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 شــــكـر وتـقـديـر
  

 والمرسلين سيدناالحمد هلل رب العالمين والصاله والسالم على اشرف االنبياء 
 حبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين,وبعد...محمد وعلى آله وص

 ح لي انجاز هذا العمل بفضله ,فلهفإني اشكر اهلل تعالى على فضله حيث أتا
 وعلى مافتح به علي من انجاز لهذهالحمد أوآل وأخرآ.على حسن توفيقه,وكريم عونه,
 دينرج الهم ,وعلى تفضله علي بوالالرساله,بعد ان يسر العسير ,وذلل الصعب ,وف

يع كريمين شقا الي طريق العلم ,وكانا خير سند لي طيله حياتي الدراسيه من تشج
وصبروعطاء .واتقدم بخالص الشكر والجزيل والعرفان بالجميل واالحترام  ودعاء

بول االشراف على غمرني بالفضل واختصني بالنصح وتفضل علي بق قدير لمنوالت
والتقدير الى  العال النعيمي ,والشكر استاذي الدكتور محمد عبد رساله الماجستير

ن علم ومعرفه األعمال جامعه الشرق األوسط لما قدموه لي م االساتذتي في كليه
هم أخرين,كما يقتضي علي الصالح والدكتور ليث الربيعي وغير  ومنهم الدكتور أحمد

 لعليا الذين قدموا ليالتقدم بالشكر الجزيل الى عماده الدراسات ا واجب األخالص
لميه لجامعه الشرق العلميه,والشكر والتقدير لكل الموظفين في المكتبه الع األستشارات

لشكر والتقدير لكافه الموظفين ومنهم المدراء في مصرف الرافدين,وا األوسط,والشكر
رئيس وأعضاء لجنة المناقشة األفاضل لجهودهم الهادفة الى  والتقدير الى السادة
ي األعزاءعلى شكري وتقديري لعائلتي أبي وأمي وأخوان  آ أقدمتقويم الرساله,واخير 

منى من شريك حياتي الذي تحملني طيله سنوات  دراستي أت تكملة دراستي,وزوجي
لم تسعفني حسن ظنهم,وأتوجه لكل من مد يد العون ,ممن  اهلل أن يوفقني ألكون عند

 ,فجزاهم اهلل عني خير الجزاء. الذاكرة بذكرهم بالشكر
العمل خالصآ لوجه,وأن يجعله ال اهلل العلي القدير أن يكون هذا وختامآ أس

 نافعآ,ويسهل لي به طريقآالى الجنة. علمآ
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 األهـــداء
 

 أبي الغالي....
ال ادري بماذا أبدأ..فكلماتي تعجز عن وصف مايحمله قلبي لك من حب 

 ووفاء وتقدير ...
اسعادي وأدخال  فكم تحملت المشاق من أجلي ...وتكبدت الصعاب في سبيل

السرور الى قلبي...الى من تود أن تفني عمرك لترسم البسمه على شفتاي..فأنت 
 النور الذي يضيء لي عتمة الليالي ..وانت مرشدي وقدوتي ..

فحماك اهلل ورعاك..وجعل الجنة مثواك..والبسك ثوب الصحة والعافيه .. 
تنا ..التنطفئ أبدآ .. وأبعد عنك الهم والحزن ..وجعلك ربي شمعة تضيء لنا بي

 فالحمد لك ربي بوجودك معي وشكرا لكونك أبا رائعآ افتخر به .أحبك ابي.
 الىإلى من كان دعائها سندًا لي 

 الى من نذرت حياتها الجلنا من حملتني وهنًا على وهن  
امي الحبيبه لو كتبت كل الحنان ... فكانت الجنة تحت قدميها الى ينبوع 

أعبر لك عن حبي وتقديري وأحترامي واتمنى أن أكون مثاآل  صفحات الدنيا الن
 تفتخرين به من أبناءك.

الى من كانوا مالذي وملجئي الى من تذوقت معهم أجمل اللحظات الى من 
هم أقرب من روحي الى من شاركوني حضن أمي وبهم أستمد عزتي وأصراري 

 .(أخوتي)
الى من لون  حياه بوجوده الى شريك حياتي ورفيق دربي في السراء والضراء 
 (.زوجي الغالي)معي, الى حبي الوحيد واالبدي الى سر ابتسامتي 

 وأخرا وليس أخرا الى زهرتين بناتي الصغيرات اهدي ثمره تعبي وحبي لهم.
 إليكم جميعًا اهدي جهدي المتواضع هذا

 محبًة ووفاءاً 
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 باسم كمال الحسنيدينا 

 

 إشـــــراف
 محمد عبد العال النعيمي األستاذ الدكتور 

 الملخص
 

ممارسدددات إدارة االحتدددواء العدددالي  فدددي تنشددديط رأس المدددال أثدددر بيدددان هددددفت الدراسدددة إلدددى 

العددداملين مددن تكددون مجتمدددع الدراسددة البشددري فددي مصددرف الرافددددين فددي العاصددمة العراقيدددة بغددداد. 

بغددداد  فددي مصددرف الرافدددين بالعاصددمة العراقيددة (423بدداإلدارتين العليددا والوسددطى والبددال) عددددهم )

العليددا  بدداإلدارتينالعدداملين  فتكونددت مددن. أمددا عينددة الدراسددة ( فرعدداً 34بكافددة فروعدده والبددال) عددددها )

وبطريقدة  ،(104والوسطى بمصرف الرافدين بالعاصمة العراقية بغداد بكافة فروعه والبدال) عدددهم )

 المسح الشامل لمجتمع الدراسة.

مدددن خدددالل العديدددد مدددن يدددق أهدددداف الدراسدددة تدددم اسدددتخدام المدددنهج الوصدددفي التحليلدددي ولتحق

إلختبدار فرضديات  وأنمدوذج المعادلدة الهيكليدةنحدار المتعددد ساليب اإلحصائية أبرزها تحليل اإلاال

 .الدراسة

 وجددددود تددددأثير ذي داللددددة إحصددددائية إلددددى عدددددد مددددن النتددددائج أبرزهدددداوقددددد توصددددلت الدراسددددة 

الحتدددواء العدددالي )اإلنددددماج الدددوظيفيل التحفيدددز والتعويضدددات والددددعم التكنولدددوجي لممارسدددات إدارة ا

للعمل( على تنشيط رأس المال البشري في مصرف الرافدين بالعاصمة العراقية بغداد عندد مسدتوى 

لممارسددات إدارة االحتددواء العددالي )التحفيددز  وجددود تددأثير ذي داللددة إحصددائية، و (  0.05)داللددة 

لدعم التكنولوجي للعمل( على التكامل بين رأس المال البشري في مصرف الرافدين والتعويضات وا
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 وجدددود تدددأثير ذي داللدددة إحصدددائية، و (  0.05)بالعاصدددمة العراقيدددة بغدددداد عندددد مسدددتوى داللدددة 

لممارسددددددات إدارة االحتددددددواء العددددددالي )التحفيددددددز والتعويضددددددات والدددددددعم التكنولددددددوجي للعمددددددل( علددددددى 

ي فددي مصددرف الرافدددين بالعاصددمة العراقيددة بغددداد عنددد مسددتوى داللددة خصوصددية رأس المددال البشددر 

(  0.05). 

بضدرورة قيدام مصدرف الرافددين باسدتثمار مقددرات رأس  الدراسدة أوصدتوفي ضوء النتائج 

ماله البشري المعززة لمدخل إدارة االحتواء العالي في توليد مبادرات ابداعية تحقق أهدافه، إضدافة 

 دين بالتطبيقات التكنولوجية المعاصرة، ودمجها مع سياسة التحفيدز والتعويضداتإلى استثماره الراف

 .لزبائنهمن اجل تقديم قيمة عالية 
 

 العراق.، مصرف الرافدين ، رأس المال البشري، إدارة اإلحتواء العاليالكلمات المفتاحية: 
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ABSTRACT 

This study aimed to investigate the effect of High Involvement Management 

Practices in Revitalizing Human Capital in AL-Rafidain Bank at Baghdad Iraqi 

Capital. The study population consisted of workers at top and middle management 

totaling (104) in AL-Rafidain Bank in the Iraqi capital Baghdad with all branches 

totaling (63). The study sample consisted of workers at top and middle management 

in AL-Rafidain Bank at Baghdad Iraqi Capital with all branches totaling (104), in a 

manner comprehensive survey of the study population. 

To achieve the study objectives the study used descriptive analytical method 

as well as, multiple regression analysis and Structurel Equation Model to test the 

hypotheses of the study. 

The study found a number of results namely: firstly, there is a significant 

effect of High Involvement Management Practices (Job Engagement, motivation & 

compensation, technology support to work) in Revitalizing Human Capital in AL-

Rafidain Bank at Baghdad Iraqi Capital at level (  0.05).  

Secondly, there is a significant effect of High Involvement Management 

Practices (motivation & compensation, technology support to work) in 

Complementarity among Human Capital in AL-Rafidain Bank at Baghdad Iraqi 

Capital at level (  0.05). Thridely, there is a significant effect of High Involvement 

Management Practices (motivation & compensation, technology support to work) in 

Specificity of Human Capital in AL-Rafidain Bank at Baghdad Iraqi Capital at level 

(  0.05). 

The study recommends that the AL-Rafidain Bank must investment in their 

human capital capabilities that enhanced High Involvement Management apporach in 

generate new creative initiatives, as well as, investment modern technological 
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applications, and integrate them with the motivation and compensation policy in order 

to provide high value for the customer. 

 

Keywords: High Involvement Management, Human Capital, Cellular AL-Rafidain 

Bank Telecommunications and Iraqi. 
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 الفصل األول

  خلفية الدراسة وأهميتها

   المقدمة: (1 د 1)
 

يددزًا فددي عصددر المعرفددة ح High Involvement Management العددالي دارة االحتددواءإ أخددذت

هتمددت بهددا، إذ ظهددر هددذا المفهددوم فددي بدددايات الثمانينيددات مددن القددرن إمددن البحددوث، التددي  ضددئيالً 

دارة وعبدر عنده كطريقدة لدإ إليدهشدار أول من ، أLawler النفسيالعشرين اذ كان الباحث االمريكي 

 تخددداذ القدددرارات المختصدددةذ يتضدددمن تزويدددد المدددوظفين بدددالفرص إلحتدددواء العددداملينل اإعلدددى  تركددز

 معاصدددراً داريدددًا إ مددددخالً  تقدددد وضدددع العدددالي دارة االحتدددواءإل Lawler ةشدددار إ ن. إبممارسدددة وظدددائفهم

، فمددددخل إدارة ن يحدددل محدددل النمددداذج التقليديدددةأ مدددن المفتدددرض إلدارة األفدددراد العددداملين بالمنظمدددات

 نهحمدل فدي مضدمو ي كونده ،ر كدل المنظمدات التدي تواجده منافسدةيالئم وبشكل كبيد االحتواء العالي

التخصصدات ساس أياسًا بالعالقات التي تطورت على ، قدارة والعاملينكثر تعاونيًا بين اإلأمدخاًل 

 (.Gollan, 2005, 19) التي تستند على هياكل عمل قديمة التحفيزنظمة أالوظيفية )المحدودة(، و 

مددن  دمهمددا مددن ثقافددة العديدد العددالي فددي الوقددت الحاضددر جددزءاً  لدذلك، إعتبددرت إدارة االحتددواء

بيئدددة شدددديدة عمدددال فدددي الوقدددت الحدددالي فدددي المنظمدددات علدددى مسدددتوى العدددالم. إذ تعمدددل منظمدددات األ

ديات البيئيدة أخدذوا علدى عداتقهم إعدادة توجيده منظمداتهم وغيدروا ن قدادة التحدالتغير ونتيجة لذلك فدإ

ة اإلنتاجيدة رقابدة الزبدائن، ومدن التأكيدد علدى زيدادلدى تحول تركزيهم من رقابة العوائدد إهتماماتهم و ا

ليددة التحسددين المسددتمر، ومددن تحقيددق أهددداف ماليددة قصدديرة األجددل إلددى تحقيددق علددى عم التأكيدددلددى إ

 & Wood;  Van Veldhoven;  Croonير فرص عمل بعيدة األمد لهم )العاملين من خالل توف رضا

De Menezes, 2012, 420.) 
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وا دوامدددة المنافسدددة العالميدددة ن يواجهدددأدراء مدددن يمكدددن المدددالعدددالي  إدارة االحتدددواءن مددددخل إ

توجددب تعزيزهددا وتطددوير  لددذاالددوظيفي  األمنبددديدددة للعدداملين تتعلددق المتزايدددة، وتقدددم فددرص عمددل ع

مدن خدالل  متغيدرًا حرجدًا فدي بناءهدا خصوصداً  األمن الدوظيفي ة مشكلةصبح معالجأإذ مصادرها، 

يجيا يدددؤدي الدددى تطدددوير بوصدددفه مدددوردًا اسدددترات Human Capital رأس المدددال البشدددريترابطهدددا مدددع 

بدددأن إدارة االحتدددواء العدددالي تسددداعد علدددى  Gollan (0222)إذ أكددددت دراسدددة  القابليدددات الديناميكيدددة.

 إدامة الموارد البشرية وذلك بتحقيق ميزة تنافسية على المدى البعيد. 

( بددددأن 0224) Ordiz-Fuertes & Fernández-Sánchezكمددددا توصددددلت دراسددددة كددددل مددددن 

المعاصددرة إلدارة  والتطبيقداتالعدالي فدي المنظمدات تسدداعد علدى تبندي المفداهيم  االحتدواءممارسدات 

 الموارد البشرية وتحفيزها.

 تطدوير إلدى مضدى وقدت أي مدن أكثدر بحاجة اليوم منظمات أصبحت ذكر ما ضوء فيو 

 دفدع الدذي رأس مالها البشري لتحقيق مستويات أداء عالية يمكنها من البقداء والنمدو، األمدر وادارة

شدراكهم وتمكيدنهم فدي تحقيدق إدارة اإلهتمدام بتطدوير وتددريب موظفيهد إلدى المنظمدات من العديد ا وا 

تستند فلسفة اإلدارة الحديثة اليوم على أساس أن أهداف المنظمددة تتحقدق مدع اآلخدرين و هداف. األ

 إدارة االحتدددواء العددداليومدددن خاللهدددم لدددذلك فإنددده مدددن الضدددروري وكمتطلدددب أساسدددي مدددن متطلبدددات 

. وعليدده يمكددن للمنظمددات اركة جميددع المددوظفين والعدداملين داخددل المنظمددة ضددمن الفريددق الواحدددمشدد

ندددماج الددوظيفي والتدددريب والتحفيددز باإلالعددالي مددن خددالل عناصددره المتمثلددة  مددن تحقيددق االحتددواء

 .من تنشيط رأس المال البشري على المدى البعيدوالتعويضات ودعم تكنولوجيا العمل التي تمكن 

العدالي  االحتدواءفإن الدراسة الحالية تسعى الى بيدان أثدر ممارسدات إدارة  لما سبقنادًا ستوا

 في مصرف الرافدين بالعاصمة العراقية بغداد. في تنشيط رأس المال البشري
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  مشكلة الدراسة: (2 د 1)
 

هدددو خلدددق بيئدددة عمدددل مالئمدددة،  ،مددن المهدددام األساسدددية التدددي تواجددده إدارة منظمدددات األعمددال

ومددن جهددة أخددرى تعظدديم مسددتوى اإلسددتفادة مددن إمكانددات  ،مددن جهددة األفددراد العدداملونز فيهددا يتحفدد

إذ أن هنداك العديدد مدن  .من االداء لتلدك المنظمداتأفضل مستوى وقدرات هؤالء األفراد بما يحقق 

الممارسدات التددي تسددتخدمها المنظمددات لتحقيددق أهددافها والوصددول إلددى مسددتويات أداء عاليددة، منهددا 

ت اإلحتواء العالي للعداملين التدي يدؤدي إسدتخدامها مدن قبدل المنظمدات إلدى زيدادة اإلهتمدام ممارسا

األداء، ذلدك مدن  علدى تدؤثر التدي والفريددة الحرجدة المصدادر مدن بدرأس المدال البشدري الدذي يعتبدر

تدؤثر  ذلدك، وغيدر وجددارات، وقددرات وتعلديم وخبدرات من معدارف ومهدارات األفراد يمتلكه ما خالل

ألن المنظمدات التدي تهدتم بدرأس مالهدا البشدري وتعمدل علدى  أداء المنظمدات، علدى مباشدر بشدكل

 وابتكارات ابداعات من سيضيفه العاملون ما بفعل وتبقى وتنمو وتتطور تنافس ان تنشيطه يمكنها

 جديدة.

فددددي  مجددددال ممارسددددات إدارة اإلحتددددواء العددددالي ورأس المددددال البشددددريالبحددددوث فددددي  وإلفتقددددار

، ولددددواعي عددددم تفويدددت فرصدددة لعربيدددة بشدددكل عدددام والمنظمدددات العراقيدددة بشدددكل خددداصاالمنظمدددات 

االفادة من معطياتها، ومن اجل تجسيدها عمليًا. جاءت الدراسة الحالية لتبحث في البيئة الخدميدة 

 بإثارة السؤال الرئيسي التالي:صياغة مشكلة الدراسة ، وتحديدًا مصرف الرافدين. وعليه تم العراقية

اإلندددماج الددوظيفي ل التدددريب ل التحفيددز )العــالي  االحتــواءلممارســات إدارة أثــر نــا  هــل ه"

التكامددل بددين رأس المددال ) فــي تنشــيط رأس المــال البشــري( والتعويضددات والدددعم التكنولددوجي للعمددل

 بالعاصمة العراقية بغداد؟" فدينلراامصرف ( في ل خصوصية رأس المال البشريالبشري
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 هداف الدراسةأ:  (3 د 1)

العددالي فددي تنشدديط  ممارسددات االحتددواءأثددر  بيددانتهدددف الدراسددة الحاليددة بشددكل أساسددي إلددى 

  :خالل، وذلك من رأس المال البشري في مصرف الرافدين بالعاصمة العراقية بغداد

اإلندماج الوظيفي ل التدريب ل التحفيز ) العالي االحتواءإدارة ممارسات التعرف على مستوى  .4

 .في مصرف الرافدين بالعاصمة العراقية بغداد (يضات والدعم التكنولوجي للعملوالتعو 

التكامل بين رأس المال البشري ل خصوصية رأس المال البشري )تنشيط مستوى التعرف على  .0

 .في مصرف الرافدين بالعاصمة العراقية بغداد (رأس المال البشري

دماج الوظيفي ل التدريب ل التحفيز اإلن) العالي االحتواءإدارة ممارسات تحديد أثر  .4

رأس المال البشري في مصرف الرافدين تنشيط على  (والتعويضات والدعم التكنولوجي للعمل

 .بالعاصمة العراقية بغداد

اإلندماج الوظيفي ل التدريب ل التحفيز ) العالي االحتواءإدارة ممارسات التعرف على تأثير  .3

في مصرف الرافدين التكامل بين رأس المال البشري على  (لوالتعويضات والدعم التكنولوجي للعم

 .بالعاصمة العراقية بغداد

اإلندماج الوظيفي ل التدريب ل التحفيز ) العالي االحتواءإدارة ممارسات تحديد أثر  .2

في مصرف الرافدين  خصوصية رأس المال البشريعلى  (والتعويضات والدعم التكنولوجي للعمل

 .غدادبالعاصمة العراقية ب

رأس المال تنشيط على  العالي االحتواءإدارة بناء أنموذج مقترح يوضح تأثير ممارسات  .3

ببعديه )التكامل بين رأس المال البشري ل  البشري في مصرف الرافدين بالعاصمة العراقية بغداد

 .مصرف الرافدين بالعاصمة العراقية بغدادخصوصية رأس المال البشري( في 
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 لدراسةأهمية ا: (4 د 1)

 االحتددواء بددإدارةالتددي تناولتهددا والمتمثلددة  المتغيددراتمددن أهميددة الحاليددة تددأتي أهميددة الدراسددة 

، وبنداء علدى ذلدك الرافددينالممثلدة بمصدرف  للمصدارف العراقيدة وتنشيط رأس المال البشدريالعالي 

فدي  ء العداليإدارة االحتدواكيفيدة االسدتفادة مدن  وعمليدة حدول علميدةاسدهامة تقديم ستسعى الدراسة ل

تقدم الدراسدددة مواضددديع تتسددم بالحداثدددة فدددي مجدددال اإلدارة كمددا سددد لدددديها. تنشدديط رأس المدددال البشدددري

بمثابدة اسدهامة علميدة  الدراسدة، كمدا تعدد يمكن للباحثين من االستفادة منها فدي البحدوث المسدتقبلية

ذات صددددلة متغيددددرات ثالثددددة التددددي تددددربط بددددين والددددوطن العربددددي، و علددددى مسددددتوى العددددراق  متواضددددعة

 .بأساسيات السلوك التنظيمي ونظرية المنظمة ومدخل ادارة الموارد البشرية التطبيقية
 

 الدراسة وفرضياتها أسئلة: (2 ـ 4)

لهددا، تددم صددياغة االسددئلة  المحددددةوسددؤالها الرئيسددي واالهددداف إسددتنادًا إلددى مشددكلة الدراسددة 

 التالية:

دماج الوظيفي ل التدريب ل التحفيز اإلن) العالي االحتواءممارسات إدارة ما مستوى  .4

 ؟في مصرف الرافدين بالعاصمة العراقية بغداد (والتعويضات والدعم التكنولوجي للعمل

التكامل بين رأس المال البشري ل خصوصية رأس ) تنشيط رأس المال البشريما مستوى  .0

 ؟في مصرف الرافدين بالعاصمة العراقية بغداد (المال البشري

اإلندماج الوظيفي ل التدريب ل التحفيز ) العالي االحتواءت إدارة ممارساهل تؤثر  .4

على تنشيط رأس المال البشري في مصرف الرافدين  (والتعويضات والدعم التكنولوجي للعمل

 ؟بالعاصمة العراقية بغداد
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اإلندماج الوظيفي ل التدريب ل التحفيز ) العالي االحتواءممارسات إدارة هل تؤثر  .3

على التكامل بين رأس المال البشري في مصرف  (لدعم التكنولوجي للعملوالتعويضات وا

 ؟الرافدين بالعاصمة العراقية بغداد

اإلندماج الوظيفي ل التدريب ل التحفيز ) العالي االحتواءممارسات إدارة هل تؤثر  .2

على خصوصية رأس المال البشري في مصرف الرافدين  (والتعويضات والدعم التكنولوجي للعمل

 ؟العاصمة العراقية بغدادب

عتمادًا على أسئلة الدراسة وأنموذجها تم التالية، التدي سديجرى  اتصياغة الفرضي وعليه، وا 

 اختبارها، واستخالص النتائج والتوصيات من خاللها، وذلك على النحو التالي:

 الفرضية الرئيسة األولى 

1HO: " اإلنددددماج ) تدددواء العدددال لممارسدددات  دارال االحال يوجدددد أذدددر ذو داللدددة  حصدددائية

علددى تنشدديط رأم المددال ( الددوظيفيل التدددريبل التحفيددز والتعويضددات والدددعم التكنولددوجي للعمددل

   ".(  0.05) داللةعند مستوى  بالعاصمة العراقية بغدادلرافدين البشري ف  مصرف ا

 الفرضية الرئيسة الذانية 

2HO: " اإلنددددماج ) ال االحتدددواء العدددال لممارسدددات  دارال يوجدددد أذدددر ذو داللدددة  حصدددائية

علددى التكامددل بددين رأم ( الددوظيفيل التدددريبل التحفيددز والتعويضددات والدددعم التكنولددوجي للعمددل

  ) داللدةعندد مسدتوى  بالعاصدمة العراقيدة بغددادلرافددين المدال البشدري فد  مصدرف ا

0.05)."   
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  الذالذةالفرضية الرئيسة 

3HO: " اإلنددددماج ) لممارسدددات  دارال االحتدددواء العدددال ال يوجدددد أذدددر ذو داللدددة  حصدددائية

رأم  خصوصددديةعلدددى ( الدددوظيفيل التددددريبل التحفيدددز والتعويضدددات والددددعم التكنولدددوجي للعمدددل

  ) داللدةعندد مسدتوى  بالعاصدمة العراقيدة بغددادلرافددين المدال البشدري فد  مصدرف ا

0.05)."   

 

 أنموذج الدراسة: (6 د 1) 
 

 والمتمثل أحدهما مستقل متغيرينالدراسة والذي يبين وجود ( أنموذج 1 - 1يوضح الشكل )

تنشيط رأس المال هو المتغير التابع ممثاًل  الثاني. والمتغير بممارسات إدارة اإلحتواء العالي

 على المتغير التابع. يؤثر المستقلحيث يتضح من أنموذج الدراسة أن المتغير . البشري

 

 (1 - 1شكل )
 أنموذج الدراسة
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ممارسات إدارة االحتواء لقياس  (Gollan, 2010 و Lawler, 2008باإلستناد إلى ) ةد الباحثإعدا

 تنشيط رأس المال البشري.لقياس  (Yeh, 2008و)العالي 

   حدود الدراسة: (7 د 1)

 تتمثل حدود الدراسة بما يلي:

العاصمة العراقية بمصرف الرافدين في  الدراسة لهذه المكانية الحدود تتمثل الحدود المكانية:

 ( فرع.36بغداد بفروعه والبال) عددها )

المسؤولين من اإلدارتين العليا من  تتمثل الدراسة لهذه البشرية الحدود إن الحدود البشرية:

 والوسطى العاملين بمصرف الرافدين في العاصمة العراقية بغداد بفروعه.

دراسة، والتي تراوحت ما بين الفترة من المدة الزمنية المستغرقة إلنجاز ال الحدود الزمانية:

 .5103من عام  آيارولغاية شهر  5102من عام  كانون اولشهر 
 

 محددات الدراسة: (3 ـ 4)

 الدراسات العربية التي تناولت موضوع إدارة االحتواء العالي محدودة على حد علم الباحثة. .4

 لبشري محدودة على حد علم الباحثة.الدراسات الرابطة بين إدارة االحتواء العالي ورأس المال ا .0

 صعوبات في مجال جمع البيانات من حيث الوقت.واجهت الباحثة من  .4
 

 مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية: (9 د 1)

الموظفين العاملين  مشاركة: High Involvement Management دارال االحتواء العال  

وتحفيزهم لتحسين مستويات أدائهم من خالل  لتغييرى االعمل بهدف تشجيعهم عل في بالمنظمة

 (.Lawler & Benson, 2003, 156)التطوير والتحسين المستمر 
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والتي مجموعة الممارسات المستخدمة من قبل مصرف الرافدين بأنها وتعرف  جرائياً  

في عمليات هم مشاركتتعزز و  لهم،الجوهرية  المقدرة، وتزيد من الموظفينترفع مستويات الثقة بين 

جراءات المصرف   من خالل: ايتم قياسهو  المناطة بهم. هدافنجاز األا  و وصواًل لتحقيق وا 

نتماء باإل العاملين بمصرف الرافدين الموظفينبه رتباط العالي الذي يشعر اإل :اإلندماج الوظيف 

مصرف أهداف التحقيق  والمرتبطة بإنجاز أعمالهم وسلوكياتهم وأدوارهم في ،مصرفهمالى 

 وأهدافهم الشخصية.

ألداء الموظفين العاملين في مصرف الرافدين المهارات الضرورية  مدى تحسين وتطويرالتدريب: 

الكبيرة ضمن  للشعور بالمسؤولية توفير الفرصة الكافية عن فضالً  ،ليةاعكثر فأبطريقة  لوظائفهم

 المصرف.

والمعنوية للموظفين العاملين في مصرف  ت الماليةمكافآتقديم الحوافز وال: التحفيز والتعويضات

 داء المتميز،العالي، وعلى وفق ربط الدفع باأل داءبما ينسجم وتحقيق نظام عمل األالرافدين 

ما التعويضات فتشمل تحديد ما يتقاضاه الموظف أنصاف بينهم، و وبالوفاء بمتطلبات المساواة واإل

 جور المقرر.وفق نظام األعلى بطريقة مباشرة 

لى جوانب الذي يستند إفي مصرف الرافدين مي يظتنممارسة التطوير ال: عم التكنولوج  للعملالد

داء العمل أشتراك المعلومات الحيوية مع ا  تصال و ر بنية تحتية لإتوف  تقنية تقدم حلواًل فنية، و 

 .دارياإل

منظمة من مجمل القدرات االستراتيجية التي تمتلكها ال :  Human Capitalرأم المال البشري

خالل المهارات والمواهب والمعارف التطبيقية الضرورية إلنجاز األنشطة التي تتطلبها استراتيجية 

 (.Kaplan & Norton, 2004, 224المنظمة )
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بأنه مجمل القدرات التي يمتلكها الموظفين في مصرف الرافدين وهذا ويعرف  جرائياً  

الموظفين  عمليات تشغيل إلبتكار فيه إضافة إلىوا اإلبداع وعمليات اإلنتاجية القدرات تعزز

 تم قياسه من خالل:و  التشغيل األفضل.

إجمالي المهارات  :Complementarity among Human Capital التكامل بين رأم المال البشري

التي يمتكلها مجموعة الموظفين العاملين في مصرف الرافدين والتي تحقق له التفوق والميزة 

 التنافسية.

المعرفة الناشئة لدى الموظفين  :Specificity of Human Capital خصوصية رأم المال البشري

 في مصرف الرافدين من ممارسات التعلم التنظيمي.
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 الفصل الثاني

 األدب النظري والدراسات السابقة

  المقدمة: (1 د 2)
 ممارسات إدارة اإلحتواء العالي: (2 د 2)
 المال البشريرأس :  (3 د 2)
 الدراسات السابقة العربية واالجنبية: (4 د 2)
 ما يميز الدراسة الحالية  عن الدراسات السابقة: (5 د 2)
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 الفصل الثاني

  األدب النظري والدراسات السابقة

 المقدمة: (1 د 2)

القرن  ثمانينياتأدى التطور في مفاهيم ومضامين إدارة الموارد البشرية خالل فترة   

سياسات الذي يعتبر مدخاًل لمجموعة من إدارة االحتواء العالي، إلى ظهور مدخل الماضي 

تستخدم لتطوير وتحفيز الموارد البشرية المؤهلة والكفوءة بهدف  إدارة الموارد البشريةوممارسات 

ارد المو  الى إدارة وتمكينتحقيق أهداف المنظمات، حيث أن هذه السياسات والممارسات تسعى 

وبيئة عملهم بطريقة يلتزم فيها العاملين البشرية لتحقيق مستوى عال من اإلنسجام بين العاملين 

للمنظمات بحيث تستطيع ان تواجه تحقيق األداء العالي وتحقيق الميزة التنافسية المستدامة 

(Leffakis,2009,24). 

ون من مجموعة من ( بأن مدخل إدارة اإلحتواء العالي يتك0223 ،30) Chenإذ أوضح  

السياسات والممارسات المرتبطة بالموارد البشرية والتي تقود إلى تحقيق مستويات عالية من األداء 

تمتلك إدارة االحتواء العالي  فإن، لذلك نتيجة حالة اإلنسجام ما بين هذه السياسات والممارسات

 .نية معدالت دوران العاملينوتدزيادة انتاجية العمل، و  ،األداءايجابية على  مجموعة تأثيرات

 والمعاصرة المهمة البشري من المفاهيم المال لرأسالعالي اإلحتواء مدخل إعتبر من هنا  

رأس المال  يلعبه لما وذلك واسع، بشكل اإلدارة بتناوله في مجال العلماء والباحثون والتي بدأ

 وسبل تشغيلها ونجاحها.  في بناء المنظمات همية من البشري

ذ ظهور مفهوم المنظمة المتعلمة إتجهت معظم المنظمات على مستوى العالم إلى ومن 

زيادة مهارات ومعارف العاملين بها من أجل مصلحة الفرد والمنظمة معًا وإلضافة قيمة لرأس 
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المال البشري الذي تمتلكه. فمنذ اإلستكشاف األول لمفهوم رأس المال البشري في نهاية القرن 

، وعقلياً  ه خلقياً توتنمي ةلدى الفرد من قدرات كامن مالتركيز على إستخراج السادس عشر تم ا

عن  يجتماعلدوره اإل ةستجابتمكين الفرد من اإل تتضمنعلى العمل. كما  قادراً بحيث يكون 

 تها. و تنميأوتدريبه، وتشكيل قدراته،  المنظم التعلمطريق 

ل البشري هو مجموعة قدرات إلى أن رأس الما Bontis(4993 ،32 - 33) إذ يشير  

المنظمة إلستخالص أفضل الحلول من معارف القوى العاملة لديها، ويحتل هذا العنصر أهمية 

كبيرة لكونه مصدرًا لإبداع والتجديد االستراتيجي، ويمكن تنميته من خالل العصف الذهني، 

عادة هندسة العمليات وتحسين المهارات الشخصية.  وا 
 

 إدارة اإلحتواء العاليممارسات : (2 د 2)

بين الممارسين القي  االحتواء العاليبأن مدخل إدارة Preuss (0224 ،292 )أوضح  

األداء المنظمي التي تدل على الرضا في مدخاًل يساعد في تحقيق مستويات عالية من بصفته 

 Harmon, et. إذ تمثل إدارة اإلحتواء العالي من وجهة نظر في العمل المجهودنخفاض ا  العمل و 

al., (0224 ،494)  بأنه مشاركة وتمكين الجميع وصواًل لتحقيق أعلى مستويات من اإلنتاجية

وتحقيق رضا العاملين والزبائن واألداء المالي. وهو ما يبين أن مدخل إدارة اإلحتواء العالي 

 يعكس نظامًا رباعيًا إلدارة األداء.

لمفهوم إدارة اإلحتواء العالي، وفقًا ين نظر الباحث وجهات، تعددت هذا األساس وعلى 

إدارة اإلحتواء العالي بأنها مجموعة من المبادرات  Gollan (0222 ،43) عرفإلختصاصاتهم، إذ 

حتياجاتهم في  المحددة للنتائج التي تعزز ربحية المنظمات وبقائها، وتلبي تطلعات الموظفين وا 

 موقع عملهم. 
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أنها إحتواء تنظيمي ينطوي على مشاركة العاملين ب Wood, et al. (0240 ،304)وحددها  

 التي تتجاوز الحدود الضيقة لوظائفهم.في إتخاذ القرارات 

 حتواء العالي، هي:لإرئيسة إلدارة لى ثالث مجاالت ( إ0222 ،23) Whitfild أشاروقد 

 من خالل التدريب. والمعرفةالمهارة عالية من مستويات العاملون متالك إ .0

 ستفادة من مهاراتهم.لإالمتاحة  فرصاللدى العاملين و  حرية التصرف .5

 تحفيز العاملين بما يدفهم ويشجعهم على اإللتزام بالعمل في المنظمة, .6

ثدالث أفكدار  حددث Armitage & Keble-Allen ((2007جراه كل من أن البحث الذي أكما 

 تمي ز مفهوم إدارة االحتواء العالي:

 .والمشاركة فيه تخاذ القرارالثقافة المرنة وا   .0

 ستثمار العاملون من خالل التعليم والتدريب.إ .5

 .الممارسات وتحسين مستوىنتائج ورسم األهداف، القياس  .6

إدارة االحتددواء العددالي تتضدمن التركيددز علددى عالقددات الثقددة ( بددأن 0242 ،039) Gollanوبدين 

عاملين يمكن ان يثقوا في اتخاذ العالية بين اإلدارة والعاملين، خصوصاً انها مبنية على افتراض ان ال

باالضافة الى ذلك يمكن للعاملين ان يطوروا معرفتهم ومهاراتهم و  ،مهمة حول مكان العملالالقرارات 

في اتخاذ قرارات مهمدة حدول اإلدارة لفعاليدات أعمدالهم والتدي يندتج عنهدا انتاجيدة وفاعليدة اكبدر، وهدو 

شددراكهم مددع مبنددي علددى العالقددة مددا بددين اإلدارة والعدداملين  فددي المنظمددة مددن خددالل احتددواء العدداملين وا 

 .الهدف في زيادة أداء وربحية المنظمة

 :Wood & Bryson (0223 ،4) من وجهة نظر وهكذا تتضمن إدارة االحتواء العالي من

نجاز المهام والتي تعد وسائل للتشجيع على التعاون والفرقيممارسات العمل الجماعي  .0  .وا 

 . والمشاركة في المعلوماتوجه نحو العمل الجماعي والمرونة الوظيفية التدريب المكثف الم .5
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هنالك عدد من الشدروط الضدرورية التدي البدد منهدا عندد ( بأن 0242 ،033) Gollanوأشار 

 كاآلتي:تنفيذ عمليات إدارة االحتواء العالي، وهي 

، وهددذه ت العدداملينوالمحافظددة علددى عالقدداستشددارة العدداملين إفددي تهيئددة وتسددهيل  المددديرينقدددرة  .0

 المهارات ترتبط بثقافة المنظمة. 

تخدداذ تدددريب وتجهيددز العدداملين إلل أهميددة إعطدداءيجددب  إذ، تخدداذ القددراراتإالعدداملين فددي إشددراك  .5

شراكهم في العمليات وصاًل لتحقيق رضاهم بما ينعكس علدى ، األخرى القرارات في موقع عملهم وا 

 . مستويات إنتاجيتهم

 التغيير التنظيمي.  ذوي الخبرة والمهارة والمعرفة العالية بعملية إستشارة العاملين من .6

 ، وهي:إدارة اإلحتواء العالي للموارد البشريةأمثلة حول مدخل  Lawler (2008)وقد أورد 

من خالل منحهم فرص المشاركة بما يحقق رضداهم ، أنصافالعاملين بعدالة و  االفرادمعاملة  .4

لتزامهم تجاه العمل  .بالمنظمة وا 

 يجعلهم أكثر قيمة للمنظمات. بماالعاملين  االفراد بتدريب وتطويراالمد  بعيدااللتزام  .0

 .المتعلقة بأعمالهمالقرارات المهمة  في اتخاذ لألفراد المشاركة العالية .4

علدددى   مدددع اإلدارة، مدددع األخدددذ بنظدددر اإلعتبدددار التركيدددزالهيكدددل التنظيمدددي بتصدددميم المشددداركة  .3

 املين ونقلها لآلخرين.وتدعيم خبرة الع التدريب

 Lawlerوفي الدراسة الحالية تم تحديد أبعاد إدارة اإلحتواء العالي باإلعتمداد علدى كدل مدن 

 ، وهي:Gollan (0242)و ( 0223)
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 أواًل: اإلندماج الوظيفي

الجهددددددود  الفددددددردباندددددده درجددددددة وضددددددع  الددددددوظيفيندددددددماج االDernovsek (0223 )عددددددرف إذ 

االدنى للحصول على الوظيفة، وفي نوعية العمدل االضدافي، بقدوة االختيارية في عمله، فوق الحد 

( العوامددددددل الرئيسددددددية المددددددؤثرة علددددددى 0229 ،434) Armestrongحدددددددد و . عدددددداليتين ذهنيددددددة او همددددددة

 وهي: ،تستخدمها ادارة الموارد البشرية التي استراتيجيات االندماج الوظيفي

 .ذاته العملطبيعة  .4

 .بيئة العمل .0

  .القيادة .4

 .الشخصي فرص النمو .3

 .فرص المساهمة .2
 

 التدريب: ثانياً 

ن التددريب يزيدد مدن فهدم العداملين لددورهم فدي بدأZatzick & Iniversity(0223 ،4222 ) أكدد 

التددريب بأنده الجهدود المخططدة مدن قبدل وقد ُعرف . بهاعمليات الشركة والمعرفة المهمة المحددة 

لين لديها بما يتناسب مع الوظائف التي يعملون المنظمات والهادفة الى زيادة كفاءات االفراد العام

Ivancevich & Konopaske (0240 ،343 )كمدا عرفده (. Singh & Mohanty, 2012, 2232بهدا )

بأندده عمليددة نظاميددة لتغييددر سددلوك العدداملين باتجدداه  تحقيددق أهددداف المنظمددة وهددو يتعلددق بمهددارات 

عدددداملين علددددى الحصددددول علددددى المهددددارات العمددددل الحددددالي. ويعددددد التدددددريب بمثابددددة توجيدددده يسدددداعد ال

 والقابليات التي يحتاجونها من اجل نجاحهم في العمل.

( بأنه يجب ان ينظر للتدريب علدى انده اسدتثمار اكثدر 2011 ،02) Farooq & Khanويؤيد 

مددن كوندده نفقددة، الن التدددريب عمليددة مسددتمرة تددوفر للعدداملين  كافددة طددوال حيدداتهم الوظيفيددة، وهددو 

ر للمدددوارد البشدددرية المتاحدددة فدددي مختلدددف مسدددتوياتها، وتعدددود عوائدددده علدددى كدددل مدددن بمثابدددة اسدددتثما
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المنظمة والموارد البشرية فيها. وفي جميع االحوال يجدب ان تنسدجم اسدتراتيجية التددريب والتطدوير 

مدددع االسدددتراتيجية العامدددة للمنظمدددة، فعنددددما تتبدددع المنظمدددة اسدددتراتيجية التمييدددز فانهدددا سدددوف تكدددون 

خصيص اموال كبيرة لتدريب العاملين بهدف تقديم منتجات تمتاز بجودة عاليدة. امدا بحاجة الى  ت

عندددما تتبنددى المنظمددة اسددتراتيجية تخفدديض الكلفددة فانهددا ربمددا تلجددأ الددى تخصدديص امددوال اقددل فددي 

 التدريب، وتتجه نحو التدريب الذي يساهم في تحسين طرق واساليب الكفاءة واالنتاجية.

ي هددددذا االتجدددداه الددددى أندددده يجددددب ان تكددددون لكددددل منظمددددة تتميددددز فدددد Lawler (0223) وشدددددد

لهددذا تحتدداج المنظمددة الددى القيددام بكددل شدديء ممكددن  ،بدداالحتواء العددالي فددي جوهرهددا النمددو والتطددور

لتسهيل تطوير مهارات األفراد بكل أنواع طرق التدريب الفني مدن أجدل حدل أي مشدكلة تظهدر فدي 

بصدورة  التكدوينلدديهم القددرة علدى حدل المشدكلة و  كدوند بدان تيجب علدى كدل األفدراكما المنظمة، و 

 القرارات الفاعلة. اتخاذسريعة الى جماعات 
 

 التحفيز والتعويضات: ثالثاً 

ة ءالمنظمدددات مراعددداة اعتبدددارات الكفدددابأنددده يفتدددرض ب Denisi & Griffin (0244)إذ يؤكدددد 

كل أحددد ابددواب النفقددات تشدد عدداملينالن تعويضددات ال ،التعويضدداتوالفاعليددة عنددد إدارتهددا لموضددوع 

ادف الددى مكافددأة فددالغرض االساسددي مددن التعويضددات هددو تددوفير نظددام كددافي ومالئددم وهدد ،الرئيسددة

 اتوممثلددين لهددا، والتعويضدد ،بحيددث يشددعرون انهددم موضدع تقدددير كأعضدداء فددي المنظمدة عداملين،ال

وفر مقياسدا تد اتبدل ان التعويضد ،الدى منزلده العامدلمثل اكثر من مجرد مبل) النقدود الدذي يأخدذه ت

 للفددرد العامددل. إذ يعددرفمؤشددر غيددر مباشددر علددى القيمددة الذاتيددة  يوهدد ،لمنظمددةا العامددل فدديلقيمددة 

 خالل من العاملين( التحفيز بأنه ممارسة إدارية تهدف التأثير على 329، 0223العامري والغالبي )

 مدن عنددهم مدا فضدلأ لتقدديم مسدتعدين وجعلهدم لغدرض إشدباعها والرغبات والحاجات الدوافع تحريك
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العمليدة التدي تدوفر  اأنهد اتالتعويضدDessler (0244 ). وبين المنظمة أهداف لتحقيق ومجهود أداء

بمدا يسدمح اتخداذ قدرارات حكيمدة بالنسدبة إلغدراض  ،وطاقاتده الكامندةللفدرد تحليالً  للمقددرات الكليدة 

العمدل، وتددقيق في سلوك ال عنفضاًل تجمع بيانات عن األداء السابق والحالي للفرد  افإنه .معينة

 .تلك البيانات

 

 أنظمدة تحفيدز وتعويضدات مميدزة تضدمن لهدمتحتاج المنظمدات االحتدواء العدالي الدى لذلك 

وذلدك بسدبب  ،يزيد من جذب ووالء العاملين المسدتمر وهو مامن المشاركة في الربح،  معينشكل 

ر كددل العدداملين بددأنهم مددالكين سيشددع األنظمددةومددن خددالل هددذه  .ارتبدداط مصدديرهم بنجدداح المنظمددة

 .(Lawler,2008)وليس عاملين فيها  للمنظمة
 

 رابعًا: الدعم التكنولوجي للعمل

( بددأن واحدددة مددن أساسدديات إدارة اإلحتددواء العددالي العمددل علددى 0242 ،034) Gollanإذ أكددد 

وع مدددن ربدددط إحتدددواء العددداملين بالتكنولوجيدددا المسدددتخدمة فدددي إنجددداز أعمدددالهم، إضدددافة إلدددى توليدددد نددد

التعاون بين هذه التكنولوجيا ومجموعة اإلدارات األقسام المكونة لعمل المنظمة، وهو ما سينعكس 

بالنتيجة النهائية على بيئة عمل المنظمة وزيادة الرضا الوظيفي وبالتالي تحقيق أهدداف المنظمدة. 

يا المتاحة يساهم ( بأن إستفادة العاملين من التكنولوج0224 ،40) Guyوبنفس السياق، فقد أوضح 

 في تدريبهم وتمكينهم إلتخاذ قرارات حاسمة إذا ما تطلب األمر ذلك.
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 رأس المال البشري:  (3 د 2)

 العلمداء بددأ والتي والحديثة المهمة المفاهيم منHuman Capital  البشري المال رأس يعتبر

فدي  أهميدة من البشري لمالا رأس يلعبه لما وذلك واسع، بشكل االدارة بتناوله مجال في والباحثون

 رأس تعريدف تنداولوا الدذين البداحثين مدن العديدد تشدغيلها ونجاحهدا. وهنداك وسدبل المنظمدات بنداء

إذ يعد رأس المال البشري الذي يملكه الموظفون في المنظمات بمثابة المدوارد التدي البشري. المال 

مدددا أن اإلدارة والقيدددادة فدددي المنظمدددة يمكدددن أن تسددداهم فدددي العمليدددة التنافسدددية واإلنتاجيدددة العاليدددة طال

سدددوف تعدددرف كيفيدددة تددددريب المدددوارد واإلسدددتفادة منهدددا خدددالل وضدددعها فدددي سدددياقات داخليدددة إيجابيدددة 

 (.Josan, 2013, 42للمنظمة )

 هدو البشدري المدال أن رأسHitt; Bierman; Shimizu & Kochhar  (0224 ،42 ) إذ عدرف

 والتدي األفدراد فدي المختلفة الكامندة والخصائص الصفاتو  والقدرات والمهارات واإلمكانات المعرفة

رتباط بالنشداط صلة لها  يمتلكده مدا علدى يركدز فقدط ال البشدري المدال رأس أن كمدا اإلقتصدادي، وا 

 المفهدوم هدذا إنمدا يشدير وخصائص، وصفات قدرات من يمتلكونه وما معرفة ومهارات من األفراد

 إستخداما منتجا مرتبطا يمتلكونه وما تعلمونه ما كل راداألف فيه يستخدم يمكن أن الذي المدى إلى

 مباشرة. غير بصورة أو مباشرة بصورةاإلقتصادي  بالنشاط

األصدول  يمثدل مجموعدة البشدري المدال رأسبدأن Van der Heijden (0220 ،33 )ويدرى 

والخبدرة  مدروالع السدابقة الوظدائف فدي والتددريب التعلديم، مثدل المنظمدة معده الدى الفدرد يجلبهدا التدي

 المنظمدة( يطلدق فدي العداملين األفدراد مجموعدة وتراكمهدا )مدن فدي مجموعهدا وغيرهدا وهدي المهنية

المنظمدة(  الدى معده فدرد كدل يجلبهدا العناصدر )التدي أو األصدول البشدري وهدذه المدال عليهدا رأس
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 قيمدة يدادةز  إلدى المهندي وتدؤدي تحقيق التقدم والى إيجابية أحداث تأثيرات إلى أنها تؤدي يفترض

 المنظمة. في نظر ادارة الفرد

التراكمددددي  ( علددددى أن رأس المددددال البشددددري يعكددددس المجمددددوع2003) Weatherlyوأكددددد   

فدي  السدتثمارها األشدخاص يبدديها التدي والحمداس والطاقدة والمعرفدة واالبدداع والخبدرة للمواقدف

 أعمالهم. 

ثدل األفدراد الددذين يعملدون فددي ( فددإن رأس المدال البشددري يم0229 ،42) Armstrongووفقدًا لدد 

 المنظمة ويعتمد نجاحها عليهم.

 البشدري المدال أن رأسعلدى Ukenna; Ijeoma; Anionwu & Olise  (0242 ،92 )أكددكمدا 

 وعبدر تداثيرات متعدددة خدالل مدن فيهدا يتشدكل رأس مدال المنظمدة والدذي أشدكال مدن شدكل هدو

 تأخدذ أشدكااًل متعدددة األنشدطة وهدذه مدة،المنظ ذلك األنشدطة التعليميدة ويتضمن متنوعة، مصادر

 األخدرى، والصدفات والخصدائص والقددرات والمعرفدة والتددريب واإلمكاندات التعلديم والمهدارات منهدا

 اإلستخدام. األفراد ونطاق تبعا لطبيعة مختلفة في أشكال البعض بعضها مع تتوحد والتي

ملموس  غير بكونه أصل البشري المال رأسأن DeWinne & Sels (0242 ،4332 )ومثل 

التشدغيل  العداملين وعمليات تشغيل واإلبتكار اإلبداع وعمليات اإلنتاجية ويعزز يدعم وهذا األصل

 يشدهد وقدد مدا، فدي منظمدة وغزيدرا وافدرا يكدون قدد وأخدرى فهدو منظمدة بدين يتفداوت وهدو األفضدل،

 اخرى. منظمة في والتراجع الضعف حالة من

( بأندددده الحصدددديلة مددددن الخبددددرات والمعددددارف 0240 ،3) ,.Roca-Puig, et alكمددددا عددددرف 

والطاقات والمهارات واإلبداع والصفات التي يمتلكها العاملون في المنظمة ويستثمرونها في العمل 

 بإتجاه بناء المنظمة في الشكل الصحيح
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ويتم إيجاد رأس المال البشري إذا ساهمت المهارات والقدرات الجديدة في جعل المرء قادرًا 

 & Kiptotالتصددرف بطرائددق جديدددة او قددادرًا علددى تحسددين اإلنتاجيددة لمنظمددات األعمددال ) علددى

Franzel, 2014, 239.) 

Barton & Dellbridge (0224 ،333 )تتضح أهمية رأس المال البشري مدن خدالل مدا قدمده 

قددق الددذي أكددد علددى ان اإلسددتثمار فددي البشددر مسددألة غايددة فددي األهميددة بالنسددبة للمنظمددات ألندده يح

مجموعة من الفوائد منها تحسين نوعية العمل وحصول االفراد على عوائد في شكل دخدل إضدافي 

دراك المنظمدة للفوائدد اإلقتصدادية.  رتفاع األجور وزيادة االمن اإلقتصادي وزيدادة فدرص العمدل وا  وا 

( علددى أهميددة راس المددال البشددري مددن خددالل دورهددا 0223 ،433) Pedriniومددن ناحيددة أخددرى أشددار 

الرئيس فدي صدنع األهدداف االسدتراتيجية ورصدد وتحليدل البيئدة الخارجيدة واإلشدراف علدى العمليدات 

الداخلية وقياس الكفداءة، فضداًل عدن دوره المباشدر فدي زيدادة اإلنتاجيدة وبالتدالي تحققيدق اإلسدتخدام 

 وق.المنظم للموارد البشرية لكسب الميزة التنافسية للمنظمة ضد المنافسين اآلخرين في الس

( علدددى أن رأس المدددال البشدددري وفدددر الكثيدددر مدددن الفدددرص 0229 ،449) Ahonenكمدددا أكدددد 

للمنظمددات فددي المجتمعددات المتقدمددة لتحقيددق تقدددم تناتفسددي مددن خددالل إسددتخدام تكنولوجيددا جديدددة 

ووسائل إنتاج حديثة وأساليب عمل جديددة تسدهم فدي تخفديض التكداليف وزيدادة األربداح ويقددر بدأن 

من العمل في المنظمات يكون في مجاالت تتعلق بالمعلومدات او المعرفدة. كمدا  (%32أكثر من )

أن رأس المال البشري يعد عنصر قوة أساسي الستراتيجية المنظمة وذلك بإعتناق األفراد العاملين 

بتكدارات مدن اجدل تحديدد مسدتويات عاليدة مدن المعرفدة )  ,Beattie & Smithأفكدارًا ومفداهيم وقديم وا 

2010, 265). 

 المدال رأس ( أهميدة022 – 032، 0244) ، المعداني واسدماعيل والصدالحويلخدص جدرادات

 يأتي: بما البشري
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 معارف من األفراد يمتلكه ما ألن األداء، على تؤثر التي والفريدة الحرجة المصادر من يعتبر 

 مات،المنظ أداء على مباشر بشكل تؤثر ذلك، وغير وجدارات، وقدرات وتعليم وخبرات ومهارات

 ما بفعل وتنمو وتتطور وتبقى تنافس ان يمكنها غني بشري مال رأس تمتلك التي ألن المنظمة

 جديدة. وابتكارات ابداعات من سيضيفه العاملون

 عمل تطوير في وتوظيفها اسخدامها يتم جديدة معارف وانشاء وابتكار خلق في يساعد 

 المنظمة.

 الحفاظ المنظمة من يتطلب وهذا محاكاته، أو تقليده اآلخرين على يصعب نادر مورد انه 

 بخسارته. السماح وعدم به واالهتمام وتطويره عليه

 أساس على يقوم المنظمات بين الحالي فالتنافس للمنظمة، التنافسية الميزة تحقيق في يساعد 

بدون  تحقيقه من للمنظمة اليمكن وهذا الممكنة، وبالسرعة الجديدة المنتجات وتقديم االبتكار

 التنافسية لمنظماتهم. الميزة وتطوير تعزيز من ليتمكنوا غني بشري مال رأس ذات طواقم بشرية

 رأس مكونات أحد فالتدريب أعلى، انتاجية ويحقق األصول استخدام كفاءة زيادة في يساعد 

 أصول استخدام على قدرة أكثر سيكون وتأهيال تدريًبا يمتلك الذي فالشخص البشري، المال

 عالية. بكفاءة لمختلفةا المنظمة

كمددا أظهددرت النظريددات المسددتندة علددى المددوارد بددأن اإلسددتثمار فددي المهددارات والخبددرات هددو  

 Mehralian, etعامل إنتاجي يقود إلى نمو إقتصادي من دون الحاجة إلى موارد بشدرية إضدافية )

al., 2011, 55 وهدذا مدا جعدل )Abhayawansa & Abeysekera (0223 ،24يشدير إلد ) ى أن إدارة

 رأس المال البشري تشكل العامل الرئيسي للحصول والمحافظة على الميزة التنافسية للمنظمة.
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 ومدددن أجدددل بنددداء رأس مدددال بشدددري فدددي المنظمدددات مدددن المفتدددرض علدددى المدددديرين أن يبددددؤا

بتطوير االستراتيجيات التي تؤمن وتضمن المعرفة الفائقدة والمهدارات والخبدرة ضدمن القدوى العاملدة 

 (.43، 0243الطائي والعبادي، )

 ( أهم عناصر تنمية رأس المال البشري، وهي:44 – 40، 0240وقد حدد الموسوي )

العمدل الجمدداعي، والمتمثددل بفددرق العمددل وهدم مجموعددة مددن األفددراد ذوي المهددارات المتكاملددة ال  .4

ق األهددداف الفرديددة المتماثلددة يعملددون معددًا ويسددلكون بجهددودهم سددلوكًا تعاونيددًا ال تنافسدديًا نحددو تحقيدد

 وأهداف الفريق وصواًل إلى تحقيق األهداف المنظمية.

اإلدارة باإلستثناء، والتي تعد أسلوبًا إداريًا يوضح العالقة بين المسدتويات اإلداريدة فدي الهيكدل  .0

التنظيمي، إذ يحكمها تحديد دقيق للسلطات والمسؤوليات، وبذلك تتحدد وظائف كل مستوى معين 

النشدداط بدددون تدددخل مددن المسددتوى اإلداري األعلددى إال إذا أحدددث إنحرافددات هامددة  ويتددرك لممارسددة

علددى الطريددق المددؤدي إلددى تحقيددق األهددداف المخططددة، ومددا يحتاجدده المددديرين وهددو إخبددارهم بددأن 

األداء يسددددير طبقددددًا لمددددا هددددو مخطددددط ألن ذلددددك ربمددددا يحددددول دون إهتمامدددداتهم بمشددددكالت ال يمكددددن 

 ستويات إدارية ادنى.تفويض سلطة قراراتها إلى م

ضدافة مهدام وواجبدات جديددة للمدوارد البشدرية فدي نفدس وظائفهدا أو زيادة تحدديات العمدل، أي إ .4

 نقلها إلى وظائف اخرى.

استمرارية تطوير المعايير، أي وضع معدايير جديددة لتطدوير رأس المدال البشدري فدي المنظمدة  .3

 هاوبما يواكب التطورات التي تشهدها البيئة التي تعمل في

التقفويم العدادل الموضدوعي، أي وضدع أسدس موضدوعية لتقيديم أداء المدوارد البشدرية وبالشدكل  .2

 الذي تضمن تقليل مشاكل وأخطاء تقييم األداء
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 الدراسات السابقة العربية واالجنبية: (4 د 2)

تتضمن هذه الفقرة من الفصل الثاني مجموعة الدراسات العربية واألجنبية التي تأتي متممة 

وعلى هذا األساس فإن الدراسات السابقة التي سيتم عرضها وفقًا للمعيار طار النظري للدراسة. لإ

 الزمني، أي بحسب التسلسل الزمني من األقدم إلى األحدث.

 الدراسات العربية : (1 د 4 د 2)

التنظيمي:  األداء في وأثرها العالي االحتواء إدارة" :بعنوان( 0242) ورد وحسن دراسةـ 

 . "الكهربائية للصناعات العامة الشركة موظفي من عينة استطالعية آلراء اسةدر 

. تكون مجتمع التنظيمي داءاأل في العالي االحتواء إدارة أثر على التعرفإلى الدراسة هدفت 

( 432بالعاصمة العراقية بغداد، وتم توزيع ) الكهربائية للصناعات العامة الشركةالدراسة من 

بالعاصمة الكهربائية  للصناعات العامة الشركةراد عينة الدراسة العاملين في استبانة على أف

العراقية بغداد. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي وذلك من خالل 

اإلعتماد على المراجع ذات الصلة العربية واالجنبية منها إضافة غلى تصميم استمارة استبانة. 

لتحليالت اإلحصائية الالزمة توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها وجود أثر وبعد إجراء ا

 الدراسة عينة الشركة عتماد، إضافة إلى إالتنظيمي األداءإيجابي إلدارة االحتواء العالي على 

 تخاذإب المشاركة في قدراتهم وتعزيز العاملين وتشجيع دعم لىإ تؤدي متطورة داريةإ ساليبأ على

 .لقرارا

 ـ 
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طار معالجات بناء نموذج إدارة االحتواء العالي في إ" :بعنوان( 0242) العبيدي دراسة

: دراسة ميدانية في مصرف الرشيد جتماعيالموارد البشرية ومقدرات تطوير رأس المال اإلتنوع 

 . "العراقي

تنوع بامل في تحقيق التك كمتغير وسيط بيان دور رأس المال االجتماعي إلىالدراسة هدفت 

، وبناء نموذجًا ألحتواء العاملين يتناول اندماجهم، المبحوثة المصرفية العاملين في المنظمات

إذ جرى اختيار عينة المدراء ورؤساء  ،القصدية الطبقية العينة. تم استخدام وتدريبهم، وتحفيزهم

المجموع الكلي ل) ، اذ بالمصرف المبحوث، من المراكز الوظيفية العاملة في بغداد وشعب أقسام

من االدارات العليا والوسطى واالشرافية، في عينة من فروع مصرف  مديراً ( 57لعينة الدراسة )

. تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي وذلك من خالل اإلعتماد على الرشيد العراقي ببغداد

نة والمقابالت المراجع ذات الصلة العربية واالجنبية منها إضافة غلى تصميم استمارة استبا

الشخصية. وبعد إجراء التحليالت اإلحصائية الالزمة توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج 

أن وجود مقدرات تطوير رأس المال االجتماعي إلى جانب معالجات تنوع الموارد البشرية، أبرزها 

دارته بشكل العالي وا   االحتواءيمكن ان تسهم في تحقيق تأثير إيجابي معنوي في رسم صورة 

العالي يمكن تعليلها  االحتواءناجح في مصرف الرشيد. كما أن أكبر التفسيرات في أنموذج إدارة 

إلى تحقيق متطلبات رعاية مواهب المدراء، وتحقيق متطلبات المنظمة الخبيرة بتطبيق اإلدارة 

 التنفيذية السليمة فيه.

جيا المعلومات في تنمية رأس المال دور تكنولو " :بعنوان( 0244) الفتالوي دراسةـ 

 . "محافظة كربالء "اسيا سيل" البشري دراسة استطالعية ألراء عينة في شركة االتصاالت

تشخيص العالقة واالثر بين تكنولوجيا المعلومات وتنمية رأس المال  إلىالدراسة هدفت 

( 02عينة الدراسة من ) البشري. في شركة اإلتصاالت أسيا سيل بمحافظة كربالء بالعراق. تكونت
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مهندسًا يعملون بشركة اإلتصاالت أسيا سيل بمحافظة كربالء بالعراق. تم استخدام المنهج 

الوصفي التحليلي وذلك من خالل اإلعتماد على استمارة استبانة طورت خصيصًا لتحقيق أهداف 

ديد من النتائج أبرزها الدراسة. وبعد إجراء التحليالت اإلحصائية الالزمة توصلت الدراسة إلى الع

بين متغير رأس المال البشري وكل متغيرات تكنولوجيا  ة وقويةوجود عالقة إرتباط إيجابي

في  تنمية رأس المال البشريكما أن تكنولوجيا المعلومات تساهم مساهمة إيجابية في  المعلومات.

 من خالل مقدار تأثيراتها. محافظة كربالء "اسيا سيل" شركة االتصاالت
 

لبشري ستثمار رأس المال اإدور إدارة المعرفة في " :بعنوان( 0244) الميالي دراسةـ 

 . "دراسة تطبيقية في معمل سمنت الكوفة: ستراتيجيلتحقيق األداء اال

 إدارة عمليات ألهمية المنظمة في الدراسة عينة إفراد إدراك مدى معرفة إلىالدراسة هدفت 

 لبناء االستراتيجيد إضافة إلى محاولة األداء تحقيق في شريالب المال رأس وفعاليات المعرفة

رأس  وفعاليات المعرفة إدارة عمليات عالقة تعكس صورة إلي للوصول واختباره افتراضي أنموذج

 في المدراء جميعمثل مجتمع الدراسة من . االستراتيجي األداء تحقيق في وأثرهما البشري المال

الكوفة  سمنت معمل ( مديرًا في32ا عينة الدراسة فقد شملت )الكوفة بالعراق، أم سمنت معمل

تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي وذلك من والذين تم إختيارهم بالطريقة العشوائية.  بالعراق

خالل اإلعتماد على استمارة استبانة طورت خصيصًا لتحقيق أهداف الدراسة. وبعد إجراء 

 ت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها وجود عالقة إرتباطالتحليالت اإلحصائية الالزمة توصل

 فيوأن هذه العالقة تؤثر بشكل إيجابي  البشري رأس المال وفعاليات المعرفة إدارة عملياتبين 

 .االستراتيجي األداء تحقيق
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ستخدام أنظمة ذكاء األعمال في تنمية رأس المال ا" :بعنوان( 0244) العزاوي دراسةـ 

 . "دراسة استطالعية لعينة من الموظفين في وزارة الصحةالبشري 

في  ستخدام أنظمة ذكاء األعمال في تنمية رأس المال البشريادور تعرف  إلىالدراسة هدفت 

وزارة الصحة العراقية. تكون مجتمع الدراسة من كافة األطباء العاملين في وزارة الصحية العراقية. 

تم طبيبًا والذين تم إختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة.  (31أما عينة الدراسة فقد شملت )

استخدام المنهج الوصفي التحليلي وذلك من خالل اإلعتماد على استمارة استبانة طورت 

خصيصًا لتحقيق أهداف الدراسة. وبعد إجراء التحليالت اإلحصائية الالزمة توصلت الدراسة إلى 

 رأس لتعزيز االساسية المصادر احدى تعد األعمال ذكاء انظمة أنالعديد من النتائج أبرزها 

 العديدة المميزات خالل من ممكنة فترة الطول عليها والحفاظ المبحوثة للمنظمة البشري المال

 .اليها تقدمها ان الممكن من التي

تأثير رأس المال البشري في إدارة " :بعنوان( 0244) ، غالي وواديالساعدي دراسةـ 

 . "نظيميالتغيير الت

في وزارة هدفت الدراسة إلى بيان اثر راس المال البشري في إدارة التغيير التنظيمي 

مجالس الكليات في تكون مجتمع الدراسة من أعضاء التعليم العالي والبحث العلمي العراقية. 

عن كافة مراحل تطوير رأس المال البشري فضال عن دورهم  المسؤولينجامعة كربالء كونهم 

( 32ات ادراة مراحل التغيير التنظيمي. أما عينة الدراسة فقد شملت )سي والمركزي في عملياالسا

تم . القصديةوالذين تم إختيارهم بالطريقة  مجالس الكليات في جامعة كربالءأعضاء  عضوًا من

استخدام المنهج الوصفي التحليلي وذلك من خالل اإلعتماد على استمارة استبانة طورت 

إلى قيق أهداف الدراسة. وبعد إجراء التحليالت اإلحصائية الالزمة توصلت الدراسة خصيصًا لتح
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أن بعد المعرفة من أبعاد رأس المال البشري له األثر االكبر في تفسير  العديد من النتائج أبرزها

 .التباين الكلي إلدارة التغيير التنظيمي في جامعة كربالء

راسة العالقة بين رأس المال البشري ورأس المال د" :بعنوان( 0243) العبادي دراسةـ 

 . "االجتماعي بحث استطالعي آلراء عينة من التدريسيين في جامعة الكوفة

هدفت الدراسة إلى تشخيص واقع تأثير رأس المال البشري في رأس المال اإلجتماعي في 

بالعراق والبال) عددها  جامعة الكوفة بالعراق. تكون مجتمع الدراسة من كافة كليات جامعة الكوفة

( عضو هيئة تدريس يعملون في جامعة الكوفة 443( كلية، أما عينة الدراسة فقد شملت )49)

تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي وذلك من خالل اإلعتماد على استمارة بكافة كلياتها. 

ئية الالزمة استبانة طورت خصيصًا لتحقيق أهداف الدراسة. وبعد إجراء التحليالت اإلحصا

وجود تأثير دال إحصائيًا ألبعاد رأس المال البشري  إلى العديد من النتائج أبرزهاتوصلت الدراسة 

 على رأس المال اإلجتماعي من وجهة نظر تدريسي جامعة الكوفة بالعراق.

على تنمية القدرات  أثر تنشيط رأس المال البشري" :بعنوان( 0242) خميلي دراسةـ 

 . "اسة حالة شركات التأمين بوالية الطارف في الجزائراإلبداعية در 

في  تنشيط رأس المال البشري على القدرات االبداعيةهدفت الدراسة إلى بيان أثر 

شركات  . تكون مجتمع الدراسة من كافة العاملين فيشركات التأمين بوالية الطارف في الجزائر

( فردًا من العاملين في 42راسة فقد شملت )، أما عينة الدالتأمين بوالية الطارف في الجزائر

تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي وذلك من خالل . شركات التأمين بوالية الطارف في الجزائر

اإلعتماد على استمارة استبانة طورت خصيصًا لتحقيق أهداف الدراسة. وبعد إجراء التحليالت 

بأن هناك تأثير دال إحصائيًا  النتائج أبرزها إلى العديد مناإلحصائية الالزمة توصلت الدراسة 
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 شركات التأمين بوالية الطارف في الجزائرفي  تنشيط رأس المال البشري على القدرات االبداعيةل

 من وجهة نظر العاملين عينة الدراسة.
 

 الدراسات االجنبية : (2 د 4 د 2)
 

 The Adoption of High Involvement Work" :بعنوانRondeau (0223 ) دراسةـ 

Practices in Canadian Nursing Homes" . 

، مدى تبني ممارسات العمل عالي االحتواء في منظمات الرعاية تقييم هدفت الدراسة إلى

حتواء بط بممارسة عشر تطبيقات مختارة إلوذلك من خالل تحديد العوامل التنظيمية التي ترت

( مركز رعاية صحية تعمل في كندا 422من ) تكون مجتمع الدراسة .عالي للموارد البشرية

( من مجتمع %34( مركزًا للرعاية الصحية بما نسبته )402الغربية. أما عينة الدراسة فقد شملت )

شرة من التطبيقات العالدراسة. وبعد إجراء التحليالت اإلحصائية الالزمة توصلت الدراسة إلى أنه 

دور ستعمااًل في األكثر إالعالي  ظم االحتواءالتي جرى فحصها، الموظف يرى أن إستجابة ن

ستحقاق للتحفيز والتي ظم الحكومية المشتركة تستند على أساس اإلالخاصة، بينما النالرعاية 

 تستخدم من قبل أقلية صغيرة من تلك المؤسسات الحكومية.

 Exploratory Study of high" :بعنوانMarin-Garcia & Conci (0229 ) دراسةـ 

involvement work practices: identification of the dimensions and proposal of 

questionnaire to measure the degree of use in the company" . 

تطوير مقياس لممارسات اإلحتواء العالي في الشركات اإلسبانية.  هدفت الدراسة إلى

سة. وبعد تحديد أبعاد في الشركات محل الدرا ( مدير يعملون33تكونت عينة الدراسة من )

حتواء العالي تم صياغة أستبانة الدراسة بشكلها االولي وتوزيعها على عية الدراسة. ممارسات اإل
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العديد من ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي من خالل استخدام 

ستكشافي والتحليل العاملي التوكيدي. وقد توصلت أبرزها التحليل العاملي اإل األساليب اإلحصائية

، المشاركةالدراسة إلى تحديد أربعة ابعاد أساسية لممارسات إدارة اإلحتواء العالي وهي 

دارة المعرفة. ،تعويضاتالالتدريب و ، اإلتصاالت  وا 
 

 The relationship between employee" :بعنوانAssadej  (0240 )دراسةـ 

involvements, partnership management and supply performance: Findings 

from a developing country " . 

دارة المشاركة هدفت الدراسة إلى وأداء التوريد في  بيان العالقة بين إحتواء العاملين وا 

( شركة تعمل في صناعة السيارات 044صناعة السيارات في تايالند. تكونت عينة الدراسة من )

تيارها بطريقة العينة المالئمة وتم توزيع اإلستبانة عليهم. وتم استخدام المنهج الوصفي تم اخ

التحليلي لتحقيق أهداف الدراسة. وبعد إجراء التحليالت اإلحصائية الالزمة توصلت الدراسة إلى 

التوريد، العديد من النتائج أبرزها أن إحتواء العاملين يؤثر بشكل مباشر على إدارة المشاركة وأداء 

 كما أن إحتواء العاملين يؤثر بشكل غير مباشر على أداء التوريد من خالل إدارة المشاركة.  
 

 The role of management " :بعنوانKam & Wong  (2013 )دراسةـ 

involvement in innovation" . 

يان عالقة بيان دور إدارة االحتواء في تحقيق اإلبداع إضافة إلى ب هدفت الدراسة إلى

إدارة االحتواء مع كل من اإلبداع التنظيمي والتكنولوجي والتسويقي في شركات صناعة 

( شركة صينية تعمل في صناعة 0222اإللكترونيات الصينية. تكون مجتمع الدراسة من )

( شركة 493اإللكترونيات. اما عينة الدراسة والتي تم من خاللها جمع البيانات فقد شملت على )

تيارها بشكل عشوائي من مجتمع الدراسة. وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق تم إخ
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لبناء  Amosأهداف الدراسة. وبعد إجراء التحليالت اإلحصائية الالزمة من خالل استخدام برنامج 

نماذج المعادالت الهيكلية توصلت الدراسة إلى أن إدارة االحتواء تؤثر بشكل إيجابي على كل 

د اإلبداع، كما أن اإلبداع التنظيمي يتوسط التأثير بين العالقة بين إدارة االحتواء واإلبداع أبعا

 التكنولوجي.
 

 Strategic HR functions and " :بعنوانKim & Sung-Choon  (2013 )دراسةـ 

firm performance: The moderating effects of high-involvement work 

practices" . 

تعرف األثر المعدل لممارسات العمل عالية االحتواء في العالقة بين  لدراسة إلىهدفت ا

وظائف إدارة الموارد البشرية االستراتيجية وأداء المنظمة في الشركات الكورية النقابية. تكونت 

( شركة كورية نقابية تم إختيارها بشكل عشوائي. وتم استخدام المنهج 424عينة الدراسة من )

لتحليلي لتحقيق أهداف الدراسة. وبعد إجراء التحليالت اإلحصائية الالزمة توصلت الوصفي ا

الدراسة إلى أن هناك أثر معدل لممارسات العمل عالية االحتواء في العالقة بين وظائف إدارة 

 الموارد البشرية االستراتيجية وأداء المنظمة في الشركات الكورية النقابية.
 

 High Involvement " :بعنوانAhmad; Shahzad; Waheed & Khan  (2014 )دراسةـ 

Management and Employees Performance Mediating Role of Job 

Satisfaction" . 

تعرف طبيعة العالقة بين إدارة االحتواء العالي واألداء الوظيفي  هدفت الدراسة إلى

ي على العالقة بين إدارة االحتواء العالي للعاملين، إضافة إلى تحديد التأثير الوسيط للرضا الوظيف

واألداء الوظيفي للعاملين في قطاع البنوك بالباكستان. تكون مجتمع الدراسة من أربعة بنوك 

باكستانية وهي البنك الوطني الباكستاني )حكومي( والبنك اإلسالمي التجاري المحدود)خاص( 
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وتم اختيار عينة الدراسة من هذه البنوك  )بنك بريطاني( وبنك الفالح )خليجي(. Barclaysوبنك 

( مدير إدارة وسطى ومشرفين. وتم استخدام 043بأسلوب العينة المالئمة والتي تكونت من )

المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف الدراسة. وبعد إجراء التحليالت اإلحصائية الالزمة 

واء العالي وأداء العاملين وأن الرضا توصلت الدراسة إلى أن هناك عالقة قوية بين إدارة االحت

الوظيفي يرتبط بشكل إيجابي مع أداء العاملين. كما أن للرضا الوظيفي تأثير وسيط في العالقة 

 بين إدارة االحتواء العالي واألداء الوظيفي للعاملين في قطاع البنوك بالباكستان.
 

 The effect of " :بعنوانHuo; Zhaojun; Haozhe & Xiande  (2015 )دراسةـ 

high-involvement human resource management practices on supply chain 

integration" . 

بيان أثر ممارسات إدارة الموارد البشرية ذات االحتواء العالي على  هدفت الدراسة إلى

يا، تكامل سلسة التوريد في عشرة بلدان. تكون مجتمع الدراسة من عشرة بلدان وهي استرال

الصين، فلندا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، كوريا، إسبانيت، سويسرا والواليات المتحدة االمريكية 

بالتركيز على ثالثة صناعات هي صناعة األالت ةصناعة اإللكترونيات وصناعات النقل. أما 

 ( موظفًا يعملون في هذه الصناعات ومن المدة العشرة. وتم443عينة الدراسة فقد شملت )

استخدام المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف الدراسة. وبعد إجراء التحليالت اإلحصائية 

الالزمة توصلت الدراسة إلى أن هناك عالقات إرتباط إيجابية بين ممارسات إدارة الموارد البشرية 

 ذات االحتواء العالي على تكامل سلسة التوريد في البلدان محل الدراسة.
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 High " :بعنوانTremblay Simard &   Olivier; Lapalme; (2015 )دراسة -

involvement management practices as leadership enhancers" . 

تقييم الدور المعدل لممارسات إدارة اإلحتواء العالي على العالقة بين  دفت الدراسة إلىه

( 049القيادة التحويلية للمديرين واإللتزام التنظيمي الفعال للعاملين. تكونت عينة الدراسة من )

ي موظف يعملون في الشركات المالية الكبرى في كندا. وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليل

من خالل استبانة وزعت على أفراد عينة الدراسة. وبعد استخدام األساليب اإلحصائية المالئمة 

توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج ابرزها أن هناك ثالثة تفاعالت معنوية بين القيادة 

 المشاركةالتحويلية وممارسات إدارة اإلجتواء العالي، وبشكل أدق تبين بأن كاًل من ممارسة 

  بالمعلومات والمشاركة بالقوة تعكس القدرة على القيادة. 
 

 عن الدراسات السابقة  ةما يميز الدراسة الحالي: (2 ـ 0)

 يمكن بيان ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بما يلي:  

 من حيث بيئة الدراسة وقطاع التطبيق: أجريت الدراسات السابقة على المنظمات األمريكية .4

وشركات الصناعات  التجارية المصارفواألوروبية باإلضافة إلى بعض المنظمات العربية مثل 

الرافدين لم يدرس سابقًا وهو مصرف مصرف تم تطبيق الدراسة الحالية على ، في حين الكهربائية

 .بكافة فروعه الرصافة والكرخ في العاصمة العراقية بغداد

ة على عينة كبيرة نسبيًا بالمقارنة مع الدراسات العربية من حيث العينة: إذ تم تطبيق الدراس .0

 السابقة التي كانت جميع عيناتها صغيرة على األغلب.

من حيث هدف الدراسة: تنوعت االتجاهات البحثية للدراسات السابقة، والتي هدفت إلى  .4

في. في حين داء والرضا الوظيأخرى كاألالعالي وعالقتها مع متغيرات  االحتواءتعرف دور إدارة 

http://www.emeraldinsight.com/author/Tremblay%2C+Michel
http://www.emeraldinsight.com/author/Tremblay%2C+Michel
http://www.emeraldinsight.com/author/Tremblay%2C+Michel
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العالي في تنشيط رأس المال  االحتواءممارسات إدارة أثر  دراسة هدفت الدراسة الحالية إلى

 .البشري في مصرف الرافدين بكافة فروعه الرصافة والكرخ في العاصمة العراقية بغداد

من حيث المتغيرات: إذ أن الدراسة الحالية درست متغيرين إثنين لم يدرسا من قبل بشكل  .3

 ملي مع بعضهما البعض وهما إدارة اإلحتواء العالي ورأس المال البشري.تكا

 أما محاور استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة فتتمثل بالىتي:

 العالي ورأس المال البشري. االحتواءمفهوم مضامين إدارة  على التعرف .4

 .الحالية دراسةبال الخاصة االستبانة بناء في السابقة الدراسات من االفادة .0
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 الذالثالفصل 

 منهجية الدراسة

 (الطريقة واإلجراءات)

  المقدمة: (4 ـ 4)

  منهج الدراسة: (0 ـ 4)

 مجتمع الدراسة:  (4 ـ 4)

 عينة الدراسةوالبيانات الشخصية والوظيفية ألفراد الدراسة  عينة:  (3 ـ 4)

 البيانات والمعلوماتومصادر الحصول على  أدوات الدراسة :  (2 ـ 4)

 متغيرات الدراسة: (3 ـ 4)

 المعالجات اإلحصائية: (3 ـ 4)

 التوزيع الطبيع  لمتغيرات الدراسة: (3 ـ 4)

 صدق أداال الدراسة وذباتها: (9 ـ 4)
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 الثالثالفصل 
 منهجية الدراسة

 (الطريقة واإلجراءات)
 المقدمة: (1 د 3) 
 

ممارسات إدارة االحتواء العالي في تنشيط رأس أثر ة دراس هدفت الدراسة الحالية إلى

وصفا  حيث تضمن هذا الفصل. مصرف الرافدين في العاصمة العراقية بغدادفي  المال البشري

، ومجتمع الدراسة وعينتها، وأدوات الدراسة ومصادر الحصول على المعلومات، منهج الدراسةل

ختبار التحقق من مالئمة البيانات والمعالجات اإلحصائية المستومتغيرات الدراسة  خدمة، وا 

 للتحليل اإلحصائي.
 

 منهج الدراسة: (2 د 3)
 

المنهج الوصفي التحليلي، فعلى صعيد المنهج الوصفي  الدراسة الحالية على مدتتاع

تم إجراء المسح المكتبي واإلطالع على الدراسات والبحوث النظرية والميدانية العربية منها 

بلورة األسس والمنطلقات التي يقوم عليها اإلطار النظري والوقوف عند أهم  واألجنبية ألجل

الدراسات السابقة التي تمثل رافدًا حيويًا في الدراسة. أما على الصعيد التحليلي فقد تم استخدام 

 Statistical Package االستبانة أداة للدراسة وتم استخدام الرزمة االحصائية للعلوم االجتماعية

for Social Science (SPSS 21 )وبرنامج Amos 21 .لتحليل بيانات الدراسة األولية 
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 مجتمع الدراسة :  (3 د 3)
 

في ( 423باإلدارتين العليا والوسطى والبال) عددهم )العاملين  منالدراسة  مجتمعتكون 

 .( فرعاً 34بغداد بكافة فروعه والبال) عددها ) مصرف الرافدين بالعاصمة العراقية
 

 والبيانات الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسةعينة الدراسة :  (4 د 3) 
 

مصرف الرافدين العاملين في اإلدارة العليا والوسطى بمن  عينة الدراسة تتكون 

وبطريقة المسح الشامل لمجتمع  ،(104ة فروعه والبال) عددهم )بالعاصمة العراقية بغداد بكاف

 الدراسة.

( استبانة على 423وقد تم توزيع ) .بشكل قصدي )عمدي( عينة الدراسةفراد اختيار أ تمو 

 .(%422وبنسبة مئوية بلغت )أستردت بأكملها . عينة الدراسةأفراد 

الشخصية  البيانات (2 ـ 4)،  (3 ـ 4)،  (4ـ  4)، ( 0 ـ 4)، ( 4 - 4ول )االجدتوضح إذ 

ل والمؤهل العلمي ل وعدد سنوات  العمرالجنس ل و ) من حيث عينة الدراسةوالوظيفية ألفراد 

 .(والمستوى اإلداريالخبرة ل 

هم من  عينة الدراسةمن أفراد  %34أن  (4 - 4)فقد بينت النتائج المعروضة في الجدول 

 مجتمع المصرف المبحوثوهذا ما يعكس أن مجتمع هم من اإلناث.  %29الذكور، وما نسبته 

 .لذكورية أقل من القيادات النسائيةا، وأن تمثيل القيادات أنثوي النزعة
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 (4 - 4) الجدول

 حسب متغير الجنس وحدة التحليلتوزيع أفراد 

 )%( النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

 الجنم
 34 34 ذكر

 29 34 أنذى

 422 423 المجموع

 

 42 تتراوح أعمارهم منهم ممن  عينة الدراسةمن أفراد  %3.8أن  (0 ـ 4)ويبين الجدول 

سنة، كما  35إلى  44هم ممن تتراوح أعمارهم من  عينة الدراسةمن أفراد  %2.9، وأن فأقل سنة

سنة،  32إلى  43هم ممن تتراوح أعمارهم من  عينة الدراسةمن أفراد  %3.3أظهرت النتائج أن 

تبين أن كما ، سنة 32إلى  34هم ممن تتراوح أعمارهم من  عينة الدراسةمن أفراد  %43.4وأن 

 %33.0وأن ، %03ما مجمله  سنة 22إلى  33 تتراوح أعمارهم منممن  عينة الدراسةفراد أنسبة 

وهو ما يؤشر إلى التركيز سنة فأكثر.  24هم ممن تتراوح أعمارهم من  عينة الدراسةمن أفراد 

 نوعًا ما.محل الدراسة على العنصر الشبابي  المصرفالعالي من 

 (0 ـ 4الجدول )

 حسب متغير العمر دة التحليلوحتوزيع أفراد 

 )%( النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

 العمر 

 3.8 4 سنة فأقل 42

 2.9 3 سنة 42  –  44 من

 4.8 5 سنة 32  –  43 من

 18.3 19 سنة 32  –  34 من

 26 27 سنة 22  –  33 من

 44.2 46   سنة فأكذر 24

 422 423 المجموع
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هم من حملة شهادة  عينة الدراسةمن من أفراد  %83.7أن  (4ـ  4) كما يوضح الجدول 

الدبلوم هم من حملة شهادة  عينة الدراسةمن افراد  %2.3البكالوريوس في إختصاصاتهم، وأن 

ما  الماجستير في إختصاصاتهممن حملة شهادة  عينة الدراسةالعال، كما بلغت نسبة أفراد 

عينة ويات التعليمية العالية التي يتحلى بها العاملين من وهذا دليل على المست. %42.3مجمله 

 الدراسة في مصرف الرافدين.

 (4ـ  4لجدول )ا

 حسب متغير المؤهل العلمي وحدة التحليلتوزيع أفراد 

 )%( النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

 المؤهل العلم 

 83.7 87 بكالوريوم 

 5.8 6 دبلوم عال 

 10.6 11 ماجستير 

 - - دكتوراه

 422 423 المجموع
 

( 3 ـ 4)فقد أظهرت النتائج والموضحة بالجدول  ،الخبرة وبالنسبة لمتغير عدد سنوات 

 2هم ممن تقل عدد سنوات خبرتهم العملية عن  عينة الدراسةمن أفراد  %4.3أن ما نسبته 

سنوات، وأن  42 من أقل – 3هم ممن تتراوح عدد سنوات خبرتهم العملية من  %4سنوات، وأن

سنة، واخيرًا، تبين أن  42 أقل من – 44هم ممن تتراوح عدد سنوات خبرتهم العملية من  3.3%

بلغت  سنة فأكثر 42 ممن لديهم خبرة  عينة الدراسةإجمالي النسبة المئوية للمبحوثين من أفراد 

ى مستويات خبرة حتاج إلوالذي ي مصرف الرافدينوهذا يعكس الطبيعة الدقيقة لعمل . 33.2%

إلى أكثر من فأقل عالية، كما هو مبين في فئات الخبرة العملية التي تبتدئ من خمس سنوات 

 سنة. خمس عشرة
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 (3 ـ 4الجدول )

 حسب متغير عدد سنوات الخبرة  وحدة التحليلتوزيع أفراد 

 )%( النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

 عدد سنوات الخبرال 

 3.8 4 سنوات فأقل 2

 1 1 سنوات 42  أقل من  – 3 من

 7.7 8 سنة 42  أقل من  –44 من

 87.5 91 سنة فأكذر 42

 422 423 المجموع
 

فقد تبين أن  (2 ـ 4)وكما هو موضح بالجدول  المستوى اإلداري وبما يرتبط بمتغير

هم من لدراسة عينة امن افراد  %94.4، وأن اإلدارة العلياهم من  عينة الدراسةمن أفراد  3.3%

بشكل  مصرف الرافدينفي الدقيق للمستويات اإلدارية تمثيل وهذا يعكس ال .اإلدارة الوسطى

 يعطي مجااًل للحصول على استجابات موضوعية على فقرات الدراسة. وهو ما، صحيح

 (2 ـ 4الجدول )

 المستوى اإلداريحسب متغير  وحدة التحليلتوزيع أفراد 

 )%( لنسبة المئويةا التكرار الفئة المتغير

 المستوى اإلداري
 8.7 9  دارال عليا

 91.3 95  دارال وسطى

 422 423 المجموع

 

 ومصادر الحصول على البيانات والمعلومات أدوات الدراسة : (5 د 3)
 

 الدراسة. أسئلةعن  اإلجابةبتطوير استبانة بهدف  ةالباحث تقاملتحقيق أهداف الدراسة 

استخدام مصدرين أساسيين وتم  ذي الصلة. النظريالرجوع إلى األدب ذ تم تطوير األداة بإ

 لجمع المعلومات، وهما:
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ي للدراسة إلى مصادر في معالجة اإلطار النظر  ةالباحث تإتجهحيث  المصادر الثانوية،

البيانات الثانوية والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربية واالجنبية ذات العالقة، والدوريات 

والمقاالت والتقارير، واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة، والبحث 

في  الثانوية للمصادرمن اللجوء  ةهدف الباحث وكانوالمطالعة في مواقع االنترنت المختلفة. 

تصور  أخذ وكذلك الدراسات، كتابة السليمة في والطرق العلمية التعرف على األسس الدراسة،

 حدثت في موضوعات الدراسة. آخر المستجدات التي عن عام

تم اللجوء إلى جمع البيانات جوانب التحليلية لموضوع الدراسة لمعالجة ال المصادر االولية،

 عكستعدد من العبارات  والتي تضمنت الستبانة كاداة رئيسية للدراسة.ا األولية من خالل

 Likertمقياس  إستخدام تمجابة عليها من قبل المبحوثين، و أهداف الدراسة وأسئلتها، لإ

 . كل إجابة أهمية نسبية أخذتالخماسي، بحيث 

 أجزاء، هي: ثالثة ( مناإلستبانةأداة الدراسة الرئيسة )ضمنت ت 

( 2من خالل ) وحدة التحليلألفراد  الشخصية والوظيفيةالجزء الخاص بالمتغيرات  ول:الجزء األ 

( والمستوى اإلداريل والمؤهل العلمي ل وعدد سنوات الخبرة ل  الجنس ل والعمرمتغيرات وهي )

 . عينة الدراسةأفراد لغرض وصف خصائص 

اإلندماج رئيسة، وهي ) بعادأ أربعةعبر  إدارة اإلحتواء العاليتضمن مقياس  الجزء الثاني:

( فقرة لقياسها، 02( و)ل التدريب ل التحفيز والتعويضات والدعم التكنولوجي للعملالوظيفي

 مقسمة على النحو اآلتي:

قدرات تكنولوجيا 
 المعلومات

 التدريب اإلندماج الوظيف 
التحفيز 

 والتعويضات
الدعم التكنولوج  

 للعمل
 

 2 2 2 2 عدد الفقرات
 

 02 - 43 42 - 44 42 - 3 2 - 4 الفقراتترتيب 
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التكامل بين رأس ، وهي )بعدين رئيسيينعبر  تنشيط رأس المال البشريتضمن  الجزء الثالث:

 ( فقرة لقياسها، مقسمة على النحو اآلتي:42( و)المال البشري وخصوصية رأس المال البشري

 تنشيط رأم المال البشري
ل التكامل بين رأم الما

 البشري
خصوصية رأم المال 

 البشري
 

 2 2 عدد الفقرات
 

 42 - 03 02 - 04 ترتيب الفقرات

 Five Likert Scale ( وفق مقياس ليكرت الخماسي2 - 4وتراوح مدى االستجابة من ) 

 كاألتي:
 

 أوافق أوافق بشدال بدائل اإلجابة
بدرجة أوافق 

 متوسطة
 ال أوافق

على  ال أوافق
 اإلطالق

 

 (4) (0) (4) (3) (2) ةالدرج
 

( فقرة بمقياس ليكرت 42وبهذا تكونت اإلستبانة )أداة الدراسة( وبشكلها النهائي من ) 

 .Five Likert Scaleالخماسي 
 

 متغيرات الدراسة: (2 ـ 3)
 

اإلندماج )ممارسات إدارة االحتواء العالي  بتحديد متغير الدراسة المستقل ةالباحث تقام

و  Lawler(0223) باإلستناد إلى ( بل التحفيز والتعويضات والدعم التكنولوجي للعملالوظيفيل التدري

Gollan (0242) التابع والمتمثل بتنشيط راس المال البشري بأبعاده )التكامل بين ، أما متغير الدراسة

 Yeh الباحثة على ما حدده فقد إعتمدترأس المال البشريل خصوصية رأس المال البشري( 

(0223.) 
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 المعالجات اإلحصائية: (7 د 3)
 

األساليب اإلحصائية الستخدام  ةالباحث تعمدلالجابة عن اسئلة الدراسة واختبار فرضياتها 

 التالية: 

 أساليب اإلحصاء الوصف ، والمتضمنة:

  التكرارات والنسب المئوية بهدف تحديد مؤشرات القياس المعتمدة في الدراسة وتحليل خصائص

 موغرافيًا.عينة الدراسة دي

  عينة الدراسة عن متغيراتها.المتوسطات الحسابية لتحديد مستوى استجابة أفراد 

 لقياس درجة تباعد استجابات أفراد عينة الدراسة عن وسطها الحسابي. االنحراف المعياري 

 متغيرات الدراسة، والذي تم إحتسابه  معادلة طول الفئة والتي تقضي بقياس مستوى ممارسة

 ادلة التالية:وفقًا للمع

 

 وبناء على ذلك يكون:

 2.33 أقل من د 1 من المنخفضة األهمية

  3.66 د لغاية 2.33 المتوسطة  من األهمية

 فأكثر. 3.67 المرتفعة  من األهمية
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 أساليب اإلحصاء االستداللي، والمتضمنة:

 إختبار Kolmogorov-Smirnov ( للتحقق من التوزيع الطبيعيNormal Distribution) 

 للبيانات.

 معامل الثبات كرونباخ ألفا اختبار  Cronbach Alpha   رتباط والتماسك بين قوة االلقياس

 االستبانة المعدة.فقرات 

 اختبار T لعينة واحدة One sample T-test  وذلك للتحقق من معنوية فقرات اإلستبانة المعدة

 مقارنة بالوسط الفرضي.

  التباين  تضخممعاملVariance Inflation Factor  واختبار التباين المسموحTolerance  للتأكد

 بين المتغيرات المستقلة. Multicollinearityمن عدم وجود تعددية ارتباط 

    المتعددنحدار تحليل اال Multiple Regression  وذلك للتحقق من أثر مجموعة من المتغيرات

 المستقلة على متغير تابع واحد.

 كلية أنموذج المعادلة الهيStructurel Equation Model  ممارسات إدارة بهدف توضيح تأثير

التكامل بين رأس المال البشريل ببعديه ) تنشيط رأس المال البشريفي االحتواء العالي 

 .مصرف الرافدين( في خصوصية رأس المال البشري
 

 التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة: (8 ـ 3)
 

 Kolmogorov Smirnovإختبار فقد تم إجراء  الدراسةائج غراض التحقق من موضوعية نتأل

Test ، لتحقق من خلو بيانات الدراسة من المشاكل اإلحصائية التي قد تؤثر سلبًا على نتائج لوذلك

في البيانات. وبعكس ذلك  الطبيعيتوفر التوزيع  ختبارفرضيات الدراسة، ويشترط هذا اإلإختبار 
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الدراسة المستقلة والتابعة، وبالتالي يفقد اإلرتباط قدرته على تفسير  مزيف بين متغيرات ارتباطينشأ 

 (.3 ـ 4أو التنبؤ بها، وكما هو موضح بالجدول ) الدراسةالظاهرة محل 

 (3 ـ 4دول )ج

 التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة

 النتيجة .Kolmogorov – Smirnov  *Sig اتالمتغير ت
 يتبع التوزيع الطبيع  1752. 0.075 ل ممارسات  دارال اإلحتواء العا 4

 يتبع التوزيع الطبيع   2.232 2.423 اإلندماج الوظيف  4 – 4
 يتبع التوزيع الطبيع  0942. 0.080 التدريب 0 – 4
 يتبع التوزيع الطبيع  2.233 2.423 التحفيز والتعويضات 4 – 4
 الطبيع  يتبع التوزيع 2.494 2.239 الدعم التكنولوج  للعمل 3 – 4

 يتبع التوزيع الطبيع  2.220 2.230 تنشيط رأم المال البشري 2

 يتبع التوزيع الطبيع  0672. 2.429 التكامل بين رأم المال البشري 4 – 2
 يتبع التوزيع الطبيع  2.409 2.233 خصوصية رأم المال البشري 0 – 2

 (.⍺<  0.05ة )مالحظة: * يكون التوزيع طبيعيًا عندما يكون مستوى الدالل
 .SPSSالمصدر: مخرجات نتائج التحليل اإلحصائي لبرنامج  
 

( فإنه يتبين أن توزيع المتغيرات   0.05وبالنظر إلى الجدول أعاله وعند مستوى داللة )

( وهو 0.05جميعها كانت طبيعية. حيث كانت نسب التوزيع الطبيعي لكل اإلجابات أكبر من )

 لجة اإلحصائية لهذه الدراسة.المستوى المعتمد في المعا

 صدق أداة الدراسة وثباتها: (9 ـ 3)
 الصدق الظاهري (أ

 أعضاء من أستاذاً  (3من ) تألفت المحكمين من مجموعة على االستبانة عرض تم

 بالملحق وأسماء المحكمينواألعمال االلكترونية إدارة األعمال  في متخصصين الهيئة التدريسية

 في ضوء وتعديل حذف من يلزم وتم إجراء ما المحكمين آلراء الستجابةتمت ا (، وقد4رقم )

 (.0صورته النهائية كما موضح بالملحق رقم ) في االستبيان وبذلك خرج المقترحات المقدمة،

 ذبات  داال الدراسة  (ب
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(، Cronbach Alphaباستخدام اختبار االتساق الداخلي كرونباخ ألفا ) ةالباحث تقام

التناسق في إجابات المبحوثين على كل األسئلة الموجودة في المقياس، وعلى لقياس مدى 

الرغم من ان قواعد القياس في القيمة الواجب الحصول عليها غير محددة، إال أن الحصول 

ُيعد في الناحية التطبيقية للعلوم اإلدارية واإلنسانية بشكل عام أمرًا مقبواًل ( Alpha ≥ 2.32)على 

Sekaran & Bougie (0242.) يبين نتائج أداة الثبات لهذه الدراسة.  (3 - 4) والجدول 

 (3 - 4الجدول )  

 معامل ثبات االتساق الداخلي ألبعاد االستبانة )مقياس كرونباخ ألفا(

  قيمة كرونباخ ألفا عدد الفقرات المتغير ت

 2.923 02 ممارسات  دارال اإلحتواء العال  4

 7382. 2 ف اإلندماج الوظي 4ـ  4

 0.887 2 التدريب 0ـ  4

 8852. 2 التحفيز والتعويضات 4ـ  4

 8452. 2 الدعم التكنولوج  للعمل 3ـ  4

 8782. 42 تنشيط رأم المال البشري 0

 8362. 2 التكامل بين رأم المال البشري 4ـ  0

 7312. 2 خصوصية رأم المال البشري 0ـ  0

 

( 2.923بددات لمتغيددرات الدراسددة الرئيسددة والتددي بلغددت )( قدديم الث3 - 4إذ يوضددح الجدددول )

. وتددددددل مؤشدددددرات لتنشددددديط رأس المدددددال البشدددددري( 8782.، و )لممارسدددددات إدارة اإلحتدددددواء العدددددالي

أعداله علدى تمتدع إداة الدراسدة بصدورة عامدة بمعامدل ثبدات عدال   Cronbach Alphaكرونبداخ ألفدا

 (. Sekaran & Bougie, 2010) وبقدرتها على تحقيق أغراض الدراسة وفقًا لد
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 الرابعالفصل 

  واختبار الفرضيات نتائج التحليل االحصائ  للدراسة

  المقدمة: (4 ـ 3) 

 نتائج التحليل االحصائ  للدراسة: (0 ـ 3)

 فرضيات الدراسةتحليل مدى مالئمة البيانات إلفتراضات اختبار :  (4 ـ 3)

  ة ختبار فرضيات الدراس:  (3 ـ 3)
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 الرابعالفصل 

  واختبار الفرضيات نتائج التحليل االحصائي للدراسة

 المقدمة: (0 ـ 4) 
عدددن  عيندددة الدراسدددةيسدددتعرض هدددذا الفصدددل نتدددائج التحليدددل اإلحصدددائي السدددتجابة أفدددراد 

المتغيددرات التددي اعتمدددت فيهددا مددن خددالل عددرض المؤشددرات اإلحصددائية اآلوليددة إلجابدداتهم مدددن 

سطات الحسابية واالنحرافات المعياريدة لكدل متغيدرات الدراسدة واألهميدة النسدبية، كمدا خالل المتو 

 يتناول الفصل اختبار فرضيات الدراسة والدالالت اإلحصائية الخاصة بكل منها.
 

 نتائج التحليل االحصائي للدراسة: (2 د 4)
  ممارسات إدارة اإلحتواء العالي (:1 - 2 - 4)

اإلنددددددماج الدددددوظيفي ل التددددددريب ل التحفيدددددز ) إلحتدددددواء العددددداليممارسدددددات إدارة الوصدددددف 

 ت، لجأمصرف الرافدين في العاصمة العراقية بغدادفي  (والتعويضات والدعم التكنولوجي للعمل

المتوسددددطات الحسدددابية واإلنحرافددددات المعياريدددة، وأهميددددة الفقدددرة، كمددددا هددددو إلددددى إسدددتخدام  ةالباحثددد

 .(3 - 3)و   (4 - 3)ل  (0 - 3ل ) (4 - 3ول )اموضح بالجد
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 (4 - 3) جدول

 اإلندماج الوظيفيالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى  

 اإلندماج الوظيف  ت
المتوسط 
 الحساب 

االنحراف 
 المعياري

 "t" قيمة

المحسو
 بة

Sig* 
مستوى 
 الداللة

ترتيب 
أهمية 
 الفقرال

 المستوى 

4 
ممارسات الخاصة بتسهم االجراءات االدارية 

العمل ف  تحقيق االندماج الوظيف  داخل 
 المصرف

 مرتفع 3 2.222 11.758 7252. 3.836

0 
فرص متزايدال للمشاركة ف    دارال المصرفتتيح 

 اتخاذ القرارات
 مرتفع 2 2.222 7.622 9512. 3.711

4 
نحو االلتزام بتحقيق   دارال المصرفتحفزنا 

 اهداف المصرف
 مرتفع 0 2.222 15.985 7972. 4.250

3 
لدي الرغبة العالية للبقاء ف  المصرف الذي 

 مرتفع 4 2.222 12.795 9422. 4.182 أعمل به

2 
لدي دافع كبير لبذل المزيد من الجهد لتقديم 

 مرتفع 4 2.222 30.536 5612. 4.682 المنفعة للمصرف الذي أعمل به

المتوسط الحساب  واالنحراف المعياري العام 
 يف لإلندماج الوظ

 مرتفع - 2.222 20.430 5652. 4.132

  .(4.329) (  0.05)الجدولية عند مستوى(t)قيمة

.(4) الجدولية باالستناد  لى الوسط االفتراض  للفقرال والبالغ(t) تم حساب قيمة
 

باإلنددددددماج  العبدددددارات المتعلقدددددةعدددددن  عيندددددة الدراسدددددةإجابدددددات  (4 - 3الجددددددول )يوضدددددح 

 (4.682 -  3.711)بدددددين  لإنددددددماج الدددددوظيفيلمتوسدددددطات الحسدددددابية حيدددددث تراوحدددددت ا .الدددددوظيفي

علددى مقيدداس ليكددرت الخماسددي الددذي يشددير إلددى المسددتوى المرتفددع  (4.132)بمتوسددط كلددي مقددداره 

فدددي المرتبدددة ت جددداء. إذ مصدددرف الرافددددين فدددي العاصدددمة العراقيدددة بغددددادفدددي  لإنددددماج الدددوظيفي

" ن الجهـد لتقـديم المنفعـة للمصـرف الـذي أعمـل بـ لدي دافع كبير لبذل المزيد مـاألولى فقرة "

وانحدراف  (،4.132البال) ) وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام( 4.682) بمتوسط حسابي بل)

فــرص متزايــدة للمشــاركة فــي  إدارة المصــرفتتــي  " ةفيمددا حصددلت الفقددر (، 5612.) معيدداري بلددغ

من المتوسط أدنى وهو ( 3.711) سط حسابيبمتو واألخيرة  الخامسةعلى المرتبة  "اتخاذ القرارات

  (.9512.) وانحراف معياري( 4.132) الحسابي الكلي والبال)



- 51  -  

إلنددماج احول  عينة الدراسةويبين الجدول أيضًا التشتت المنخفض في استجابات أفراد 

وهددو مددا يعكددس التقددارب فددي  ابفقراتهدد مصددرف الرافدددين فددي العاصددمة العراقيددة بغددادفددي  الدوظيفي

مصددرف الرافدددين فددي العاصددمة فددي  إلندددماج الددوظيفياحددول  عينددة الدراسددةات نظددر أفددراد وجهدد

. ويشددير الجدددول أيضددًا إلددى التقددارب فددي قدديم المتوسددطات الحسددابية. وبشددكل عددام العراقيددة بغددداد

مدن وجهدة  مصرف الرافدين فدي العاصدمة العراقيدة بغددادفي  إلندماج الوظيفيايتبين أن مستوى 

 كان مرتفعًا.  سةعينة الدرانظر 

 .بالتددددريب العبدددارات المتعلقددةعددن  عينددة الدراسدددةإجابدددات  (0 - 3الجدددول )يوضدددح  كمددا

بمتوسددددط كلددددي مقددددداره  (4.144 -  3.682)بددددين  للتدددددريبحيددددث تراوحددددت المتوسددددطات الحسددددابية 

مصددرف فددي  للتدددريبعلددى مقيدداس ليكددرت الخماسددي الددذي يشددير إلددى المسددتوى المرتفددع  (3.946)

 إدارة المصـرفتحـرص  في المرتبة األولدى فقدرة "ت جاء. إذ في العاصمة العراقية بغدادالرافدين 

بمتوسدط " تطويرهم على أساليب العمل المعاصـرةتدريبية بهدف بدورات  الموظفينشرا  إعلى 

وانحراف معيداري  (،3.946البدال) ) وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام( 4.144) حسابي بل)

حتياجــات التدريبيــة علــى تحديــد اإل إدارة المصــرفتعتمــد " ةيمددا حصددلت الفقددر ف(، 8522.) بلددغ

وهدو ( 3.682) بمتوسدط حسدابيواألخيدرة  الخامسدةعلدى المرتبدة  "سـاليب علميـةأوفق  للموظفين

  (.9782.) وانحراف معياري( 3.946) من المتوسط الحسابي الكلي والبال)أدنى 

 التددريبحدول  عيندة الدراسدةاستجابات أفدراد ويبين الجدول أيضًا التشتت المنخفض في 

وهددو مددا يعكددس التقددارب فددي وجهددات  ابفقراتهدد مصددرف الرافدددين فددي العاصددمة العراقيددة بغدددادفددي 

. ويشدير مصرف الرافدين فدي العاصدمة العراقيدة بغددادفي  التدريبحول  عينة الدراسةنظر أفراد 

 التددريب. وبشكل عام يتبدين أن مسدتوى الجدول أيضًا إلى التقارب في قيم المتوسطات الحسابية

 كان مرتفعًا.  عينة الدراسةمن وجهة نظر  مصرف الرافدين في العاصمة العراقية بغدادفي 
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 (0 - 3) جدول

 التدريبالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى  

 التدريب ت
المتوسط 
 الحساب 

االنحراف 
 المعياري

 "t" قيمة

المحسو
 بة

Sig* 
توى مس

 الداللة

ترتيب 
أهمية 
 الفقرال

 المستوى 

3 
حتياجات على تحديد اإل  دارال المصرفتعتمد 

 ساليب علميةأوفق  للموظفينالتدريبية 
 مرتفع 2 2.222 7.118 9782. 3.682

3 
 الموظفينشراك  على   دارال المصرفتحرص 
تطويرهم على أساليب تدريبية بهدف بدورات 

 العمل المعاصرال
 مرتفع 4 2.222 13.690 8522. 4.144

3 
نتائج تقييم البرامج   دارال المصرفتستخدم 

 التدريبية بهدف تطويرها نحو األفضل 
 مرتفع 3 2.222 10.007 8812. 3.865

9 
برامجها التدريبية لتغط    دارال المصرفتنوع 

 لعملهاكافة مجاالت التطوير الالزمة 
 مرتفع 0 2.222 14.068 7942. 4.096

42 
برامج تدريبية متجددال  ارال المصرف دتضع 

 اموظفيهقدرات  تطويرل
 مرتفع 4 2.222 10.793 8902. 3.942

المتوسط الحساب  واالنحراف المعياري العام 
 للتدريب

 مرتفع - 2.222 13.197 7312. 3.946

  .(4.329) (  0.05)الجدولية عند مستوى(t)قيمة

.(4) لى الوسط االفتراض  للفقرال والبالغالجدولية باالستناد  (t) تم حساب قيمة
 

بددددددالتحفيز  العبددددددارات المتعلقددددددةعددددددن  عينددددددة الدراسددددددةإجابددددددات  (4 - 3الجدددددددول ) ويبددددددين

بمتوسدط كلدي  (4.096 -  3.826)بدين  للتدريبحيث تراوحت المتوسطات الحسابية  .والتعويضات

للتحفيدددددز مرتفدددددع علدددددى مقيدددداس ليكدددددرت الخماسدددددي الددددذي يشدددددير إلدددددى المسددددتوى ال (3.988)مقددددداره 

في المرتبة األولى فقرة ت جاء. إذ مصرف الرافدين في العاصمة العراقية بغدادفي  والتعويضات

وهدو ( 4.096) بمتوسدط حسدابي بلد)" تساهم الحوافز التي يمنحهـا المصـرف فـي تحسـين أدائـي"

ا حصدلت فيمد(، 9502.) وانحراف معياري بلغ (،3.988البال) ) أعلى من المتوسط الحسابي العام

 الخامسدددةعلدددى المرتبدددة  "تعـــزز التعويضـــات التـــي يمنحهـــا المصـــرف والئـــي للعمـــل بـــ " ةالفقدددر 

( 3.988) مددددن المتوسددددط الحسددددابي الكلددددي والبددددال)أدنددددى وهددددو ( 3.826) بمتوسددددط حسددددابيواألخيددددرة 

  (.1.009) وانحراف معياري

التحفيدز ول حد عيندة الدراسدةويبين الجدول أيضًا التشتت المنخفض في اسدتجابات أفدراد 

وهددو مدا يعكددس التقددارب  ابفقراتهد مصدرف الرافدددين فدي العاصددمة العراقيدة بغدددادوالتعويضدات فددي 
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مصدددرف الرافددددين فدددي التحفيدددز والتعويضدددات فدددي حدددول  عيندددة الدراسدددةفدددي وجهدددات نظدددر أفدددراد 

. ويشدددير الجددددول أيضدددًا إلدددى التقدددارب فدددي قددديم المتوسدددطات الحسدددابية. العاصدددمة العراقيدددة بغدددداد

مصدرف الرافددين فدي العاصدمة العراقيدة التحفيدز والتعويضدات فدي عام يتبدين أن مسدتوى  وبشكل

 كان مرتفعًا.  عينة الدراسةمن وجهة نظر  بغداد

 (4 - 3) جدول

 التحفيز والتعويضاتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى  

 التحفيز والتعويضات ت
المتوسط 
 الحساب 

االنحراف 
 المعياري

 "t" قيمة

المحسو
 بة

Sig* 

مستوى 
 الداللة

ترتيب 
أهمية 
 الفقرال

 المستوى 

44 
تعزز التعويضات الت  يمنحها المصرف والئ  

 مرتفع 2 2.222 8.357 1.009 3.826 للعمل به

40 
تساعدن  التعويضات الت  يمنحها المصرف على 

 العمل بمناخ تنظيم   يجاب 
 مرتفع 3 2.222 10.230 9482. 3.951

44 
تساهم الحوافز الت  يمنحها المصرف ف  تحسين 

 أدائ 
 مرتفع 4 2.222 11.762 9502. 4.096

43 
تؤدي الحوافز الت  يمنحها المصرف  لى العمل 

 بكفاءال وفاعلية
 مرتفع 0 2.222 11.923 9212. 4.076

42 
المصرف  لى  يمنهحايسهم تنوع الحوافز الت  
 مرتفع 4 2.222 10.630 9502. 3.990 تعزيز  لتزام  التنظيم 

المتوسط الحساب  واالنحراف المعياري العام 
 للتحفيز والتعويضات

 مرتفع - 2.222 12.734 7912. 3.988

  .(4.329) (  0.05)الجدولية عند مستوى(t)قيمة

.(4) الجدولية باالستناد  لى الوسط االفتراض  للفقرال والبالغ(t) تم حساب قيمة
 

بالددددعم  العبدددارات المتعلقدددةعدددن  عيندددة الدراسدددةإجابدددات  (3 - 3الجددددول ) روأخيدددرًا، يظهددد

بمتوسدط  (3.980 -  3.701)بدين  للتدريبحيث تراوحت المتوسطات الحسابية  .التكنولوجي للعمل

للددددعم علدددى مقيددداس ليكدددرت الخماسدددي الدددذي يشدددير إلدددى المسدددتوى المرتفدددع  (3.805)كلدددي مقدددداره 

فدددي المرتبدددة ت جددداء. إذ افددددين فدددي العاصدددمة العراقيدددة بغددددادمصدددرف الر فدددي  التكنولدددوجي للعمدددل

التطـــور  مســـاعدًا فـــيفـــي المصـــرف جـــزءًا  حاليـــاً  المســـتخدمة التكنولوجيـــاتعـــد األولدددى فقدددرة "

 (،3.805البدال) ) وهو أعلى مدن المتوسدط الحسدابي العدام( 3.980) بمتوسط حسابي بل)" التنظيمي

فـي  حاليـاً  المسـتخدمة تحقـق التكنولوجيـا" ةلفقدر فيما حصدلت ا(، 7752.) وانحراف معياري بلغ
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على المرتبة  "للزبائن المقدم  ةالمصرفي ةالخدم ةالتحقق من جود بتكاليف إنخفاضاً المصرف 

 مدددن المتوسدددط الحسدددابي الكلدددي والبدددال)أدندددى وهدددو ( 3.701) بمتوسدددط حسدددابيواألخيدددرة  الخامسدددة

  (.8462.) وانحراف معياري( 3.805)

الدددعم حددول  عينددة الدراسددةضددًا التشددتت المددنخفض فددي اسددتجابات أفددراد ويبددين الجدددول أي

وهدددو مدددا يعكدددس  ابفقراتهددد مصدددرف الرافدددين فدددي العاصدددمة العراقيدددة بغدددادفدددي  التكنولددوجي للعمدددل

مصدرف الرافددين في الدعم التكنولوجي للعمل حول  عينة الدراسةالتقارب في وجهات نظر أفراد 

ر الجدددول أيضدًا إلددى التقدارب فدي قدديم المتوسدطات الحسددابية. . ويشديفدي العاصدمة العراقيددة بغدداد

مصدددرف الرافددددين فدددي العاصدددمة فدددي الددددعم التكنولدددوجي للعمدددل وبشدددكل عدددام يتبدددين أن مسدددتوى 

 كان مرتفعًا.  عينة الدراسةمن وجهة نظر  العراقية بغداد

 (3 - 3) جدول

 نولوجي للعملالدعم التكالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى  

 الدعم التكنولوج  للعمل ت
المتوسط 
 الحساب 

االنحراف 
 المعياري

 "t" قيمة
 المحسوبة

Sig* 
مستوى 
 الداللة

ترتيب 
أهمية 
 الفقرال

 المستوى 

43 
ف  المصرف  حالياً  المستخدمة التكنولوجياتعد 
 التطور التنظيم  مساعداً ف جزءاً 

 مرتفع 4 2.222 12.896 7752. 3.980

43 
ف  المصرف  حالياً  المستخدمة دم التكنولوجياتق

 حلول تقنية فاعلة
 مرتفع 4 2.222 9.376 8472. 3.778

43 
ف   المستخدمة التكنولوجيااالستذمارات ف  

 مرتفع 0 2.222 10.804 7892. 3.836 تدعم جهود العاملين نحو تحسين األداءالمصرف 

49 
رف ف  المص حالياً  المستخدمة تحقق التكنولوجيا

 ةالخدم الالتحقق من جود بتكاليف  نخفاضاً 
 للزبائن  المقدمه ةالمصرفي

 مرتفع 2 2.222 8.459 8462. 3.701

02 
ف  المصرف  حالياً  المستخدمة تمكن التكنولوجيا

  العاملينوتدريب تطوير من تخفيض تكاليف 
 مرتفع 3 2.222 9.277 8032. 3.730

لعام المتوسط الحساب  واالنحراف المعياري ا
 للدعم التكنولوج  للعمل

 مرتفع - 2.222 12.863 6382. 3.805

  .(4.329) (  0.05)الجدولية عند مستوى(t)قيمة

.(4) الجدولية باالستناد  لى الوسط االفتراض  للفقرال والبالغ(t) تم حساب قيمة
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  تنشيط رأم المال البشري (:0 - 0- 3)

التكامل بين رأس المال البشري وخصوصدية ) ريمستوى تنشيط رأس المال البشلوصف 

إلدددى  ةالباحثددد ت، لجدددأمصدددرف الرافددددين فدددي العاصدددمة العراقيدددة بغددددادفدددي  (رأس المدددال البشدددري

ول االمتوسطات الحسابية واإلنحرافدات المعياريدة، وأهميدة الفقدرة، كمدا هدو موضدح بالجددإستخدام 

 (.3-3و ) (2- 3)

 (2 - 3) جدول

 التكامل بين رأس المال البشرية واالنحرافات المعيارية ومستوى المتوسطات الحسابي 

 التكامل بين رأم المال البشري ت
المتوسط 
 الحساب 

االنحراف 
 المعياري

 "t" قيمة
 المحسوبة

Sig* 
مستوى 
 الداللة

ترتيب 
أهمية 
 الفقرال

 المستوى 

04 
موظفو المصرف هم من ذوي المهارات 

 ائنوالمواهب ف  تلبية متطلبات الزب
 متوسط 2 2.222 7.235 7862. 3.557

00 
يكمل موظف  المصرف بعضهم البعض ف  

 مهاراتهم ومعارفهم
 مرتفع 3 2.222 8.697 9132. 3.778

04 
يدرك موظف  المصرف نقاط القوال والضعف ف  

 مرتفع 4 2.222 12.421 7732. 3.942 فرق عملهم

03 
 لدى مصرفنا القدرال على تنظيم فريق من الخبراء

 من تخصصات مختلفة لحل مشاكل الزبائن
 مرتفع 0 2.222 10.860 8662. 3.923

02 
لدى مصرفنا القدرال على تشكيل فرق عمل مميزال 

 لتشخيص المشاكل وحلها
 مرتفع 4 2.222 10.266 8592. 3.865

المتوسط الحساب  واالنحراف المعياري العام 
 للتكامل بين رأم المال البشري

 مرتفع - 2.222 12.689 6532. 3.813

  .(4.329) (  0.05)الجدولية عند مستوى(t)قيمة

.(4) الجدولية باالستناد  لى الوسط االفتراض  للفقرال والبالغ(t) تم حساب قيمة
 

بالتكامدل بدين رأس  العبارات المتعلقدةعن  عينة الدراسةإجابات  (2 - 3الجدول )يوضح 

  3.557)بدين  للتكامدل بدين رأس المدال البشدريالحسدابية  حيث تراوحت المتوسطات .المال البشري

علدى مقيداس ليكدرت الخماسدي الدذي يشدير إلدى المسدتوى  (3.813)بمتوسط كلدي مقدداره  (3.942 -

. إذ مصددرف الرافدددين فددي العاصددمة العراقيددة بغدددادفددي  للتكامددل بددين رأس المددال البشددريالمرتفددع 

" المصرف نقـاط القـوة والضـعف فـي فـرق عملهـميدر  موظفي في المرتبة األولى فقرة "ت جاء

وانحدراف  (،3.813البدال) ) وهو أعلى مدن المتوسدط الحسدابي العدام( 3.942) بمتوسط حسابي بل)
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موظفـو المصـرف هـم مـن ذوي المهـارات والمواهـب " ةفيمدا حصدلت الفقدر (، 7732.) معياري بلغ

أدندى وهدو ( 3.557) بمتوسدط حسدابيواألخيدرة  الخامسدةعلى المرتبة  "نفي تلبية متطلبات الزبائ

  (.7862.) وانحراف معياري( 3.813) من المتوسط الحسابي الكلي والبال)

لتكامدل احدول  عيندة الدراسدةويبين الجدول أيضًا التشتت المنخفض في اسدتجابات أفدراد 

س وهدو مدا يعكد ابفقراتهد مصرف الرافدين في العاصمة العراقية بغدادفي  بين رأس المال البشري

مصدرف فدي  لتكامدل بدين رأس المدال البشدرياحدول  عينة الدراسدةالتقارب في وجهات نظر أفراد 

. ويشددير الجدددول أيضددًا إلددى التقددارب فددي قدديم المتوسددطات الرافدددين فددي العاصددمة العراقيددة بغددداد

مصددرف الرافدددين فددي  لتكامددل بددين رأس المددال البشددرياالحسددابية. وبشددكل عددام يتبددين أن مسددتوى 

 كان مرتفعًا.  عينة الدراسةمن وجهة نظر  مة العراقية بغدادفي العاص

بخصوصية رأس  العبارات المتعلقةعن  عينة الدراسةإجابات  (3 - 3الجدول ) كما يبين

  3.384)بدين  لخصوصدية رأس المدال البشدريحيث تراوحدت المتوسدطات الحسدابية  .المال البشري

يداس ليكدرت الخماسدي الدذي يشدير إلدى المسدتوى علدى مق (3.663)بمتوسط كلدي مقدداره  (3.817 -

. إذ مصددرف الرافدددين فددي العاصددمة العراقيددة بغدددادفددي  لخصوصددية رأس المددال البشددري المتوسددط

بمتوسددط " االنجــازقــدرة عاليــة علــى بيتســم مــوظفي المصــرف فددي المرتبددة األولددى فقددرة "ت جدداء

وانحدراف معيداري  (،3.663) )البدال وهو أعلى من المتوسط الحسدابي العدام( 3.817) حسابي بل)

 "موظفي مصـرفنا هـم مـن ذوي المهـارة العاليـة فـي اسـتخدام" ةفيما حصلت الفقر (، 7202.) بلغ

من المتوسدط الحسدابي الكلدي أدنى وهو ( 3.384) بمتوسط حسابيواألخيرة  الخامسةعلى المرتبة 

  (.8392.) وانحراف معياري( 3.663) والبال)

حددددول  عينددددة الدراسددددةتت المددددنخفض فددددي اسددددتجابات أفددددراد ويبددددين الجدددددول أيضددددًا التشدددد

وهدو مدا  ابفقراتهد مصرف الرافدين في العاصمة العراقية بغددادفي  رأس المال البشري خصوصية
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مصدرف الرافددين فدي فدي  خصوصديةحدول  عيندة الدراسدةيعكس التقارب فدي وجهدات نظدر أفدراد 

ارب فدددي قددديم المتوسدددطات الحسدددابية. . ويشدددير الجددددول أيضدددًا إلدددى التقدددالعاصدددمة العراقيدددة بغدددداد

مصدرف الرافددين فدي العاصدمة فدي  رأس المال البشري خصوصيةوبشكل عام يتبين أن مستوى 

 . مرتفعاً كان  عينة الدراسةمن وجهة نظر  العراقية بغداد

 (3 - 3) جدول

 خصوصية رأس المال البشريالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى  

 رأم المال البشري خصوصية ت
المتوسط 
 الحساب 

االنحراف 
 المعياري

 "t" قيمة
 المحسوبة

Sig* 
مستوى 
 الداللة

ترتيب 
أهمية 
 الفقرال

 المستوى 

 مرتفع 4 2.222 11.562 7202. 3.817 االنجازقدرال عالية على بيتسم موظف  المصرف  03

 مرتفع 4 2.222 8.459 8462. 3.701 لدي موظف  مصرفنا مواهب متعددال 03

03 
مهارات ومعارف موظف  مصرفنا محددال لغايات 

 العمل المصرف 
 متوسط 3 2.222 8.218 7992. 3.644

09 
موظف  مصرفنا هم من ذوي المهارال العالية ف  

 استخدام التكنولوجيا المصرفية
 متوسط 2 2.222 4.671 8392. 3.384

42 
تمكن المواهب المتعددال لموظف  مصرفنا من 

 ت مصرفية مميزالتقديم خدما
 مرتفع 0 2.222 8.876 8832. 3.769

المتوسط الحساب  واالنحراف المعياري العام 
 لخصوصية رأم المال البشري

 مرتفع - 2.222 11.885 5692. 3.663

  .(4.329) (  0.05)الجدولية عند مستوى(t)قيمة

.(4) قرال والبالغالجدولية باالستناد  لى الوسط االفتراض  للف(t) تم حساب قيمة

 

 فرضيات الدراسةتحليل مدى مالئمة البيانات إلفتراضات اختبار : (4 ـ 3)

  

بددإجراء  ةالباحثدد تقبددل البدددء فددي تطبيددق تحليددل اإلنحدددار إلختبددار فرضدديات الدراسددة قامدد

بعددض اإلختبددارات وذلددك مددن أجددل ضددمان مالءمددة البيانددات إلفتراضددات تحليددل اإلنحدددار، إذ تددم 

بإسددتخدام معامددل  Multicollinearityم وجددود إرتبدداط عددال  بددين المتغيددرات المسددتقلة التأكددد مددن عددد

ختبددار التبدداين المسددموح بدده Variance Inflation Factor (VIFتضددخم التبدداين  لكددل  Tolerance( وا 

( VIFمتغيددر مددن متغيددرات الدراسددة مددع مراعدداة عدددم تجدداوز معامددل تضددخم التبدداين المسددموح بدده )

 (.2.22أكبر من ) Toleranceأن تكون قيمة التباين المسموح به (. و 42للقيمة )
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بإحتسدداب  Normal Distributionوتددم التأكددد أيضددًا مددن إتبدداع البيانددات للتوزيددع الطبيعددي 

، إذ إن البيانات تتبع التوزيدع الطبيعدي إذا كاندت قيمدة معامدل اإللتدواء Skewnessمعامل اإللتواء 

 .( يبين نتائج هذه اإلختبارات3 - 3(، والجدول رقم )4تقل عن )

 (3 - 3)جدول 

 Skewness االلتواء ومعامل Tolerance به المسموح والتباين VIFنتائج اختبار تضخم التباين 

 VIF Tolerance Skewness المتغيرات المستقلة  ت

 0.738 - 5212. 1.919 اإلندماج الوظيف  4

 0.367 - 5172. 1.936 التدريب 0

 0.920 - 7922. 1.262 والتعويضاتالتحفيز  4

 0.029 - 6812. 1.469 الدعم التكنولوج  للعمل 3

 

( عددددددم وجدددددود تدددددداخل خطدددددي متعددددددد 3 - 3يتضدددددح مدددددن النتدددددائج الدددددواردة فدددددي الجددددددول )

Multicollinearity  اإلندددماج الددوظيفي ل التدددريب ل التحفيددز والتعويضددات ) المتغيددرات المسددتقلةبددين

ن مددا يؤكددد ذلددك قدديم معيددار إختبددارعمددلوالدددعم التكنولددوجي لل ( VIFتضددخم التبدداين )معامددل  (، وا 

اإلنددددماج الدددوظيفي ل التددددريب ل التحفيدددز والتعويضدددات والددددعم التكنولدددوجي لألبعددداد المتمثلدددة بدددد )

 (. 42)والتي تقل عن  ( على التوالي1.469ل   1.262ل  1.936ل  1.919( والبالغة )للعمل

  - 5172.( تراوحدددت بدددين )Toleranceلتبددداين المسدددموح بددده )يتضدددح أن قددديم إختبدددار اكمدددا 

( ويعددد هددذا مؤشددرًا علددى عدددم وجددود إرتبدداط عددال  بددين المتغيددرات 2.22مددن ) أكبددر( وهددي 7922.

المسددددتقلة. وقددددد تددددم التأكددددد مددددن أن البيانددددات تتبددددع التوزيددددع الطبيعددددي بإحتسدددداب معامددددل االلتددددواء 

(Skewness( حيث كانت القيم أقل من )4.) 
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أسيسدددًا علدددى مدددا تقددددم وبعدددد التأكدددد مدددن عددددم وجدددود تدددداخل خطدددي بدددين أبعددداد المتغيدددر وت

ن بياندددات متغيدددرات الدراسدددة تخضدددع للتوزيدددع الطبيعدددي فقدددد أصدددبح باإلمكدددان إختبدددار  المسدددتقل، وا 

 محل الدراسة. مصرف الرافدينفي فرضيات الدراسة 
 

 إختبار فرضيات الدراسة: (4 ـ 4)
  

 الفرضية الرئيسة األولى 

1HO: " اإلنددددماج ) لممارسدددات  دارال االحتدددواء العدددال ال يوجدددد أذدددر ذو داللدددة  حصدددائية

علددى تنشدديط رأم المددال ( الددوظيفيل التدددريبل التحفيددز والتعويضددات والدددعم التكنولددوجي للعمددل

   ".(  0.05) داللةعند مستوى  بالعاصمة العراقية بغدادلرافدين البشري ف  مصرف ا

لممارسات تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد للتحقق من أثر  الختبار هذه الفرضية

اإلندماج الوظيفيل التدريبل التحفيز والتعويضات والدعم التكنولوجي ) إدارة االحتواء العالي

، وكما هو على تنشيط رأس المال البشري في مصرف الرافدين بالعاصمة العراقية بغداد( للعمل

 (.3 - 3)بالجدول  موضح
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 (3 - 3دول )ج

على تنشيط رأس المال  ممارسات إدارة االحتواء العالينتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد لتأثير 

 البشري في مصرف الرافدين بالعاصمة العراقية بغداد

المتغير 

 التابع

 معامالت اإلنحدار تحليل التباين ملخص األنموذج

(R) 

 االرتباط

(2R) 

معامل 
 التحديد

Adjusted   
(2R)  

معامل 
التحديد 
 المعدل

F 

المحسو
 بة

DF 

 درجات الحرية

Sig* 

مستوى 
 الداللة

 β درجة التأذير
T 

المحسو
 بة

Sig* 

مستوى 
 الداللة

تنشيط 
رأم 
المال 
 البشري

2.233 2.444 2.423 12.333 

 3 اإلنحدار

2.222 

اإلندماج 
 0022. 3.160 3712. الوظيف 

 99 البواق 

 1062. 1.631 1862. التدريب

التحفيز 
 0412. 2.766 2632. والتعويضات

 424 المجموع
 الدعم

التكنولوج  
 للعمل

.2252 2.265 .0262 

 مالحظة: 

 .(  0.05)يكون التأذير ذا داللة  حصائية عند مستوى *

 .(  0.05( )0.334) الجدولية عند مستوى Fقيمة *
 .(  0.05( )4.329) الجدولية عند مستوى Tقيمة *

 

اإلندماج الدوظيفيل التددريبل ) ممارسات إدارة االحتواء العالي( أثر 3 - 3يوضح الجدول )

علدددى تنشددديط رأس المدددال البشدددري فدددي مصدددرف ( التحفيدددز والتعويضدددات والددددعم التكنولدددوجي للعمدددل

ذي داللدددة  . إذ أظهدددرت نتدددائج التحليدددل اإلحصدددائي وجدددود تدددأثيرالرافددددين بالعاصدددمة العراقيدددة بغدددداد

اإلندددددماج الددددوظيفيل التحفيددددز والتعويضددددات والدددددعم ) ممارسددددات إدارة االحتددددواء العدددداليلإحصددددائية 

، على تنشيط رأس المال البشري في مصرف الرافدين بالعاصمة العراقية بغدداد( التكنولوجي للعمل

فقدددد بلددد)  2R(. أمدددا معامدددل التحديدددد   0.05( عندددد مسدددتوى )2.233) Rإذ بلددد) معامدددل االرتبددداط 

تنشدددديط رأس المددددال البشددددري فددددي مصددددرف ( مددددن التغيددددرات فددددي 2.444(، أي أن مددددا قيمتدددده )2.444)

اإلندددماج ) ممارسددات إدارة االحتددواء العدداليندداتج عددن التغيددر فددي  الرافدددين بالعاصددمة العراقيددة بغددداد

ائج وفدددي السدددياق ذاتددده، أظهدددرت نتددد ،(الدددوظيفيل التحفيدددز والتعويضدددات والددددعم التكنولدددوجي للعمدددل
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وهو ما يعكس المسدتوى الصدافي  (2.423)قد بل)    2RAdjustedالتحليل أن معامل التحديد المعدل 

اإلندددددماج الددددوظيفيل التحفيددددز والتعويضددددات والدددددعم ) ممارسددددات إدارة االحتددددواء العدددداليبلالهتمددددام 

البشري  تنشيط رأس المالبعد التخلص من قيم األخطاء المعيارية الناتجة عن ( التكنولوجي للعمل

لإنددماج  β (.3712). كمدا بلغدت قيمدة درجدة التدأثير في مصرف الرافددين بالعاصدمة العراقيدة بغدداد

وهدددذا يعنددددي أن ( للددددعم التكنولدددوجي للعمدددل. 2252.( للتحفيدددز والتعويضدددات و )2632.الدددوظيفي و )

اج الددوظيفيل اإلندددم) ممارسددات إدارة االحتددواء العدداليبالزيددادة بدرجددة واحدددة فددي مسددتوى اإلهتمددام 

تنشيط رأس المال البشري فدي مصدرف يؤدي إلى ( التحفيز والتعويضات والدعم التكنولوجي للعمل

( للتحفيز والتعويضات 2632.لإندماج الوظيفي و ) (3712.)بقيمة  الرافدين بالعاصمة العراقية بغداد

 لمحسدددوبة والتدددي بلغدددتا Fويؤكدددد معنويدددة هدددذا التدددأثير قيمدددة  .( للددددعم التكنولدددوجي للعمدددل2252.و )

 الرئيسدددةصددحة قبدددول الفرضددية عدددم (. وهددذا يؤكدددد   0.05( وهددي دالددة عندددد مسددتوى )12.333)

 التي تنص على: الفرضية البديلة تقبل و الفرضية العدمية ترفض األولى، وعليه 

اإلندددماج الددوظيفيل التحفيددز ) لممارســات إدارة االحتــواء العــالي وجــود تــأثير ذي داللــة إحصــائية

علــى تنشــيط رأس المــال البشــري فــي مصــرف الرافــدين ( والتعويضددات والدددعم التكنولددوجي للعمددل

 (  0.05) عند مستوى داللة بالعاصمة العراقية بغداد

  الثانيةالفرضية الرئيسة 

2HO: " اإلنددددماج ) لممارسدددات  دارال االحتدددواء العدددال ال يوجدددد أذدددر ذو داللدددة  حصدددائية

التكامددل بددين رأم علددى ( يددز والتعويضددات والدددعم التكنولددوجي للعمددلالددوظيفيل التدددريبل التحف

  ) داللدةعندد مسدتوى  بالعاصدمة العراقيدة بغددادلرافددين فد  مصدرف ا المدال البشدري

0.05)."   
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لممارسات الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد للتحقق من أثر 

ظيفيل التدريبل التحفيز والتعويضات والدعم التكنولوجي اإلندماج الو ) إدارة االحتواء العالي

، وكما في مصرف الرافدين بالعاصمة العراقية بغداد التكامل بين رأس المال البشريعلى ( للعمل

 (.9 - 3)بالجدول  هو موضح

 (9 - 3دول )ج

تكامل بين رأس العلى  ممارسات إدارة االحتواء العالينتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد لتأثير 

 في مصرف الرافدين بالعاصمة العراقية بغداد  المال البشري

المتغير 

 التابع

 معامالت اإلنحدار تحليل التباين ملخص األنموذج

(R) 

 االرتباط

(2R) 

معامل 
 التحديد

Adjusted   
(2R)  

معامل 
التحديد 
 المعدل

F 

المحسو
 بة

DF 

 درجات الحرية

Sig* 

مستوى 
 الداللة

 β ذيردرجة التأ
T 

المحسو
 بة

Sig* 

مستوى 
 الداللة

التكامل 
بين 
رأم 
المال 
 البشري 

2.244 2.034 2.044 8.836 

 3 اإلنحدار

2.222 

اإلندماج 
 1452. 1.468 1752. الوظيف 

 99 البواق 

 1062. 1.633 1962. التدريب

التحفيز 
 2.243 0320. 2.034 والتعويضات

 424 المجموع
 مالدع

التكنولوج  
 للعمل

.1802 1.725 .0882 

 مالحظة: 

 .(  0.05)يكون التأذير ذا داللة  حصائية عند مستوى *

 .(  0.05( )0.334) الجدولية عند مستوى Fقيمة *
 .(  0.05( )4.329) الجدولية عند مستوى Tقيمة *

 

اج الدوظيفيل التددريبل اإلندم) ممارسات إدارة االحتواء العالي( أثر 9 - 3يوضح الجدول )

رأس المال البشري في مصرف التكامل بين على ( التحفيز والتعويضات والدعم التكنولوجي للعمل

. إذ أظهدددرت نتدددائج التحليدددل اإلحصدددائي وجدددود تدددأثير ذي داللدددة الرافددددين بالعاصدددمة العراقيدددة بغدددداد

علدى ( م التكنولدوجي للعمدلالتحفيدز والتعويضدات والددع) ممارسات إدارة االحتواء العاليلإحصائية 

، إذ بلددد) معامدددل رأس المدددال البشدددري فدددي مصدددرف الرافددددين بالعاصدددمة العراقيدددة بغددددادالتكامدددل بدددين 
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(، أي أن مدا 034.2فقدد بلد) ) 2R(. أمدا معامدل التحديدد   0.05( عندد مسدتوى )244.2) Rاالرتبداط 

مصددرف الرافدددين بالعاصددمة  رأس المددال البشددري فدديالتكامددل بددين ( مددن التغيددرات فددي 2.034قيمتدده )

التحفيدز والتعويضدات والددعم ) ممارسدات إدارة االحتدواء العدالينداتج عدن التغيدر فدي  العراقية بغدداد

 2وفدددي السدددياق ذاتددده، أظهدددرت نتدددائج التحليدددل أن معامدددل التحديدددد المعددددل  ،(التكنولدددوجي للعمدددل

Adjusted R  (ممارسدات إدارة االحتدواء بم وهدو مدا يعكدس المسدتوى الصدافي لالهتمدا (2.044)قد بلد

بعدد الدتخلص مدن قديم األخطداء المعياريدة ( التحفيز والتعويضات والدعم التكنولوجي للعمدل) العالي

. كمددا رأس المددال البشددري فددي مصددرف الرافدددين بالعاصددمة العراقيددة بغدددادالتكامددل بددين الناتجدة عددن 

( للددددعم التكنولدددوجي للعمدددل. 1802.للتحفيدددز والتعويضدددات و ) β (.2412)بلغدددت قيمدددة درجدددة التدددأثير 

التحفيدز ) ممارسدات إدارة االحتدواء العداليبوهذا يعني أن الزيادة بدرجة واحدة في مستوى اإلهتمدام 

رأس المددال البشددري فددي مصددرف التكامددل بددين يددؤدي إلددى ( والتعويضددات والدددعم التكنولددوجي للعمددل

( للدعم التكنولوجي 1802.ز والتعويضات و )للتحفي (2412.)بقيمة  الرافدين بالعاصمة العراقية بغداد

( وهددي دالددة عنددد مسددتوى 8.836) المحسددوبة والتددي بلغددت Fويؤكددد معنويددة هددذا التددأثير قيمددة  .للعمددل

(  0.05 وهذا يؤكد .) الفرضدية العدميدة تدرفض ، وعليده الثانية الرئيسةصحة قبول الفرضية عدم

 التي تنص على: الفرضية البديلة تقبل و 

التحفيدز والتعويضدات والددعم ) لممارسـات إدارة االحتـواء العـالي أثير ذي داللـة إحصـائيةوجود تـ

رأس المال البشري في مصرف الرافدين بالعاصـمة العراقيـة التكامل بين على ( التكنولوجي للعمل

 (  0.05) عند مستوى داللة بغداد
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  الثالثةالفرضية الرئيسة 

2HO: "اإلنددددماج ) لممارسدددات  دارال االحتدددواء العدددال اللدددة  حصدددائية ال يوجدددد أذدددر ذو د

رأم  خصوصددديةعلدددى ( الدددوظيفيل التددددريبل التحفيدددز والتعويضدددات والددددعم التكنولدددوجي للعمدددل

  ) داللدةعندد مسدتوى  بالعاصدمة العراقيدة بغددادلرافددين فد  مصدرف ا المدال البشدري

0.05)."   

لممارسات نحدار المتعدد للتحقق من أثر الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل اال

اإلندماج الوظيفيل التدريبل التحفيز والتعويضات والدعم التكنولوجي ) إدارة االحتواء العالي

، وكما في مصرف الرافدين بالعاصمة العراقية بغداد رأس المال البشري خصوصيةعلى ( للعمل

 (.42 - 3)بالجدول  هو موضح

 (42 - 3جدول )

رأس  خصوصيةعلى  ممارسات إدارة االحتواء العاليار تحليل االنحدار المتعدد لتأثير نتائج اختب

 في مصرف الرافدين بالعاصمة العراقية بغداد  المال البشري

المتغير 

 التابع

 معامالت اإلنحدار تحليل التباين ملخص األنموذج

(R) 

 االرتباط

(2R) 

معامل 
 التحديد

Adjusted   
(2R)  

معامل 
د التحدي
 المعدل

F 

المحسو
 بة

DF 

 درجات الحرية

Sig* 

مستوى 
 الداللة

 β T درجة التأذير

 المحسوبة

Sig* 

مستوى 
 الداللة

 خصوصية
رأم 
المال 
 البشري 

2.233 2.443 2.423 12.426 

 3 اإلنحدار

2.222 

اإلندماج 
 2102. 1.263 1432. الوظيف 

 99 البواق 

 1922. 1.315 1502. التدريب

التحفيز 
 0232. 2.313 2132. والتعويضات

 424 المجموع
 الدعم

التكنولوج  
 للعمل

.2472 2.482 .0152 

 مالحظة: 

 .(  0.05)يكون التأذير ذا داللة  حصائية عند مستوى *

 .(  0.05( )0.334) الجدولية عند مستوى Fقيمة *
 .(  0.05( )4.329) الجدولية عند مستوى Tقيمة *
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اإلنددددددماج الدددددوظيفيل ) ممارسدددددات إدارة االحتدددددواء العدددددالي( أثدددددر 42 - 3وضدددددح الجددددددول )ي

رأس المال البشري فدي  خصوصيةعلى ( التدريبل التحفيز والتعويضات والدعم التكنولوجي للعمل

. إذ أظهدرت نتددائج التحليددل اإلحصدائي وجددود تددأثير ذي مصدرف الرافدددين بالعاصدمة العراقيددة بغددداد

( التحفيز والتعويضدات والددعم التكنولدوجي للعمدل) ممارسات إدارة االحتواء العاليلداللة إحصائية 

، إذ بلد) معامدل رأس المال البشري في مصرف الرافددين بالعاصدمة العراقيدة بغدداد خصوصيةعلى 

(، أي أن مدا 2.443فقدد بلد) ) 2R(. أمدا معامدل التحديدد   0.05( عندد مسدتوى )2.233) Rاالرتبداط 

رأس المددال البشددري فددي مصددرف الرافدددين بالعاصددمة  خصوصددية( مددن التغيددرات فددي 2.443قيمتدده )

التحفيدز والتعويضدات والددعم ) ممارسدات إدارة االحتدواء العدالينداتج عدن التغيدر فدي  العراقية بغدداد

 2وفدددي السدددياق ذاتددده، أظهدددرت نتدددائج التحليدددل أن معامدددل التحديدددد المعددددل  ،(التكنولدددوجي للعمدددل

Adjusted R  ممارسدات إدارة االحتدواء بوهدو مدا يعكدس المسدتوى الصدافي لالهتمدام  (2.423)بلد) قدد

بعدد الدتخلص مدن قديم األخطداء المعياريدة ( التحفيز والتعويضات والدعم التكنولوجي للعمدل) العالي

. كمددا رأس المددال البشددري فددي مصددرف الرافدددين بالعاصددمة العراقيددة بغددداد خصوصدديةالناتجددة عددن 

( للددددعم التكنولدددوجي للعمدددل. 2472.للتحفيدددز والتعويضدددات و ) β (.2132)التدددأثير بلغدددت قيمدددة درجدددة 

التحفيدز ) ممارسدات إدارة االحتدواء العداليبوهذا يعني أن الزيادة بدرجة واحدة في مستوى اإلهتمدام 

رأس المددال البشددري فددي مصددرف  خصوصدديةيددؤدي إلددى ( والتعويضددات والدددعم التكنولددوجي للعمددل

( للدعم التكنولوجي 2472.للتحفيز والتعويضات و ) (2132.)بقيمة  العراقية بغداد الرافدين بالعاصمة

( وهدي دالدة عندد مسدتوى 12.426) المحسدوبة والتدي بلغدت Fويؤكد معنوية هدذا التدأثير قيمدة  .للعمل

(  0.05 وهذا يؤكد .) الفرضدية العدميدة تدرفض ، وعليده الثالثدة الرئيسةصحة قبول الفرضية عدم

 التي تنص على: الفرضية البديلة تقبل و 
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التحفيدز والتعويضدات والددعم ) لممارسـات إدارة االحتـواء العـالي وجود تـأثير ذي داللـة إحصـائية

رأس المال البشـري فـي مصـرف الرافـدين بالعاصـمة العراقيـة خصوصية على ( التكنولوجي للعمل

 .(  0.05) عند مستوى داللة بغداد

 Amosبرندامج تحليدل المسدار  ةالباحثد تبشكل شمولي، اسدتخدموتحقيقًا ألهداف الدراسة 

Ver.21  تنشديط رأس المدال  ممارسات إدارة اإلحتواء العدالي علدى بهدف بناء أنموذج مقترح لتأثير

وذلدك باسدتخدام البشري ببعديه )التكامل بدين رأس المدال البشدري وخصوصدية رأس المدال البشدري( 

( أن األنمددوذج المقتددرح 44 - 3بالجدددول )ينددت النتددائج المعروضددة إذ ب انمددوذج المعددادالت الهيكليددة.

 (، وهي ذات داللة عند مستوى )3.107المحسوبة ) 2Chiالتامة، إذ بلغت قيمة  ئمةقد حقق الموا

 0.05المطلقةمة ئ(. وما يتعلق بمؤشرات المواAbsolute Fit   فقد بلغت قيمةGoodness of Fit 

Index (GFI( )2.992 وهو )مدة الجدودة وهدو مقدارب إلدى قيمدة الواحدد صدحيح. وبدنفس ئمؤشدر موا

 Root Mean Square Error ofالتقريبديالسدياق بلغدت قيمدة مؤشدر جدذر متوسدط مربدع الخطدأ 

Approximation (RMSEA) (2.234 ) وهدددو يقتدددرب مدددن قيمدددة الصدددفر. كمدددا بلغدددت قيمدددة مؤشددددر

( وهو مقارب إلى قيمة الواحد صدحيح، CFI( )2.992) Comparative Fit Indexمة المقارن ئالموا

( وهدو مقدارب إلدى NFI( )2.993)  Normed Fit Index مة الطبيعديئبلغت قيمة مؤشر الموا وأخيرًا،

للتكامدل بدين رأس المدال البشدري قيمة الواحدد صدحيح. كمدا يبدين الجددول أيضداع أن معامدل التحديدد 

( 2.423و )ين رأس المدددددال البشدددددري للتكامدددددل بددددد( 2.034) كدددددان وخصوصدددددية رأس المدددددال البشدددددري

يوضدددح األنمدددوذج المقتدددرح لتدددأثير ( 1 - 3) . والشدددكلعلدددى التدددوالي لخصوصدددية رأس المدددال البشدددري

تنشديط رأس المدال البشدري ببعديده )التكامدل بدين رأس المدال  ممارسات إدارة اإلحتواء العدالي علدى 

. وهدددذه مة العراقيدددة بغددددادفدددي مصدددرف الرافددددين بالعاصدددالبشدددري وخصوصدددية رأس المدددال البشدددري( 

  .النتيجة تساهم في تحقيق أهداف الدراسة بشكل شمولي
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 (44 - 3)جدول  

 ألنموذج المعادلة الهيكلية الموائمةمؤشرات 

 المتغيرات
الوزن 

اإلنحداري 
 المعياري

 مستوى الداللة معامل المسار

 اإلندماج الوظيف 
 

التكامل بين رأم المال 
 البشري

2.492 0.344 2.229 

 
خصوصية رأم المال 

 البشري
- - - 

 التدريب
 

التكامل بين رأم المال 
 البشري

2.267 2.404 2.016 

 
خصوصية رأم المال 

 البشري
2.244 2.552 2.011 

 التحفيز والتعويضات
 

التكامل بين رأم المال 
 البشري

- - - 

 
خصوصية رأم المال 

 البشري
2.164 2.395 2.017 

نولوج  الدعم التك
 للعمل

 
التكامل بين رأم المال 

 البشري
2.226 2.253 2.024 

 
خصوصية رأم المال 

 البشري
2.290 3.005 2.003 

3.107= 2  Χ DF = 2 P = 0.211 

نتائج المواءمة 
التامة للتأذير 

 الكل 

 مؤشرات المواءمة المطلقة مؤشرات المواءمة التدريجية مؤشرات مواءمة الشدال

/DF2χ 2R CFI NFI GFI RMSEA 

1.554 

التكامل بين رأم 
 المال البشري

0.241 
0.995 0.988 2.992 2.234 

خصوصية رأم 
 المال البشري

0.306 
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 (1 - 3)الشكل 

تنشيط رأس المال البشري ببعديه  ممارسات إدارة اإلحتواء العالي على لتأثير األنموذج المقترح 

في مصرف الرافدين بالعاصمة البشري وخصوصية رأس المال البشري( )التكامل بين رأس المال 

  العراقية بغداد

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فقاً لنتائج تحليل المسارة وعداد الباحذالمصدر: من  

(Standard Regression Weight) SRW   =الوزن اإلنحدار المعياري 
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 الخاممالفصل 

  والتوصياتنتائج مناقشة ال

  المقدمة: (4 ـ 2) 

 مناقشة النتائج: (0 ـ 2)

 التوصيات والمقترحات :  (4 ـ 2)
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 المقدمة: (1 د 5)
 

في ضوء التحليل الذي تم في الفصل الرابع لنتائج التحليل اإلحصائي الوصدفي لمتغيدرات 

إليهددا  تالتددي توصددلالدراسددة واختبددار الفرضدديات، فددإن هددذه الفصددل يتندداول عرضددًا لمجمددل النتددائج 

، كإجابدددة عدددن األسدددئلة التدددي تدددم طرحهدددا فدددي الفصدددل األول مدددن هدددذه الدراسدددة التدددي مثلدددت ةالباحثددد

مشكلتها والفرضيات التي بنيت عليها، وعلى ضوء هذه النتائج التي تم التوصدل إليهدا فدي الدراسدة 

 والمقترحات. عددًا من التوصيات ةالباحث تالحالية قدم
 

 نتائجمناقشة ال: (2 د 5)

 النتائج الوصفية لمتغيرات الدراسة  (:1 - 2 - 5)

مددن وجهددة  فددي مصددرف الرافدددين فددي العاصددمة العراقيددة بغددداد إلندددماج الددوظيفياأن مسددتوى  .4

بدددين  لإنددددماج الدددوظيفي، حيدددث تراوحدددت المتوسدددطات الحسدددابية كدددان مرتفعددداً  عيندددة الدراسدددةنظدددر 

 .(4.132)بمتوسط كلي مقداره  (4.682 -  3.711)

هددو مددا يمكددن تفسدديره بددأن العدداملين فددي مصددرف الرافدددين مددن افددراد عينددة الدراسددة لددديهم و 

عملهدم والمصدرف الدذي يعملدون بده، إذ انهدم  تجداه واإلخدالص والتفداني الحمداسعدال مدن ى مسدتو 

 .واستمراره وتقدمه ونجاحه ،مصرفهم أهداف لتحقيق متميزة جهود يبذلون

عينددة مددن وجهددة نظددر  فددي العاصددمة العراقيددة بغدددادالتدددريب فددي مصددرف الرافدددين مسددتوى أن  .0

بمتوسط  (4.144 -  3.682)بين  للتدريبحيث تراوحت المتوسطات الحسابية ، كان مرتفعاً  الدراسة

 .(3.946)كلي مقداره 
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 فدي مصدرف الرافددين عيندة الدراسدةمدن وجهدة نظدر الكبيدرة للتددريب األهميدة وهو ما يبين 

نميدة مهدارات العداملين فدي المصدرف والدذي يخصدص لده العديدد والذي يعدد العنصدر األسداس فدي ت

 المهددارات العدداملين إكسددابمددن اإلمكانددات الماديددة، حيددث أن هددذا اإلهتمددام نددابع مددن فكددرة ضددرورة 

 وفاعلية. بكفاءة وظائفهم إلداء الالزمة والمعارف

ن وجهدة مد التحفيز والتعويضات في مصدرف الرافددين فدي العاصدمة العراقيدة بغدداد مستوىأن  .4

بددين  للتحفيددز والتعويضدداتحيددث تراوحددت المتوسددطات الحسددابية  ،كددان مرتفعدداً  عينددة الدراسددةنظددر 

 .(3.988)بمتوسط كلي مقداره  (4.096 -  3.826)

وهدددو مدددا يمكدددن تفسددديره بدددأن األفدددراد العددداملين فدددي المصدددرف هدددم العنصدددر الدددذكي والمفكدددر 

تحفيدز يكدون لزامدًا علدى مصدرف الرافددين  ، بمداوالوسيلة األساسية إلنجاز أعمدال ومهدام المصدرف

 .وتقديم المقابل المناسب لمجهوداتهمبه األفراد العاملين وتعويض 

مددن  الدددعم التكنولددوجي للعمددل فددي مصددرف الرافدددين فددي العاصددمة العراقيددة بغددداد مسددتوىأن  .3

جي للدددعم التكنولددو ، حيددث تراوحددت المتوسددطات الحسددابية كددان مرتفعدداً  عينددة الدراسددةوجهددة نظددر 

 .(3.805)بمتوسط كلي مقداره  (3.980 -  3.701) بين للعمل

 إدارة االحتدواء العداليفي دعم مددخل وهو ما يعكس األهمية الكبيرة للتكنولوجيا المعاصرة 

وذلددك مددن خددالل المسدداعدة فددي إنجدداز أعمددال العدداملين وخلددق مسددتوى عددال مددن التعدداون فيمددا بددين 

المسددتويات اإلداريدة بمددا يحقددق أهدداف المصددرف بشددكل  وتحسددين عمليددة اإلتصداالت بددينالعداملين 

 تكاملي على المدى البعيد.

 فدي مصدرف الرافددين فدي العاصدمة العراقيدة بغدداد لتكامل بين رأس المدال البشدريا مستوىأن  .2

للتكامدل بدين رأس حيدث تراوحدت المتوسدطات الحسدابية ، كان مرتفعداً  عينة الدراسةمن وجهة نظر 

 .(3.813)بمتوسط كلي مقداره  (3.942 -  3.557)بين المال البشري 
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تفسيره بأن المهارات والمعرفة المملوكة لدى أفراد عينة الدراسة العاملين في  يمكنوهو ما 

هدددفها مميددزة متخصصددة و علددى تشددكيل فددرق عمددل مصددرف الرافدددين أعطددت المصددرف قدددرة عاليددة 

لدول عمليدة لتلدك المشداكل بمدا األساس تشخيص المشاكل التي تواجه المصدرف وبلدورة مجموعدة ح

 يمكن المصرف من تحقيق تفوق وميزة تنافسية.

 فددي مصددرف الرافدددين فددي العاصددمة العراقيددة بغددداد رأس المددال البشددري خصوصددية مسددتوىأن  .3

لخصوصدية رأس حيدث تراوحدت المتوسدطات الحسدابية ، مرتفعداً كدان  عينة الدراسدةمن وجهة نظر 

 .(3.663)بمتوسط كلي مقداره  (3.817 -  3.384)بين المال البشري 

وهددو مددا يبددين أن لمصددرف الرافدددين مكانددة وعراقددة فددي سددوق الصدديرفة، حيددث ان المعرفددة 

الناشئة لدى موظفيه نتيجدة الخبدرة والدتعلم المكتسدبة علدى مدر السدنيين مكندت موظفيده )رأس المدال 

 البشري( من زيادة معارفهم وخبراتهم العملية في قطاع الصيرفة المالية.
 

 نتائج أختبار فرضيات الدراسة  (:2 - 2 - 5)

)اإلنددماج الدوظيفيل التحفيدز لممارسات إدارة االحتواء العالي  وجود تأثير ذي داللة إحصائية .4

علددى تنشددديط رأس المددال البشدددري فددي مصدددرف الرافددددين والتعويضددات والددددعم التكنولددوجي للعمدددل( 

 (  0.05)بالعاصمة العراقية بغداد عند مستوى داللة 

التددي بينددت وجدددود تددأثير إيجدددابي  (0242)ورد وحســـن  دراسددةنتيجددة وهددذه النتيجددة تتفدددق و 

 علدى الدراسدة عيندة الشدركة عتمداد، إضدافة إلدى إالتنظيمدي األداءإلدارة االحتدواء العدالي علدى 

 تخداذإب المشداركة فدي قددراتهم وتعزيدز العداملين وتشدجيع دعدم لدىإ تدؤدي متطدورة داريدةإ سداليبأ

 .القرار
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)التحفيز والتعويضات والدعم لممارسات إدارة االحتواء العالي  وجود تأثير ذي داللة إحصائية .0

على التكامل بين رأس المدال البشدري فدي مصدرف الرافددين بالعاصدمة العراقيدة التكنولوجي للعمل( 

 .(  0.05)بغداد عند مستوى داللة 

التدي Ahmad; Shahzad; Waheed & Khan  (2014 ) وهدذه النتيجدة تتفدق ونتيجدة دراسدة

هنداك عالقدة قويدة بدين إدارة االحتدواء العدالي وأداء العداملين وأن الرضدا الدوظيفي يدرتبط  بينت بأن

بشدددكل إيجدددابي مدددع أداء العددداملين. كمدددا أن للرضدددا الدددوظيفي تدددأثير وسددديط فدددي العالقدددة بدددين إدارة 

 لباكستان.االحتواء العالي واألداء الوظيفي للعاملين في قطاع البنوك با

)التحفيز والتعويضات والدعم لممارسات إدارة االحتواء العالي  وجود تأثير ذي داللة إحصائية .4

علدى خصوصددية رأس المدال البشددري فدي مصددرف الرافددين بالعاصددمة العراقيددة التكنولدوجي للعمددل( 

 (  0.05)بغداد عند مستوى داللة 

التدي  Huo; Zhaojun; Haozhe & Xiande  (2015) وهدذه النتيجدة تتفدق ونتيجدة دراسدة

هناك عالقات إرتباط إيجابية بدين ممارسدات إدارة المدوارد البشدرية ذات االحتدواء العدالي بينت بأن 

 على تكامل سلسة التوريد في البلدان محل الدراسة.

 التوصيات والمقترحات: (3 د 5)

دارة لمدددددخل إززة المعدددد البشددددري مالددددهاسددددتثمار مقدددددرات رأس ضددددرورة قيددددام مصددددرف الرافدددددين ب .4

نجداز أعمالده االحتواء العالي في توليد مبادرات ابداعية جديدة تضمن  تحقيق المصرف ألهدافه وا 

 بكفاءة وفعالية.
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االحتدواء العدالي للعداملين عدن مضدامين اسدتثمار ضدرورة قيدام مصدرف الرافددين بالتاكيد علدى  .0

دريب لتقوية العالقات واالتصاالت طريق االندماج الوظيفي لهم في وظائفهم واستخدام سياسية الت

 بين العاملين من اجل تقليل الكلف وزيادة القيمة المضافة.

على طرح االفكار االبداعية الجديددة، وضدرورة في مصرف الرافدين تشجيع العاملين والمدراء  .4

ادارة االحتدددواء العدددالي للعددداملين وخاصدددة لدددذوي االفكدددار المبدعدددة، بوصدددفهم وقدددود مددددخل اعتمددداد 

 الذي يقود الى التطوير والنجاح. صرفالم

، ودمجهدددا مدددع سياسدددة التحفيدددز المعاصدددرةالتطبيقدددات التكنولوجيدددة مصدددرف الرافددددين باسدددتثمار  .3

 والتعويضات للعاملين من اجل تقديم قيمة جديدة وعالية للزبون والمصرف على حد سواء.

الل تشدجيع العمدل مدن خد البشدرينحو بناء مقدرات رأس المدال قيادات مصرف الرافدين توجه  .2

نحدددو بنددداء مسدددتقبل  موحددددة، وادارة عالقدددات التعددداون والثقدددة، والمشددداركة فدددي خلدددق رؤى التعددداوني

 .الرافدينمضمون لمصرف 

التوجددده نحدددو ادارة االحتدددواء العدددالي كنمدددوذج فدددي اسدددتراتيجية ادارة المدددوارد البشدددرية بمصدددرف  .3

 ، وذلك على اساس مراعاة ما ياتي:الرافدين

  ة للعاملين اول باول في تحديد السلبيات والمعوقات في العمل.مشاركة االدار 

  العمل بمبدا سياسة تطوير الذات اوال من قبل العاملين، وذلك باتاحة فدرص تددريب مسدتمرة
 ومناسبة، بحيث تفيد وضع الشخص المناسب في الوظيفة المناسبة.

 لدددى بعدددد ضدددمان تطدددوير العددداملين النددداجحين فدددي الحصدددول علدددى المناصدددب والوظدددائف االع
 حسن اختيارهم واختبارهم لملئها.

  ربدددط نظدددام الحدددوافز والمكافدددآت االضدددافية بددداالداء المميدددز، ومواصدددلة تقدددديم الشدددكر والتقددددير
 للجهود االستثنائية والقيمة التي يقدمها العاملون المبدعون.
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ة والمتوسدطة دراسة العالقة بدين ممارسدات ادارة االحتدواء العدالي واالداء فدي المشداريع الصدغير  .3

 الحجم.

 .واألداء الوظيفيممارسات ادارة االحتواء العالي العالقة بين  .3

رأس المدال االجتمداعي فدي منظمدات الرعايددة فدي تنشدديط ادارة االحتدواء العدالي  ممارسداتدور  .9

 الصحية.
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 قائمة المراجع

 

 

   المراجع العربية: أوالً 

 لمراجع االجنبيةا: ذانياً 
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 قائمة المراجع

 المراجع العربية :أوالً 

". إدارة المعرفة(. "0244ناصرل المعاني، محمدل إسماعيل، أحمد والصالح، أسماء. ) ،جردات .4

 الطبعة االولى، دار إثراء للنشر والتوزيع، عمان: األردن.

بداعية دراسة حالة على تنمية القدرات اإل أثر تنشيط رأس المال البشري. (0242) ، فريد.خميلي .0

 – 434: 24، المستنصرية للدراسات العربية والدولية .شركات التأمين بوالية الطارف في الجزائر

434. 

تأثير رأس المال البشري في إدارة . (0244) ، أمير.ووادي ، حسينغاليمؤيدل الساعدي،  .4

 .23 – 44(: 0) 42، للعلوم اإلدارية واإلقتصادية مجلة القادسية. التغيير التنظيمي

الفكر  في معاصرة قضايا البشرية: الموارد إدارة(. 0243. )هاشم والعبادي، يوسف الطائي، .3

 ، عمان: األردن.والتوزيع للنشر صفاء دار. اإلداري

بحث  :راسة العالقة بين رأس المال البشري ورأس المال االجتماعيد. (0243) ، هاشم.العبادي .2

 ،اإلقتصادية واإلدارية مجلة الغري للعلوم. سيين في جامعة الكوفةاستطالعي آلراء عينة من التدري

42 (44 :)433 – 494. 

العالي في إطار معالجات تنوع الموارد  االحتواءبناء نموذج إدارة (. 0242العبيدي، نور خليل. ) .3

ة رسالالبشرية ومقدرات تطوير رأس المال اإلجتماعي: دراسة ميدانية في مصرف الرشيد العراقي. 

 ، جامعة بغداد، العراق.ماجستير غير منشورة
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ستخدام أنظمة ذكاء األعمال في تنمية رأس المال البشري دراسة ا. (0244) ، غانم.العزاوي .3

 9، اإلقتصادية واإلدارية مجلة الغري للعلوم. استطالعية لعينة من الموظفين في وزارة الصحة

(03 :)39 – 33. 

 ،والتوزيع دار وائل للنشر .التنظيمي في منظمات األعمال السلو . (0222). محمود العميان، .3

 : األردن.عمان

دور تكنولوجيا المعلومات في تنمية رأس المال البشري دراسة . (0244) ، علي.الفتالوي .9

 المجلة العراقية للعلوم. محافظة كربالء "اسيا سيل" استطالعية ألراء عينة في شركة االتصاالت

 .033 – 024(: 42) 3، اإلدارية

 اطباء أنموذج :الصحي القطاع في البشري المال رأس واقع. (0240) ، محمد.الموسوي .42

 ، جامعة بغداد، العراق.غير منشورة بحث دبلوم عالي. العراقية الحكومية المستشفيات في التخدير

ستثمار رأس المال البشري لتحقيق األداء إدور إدارة المعرفة في . (2111) ، حاكم.الميالي .44

 3، اإلقتصادية واإلدارية مجلة الغري للعلوم. دراسة تطبيقية في معمل سمنت الكوفة: ستراتيجيالا

(04 :)434 – 433. 

 التنظيمي: دراسة األداء في وأثرها العالي االحتواء إدارة(. 0242ورد، حسين وحسن، عبداهلل. ) .40
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 قائمة المالحق
 

 

  (االستبانة) أسماء محكم  أداال الدراسة :(4)ملحق رقم ال

 بشكلها النهائ  (االستبانة) أداال الدراسة :(0)الملحق رقم 
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 (االستبانة) أسماء محكمي أداة الدراسة :(1)الملحق رقم 

 مكان العمل التخصص اللقب العلم  واالسم الرقم

 ة الشرق األوسطجامع إدارة أعمال أ.د. كامل المغربي 4
 جامعة الشرق األوسط تسويق أ.د. ليث سلمان الربيعي 0
 جامعة العلوم التطبيقية إدارة أعمال أ.د. حسن الزعبي 4
 جامعة الشرق األوسط أعمال إلكترونية د. اسعود المحاميد 3
 جامعة الشرق األوسط إدارة أعمال د. أحمد علي صالح 2
 معة الشرق األوسطجا إدارة أعمال د. علي عباس 3
 جامعة الشرق األوسط إدارة أعمال د. أمجد طويقات 3
 جامعة الشرق األوسط إدارة أعمال د. هيثم حجازي 3
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 بشكلها النهائ  (االستبانة) أداال الدراسة :(0)الملحق رقم 

 تحية طيبة.....................................  السيد /  ال الفاضل / ال

أذر ممارسات  دارال االحتواء العال   ف  تنشيط " تهدف الباحذة القيام بدراسة بعنوان

حيث  ".دراسة حالة مصرف الرافدين ف  العاصمة العراقية بغداد: رأم المال البشري

ممارسات االحتواء العال  ف  تنشيط رأم المال البشري ف  بيان أذر تهدف الدراسة  لى 
 "العراقية بغداد مصرف الرافدين بالعاصمة

 

 وتقدير اعتزازنحن نذق بآرائكم وستكون هذه اآلراء موضع 

 

 الشخصية والوظيفية  البيانات

    الجنم (4)
   أنذى   ذكر

    

     العمر (0)
     سنة 42  – 44 من  سنة فأقل 42
  سنة 32 –34 من  سنة 32 –43 من

  سنة فأكذر  24 سنة 22 – 33
    

      المؤهل العلم   (4)
  دبلوم عال  بكالوريوم

  دكتوراه  ماجستير
    

    عدد سنوات الخبرال  (3) 
   سنوات 42 أقل من – 3 من   سنوات فأقل 2

  سنة فأكذر  42  سنة 42 أقل من  – 42 من
 

 المستوى اإلداري  (2)
   دارال وسطى   دارال عليا
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إدارة اإلحتواء الرأي بالعبارات التالية لتحديد مدى اإلتفاق بما يرد في كل عبارة من عبارات ن الرجاء بيا
 العالي

 الفقرال ت

 بدائل اإلجابة

 أوافق  أوافق بشدال
أوافق بدرجة 
 متوسطة

 ال أوافق
ال أوافق 
على 
 اإلطالق

 اإلندماج الوظيف 

4 
ف  تحقيق  ممارسات العملالخاصة بتسهم االجراءات االدارية 

      االندماج الوظيف  داخل المصرف
      فرص متزايدال للمشاركة ف  اتخاذ القرارات  دارال المصرفتتيح  0
4 

      نحو االلتزام بتحقيق اهداف المصرف  دارال المصرفتحفزنا 
      لدي الرغبة العالية للبقاء ف  المصرف الذي أعمل به 3
2 

من الجهد لتقديم المنفعة للمصرف الذي لدي دافع كبير لبذل المزيد 
      أعمل به

 التدريب

3 
 للموظفينحتياجات التدريبية على تحديد اإل  دارال المصرفتعتمد 
      ساليب علميةأوفق 

3 
تدريبية بدورات  الموظفينشراك  على   دارال المصرفتحرص 
      تطويرهم على أساليب العمل المعاصرالبهدف 

3 
نتائج تقييم البرامج التدريبية بهدف تطويرها  المصرف  دارالتستخدم 

      نحو األفضل 
9 

برامجها التدريبية لتغط  كافة مجاالت   دارال المصرفتنوع 
      لعملهاالتطوير الالزمة 

      اموظفيهقدرات  تطويرلبرامج تدريبية متجددال   دارال المصرفتضع  42
 التحفيز والتعويضات

      ضات الت  يمنحها المصرف والئ  للعمل بهتعزز التعوي 11
40 

تساعدن  التعويضات الت  يمنحها المصرف على العمل بمناخ 
      تنظيم   يجاب 

      تساهم الحوافز الت  يمنحها المصرف ف  تحسين أدائ  44
      تؤدي الحوافز الت  يمنحها المصرف  لى العمل بكفاءال وفاعلية 43
42 

المصرف  لى تعزيز  لتزام   يمنهحاالحوافز الت  يسهم تنوع 
      التنظيم 

 الدعم التكنولوج  للعمل

43 
 مساعداً ف ف  المصرف جزءاً  حالياً  المستخدمة التكنولوجياتعد 

      التطور التنظيم 
      حلول تقنية فاعلةف  المصرف  حالياً  المستخدمة تقدم التكنولوجيا 43
43 

تدعم جهود ف  المصرف  المستخدمة التكنولوجيا االستذمارات ف 
      العاملين نحو تحسين األداء

49 
 بتكاليف  نخفاضاً ف  المصرف  حالياً  المستخدمة تحقق التكنولوجيا
      للزبائن  المقدمه ةالمصرفي ةالخدم الالتحقق من جود

02 
من تخفيض تكاليف ف  المصرف  حالياً  المستخدمة تمكن التكنولوجيا

       العاملينوتدريب تطوير 
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تنشيط الرأي بالعبارات التالية لتحديد مدى اإلتفاق بما يرد ف  كل عبارال من عبارات الرجاء بيان 
  رأم المال البشري

 الفقرال ت

 بدائل اإلجابة

 أوافق  أوافق بشدال
أوافق بدرجة 
 متوسطة

 ال أوافق
ال أوافق 
على 
 اإلطالق

 البشريالتكامل بين رأم المال 

04 
موظفو المصرف هم من ذوي المهارات والمواهب ف  تلبية 

      متطلبات الزبائن
00 

يكمل موظف  المصرف بعضهم البعض ف  مهاراتهم 
      ومعارفهم

      يدرك موظف  المصرف نقاط القوال والضعف ف  فرق عملهم 04
03 

لدى مصرفنا القدرال على تنظيم فريق من الخبراء من 
      ت مختلفة لحل مشاكل الزبائنتخصصا

02 
لدى مصرفنا القدرال على تشكيل فرق عمل مميزال لتشخيص 

      المشاكل وحلها
 خصوصية رأم المال البشري

      االنجازقدرال عالية على بيتسم موظف  المصرف  03
      لدي موظف  مصرفنا مواهب متعددال 03
03 

لغايات العمل مهارات ومعارف موظف  مصرفنا محددال 
 المصرف 

     
09 

موظف  مصرفنا هم من ذوي المهارال العالية ف  استخدام 
 التكنولوجيا المصرفية

     
42 

تمكن المواهب المتعددال لموظف  مصرفنا من تقديم خدمات 
 مصرفية مميزال

     
 


