة وسااطها الحسااابي البااالغ )

 (.0,879وبانحراف معياري قدره )

/ تبين أن تحسين البيئاة التنظيمياة فاي جامعاة نجاران مان وجهاة نظار عيناة الدراساة 6

( 3,52لغ )تتجااه نحااو الموافقااة بدرجااة متوسااطة، وذلااك بداللااة وسااطها الحسااابي البااا

 (.0,824وبانحراف معياري قدره )

/ يتضح أن تطوير األداء في جامعة نجران من وجهة نظر عيناة الدراساة يتجاه نحاو 7

( وبااانحراف 3,67الموافقااة بدرجااة متوسااطة، وذلااك بداللااة وسااطها الحسااابي البااالغ )

 (.0,642معياري قدره )

( لارأس الماال البشاري α=  0,05يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللاة )/ 8

بعناصااره )التعلاايم والااتعلم واالهتمااام بالمعرفااة( فااي األداء المتميااز لاادى أعضاااء هيئااة 

 التدريس في جامعة نجران.
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( لعناصاار رأس α=  0,05ال يوجااد أثاار ذا داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى داللااة )/ 9

، تحساااين البيئاااة التااادريّب، االهتماااام باااالخبرات، االهتماااام بالقااادراتالماااال البشاااري )

 لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة نجران. األداء المتميز( في التنظيمية

 ثانياً: التوصيات:

فيما يتعلق بتطوير رأس المال البشري و  2030/ العمل على تحقيق رؤية المملكة 1

 األداء المتميز.

 / زيادة االهتمام بالتوظيف وزيادة معدالته بالجامعة.2

 االهتمام ببناء القدرات الفردية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة./ ترسيخ مبدأ 3

/ زيادة االهتمام بالبيئة المحيطة للجامعة للمساهمة في تحسين البيئة التنظيمية 4

 الداخلية للجامعة.

/ االستفادة القصوى من الخبرات المهنية الموجودة لدى أعضاء هيئة التدريس 5

 شاب متميز.بالجامعة وصوالً لكادر بشري 

 / إتاحة قدر أكبر من التدريب ألعضاء هيئة التدريس داخل الجامعة.6

نقدم الشكر الجزيل لجامعة نجران كفريق بحثي على رعايتهم ودعمهم للدراسة كأحد 

 البحوث المجازة في المرحلة البحثية التاسعة.
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