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 التعميم السياحي الجامعي - تنمية رأس المال البشري وتأثيره عمى مخرجات

 المستنصرية وكربالء دراسة تطبيقية في كمية العموم السياحية بجامعتي
 مها عبدالستار عبدالجبار م.د                  الهام خضير شّبر أ. 

 كمية العموم السياحية -الجامعة المستنصرية 
 سم ادارة الفنادقق

 
 الملخص

اف تنمية رأس ادلاؿ البشري أضحت من اىم القضايا واكثرىا احلاحًا باعتبارىا العملية الضرورية لصقل وتنمية القدرات والكفاءات     
نظر يف البشرية يف جوانبها العلمية والعملية والفنية والسلوكية فهي وسيلة تعليمية وتدريبية وفنية ، اضافة اىل كوهنا وسيلة سلوكية تعيد ال

سلك الفرد الوظيفي واالجتماعي ، وألف مؤسسات التعليم السياحي دبختلف مستوياتو االساس )االعدادية(، الوسط )ادلعاىد(، العايل م
)اجلامعة( يعمل على رفد اجملتمع دبخرجات ذات تعليم متخصص بالعمل السياحي والفندقي ؽلتلك خربات متنوعة ومؤىلة للعمل يف 

ويف رلاالت سلتلفة ، من ىنا تأيت اعلية حبثنا بالربط بُت تنمية رأس ادلاؿ البشري وتأثَته على سلرجات التعليم  منشآت سوؽ العمل السياحي
السياحي اجلامعي ومدى تأثَتىا على تنمية مهارات وقدرات الطلبة وجعلهم مستعدين للدخوؿ اىل سوؽ العمل معززًا ثقة القطاعُت العاـ 

 مكونات  رأس ادلاؿ البشري )ادلعرفة، ادلهارات والقدرات، اخلربات وادلعنويات( .واخلاص للخريج من خالؿ دراسة 
: اف عملية تنمية رأس ادلاؿ البشري يف مؤسسات التعليم السياحي اجلامعي يف العراؽ ضعيفة جداً شلا لو تأثَت سليب على سلرجات  المشكلة

جها سوؽ العمل االساسية واحلديثة منها للتعامل مع ادلتغَتات العادلية واحمللية يف اجلامعات ادلتخصصة سياحياً وافتقارىم للمهارات اليت ػلتا
 القطاع السياحي .

 سلرجات التعليم السياحي اجلامعي –التعليم السياحي  –: تنمية رأس ادلاؿ البشري  الكلمات االفتتاحية
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Summary 

    The development of human capital has become one of the most important and urgent issues as it is 

the necessary process to refine and develop human abilities and competencies in its scientific, 

practical, technical and behavioral aspects. It is an educational, training and technical means, in 

addition to being a behavioral means that reviews the individual's career and social behavior. And 

because the educational tourist institutions at it’s different levels basic (preparatory), middle 

(institutes), higher (University) works to provide the community with outputs with specialized 

education in tourism and hotel work has a variety of experiences and qualified to work in the 

facilities of the tourist market and in different fields, hence the importance of four research by 

linking between the development of human capital and its impact on the outcomes of the university 

tourism education and its impact on the development of the skills and abilities of students and make 

them ready to enter the labor market, enhancing the confidence of the public and private sectors of 

the alumni through studying the ingredients of human capital (knowledge, skills and abilities, 

experiences and morality). 

The problem: The process of human capital development in the university tourism education 

institutions of in Iraq is very weak, which has a negative impact on the outputs of specialized tourism 

universities and lack of skills needed by the basic labor market and modern ones to deal with global 

and local variables in the tourism sector . 

Opening remarks: Human capital development - Tourism education - Outputs of university tourism 

education 

 
 المقدمة : 

 وتزويده العمل سوؽ متطلبات مواكبة يف دورىاادلستدامة، من خالؿ  التنمية ربقيق ويف البشري رأس ادلاؿ تنمية يف تسهم اجلامعة     
 االقتصادية واالجتماعية . التنمية والتنفيذ لربامج التخطيط بعمليات القياـ تستطيع واليت وادلتخصصة، ادلؤىلة بالقوى العاملة

 ما ولذلك نؤمن بأف اجلامعة التنمية، رلاالت وادلهارات واخلربات لطلبتها  وخلدمة اجملتمع يف سلتلف والتدريب فاجلامعة توفر التعليم      
 ومشكالهتم الناس حبياة الصلة وثيق اجلامعي ذات صلة باجملتمع وخدمتو كوهنا تعمل على اف يكوف  التعليم اجتماعية إال مؤسسة ىي

 . اجملتمع افراد وادلوظفُت، اـ عمـو  والتدريسيُت  باجلامعة كالطالب سواء اف كانت صلتهم مباشرة واىدافهم ، وحاجاهتم
وكذلك مؤسسات التعليم السياحي اجلامعي تسهم يف رفد اجملتمع بكوادر متخصصة بالعلـو السياحية والفندقية النادرة واليت تعمل على      

اتو اعداد سلرجاهتا دلواكبة متطلبات سوؽ العمل السياحي وتنمية مهاراهتم لكي يكونوا مؤىلُت للعمل السياحي يف كافة  قطاعاتو ونشاط
 وربقيق التنمية السياحية  ودفع  ادلتغَتات السياحية ضلو معدالت اعلى واسرع يف أي رلتمع  ؽلتلك امكانيات سياحية متنوعو وشليزة .

 ذبعلها اليت والبشرية، العلمية ظل إمكانياهتا يف اجلامعة تؤديو أف ادلفروض من الذي الدور مضموف عن للكشف الدراسة ىذه تسعى     
 ادلاؿ البشري. رأس تنمية ربقيق يف منها ادلتوقع بالدور للقياـ مرشحة

سبيزىم بوجود كلية مستقلة للعلـو السياحية وتشابو ادلواد  حبكم للدراسة اجلامعة ادلستنصرية وجامعة كربالء ظلوذجا من الدراسة وتتخذ   
البشرية وتأثَتىا على  رأس ادلاؿ تنمية رلاؿ اسهامهما يفمدى  على وزبصص ادلخرجات فيهما منفردين بذلك على مستوى العراؽ وللوقوؼ

 سلرجاهتما .
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 منهجية البحث
 :  مشكلة البحثاوال : 

اف عملية تنمية رأس ادلاؿ البشري يف مؤسسات التعليم السياحي اجلامعي يف العراؽ ضعيفة جداً شلا لو تأثَت سليب على سلرجات            
سياحيًا وافتقارىم للمهارات اليت ػلتاجها سوؽ العمل االساسية واحلديثة منها للتعامل مع ادلتغَتات العادلية اجلامعات ادلتخصصة 

 واحمللية يف قطاع التعليم السياحي اجلامعي .
 وإلبراز ادلشكلة وتشخيصها  نطرح رلموعة تساؤالت كاآليت :          
 من تنمية راس ادلاؿ البشري وسلرجات التعليم السياحي اجلامعي.؟ مدى اىتماـ كليات العلـو السياحية )العينة( بكل -1
 ما طبيعة العالقة بُت  تنمية رأس ادلاؿ البشري وسلرجات التعليم السياحي اجلامعي ؟ -2
 ما مدى تأثَت تنمية رأس ادلاؿ البشري يف سلرجات التعليم السياحي اجلامعي ؟ -3

 :  فرضية البحث ثانيا :
د تأثَت اغلايب ذو داللة احصائية لتنمية راس ادلاؿ البشري بأبعاده االربعة كمتغَت مستقل على سلرجات التعليم الفرضية الرئيسة : يوج

 السياحي كمتغَت تابع ،وتتفرع منها فرضيات اربعة باالستناد على ابعاد تنمية رأس ادلاؿ البشري وىي :
 فة يف سلرجات التعليم السياحي اجلامعي.الفرضية الفرعية االوىل : يوجد تأثَت ذو داللة معنوية للمعر 

 الفرضية الفرعية الثانية : يوجد تأثَت ذو داللة معنوية للمهارات والقدرات يف سلرجات التعليم السياحي اجلامعي.
 الفرضية الفرعية الثالثة : يوجد تأثَت ذو داللة معنوية للخربات يف سلرجات التعليم السياحي اجلامعي.

 الرابعة: يوجد تأثَت ذو داللة معنوية للمعنويات يف سلرجات التعليم السياحي اجلامعي.الفرضية الفرعية 
 

 :  اىداف البحث: ثالثا 
 توضيح مفاىيم الدراسة االساسية واعليتها وىي تنمية راس ادلاؿ البشري واجلامعة والتعليم السياحي عموما واجلامعي خصوصا .  -1
التدريسُت والقيادات اجلامعية يف كليات العلـو السياحية )عينة الدراسة( ألعلية تنمية رأس ادلاؿ التعرؼ على مدى اىتماـ وتفهم  -2

 البشري وتأثَته على كفاءة سلرجات التعليم السياحي يف العراؽ .
 .تشخيص طبيعة العالقة بُت تنمية راس ادلاؿ البشري بأبعاده االربعة وسلرجات التعليم السياحي اجلامعي يف العراؽ -3
 تفحص الدور البارز ألبعاد تنمية رأس ادلاؿ البشري وتأثَته على سلرجات التعليم السياحي اجلامعي .  -4

 منهج البحث  رابعا:
 اعتمدنا منهج التحليل الوصفي لتغطية االطار النظري و ادلفاىيمي دلتغَتات البحث اما اجلانب التطبيقي فاعتمدنا االستبانو     

 دلناسبة دلشكلة البحث .اتفيدنا يف تقدًن احللوؿ  االحصائية وادوات التحليل االحصائي الختبار فرضيات البحث والتوصل اىل نتائج
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 لمبحث االول : تنمية رأس المال البشري ا
 المكونات ( -الخصائص  –االىمية  –) المفهوم 

 تمهيد
نتاج يعد رأس ادلاؿ البشري من ادلفاىيم ادلهمة اليت اىتمت هبا ادلنظمات يف اآلونة االخَتة كونو ؽلثل الثروة احلقيقية ذلا واىم عوامل اال      

ـو فيها. ويعترب العنصر احليوي ضمن االسًتاتيجيات احلديثة وميزة حتمية لتحقيق االىداؼ ادلنشودة. وسنتطرؽ يف ىذا ادلبحث اىل مفه
 تنمية رأس ادلاؿ البشري وأعليتو، مصادره وابعاده وكما يأيت: 

 
 اوال: مفهوم تنمية رأس المال البشري واىميتو 

على انو " رلموعة القدرات واخلربات وادلهارات  (Human Capital): يعرؼ رأس ادلاؿ البشري  مفهوم رأس المال البشري -1
ات البشرية ادلتباينة يف مستوى ادائها والعاملة يف ادلنظمة حالياً او اليت ستهيأ للعمل مستقباًل، او ادلعطلة منها بسبب حوادث او اصاب

الوظيفة وتقع عليها مسػػػػؤولية تنفيػػػػذ  العمل او االجازات او الغياب الالإرادي، واليت ينطبق عليها احلد االدىن من مواصفػػػػات
. وعرؼ ايضاً على انػػو " سلزوف ادلعرفة ، ادلهارات ، والقدرات الضمنية يف الفرد العامل الذي ينتج من (1)االىػػػػػداؼ العامة للمنظمة "

" كفاءة مجاعية للمنظمة وظيفتو وضع افضل  . ويعرؼ على انو(2)ادلوىبة الطبيعية واالستثمار الالحق يف التعليم والتدريب والتجربة " 
. (3)احللوؿ للزبائن من خالؿ معرفة ؽلتلكها االفراد العاملُت، ويشمل مجيع االفراد الذين ينتموف اىل ادلنظمة ويعملوف فيها يوميًا "

نتيجة االستثمار الداخلي للثقافة  وينظر لو من وجهة نظر اخرى بأنو " خزين ادلعرفة وادلهارات والقدرات ادلوجودة لدى االفراد، تكوف
 . (4)والتدريب واخلربات "

ويتكوف رأس ادلاؿ البشري من مجيع القدرات واخلربات وادلهارات العاملة يف ادلنظمة ودبختلػف مسػتويات االداء ، فمػنهم مػن يكػوف          
( توضػح فاػات رأس ادلػاؿ البشػري يف 1قمة يف االداء او مستوى مقبوؿ او منخفض او غَت منتج ، وادلصفوفة التاليػة مػن خػالؿ شػكل )

 : (4)ادلنظمة 
 New Learningالمتعلمون الجدد  Stars & Brainsلعقول النجوم وا

وىػػػػم االفػػػػراد العػػػػاملُت الػػػػذين يتمتعػػػػوف بالقابليػػػػات وادلعػػػػارؼ     
واخلػػػػربات وادلهػػػػػارات ادلتنوعػػػػػة ويتحركػػػػػوف بسػػػػػرعة ضلػػػػػو قمػػػػػة اذلػػػػػـر 

وىم االفراد اجلػدد حػديثي التعيػُت او ادلنقػولُت للمنظمػة او     
الػذين سبػػت تػرقيتهم اىل وظػػائف جديػدة و  يصػػلوا اىل مسػػتوى 

                                                           
 2003صاحل ، ادلنظمة العربية للتنمية االدارية ، القاىرة ، امحد و  ادلفرجي عادؿ طرؽ قياسو واساليب احملافظة عليو، -رأس ادلاؿ الفكري يف منظمات االعماؿ (1)

 .13، ص: 
(2)  Addressing the human capital crisis in the federal government : A knowledge management 

perspective, jay Liebowitz , Butterworth, Heinemann, U.S.A., P:22.  
، رسالة ماجستَت ، كلية االدارة واالقتصاد، النجار شهناز فاضل امحد دراسة تطبيقية يف اجلامعة التكنولوجية ، -رأس ادلاؿ الفكري واثره يف التغيَت التنظيمي (3)

 .16، ص: 2006اجلامعة ادلستنصرية ، 
،  2012(، 91، جامعة االنبار ، كلية االدارة واالقتصاد، رللة االدارة واالقتصاد، العدد )ابراىيمخالد عبداهلل  العالقة بُت رأس ادلاؿ الفكري وادارة اجلودة ، (4)

 .208ص: 
(، 31(، العدد )9رللة العلـو االقتصادية واالدارية، اجمللد ) ، كلية االدارة واالقتصاد، جامعة بغداد،العنزي فلسفة ربليل كلفة راس ادلاؿ البشري واستثماره، سعد (4)

 .6، ص: 2004
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التنظيمي ، وهتتم ادلنظمة بتطوير كفاءهتم واحملافظػة علػيهم لصػاحل 
 . %(75ادلنظمة، ويشكلوف نسبة )

االداء ادلطلوب الهنم ال زالوا يف مرحلة االنػدماج والتكيػف مػع 
 %(.2.5بياة ادلنظمة وثقافتها، وػلتلوف نسبة )

 Difficult employeesالعمال صعبي المراس  Normal employeesالعاملون الطبيعيون 
وىم العاملوف الذين يشكلوف الغالبية العظمى ويتمتعوف بقػوة     

انتمػػػائهم للمنظمػػػة ويعتمػػػد علػػػيهم يف تنفيػػػذ معظػػػم االعمػػػاؿ وال 
ؽلكػػػن االسػػػتغناء عػػػنهم ، ويفػػػًتض اف يسػػػعى ادلػػػديروف لتحػػػويلهم 
اىل صلػػػـو المعػػػة وعقػػػوؿ مػػػدبرة لصػػػاحل اضػػػافة القيمػػػة االقتصػػػادية 

 .  %(20للمنظمة، وػلددوف بنسبة )

وىم العاملوف غػَت ادلنتجػُت يف ادلنظمػة واصػحاب ادلشػاكل     
يف العمل والتأثَت السليب يف االنتاجية، ويفضل اف تعد ادلنظمػة 
برامج ناجحة لالستغناء عنهم بسرعة الرتفاع كلفتهم ادلؤثرة يف 

 %(.2.5االستثمار، وؽلثلوف نسبة )

 (1شكل )
        مصفوفة فئات رأس المال البشري

 وبذلك يعترب رأس ادلاؿ البشري من الدعائم االساسية لعملية االنتاج وربقيق النمو االقتصػادي واالسػتفادة مػن امكانياتػو وطاقاتػو للبنػاء     
ؿ واالكتشػػاؼ واالبتكػػار واالبػػداع يف اسػػتثمار بػػاقي رؤوس االمػػواؿ افضػػل اسػػتخداـ، فهػػو مفتػػاح االدارة االسػػًتاتيجية احملػػدد للتنميػػة يف الػػدو 

 .  (1)ادلتقدمة الناجحة اذ تضع نصب عينها ىدؼ اسًتاتيجي مهم يتمثل بتطوير وتنمية كفاءة رأس ادلاؿ البشري 
ىبهم تعترب تنمية رأس ادلاؿ البشري عبارة عن تنمية شاملة للقدرات الذاتية وزيادة مهارات االفراد وبلورة إلمكانياهتم ادلتعددة وصقل دلوا     

رد االقتصػادية العقلية واجلسدية اليت يتطلب اظلاؤىا بصورة متوازنة لزيادة وتعميق مساعلتهم يف بناء االنظمػة احلياتيػة واالسػتغالؿ االمثػل للمػوا
  (2)فيها . 
وىكػػػذا فػػػاف طبيعػػػة ادلهػػػاـ الرئيسػػػة الػػػيت تسػػػتهدفها عمليػػػة تنميػػػة راس ادلػػػاؿ البشػػػري بأهنػػػا متجػػػددة ومسػػػتمرة وال تتحػػػدد بعمػػػر او فاػػػة       

يف التنميػة االقتصػادية اجتماعية او مستوى اقتصػادي معػُت لكوهنػا عمليػة اسػًتاتيجية شػاملة تػرتبط بالطاقػات البشػرية الػيت تلعػب دوراً فػاعاًل 
 واالجتماعية باعتباره العنصر االنتاجي االوؿ .

 
 :  اىمية رأس المال البشري -2
تنبثػػق اعليػػة رأس ادلػػاؿ البشػػري مػػن اعليػػة الػػدور الػػذي تؤديػػو وادلتمثػػل بتقػػدًن االفكػػار اجلديػػدة واالخًتاعػػات الػػيت تسػػهم يف ربقيػػق ادليػػزة       

 التنافسية للمنظمة ، وبذلك تتجسد اعلية رأس ادلاؿ البشري باآليت : 
 علمي والتقٍت ادلعاصر، اذ يعد من اىم االسلحة الػيت تعتمػدىا ؽلثل اىم مصادر الثروة ودعائم القوة ألي منظمة يف ظل التحدي ال

 االمم والشعوب يف الصراع العادلي الراىن. 
  . (3)ؽلثل اىم مصادر الثروة ودعائم القوة الي منظمة 
 . يعد من ادلصادر ادلهمة يف النمو ادلستداـ دلساعلتو ادلباشرة يف التقدـ العلمي والتكنولوجي 

                                                           
 .8صاحل ، مصدر سابق ، ص: امحد  و ادلفرجي عادؿ طرؽ قياسو واساليب احملافظة عليو، -رأس ادلاؿ الفكري يف منظمات االعماؿ (1)
 .32، ص:  2004للنشر، االسكندرية ، مصر ، حسن ، الدار اجلامعة راوية  ادارة ادلوارد البشرية رؤية مستقبلية، (2)
 .33، ص: 2001، العدد الثاين ، السنة الثالثة ،  نعمة نغم حسُتو العنزي سعد  مفاىيم ومداخل، دراسات اقتصادية ، –رأس ادلاؿ الفكري  (3)
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  فة اجلديدة ، واساس البحث العلمي وتقنياتو وتوظيف نتائجو . يساعد يف خلق ادلعر 
 . ينفرد بكونو ادلورد الذي يصعب على اآلخرين تقليده 
 . (1) يساعد على زيادة كفاءة االصوؿ وربقيق انتاجية اعلى وخدمة افضل 
 ي يف السػػوؽ ويعمػػل علػػى تنػػوع اذليكػػل يعتػػرب اسػػاس االبػػداع واالبتكػػار وربقيػػق ادليػػزة التنافسػػية للمنظمػػة لكونػػو اقػػوى سػػالح تنافسػػ

 االقتصادي.
 . اف زيادة القدرة االبداعية للعماؿ يساعد يف تعزيز والئهم للمنظمة 
  . (2)لن يؤدي ىذا العنصر دوره دوف تعليم، اذ يسهم التعليم يف تراكم رأس ادلاؿ البشري 

سلتلػػف عناصػػر العمليػػة االنتاجيػػة ادلاديػػة والبشػػرية ومػػن ىنػػا نسػػتنتج اف راس ادلػػاؿ البشػػري ىػػو اسػػاس التنظػػيم والتنسػػيق بػػُت 
ومصػػدر غػػَت متجػػدد وقابػػل للنفػػاذ . واف ادلنظمػػات الػػيت تػػرـو ادلنافسػػة يف السػػوؽ تعمػػل بػػد علػػى امػػتالؾ العنصػػر البشػػري القػػادر علػػى 

   االبداع والتجديد واالبتكار، والذي يعطي بدوره ميزة حتمية للمنظمة على ربقيق اىدافها ادلنشودة .
 

 األبعادثانيا: الخصائص و 
 : يتميز رأس ادلاؿ البشري بملة من اخلصائص وىي :   خصائص رأس المال البشري -1

 .يتكوف رأس ادلاؿ البشري من جزئُت ، فطري ومكتسب 
  علا:تعد ادلعرفة والكفاءة من ادلكونات االكثر االعلية فيو، اذ ؽلكن تصنيف رأس ادلاؿ البشري وفقها اىل صنفُت اساسيُت 
 رأس ماؿ بشري عاـ: وينشأ عن طريق اكتساب ادلعارؼ والكفاءات العامة مثل القراءة والكتابة. -
 رأس ماؿ بشري خاص: وينشأ عن طريق اكتساب ادلعارؼ والكفاءات اخلاصة بوظيفة او مهنة او مؤسسة معينة. -
 حياتو. يتطور باالستخداـ واخلربة يف رلاؿ العمل ، او عن طريق التعلم اذ سبتد مدى 
  .(3)يتعرض للتقادـ وػلتاج للتجديد 
  عػدـ امكانيػػة تالشػػيو واسػػتهالكو ، اذ ؽلكػن فقدانػػو بوفػػاة االنسػػاف )باسػػتثناء االخًتاعػات واالكتشػػافات ادلسػػجلة بأ ػػاء اشػػخاص

 معنيُت تستخدـ من بعدىم(، وىذا ما يزيد من درجة ادلخاطرة يف االستثمار يف ىذا النوع من رأس ادلاؿ.
 رأس ادلػػاؿ البشػػري باخلصوصػػية، اذ ال ؽلكػػن فصػػلو عػػن مالكػػو، فهػػو مػػالـز لػػو يف كػػل مكػػاف، وال ؽلكػػن تكوينػػو اال دبشػػاركة  يتميػػز

 (4) االفراد الفعلية والشخصية.
 . يتطلب االستثمار يف رأس ادلاؿ البشري وقتاً طوياًل مقارنة بالوقت ادلستغرؽ يف االستثمار برأس ادلاؿ ادلادي 

                                                           
(1)  Impact of human capital on organization performance, A.I. Al-Ma’ani, , N. Jaradat, 

Interdisciplinary journal of contemporary research in business, 2010, P: 68. 
، اطروحة دكتوراه ، االدارة  صاحل امحد علي بناء زلافظ راس ادلاؿ الفكري يف االظلاط ادلعرفية واختبار موائمتها االسًتاتيجية يف القطاع الصناعي ادلختلط ، (2)

 .6، ص: 2006واالقتصاد ، جامعة بغداد ، 
دىاف، اطروحة دكتوراه، كلية العلـو االقتصادية وعلـو التسيَت، زلمد  االستثمار التعليمي يف الرأس ادلاؿ البشري، مقاربة نظرية ودراسة تقييمية حلالة اجلزائر، (3)

 .25-24، ص: 2010جامعة منتوري، اجلزائر، 
 .83، ص:2005للنشر والتوزيع، عماف، االردف، الرشداف، دار وائل  عبداهلل يف اقتصاديات التعليم،  (4)
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 ادلػػاؿ البشػػري، اذ اف ادلعػػارؼ والقػػدرات ادلمتلكػػة مػػن قبػػل االفػػراد ال ؽلكػػن سبييزىػػا ومعرفتهػػا مػػن اوؿ وىلػػة اال بعػػد  عػػدـ مرئيػػة رأس
 (5) التعرؼ على الشهادات العلمية للفرد اىل جانب اخلربة والتجربة العملية اليت تظهر من خالؿ مستويات اداءه وانتاجيتو .

بػأف رأس ادلػػاؿ البشػري ال ؼلتلػػف عػن رأس ادلػاؿ ادلػػادي مػن حيػث االسػػتثمار والػًتاكم، اضػػافة اىل  يتضػح مػن اخلصػػائص اعػاله،            
ف صػػيانة وانػػدثار يف حالػػة ذبديػػد ادلعرفػػة والكفػػاءة ادلوجػػودة لػػدى االفػػراد. وؼلتلػػف عنػػو باعتبػػاره خاصػػاً بػػالفرد وال يحاجتػػو اىل مصػػار 

 ؽلكن الفصل بينهما. 
 

 :ابعاد رأس المال البشري  -2
رأس ادلػػاؿ البشػػري نظػػراً الخػػتالؼ خلفيػػاهتم النظريػػة والعلميػػة وخػػرباهتم  ابعػػاد ومكونػػات تتبػػاين اراء الكتػػاب والبػػاحثُت يف ربديػػد            

 العملية، واليت من ابرزىا:
 :  Knowledgeالمعرفة  . أ

  تكن ادلعرفة وليدة اليـو واظلا ىي قدؽلة تعود اىل بداية خلق اهلل سبحانو وتعاىل االنساف وترافقػت معػو، فهػي فعػل انسػاين        
راؽ ميػػزت االنسػػاف منػػذ بػػدء اخلليقػػة، تػػًتاكم وتنتقػػل مػػن جيػػل آلخػػر، فهػػي شػػكل جديػػد دلوجػػود أبػػدي متغػػَت غػػَت قابػػل للتجزئػػة، 

، اذ تشكل نػوع جديػد مػن رأس ادلػاؿ القػائم علػى الفكػر واخلػربة  (1)ونستثمر وندير حياتنا االقتصادية  ضلتاجو لنتعلم كيف نتطور
وتعرؼ ادلعرفة على اهنػا " الفهػم واالىتمامػات واالطالعػات الػيت غلػري امتالكهػا مػن خػالؿ (2)والذي يتجدد باستمرار وال ينضب 

 قدات الشخص :، وىي القدرة على تربير معت (3)التعليم واخلربة " 
Knowledge may simply be defined as a justified true belief 

فهي " كل شيء ضمٍت او ظاىري يستحضره االفراد ألداء (4)فالفرد القادر على تربير ما يؤمن فيو يعطي مؤشر على امتالكو للمعرفة         
مػا امتلكػت منظمػة مػا أفػراداً ذوي معػارؼ متعػددة ، تعػد تلػك صػفات اذا  وبالتايل. (5)اعماذلم بإتقاف او الزباذ قرارات صائبة " 

    جيدة ومرغوبة ومطلوبة ، وعن طريقها تستطيع ادلنظمة أف تواصل طريقها ضلو النجاح وبلوغ االىداؼ.
 

 : Skills & Abilityالمهارات والقدرات  . ب
يق نتيجة باستعماؿ اساليب وطرائق تتسم بالكفاءة والتميز دبا وتعرؼ ادلهارة باهنا " القدرة على اداء العمل او تنفيذ اجراء او ربق

. واف (7)،وتعرؼ ايضا على اهنا " القدرات اليت تكتسب بالتمرين والتجربة بالعمل "(6)ػلقق نتائج اعلى وافضل يف االداء " 

                                                           
 .18، ص:  2009، رسالة ماجستَت ، جامعة منتوري ، قسنطينة، اجلزائر  حسيبة ن عمارب تكوين ادلوارد البشرية يف ادلنظومة الًتبوية اجلزائرية ،  (5)
 .27، ص: 2005ادارة ادلعرفة، عبود صلم ، الطبعة االوىل، الوراؽ للنشر والتوزيع ، االردف ،  (1)
 .17، ص:2006، مؤسسة الوراؽ للنشر، عماف، ادللكاوي ابراىيم ادلخلوؼ رة ادلعرفة ادلمارسات وادلفاىيم،ادا (2)

(3)  Introduction to Introduction Technology ,Turban , Efrain , New York , 2001, P: 66. 
 .22، ص:2012، الطبعة االوىل، دار وائل للنشر، والتوزيع، عماف ، االردف، الطاىرادارة ادلعرفة، ا هاف ماجد  (4)
 .24، ص:2014كرًن ، دار ادلغرب ، بغداد، عواد  و  الكبيسي ادارة ادلعرفة ، صالح الدين (5)
 .35، ص: 2001، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ، القاىرة السلمي علي ادارة ادلوارد البشرية االسًتاتيجية،  (6)
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والتعامل، مهارة بناء العالقات مع االخرين ادلهارات اليت غلب اف ؽلتلكها االفراد يف ادلنظمة ىي ادلهارة اليدوية، مهارة التفاوض 
ومساعدهتم، اضافة اىل مهارات فنية كاستخداـ االجهزة وبرامج احلاسوب، واستعماؿ اللغات، ومهارات شخصية مثل ادلبادأة، 

على ازباذ واالعتماد على الذات، مهارة التفكَت والتأمل، قدرات ومهارات قيادية، االتصاؿ والتفاعل والعمل كفريق، القدرة 
القرارات وربليل البدائل واختيار البديل االنسب، اضافة اىل القدرة العقلية والكالمية )اللفظية( وقدرة ادلنطق واالبداع، والقدرة 

  (8)اخلالقة اليت تشمل القدرة على ربريك وتنظيم وذبميع الرموز يف اوضاع جديدة وسلتلفة .
ى عاتق ادارة ادلنظمة ىي تبٍت ادلهارات ادلتميزة والتعرؼ على الفروقات يف قدرات االفراد ومن من اىم ادلسؤوليات اليت تقع عل     

 وتدريبهم لتنمية مهاراهتم للمستوى ادلطلوب يف العمل.
 : Experiencesج. الخبرات 

ة احلالية والسابقة يف ويقصد باخلربة بأهنا مستوى ما يتمتع بو االفراد العاملوف من معرفة مًتاكمة مكتسبة من الوظيف       
ادلنظمة، فهي مورد رئيس لكل ادلنظمات ادلتنافسة يف السوؽ، اذ اف جػػزء كبَت من مهاـ عمل موظفيهػػػػػا ػلتاج اىل موظفُت من 

ة يف عمل . وتعرؼ اخلربة بأهنا " ادلعرفة ببواطن االمور" ، فعادًة فاف االنساف يكتسب اخلربة من خالؿ ادلشارك(9)ذوي اخلبػػػػػػػرة 
 (10) معُت او حدث معُت، وغالباً ما يؤدي تكرار ىذا العمل او احلدث اىل تعميق اخلربة واكساهبا عمقاً اكرب .

 وىناؾ عدد من ادلؤشرات االغلابية للخربة واليت ذلا تأثَت كبَت على اداء الفرد يف ادلنظمة منها: 
 
 العاملُت .ىي تعمل على زبفيض التكلفة والوقت اخلاص بتدريب  -1
 اف نوعية اخلربة اليت ػلصل عليها الفرد مهمة ألغراض ترقيتو مستقبالً . -2
     (1) تعمل اخلربة كمؤشر اجتماعي، اذ يتعلم الفرد يف ادلنظمات االخرى اليت عمل فيها نوع السلوؾ ادلطلوب . -3

 : Spiritsد. المعنويات 
حلاالت النفسية كفريق واحد. ويقصد بادلعنويات "  ادلنظمة يساعدىم على العمل معاً وىو اذباه ػلملو االفراد واجلماعات يف        

والذىنية لفريق العمل واليت ربكم تصرفهم وسلوكهم ورغبتهم يف العمل والتعاوف، وتعكس رغبة العامل واستعداده ومحاسو ذباه 
ءه للمنظمة واالدارة والشعور الفخر واالعتزاز النتمائو عملو وزمالئو وحبو لالبتكار وااللتزاـ بالتعليمات ولوائح العمل، ووال

ويقصد بفريق العمل بأنو عبارة عن " رلموعة من العاملُت يعملوف ويتفاعلوف فيما بينهم لتحقيق اىداؼ ادلنظمة (2)للمنظمة " 

                                                                                                                                                                                                   
(، 70، رللة كلية االدارة واالقتصاد، كلية االدارة واالقتصاد، اجلامعة ادلستنصرية، العدد )الصفار امحد عبد ا اعيل تأثَت رأس ادلاؿ البشري يف االداء ادلصريف، (7)

 .89، ص: 2008
 .201، ص: 2010واخروف، دار اليازوري العلمية للنشر ، عماف ، الدوري العماؿ، زكريا وظائف وعمليات ا (8)
 .90الصفار ، مصدر سابق ، ص: امحد عبد ا اعيل  تأثَت رأس ادلاؿ البشري يف االداء ادلصريف، (9)

(11)  https://ar.wikipedia.org/wiki/ ة خرب    
 .22، ص: 2004ادلغريب ، الطبعة الثالثة، دار الفكر، عماف، كامل مفاىيم واسس سلوؾ الفرد واجلماعة يف التنظيم ، –السلوؾ التنظيمي  (1)
، كلية االقتصاد والعلـو االدارية، جامعة الزيتونة، ادلؤسبر العلمي الدويل السنوي الثاين عشر القرشي عبداهلل علي االستثمار يف رأس ادلاؿ البشري من منظور مايل ، (2)

 .141، ص:2013لالعماؿ ، االردف، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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مة لتحقيق االداء ادلرغوب، اذ ؽلكن . فالقدرة على التفاعل واالقًتاف مع االخرين ضرورية لتعاوف االفراد فيما بينهم يف ادلنظ(3)"
 الوصوؿ اىل مستوى عايل من الكفاءة عند توفر جو من التعاوف والرضا عن العمل واالخالص فيو . 

 المبحث الثاني : التعليم السياحي الجامعي
 المؤشرات ( –) المفهوم 

 اوال: مفهوم التعليم الجامعي
 الذي ادلصنع ىي فاجلامعة العمل، سوؽ إىل اجلامعات للدخوؿ من اخلرغلُت لقرب نظراً  التعليمية ادلراحل أىم من اجلامعي التعليم يعترب      
 تشكيل يف احملوري الدور ؽلتلك بذلك وىو جوانبها، دبختلف للمجتمعات العملية التنموية عاتقو على تقع الذي البشري ادلاؿ رأس يعد

 والبحث والتجديد ادلعرفة خالؿ من الفكر، نشر يف األساسي العبء تتحمل اجلامعات البشري، وتكاد ادلاؿ من رأس رقيا األكثر األصناؼ
 اجلديدة التكنولوجيا وفهم اجملتمع، على تطوير القادرين الشركات ورؤساء والسياسة الفكر قادة وتربية ادلستمرة والًتبية والتدريب والتدريس
 .العمل سوؽ ومتغَتات ومتطلباهتا
 منطلق من ىو التعليم، استيعاب سلرجات كيفية ويف التعليم دبستوى والرقي البشري ادلاؿ رأس يف تنمية بدورىااجلامعة  قياـ إف
، والف التكوين الر ايل البشري ىو من اىم اشكاؿ التكوينات (4)التنمية ادلستدامة  أساس ىي اليت البشرية ادلوارد وتطوير تنمية على احلرص

 (5)الرأ الية ومن ادلتفق عليو اف صلاح اي مشروع واستمراره يتوقف اىل حد بعيد على النجاح يف التكوينات الرأ الية البشرية للمشروع. 
ارف بصعوبة تكوين وتنمية ادلهارات ألفراد اجملتمع، حيث لذلك فالدولة ؽلكنها احلصوؿ على االصوؿ الغَت البشرية بسهولة نسبية وال تق

فاقاً يتطلب زمنًا طوياًل ، وجهدًا كبَتًا ، ونفقات طائلة ، واالنفاؽ الذي تتحملو الدولة على تنمية ادلهارات والكفاءات البشرية يعترب ان
  (6)استثمارياً ، وليس انفاقاً جارياً .

اي ربط اجلامعة باجملتمع واعتباره اساس وجودىا ومنبع رسالتها ،  (7)التعليم العايل فقط واظلا بياة ورسالة  اذف اجلامعة ليس مكاناً لتلقي     
 . 

اجلامعة " اف اجلامعة اساساً مركز للتعليم ومكرسة للحفاظ وزيادة ادلعرفة الشاملة وتدريب الطالب الذين اكملوا  ويعرؼ ابراىاـ فلكسًت     
 (8)مستوى دلرحلة الثانوية " . 

ومن تعريف ابراىاـ نرى اجلامعة عبارة عن ) مؤسسة اجتماعية تعليمية تتكوف من رلموعة معاىد وكليات سبارس وظائف متعددة من      
تدريس وحبث علمي وصواًل اىل اعداد االطارات العليا علميًا وعمليًا يف سلتلف التخصصات وتزويدىم بادلعارؼ وادلهارات الالزمة اليت 

 . (1)ط اليت تتطلبها البياة احمليطة هبا ( تتوافق والشرو 

                                                           
 .97، ص:2011، الطبعة االوىل، جامعة البلقاء التطبيقية، االردف، خصاونو عاكف لطفي ادارة االبداع واالبتكار يف منظمات االعماؿ،  (3)
االبراىيمي ، كلية العلـو التجارية وعلـو التسيَت والعلـو ناديو جلامعة يف تنمية راس ادلاؿ البشري حلقيق التنمية ادلستدامة )دراسة حالة جامعة ادلسيلة(، دور ا (4)

 . 5-1، ص:2013-2012، اجلزائر، 1سطيف -االقتصادية ، جامعة فرحات عباس
اجلامعة ادلستنصرية ، كلية االدارة  –، رسالة ماجستَت  شرب اذلاـ خضَت عباس ،سياحي االشًتاكي يف العراؽواقع وامكانات تطور العمالة يف القطاع ال (5)

 . 18، ص:1988واالقتصادية ، العراؽ ،
 . 2، ص: 1981، مجهورية مصر العربية ،زيد زلمد عصاـ  دراسة قياس وتقييم االستثمار يف التكوين الرأ ايل ،  (6)
 .394، ص:1989، دار ادلعرفة اجلامعية ، االسكندرية ،  غيث الجتماع ، زلمد عاطفقاموس علم ا  (7)
 .20، ص:  2007، دار الفكر ، االردف ،  عريفج اجلامعة والبحث العلمي ، سامي سلطي  (8)
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ين ومن ىنا تتوضح لدينا اعلية اجلامعة كمؤسسة تعليمية على مستوى التعليم العايل يف تنمية ادلوارد البشرية من خالؿ اعداد افراداً قادر      
ايضًا التكيف والتالـؤ مع ادلتغَتات احلضارية ، اضافة اىل على االستمرار يف التعامل مع ادلتغَتات العادلية واحمللية ومتابعة البحث والتطوير، و 

مواجهة ادلستقبل والتحكم فيو حبيث تكوف لديهم رؤية نقدية فاحصة حوؿ قدراهتم وادلهارات اليت سبكنهم من السيطرة على مصائرىم، لذا 
وارد البشرية دوف نقص يف ادلهارات ولالختصاصات فوجود عالقة ارتباط بُت التخطيط للتعليم العايل وخطة التنمية يؤدي اىل اعداد ادل

  ادلطلوبة ، حبيث يؤدي ذلك اىل القضاء على البطالة بُت اخلرغلُت الذي ؽللكوف مؤىالت تتوافق وادلتطلبات  النوعية والفنية لسوؽ العمل
 االساسية واحلديثة منها .

 
تخصصة بكل مستوياتو )ادلهٍت  االساس والفٍت الوسط واجلامعي العايل ( : ىي ادلؤسسات التعليمية ادلثانيا : مؤسسات التعليم السياحي 

وألف التعليم السياحي عملية ليست سهلة بل معقدة جدا،  فمن خالؿ التعليم السياحي  يزود الفرد بادلعلومات وادلعارؼ اليت زبص صناعة 
والفندقية وذلك من خالؿ تكوين االختصاصيُت والفنيُت وادلاىرين السياحة والفنادؽ وتتبٌت القاعدة االساسية لتكوين ادلهارات السياحية 

  (2)وتأىيلهم للعمل يف ادلرافق وادلنشآت السياحية ادلختلفة 
اذف مؤسسات التعليم العايل تعمل على تنمية راس ادلاؿ البشري من خالؿ تأىيل وتدريب سلرجاهتا من الطلبة دلا لو من اعلية وابعاد      

ة اجلوانب دلهاـ اجلامعة او ادلعهد كوهنا تزود الطلبة بشكل مستمر بادلعلومات واخلربات وادلهارات اليت ترفع من كفاءة سلرجاهتا عميقة ومتعدد
 وربسن ادائهم وقدراهتم واتقاف عملهم عند زبرجهم .

صصًا ليمكن احملافظة على التطور العلمي واف الوظيفة ادلتعددة الوجوه للسياحة ربتم خلفية عقالنية واسعة وتعليمًا وتدريبًا متخ     
  (3)والتكنولوجي يف صناعة السياحة. 

 مؤشرات عامة عن التعليم في العراق –ثالثا  
واالزمات السياسية  2003أف التعليم يف العراؽ عاىن إرثا كبَتًا من اإلعلاؿ نتيجة احلروب وسنوات العقوبات االقتصادية قبل 

حيث تظافرت رلموعة من ادلشكالت عملت على ربجيم قدرات النظاـ الًتبوي والتعليمي  2003اب ما بعد واالقتصادية وعمليات االرى
 و ؽلكن تأشَت أىم تلك ادلشكالت :

 تردي األوضاع األمنية وعدـ االستقرار السياسي وبشكل مستمر )التحدي االكرب(.        -1
 عقوبات والعزلة الدولية وتضييق حلقة ادلعرفة يف احلدود احمللية ولسنوات طويلة .عدـ االنفتاح ادلعريف على اجلامعات العادلية بسبب ال -2
 تراجع االنفاؽ العاـ على التعليم عموما بسبب  تفوؽ االنفاؽ العسكري. -3    

لزيادة القدرات تدىور البنية التحتية عموما والبنية التحتية للمؤسسات التعليمية خصوصًا ابنية ومستلزمات التعليم الضرورية  -4
 االستيعابية يف توفَت فرص التعليم .

                                                                                                                                                                                                   
 .5نفس ادلصدر السابق ، ص:   (1)
، رللة االدارة واالقتصاد ، اجلامعة ادلستنصرية ،  شرب ية يف العراؽ ، اذلاـ خضَت عباسزبطيط التعليم والتدريب السياحي ودورعلا يف بناء قوة العمل السياح  (2)

 .264، ص:  1997، 20العدد 
(3)  Tourism management , Salah wahab , Tourism  international  press , 1975, p:10.  
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ضعف فرص التأىيل للخربات والتدريب وبرامج التعلم للكوادر التعليمية )بسبب ضعف سياسات التخطيط للتعليم والتدريب  -5
احلديثة واالساسية  وضوابط العمل االكادؽلي( والذي لو االثر يف كفاءة وجودة ادلخرجات واليت ال تتناسب مع متطلبات سوؽ العمل

. 
ضعف مشاركة القطاع اخلاص ومبادراتو يف االرتقاء وتطور النظاـ التعليمي يف العراؽ والذي يرتبط  احيانًا بأولويات احلكومة  -6

 وسياساهتا ادلختلفة ذباىو .
ربواًل جذرياً دبفهـو ومستوى  ضعف ادلرونة التنظيمية واذليكلية للجامعات واليت ىي ضماف ألداء االكادؽليُت واليت اف وجدت تتطلب -7

القيادة ويف كفاءهتا يف ادارة ادلؤسسات التعليمية ووضع اخلطط السليمة دلواجهة التحديات والعمل دبستويات سلتلفة من اجل ربط 
 اجلامعة حباجات السوؽ واجملتمع.

-1965 خالؿ ادلدة من )( دنانَت7نلحظ كيف إف نصيب الفرد من زبصيصات قطاع التعليم يف العراؽ قد اطلفض من )
( ناىيك عن اطلفاض قيمة الدينار العراقي انذاؾ والذي يعرب بكل 1995-1991( إىل اقل من دينار واحد خالؿ ادلدة من )1969

 (1)وضوح عن ادلستوى الًتبوي الذي وصلت إليو حالة النظاـ التعليمي يف العراؽ. 
 (1جدول )

 (2006-1965الحكومي للمدة من )نسبة اإلنفاق على التعليم من اإلنفاق 

حجم اإلنفاق الحكومي بأسعار سنة  المدة
 نصيب الفرد دينار عراقي اإلنفاق على التعليم % مليون دينار 1980

6519-1969 
7019-1975 

1976-1980 
8119-1985 
8619-1990 
9119-1995 
9719-2001 

2002-2006 

250.6 
604.4 

17760.0 
4337.4 
4116.4 
2134.9 
2083.7 

14752.5 

63.4 
54.2 
47.2 
37.9 
29.7 
11.6 
4.8 
4.9 

7.4 
5.2 
3.9 
2.5 
1.7 
0.6 
0.8 
4.9 

 130ص 2008: التقرير الوطٍت التنمية البشرية يف العراؽ لعاـ  ادلصدر
 

 رابعا : نبذة عن التعليم السياحي الجامعي في العراق 
اف اإلقباؿ على أقساـ السياحة يقًتف دبدى الوعي ألعلية ودور السياحة يف خدمة اجملتمع العراقي بوجو عاـ وخدمة الفرد بوجو خاص.          

وىذا الوعي سيؤدي دورًا اغلابيًا يف الكشف عن رغبات طالب ادلدارس الثانوية وميوذلم وحاجاهتم ومدى مالئمتها للدراسات السياحية 
                                                           

 .130، ص:  2008التقرير الوطٍت التنمية البشرية يف العراؽ لعاـ   (1)
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سيقود إىل زيادة اإلقباؿ على ىذا النوع ادلهم والعملي واف الدراسات تشَت إىل اف الرغبة يف اختيار ادلهنة يسبق الرغبة لإلعداد ذلا  والذي
فنحن  لذلك فكثَتاً ما نلحظ إف الطلبة ؼلتاروف فرعاً دراسياً معيناً نتيجة دلدى ارتباط ىذا الفرع الدراسي بنوع ادلهنة اليت يرغبوف العمل فيها

د ذلا بأمس احلاجة دلا يعرؼ بالتوجيو ادلهٍت يف مدارسنا الثانوية " والذي ىو تقوًن ادلعلومات واخلربة اليت تتعلق باختيار ادلهنة واإلعدا
  (.2)وااللتحاؽ هبا والتقدـ فيها"

 وحاجة البلد دلخرجاهتا وىي :تعد مؤسسات التعليم السياحي اجلامعي يف العراؽ قليلة وال تناسب امكانيات العراؽ السياحية 
 وىي ثالث:  للقطاع العام الحكوميادلؤسسات التابعة  - أ

 كلية العلـو السياحية يف اجلامعة ادلستنصرية.  -1
 كلية العلـو السياحية يف جامعة كربالء .  –2
 كلية االدارة واالقتصاد يف جامعة الكوفة .  –قسم السياحة  –3
 واالقتصاد يف جامعة ادلوصل .كلية االدارة   –قسم السياحة  -4

 )ادلعًتؼ هبا من قبل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي العراقية( ىي اثناف : التابعة للقطاع الخاص اما -ب  
 زلافظة كربالء . –قسم السياحة الدينية يف جامعة أىل البيت  -1
 زلافظة النجف. –قسم السياحة يف كلية الكفيل اجلامعة  -2

 ذة سلتصرة عن كل من كلية العلـو السياحية بامعيت ادلستنصرية وكربالء )عينة الدراسة( . وسنتناوؿ نب   
 :  الجامعة المستنصرية –كلية العلوم السياحية  -1

والذي أعترب يف وقتو من  1970/1971يعود تأسيس واستحداث ىذا التخصص ضمن اجلامعة ادلستنصرية للعاـ الدراسي      
وىل وادلنفردة ادلتخصصة يف رلاؿ السياحة وادارة الفنادؽ بُت اجلامعات العراقية انذاؾ، ولغاية العاـ الدراسي الربامج التعليمية اال

كاف ؽلنح شهادة الدبلـو فقط، بعد ذلك سبت ادلباشرة دبنح شهادة البكالوريوس، إذ مت اقرار قبوؿ الطلبة الناجحُت   1980/1981
ؿ على شهادة البكالوريوس يف ىذا التخصص، والغاء دراسة الدبلـو واعتماد شهادة من الربع االوؿ إلكماؿ دراستهم للحصو 

البكالوريوس فقط، وبذلك مت استحداث قسم السياحة وادارة الفنادؽ التابع لكلية االدارة واالقتصاد يف اجلامعة ادلستنصرية ؽلنح شهادة 
 البكالوريوس بعد دراسة أمدىا أربع سنوات. 

اىتمامًا دبا تقدمو السياحة بأنواعها لرفد التنمية االقتصادية توّجت مسَتة ىذا القسم العلمية واالجتماعية بتحويلو اىل  واؽلانًا و       
بإسم كلية العلـو السياحية لتصبح اوؿ كلية متخصصة يف ىذا اجملاؿ  2013كلية متخصصة للسياحة وادارة الفنادؽ يف اب عاـ 

 ( تدريسيي يف سلتلف االختصاصات .55قسم السياحة وقسم ادارة الفنادؽ ، وتضم ) بالعراؽ وتضم قسمُت علميُت علا:
 2013/2014اجلامعة ادلستنصرية، وشكل العاـ الدراسي  –واجلدوؿ يف ادناه يبُت اعداد اخلرغلُت من كلية العلـو السياحية         

زبرج اوؿ  2016/2017انفصاؿ القسم عن كلية االدارة واالقتصاد وربويلها اىل كلية قائمة حبد ذاهتا، بذلك شهد العاـ الدراسي 
 . دفعة من خرغلي الكلية

 (2جدول )

                                                           
 .27، ص: 1993، الطبعة االوىل ، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع، الكويت،ادلشعاف التوجيو ادلهٍت، عويد سلطاف  (.2)
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 الجامعة المستنصرية  -اعداد الخريجين من كلية العلوم السياحية
 موزعين حسب العام الدراسي والقسم العلمي

 المجموع خريجي قسم ادارة الفنادق خريجي قسم السياحة العام الدراسي
2009/2010   79 
2010/2011   80 
2011/2012   68 
2012/2013   46 
2013/2014   59 
2014/2015   70 
2015/2016   94 
2016/2017 44 58 102 

 : االحصاء اجلامعي، شعبة االحصاء والتخطيط يف كلييت االدارة واالقتصاد والعلـو السياحية .ادلصدر   
 

 :  جامعة كربالء –كلية العلوم السياحية  -2
، وكاف اذلدؼ من وراء استحداثها 2011استحدثت كلية العلـو السياحية بقسميها السياحة وادارة ادلؤسسات الفندقية يف اب عاـ      

ىو اعداد كوادر بشرية متخصصة بإدارة النشاط السياحي، اضافة اىل كوف زلافظة كربالء تشكل مركزًا مهمًا لنشاط السياحة الدينية 
ء ما تضمو من اماكن مقدسة متمثلة بضرػلي االمامُت احلسُت والعباس عليهما السالـ فضاًل عن ادلعا  االثرية وغَتىا، والًتفيهية على ضو 

فكاف من باب أوىل اف تنهض جامعة كربالء باستحداث ىذا التخصص من اجل مواكبة متطلبات سوؽ العمل دبا ؼلدـ التنمية السياحية 
 يي يف سلتلف االختصاصات.( تدريس21وخدمة اجملتمع. وتضم )

زبرج اوؿ  2014/2015جامعة كربالء ، اذ شكل العاـ الدراسي  –واجلدوؿ يف ادناه يبُت اعداد اخلرغلُت من كلية العلـو السياحية      
 دفعة من خرغلي الكلية. 

 (3جدول )
 جامعة كربالء  -اعداد الخريجين من كلية العلوم السياحية

 ي والقسم العلميموزعين حسب العام الدراس
 المجموع خريجي قسم ادارة الفنادق خريجي قسم السياحة العام الدراسي

2014/2015 53 57 110 
2015/2016 34 37 71 
2016/2017 35 34 69 

 : االحصاء اجلامعي، شعبة االحصاء والتخطيط يف كلية العلـو السياحية .ادلصدر   
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 المبحث الثالث : الجانب العملي

 لربىنة مدى صدؽ سبثيل الفقرات ادلوجودة يف االستبانة للظاىرة ادلدروسة اعتمد الباحثاف على طريقة صدؽ احملتوى بادلقارنة الطرفية، يف     
لبياف مدى موثوقية البيانات اليت سنحصل عليها من توزيع االستبانة على  (Cronbach's Alpha)حُت اوجد الباحثاف معامل ثبات 

اسة، يليو توظيف لألوساط احلسابية ادلوزونة واالضلرافات ادلعيارية واألعلية النسبية بأسلوب علمي متقن  لبياف مستوى أعلية اجابات عينة الدر 
فقرات االستبانة اخلاصة بإظهار تأثَت تنمية رأس ادلاؿ البشري يف سلرجات التعليم السياحي اجلامعي، مث استعماؿ الباحثاف  على العينة

جلامعي األسلوب االحصائي ادلتقدـ ادلتمثل بالتحليل العاملي لبياف تأثَت بإظهار تأثَت تنمية رأس ادلاؿ البشري يف سلرجات التعليم السياحي ا
 .(AMOS - 24)   ربنامج التحليل اإلحصائيبمستعينُت 

من االساليب االحصائية ادلناسبة لطبيعة البيانات ومت احتساب النتائج واستخراجها  لقد مت اتباع عدد:  االساليب االحصائية .1
  Statistical Package for the Social Sciencesالتحليل اإلحصائي ومعاجلتها باحلاسب اآليل وباستخداـ برنامج 

(SPSS) :االصدار الثاين والعشرين واالساليب ىي 
 ( الوسط الحسابي المرجحWeighted Mean:)  ىي عبارة عن قيمة تعطي مدلوؿ اويل لطبيعة البيانات وتستخدـ

 لتحديد مستوى اجابات افراد العينة لفقرات االستبياف ويعرب عنو بادلعادلة التالية:
  

     

   
   

 حيث أف :xiwi∑ ( ، ابل ذلا= حاصل مجع )ضرب كل مشاىده* الوزف ادلقwi ∑ حجم العينة  = 
 ( االنحراف المعياريStandard deviation:)  يستخدـ لقياس مدى تشتت اجابات عينة الدراسة عن وسطها

 احلسايب، اي مدى ذبانس اجابات العينة، ويعرب عنو بادلعادلة االتية:

 
 ( االىمية النسبيةimportanceThe relative :)  ىي الوزف النسيب للمتوسط، وضلصل عليو من قسمة الوسط

 احلسايب لكل عبارة على أعلى درجة يأخذىا مقياس ليكرد اخلماسي.
 من االساليب االحصائية ادلتقدمة لو عدة استعماالت منها إبراز تأثَت ادلتغَتات ادلستقلة يف ادلتغَت التابع  يف  : التحليل العاملي

 وفر بيانات خبصوص ادلتغَت التابع. حاؿ عدـ ت
 ( الجذر الكامنEigenvalue:)  يقيس اجلذر الكامن حجم التباين يف كل ادلتغَتات اليت ربسب على عامل واحد فقيمة

  (1)اجلذر الكامن ليست نسبة لتفسَت التباين ولكنها قياس حلجم التباين يستخدـ ألىداؼ ادلقاربة. 
 ( مقياسKMO) :  تقيس مدى كفاية عدد افراد العينة لتحقيق شروط اجراء التحليل العاملي حبث غلب اف ال تقل قيمتها عن

(0.500. ) 
 ( اختبارBartlett) : .يستخدـ الختبار وجود عالقة بُت العوامل كشرط من شروط تطبيق التحليل العاملي 

                                                           
 . 110، ص:  2010زلفوظ ، الطبعة االوىل ، دار وائل للنشر ، عماف ، جودة  التحليل االحصائي ادلتقدـ ،  (1)
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( سؤاؿ  21صممت استبانة تتضمن )ادلدعم كمياً بأرقاـ وبيانات معتمدة . كما  : اعتمدنا اسلوب التحليل الوصفي اسلوب البحث .2
اخلماسي لتحقيق  (Likert)كأداة يف احلصوؿ على البيانات وادلعلومات اليت ؽلكن من خالذلا قياس متغَتات الدراسة ووفق مقياس 

  ىدؼ البحث وفرضيتو . 
ىا من القيادات اجلامعية والتدريسيُت يف كلية العلـو السياحية بامعيت ادلستنصرية اشتملت عينة البحث اليت مت اختيار :  عينة البحث .3

وكربالء، واليت مشلت من بدرجة )العميد ومعاونيو العلمي واالداري ورؤساء االقساـ ومدراء الشعب والوحدات االدارية واعضاء اذلياة 
 ( استبانة لكل كلية.25استمارة، )( 50التدريسية(، وكاف رلموع االستبانات اليت مت توزيعها )

يقصد بو مدى موثوقية البيانات اليت سنحصل عليها من توزيع االستبانة على افراد العينة، ويربىن ذلك من خالؿ : . اختبار الثبات4
(، أذ سيتحقق شرط الثبات يف فقرات االستبانة يف حاؿ كانت قيمة Cronbach's Alphaحساب معامل الثبات بطريقة )

(، حيث سجلت قيمة معامل ثبات ألفا كرونباخ جململ فقرات 0.500( أكثر من )Cronbach's Alphaمعامل ثبات )
( إىل ربقق شرط الثبات يف زلاور 4( دبا يؤكد اف االستبانة حققت شرط الثبات بنجاح، يف حُت يشَت جدوؿ )0.883االستبانة )

 االستبانة األربعة على النحو االيت:
 ( 4جدول )

 (Cronbach's Alphaنتائج اختبار الثبات وفق طريق )

ترتيب بيانات : تعد طريقة صدؽ احملتوى بواسطة ادلقارنة الطرفية من أفضل طرائق قياس الصدؽ إذ تشًتط ىذه الطريقة  اختبار الصدق 
% ايضاً، يرافق ذلك تطبيق 27% ومن االسفل ما يعادؿ 27االستبانة أما تنازليا او تصاعديا، مث يؤخذ من اجلزء االعلى ما نسبتو 

القيمة االحتمالية سمُت حيث ستجتاز االستبانة الختبار الصدؽ بنجاح يف حاؿ كانت ( بُت متوسطي القT-TESTالختبار)
sig.  لقيمة  ادلناظرةT ( 0.05احملتسبة أقل من مستوى ادلعنوية ادلستعل يف الدراسة والبالغ، )( 5إذ يستدؿ من نتائج جدوؿ  )

( وىي معنوية 31.210احملتسبة جلميع فقرات االستبانة ) Tزبطي مجيع متغَتات االستبانة الختبار الصدؽ بنجاح، إذ شكلت قيمة 
( 5(، ويف ذات الوقت أكد جدوؿ )0.05من مستوى ادلعنوية البالغ )( وىي اصغر 0.00ادلناظرة ذلا تساوي ) الف القيمة االحتمالية

 .صدؽ فقرات كل زلور من زلاور االستبانة
 

 تعليق الباحث قيمة معامل ألفا كورنباخ عدد الفقرات محاور االستبانة
 فقرات ىذا احملور ذبتاز اختبار الثبات بنجاح 0.756 5 ادلعرفة

 فقرات ىذا احملور ذبتاز اختبار الثبات بنجاح 0.747 6 ادلهارات والقدرات
 فقرات ىذا احملور ذبتاز اختبار الثبات بنجاح 0.849 6 اخلربات
 فقرات ىذا احملور ذبتاز اختبار الثبات بنجاح 0.690 4 ادلعنويات

 بنجاح فقرات االستبانة ذبتاز اختبار الثبات 0.883 21 رلمل فقرات االستبانة
 من اعداد الباحث وفقاً لنتائج التحليل االحصائي
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 ( 5جدول )
 االستبانةنتائج اختبار صدق المحتوى لفقرات 

 عرض وتحليل البيانات
( وىي أكرب من قيمة الوسط الفرضي 3.723( اف قيمة الوسط احلسايب دلتغَت تنمية رأس ادلاؿ البشري بلغت )6نالحظ من جدوؿ )      

العينة على ادلتغَت ادلستقل اذبهت ضلو ذلك اف مستوى أعلية اجابات لَتسخ ( 3اليت سبثل احلد الفاصل بُت االتفاؽ وعدـ االتفاؽ والبالغة )
(، والذي يؤشر وجود تشتت ملحوظ يف اجابات العينة خبصوص فقرات تنمية رأس ادلاؿ 1.083االتفاؽ، وباضلراؼ معياري بلغت قيمتو )

لدراسة على فقرات ادلتغَت %(، دبا يؤكد اتفاؽ معظم افراد عينة ا74.47)دلتغَت تنمية رأس ادلاؿ البشري ، وسجلت األعلية النسبية البشري
  ادلستقل. 

  

 محاور االستبانة                  
T-TEST 

 Tقيمة  التعليق
 المحتسبة

القيمة االحتمالية  
sig 

 ادلعرفة نتيجة االختبار تؤكد صدؽ فقرات متغَت  0.00 23.255 ادلعرفة
 ادلهارات والقدرات نتيجة االختبار تؤكد صدؽ فقرات متغَت  0.00 18.580 ادلهارات والقدرات

 اخلربات نتيجة االختبار تؤكد صدؽ فقرات متغَت  0.00 27.848 اخلربات
 ادلعنويات نتيجة االختبار تؤكد صدؽ فقرات متغَت  0.00 10.006 ادلعنويات

 نتيجة االختبار تؤكد صدؽ فقرات االستبانة 0.00 31.210 رلمل فقرات  االستبانة
T   ( 2.000اجلدولية بلغت )  0.05عند مستوى معنوية 
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 (6جدول )
 مستوى أىمية المتغير المستقل ) تنمية رأس المال البشري (

وقد توزعت مستويات أعلية فقرات تنمية رأس ادلاؿ البشري بُت أعلى مستوى اجابو حققو زلور اخلربات بوسط حسايب بلغ قيمتو      
%( ليؤكد ذلك اتفاؽ معظم افراد عينة الدراسة على 77.07(، وأعلية نسبية شكلت )1.1154)( وباضلراؼ معياري بلغ 3.8533)

( أف 6أعلية فقرات زلور اخلربات، دبا يوثق اعتماد كليات العلـو السياحية )عينة الدراسة( بشكل كبَت على اخلربات، بينما أبرز جدوؿ )
( واضلراؼ معياري 3.565 تنمية رأس ادلاؿ البشري بوسط حسايب بلغ )زلور ادلعنويات حقق ادىن مستوى اجابة بُت فقرات متغَت

%( ليؤكد ذلك اتفاؽ معظم افراد عينة الدراسة على وجود ضعف واضح يف اعتماد كليات 71.30(، وأعلية نسبية شكلت )1.0328)
تيب التنازيل لفقرات متغَت تنمية رأس ادلاؿ ( الذي بُت الًت 2العلـو السياحية يف البلد على ادلعنويات يف عملها، وكما مبُت يف شكل )

 البشري حسب االعلية لدى كليات العلـو السياحية عينة البحث.
 

 نص الفقرات ت
الوسط الحسابي 

 انحراف معياري الموزون
األىمية النسبية 

% 
اتجاه اجابات 

 العينة
X1 االتفاق %75.84 1.0173 3.792 المعرفة 
X2 االتفاق %73.67 1.1677 3.6833 والقدرات المهارات 
X3 االتفاق %77.07 1.1154 3.8533 الخبرات 
X4 االتفاق %71.30 1.0328 3.565 المعنويات 
X االتفاق %74.47 1.083 3.723 تنمية رأس المال البشري 
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 ( 2شكل )
 توزيع فقرات متغَت تنمية رأس ادلاؿ البشري حسب األعلية 

مستويات أعلية اجابات عينة الدراسة خبصوص ادلتغَتات الثانوية ضمن متغَت تنمية رأس ادلاؿ البشري على نتائج ربليل كانت  بينما        
 النحو االيت:

( 3( وىي أكرب من قيمة الوسط الفرضي البالغة )3.792( اف قيمة الوسط احلسايب ذلذا احملور بلغت )7يؤشر جدوؿ ) المعرفة: .1
الذي ؽلثل احلد الفاصل بُت االتفاؽ وعدـ االتفاؽ وفق مقياس ليكرت اخلماسي، وىذا يؤشر اف مستوى أعلية اجابات عينة الدراسة 

للبيانات عن  (، دبا يؤكد وجود تشتت ملحوظ1.0173على فقرات ىذه ادلتغَت اذبهت ضلو االتفاؽ، وباضلراؼ معياري سجل )
%( دبا يرسخ اتفاؽ معظم افراد عينة الدراسة على فقرات ىذا 75.84) ادلعرفة، بينما سجلت االعلية النسبية دلتغَت وسطها احلسايب

( 4.46احملور، وقد توزعت مستويات االجابات على فقرات ادلعرفة بُت أعلى مستوى اجابو حققتو الفقرة الرابعة بوسط حسايب بلغ )
الوسائل االلكترونية والبرمجيات الجاىزة معرفة التدريسيين تساعد على استخدام (، دبا 0.9889ضلرافا معياريًا بلغ )مسجلة ا

أما الفقرة اخلامسة فقد حققت ادىن مستوى اجابة بُت رلمل فقرات ادلعرفة إذ  .في اكتساب الطلبة لمعرفة تقنيات العمل الحديثة
ليرسخ ذلك وجود ضعف ملحوظ في امتالك الطلبة (. 1.1643راؼ ادلعياري لو )( واالضل2.96بلغ الوسط احلسايب )

 ( ترتيب فقرات زلور ادلعرفة من االكثر أعلية حىت االقل وكااليت:3ويظهر شكل ) .المعلومات المتخصصة الكافية للعمل السياحي
 ( 7جدول )

     مستوى أىمية المعرفة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ادلعنويات ادلهارات والقدرات ادلعرفة اخلربات

77.07% 75.84% 73.67% 71.30% 

تثزل انجايعاخ جهذًا تاكتساب انتذسَسٍُُ انًعشفح 
 .انعانُح تًىاصفاخ ويتطهثاخ انعًم انسُاحٍ 

تستمطة انجايعاخ انتذسَسٍُُ روٌ انًعاسف 
 .وانًتخصصٍُ عهًًُا ويهًُُا 

تهتى انجايعح تًٍ َتىنً انًُاصة االداسَح وانعهًُح 
 …انًهًح اٌ ًَتهك يعاسف وخثشاخ عهًُح ويهُُح 

تساعذ يعشفح انتذسَسٍُُ تاستخذاو انىسائم  
 …االنكتشوَُح وانثشيجُاخ انجاهضج فٍ اكتساب 

تتىفش نذي انطهثح انًعهىياخ انًتخصصح انكافُح  
 .نهعًم انسُاحٍ 

80% 

77.60% 

73.20% 

89.20% 

59.20% 
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 ( 3شكل )
 االكثر أىمية حتى األقل توزيع المعرفة من

( وىي أكرب من قيمة الوسط الفرضي 3.6833( اف قيمة الوسط احلسايب ذلذا احملور بلغت )8حقق جدوؿ ) المهارات والقدرات: .2
( الذي ؽلثل احلد الفاصل بُت االتفاؽ وعدـ االتفاؽ وفق مقياس ليكرت اخلماسي، وىذا يؤشر اف مستوى أعلية اجابات عينة 3البالغة )

(، دبا يؤكد وجود تشتت ملحوظ للبيانات عن وسطها 1.1677لدراسة على فقرات ىذا ادلتغَت اذبهت ضلو االتفاؽ، واضلراؼ معياري )ا
 %( دبا يرسخ اتفاؽ معظم افراد عينة الدراسة على فقرات ىذا احملور، وقد توزعت 73.667، بينما سجلت االعلية النسبية )احلسايب

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نص الفقرات 
الوسط 

الحسابي 
 الموزون

انحراف 
 معياري

األىمية 
 النسبية %

اتجاه 
اجابات 

 العينة

تبذل الجامعات جهداً باكتساب التدريسيين المعرفة  1الفقرة 
 االتفاق 80 0.9091 4 العالية بمواصفات ومتطلبات العمل السياحي .

 2الفقرة 
تستقطب الجامعات التدريسيين ذوي المعارف 

 االتفاق 77.6 1.0476 3.88 ومهنياً .والمتخصصين علمياً 

 3الفقرة 
تهتم الجامعة بمن يتولى المناصب االدارية والعلمية 

 االتفاق 73.2 0.9765 3.66 المهمة ان يمتلك معارف وخبرات علمية ومهنية كافية 

 4الفقرة 
تساعد معرفة التدريسيين باستخدام الوسائل 

اكتساب الطلبة االلكترونية والبرمجيات الجاىزة في 
 لمعرفة تقنيات العمل الحديثة.

 االتفاق 89.2 0.9889 4.46

تتوفر لدى الطلبة المعلومات المتخصصة الكافية  5الفقرة 
 الحياد 59.2 1.1643 2.96 للعمل السياحي .
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( مسجلة 4.12مستويات االجابات على فقرات ادلهارات والقدرات بُت أعلى مستوى اجابو حققتو الفقرة التاسعة بوسط حسايب بلغ )
ان الجامعة ترى ان التجربة والتدريب افضل وسيلة الكتساب المهارات العلمية والمهنية (، دبا يؤكد 1.1045اضلرافا معياريًا بلغ )

عاشرة  فقد حققت ادىن مستوى اجابة بُت رلمل فقرات ادلهارات والقدرات إذ بلغ الوسط احلسايب للفقرة العاشرة أما الفقرة ال. للطلبة
وجود ضعف ملحوظ في امتالك الطلبة لالستعداد الذىني للتحليل (. لَتسخ ذلك 1.3679( وكاف االضلراؼ ادلعياري لو )3.42)

( ترتيب فقرات زلور ادلهارات والقدرات من االكثر أعلية حىت االقل 4ويظهر الشكل ) ،واالستنتاج وفق المعلومات االكاديمية المتاحة 
 وكاآليت:

 ( 8جدول )
 مستوى أىمية المهارات والقدرات 

 نص الفقرات ت
الوسط الحسابي 

 الموزون
انحراف 
 معياري

األىمية 
 النسبية %

اتجاه 
اجابات 

 العينة

تعمل الجامعة على اختيار التدريسيين المؤىلين  6الفقرة 
 االتفاق 71.2 1.0382 3.56 وذوي المهارات المتخصصة 

 7الفقرة 
تتالءم الدراسة االكاديمية التي يحصل عليها 

الطالب مع المؤىالت العلمية التي يحتاجها سوق 
 العمل السياحي .

 االتفاق 80 1.233 4

المادية لتطوير المهارات  توفر الجامعة المتطلبات 8الفقرة 
 الفنية والتقنية للطلبة .

 الحياد 66.8 1.1132 3.34

ترى الجامعة ان التجربة والتدريب افضل وسيلة  9الفقرة 
 الكتساب المهارات العلمية والمهنية للطلبة .

 االتفاق 82.4 1.1045 4.12

يمتلك الطلبة االستعداد الذىني للتحليل  10الفقرة 
 الحياد 68.4 1.3679 3.42 وفق المعلومات االكاديمية المتاحة .واالستنتاج 

 االتفاق 73.2 1.1493 3.66 تهتم الجامعة باللياقة البدنية والحيوية للطلبة . 11الفقرة 
X2 االتفاق 73.667 1.1677 3.6833 المهارات والقدرات 
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 ( 4شكل )
 حتى األقل توزيع المهارات والقدرات من االكثر أىمية

( 3( وىي أكرب من قيمة الوسط الفرضي البالغة )3.8533( اف قيمة الوسط احلسايب ذلذا احملور بلغت )9أكد جدوؿ )  الخبرات: .3
الذي ؽلثل احلد الفاصل بُت االتفاؽ وعدـ االتفاؽ وفق مقياس ليكرت اخلماسي، وىذا يؤشر اف مستوى أعلية اجابات عينة الدراسة 

(، دبا يؤكد وجود تشتت ملحوظ للبيانات عن وسطها 1.1154دلتغَت اذبهت ضلو االتفاؽ، واضلراؼ معياري )على فقرات ىذا ا
%( دبا يرسخ اتفاؽ معظم افراد عينة الدراسة، وقد توزعت مستويات االجابات 77.067، بينما سجلت االعلية النسبية )احلسايب

( مسجلة اضلرافا معياريًا بلغ 4.08رة السادسة عشر بوسط حسايب بلغ )على فقرات اخلربات بُت أعلى مستوى اجابو حققتو الفق
، أما الفقرة اخلامسة عشر فقد حققت االقسام العلمية بتوعية الطلبة نحو اخالقيات المهنة السياحيةاىتمام ( ، دبا يؤكد 1.012)

(. 1.1773( وكاف االضلراؼ ادلعياري لو )3.46)ادىن مستوى اجابة بُت رلمل اخلربات إذ بلغ الوسط احلسايب للفقرة اخلامسة عشر 
( ترتيب فقرات زلور 5ويظهر الشكل ) ضعف في قدرة االدارات العليا على التصور والتخطيط لتنمية خبرات الطلبةلَتسخ ذلك 

 اخلربات من االكثر أعلية حىت االقل .
 
 
 
 
 
 

تعًم انجايعح عهً اختُاس انتذسَسٍُُ انًؤههٍُ وروٌ انًهاساخ  
 .انًتخصصح 

تتالءو انذساسح االكادًَُح انتٍ َحصم عهُها انطانة يع انًؤهالخ  
 .انعهًُح انتٍ َحتاجها سىق انعًم انسُاحٍ 

تىفش انجايعح انًتطهثاخ انًادَح نتطىَش انًهاساخ انفُُح وانتمُُح  
 .نهطهثح 

تشي انجايعح اٌ انتجشتح وانتذسَة افضم وسُهح الكتساب  
 .انًهاساخ انعهًُح وانًهُُح نهطهثح 

ًَتهك انطهثح االستعذاد انزهٍُ نهتحهُم واالستُتاج وفك انًعهىياخ  
 .االكادًَُح انًتاحح 

 .تهتى انجايعح تانهُالح انثذَُح وانحُىَح نهطهثح 

71.20% 

80% 

66.80% 

82.40% 

68.40% 

73.20% 
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 ( 9جدول )
 مستوى أىمية الخبرات 

 

 نص الفقرات ت
الوسط 

الحسابي 
 الموزون

انحراف 
 معياري

األىمية 
النسبية 

% 

اتجاه 
اجابات 

 العينة

تبذل الجامعات جهداً باالحتفاظ بالتدريسيين من ذوي الخبرة العالية  12الفقرة 
 االتفاق 78.4 1.2137 3.92 بمواصفات العمل السياحي.

 13الفقرة 
المناصب العلمية واالدارية المهمة من قبل  تهتم الجامعات باشغال

 االتفاق 72.8 1.0882 3.64 ذوي الخبرة والخدمة الطويلة .

 14الفقرة 
تهتم الجامعة بالمناىج التي تزود الطلبة بالمعلومات والخبرات وفقاً 

 االتفاق 81.2 1.091 4.06 لمتطلبات التخصص السياحي للوظيفة في سوق العمل

االدارة العليا بالقدرة على التصور والتخطيط لتنمية خبرات  تمتاز 15الفقرة 
 الطلبة .

 الحياد 69.2 1.1773 3.46

 االتفاق 81.6 1.012 4.08 تهتم االقسام العلمية بتوعية الطلبة نحو اخالقيات المهنة السياحية  16الفقرة 

تتوافق وظائف االعمال في السوق السياحي مع خبرات الطالب  17الفقرة 
 العملية .

 االتفاق 79.2 1.1104 3.96

X3 االتفاق 77.067 1.1154 3.8533 الخبرات 
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 ( 5شكل )
  توزيع الخبرات من االكثر تأثيرا حتى األقل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (5شكل )
 توزيع المعنويات من االكثر تأثيرا حتى األقل

 
 

 …تثزل انجايعاخ جهذًا تاالحتفاظ تانتذسَسٍُُ يٍ روٌ 

 …تهتى انجايعاخ تاشغال انًُاصة انعهًُح واالداسَح 

 …تهتى انجايعح تانًُاهج انتٍ تضود انطهثح تانًعهىياخ  

 …تًتاص االداسج انعهُا تانمذسج عهً انتصىس وانتخطُط  

 …تهتى االلساو انعهًُح تتىعُح انطهثح َحى اخاللُاخ 

 …تتىافك وظائف االعًال فٍ انسىق انسُاحٍ يع 

78.40% 

72.80% 

81.20% 

69.20% 

81.60% 

79.20% 

 .تىجذ نذي انطانة سغثح عانُح فٍ انتخصص تانعًم انسُاحٍ 

َشعش انطانة تانفخش واالعتضاص عُذ حصىنه عهً انشهادج  
 .االكادًَُح 

تهتى اداسج انجايعح وسُاستها تُجاحاخ وسغثاخ انطهثح وتعًم عهً  
 .تحمُمها 

 .َشعش انطانة تأٌ فشصح انعًم انسُاحٍ تحمك يكاَته االجتًاعُح 

78.40% 

72.40% 

71.20% 

67.20% 
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( وىي أكرب من قيمة الوسط الفرضي البالغة 3.565( اف قيمة الوسط احلسايب ذلذا احملور بلغت )10يؤشر جدوؿ )  المعنويات: .4

( الذي ؽلثل احلد الفاصل بُت االتفاؽ وعدـ االتفاؽ وفق مقياس ليكرت اخلماسي، وىذا يؤشر اف مستوى أعلية اجابات عينة 3)
(، دبا يؤكد وجود تشتت ملحوظ للبيانات عن 1.0328التفاؽ، واضلراؼ معياري)الدراسة على فقرات ىذا ادلتغَت اذبهت ضلو ا

%( دبا يرسخ اتفاؽ معظم افراد عينة الدراسة على فقرات ىذا احملور، وقد 71.3، بينما سجلت االعلية النسبية )وسطها احلسايب
( 3.92فقرة الثامنة عشر بوسط حسايب بلغ )توزعت مستويات االجابات على فقرات ادلعنويات بُت أعلى مستوى اجابو حققتو ال

أما الفقرة  بما يؤكد وجود رغبة عالية لدى الطلبة في التخصص بالعمل السياحي( ، 1.1445مسجلة اضلرافا معياريًا بلغ )
( وكاف 3.36)احلادية والعشرين فقد حققت ادىن مستوى اجابة بُت رلمل ادلعنويات إذ بلغ الوسط احلسايب للفقرة احلادية والعشرين 

، ضعف في شعور الطالب بأن فرصة العمل السياحي تحقق مكانتو االجتماعية (. لَتسخ ذلك1.05االضلراؼ ادلعياري لو )
 ( ترتيب الفقرات من االكثر أعلية حىت االقل .5ويظهر الشكل )

 ( 10جدول )
 مستوى أىمية المعنويات 

  
 
 
 
 

 نص الفقرات ت
الوسط 

الحسابي 
 الموزون

انحراف 
 معياري

األىمية 
 النسبية %

اتجاه 
اجابات 

 العينة

 18الفقرة 
توجد لدى الطالب رغبة عالية في التخصص بالعمل 

 السياحي .
 االتفاق 78.4 1.1445 3.92

 19الفقرة 
يشعر الطالب بالفخر واالعتزاز عند حصولو على الشهادة 

 االكاديمية .
 االتفاق 72.4 1.1542 3.62

 20الفقرة 
ورغبات الطلبة  تهتم ادارة الجامعة وسياستها بنجاحات
 وتعمل على تحقيقها .

 االتفاق 71.2 0.7827 3.56

 21الفقرة 
يشعر الطالب بأن فرصة العمل السياحي تحقق مكانتو 

 االجتماعية .
 الحياد 67.2 1.05 3.36

X4 االتفاق 71.3 1.0328 3.565 المعنويات 
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 اسلوب التحليل العاملياختبار فرضيات الدراسة بوساطة 
 نظرية أسس يف ضوء بنائها يتم واليت للقياس معينة صحة ظلاذج واختبار لتحديد الفرصة التحليل العاملي بأنو يتيح ؽلتاز اسلوب      

ذي ضم اربعة سابقة، إذ يهدؼ الباحث من استعماؿ ىذا االسلوب ادلتقدـ إىل برىنة  أف ادلتغَت ادلستقل )تنمية رأس ادلاؿ البشري( وال
تؤثر يف سلرجات التعليم السياحي اجلامعي، إذ ؽلتاز اسلوب  }المعرفة، المهارات والقدرات، الخبرات، المعنويات{زلاور متمثلة بػػػػػػػػػ 
العوامل( حسب اعليتها من خالؿ النسبة ادلاوية للتباين ادلفسر لكل عامل، كما يرسخ التحليل العاملي اعلية  بًتتيب احملاور ) التحليل العاملي

كل  فقرة ضمن كل زلور والذي توضحو قيمة التشبع اليت ربملها الفقرة داخل كل زلور إذ أف )التشبع : قوة ارتباط الفقرة باحملور الذي 
العاملي  فإف احملور ادلوجود ضمن العامل األوؿ أكثر أعلية من بقية احملاور اليت يضمها ادلتغَت يضمو(، وحسب نتائج اسلوب التحليل 

َت، ادلستقل يعقبو احملور ادلوجود يف  العامل الثاين والذي يكوف أقل أعلية من احملور الذي ضمن العامل الذي سبقو وىكذا حىت العامل االخ
ادلفسر من بُت مجيع احملاور األربعة ادلوجودة يف االستبانة، ومن اجل االنتقاؿ إىل تطبيق اسلوب والذي ؽلتلك أدىن نسبة ماوية للتباين 

حىت تكوف  (1)التحليل العاملي بشكل كفوء على البيانات اخلاصة بالدراسة، غلب توفر أربعة شروط يف عينة الدراسة وبيانات االستبانة 
 على النحو االيت: سلرجات التحليل العاملي ذات مصداقية عالية و 

 {( KMOيشترط أن يكون حجم العينة الخاضعة للتحليل كاٍف لتطبيق التحليل العاملي وذلك في حال كانت قيمة مقياس) .1
The Kaiser – Meyer –Olkin Measure{ ( مع ضرورة ووجود عالقات ارتباط معنوية 0.500أكثر من )

 ( معنوية.Bartlettفي حال كانت نتيجة اختبار )ضمن كل متغير رئيس، وذلك  المتغيرات الثانويةبين 
 %( لتعطي داللة أكبر. 60يشترط أن تكون النسبة المئوية التراكمية للتباين المفسر لمجمل المحاور)العوامل( أكثر من ) .2
( لكل عامل في التحليل العاملي أكثر من الواحد الصحيح، حتى Eigenvaluesيجب ان تكون قيمة الجذر الكامن )  .3

 يكون المحور لو تأثير معنوي.
 فأكثر( حتى تكون ذات داللة احصائية. 0.50يشترط أن تكون قيم تشبعات الفقرات دخل كل عامل تساوي ) .4

، وال سيما أف قيمة  KMOولغرض إثبات اف حجم العينة ادلعتمدة يف الدراسة كاٍؼ لتطبيق ىذا التحليل سنحسب قيمة مقياس        
( 11(، وبالنظر إىل جدوؿ )0.500حجم العينة  كاؼ لتطبيق التحليل العاملي يف حاؿ كانت قيمتها أكثر من ) ىذا ادلقياس تؤكد اف
( وىذه النتيجة تربىن توفر شرط 0.500( وىي معنوية بسبب كوهنا أكثر من )0.682للبيانات شكلت  ) KMOصلد اف قيمة مقياس 

تايل ربقق الشطر االوؿ من الشرط االوؿ من شروط تطبيق التحليل العاملي. امػػػا لربىنة اف حجم العينة كاٍؼ لتطبيق التحليل العاملي، وبال
( ، فإف نتيجة االختبار ستذىب اىل ربقق ىذا Bartlettوجود عػػػػالقات ارتباط معنوية بُت العوامل األربعة، سيطبق الباحثاف اختبػػػػار )

ادلناظرة  sigخلاصة هبذا االختبار معنوية وذلك عندما تكوف القيمة االحتمالية .( احملتسبة اChi-Squareالشرط يف حاؿ كانت قيمة )
( Chi-Square( اف قيمة )11(، إذ يؤشر جدوؿ) 0.05يف الدراسة والبالغ ) ذلا تساوي أو أقل من قيمة مستوى ادلعنوية ادلعتمد 

ليدؿ ذلك على  وجود عػػػػالقات دلقابلة ذلا سجلت صفراً، القيمة االحتمالية ا( وىي معنوية وال سيما اف 847.179شكلت )احملتسبة 

                                                           
، الطبعة الثانية ، دار ادلسَتة ، عماف ،  SPSS، التحليل االحصائي ادلتقدـ باستخداـ  زلمد دودين محزة ، SPSSالتحليل االحصائي ادلتقدـ باستخداـ   (1)

 .191، ص:  2013
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وذلك يتحقق الشرط األوؿ من  }المعرفة، المهارات والقدرات، الخبرات، المعنويات{%( بُت احملاور االربعة  95ارتباط بنسبة ثقة )
  .شروط تطبيق التحليل العاملي

 
        

 (11جدول )

 كفاية العينة ووجود عالقات االرتباط بين المحاور األربعةاختبار شرط  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االختبارات
 

 المحاور

مقياس  
KMO 

 

Bartlett Test 

 Chi-Square الباحثونتعليق 
 مربع كاي

القيمة 
 االحتمالية
Sig. 

 0.00 847.179 0.682 بيانات االستبانة

التأكد من ان حجم العينة كاٍف لتطبيق 
التحليل العاملي ، وكذاك تحقق شرط توفر 

عالقات ارتباط معنوية بين المحاور األربعة في 
 االستبانة 
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 Principalأما لبياف مدى توفر شروط التحليل العاملي االخرى استند الباحثاف على طريقة ادلكونات الرئيسة )       
Components ( فيبُت جدوؿ ، )( ، ويف ذات الوقت كانت 0.50من )( نستدؿ أف مجيع قيم التشبعات، سجلت قيمًا أكثر 12
( حملاور تنمية رأس ادلاؿ البشري كانت قيمًا أكثر من الواحد الصحيح، دبا يؤكد أف للمحاور األربعة  Eigenvaluesقيم اجلدر الكامن )

تعكس فعال تنمية رأس   وياتادلعرفة وادلهارات والقدرات واخلربات وادلعنتأثَت ملحوظ يف سلرجات التعليم السياحي اجلامعي وبالتايل فإف 
( اف  التحليل العاملي رتب احملاور األربعة 12ادلاؿ البشري وتؤثر بشكل مباشر يف سلرجات التعليم السياحي اجلامعي ، كما أظهر جدوؿ )

ادلنطوي ربتو احملور وقيم اجلذر ادلوجودة يف االستبانة من االكثر اعلية حىت األقل، وفقًا للنسبة ادلاوية للتباين ادلفسر اليت ػلملها العامل 
( يف ادلرتبة االوؿ من حيث التأثَت يف سلرجات التعليم السياحي اجلامعي وبنسبة اخلرباتالكامن ادلناظرة لكل زلور )عامل(، إذ جاء زلور )

وؿ اليت تنص على )يوجد (، دبا يؤكد قبوؿ الفرضية الثانوية الثالثة بادلستوى اال9.919( وجذر كامن بلغ )%39.19تباين مفسر كاف )
بادلستوى الثاين من حيث التأثَت على  )ادلعرفة( تأثَت ذو داللة معنوية للخربات يف سلرجات التعليم السياحي اجلامعي( ، يف حُت جاء زلور

 وىلثانوية اال( وىي النتيجة تؤدي إىل قبوؿ الفرضية ال4.162( وجذر كامن بلغ )%16.45ادلتغَت التابع وبنسبة تباين مفسر سجلت )
 اليت تنص على )يوجد تأثَت ذو داللة معنوية للمعرفة يف سلرجات التعليم السياحي 

( %12.03اجلامعي(، يليو زلور )ادلهارات والقدرات( بادلستوى الثالث من حيث التأثَت يف ادلتغَت التابع وبنسبة تباين مفسر سجلت )
الثانوية الثانية اليت تنص على )يوجد تأثَت ذو داللة معنوية للمهارات والقدرات يف (، دبا يؤكد قبوؿ الفرضية 3.045وجذر كامن بلغ )

ادىن مستوى من حيث التأثَت يف خرجات التعليم السياحي اجلامعي بُت  )ادلعنويات( سلرجات التعليم السياحي اجلامعي(، بينما سجل زلور
( دبا يؤكد قبوؿ 2.070( وجذر كامن بلغ )%8.18وبنسبة تباين مفسر سجلت ) احملاور األربعة اليت ضمها متغَت تنمية رأس ادلاؿ البشري

ة الفرضية الثانوية الرابعة اليت تنص على )يوجد تأثَت ذو داللة معنوية للمعنويات يف سلرجات التعليم السياحي اجلامعي(، لتصل بذلك نسب
%( تؤكد أعلية احملاور األربعة وتأثَتىا يف 60ي نسبة عالية أكثر من )( وى%81.355التباين الًتاكمي جململ زلاور ادلتغَت ادلستقل إىل )

لبشري سلرجات التعليم السياحي اجلامعي، وىي النتيجة تؤكد قبوؿ الفرضية الرئيسة القائلة ) يوجد تأثَت ذو داللة معنوية لتنمية رأس ادلاؿ ا
( إىل اف الفقرات داخل كل زلور )عامل( رتبت من االكثر أعلية 12) يف سلرجات التعليم السياحي اجلامعي(، ويف ذات الوقت أشار جدوؿ

يف متغَت تنمية رأس ادلاؿ البشري حىت األقل حسب قوة ارتباط الفقرة باحملور الذي يضمها وبذلك يرسخ التحليل العاملي اف احملاور األربعة 
 لنحو االيت:وعلى اتلعب دورا بارزاً ومؤثراً يف سلرجات التعليم السياحي اجلامعي 

 (  9جدول ) 
 نتائج التحليل العاملي
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 المبحث الرابع : االستنتاجات والتوصيات 

 اوال : االستنتاجات :
 ادلهػارات و وتنميػة  العػداد وصػقل  األساسػية ادلقومػات ري والػيت تعػد مػن  البشػ ادلػاؿ رأس تنميػةمػن اىػم وظػائف  اجلامعػات ىػي   -1

 وتدريبية وفنية وسلوكية. . تعليمية وسيلة فهي مث ومن والسلوكية، والفنية والعملية العلمية جوانبها يف القدرات دلخرجاهتا 
متخصصػة قػادرة علػى تلبيػة متطلبػات  سلرجػات  وتأىيل تنميػة يف األساسػية الركيػزة اجليػدة السػياحي اجلػامعي  التعلػيم سياسػات تشكل-2

 .. سوؽ العمل والتفاعل والتكيف مع  ادلتغَتات  العادلية  ادلستجدة يف القطاع السياحي 
 فعالػة طاقػات إىل رلمػدة، بشػرية مػوارد رلػرد مػن وربػويلهم الطػالب تأىيػل  علػى واخلطػط التدريبيػة تعمػالف ,ادلهػارات التعليميػة اف  -3

 التنمية ادلستدامة   يف ادلدخالت عناصر أىم من احلقيقة يف ىي اجلامعي التعليم سلرجات أف األخَت يف لنؤكد للعطاء، مستعدة
اتفاؽ معظم افراد عينة الدراسة علػى وجػود ضػعف واضػح يف اعتمػاد كليػات العلػـو السػياحية )العينػة ( علػى ادلعنويػات يف عملهاحيػث -4

شػكل ادىن ترتيػب  لفقػرات متغػَت تنميػػة رأس ادلػاؿ البشػري لػدى عينػػة البحػث بينماكػاف اعلػى ترتيبػػا دلتغػَت اخلػربات مث ادلعرفػو وادلسػػتوى 
 والقدرات .  الثالث ادلهارات

 العوامل
 

 الرابع الثالث الثاني األول

المحاور مرتبة من األكثر أىمية 
وحتى األقل ،  يضاف اليو ان 
الفقرات داخل كل عامل مرتبة 
من األكثر ارتباطا بالمحور حتى 

 األقل 
 

 المعنويات المهارات والقدرات المعرفة الخبرات
 التشبع الفقرات التشبع الفقرات التشبع الفقرات التشبع الفقرات

16 0.826 4 0.781 9 0.901 18 0.881 
14 0.820 1 0.765 7 0.733 19 0.809 
17 0.731 2 0.652 11 0.642 20 0.752 
12 0.712 3 0.594 6 0.616 21 0.555 

 13 0.621 5 0.551 10 0.531 
 

15 0.523  8 0.507 
 2.070 3.045 4.162 9.919 الجذر الكامن

النسبة المئوية للتباين المفسر 
% 

39.19% 16.45% 12.03% 8.18% 

النسبة المئوية التراكمية للتباين 
% 

75.85 

 التشبع يعني قوة ارتباط الفقرة بالمحور الذي يضمها  
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وسػػجلت الفقػػره الثانويػػة مػػن بعػػد ادلعرفػػة )معرفػػة التدريسػػيُت تسػػاعد علػػى اسػػتخداـ الوسػػائل االلكًتونيػػة والربرليػػات اجلػػاىزة يف اكتسػػاب -5
الطلبة دلعرفة تقنيػات العمػل احلديثػة( أعلػى مسػتوى.بينما سػجلت فقػرة )وجػود ضػعف ملحػوظ يف امػتالؾ الطلبػة ادلعلومػات ادلتخصصػة 

 فية للعمل السياحي.) ادىن مستوى من رلمل فقرات ادلعرفة وىذا يعكس ضعف الربامج التعليمية واساليب التدريس ادلناسبة .الكا
وسػػجلت الفقػػرة الثانويػػػو لبعػػد ادلهػػػارات والقػػدرات ) اف اجلامعػػػة تػػرى اف التجربػػػة والتػػدريب افضػػػل وسػػيلة الكتسػػػاب ادلهػػارات العلميػػػة -6

ستوى  بينما سػجلت الفقػرة )وجػود ضػعف ملحػوظ يف امػتالؾ الطلبػة لالسػتعداد الػذىٍت للتحليػل واالسػتنتاج وادلهنية للطلبة.( اعلى م
 وفق ادلعلومات االكادؽلية ادلتاحة(ادىن مستوة من رلمل ادلهارات والقدرات .وىذا يعكس ضعف يف ادلهارات التعليمية واالكادؽلية .

ثانويػػة لبعػػد اخلػػػربات  ىػػو ) اىتمػػاـ االقسػػاـ العلميػػة بتوعيػػة الطلبػػة ضلػػو اخالقيػػات ادلهنػػػة امػػا اعلػػى مسػػتوى اجابػػة  العينػػة  للفقػػرات ال-7
السياحية( بينما حققت ادىن مستوى اجابة بُت رلمل اخلربات ) ضعف يف قدرة االدارات العليا على التصور والتخطيط لتنمية خربات 

رلػاؿ السػلوؾ ادلهػٍت واالخالقػي مػن جهػة اخػرى بعكػس  ضػعف ادلػؤىالت الطلبة( وىذا يعكس ااالىتماـ باالرتقاء دبسػتوى الطلبػة يف 
 التخطيطيو للقيادات اجلامعية ..

حققت اعلى مستوى اجابة العينة  لبعد ادلعنويات فقرة ) وجود رغبػة عاليػة لػدى الطلبػة يف التخصػص بالعمػل السػياحي بينمػا حققػت -8
ر الطالب بأف فرصة العمل السػياحي ربقػق مكانتػو االجتماعية(وىػذا يعكػس ادىن مستوى اجابة بُت رلمل ادلعنويات ) ضعف يف شعو 
 اليت سبثل سوؽ العمل السياحي الستيعاب وخلق فرص العمل للطلبة . ضعف االىتماـ بالتنسيق مع مؤسسات االعماؿ السياحية

 
 التوصيات ثانيا:
مسػػتوى اجلػػودة والكفػػاءة يف رلػػاؿ التػػدريس والػػربامج التدريبيػػة   علػػى قيػػادات كليػػات  العلػػـو السػػياحية  يف العػػراؽ اف تعمػػل علػػى ربسػػُت-1

 وتنمية البحث العلمي وسبكُت  الطلبة  من احلصوؿ على ادلعارؼ وادلهارت الالزمة وادلناسبة للعمل يف مؤسسات االعماؿ السياحية .
العمل  سوؽ إىل األكادؽلية احلياة من االنتقاؿ عملية بة على الطلاعادة النظر بادلناىج واساليب التدريس التقليدية وربديثها   دبا يسهل -2

 وتبادؿ اخلربات والتجارب مع اجلامعات العربيو والعادلية الرصينو يف التعليم السياحي .
التعلػيم  السػياحي اجلػامعي   مشػكالت حػل يف اإلسهاـ تستهدؼ اليت التطبيقية بالبحوث القياـدعم اجلامعات وادلؤسسات السياحية  -3

 من خالؿ االستفادة من خربات االساتذة واخلرباء اجلامعيُت يف اطار عمل مشًتؾ متكامل . 
داخػل الػبالد وخارجهػا   يف رلػاؿ زبصصػهمالعلميػة ادلسػتجدات بكػل لإلحاطػة للطػالب العلميػة والنػدوات التدريبيػة الػدورات تكثيػف-4

(خلػػرباء اكػػادؽلُت ومهنيػػُت  متخصصػػُت وتقويػػة ثقػػتهم بأنفسػػهم واعػػدادىم للعمػػل  online الفيديويػػة )واالسػػتفادة مػػن احملاضػػرات 
 السياحي .

 الفعليػة االحتياجػات دلعرفة اخلاص والقطاع اجلامعات بُت شراكة إغلاد ينبغي واالسياحية ، التعليمية ادلؤسسات بُت الًتابط نظرا العلية-5
دلتخصصػػة السػػياحية والفندقيػة .ومػػن خػػالؿ تفعيػػل احلػػوار وتعزيػػز التعػػاوف والتنسػػيق  ادلسػػتمر وادلثمػػر   الكػػوادر ا مػػن  السػػياحي للقطػاع

القػػًتاح ومناقشػػة  بػػرامج عمػػل مشػػًتكة لتوصػػيف االعمػػاؿ ادلطلوبػػة  وربديػػد االحتياجػػات والػػربامج التدريبيػػة  وفػػرص التوظيػػف احلاليػػة 
 وادلستقبلية .. 

 ودعمهػم وتشػجيعهم العلميػة والنػدوات ادلػؤسبرات  حلضػور أوسػع بشػكل امػامهم  اجملاؿ فتح للتدريسُت و  ادلستمر للتعليم دورات إقامة-6
 على اجملتمع احمللي والعادلي .  واالنفتاح حبوثهم نشر على
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 الجامعة المستنصرية 
 كلية العلوم السياحية  

 قسم إدارة الفنادق  
 

 م/ إستبانة 
 

 األستاذ الفاضل المحترم .. األستاذة الفاضلة المحترمة .. السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتو
   

تنمية رأس المال البشري وتأثيره على مخرجات التعليم السياحي الجامعي البحث ادلوسػػـو ))  نضع بُت أيديكم الكرؽلة إسػػػتبانة        
 دلا (( والذي ؽلثل دراسة ميدانية آلراء عينة من االساتذة من ذوي االختصاص يف كلية العلـو السياحية بامعيت ادلستنصرية وكربالء ، ونظراً 

( أماـ اخليار الذي √عملكم، شاكرين تعاونكم معنا يف اإلجابة على فقرات اإلستبانة بوضع )تتمتعوف بو من خربات علمية ومهنية دبجاؿ 
ترونو مناسبًا لالسالة ادلطروحة والذي سَتفد ىذا البحث للوصوؿ اىل نتائج دقيقة علمية وعملية تساىم تطوير القطاع السياحي يف سوؽ 

 العمل .
 واهلل ولي التوفيق

 
 الهام خضير شبر                           م.د مها عبدالستار عبدالجبار                                         . أ
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