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Abstract 

This study analyzes the process of training and developing human resources as a tool to construct 

the intellectual capital in the Sudanese banks, a case study Omdurman National Bank from 2015 

to 2018. The study includes most of the staff except the guards and office boys, 

correspondence…etc. I have selected Omdurman National Bank since it is one of the most 

important Sudanese banks in addition to its vital influence in governmental and private institutions.  

    The main problem of the research lies in recognizing the impact of training and 

developing the human resources as a device to build the intellectual capital, then it discusses the 

concept of human resources and intellectual capital. 

    The research is divided into an introduction, four topics and a conclusion. The first topic tackles 

human resources and intellectual capital. The second one concentrates on training and developing 

human resources. The third topic discusses Omdurman National Bank. Eventually, the fourth topic 

analyzes the case study.  
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    The results of the case study present a statistical significance between training and developing 

human resources on the one hand, and the intellectual capital on the other hand especially in private 

sectors with 88.7%.  

Recommendations focus on the importance of relating the training programs with application on 

the staff tasks in order to achieve the primary goals. The descriptive analytical method is the most 

appropriate mean to this study. To analyze statistics, SPSS will be used professionally along the 

statistical descriptive measurements such as repetitions and ratios. 

 

 ملخص البحث 

تناول البحث أثر تنمية وتدريب املوارد البشرية كأداة لبناء رأس املال الفكري يف املصارف السودانية دراسة حالة بنك 
م، ويشمل البحث مجيع العاملني عدا فئة العمال  واحلرس، ويعترب بنك 2018-2015أمدرمان الوطين للفرتة من  

املؤسسات املصرفية يف السودان، ملا له من أمهية قصوي على مستوي القطاع املصريف واملؤسسات أمدرمان الوطين من أهم  
اخلاصة، وتتمثل مشكلة البحث يف حماولة معرفة أثر تنمية وتدريب املوارد البشرية كأداة لبناء رأس املال الفكري يف 

دريب وتنمية املوارد البشرية، ومن مث تناول املصارف السودانية، ويهدف هذا البحث ايل تسليط الضوء علي مفهوم ت 
مفهوم املوارد البشرية و رأس املال الفكري و البشري، يتكون هيكل البحث من مقدمة وأربعة مباحث وخامتة، يتناول 
 املبحث األول مفهوم املوارد البشرية وراس املال الفكري والبشري، أما املبحث الثاين يتحدث عن تدريب وتنمية املوارد

البشرية بينما يناقش املبحث الثالث بنك أمدرمان الوطين واملبحث الرابع يتناول الدراسة امليدانية، ومن أهم النتائج اليت 
توصل اليها الباحث أثبتت الدراسة امليدانية أن هنالك عالقة  ارتباطية ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  بني 

%. ومن أهم 88.7ناء رأس املال الفكري يف القطاع اخلاص، حيث بلغت نسبتهم  تنمية وتدريب املوارد البشرية و ب
ضرورة ربط الربامج التدريبية ابجلانب التطبيقي يف العمل من أجل حتقيق األهداف املنشودة، هلذا فإن املنهج  التوصيات

لبحث على حزمة الربامج اإلحصائية الوصفي التحليلي هو املنهج املالئم هلذه الدراسة، ولتحليل البياانت فسوف يعتمد ا
االجتماعية   عينة SPSSللعلوم  خصائص  لوصف  املئوية  والنسب  الوصفي كالتكرارات  اإلحصاء  مقاييس  ومنها   ،

البحث. 
ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Key words:  Training and developing human resources, Intellectual capital, Omdurman National 

Bank,   

 تنمية وتدريب املوارد البشرية، رأس املال الفكري، بنك أمدرمان الوطين.  الكلمات املفتاحية: 
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 املقدمة: -

أبمرها  القائمني  على  لذلك جيب  املصارف  املنظمات وخاصة  املوارد يف كافة  وأغلي  أهم  من  البشري  العنصر  يعترب 
املورد الذي إذا جنحت يف أتهيله وتطويره جنحت يف حتقيق أهدافها النظر ما إذا كانت هذه   االهتمام هبذا  بصرف 

االهداف رحبية أو خدمية، فتنمية وتدريب املوارد البشرية يعترب من أهم احلوافز هلا للقيام بواجباهتا علي الوجه املطلوب 
حيث أييت االهتمام بتطويرها من خالل الدور احليوي الذي تقوم به يف حتقيق القدرات التنافسية للمنظمات، وتتبلور 

ية وتدريب املوارد البشرية كأداة لبناء رأس املال الفكري يف املصارف السودانية يف التحول من النظرة التقليدية فكرة تنم
اليت تري املوارد البشرية جمرد عنصر من عناصر االنتاج اليت تؤدي دوراً مرسوماً وحمدداً دون أي إضافة، ايل النظرة املتطورة 

د البشرية ابعتبارها القلب النابض والركيزة االساسية لتقدم القطاع املصريف ومتيزه يف اليت تؤمن ابألمهية القصوى للموار 
خدمة عمالئه لذلك يتناول هذا البحث أثر تنمية وتدريب املوارد البشرية كأداة لبناء رأس املال الفكري يف املصارف 

وظف الذي تلقي قدراً كبريا من الدورات م، فامل2018-2015السودانية، دراسة حالة: بنك أمدرمان الوطين للفرتة من  
التدريبية واليت تكون ابلفعل قد زادت من مهاراته وقدراته يستطيع القيام بواجباته الوظيفية على الوجه األكمل واليت يقع 

 يف أوهلا العميل ومدي اهتمامه به حىت يكسب رضاه. 

 مشكلة البحث:  -1.1
تنمية   البحث يف حماولة معرفة أثر  الفكري يف املصارف تتمثل مشكلة  املال  لبناء رأس  البشرية كأداة  وتدريب املوارد 

م، للدور احليوي الذي يقوم به، وانطالقا من 2018- 2015السودانية، دراسة حالة: بنك أمدرمان الوطين للفرتة من  
تتطلب منهم التطوير أمهية تطوير هذا القطاع وخاصة يف جمال التنمية والتدريب للموارد البشرية، حيث أن طبيعة عملهم  

املستمر واإلملام بكل ما هو جديد من أجل تقدمي أفضل اخلدمات للمجتمع، عليه فيمكن صياغة مشكلة البحث يف 
 األسئلة التالية:

 هل هناك عالقة ارتباطية بني تنمية وتدريب املوارد البشرية وبناء رأس املال الفكري؟  ✓
عمر، احلالة االجتماعية، املؤهل العلمي، سنوات اخلربة، الدرجة هل هناك أثر للعوامل الشخصية والوظيفية )ال ✓

 الوظيفية( على تنمية وتدريب املوارد البشرية كأداة لبناء رأس املال الفكري يف املصارف السودانية؟    
 البشرية؟ هل تتوفر القناعة لدى القائمني على إدارة بنك أمدرمان الوطين أبمهية تنمية وتدريب املوارد   ✓
 أمهية البحث:    .1-2

يعد موضوع تنمية وتدريب املوارد البشرية كأداة لبناء رأس املال الفكري يف القطاع اخلاص من املواضيع املهمة جدا وال 
 سيما يف القطاع املصريف وتنبع أمهية هذا املوضوع من: 
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 االهتمام بتنمية وتدريب املوارد البشرية. ❖
 ى مفهوم تنمية وتدريب املوارد البشرية.يقدم اسلواب مناسبا لكي نتعرف عل ❖
 تسليط الضوء على املصارف السودانية.  ❖
القطاع املصريف من حيث توفر  ❖ الذي هو ركيزة  البشري  الدراسة ابهتمامها ابلعنصر  تنبع أمهية هذه  كذلك 

 التدريب املالئم له ألداء واجباته بصورة ممتازة وخدمة عمالئه.
ت مشكلة تنمية وتدريب املوارد البشرية كأداة لبناء رأس املال الفكري يف حمدودية عدد الدراسات اليت عاجل ❖

 القطاع اخلاص عموما واملصارف السودانية بصورة خاصة. 
جمال دراسة تنمية وتدريب املوارد البشرية كأداة   يف النظرية  املعرفة إثراء من البحث هلذا العلمية وتنبع األمهية ❖

اإلدارية  القيادات منها تستفيد  نتائج وتوصيات ميكن أن  من يقدمه فيما التطبيقية أمهيته لبناء رأس املال الفكري، وتكمن
يف املصارف السودانية. ويتوقع الباحث أن يسهم هذا البحث يف فتح آفاق جديدة يف مزيد من الدراسات يف جماله، 

وموضوعه بصفة خاصة، كما ميكن أن يعد إضافة وأن يكون إضافة جديدة للمعرفة يف جمال الفكر التنظيمي بصفة عامة  
 جديدة للمكتبة العربية اليت ما زالت تفتقر إىل هذا النوع من الدراسات. 

 أهداف البحث:  .1-3
 يرمى هذا البحث إىل حتقيق عدد من األهداف أمهها ما يلي:

 .يهدف هذا البحث إىل تقدمي إطار نظري مناسب يوضح مفهوم تنمية وتدريب املوارد البشرية ✓
 إلقاء الضوء على مفهوم راس املال الفكري والبشري.  ✓
التعرف على أثر للعوامل الشخصية والوظيفية )العمر، احلالة االجتماعية، املؤهل العلمي، سنوات اخلربة، الدرجة  ✓

 على تنمية وتدريب املوارد البشرية كأداة لبناء رأس املال الفكري يف املصارف السودانية.    الوظيفية(
تقدمي اقرتاحات وتوصيات إىل ايل القطاع اخلاص بصورة عامة واملصارف السودانية خاصة على ضوء النتائج  ✓

                                                                         ناء رأس املال الفكري يف القطاع اخلاص.  اليت سيصل إليها البحث فيما يتعلق أبثر تنمية وتدريب املوارد البشرية كأداة لب
 فروض البحث:  .1-4

 يسعى هذا البحث الختبار الفروض التالية: 

رأس املال   توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة بني تنمية وتدريب املوارد البشرية وبناء  ✓
 الفكري. 
تؤثر العوامل الشخصية والوظيفية )العمر، احلالة االجتماعية، املؤهل العلمي، سنوات اخلربة، الدرجة الوظيفية(  ✓

 على تنمية وتدريب املوارد البشرية كأداة لبناء رأس املال الفكري.



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR)417-444 Vo: 6, No:3, 2020 

 

421 
 

تنمية وتدريب املوارد البشرية ودوره كأداة تتوفر القناعة لدى القائمني على إدارة بنك أمدرمان الوطين أبمهية   ✓
 لبناء رأس املال الفكري. 

 
 حدود الدراسة:  .1-5

 تتمثل حدود البحث فيما يلي:

املكانية: املصارف   احلدود  الفكري يف  املال  رأس  لبناء  البشرية كأداة  املوارد  وتدريب  تنمية  أثر  البحث  هذا  يغطي 
 السودانية، دراسة حالة: بنك أمدرمان الوطين. 

يغطي هذا البحث أثر تنمية وتدريب املوارد البشرية كأداة لبناء رأس املال الفكري يف املصارف السودانية،   احلدود الزمنية: 
 م. 2018- 2015دراسة حالة: بنك أمدرمان الوطين للفرتة من 

يف املصارف السودانية، : يغطي هذا أثر تنمية وتدريب املوارد البشرية كأداة لبناء رأس املال الفكري  احلدود البشرية
 دراسة حالة: بنك أمدرمان الوطين ويشمل مجيع املوظفني عدا فئة العمال واحلرس. 

أثر تنمية وتدريب املوارد البشرية كأداة لبناء رأس املال الفكري يف املصارف السودانية، دراسة حالة: احلدود املوضوعية:  
 بنك أمدرمان الوطين. 

 منهج البحث:  .1-6
هذا البحث يهدف إىل أثر تنمية وتدريب املوارد البشرية كأداة لبناء رأس املال الفكري يف املصارف السودانية،  ملا كان 

دراسة حالة: بنك أمدرمان الوطين فإن املنهج الوصفي التحليلي ابإلضافة للمنهج التارخيي ومنهج املسح االجتماعي 
 هي املناهج املالئمة هلذه الدراسة.

 لومات: مصادر مجع املع .1-7
 سوف يعتمد الباحث علي الوسائل التالية جلمع البياانت:

ستقاة من أداة البحث )االستبانة(.
ُ
 * املصادر األولية وتشمل: البياانت امل

* املصاااااادر الثانوية وتشااااامل: الكتب، الدورات وائالت، الرساااااائل اجلامعية، التقارير املنشاااااورة، املعلومات املتوفرة عرب 
 العاملية )االنرتنت(.  شبكة االتصاالت

 . هيكل البحث: 1-8
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يتكون هيكاال البحااث من مقاادمااة وأربعااة مباااحااث وخااامتااة، يتناااول املبحااث األول مفهوم املوارد البشااااااااااااااريااة وراس املااال 
الفكري والبشااااااااااااااري، أماا املبحاث الثااين يتحادث عن تادرياب وتنمياة املوارد البشاااااااااااااارياة بينماا ينااقش املبحاث الثاالاث بناك 

 واملبحث الرابع يتناول الدراسة امليدانية.  أمدرمان الوطين

 الكلمات املفتاحية:  .1-8
 تنمية وتدريب املوارد البشرية:

املاوارد البشراية يف اجلهااز االداري  اجلهد املانظم واملخطاط لاه لتزوياد  :( إن التدريب والتنمية مها2010يري )الصباغ،
 بناء.            وقدراهتا، وتغيري سلوكها واجتاهاهتا بشكل اجيايبمعينة، وحتسني وتطوير مهاراهتا   مبعاارف

 :مفهوم رأس املال الفكري

( رأس املال الفكري أبنه القيمة اإلقتصادية لفئتني من األصول غري امللموسة OECD   – 1999تعرف منظمة )
 هي رأس املال التنظيمي )اهليكلي( ورأس املال البشري. 

 بنك أمدرمان الوطين: 

م 1993/ 14/8( أتسس بنك أمدرمان الوطين يف  1ص  2010)بنك أمدرمان الوطين، إدارة التخطيط والبحوث  
وذلك لتقدمي اخلدمات املصرفية لرتقية البالد وإنساهنا وذلك بتقدمي حزمة متناسقة ودقيقة من اخلدمات املصرفية املختلفة 

واإلسرتا واإلقتصادية  القومية  القطاعات  لكافة  التمويل  البعد و  ذات  النظامية  األجهزة  لكافة  التمويل  وتقدمي  تيجية، 
اإلسرتاتيجي، وقد توافقت لتأسيس هذا الصرح الرائد رغبات وأهداف عدد من املؤسسات اإلقتصادية الوطنية وهي 

 مؤسسات ذات بعد إسرتاتيجي وبذلك تساهم يف حتقيق إسناد حقيقي ومتني ملركز البنك املايل واإلداري. 

 النظري:اإلطار  

 املبحث األول: مفهوم راس املال الفكري والبشري: 

  :. مفهوم إدارة املوارد البشرية2-1

رسالتها والوصول إىل  حتتاج املنظمة إىل العديد من املوارد البشرية واملادية واملالية والتقنية واملعلوماتية وذلك ألجل حتقيق
بدون تدخل املوارد البشرية،   يت حتتاجها املنظمة فاملوارد األخرى ال تعملوتعد املوارد البشرية من أهم املوارد ال . أهدافها

إىل  ازدادت احلاجة وبسبب ظهور العوملة وإزالة احلواجز بني الدول وتطور وسائل االتصاال وتكنولوجياا املعلوماات، فقاد 
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املطلوب، وابلتايل ظ  املوارد  هرت هنااكتوفري موارد بشرية كفؤة ومؤهله تضطلع مبسؤولياهتا ابلشكل  إدارة  حاجة إىل 
ويري . وحتفيزها ومتابعة أدائها البشرية لتتوىل استقطاب واختيار وتوظيف املوارد البشرية الكفؤة، واإلشراف عالى تادريبها

 :من جانبني ( ميكن النظر إىل املوارد البشرية2010)جودة ،

 املوارد البشرية كافة العاملني يف القطاع العام اجلانب ائتمعي الكلي، حيث يتضمن مفهوم    - أ

 .ابإلضافة إىل العاطلني عن العمل والقادرين عليه والراغبني فيه واخلااص  

وطاقاااهتم  - ب مبهااراهتم  يتعلاق  فاايما  العااملني  املفهااوم كافاة  يتضامن  اجلاازئي،  املنظماي  وأدائهم،   اجلاناب  ومؤهالهتم 
 .للعمل خالل استقطاب وجذب املرشاحني نضمامهم إىل املنظمة منابإلضافة إىل املتوقع ا

أبهنا العملية اخلاصة ابستقطاب األفراد وتطويرهم واحملافظة عليهم  إدارة املاوارد البشراية) 2017ويعارف )عبد ائيد، 
 يف إطار حتقيق أهداف املنظمة وأهدافهم. 

  . مفهوم راس املال البشري:2-3

البش املال  املنظمة حتصل على إن رأس  أن  يتصف خباصية هامة وهي  والذي  الفكري  املال  رى أحد مكوانت رأس 
مسامهاته يف العمل بدون أن تتملكه بشكل مباشر مما يضيف درجة من عدم التأكد بنسبة الستخدامه. يرى )عرقوب، 

اانهتا املتعددة وملواهبها العقلية ( إن تنمية رأس املال البشري هي عبارة عن تعبئة للطاقات البشرية وبلورة إلمك2014
املوارد  لكافة  االمثل  االستغالل  طريق  يف  مبدعة  بصورة  استخدامها  ليمكن  مكانتها،  ورفع  قيمتها  لزادة  واجلسدية 
االقتصادية. ويقصد برأس املال البشرى املعرفة واملهارات، ابإلضافة إىل القدرات الذاتية لتحديد وإجياد مصادر املعرفة 

رات اليت ال ميتلكها األفراد حاليا، وهو ما يطلق عليه املديرون أحياانً املبادأة أو االبتكار أو قدرات املنظمة، وعلى واملها
ذلك يظهر االختالف بني رأس املال البشرى ورأس املال اهليكلي، فاملعرفة واملهارات يف عقول األفراد متثل رأس املال 

 قط إذا مت نقلها وحتويلها وتكويدها يف مستندات متنوعة ابملنظمة. البشرى، وتتحول إىل رأس مال هيكلي ف

 . مفهوم راس املال الفكري:2-4

املعرفة اليت ميكن حتويلها إىل أرابح ويعرف كذلك أبنه "جمموع  ( أن راس املال الفكري هو2002ترى )حسن و راوية،
 Intellectual Capitalستحوذ رأس املال الفكري  كل ما يعرفه كل فرد يف املنظمة وحيقق ميزة تنافسية يف السوق. ي

الذى يعرب عن األصول غري امللموسة يف املنظمة على اهتمام كبري يف الوقت احلاضر من حيث مفهومه، عناصره، وحتديد 
قيمته، ويرجع ذلك إىل عدة أسباب منها: أن قياس األصول غري امللموسة يساعد اإلدارة على أن تركز اهتمامها على 
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مية ومحاية رأس املال الفكري كما أهنا تدعم هدف املنظمة اخلاص بزادة قيمة األسهم، و املساعدة على زادة كفاءة تن
أسواق رأس املال من خالل تزويد املستثمرين احلاليني واملرتقبني مبعلومات أفضل، ومن مث ختفيض التقلبات إىل احلد 

 يف األجل الطويل.  األدىن مما يؤدى إىل ختفيض تكلفة رأس املال  

 . مكوانت رأس املال الفكري: 2-5

 ( يتضمن رأس املال الفكري أربعة مكوانت رئيسية هي: 2004يرى )موسي،

 رأس املال البشرى، ويرتبط ابملوارد البشرية ابملنظمة، حيث يشمل املعرفة اليت ميكن حتويلها إىل قيمة.  -

نظمة، وتشمل البنية املادية مثل املباين واحلاسبات اإللكرتونية، والبنية غري رأس املال اهليكلي، ويرتبط ابلبنية التحتية للم -
 امللموسة مثل اتريخ املنظمة وثقافتها وإدارهتا. 

أصول املنظمة: ويقصد هبا رأس املال اهليكلي الذي تستخدمه املنظمة خللق القيمة يف عملياهتا التجارية مثل تسهيالت   -
 التشغيل وشبكات التوزيع. 

  لكية الفكرية: وتتضمن األصول الفكرية اليت مت احلصول على محاية قانونية هلا.امل -

 املبحث الثاين: تنمية وتدريب املوارد البشرية: 

 . مفهوم تنمية تدريب املوارد البشرية: 3-1

معارف وقدرات وإكساب الفرد  واملستمرة اليت هتدف إىل تزويد  ( ان التدريب هو العملية املنظمة2009يرى) كجوك،
ينسجم مع التغريات اليت حتدث  وجهات النظر واألفكار، واألسس السابقة لدى األفراد مبا ومهارات جديدة، او تغيري

يهدف إىل تعميق املعرفة املتخصصة لدى  وبذلك التدريب .يف بيئة العمل وخاصة يف اجلوانب التكنولوجية والتنظيمية
( أن التدريب تغيري يف االجتاهات النفسية 2012ويري )ماهر،   .نة أو أداء وظيفة ماعمل أو عدة أعمال معي الفرد إلجناز

 الذهنية للفرد جتاه عمله متهيدا لتقدمي معارف ورفع مهارات الفرد يف اداء العمل. 

معلومات  العاملني يف املنظمة هبدف إكساهبم إىل ( أنه عبارة عن برامج خمططة يتم توجيهها2013ويري )رضوان،    
  مهارات وسلوكيات معينة.و 
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  :الفرق بني التدريب والتنمية.  3-2  

 يوضح املقارنة بني التدريب والتنمية (: 1واجلدول )

 التنمية  التدريب وجه املقارنة
 املديرون  العاملون من غري املديرون  فئات املشاركني
 طويل األمد  قصري األمد املدى الزمين 
 عامة  فنية األهداف

 (19، ص2013)رضوان،  املصدر:

 :تدريب املوارد البشرية تنمية . فوائد3-3
القيادية واالشراف  (  سواء كان التدريب على استخدام مكائن جديدة أو عالى األسااليب2008يري ) املوسوي ،  

واء كااان التاادريب التفاااوض وعقااد صاافقات الشراء والبيااع وساا أو من أجل زادة ثقافة خدمة العمالء ومهاارات
يقاارتن بفوائااد واضااحة وحمااددة  املوظف، للمحاسب أو للمهنادس، داخال املنظماة أو خارجهاا، فالباد ان  للماادير أو

 :ابلنساابة جلميااع العاااملني يف املنظمااة، وسنحاول هنا حصر نوعني من الفوائد 
 : . فوائد التدريب للمنظمة3-3-1
 . نوعية اإلنتاج وزادة كميته نظمةحتسني رحبية امل-
  . ويساعد العاملني يف التعرف على األهداف التنظيمية. حتسني معنوية العاملني-
  .تقليل التكاليف يف ائاالت الفنية واإلدارية و ختفيض احلوادث واصاابت العمل-
 : . فوائد التدريب لألفراد3-3-2
  القارارات، ويزياد مان مهاراهتم يف حل املشاكل اليت تواجههم يف العمليساعد األفراد عالى اختااذ  -
 . يساعد العاملني على التغلب على حاالت القلق والتوتر والصراع داخل املنظمة-
 . واالتصاالت واالجتاهات يقاادم لألفااراد معلومااات عاان كيفيااة حتسااني مهاااراهتم القياديااة-

 أمدرمان الوطين:املبحث الثالث: بنك  

سوف نتناول يف هذا اجلزء بنك أمدرمان الوطين حيث مسي با " سيد شباب املصارف " إنطالقاً من عمره الزمين، الفىتى 
يف العمر املصريف اإلسالمي، ومن عصب نشاطه الصلب الشاب، خالل فرتة وجيزة إستطاع البنك حتقيق توسعاً شاماًل 

جل أحناء السودان، ظل رأمساله املدفوع يتطور منذ أتسيسه وحىت هناية العام املايل   غطت خدماته رأسياً وأفقياً حبيث
 م، ليصبح أكرب رأمسال مدفوع يف القطاع املصريف السوداين.2018
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 . األهداف العامة للبنك: 4-1

جتويد خدماته فإنه ابإلضافة إىل أهداف البنك املتمثلة يف حتقيق معدالت رحبية عالية تساهم يف تقوية مركزه املايل و 
كذلك له أهداف قومية متمثلة يف رغبة البنك يف أن يكون ركيزة قوية لإلقتصاد الوطين مبشاركة الدولة يف تنفيذ العديد 
إليه األهداف األساسية لكل مصرف نذكر  من األنشطة اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية واخلدمية كل ذلك مضافاً 

 منها: 

 ات العاملني ابخلارج متويل عمليات التجارة اخلارجية. جتميع وقبول املدخر  .1
 يساهم البنك يف متويل مشروعات التنمية اإلقتصادية والتعدين جمال البرتول والنقل والصناعة.  .2
 إنشاء الشركات اخلاصة ابلبنك واملسامهة يف إنشاء شركات مع الغري خلدمة أهداف البنك.  .3
 والتنمية املتوازنة وذلك إبنشاء الفروع يف كل والات السودان.   حتقيق العدالة اإلجتماعية .4
تقوية مركزه املايل حبيث يصبح ضامناً أساسياً لصادرات السودان وذلك عرب إنشاء عالقة مراسلة مع أكثر من  .5
 ( مراسالً يتوزعون يف أحناء املعمورة. 120)
 . مالمح من إسرتاجتية البنك: 4-2

 ط البنك املختلفة أبحكام الشريعة اإلسالمية.اإللتزام يف ضبط مناش .1

تاحة والتوظيف األمثل للموارد.  .2
ُ
 إستخدام أحدث نُظم التقنية املصرفية امل

 تطوير املهارات واخلربات لرأس املال البشري ومتتني وتوسيع عالقات البنك مع ُمراسليه ابخلارج.    .3

 الدراسات السابقة: -5

املباشرة مبوضوع  الصلة  الدراسات ذات  للباحث ندرة  الدراسة ظهر  املتصلة مبوضوع  السابقة  الدراسات  ابلرجوع ايل 
عربية واحمللية اليت تناولت موضوع تطوير املوارد البشرية وأثره يف تنمية ثقافة الدراسة احلالية، وإن الدراسات امليدانية ال 

خدمة العمالء تعترب قليلة نسبيا، وسيقوم الباحث ابستعراض سته من الدراسات العربية واحمللية، السابقة يف هذا الصدد 
 من الرسائل العلمية وهي: 

التدريب يف رفع كفاءة أداء العاملني دراسة ميدانية على   ( إىل معرفة أثر2006. هدفت دراسة )الزائد ،5-1  
شركات الصناعات النسيجية والتعرف على قناعات القائمني على إدارة املنظمات ابلنسبة ملوضوع التدريب ومدى 

بية على أداء األمهية اليت يولونه إاها، التعرف على أوجه القصور أو الضعف يف الربامج التدريبية القائمة وأتثرياهتا السل
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العاملني، التعرف على مدى متابعة أدارة املنظمات للتغريات البيئية وأخذها بعني االعتبار عند اإلعداد للربامج 
 التدريبية.

)السامرائي،5-2 دراسة  أن  حني  يف  التدريب 2010.  اسرتاتيجيات  أثر  على  التعرف  إىل  الدراسة  هدفت  وقد   )
دربون، مناهج برامج التدريب، اخلدمات اإلدارية واإلشراقية وأثرها يف جناح الربانمج )املتدربون ورغبتهم يف التدريب، امل

التدرييب( على تطوير املوارد البشرية )حتقيق أهداف الدورة وترمجتها لالحتياجات التدريبية، الدافعية، الرغبة يف التغيري( 
انه توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  أمهها  يف وزارة الكهرابء يف العراق. توصلت الدراسة إىل عدة نتائج من

  (    0.05 ( بني اسرتاتيجيات التدريب )املتدربون ورغبتهم يف التدريب، املدربون، مناهج برامج التدريب، اخلدمات
مجتها لالحتياجات اإلدارية واإلشراقية وأثرها يف جناح الربانمج التدرييب( وتطوير املوارد البشرية )حتقيق أهداف الدورة وتر 

ضرورة تطوير  التدريبية، الدافعية، الرغبة يف التغيري( يف وزارة الكهرابء يف العراق. كما توصلت الدراسة إىل توصيات أمهها
 نظام احلوافز املعمول به يف وزارة الكهرابء يف العراق. 

بينما دراسة )قصاب، 5-3 معرفة ت2008.  ايل  منشورة هدفت  ماجستري غري  املوارد ( رسالة  إدارة  طبيق سياسات 
البشرية يف رفع كفاءة أداء العاملني يف املصرف التجاري السوري وأهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة وجود أثر ذو 
داللة إحصائية بني سياسات إدارة املوارد البشرية وكفاءة أداء العاملني، أنَّ نظام احلوافز املوجودة يف املصرف التجاري 

 حيقق الغاية املرجوة منه.  السوري

 . التعليق على الدراسات السابقة: 5-4

يتضح من خالل استعراض الدراسات السابقة تباين موضوعاهتا وأهدافها، ومت التوصل إيل أن مجيع الباحثني اهتموا 
راسات السابقة يف مبوضوع تدريب وتطوير وتنمية املوارد البشرية و اخلدمات املقدمة للعمالء، و استفاد الباحث من الد

عدد من اجلوانب من أمهها املنهجية املستخدمة يف معرفة تطوير املوارد البشرية وخدمات العمالء، ما مييز هذه الدراسة 
أهنا ركزت علي تدريب وتطوير املوارد البشرية ومعرفة أثره يف تنمية ثقافة خدمة العمالء يف القطاع احلكومي، كما أهنا 

تميز يف خدمة العمالء وأسسه، كذلك مما مييز هذه الدراسة أهنا سلطت الضوء علي بلدات منطقة تطرقت إيل مفهوم ال
الراض، وهذا ما مل يتم يف أي دراسة سابقة مما جيعل هذه الدراسة إضافة حقيقة ملكتبات الدراسات العليا ابجلامعات 

 دراسة مكملة للدراسات اليت سبقتها وليس تكراراً هلا.   ابململكة العربية السعودية والوطن العريب بصورة عامة، وهي تعترب
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 املبحث الرابع: إجراءات الدراسة امليدانية: 

 .منهج الدراسة: 6-1

ملا كان هذا البحث يهدف إىل أثر تنمية وتدريب املوارد البشرية كأداة لبناء رأس املال الفكري يف املصارف السودانية، 
الوطين فإن املنهج الوصفي التحليلي ابإلضافة للمنهج التارخيي ومنهج املسح االجتماعي دراسة حالة: بنك أمدرمان  

 هي املناهج املالئمة هلذه الدراسة.

 . جمتمع الدراسة: 6-2

العالقة  ذات  النتائج  عليها  يعمم  أن  على  الباحث  يسعى  اليت  العناصر  من  الكلية  ائموعة  الدراسة  مبجتمع  يقصد 
يشتمل جمتمع الدراسة على عينة مت اختيارها بصورة عشوائية من موظفني بنك أمدرمان الوطين ما ابملشكلة املدروسة و 

 عدا فئة العمال واحلرس.

 . عينة الدراسة: 6-3

اعتمد الباحث عينة من جمتمع الدراسة وذلك بغرض احلصول على البياانت املطلوبة لغرض الدراسة ومت اختيارها من 
( استمارة على املستهدفني، ومت استالم عدد 100فقرة السابقة حيث قام الباحث بتوزيع )جمتمع البحث املوضح يف ال 

 %( حيث أعادوا االستمارات بعد ملئها بكل املعلومات املطلوبة يف حماور االستبيان.97( استمارة وذلك بنسبة ) 97)

 . أداة الدراسة:6-4

لدراسة مت تصميم االستبانة واليت تعكس أثر تنمية وتدريب من أجل احلصول على املعلومات والبياانت األولية هلذه ا
املوارد البشرية كأداة لبناء رأس املال الفكري يف املصارف السودانية، دراسة حالة: بنك أمدرمان الوطين، واالستبانة هي 

دة من عينة الدراسة ويتم  من الوسائل املعروفة جلمع املعلومات امليدانية وتتميز إبمكانية مجع املعلومات من مفردات متعد 
 حتليلها للوصول للنتائج احملددة، ولقد اتبع الباحث خالل عملية بناء أداة الدراسة اخلطوات التالية:

الرجوع إىل األدبيات السابقة املتعلقة مبوضوع الدراسة واالطالع على ما كتب عن تطوير املوارد البشرية   ❖
 خدمة العمالء. 

سة على عدد من املختصني من أساتذة اجلامعات، كما مت االستفادة من خربات قام الباحث بعرض أداة الدرا ❖
وجتارب بعض املختصني كمحكمني حيث طلب منهم إبداء أراءهم وإصدار أحكامهم على األداء من حيث مدى 

 اتساق الفقرات مع فروض البحث ويف ضوء مالحظاهتم مت ما يلي: 
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 حذف الفقرات اليت اقرتح حذفها. ✓
 الفقرات وإعادة صياغتها لتعطى املدلول املقصود منها.   تعديل بعض ✓

وقد حاول الباحث يف صياغة أسئلة االستبانة ومراعاة احليادية املمكنة ابالبتعاد عن املعاين اليت يصعب فهمها أو 
املختارة   يلتبس معناها. وبناًء على ذلك مت تصميم استمارة االستقصاء لتفي ابلغرض املطلوب ئتمع الدراسة والعينة

 وبعدها مت إعداد االستبانة يف صورهتا النهائية واشتملت على قسمني: 

تضمن البياانت األولية ألفراد العينة وهي العمر، املؤهل العلمي، الدرجة الوظيفية، احلالة االجتماعية،   القسم األول:
 سنوات اخلربة.

الدراسة أن حيددوا إجاابهتم عن ما تصفه كل عبارة ( عبارات طلب من أفراد عينة  9: حيتوى على عدد )القسم الثاين
وفق مقياس ليكرت اخلماسي املتدرج والذي يتكون من مخس مستوات )أوافق بشدة، أوافق، ال رأى، ال أوافق، ال 
أوافق بشدة( ولقد مت توزيع هذه العبارات على فرضيات الدراسة، كما مت ترميز إجاابت املبحوثني حىت يسهل إدخاهلا 

 2إىل العبارة أوافق بشدة والرقم    1جهاز احلاسوب للتحليل اإلحصائي وذلك على النحو التايل حيث يشري الرقم  يف  
فيشري إىل العبارة ال   5إىل ال أوافق أما الرقم    4يشري إىل ال رأي بينما يشري الرقم    3يشري إىل العبارة أوافق كما الرقم  

 أوافق بشدة. 

 ن /عددها الوسط الفرضي = جمموع األوزا

=5+4+3 +2 +1   /5  =3 

واهلدف من الوسط الفرضي هو مقارنته ابلوسط احلسايب الفعلي للعبارة حيث إذا زاد الوسط الفعلي عن الوسط الفرضي 
دل ذلك على عدم موافقة املبحوثني على العبارة أما إذا قل عن الوسط الفرضي دل ذلك على موافقة املبحوثني على 

 العبارة.

 اداة الدراسة: . صدق  6-6

للتأكد من الصدق الظاهري لالستبيان وصالحية أسئلته من حيث الصياغة والوضوح قام الباحث بعرض االستبيان 
على ثالثة من احملكمني األكادمييني واملتخصصني مبجال الدراسة، ومن خمتلف املواقع الوظيفية والتخصصات العلمية، 

إجراء التعديالت، فيما أشار العدد اآلخر من احملكمني أن االستبيان بشكله وبعد استعادة االستبيان من احملكمني مت  
 احلايل مستوفياً لشروط الدراسة.
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 . ثبات أداة الدراسة: 6-7

يقصد بثبات االختبار أن يعطى املقياس نفس النتائج إذا ما استخدم أكثر من مرة حتت ظروف مماثلة، كما يعرف 
تساق يف القياسات اليت يتم احلصول عليها مما يقيسه االختبار، والختبار مدى توافر الثبات أيضاً أبنه مدى الدقة واال

( ألفا كرنباخ  املصداقية  معامل  احتساب  مت  األسئلة  على  اإلجاابت  بني  الداخلي  واالتساق  -Alphaالثبات 
cronbachوقد مت إجراء اختبار املصداقية على إجاابت 60  ( وتعترب القيمة املقبولة إحصائياً ملعامل ألفا كرنباخ ،%

( وتعىن هذه القيمة توافر درجة عالية جداً من الثبات 0.87املستجيبني لالستبانة حيث قدرت قيمة معامل ألفا كرنباخ )
 الداخلي يف اإلجاابت مما ميكننا من االعتماد على هذه اإلجاابت يف حتقيق أهداف الدراسة وحتليل نتائجها. 

 . أساليب املعاجلة اإلحصائية: 6-8

والذي يعد من أقوى الربامج املستخدمة يف عمليات  SPSSلتحليل بياانت أسئلة االستبانة استخدم الباحث برانمج  
وهي تعىن   Statistical package for social scienceهي اختصار لا    SPSSالتحليل اإلحصائي، وكلمة  

ة، وخيتص هذا الربانمج يف حتليل البياانت سواًء كان حتليالً وصفياً أو حتليالً استنباطياً احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعي
 أو ما يعرف ابختبارات الفروض. 

 . عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: 6-9

 . حتليل بياانت الدراسة امليدانية: 6-9-1

 أوالً: حتليل البياانت الشخصية: 

الباحث ع موضوعية حرص  بنتائج  على وللخروج  وذلك من حيث مشوهلا  الدراسة  ممثلة ئتمع  العينة  تكون  أن  لى 
اخلصائص التالية )العمر، احلالة االجتماعية، املؤهل العلمي، سنوات اخلربة، الدرجة الوظيفية(، وفيما يلي التوزيع التكراري  

 إلجاابت الوحدات املبحوثة والذي يعكس اخلصائص األولية لعينة الدراسة:

 ( يوضح اإلجاابت: 2سؤال املبحوثني عن العمر واجلدول ) : مت  العمر .1

 التوزيع التكراري ألفراد العينة وفق متغري العمر (: 2اجلدول )

 النسبة % العدد  العمر
 10.3 10 30وأقل من    20
 58.8 57 40وأقل من    30
 26.8 26 50وأقل من    40
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 4.1 4 50أكثر من  
 100 97 اجملموع

 ( 2019)إعداد الباحث من نتائج اإلستبيان، :املصدر

 %58.8حيث بلغت نسبتهم    40- 30( أن غالبية أفراد العينة ترتاوح أعمارهم عن  2يتضح من اجلدول )
. أما أفراد العينة والذين تزيد أعمارهم عن %  26.8سنة    50-40بينما بلغت نسبة الذين ترتاوح أعمارهم ما بني  

 % من إمجايل العينة. 4.1سنة فقد بلغت نسبتهم    50

 ( يوضح اإلجاابت: 3مت سؤال املبحوثني عن احلالة االجتماعية واجلدول ). احلالة االجتماعية: 2
 التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق متغري احلالة االجتماعية  (:3اجلدول )

 النسبة % العدد  احلالة االجتماعية
 86.6 84 متزوج 
 13.4 13 عازب 
 100 97 اجملموع

 ( 2019)إعداد الباحث من نتائج اإلستبيان، :املصدر

بينما   % من أفراد العينة املبحوثة86.6( أن غالبية أفراد العينة من املتزوجني حيث بلغت نسبتهم  3يتضح من اجلدول ) 
 % وهذه النسبة تدل على استقرار أفراد عينة الدراسة مما ينعكس ذلك على أدائهم.13.4بلغت نسبة غري املتزوجني  

 ( يوضح اإلجاابت: 4مت سؤال املبحوثني عن املؤهل العلمي اجلدول ) املؤهل العلمي:  .2

 العلمي يوضح التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق متغري املؤهل (:4اجلدول )

 النسبة % العدد  املؤهل العلمي 
 44.3 43 اثنوي 
 47.4 46 جامعي

 8.3 8 فوق اجلامعي 
 100 97 ائموع 

 ( 2019)إعداد الباحث من نتائج اإلستبيان، :املصدر

%  55.7( أن غالبية أفراد العينة من محلة التعليم اجلامعي وفوق اجلامعي حيث بلغت نساااابتهم  4يتضااااح من اجلدول )
% فقط وعليه ميكننا القول أبن عينة الدراساااااااااااااة من العينات 44.3أفراد العينة بينما بلغت نسااااااااااااابة التعليم الثانوي  من 

 املؤهلة علمياً وابلتايل يؤدى إىل احلصول على أراء موضوعية حول موضوع البحث.

 اإلجاابت: ( يوضح  5مت سؤال املبحوثني عن سنوات اخلربة اجلدول ). سنوات اخلربة:  4
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 التوزيع التكراري ألفراد العينة وفق سنوات اخلربة(: 5اجلدول )

 النسبة % العدد  سنوات اخلربة 
 7.2 7 5أقل من  

 36.1 35 سنة   10وأقل من    5
 30.9 30 سنة   15وأقل من    10

 21.6 21 20وأقل من    15
 4.1 4 سنة فأكثر  20

 100 97 اجملموع
 ( 2019نتائج اإلستبيان،)إعداد الباحث من  :املصدر

سنة حيث بلغت نسبتهم    10-5( أن غالبية أفراد العينة هلم سنوات خربة ترتاوح ما بني 5يتضح من اجلدول )
% أما أفراد العينة والذين تقل خربهتم  30.9سنة   15 -10بينما بلغت نسبة الذين ترتاوح خربهتم ما بني    % 36.1

 %.7.2سنوات فقد بلغت نسبتهم   5عن 

 ( يوضح اإلجاابت:6مت سؤال املبحوثني عن الدرجة الوظيفية اجلدول ) الدرجة الوظيفية: .  5

 التوزيع التكراري ألفراد العينة وفق الدرجة الوظيفية  (:6اجلدول )

 النسبة % العدد  الدرجة الوظيفية
 12.4 12 10إيل    12من

 50.5 49 5إيل    9من  
 37.1 36 1إيل    4من  

 100 97 اجملموع
 ( 2019)إعداد الباحث من نتائج اإلستبيان، :املصدر

 50.5سنة حيث بلغت نسبتهم    5- 9( أن غالبية أفراد العينة ترتاوح درجتهم الوظيفية ما بني  6يتضح من اجلدول ) 
% أما أفراد العينة والذين ترتاوح درجتهم 12.4(  10-12بينما بلغت نسبة الذين ترتاوح درجتهم الوظيفية من )  %

 %. 37.1(  1-4ما بني )

 اثنياً: حتليل البياانت األساسية: 

يهدف الباحث من حتليل البياانت األسااااااااااساااااااااية التمكن من معرفة مدى متثيلهم ئتمع الدراساااااااااة ومن مث يقدم  
الباحث إحصاااءاً وصاافياً للبياانت األساااسااية ألفراد عينة الدراسااة، وقد قام الباحث بتلخيص البياانت يف جداول واليت 

قد اساااتخدم التوزيع التكراري لتوضااايح عدد املشااااهدين  توضاااح قيم كل متغري لتوضااايح أهم املميزات األسااااساااية للعينة و 
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للقيمة الواحدة داخل املتغري يف شاااااااااااكل أرقام ونساااااااااااب مئوية. وفيما يلي التوزيع التكراري إلجاابت الوحدات املبحوثة 
 جلميع حماور االستبانة:

 يعة العمل الذي أقوم به يف وظيفيت( التوزيع التكراري للعبارة )إن موضوعات الدورات التدريبية هلا عالقة بطب (:7اجلدول )

 النسبة % العدد  اإلجابة 
 28.9 28 أوافق بشدة 
 59.8 58 أوافق 
 7.2 7 ال رأى
 3.1 3 ال أوافق 

 1 1 ال أوافق بشدة 
 100 97 اجملموع

 ( 2019)إعداد الباحث من نتائج اإلستبيان، :املصدر

( ارتفاع تكرار اإلجاابت يف فئة أوافق وأوافق بشاااااااااادة وهذا يدل على أن معظم مفردات العينة 7يتضااااااااااح من اجلدول )
يوافقون على إن موضاااوعات الدورات التدريبية هلا عالقة بطبيعة العمل الذي أقوم به يف وظيفيت، حيث بلغت نسااابتهم  

ا أفراد العينة والذين مل يبدوا إجاابت حمددة فقد بلغت  % أم4.1% بينما بلغت نسبة غري املوافقون على ذلك  88.7
 %.   7.2نسبتهم  

 التوزيع التكراري للعبارة )لقد أضافت يل الدورات التدريبية شيئا جديدا من املعارف العملية واملهارات السلوكية(  (:8اجلدول )

 النسبة % العدد  اإلجابة 
 19.6 19 أوافق بشدة 
 47.4 46 أوافق 
 9.3 9 ال رأى
 16.5 16 ال أوافق 

 7.2 7 ال أوافق بشدة 
 100 97 اجملموع

 ( 2019)إعداد الباحث من نتائج اإلستبيان، :املصدر

( ارتفاع تكرار اإلجاابت يف فئة أوافق وأوافق بشاااااااااادة وهذا يدل على إن معظم مفردات العينة 8يتضااااااااااح من اجلدول )
يوافقون على أ نه لقد أضاافت يل الدورات التدريبية شايئا جديدا من املعارف العملية واملهارات السالوكية، حيث بلغت  

%. أما الذين مل يبدوا إجاابت حمددة فقد بلغت   23.7ك % بينما بلغت نسااااابة غري املوافقون على ذل  67نسااااابتهم  
 .%  9.3نسبتهم  



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR)417-444 Vo: 6, No:3, 2020 

 

434 
 

 

 التوزيع التكراري للعبارة )لقد أثرت تنمية وتدريب املوارد البشرية على بناء رأس املال الفكري(  (:9اجلدول )

 النسبة % العدد  اإلجابة 
 15.5 15 أوافق بشدة 
 48.5 47 أوافق 
 10.2 10 ال رأى

 18.6 18 أوافق ال  
 7.2 7 ال أوافق بشدة 
 100 97 اجملموع

 ( 2019)إعداد الباحث من نتائج اإلستبيان، :املصدر

( ارتفاع تكرار اإلجاابت يف فئة أوافق وأوافق بشدة وهذا يدل على أن معظم مفردات العينة 9يتضح من اجلدول )
 64يوافقون على أنه لقد أ لقد أثرت تنمية وتدريب املوارد البشرية على بناء رأس املال الفكري، حيث بلغت نسبتهم  

  %10.2 .الذين مل يبدوا إجاابت حمددة فقد بلغت نسبتهم% و    25.8% بينما بلغت نسبة غري املوافقون على ذلك  

 التوزيع التكراري للعبارة )لقد حصلت من الدورات التدريبية مهارات ومعلومات ساعدتين يف بناء راس املال الفكري( (:10اجلدول )

 النسبة % العدد  اإلجابة 
 22.5 18 أوافق بشدة 
 41.3 33 أوافق 
 11.3 9 ال رأى

 21.3 17 أوافق ال  
 3.8 3 ال أوافق بشدة 
 100 80 اجملموع

 ( 2019)إعداد الباحث من نتائج اإلستبيان، :املصدر

( ارتفاع تكرار اإلجاابت يف فئة أوافق وأوافق بشدة وهذا يدل على أن معظم مفردات العينة 10يتضح من اجلدول )
مهارات ومعلومات ساعدتين يف بناء راس املال الفكري، بلغت يوافقون على انه لقد حصلت من الدورات التدريبية  

% الذين مل يبدوا إجاابت حمددة بلغت نسبتهم  25.1% بينما بلغت نسبة غري املوافقون على ذلك63.8نسبتهم  
11.3 % 

 ( فكريكلما زادت تنمية وتدريب املوارد البشرية زاد بناء راس املال الالتوزيع التكراري للعبارة ) (:11اجلدول )

 النسبة % العدد  اإلجابة
 77.3 75 أوافق بشدة 
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 21.7 21 أوافق 
 1 1 ال رأى
 100 97 اجملموع

 ( 2019)إعداد الباحث من نتائج اإلستبيان، :املصدر 

( ارتفاع تكرار اإلجاابت يف فئة أوافق وأوافق بشدة وهذا يدل على أن معظم مفردات العينة 11يتضح من اجلدول ) 
% وبلغت 99يوافقون أنه كلما زادت تنمية وتدريب املوارد البشرية زاد بناء راس املال الفكري، حيث بلغت نسبتهم  

 0%1نسبة غري املوافقون على ذلك 

 (نستطيع القول أبن تنمية وتدريب املوارد البشرية مهمة يف بناء راس املال الفكري التوزيع التكراري للعبارة ) (:12اجلدول )

 النسبة % العدد  بة اإلجا
 74.2 72 أوافق بشدة 
 20.6 20 أوافق 
 2.1 2 ال رأى
 1 1 ال أوافق 

 2.1 2 ال أوافق بشدة 
 100 97 اجملموع

 ( 2019)إعداد الباحث من نتائج اإلستبيان، :املصدر

( ارتفاع تكرار اإلجاابت يف فئة أوافق وأوافق بشدة وهذا يدل على أن معظم مفردات العينة 12يتضح من اجلدول )
يوافقون على أنه نستطيع القول أبن نستطيع القول أبن تنمية وتدريب املوارد البشرية مهمة يف بناء راس املال الفكري، 

% أما الذين مل يبدوا إجاابت حمددة 3.1ملوافقون على ذلك  % بينما بلغت نسبة غري ا  94.8حيث بلغت نسبتهم  
 . %  2.1فقد بلغت نسبتهم  

تؤثر العوامل الشخصية والوظيفية )العمر، احلالة االجتماعية، املؤهل العلمي، سنوات اخلربة، الدرجة الوظيفية( على التوزيع التكراري للعبارة )(: 13اجلدول )
 راس املال الفكري( املوارد البشرية يف بناءجناح دور 

 النسبة % العدد  اإلجابة 
 28.9 28 أوافق بشدة 
 25.7 25 أوافق 
 15.5 15 ال رأى
 22.7 22 ال أوافق 

 7.2 7 ال أوافق بشدة 
 100 97 اجملموع

 ( 2019)إعداد الباحث من نتائج اإلستبيان، :املصدر
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( ارتفاع تكرار اإلجاابت يف فئة أوافق وأوافق بشدة وهذا يدل على أن تؤثر العوامل الشخصية 13يتضح من اجلدول )
والوظيفية )العمر، احلالة االجتماعية، املؤهل العلمي، سنوات اخلربة، الدرجة الوظيفية( على جناح دور املوارد البشرية يف 

%، أما   29.9% بينما بلغت نسبة غري املوافقون على ذلك    54.6م  بناء راس املال الفكري، حيث بلغت نسبته
 .%  15.5الذين مل يبدوا إجاابت حمددة بلغت نسبتهم  

 ( تتوفر القناعة لدى القائمني على إدارة بنك أمدرمان الوطين أبمهية التدريب ودوره يف بناء راس املال الفكريالتوزيع التكراري للعبارة )(: 14اجلدول )

 النسبة % العدد   اإلجابة
 44.3 43 أوافق بشدة 
 38.1 37 أوافق 
 10.3 10 ال رأى
 5.2 5 ال أوافق 

 2.1 2 ال أوافق بشدة 
 100 97 اجملموع

 ( 2019)إعداد الباحث من نتائج اإلستبيان، :املصدر

( ارتفاع تكرار اإلجاابت يف فئة أوافق وأوافق بشدة وهذا يدل على إن معظم مفردات العينة 14يتضح من اجلدول )
يوافقون على أنه تتوفر القناعة لدى القائمني على إدارة بنك أمدرمان الوطين أبمهية التدريب ودوره يف بناء راس املال 

% والذين مل يبدوا إجاابت 7.3سبة الذين ال يوافقون على ذلك%. بينما بلغت ن  82.4الفكري، حيث بلغت نسبتهم
 . %  10.3حمددة فقد بلغت نسبتهم

 ( أجد تشجيع من رئيسي املباشر للمشاركة يف الدورات التدريبيةالتوزيع التكراري للعبارة ) (:15اجلدول )

 النسبة % العدد  اإلجابة 
 43.3 42 أوافق بشدة 
 28.9 28 أوافق 
 16.5 16 ال رأى
 2.1 2 ال أوافق 

 9.3 8 ال أوافق بشدة 
 100 97 اجملموع

 ( 2019)إعداد الباحث من نتائج اإلستبيان، :املصدر 

( ارتفاع تكرار اإلجاابت يف فئة أوافق وأوافق بشاااااادة وهذا يدل على إن معظم مفردات العينة 15يتضااااااح من اجلدول )
%   72.2يوافقون على انه يوجد تشاااااجيع من رئيساااااي املباشااااار للمشااااااركة يف الدورات التدريبية حيث بلغت نسااااابتهم  

  % 16.5.يبدوا إجاابت حمددة فقد بلغت نسبتهم %.أما الذين مل 11.4بينما بلغت نسبة غري املوافقون على ذلك 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR)417-444 Vo: 6, No:3, 2020 

 

437 
 

 . اختبار فروض البحث: 6-9-2

ساااانقوم مبناقشااااة فروض الدراسااااة من خالل اسااااتخدام األساااااليب اإلحصااااائية والختبار فرضاااايات الدراسااااة قام الباحث  
 بتحديد العبارات املرتبطة ابلفرضيات مث اختبارها ابستخدام كل من:

( إلجابة  1حيث يتم اساااااتخدام الوسااااايط لكل عبارة من عبارات االساااااتبيان حيث يتم إعطاء الدرجة ) ( الوسييييي :1)
( كوزن لإلجابة غري موافق والدرجة  4( لإلجابة ال رأي والدرجة )3( إلجابة أوافق والدرجة )2أوافق بشااااااادة والدرجة )

 ( لإلجابة غري موافق بشدة.5)

 س إجاابت الوحدات املبحوثة على عبارات الفرضية.لقياس مدى جتان  ( االحنراف املعياري:2)

   ملعرفة داللة الفروق يف إجاابت أفراد عينة الدراسة على عبارات كل فرضية.  ( استخدام كآي تربيع:3)

 وفيما يلي مناقشة واختبار فرضيات البحث: 

 ( الفرضية األوىل: 1)

ني تنمية وتدريب املوارد البشرية وبناء رأس املال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ب
 الفكري:

 ومت قياس هذه الفرضية ابلعبارات التالية:

تنمية وتدريب املوارد البشاااارية )املتغري املسااااتقل( ومتثله العبارة: كلما زادت تنمية وتدريب املوارد البشاااارية زاد بناء  
 راس املال الفكري.

التابع( ومتثله العبارة: لقد حصاااااالت من الدورات التدريبية مهارات ومعلومات ساااااااعدتين  بناء راس املال الفكري )املتغري 
 يف بناء راس املال الفكري.

وإلثبات هذه الفرضية سيتم أوال" تقدير الوسيط واالحنراف املعياري للعبارات الفرضية ملعرفة اجتاه عينة الدراسة واجلدول  
 واالحنراف املعياري لعبارات الفرضية األوىل:( الذي يوضح تقدير قيم الوسيط  16)
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 الوسيط واالحنراف املعياري إلجاابت أفراد عينة الدراسة على عبارات الفرضية األوىل (: 16اجلدول )

 االحنراف املعياري التفسري الوسي   عبارات الفرضية
 0.59 متوسط  2 الفكري.كلما زادت تنمية وتدريب املوارد البشرية زاد بناء راس املال  

لقد حصلت من الدورات التدريبية مهارات ومعلومات ساعدتين يف         
 بناء راس املال الفكري. 

 0.63 مرتفع 1

 ( 2019)إعداد الباحث من نتائج اإلستبيان، :املصدر

 ( ما يلي:16يتبني من اجلدول ) 

( وتعىن هذه  0.59( ابحنراف معياري )2العبارة األوىل ). بلغت قيمة الوساااااااايط إلجاابت أفراد عينة الدراسااااااااة على 1
 القيمة أن غالبية أفراد العينة يوافقون على أنه كلما زادت تنمية وتدريب املوارد البشرية زاد بناء راس املال الفكري.

وتعىن هذه  (  0.63( ابحنراف معياري )1. بلغت قيمة الوسااااااااايط إلجاابت أفراد عينة الدراساااااااااة على العبارة الثانية )2
القيمة أن غالبية أفراد العينة يوافقون على أنه لقد حصاااالت من الدورات التدريبية مهارات ومعلومات ساااااعدتين يف بناء 

 راس املال الفكري.

 اثنياً استخدام اختبار كآي تربيع:

والختبار وجود فروق ذات داللة إحصائية بني أعداد املوافقني واحملايدين وغري املوافقني للنتائج أعاله مت استخدام اختبار 
( اجلدول  يلي  وفيما  األوىل  الفرضية  عبارات  على كل  اإلجاابت  بني  الفروق  لداللة  نتائج 17مربع كآي  يلخص   )

 االختبارات هلذه العبارات: 

 ج اختبار مربع كآي لداللة الفروق إلجاابت الفرضية األوىل نتائ (:17اجلدول )

مستوى   قيمة مربع كآي  العبارات 
 املعنوية

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة بني تنمية وتدريب  املوارد البشرية  
 وبناء رأس املال الفكري

17.93 0.001 

 ( 2019اإلستبيان،)إعداد الباحث من نتائج  :املصدر

 ( ما يلي:17يتضح من اجلدول ) 

( مبساتوى معنوية  17.93بلغت قيمة مربع كآي احملساوبة لداللة الفروق بني أفراد عينة الدراساة لعبارة الفرضاية )
%( وعليه فإن ذلك يشااري إىل وجود فروق ذات داللة  5( وهذه القيمة أقل من قيمة مسااتوى داللة املعنوية )0.001)
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ني إجاابت أفراد العينة ولصاااااو املوافقني على أن هنالك عالقة ارتباطية ذات داللة احصااااائية عند مسااااتوى إحصااااائية ب
 الداللة بني تنمية وتدريب املوارد البشرية وبناء رأس املال الفكري.

ة عند ومما تقدم نستنتج أن فرضية الدراسة األوىل واليت نصت على أن هناك عالقة ارتباطية ذات داللة احصائي 
مسااااتوى الداللة بني تنمية وتدريب املوارد البشاااارية وبناء رأس املال الفكري مت التحقق من صااااحتها. وعليه ميكننا القول  

 أبن بني تنمية وتدريب املوارد البشرية يؤثر على بناء رأس املال الفكري.

 ( الفرضية الثانية: 2)

االجتماعية، املؤهل العلمي، سنوات اخلربة، الدرجة الوظيفية( تؤثر العوامل الشخصية والوظيفية )العمر، احلالة  
 على تنمية وتدريب املوارد البشرية كأداة لبناء رأس املال الفكري: 

 ومت قياس هذه الفرضية ابلعبارات التالية:

 العوامل الشخصية والوظيفية )املتغري املستقل( 

تنمية وتدريب املوارد البشاااااااااااارية كأداة لبناء رأس املال الفكري )املتغري التابع( ومتثله العبارة: تؤثر العوامل الشااااااااااااخصااااااااااااية 
والوظيفية )العمر، احلالة االجتماعية، املؤهل العلمي، سانوات اخلربة، الدرجة الوظيفية( على جناح دور املوارد البشارية يف 

 بناء راس املال الفكري. 

ات هذه الفرضااية ساايتم أوالً تقدير الوساايط واالحنراف املعياري للعبارات الفرضااية ملعرفة اجتاه عينة الدراسااة وإلثب
 وفيما يلي اجلدول الذي يوضح تقدير قيم الوسيط واالحنراف املعياري لعبارات الفرضية الثانية:

 لى عبارات الفرضية الثانية الوسيط واالحنراف املعياري إلجاابت أفراد عينة الدراسة ع (:18اجلدول )

 االحنراف املعياري التفسري الوسي   عبارات الفرضية
                 تؤثر العوامل الشخصية والوظيفية )العمر، احلالة االجتماعية، املؤهل العلمي، سنوات اخلربة،   
 الدرجة الوظيفية( على جناح دور املوارد البشرية يف بناء راس املال الفكري.

 0.753 أوافق 2

 ( 2019)إعداد الباحث من نتائج اإلستبيان، :املصدر

ابحنراف (  2( ما يلي: بلغت قيمة الوسيط إلجاابت أفراد عينة الدراسة على العبارة األوىل ) 18يتبني من اجلدول ) 
( وتعىن هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة يوافقون على أن تؤثر العوامل الشخصية والوظيفية )العمر، 0.753معياري ) 

احلالة االجتماعية، املؤهل العلمي، سنوات اخلربة، الدرجة الوظيفية( على جناح دور املوارد البشرية يف بناء راس املال 
 الفكري. 
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 اثنياً استخدام اختبار كآي تربيع:

والختبار وجود فروق ذات داللة إحصائية بني أعداد املوافقني واحملايدين وغري املوافقني للنتائج أعاله مت استخدام اختبار 
 ( اجلدول  يلي  وفيما  الثانية  الفرضية  عبارات  على كل  اإلجاابت  بني  الفروق  لداللة  نتائج 19مربع كآي  يلخص   )

 ت هلذه العبارات: االختبارا

 نتائج اختبار مربع كآي لداللة الفروق إلجاابت الفرضية الثانية  (:19اجلدول )

مستوى   قيمة مربع كآي  العبارات 
 املعنوية

تؤثر العوامل الشخصية والوظيفية )العمر، احلالة االجتماعية، املؤهل العلمي، سنوات اخلربة،                 
 الدرجة الوظيفية(  على جناح دور املوارد البشرية يف بناء راس املال الفكري. 

50.7 0.000 

 ( 2019)إعداد الباحث من نتائج اإلستبيان، :املصدر

( ما يلي: بلغت قيمة مربع كآي احملسوبة لداللة الفروق بني أفراد عينة الدراسة لعبارة الفرضية 19يتضح من اجلدول )
%( وعليه فإن ذلك يشري إىل 5( وهذه القيمة أقل من قيمة مستوى داللة املعنوية ) 0.000( مبستوى معنوية)50.7)

وق ذات داللة إحصائية بني إجاابت أفراد العينة ولصاو املوافقني على أن تؤثر العوامل الشخصية والوظيفية وجود فر 
)العمر، احلالة االجتماعية، املؤهل العلمي، سنوات اخلربة، الدرجة الوظيفية( على جناح دور املوارد البشرية يف بناء راس 

( 0.000( مبستوى معنوية)52.8وبة لداللة الفروق للعبارة الثانية ) املال الفكري، كما بلغت قيمة مربع كآي احملس
%( وعليه فإن ذلك يشري إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني 5وهذه القيمة أقل من قيمة مستوى داللة املعنوية ) 

االجتم احلالة  )العمر،  والوظيفية  الشخصية  العوامل  تؤثر  املوافقني  ولصاو  العينة  أفراد  العلمي، إجاابت  املؤهل  اعية، 
 سنوات اخلربة، الدرجة الوظيفية( على جناح دور املوارد البشرية يف بناء راس املال الفكري. 

ومما تقدم نسااااتنتج أن فرضااااية الدراسااااة الثانية واليت نصاااات على أنه تؤثر العوامل الشااااخصااااية والوظيفية )العمر،  
لدرجة الوظيفية( على جناح دور املوارد البشااااااااارية يف بناء راس املال احلالة االجتماعية، املؤهل العلمي، سااااااااانوات اخلربة، ا

الفكري.  مت التحقق من صاااااااحتها، وعليه ميكننا القول أبن العوامل الشاااااااخصاااااااية والوظيفية )العمر، احلالة االجتماعية،  
 راس املال الفكري.املؤهل العلمي، سنوات اخلربة، الدرجة الوظيفية( تؤثر على جناح دور املوارد البشرية يف بناء  

 

 

 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR)417-444 Vo: 6, No:3, 2020 

 

441 
 

 ( الفرضية الثالثة: 3)

تتوفر القناعة لدى القائمني على إدارة بنك أمدرمان الوطين أبمهية تنمية وتدريب املوارد البشرية ودوره كأداة 
 لبناء رأس املال الفكري: 

املساااااااتقل( ومتثله العبارات: تتوفر القناعة لدى  ومت قياس هذه الفرضاااااااية ابلعبارات التالية: أمهية التنمية والتدريب )املتغري 
 القائمني على إدارة بنك أمدرمان الوطين أبمهية التدريب ودوره يف بناء راس املال الفكري.

 التدريب )املتغري التابع( ومتثله العبارة: ميكن القول أبنه أجد تشجيع من رئيسي املباشر للمشاركة يف الدورات التدريبية.

الفرضااية ساايتم أوالً تقدير الوساايط واالحنراف املعياري للعبارات الفرضااية ملعرفة اجتاه عينة الدراسااة وإلثبات هذه  
 وفيما يلي اجلدول الذي يوضح تقدير قيم الوسيط واالحنراف املعياري لعبارات الفرضية الثالثة:

 ات الفرضية الثالثة الوسيط واالحنراف املعياري إلجاابت أفراد عينة الدراسة على عبار  (:20اجلدول )

 االحنراف املعياري التفسري الوسي   عبارات الفرضية
 تتوفر القناعة لدى القائمني على إدارة بنك أمدرمان الوطين

 أبمهية التدريب ودوره يف بناء راس املال الفكري. 
 1.3 أوافق 2

 0.56 أوافق بشدة  1 تشجيع من رئيسي املباشر للمشاركة يف الدورات التدريبية.   ميكن القول أبنه اجد 
 ( 2019)إعداد الباحث من نتائج اإلستبيان، :املصدر

 ( ما يلي:20يتبني من اجلدول ) 

( وتعىن هذه القيم 1.3( ابحنراف معياري )2بلغت قيمة الوسايط إلجاابت عينة الدراساة على العبارة االوىل ) .1
غااالبيااة أفراد العينااة يوافقون على أنااه تتوفر القناااعااة لاادى القااائمني على إدارة بنااك أماادرمااان الوطين أبمهيااة التاادريااب  أن  

 ودوره يف بناء راس املال الفكري.
( وتعىن  0.56( ابحنراف معياري )1بلغت قيمة الوساااااااااايط إلجاابت أفراد عينة الدراسااااااااااة على العبارة الثانية ) .2

فراد العينة يوافقون بشاادة على أنه ميكن القول أبنه أجد تشااجيع من رئيسااي املباشاار للمشاااركة يف هذه القيم أن غالبية أ
 الدورات التدريبية.

 اثنياً: استخدام اختبار كآي تربيع:

وإلختبار وجود فروق ذات داللة إحصائية بني أعداد املوافقني واحملايدين وغري املوافقني للنتائج أعاله مت إستخدام إختبار 
 ( اجلدول  يلي  وفيما  الثالثة  الفرضية  عبارات  على كل  اإلجاابت  بني  الفروق  لداللة  نتائج 21مربع كآي  يلخص   )
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 االختبارات هلذه العبارات: 

 نتائج اختبار مربع كآي لداللة الفروق إلجاابت الفرضية الثالثة  (:21اجلدول )

 مستوى املعنوية قيمة مربع كآي  العبارات 
 القناعة لدى القائمني على إدارة بنك أمدرمان الوطينتتوفر  
 أبمهية التدريب ودوره يف بناء راس املال الفكري  

43.7 0.000 

 ميكن القول أبنه أجد تشجيع من رئيسي املباشر للمشاركة 
 يف الدورات التدريبية. 

90.6 0.000 

 ( 2019)إعداد الباحث من نتائج اإلستبيان، :املصدر

 ( ما يلي:21اجلدول ) يتضح من  

( مبسااااااااتوى  43.7. بلغت قيمة مربع كآي احملسااااااااوبة لداللة الفروق بني أفراد عينة الدراسااااااااة لعبارة الفرضااااااااية األوىل )1
%( وعليه فإن ذلك يشااااااااااااري إىل وجود فروق  5( وهذه القيمة أقل من قيمة مسااااااااااااتوى داللة املعنوية )0.000معنوية )

العينة ولصاااااااااو املوافقني على وجود أنه تتوفر القناعة لدى القائمني على إدارة   ذات داللة إحصااااااااائية بني إجاابت أفراد
 بنك أمدرمان الوطين أبمهية التدريب ودوره يف بناء راس املال الفكري.

( مبساااااااتوى معنوية  90.6. بلغت قيمة مربع كآي احملساااااااوبة لداللة الفروق بني أفراد عينة الدراساااااااة لعبارة الفرضاااااااية )2
%( وعليه فإن ذلك يشااري اىل وجود فروق ذات داللة  5ه القيمة أقل من قيمة مسااتوى داللة املعنوية )( وهذ 0.000)

إحصاااااائية بني إجاابت أفراد العينة ولصااااااو املوافقني بشااااادة على أنه يوجد تشاااااجيع من رئيساااااي املباشااااار للمشااااااركة يف 
 الدورات التدريبية.

الثالثة واليت نصااات على أنه تتوفر القناعة لدى القائمني على إدارة بنك أمدرمان  ومما تقدم نساااتنتج أن فرضاااية الدراساااة 
الوطين أبمهية التدريب ودوره يف بناء راس املال الفكري مت التحقق من صااااااااااااحتها، وعليه ميكننا القول أبنه تتوفر القناعة  

 راس املال الفكري.  لدى القائمني على إدارة بنك أمدرمان الوطين أبمهية التدريب ودوره يف بناء

 النتائج والتوصيات: -7

 . نتائج الدراسة: 7-1

اختاذ البااحاث بناك أمادرماان الوطين ملعرفاة أثر تنمياة وتادرياب املوارد البشاااااااااااااارياة كاأداة لبنااء رأس املاال الفكري، واختتمات  
يل عدد من  الدراسااااااة ابلنتائج والتوصاااااايات. أشااااااارت نتائج الدراسااااااة إىل قبول فروض البحث وكذلك توصاااااال الباحث إ

 النتائج واليت ميكن مناقشتها على النحو التايل:
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سنة حيث بلغت   40- 30إن نسبة كبرية من أفراد العينة يف ريعان شباهبم حيث ترتاوح أعمارهم ما بني   -1
 % وهذا إن دل إمنا يدل على املستقبل الواعد لبنك أمدرمان الوطين. 58.8نسبتهم  

% من أفراد العينة متزوجني مما يدل على االستقرار 86.6إن نسبة  كذلك أثبتت نتائج الدراسة امليدانية   -2
 النفسي والوظيفي للعاملني. 

% مما ينعكس 91.7إن غالبية أفراد العينة من محلة املؤهل اجلامعي وفوق اجلامعي حيث بلغت نسبتهم   -3
 ذلك على أدائهم وابلتايل أداء بنك أمدرمان الوطين. 

م مفردات العينة يوافقون على إن موضوعات الدورات التدريبية هلا عالقة بطبيعة أثبتت الدراسة امليدانية أن معظ  -4
% أما 4.1% بينما بلغت نسبة غري املوافقون على ذلك  88.7العمل الذي أقوم به يف وظيفيت، حيث بلغت نسبتهم  

ن فرضية الدراسة األوىل %. ومما تقدم نستنتج أ   7.2أفراد العينة والذين مل يبدوا إجاابت حمددة فقد بلغت نسبتهم  
واليت نصت على أن هناك عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة بني تنمية وتدريب املوارد البشرية 
وبناء رأس املال الفكري مت التحقق من صحتها. وعليه ميكننا القول أبن بني تنمية وتدريب املوارد البشرية يؤثر على بناء 

 ري. رأس املال الفك
أشارت نتائج الدراسة امليدانية على إن معظم مفردات العينة يوافقون على أنه تتوفر القناعة لدى القائمني على  -5

%. بينما   82.4إدارة بنك أمدرمان الوطين أبمهية التدريب ودوره يف بناء راس املال الفكري، حيث بلغت نسبتهم
%. ومما تقدم   10.3يبدوا إجاابت حمددة فقد بلغت نسبتهم  % والذين مل 7.3بلغت نسبة الذين ال يوافقون على ذلك 

نستنتج أن فرضية الدراسة الثالثة واليت نصت على أنه تتوفر القناعة لدى القائمني على إدارة بنك أمدرمان الوطين أبمهية 
لقناعة لدى القائمني التدريب ودوره يف بناء راس املال الفكري مت التحقق من صحتها، وعليه ميكننا القول أبنه تتوفر ا

 على إدارة بنك أمدرمان الوطين أبمهية التدريب ودوره يف بناء راس املال الفكري. 
 . توصيات الدراسة:   7-2

 استناداً على مناقشة النتائج السابقة يوصي الباحث مبا يلي: 

يئة كافة املستلزمات يوصي الباحث ادارة بنك أمدرمان الوطين بضرورة االهتمام بقسم التدريب والعمل عىن هت -1
الكفيلة أبداء انجح ومتميز ملهمه املتمثلة يف حتديد االحتياجات التدريبية وتصميم وتنفيذ ومتابعة وتقييم الربامج 

 التدريبية يف البنك وخارجه. 
 جيب الرتكيز على الدورات التدريبية النوعية واملتخصصة يف بناء رأس املال الفكري يف البنك.  -2
ساليب تنمية تدريب املوارد البشرية احلديثة لتمكني العاملني من بناء رأس املال الفكري ضرورة مواكبة أ -3

 بشكل أفضل. 
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 عمل برانمج وخطة تدريبية لكل موظف مبا يتناسب مع مؤهالته وقدراته. -4
ضرورة ربط الدورات التدريبية ابجلانب التطبيقي يف العمل من أجل حتقيق األهداف املنشودة من عملية  -5

 التدريب. 
 القيام بورش عمل داخلية خاصة ابلبنك تواكب بناء راس املال الفكري. -6
 استخدام أساليب حديثة ومتنوعة يف التدريب وخاصة يف مجال بناء راس املال الفكري.  -7
علاااى العدالاااة فاااي اختياااار تحدياااد معاااايير واضاااحة الختياااار العااااملين ومشااااركهتم فاااي الدورات التدريبياااة مبنياااة   -8

 العاملين واحتياجات البنك. 
 القيام بدارسة لتحديد املشكالت اليت تعوق االستفادة من الربامج التدريبية يف بناء راس املال الفكري  -9
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