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الدملخص
دراسة مؤشرات تنمية رأس الماؿ البشرم إلقاء الضكء  مر منهـك رأس الماؿ البشرم ك إلر  يهدؼ البحث

كقياس معدؿ العاسد  مر االست مار يي رأس الماؿ البشرم بتطبيؽ معادلة  أكأ رها  مر كناءة المنشأة
كزم لإلحصاء كمف خالؿ كذلؾ مف خالؿ بيانات المكتب المر  أالكسب المينسرية يي الساحؿ السكرم

تكزيع استبياف  مر مجمك ة مف العامميف يي القطاع العاـ كيي القطاع الخاص المنظـ الذيف يمارسكف 
كذلؾ باال تماد  مر طراسؽ  Spss ممهـ يي الساحؿ السكرمأ كتحميؿ البيانات باستخداـ برنامج 

 االستدالؿ اإلحصاسي كاالختبارات اإلحصاسية.
اسج التالية: تطكرت مؤشرات تنمية رأس الماؿ البشرم خالؿ السنكات السابقة إال أنها ما إلر النت ناكتكصم

مستكل ال تنظر المنشأة لمعامميف لديها كرأس ماؿ بشرم مهـ يي  مؿ المنشأةأ زالت دكف الحد المطمكبأ 
التغير % مف 45.7% مف التغير الحاصؿ يي الدخؿ يي القطاع العاـ 70.6التعميـ كالخبرة ينسراف 

يرتبط بمستكل التعميـ  كما الحاصؿ يي الدخؿ يي القطاع الخاصأ ال يؤ ر التدريب  مر دخؿ العامميفأ
ارتباطان ضعينانأ انخناض معدؿ العاسد  مر االست مار يي رأس الماؿ البشرم يي الساحؿ السكرمأ إف 

ختمؼ  ف معدؿ العاسد  مر معدؿ العاسد  مر االست مار يي رأس الماؿ البشرم يي القطاع العاـ ال ي
 االست مار يي رأس الماؿ البشرم يي القطاع الخاص يي الساحؿ السكرم.
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Human capital development and its impact on the efficiency of the 

facility 

A field study in the Syrian Coast 
D.Ysira Dribati* 

Ammar Ebrahim** 

Abstract 

The research aims to shed light on the concept of human capital and the study of 

indicators of human capital development and its impact on the efficiency of the 

facility . to measure the rate of return on investment in human capital by 

applying equation earning Alimsria in the Syrian coast through Data Central 

Bureau of Statistics and through the distribution of a questionnaire to a group of 

workers in the public sector and in the organized private sector who work in the 

Syrian coast , and data analysis using Spss program , based on the methods of 

statistical inference and statistical tests. 

The researcher found the following results: evolved indicators of human capital 

development over the past years, On the other hand it is still below the required 

level , does not consider facility to their employees as head of human capital is 

important at the work of the facility, the level of education and experience 

explain 70.6 % of the change in income in the public sector 45.7 % of the 

change in income in the private sector , does not affect the income of workers 

training , training related to the level of education is closely weak, the low rate 

of return on investment in human capital in the Syrian coast , the rate of return 

on investment in human capital in the public sector is not different from the rate 

of return on investment in human capital in the private sector in the Syrian coast. 
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امقدمةا:
 مر اختالؼ يعد االست مار يي رأس الماؿ البشرم يي مقدمة القضايا التي تعنر بها المجتمعات 

حيث  بت أف العنصر البشرم ليس أحد  ناصر اإلنتاج كمحددات اإلنتاجية  أأنظمتها كمستكيات نمكها
بؿ هك المؤ ر الرسيسي يي جميع مككنات التنمية بحيث أصبح يي مقدمة المقاييس الرسيسية  أيحسب

 مر ا تبار أف اإلنناؽ  مر هذ  ل ركة األمـأ كمف  ـ أخذت قضية العناية بتنمية المكارد البشرية مكانتها 
التنمية يعد مف أهـ كأ مر درجات االست مار كمازالت هذ  األهمية يي تزايد مستمر كتأخذ مجراها يي 
الدراسات كالنعاليات التي تنظـ كبشكؿ متكاصؿ  مر كاية األصعدة المحمية كاإلقميمية كالدكليةأ خصكصان 

الحقة نتيجة لمتطكرات التقنية التي تحدث بنعؿ اإلنساف كتنعكس أف العالـ يشهد يكمان بعد يكـ تغيرات مت
  ميه يي ذات الكقت.

 البشرية كالكناءات القدرات كتنمية كصقؿ لتحريؾ ضركريةن   مميةن  البشرم الماؿ رأس تنمية تعتبرك 

 كمبادئ مكماتكمع بمعارؼ اإلنساف تمد تعميمية كسيمة يهي كالسمككية كالننية العممية أك العممية جكانبها يي

 كاألساليب العممية بالطرؽ تدريبية تزكد  كسيمة أيضان  كهي كاإلنتاج العمؿ  مر طاقته مف تزيد كيمسنات

 تعيد ذاتية كمهارات إضايية خبرات تمنحه ينية كسيمة أنها كما األم ؿأ األداء يي المتباينة كالمسالؾ المتطكرة

 الكظيني مسمكه يي النظر تعيد سمككية كسيمة ككنها إلر إضايةن  اليدكية كمهاراته العقمية قدراته صقؿ

 الماؿ رأس لتنمية يةساألسا كالمقكمات الد اسـ مف كالتدريبالتعميـ ك  مميات التربية  أ كتعدكاالجتما ي

 البشرم.
اماولةالدبحثا:

اءة كاقع تنمية رأس الماؿ البشرم يي الساحؿ السكرم كأ ر   مر كن يياألساسية تكمف مشكمة البحث 
 :المنشأة كتقسـ مشكمة البحث كيؽ ما يمي

قدرة المنشأة  مر تكجيه التدريب كتأهيؿ العنصر البشرم بما يتالءـ مع االست مار المتراكـ مف  -0
 المعرية كالعمـ الذم حصؿ  ميه أ ناء سنكات تعميمه. 

 نظرة إدارة المنشأة كالعامميف ييها لمنهـك رأس الماؿ البشرم. -4

 مف التدريب يي تنمية المكارد البشرية المتميزة.االستنادة  ما مدل -3

 الكاقع الصحي لمعامميف يي المنشيت االقتصادية -2

 مساهمة تنمية رأس الماؿ البشرم يي زيادة الكناءة اإلنتاجية لممنشيت. -5

اينميةا يندلفالدبحث:
 ينميةالدبحثا:

 األم ؿ االستخداـ خالؿ مف االقتصادية التنمية يي يا الن  دكرنا تؤدم البشرم العنصر تنمية فإ

 تبادليةأ بينهما العالقة كأف كمكاردها البشرية التنمية يي دالة القكمي الناتج كزيادة تعظيـ يعد لممكاردأ كبذلؾ

 البشرية. التنمية يي يجابيناإ دكرنا يؤدم القكمي الناتج مف النرد نصيب متكسط ارتناع فإ إذ
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 القرف مف الستينات  قد بداية يي االقتصادم النمك بنماذج ةالمرتبط التطبيقية الدراسات أظهرت كقد    

 العالـأ لدكؿ المتقدمة االقتصاديات يي االقتصادم كالنمك البشرية المكارد تنمية بيف العالقة طبيعة الماضي

باإلضاية  كمهاراته اإلنساف قدرات تحسيف يعكد إلر كاف الصنا ية الدكؿ يي النمك مف90%  نحك أف كتبيف
 .1كاإلدارة المعريةإلر 
 ا تبار  إلر االقتصادييف د ت خالقة طاقات مف يمتمكه كما البشرم لمعنصر البالغة األهمية ف ي كهكذا    

 الكساسؿ لتهيسة الالزمة العمميات كؿي كاالجتما ية االقتصادية التنمية  مميات يي األكؿ اإلنتاجي العنصر

ال يمكف أف التنمية  بمعدالت كاالرتناع يكيتكالتك العممي لتطكرا مف مناسب مستكل لتحقيؽ المطمكبة المادية
 التطكر مف مناسب مستكل ذا يككف أف شريطة لمعممية األكؿ المحرؾ هك البشرم العامؿ يككف أف دكف تننع

 المؤهمة الككادر أف  مر كضكح بكؿ العالمي االقتصادم التطكر تجربة دلت الذاتي كقد كاالندياع كالتنتح

  ناصر أهـ مف  نصران  تككف كاإلدارية اإلنتاجية كالخبرة خاصة بصنة كالتكنيكية كالعممية المهنية هاكمعاري

  ممية التنمية. ياؽآك  سير تحدد ما ك يران  التي االجتما ي اإلنتاج إ ادة
 ؿالدك  تصنيع حكؿ أ 1966  اـ القاهرة يي المنعقد المتحدة األمـ هيسة مؤتمر يشير الصدد هذا كيي     

 المؤهؿ العمؿ يي النقص فأك  . لمتقدـ رسيسيا  امال يعتبراف الناس تأهيؿ كنك ية مدل أف إلر اإليريقية

 نشرت سابقة دراسة السريعة ككانت االقتصادية التنمية دكف يحكؿ الذم الرسيسي السبب هك يكيةتالتك كالخبرة

2أككرست جيالنركي كاالقتصادم سكلك مف لكؿ اليكنسكك منظمة قبؿ مف1962  اـ
 الزيادة يي أف أ بتت قد 

 الماؿ رأس  اسد مف المتكقعة الزيادة مف أكبر هي البشرية العكامؿ يي لمتحسف نتيجة النرد دخؿ متكسط

 .المادم
  مر اإلنساف يي االست مار بحث يي تخصصت التي اإلدارية الدراسات مف  دد استطا ت كما      

يعد   الخدمة( أ ناء البشرية المكارد العاممة)تنمية القكل تدريب  مر اإلنناؽ أف ت بت أف المشركع المستكل
 مهمة زيادة  ميه يترتب العاممة القكل تدريب تكاليؼ أف محاسبية أخرل دراسات كأ بتت. رأسماليان  است ماران 

 اتالكحد  دد مف زاد العمؿ أداء طرؽ كتحسيف العماؿ كناءة ريع  مر ياإلنناؽ  .اإلنتاجية الطاقة يي

 مف مزيد لجني أكبر يرصة كأ طر المنتجة لمكحدة كالمتكسطة الكمية التكمنة قمؿ مما النترة لننس المنتجة

 األرباح. 
هك رأس الماؿ البشرم جديد  أهمية العنصر البشرم العممية كالعممية إلر االلتنات لمنهكـكأدت 

لبشرية كمان كنك ان. كأدل التقدـ كدكر  يي نهضة المجتمع كتقدمه كا  طاء أكلكية متقدمة لمتنمية ا
لر ك التكنكلكجي الذم يقمؿ مف قيمة الكظاسؼ التي ال تحتاج إلر مهارات  الية بؿ تحتاج إلر المعرية  ا 

 تغيير األهمية النسبية لعكامؿ اإلنتاج. 
  يندلفالدبحث:

 يهدؼ البحث إلر:  
                                                           

 83ص.بيركت العربيأ الكطف يي البشرية التنمية ندكة كالمضمكفأ لممنهـك نقدية مراجعة البشريةأ التنمية- 1990 أجكرج القصينيأ 1
 13.ص 8 عدد ,العربٌة العمل مجلة المشروع، مستوى على يالبشر التكوٌن فً االستثمار -  1997 الدٌن، عصام محمد زاٌد، 2
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 قياس أ ر تنمية رأس الماؿ البشرم  مر كناءة المنشأة. -0

 ؿ العاسد  مر االست مار يي رأس الماؿ البشرم.قياس معد -4

 شرح ماهية رأس الماؿ البشرمأ أهميتهأ خصاسصهأ تطكر أ تكمنته كالعاسد منه. -3

 تكضيح إمكانية قياس رأس الماؿ البشرم كالنظرة المحاسبية لممكارد البشرية. -2

ظهار أ ر  يي تنمية رأس الماؿ ا -5  لبشرم.بياف أهمية التدريب كتكاممه مع التعميـ كا 

  فرضياتالدبحث:
 تتم ؿ النرضيات األساسية لمبحث باآلتي:  

ال تكجد  القة ذات داللة إحصاسية بيف مستكل التعميـ كالعاسد  مر االست مار يي رأس الماؿ  .0
 البشرم لدل العامميف يي الساحؿ السكرم.

السكرم مع  التعميمي لمعامميف يي الساحؿال تكجد  القة ذات داللة إحصاسية بيف المستكل  .4
 .مكف بهك العمؿ الذم يقطبيعة 

 ال يكجد  القة بيف تدريب كتأهيؿ العنصر البشرم كالمستكل العممي الحاصؿ  ميه. .3

 ال يكجد  القة بيف  اسد االست مار يي رأس الماؿ البشرم كتكمنته. .2

ال يكجد يركؽ ذات داللة إحصاسية يي المستكل الصحي بيف المنشيت االقتصادية يي القطاع  .5
 الخاص كالمنشيت االقتصادية يي القطاع العاـ يي الساحؿ السكرم.

 رأس ماؿ بشرم مهـ يي  مؿ المنشأة. مر أنهـ ال تنظر المنشأة لمعامميف لديها  .6

 ال يكجد أ ر ذك داللة إحصاسية لتنمية رأس الماؿ البشرم يي ريع كناءة المنشأة. .7

 :مشهجيةالدبحث
 سيتـ ا تماد المنهجيف التالييف:   
المنهج الكصني التحميمي يي تحديد المناهيـ األساسية لمبحث كتحميؿ مككناتها كأهميتها  ككصؼ  -0

 طبيعتها.

اإلحصاسي لمحصكؿ  مر البيانات الالزمة مف اإلحصاءات الرسمية كمف سجالت  المسحمنهج  -4
 المنشيت االقتصادية المدركسة  ـ استخداـ األساليب اإلحصاسية لتحميمها.  

الدبحث:موانا زمانا
 .4103تمت الدراسة يي مجمك ة مف المنشيت االقتصادية يي الساحؿ السكرم يي  اـ   

امجامعا عيشةالدبحث:
يتككف مجتمع البحث مف العامميف الذيف يشغمكف كظاسؼ مختمنة )مديرأ رسيس داسرةأ رسيس شعبةأمكظؼ 

التي تزاكؿ  ممها الخاص المنظـ  مقطاعلمقطاع العاـ ك المنتمية لإدارمأ  امؿ( يي المنشيت االقتصادية 
 .يي محايظتي الالذقية كطرطكس

/ 055 امالن يي الساحؿ السكرمأ منهـ / 385حيث بمغ حجـ العينة   نقكدية بسيطةتـ سحب  ينة 
 /  امالن يي القطاع العاـ.431 امالن يي القطاع الخاص المنظـ ك/
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الددرلساتالدسابقة:
دكر التربية كالتعميـ يي الكطف العربي ك ية لرأس الماؿ البشرم األهمية التنمك  -4101أيكبأ نايز أ  -0

 .أ الرياض 22ييه. مجمة العمـك اإلنسانيةأ العدد 

مة مخرجات التربية كالتعميـ لخطط التنمية يي الكطف العربيأ ءمالتنحصر مشكمة البحث بمدل     
 ت كريعها. كمدل استطا ة هذ  المخرجات يي إنجاح خطط التنمية كمكاجهة التحديا

تكصؿ الباحث إلر أف العديد مف الدراسات النظرية كالعممية ركزت يي رأس الماؿ البشرم  مر     
أنه كاحد مف  كامؿ اإلنتاج الممكف تراكمها مع الكقتأ كتعد التنمية البشرية جزءان مف  ممية التنمية 

لدكؿ النامية يي  ممية تككيف رأس االقتصادية كاالجتما يةأ كهناؾ يجكة كبيرة بيف الدكؿ المتقدمة كا
 الماؿ البشرم  كيقـك قطاع التربية كالتعميـ بدكر مهـ يي زيادة القيمة المضاية لرأس الماؿ البشرم.  

بيسة است مار رأس الماؿ البشرمأ المؤتمر العممي الدكلي ال الث  – 4118القصاصأ مهدم محمدأ  -4
 لمبيسة جامعة جنكب الكادمأ  مصر. 

: ما بيسة است مار رأس اآلتيؿ اإلجابة  مر التساؤؿ سعر البحث لتحقيؽ أهدايه مف خالحيث ي    
 الماؿ البشرم كما طبيعته كتكمنته الشاممة كالعاسد منه؟ 

: يكمؼ رأس الماؿ البشرم الك ير إل داد  كتأهيمهأ كهك ال يقؿ اآلتيةتكصؿ الباحث إلر النتاسج      
 تكمف المشكمة يي سكء استغالله.رأس الماؿ المادمأ ك   فأهميةن 

االست مار يي رأس الماؿ البشرم ) يي العاسد االقتصادم (أ.نهاية  – 4101محمكدأ محمد مصطنرأ  -3
أ 5/6/4101إلر  6/3/4101الدبمكـ التدريبي لممكارد البشرية بمركز تطكير األداء كالتنمية يي النترة 

 رياض.

بشرم كمحاكلة قياس العاسد االقتصادم كاألبعاد الرسيسية لهأ هدؼ الباحث إلر تعريؼ رأس الماؿ ال      
كتكصؿ الباحث إلر أف رأس الماؿ البشرم )العاسد االقتصادم( مف المكضك ات الهامة الحدي ة يي مجاؿ 
المكارد البشرية كهك مطبؽ بصكرة مكسعة يي الدكؿ األجنبية حيث يظهر  دد كبير مف الشركات األجنبية 

 رم يي ميزانيتها  مر أنه أصؿ أك ر أهمية مف اآلالت كالمباني.رأس الماؿ البش

7- K.Somboon,2006- Human capital development in the international 

organization: rhetoric and reality, Journal of European Industrial Training Vol. 

30 No. 9, Bangkok, Thailand.p. 721-734 

 
لدراسة هك تقديـ األدلة التجريبية لألساليب المتبعة يي الشركات مف أجؿ تطكير رأس الماؿ الغرض مف ا

كتهدؼ الدراسة إلر التعرؼ  مر كينية أ البشرم با تبار أف العنصر البشرم جزء ال يتجزأ مف الشركة
 تعامؿ المدراء مع رأس الماؿ البشرم.

ر يهـ  ميؽ لألساليب المتبعة يي تنمية رأس منهجية الدراسة: منهج استقصاسي مف أجؿ الكصكؿ إل
 الماؿ البشرم.
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تصميـ الدراسة: تـ اال تماد  مر البيانات المتكايرة يي الشركات المدركسة كالمقابالت مع الخبراء 
الرسيسيف) مستشاريف خارجييفأ كبار المسسكليف التننيذييفأ المدراءأ كالمكظنيف مف مختمؼ اإلدارات( 

 لنظر المختمنة يي تنمية رأس الماؿ البشرم.الستكشاؼ كجهات ا
األهداؼ: تسميط الضكء  مر  دد مف األبعاد األساسية التي تؤ ر  مر رأس الماؿ البشرم: استراتيجية 

 الشركةأ الهيكؿ التنظيميأ أسمكب اإلدارةأ األطر المعريية لأليراد. 
 كتكصؿ الباحث إلر النتاسج التالية: 

إلجراءات كقاسية مف أجؿ سد النجكة بيف الخطاب النظرم يي تنمية رأس الماؿ المدراء  اتخاذ ضركرة -0
 البشرم كما يحدث يعال يي الكاقع.

خالؿ زيادة يعالية إستراتيجية أ كهي مشكمة يمكف حمها مف رأس الماؿ البشرم  دـ كضكح منهكـ -4
 االتصاؿ.

 ف  دـ الكضكحإ إذ بها جميع العامميفأ يجب  مر مدراء المكارد البشرية أف يستخدمكا مناهيـ يستك   -3
 دـ معرية المكظنيف أهمية منهـك رأس الماؿ إلر ياسة رأس الماؿ البشرم يؤدم يي س يي بعض الحاالت

مناهيـ رأس الماؿ البشرم مف خالؿ التقييـ العممي بيسكد الغمكض كالجهؿ  لذلؾأ بالنسبة إليهـالبشرم 
 مف قبؿ المكظنيف.

 

8- C. Antonio P,,Elias, 2006- HUMAN CAPITAL,THE STRUCTURE OF 

PRODUCTION, AND GROWTH, WORKING PAPER SERIES, European 

Central Bank, Kaiserstrasse, Frankfurt am Main, Germany.  
 تكنكلكجيا أدل ذلؾ لنشكءال مر األكبر  بسبب اال تماد -0تكصؿ الباحث إلر النتاسج التالية:    

 أكبربشكؿ  لال تمادالدكؿ ديع ك النمك االقتصادمأ شجع ما  كهذا رأس الماؿ البشرم  الية مفمستكيات 
رأس الماؿ  مستكيات تترجـ ينبغي أف لذا .0971منذ  اـ كذلؾ  الماهرة العمالة زيادةك  أاالتكنكلكجي مر 
 إف -4.لبشرم مر رأس الماؿ ا غالباالتي لـ تعتمد  يي الصنا ات  الية بسر ة النمك يي البشرم
الصنا ات التي  لمنمك يي هاما آخر محددا تكان رأس الماؿ البشرمتراكـ ل التخصص الدكلي نظريات

 ان آ ار  نجد البمدافأعينة كبيرة مف ل باستخداـ بيانات -3  .رأس الماؿ البشرم تحتاج بشكؿ أساسي  مر
 يينمك العمالة ك   مر اإلنتاج شرمرأس الماؿ البتراكـ رأس الماؿ البشرم ك  مستكيات كبيرة مف إيجابية

 الصنا ات.يي أغمب  البشرم ك اية رأس الماؿ
9- Teulings,-Coen-N , 2005 -Comparative Advantage, Relative Wages, and the 

Accumulation of Human Capital, Journal-of-Political-Economy. April 2005; 

113(2): 425-61 

 ف العامؿ ذكإحيث  -استبداؿ العمؿ–رية استبداؿ العماؿ يي أماكف  ممهـ انطمؽ الباحث مف نظ  
يعني  (DIDES)المهارات كالكناءات العالية قادر  مر القياـ بالكظاسؼ المختمنة كاستخدـ الباحث نمكذج 

 مركنة تعتمد  مر االستبداؿ
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ضا بتحميؿ التغيرات إف تكمنة االستبداؿ بيف الكظاسؼ ينخنض مع مهارات العماؿ كقاـ الباحث أي
 بسبب األجكر النسبية يي حيث قاـ الباحث بتحميؿ التغيراتيي األجكر بسبب تراكـ رأس الماؿ البشرم. 

مخزكف رأس الماؿ  يي الماسة يي 1  زيادة إلر أف  الدراسات التجريبية كتشير رأس الماؿ البشرم. تراكـ
 .يي الماسة 4بنسبة )التكمنة(   Mincerian return نمكذج يقمؿ مف البشرم

10- Stephen N.M Nzuve and Ellyjoy G. Bundi,2010- Human Capital 

management practices and firms performance : A survey of commercial banks in 

Kenya, School of Business, University of Nairobi, Kenya. 

ممارسات  ( HCM ) ,القة بيف إدارة رأس الماؿ البشرمكاف الهدؼ مف هذ  الدراسة هك تحديد الع   
 تـ تننيذ  باستخداـ تصميـ المسح يضال  ف البحكث المتعمقة بالمكضكعأ .كأداء البنكؾ التجارية يي كينيا

تـ إنشاء البيانات األكلية مف  .43مف البنكؾ التجاريةأيي حيف بمغ حجـ العينة  25كاف مجتمع الدراسة 
ت التي كانت متكيرة  ند رسيس إدارات المكارد البشرية يي البنكؾ بينما تـ الحصكؿ  مر خالؿ االستبيانا

مف أجؿ اختبار لمعالقة  .محتكل المستجيبيف المالية لمبنكؾ  ف طريؽ تحميؿ البيانات ال انكية مف البيانات
اء تحميؿ كأداء الشركاتأ تـ استخداـ طريقة المربعات الصغرل العادية إلجر  HCM بيف ممارسات

 .االنحدار

ممارسات إدارة رأس الماؿ البشرم األك ر استخداما يي التكظيؼ  كاف تمييز :اآلتيةلنتاسج إلر اكتكصؿ    
كأشارت  .تستخدـ سالمة االتصاالتيممارسة األقؿ  أما .المكاييت كالمساءلةنة مكاف العمؿ ك ك كالزمالة كمر 
ف ممارسات إدارة رأس الماؿ البشرم له تأ ير إيجابي ي أنه مع است ناء االتصاالتأ  إلر الدراسة أيضا

كخمص إلر أف معظـ البنكؾ التجارية تبني ممارسات إدارة رأس الماؿ البشرم إلر   مر نمك مبيعاتها.
تأ ير إيجابي  ها مكما ل كخمصت الدراسة أيضا إلر أف ممارسات إدارة رأس الماؿ البشرم .درجة المتكسط

لبنكؾ إلر اتكصي الدراسة بأف هناؾ حاجة   .نمك مبيعاتها ك العاسد  مر األصكؿ  مر األداء مقاسا كال
 .التجارية يي كينيا لتعزيز ممارسات إدارة رأس الماؿ البشرم

  لالخاالفابينالددرلساتالدسابقةا لددرلسةالدحادية:
مية ركزت الدراسات السابقة  مر رأس الماؿ البشرم مف ناحية نظرية أك دراسة إحصاسية ك

 مننصمة  بما تتالءـ مع نظرة الباحث.ك اقتصرت يقط  مر االهتماـ بجكانب محددة ك 
 ماان الدجديدافعادرلساشا:

كذلؾ مف بشكؿ أكسع رأس الماؿ البشرم منهكـ   مر سنعتمد  مر الدراسات السابقة لتعرؼ
أ ر تدريبه كتأهيمه  مر خالؿ ارتباطه بالتدريب مكضحيف العاسد المرجك منه كتكمنة النرصة البديمة لهأ ك 

تنميته كالريع مف قيمتهأ كدراسة مؤشرات تنمية رأس الماؿ البشرمأ كأهمية الحناظ  ميه ككينية الحصكؿ 
 مر معمكمات تسا د الشركة لمعرية قيمة العناصر البشرية التي تعمؿ لديها كمدل أهمية تدريبها كتحسيف 

سقاط الدراسة  مر الساحؿ السكرم الستغناء  نهاأداسها كالتمسؾ بها با تبارها  ركة ال يمكف ا  .كا 

ا
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ا
ا

اا
ا

اريسالدمالالدباريالدفرلالأل ل:
 .لدمبحثالأل ل:امانيةاريسالدمالالدباريا ينمياها خرائره

 .مواشيةاقياساريسالدمالالدباريا لدشظرةالدمحاسبيةادهإلدمبحثالدثاشع:اا

 مؤشرات تنمٌة رأس المال البشري.المبحث الثالث: 

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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اخرائرهانيةاريسالدمالالدباريا ينمياها الدمبحثالأل لا:اما
ميته ك القته باقتصاد المعرية سنتناكؿ يي هذا البحث ماهية رأس الماؿ البشرم مكضحيف منهكـ تناا
اخصاسصه. االختالؼ بينه كبيف منهكمي رأس الماؿ النكرم كالمكارد البشرية كأهميته ك  هكأكج

ايسالدمالالدباريا:مانيةاراا( 1 - - 11) 
هذا ما تؤكد  كتابات اسؿ الستينات مف القرف العشريف ك استخداـ مصطمح رأس الماؿ البشرم منذ أك  أبد   

كهناؾ بعض الباح يف الذيف يعيدكف بداية االهتماـ أ 0164سنة  4أ ككتابات بيكر0160سنة  3شكلتز
تقديمه ف  ـ استخدـ هذا المصطمح كتـ ر أ كمدـ سميث يي القرف ال امف  شآبرأس الماؿ البشرم إلر 

 .5منظمات األ ماؿ كأسمكب لجذب كتكجيه االنتبا  نحك مساهمة العمؿ يي أداة المنظمات إلر
 :ك قد  رؼ رأس الماؿ البشرم مف قبؿ  دد مف الجهات أهمها   

المهارات المعريية  المكظنيف مف خالؿالعمؿ ك  بأنه كؿ ما يزيد مف إنتاجية :برنامج األمـ المتحدة اإلنماسي
 .6كتسبكنها مف خالؿ العمـ ك الخبرةالتي ي

 كما ناؿ اهتماـ  دد مف االقتصادييف متبنيف تعاريؼ مختمنة له كمنهـ :
الخبرات التي تسهـ يي اإلنتاجية لأليراد أم المعرية كالمهارات ك  بأنه القدرات : ريه يكند كايتؿلقد  -0

 .7زيادة القيمة االقتصادية لممنظمة

 :8مف خالؿ تقسيـ رأس الماؿ إلر أربعة أقساـ كهي يقد  ريهآدـ سميث ما أ  -2
 اآلالت كاألدكات المنيدة لمتجارة. -
 تعتبر كسيمة لمحصكؿ  مر العاسد أك المردكد. التي المباني -

 تحسيف األرض. -

 .مرأس الماؿ البشر  -

 يياألم ؿ  لقدرةيا أ مر تقسيـ العمؿة لمعمؿ يعتمداف كالقكة اإلنتاجيم ك مر هذاأ ي ف رأس الماؿ البشر 
القكة اإلنتاجية كالجانب األ ظـ مف المهارة المتكيرة لدل العامؿ يككف لهما تأ يرهما الكاضح  مر تقسيـ 

 مر أنه  م. كينظر "سميث" لرأس الماؿ البشر مالعمؿ. يالعالقة معقدة بيف تقسيـ العمؿ كرأس الماؿ البشر 
 كالعقمية كالننسيةأالخ( كاألحكاـ.المهارات كالقدرات )البدنية 

مداخمته: "إف هناؾ  يي م"بيجكف" أكؿ مف تحدث  ف مصطمح رأس الماؿ البشر  كنستطيع القكؿ بأف -3
بدأ النظر  ." ك مر هذامرأس الماؿ الماد يكما أف هناؾ است ماران ي مرأس الماؿ البشر  ياست مارا ي

                                                           
3
 Theodore William Schultz  :( متخصص يف اقتصاد التطوير، ساىم طويال يف التعليم العايل يف جامعة شيكاغو، أصبح رئيس 2001-2091اقتصادي أمريكي ،)

 .2070، أكرب تقدير مينحو التجمع، نال جائزة نوبل لالقتصاد سنة 2071سنة  (Walker) ، حصل على ميدالية1960التجمع االقتصادي األمريكي سنة 
 الواليات املتحدة األمريكيةيف  بنسلفانيا ولد يف بوتسفيلي  جائزة نوبلوحائز على  اقتصادعامل ( : 1922-2099جريي بيكر) 4
5
 56، اإلسكندرية، الدار اجلامعية، ص يط و تنمية املوارد البشريةمدخل اسرتاتيجي لتخط -1999راوية ، ،حسن 
6
 09،ص1999برنامج األمم املتحدة اإلمنائي: تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام  
 16سعد علي ، أمحد علي ، أدارة رأس املال الفكري يف منظمة األعمال.ص  –أد. العنزى ، أد. صاحل  7
 سعد علي ، أمحد علي ، أدارة رأس املال الفكري يف منظمة األعمال، مرجع سبق ذكره –أد. العنزى ، أد. صاحل  8

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%B3%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
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. يالطنؿ مرأس الماؿ البشر  ي ابة است مار يلالستهالؾ مف منظكر مختمؼأ يقد صار االستهالؾ بم
 يياالستهالؾ الشخصع أك ننتظر منه مردكدان كبيران.)يننؽ  ميه بشكؿ جيد )استهالؾ( ال نتكق ال مالذ

 .9(مرأس الماؿ البشر  ياست مار ي
 مأف رأس الماؿ البشر  1964تـ نشر   اـ  الذم" مكتابه "رأس الماؿ البشر  يي يرلي"بيكر" أما  -4

رأس الماؿ  يإلنتاج" م ؿ المصانع كاآلالت كيستطيع النرد االست مار يل"لمكساسؿ المادية  مما ؿ
 مر نسبة العاسد  جزسيمف خالؿ التعميـ كالتدريب كالر اية الطبية. كتعتمد المخرجات بشكؿ  مالبشر 

اج تتمخض هك بم ابة كسيمة لإلنت مالمتكير. ك مر هذاأ ي ف رأس الماؿ البشر  ممف رأس الماؿ البشر 
باالستقرار كليس  مكيتميز رأس الماؿ البشر   نها مخرجات إضايية  ند زيادة االست مار ييها.

 .المادمبالتحكؿ م ؿ األرض كالعمؿ ك رأس الماؿ 
اركس لقكة العمؿ " يبالنسبة بشكؿ أك بيخر مع منهكـ كارؿ م "متتشابه يكرة " رأس الماؿ البشر كأخيرا  -5
ظؿ "الرأسمالية "أف يبيعكا قكة  ممهـ حتر يحصمكا  مر األجر. كيشير  يير العماؿ أ يككف إلزاما  مإليه

 بيف : مماركس إلر أف النظريات تساك 
يماركس يميز بشدة بيف  .البدنية كالذهنية حتر يكتسب قكتهمعامؿ أف يعمؿ بجد كيستننذ طاقته لالبد  -

 ؿ. العم يقدرة النرد  مر العمؿ )قكة العمؿ( كنشأة النرد ي
يبيع مهارته بؿ إنه  حتر يتمقر  اسدان ماليا. يهك ال ميستطيع العامؿ الحر بيع رأس ماله البشر  ال -

ال يكتسب  ميمكف بيع رأس ماله البشر  ميحتر العبد الذ يتعاقد  مر إيادة جهة العمؿ مف هذ  المهارات.
ة الرأسماليةأ البد يحصؿ  مر هذا الدخؿ. كتحت مظم مهك الذ  ممه صاحب قكته بننسهأ بؿ إف

ذلؾ طا ة القكا د كالقكانيف  يأف يكايؽ  مر شركط العمؿ )بما يمف ليحصؿ النرد  مر الدخؿ 
 .10ينرضها مف يقـك بتكظينه( يكالتكجيهات الت

المتعددة لرأس الماؿ البشرم بأنها تتمحكر حكؿ األيكار  التعريناتمما سبؽ كمف خالؿ المناهيـ ك الحظ ن 
  التالية:

الخصاسص المختمنة الكامنة يي ك  اإلمكاناتس الماؿ البشرم هك جممة المعارؼ كالمهارات ك إف رأ .0
األيراد التي لها صمة ك ارتباط بالنشاط االقتصادم أكما أف رأس الماؿ البشرم ال يركز يقط  مر ما 

لر المدل يمتمكه األيراد مف معرية كمهارات كما يمتمكه مف قدرات كصناتأ إنما  يشير هذا المنهكـ إ
  كما يمتمككنه استخداما منتجا مرتبطا بالنشاط يستخدـ ييه األيراد كؿ ما تعممك  الذم يمكف أف

 ركة أك دخال بصكرة مباشرة أك غير مباشرةأ كهذا النشاط يتحقؽ بصكرة لهـ االقتصادم الذم يحقؽ 
 أساسية يي المنظمات .
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The Free Encyclopedia, Human Capital, 2007 http://en.Wikipedia.org/wiki/ human capital. 

الدكلي ال الث لمبيسة أ جامعة جنكب  بيسة است مار رأس الماؿ البشرم . دراسة قدمت يي المؤتمر العممي – 2118القصاص أ مهدم محمد أ 10
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زز أ كهذا األصؿ يد ـ كيعالمنظمة أصؿ غير مممكس ضمف طاقة رأس الماؿ البشرم هككما أف  .2
نظمة كهك يتناكت بيف م أتشغيؿ العامميف التشغيؿ األيضؿ  ممياتاإلنتاجية ك مميات اإلبداع ك 
التراجع يي منظمة مة ماأ كقد يشهد حالة مف الضعؼ ك غزيرا يي منظكأخرلأ يهك قد يككف كايرا ك 

 أخرل.

ؿ ييها مف خالؿ تأ يرات الذم يشكك المنظمة رأس الماؿ البشرم هك شكؿ مف أشكاؿ رأس الماؿ إف  .1
خذ أشكاال يتضمف ذلؾ األنشطة التعميمية المنظمةأ كهذ  األنشطة تأمتعددة ك بر مصادر متنك ة ك 

التي تتكحد مع بعضها البعض خرل ك الخصاسص األك المهارات متعددة منها التعميـ كالتدريب كالمعرية ك 
 نطاؽ االستخداـ.اؿ مختمنة تبعا لطبيعة األيراد ك يي أشك

رأس الماؿ البشرم هك مجمك ة األصكؿ التي يجمبها النرد معه إلر المنظمة م ؿ يمكف ا تبار  .4
كتراكمها كهي يي مجمك ها  التعميـأ كالتدريب يي الكظاسؼ السابقة كالعمر كالخبرة المهنية كغيرها.

كهذ  األصكؿ أك  بشرمأيطمؽ  ميها رأس الماؿ ال ( مف مجمك ة األيراد العامميف يي المنظمة)
لر تحقيؽ التقدـ التقني كتؤدم إلر زيادة ؤدم إلر إحداث تأ يرات إيجابية ك العناصر ينترض أنها ت ا 

 دارة المنظمة أك المشغؿ.إقيمة النرد يي نظر 

لبشرم يي المعرية التي يمتمكها كيكّلدها العاممكف كالتي تضـ يتم ؿ منهكـ رأس الماؿ اكبشكؿ  اـ 
 االبتكارات.كالخبراتأ ك المهاراتأ 

ااشميةاريسالدمالالدباريا:ا(2--11)
 المتعددة إلمكاناتها كبمكرة البشرية لمطاقات تعبسة  ف  بارة هي البشرم الماؿ رأس تنمية إف      

 طريؽ يي مبد ة بصكرة استخدامها يمكفكي ل مكانتها كريع قيمتها لزيادة كالجسدية العقمية كلمكاهبها

 .االقتصادية المكارد لكاية  ؿاألم االستغالؿ
  :11البشرية لمتنمية جانباف هناؾبشكؿ  اـ  ك    

 .كالمهارات كالمعرية الصحة مستكل تحسيف م ؿ البشرية القدرات تشكيؿ منها -1

 يي أك اإلنتاجية غراضاأل يي أك النراغ بكقت لمتمتع إما كذلؾ المكتسبة بقدراتهـ الناس انتناع -2

 . كالسياسية ا يةكاالجتم ال قايية الشؤكف
 التنمية يي ترل يهي أ ةيشمكل أك ر نظرة اإلنساف تنمية  ممية إلر تنظر الدكلة أف نالحظ الطريقةكبهذ     

 يتطمب كالتي كال قايية كاالجتما ية السياسية الجكانب يي تتم ؿ كالتي اقتصادية غير أخرل جكانب البشرية

 ممارساتهـ كتعميؽ السياسي النظاـ بناء يي لزيادة مساهمتهـ فمتكاز  بشكؿ المجتمع أيراد جميع لدل إنماؤها

  .االجتما ية الحياة يي
 اإلنساف بناء حكؿ تدكر أنها البشرم الماؿ رأس لمنهـك السابقة  األساسية ناهيـالم بتحميؿ نالحظ      

 لمسايرة مستمرة ةبصكر  التطكر إحداث  مر قادريف المجتمع يي أيراد كجكد لضماف الداسمة الشركط كتكيير
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األهمية التنمكية لرأس الماؿ البشرم يي الكطف العربي كدكر التربية ك التعميـ ييه . مجمة العمـك اإلنسانية أالعدد  – 2101أيكب محمد أ نايز أ  
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 الكساسؿ تعتمد بحيث البشرم الماؿ لرأس تنمكية إستراتيجية خالؿ مف إال يتـ لف كهذا صرأالع تغيرات

 الخبرات كنشر العممية المعرية كتطكير خمؽ  مر القادرة الحدي ة كالتربكية كالننية العممية كاألساليب

 ضكء يي أ مر مستكل ذات قكل إلر منهـ ممكف قدر أكبر لريع السكاف بيف الحضارية كالقيـ كالمعارؼ

 أهداينا تتكخر اإلنساف يي كاست مارات ) البشرم الماؿ رأس تنمية  ممية بها تضطمع التي كالمهاـ الكساسؿ

 .12ة(كاجتما ي اقتصادية
 .االقتصادية التنمية نظريات بمسيرة ك يؽ بشكؿ ترتبط البشرم الماؿ رأس تنمية مسيرة ف ي هنا كمف     
أ مرحمة كؿ يي الساسد التنمكم النكر يي اإلنساني البعد تطكر مع البشرية التنمية منهـك مضمكف تطكر كلقد
 اإلنماسي البرنامج قبؿ مف المنهـك هذا كضع كلقدأ البشرية لمتنمية جديد منهـك ظهرأ األخيرة المدة كيي

 الماؿ رأس تككيف خالؿ مف كقدراتهـ ناسال اختيارات تكسيع"  بأنها   (U. N. D .P)البشرية المتحدة لألمـ

 تعريض بدكف الحالية األجياؿ حاجات لتمبية العدالة مف ممكنة درجة بأك ر يستخدـ الذم االجتما ي

 . 13"لمخطر المستقبمية حاجات األجياؿ
 صاديةاالقت األهداؼ ييها بما البشرية القكل تنمية  ممية تستهديها التي طبيعة الرسيسيةالف  كهكذا ي     

 بعصر يتحدد ال قيامها ف ي كلهذا المجتمعأ تقدـ بتنمية تقترف كمستمرة متجددة )البشرم الماؿ رأس )تككيف

 يي باإلنساف ترتبط شاممة  امة  ممية هي إنما اقتصادم مستكل أك اجتما ية يسة أك نسانيإ  مر أك معيف

 ترد البشرم الماؿ رأس تككيف صيغة ف ي ذلؾكل. تقدمها مستكل كاف مهما كباألمة لالستخداـ  داداإل مرحمة

 مجاؿ يي النامية كالدكؿ المتقدمة الدكؿ بيف القاسمة الكبيرة النجكة أف إال أالبشرية القكل تنمية منهـك ضمف

 يا مية مف لالستنادة البشرم الماؿ رأس تككيف  مر التركيز النامية الدكؿ  مر تحتـ االقتصادم النمك

 .14النجكة هذ  تقميص شأنه مف سريع تقدـ حقيؽلت االقتصادم العامؿ
 شاممة إستراتيجية إطار يي تتـ أف يجب البشرم الماؿ رأس لتككيف  ممية أم ف ي األساس هذا ك مر      

 كالمهنية كال قايية كالتربكية التعميمية اإلنساف بناء مؤسسات كتككيف أالنامية الدكؿ يي البشرية القكل لتنمية

 المجاالت هي العممي البحث كمؤسسات اإلنتاجية المؤسسات كيي المختمنة الدراسة مراحؿ يي تتم ؿ التي
 المادم االست مار مردكد كزيادة اإلنتاجية مستكل ريع لغرض يقط ليس اإلنساف يي لالست مار الرسيسية

نما كحسب  بركب اللتحاؽل النامية الدكؿ يسا د كبما المختمنة المجاالت يي لممجتمع حقيقي تقدـ لتحقيؽ كا 

 .المتقدمة الدكؿ
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13 Banuri, Tariq and others (1995). Sustainable Human Development, UNDP.p7 
14

 Al Haq , Mahboob (1993 ) - concepts of Human Development , Human development Debate in the Arab word 

. Al Fikr Al Arabi Forum, Amman. 
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 بيناريسالدمالالدباريا:دفوريا لدفرقابيشها اريسالدمالالا(3--11) 
كمنها رأس الماؿ  مر رأس الماؿ النكرمأ  لمداللةإف العديد مف التسميات قد تستخدـ اليكـ 

ما هك النرؽ بينه ك يما هك رأس الماؿ النكرم  المعريي كرأس الماؿ الالمممكس أك األصكؿ غير المادية.
 ؟كبيف رأس الماؿ البشرم 

ااريسالدمالالدفوريا(3-1--11)
 : هناؾ مجمك ة مف المناهيـ لرأس الماؿ النكرم تتم ؿ يي مصطمحات متعددة كمتباينة منها

  ( تعرؼ منظمةOECD ) 15  لنستيف مف األصكؿ  االقتصادية: رأس الماؿ النكرم بأنه القيمة
 . ي ) الهيكمي ( كرأس الماؿ البشرمؿ التنظيمغير المممكسة هي رأس الما

  ( يعرؼDespres & Chanvel ) 16  أف رأس الماؿ النكرم يعكد لممكجكدات النكرية :
 لممنشأة كالتي  مر أساسها تحصؿ المنشأة  مر الحماية القانكنية . 

تصؿ المعرية إلر  ندما بأنه كيضيؼ الكاتباف  مر أف رأس الماؿ النكرم مبني  مر يكرة تقكؿ        
مستكل متماسؾ كمممكس يككف ييها التنا ؿ اإلنساني متكاصؿ بصكرة طبيعية كمكصكؼ بدقة أ ي ف ما 

مف طبيعتها  كالتجزسة كما يمكف أف يبدك كاضحان لمقسمة  ال يتجزأ قد يجعمه قابالن  ان معريي ان متياز ايبدك 
بدا ان  ابتكاراالمكتشنة يجعمها   . كا 

كالمهارات التي  اتأساسا  مر المعرية اإلنسانية كاإلبداع البشرم كالخبر  افال  مبنيأ  افرينإف التع    
تي بذلؾ ي ف رأس الماؿ النكرم يرتبط بالقدرات اإلبدا ية الك . لخمؽ قيمة مضاية االستخداـتكضع مكضع 
 التي يمكف كضعها مكضع التطبيؽ.ك ف يي شركة ما ك يمتمكها العامم

 اتاريسالدمالالدفوريااقسيماتا مو ش (3-2--11) 
دارة تحديد كقياس كتقييـ كصيانة كتنمية رأس الماؿ النكرم يي المنظمة مف المهاـ األساسية إلإف         

ف رأس الماؿ النكرم أصبح متغيرا مهما ذا تأ ير كبير  مر نجاح أك ك . المعرية يي منظمات األ ماؿ ا 
ذلؾ  مر قيمة المنظمة ) الشركة ( السكقية كربما  يشؿ منظمة األ ماؿ كخاصة المعريية منها إذ ينعكس

 .  17المتزايد برأس الماؿ النكرم االهتماـالمعنييف إلر هذا هذا ديع 
 :  كقسـ  دد مف الخبراء االقتصادييف رأس الماؿ النكرم إلر  دد مف األقساـأ نذكر منهـ       

ماؿ النكرم يتككف مف أربعة : يرل الكاتباف أف رأس ال18( Despres & Channvelتقسيمات )  .أ 
 مككنات كما يتنا ؿ معها مف أجؿ خمؽ القيمة كهذ  العناصر هي : 

                                                           
15 OECD, The Organization For Economic Co-operation and Development (OECD) Measuring and Reporting 

Intellectual Capital: Experience, Issues and Prospect Programme Notes and Background to Technical Meeting 

and  policy and Strategy Forum. Paris (1999).  
16 Charles Despres and D. Chauvel (2000): Butterworth Heinemann, Boston, p317. 

 .دراسة مقدمة بكمية االقتصاد كالعمـك اإلدارية أجامعة الزيتكنةأاألردف أ رأس الماؿ النكرم-2111يكسؼأ  بد الستار حسيف أ 17
18

Charles Despres and D. Chauvel (2000): Butterworth Heinemann, Boston 
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كالخبرة المكجكدة لدل أ معرية مف بما ييهاكيشير إلر المكارد البشرية لمشركة : أكال : رأس الماؿ البشرم
 .تنظيمية التي تستخدمها الشركةال النظـ كالقكا د كاإلجراءاتك أالتي يمكف تحكيمها إلر قيمةك  العامميف ييها

 . ر تسهيالت البنية التحتية لمشركةكهذا يشير إل:  انيا : رأس الماؿ الهيكمي
كهي رأس الماؿ الهيكمي لمشركة الذم يستخدـ لخمؽ القيمة مف خالؿ  ممياتها :  ال ا : المكجكدات العممية

 . تسهيالت العمميات كشبكة التكزيع التجارية م ؿ
إلر الحماية  الشركة: كهذ  تعكد لألصكؿ النكرية لمشركة التي بمكجبها تحتاج مكجكدات النكريةرابعا : ال
 القانكنية . 

  : كيقسـ أصكؿ رأس الماؿ الالمممكس ) النكرم ( إلر :19( Sveiby. تقسيـ ) ب
 أكال : أصكؿ الهيكؿ الداخمي لرأس الماؿ . 

  انيا : أصكؿ الهيكؿ الخارجي لرأس الماؿ . 
 ل ا : أصكؿ الهيكؿ البشرم لرأس الماؿ .  ا

 Sveibyكيؽ تقسيـ  النكرم( يكضح مككنات رأس الماؿ 1-1كالجدكؿ )
ا(ا:امو شاتاريسالدمالالدفوريا1-1لدجد لا)ا

 المككنات رأس الماؿ نكع

 الهيكؿ الخارجي
فأ الجما ة التحالنات كالعالقات مع الزباسفأ الشركاءأ المكردكفأ كالمست مركف كاإلستراتيجيك 

 المحميةأ ككؿ ما يتعمؽ بالتميز كالسمعة.
 قدرات حؿ المشكالت.ك القدراتأ المعارؼأ المهاراتأ الخبرات النردية كالجما يةأ  الهيكؿ البشرم

 الهيكؿ الداخمي
األنظمة كالعمميات التي تحقؽ الرايعة التنايسية كما يتعمؽ بتكنكلكجيا المعمكماتأ النماذج 

 باأل ماؿأ كلقكا د البياناتأ كالك اسؽأ حقكؽ النشرأ كالمعرية األخرل .لكينية القياـ 
 www.sveiby.com/articls المصدر:

ألدبيات المكضكع المتداكلة حاليا  استنادان  : كهذا التقسيـ يعتبر األك ر شيك ان  20( Stewart. تقسيـ ) ت
 حيث قسمه إلر : 

 أكال : رأس الماؿ الهيكمي 
 ؿ النكرم كيتككف مف :  انيا : رأس الما

  رأس الماؿ البشرم 
  رأس الماؿ الهيكمي 

  رأس الماؿ الزبكف 
 كنظرا لككف هذا التقسيـ أك ر شيك ا سنتناكله بشيء مف التنصيؿ كاإلسهاب ككما يمي : 

                                                           
19

Karl-Erik Sveiby (2001): Method For Measuring Intangibles Assets, Available on: www.sveiby.com/articls  
20

 Thomas A. Stewart (1998) : Intellectual Capital: The Wealth of Organizations, Doubleday, New York. 
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إف رأس الماؿ المادم ) المالي ( هك الذم يصنع الكجكد المادم لمشركة : أكال : رأس الماؿ الهيكمي
الديترية بمكجب اإلجراءات كالقيكد المحاسبية ي ف رأس الماؿ النكرم بالمقابؿ هك الذم يصنع قيمة كقيمتها 

 الشركة السكقية كيصنع مكانتها كسمعتها . 
قيـ الكؿ  كبالتالي يهك يم ؿالشركة المتبعة يي جراءات اإلنظمة ك هك األ :رأس الماؿ الهيكميك      

 . ا داخمياكالتي تتداكلهالشركة المتكاجدة يي 
تكارات المهارات كالخبرات كاالب هك المعرية التي يمتمكها كيكلدها العاممكف م ؿ انيا : رأس الماؿ البشرم: 
 . ك مميات التحسيف كالتطكير

هـ كالمكرديف كالجهات ا الزباسف ككالسهك القيمة التي ينرزها مستكل رضكني: رأس الماؿ الزب ال ا : 
ا ت الشركة مف بناسه مف  القات متميزة مع هذ  األطراؼ . إف هذ  الخارجية األخرل كما استط

إلر ما  العالقات التي تبنر بيف الشركة ك ناصر بيستها الخارجية ذات أهمية كبيرة كقيمة حيكية استنادا
 : يمي

إف الزباسف هـ مف يديع ياتكرة الشركة ألف المهمة األكلر ألم شركة هي إنشاء أك إيجاد أك بناء  .0
يجاد أسس العالقة المتميزة معهـ . زباس  نها بالسكؽ كا 

إف الكالء الذم تكسبه الشركة بالعالقة الجيدة مع زباسنها يحقؽ لها زيادة يي العاسد إذ تشير  .2
رباح الشركة بنسبة ( يزيد مف أ ٪ 1الدراسات إلر أف معاكدة الزبكف  مر شراء منتجات الشركة بنسبة ) 

 ( .  ٪ 21ال تقؿ  ف )
مف رأس الماؿ النكرم الذم هك جزء يي دكر   األهـ جزءالرأس الماؿ البشرم هك  سبؽ نالحظ أف مما   

 .مف قيمة الشركة
اريسالدمالالدباريا:لقارادالدم رفةا اا(1-1-4)

المعاصرأ حيث أصبحت طار التحكؿ إزادت أهمية المكارد البشرية كمصدر لمميزة تنايسية يي 
مف أهـ ركاسز الميزة التنايسية يي السنكات األخيرةأ حيث ستصبح أهـ طرؽ تسييرها المكارد البشرية ك 

 أصكؿ المؤسسة بؿ ك ركتها الحقيقية.
الالقارادالدم رفعانشأة  (4-1--11)

هك التحكؿ ال الث بعد ظهكر ك شهد الربع األخير مف القرف العشريف أ ظـ تغيير يي حياة البشريةأ       
العمكـ ياسقة التطكر يي المجاالت اإللكتركنية كالنككية كالنيزياسية  الزرا ة كالصنا ةأ كتمّ ؿ ب كرة

دكر الريادة يي هذا التحكؿ. يهي مّكنت اإلنساف  كاالتصاالتكالبيكلكجية كالنضاسية ككاف ل كرة المعمكمات 
مف يرض سيطرته  مر الطبيعة إلر حد أصبح  امؿ التطكر المعريي أك ر تأ يرنا يي الحياة مف بيف 

 كامؿ األخرلأ المادية كالطبيعية. الع
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له خصكصيتهأ بؿ إنها المكرد  االقتصاديةالمعمكمات مكردنا أساسينا مف المكارد  حيث أضحت      
أ المكمؿ لممكارد الطبيعية. كما تشكؿ تكنكلكجيا المعمكمات يي االقتصاديةاإلستراتيجي الجديد يي الحياة 

 .21االقتصادم  صرنا الراهف العنصر األساسي يي النمك
اخرائصالقارادالدم رفةا:ا اامفه م (4-2--11)

قتصاد الذم تحقؽ ييه المعرية الجزء األ ظـ مف القيمة المضايةأ كهذا يعني االاقتصاد المعرية هك      
المبني  أف المعرية يي هذا االقتصاد تشكؿ مككنا أساسيا يي العممية اإلنتاجية كما يي السابؽأ كاالقتصاد

رية ليس اقتصاد جديدا بالكامؿأ يقد كاف لممعرية دكر قديـ كمهـ يي االقتصادأ لكف الجديد هك  مر المع
أف حجـ المساحة التي تحتمها المعرية يي هذا االقتصاد أصبح أكبر مما سبؽ كأك ر  مقا مما كاف 

أم أف معركياأ بؿ أصبح هذا االقتصاد يي قطاع منهأ يقكـ  مر المعمكمات مف األلؼ إلر الياءأ 
المعمكمات هي العنصر الكحيد يي العممية اإلنتاجيةأ كهي المنتج الكحيد يي هذا االقتصادأ كتشكؿ أك 
تحدد أساليب اإلنتاج كيرص التسكؽ كمجاالتهأ سكاء أكانت المعمكمات مجرد بياناتأ أـ بحك ا  ممية 

 عد الصنا ي.كخبرات كمهاراتأ ككالهما صحيحأ كهذا ما اصطمح  مر تسميته باالقتصاد ب
 مر يهـ جديد أك ر  مقا لدكر المعرية ك ألهمية رأس الماؿ البشرم يي  اقتصاد المعرية كما يقكـ    

تطكر االقتصاد كتقدـ المجتمعأ يضال  ف ككنه مكلدا يعميا لم ركةأ يقد باتت المعمكمات مكردا أساسيا مف 
صاديةأ المكمؿ يجي الجديد يي الحياة االقتاالقتصادية له خصكصيتهأ بؿ إنها المكرد االسترات المكارد

لممكارد الطبيعيةأ كما تشكؿ تكنكلكجيا المعمكمات يي  صرنا الراهف العنصر األساس يي النمك 
االقتصادمأ يالتقدـ الحاصؿ يي التكنكلكجياأ كالتغير السريع الذم تحد ه يي االقتصادأ يؤ راف ليس يي 

نما أيضا  يي نك ية حياة اإلنسافأ كمع التطكر الهاسؿ ألنظمة المعمكماتيةأ درجة النمك كسر ته يحسبأ كا 
تحكلت تكنكلكجيا المعمكمات إلر أحد أهـ جكانب تطكر االقتصاد العالميأ حيث بمغ حجـ السكؽ العالمية 

أ لقد أدخمت  كرة المعمكمات المجتمعات 22حكالي تريميكف دكالر 2000لمخدمات المعمكماتية  اـ 
 ة يي الحقبة ما بعد الصنا ية.العصرية المتقدم

إف الطبيعة المتميزة لممعرية جعمت مف االقتصاد الجديد يختص ببعض الميزات التي تجعؿ منه     
 اقتصادان متميزان يي مضمكنه كأداسهأ كمف ذلؾ:

انتقاؿ قكة العمؿ مف الصنا ات إلر مهف خدمات تعرؼ بأنها ك ينة المعرية ألف مدخالتها كمخرجاتها  .1
 منظكرة كهذا التحكؿ هاسؿ يي الدكلة المتقدمة.غير 

 نمك االست مار يي األصكؿ غير المنظكرة. .2

 نمك كظاسؼ جديدة يي  دد مف المجاالت الخدمية كالتعميـأ العناية الصحيةأ كاالستشارة. .3

                                                           
21
إدارة المكارد البشرية ك تسيير المعارؼ يي خدمة الكناءات )المهارات(. الممتقر الدكلي حكؿ التنمية البشرية ك يرص  – 2114منتاح أ صالح أ  

 240صاالندماج يي اقتصاد المعريةأ الكناءات البشريةأ جزاسر.
22 Woodhall, M. (1987). Human Capital concepts. In G. Psacharopoulos (Ed.), Economics of education: 

Research and  studies (pp. 21-223). Oxford: Pergamo 
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 مؿ المعرية يتطمب مستكيات  الية مف التككيفأ كما يحصؿ مكظني المعرية  مر أجكر متميزة  .4
 ك الية.

 اغيرالدمفانيمالإلدلريةافعاظلالقارادالدم رفةا:اا(4-3--11) 

مع بداية النصؼ ال اني مف القرف العشريف تغيرت الك ير مف المناهيـ اإلداريةأ يمف التركيز  مر     
اإلنتاج انتقمت إلر التكجه نحك التسكيؽأ كمف تركيزها  مر الجمهكر الخارجي دكف الداخمي إلر التركيز 

كمف االهتماـ برأس الماؿ المادم إلر تركيز اهتمامها  مر رأس الماؿ البشرمأ كما مست   مر كميهماأ
التغيرات الحاصمة يي البيسة المؤسسة هيكؿ هذ  األخيرةأ حيث ظهر تكجه جديد مغزا  تككيف المؤسسات 

إضاية إلر الصغيرة ك المتكسطة بعد أف كاف االهتماـ يي السابؽ منصبا  مر تشييد المؤسسات الكبيرةأ 
 ظهكر العديد مف الشركات االيتراضية لتضني بعدان جديدان  مر  الـ األ ماؿ.

يرضت التغيرات السالنة الذكر  مر المؤسسات انتهاج يكر إدارم جديدأ بدؿ الذم تتبنا  كالذم سمته    
قاأ كيمكف حصر الجمكد كال باتأ أف تستجيب لمقكل الدا مة لمتميز حتر تضمف لننسها مكانا تنايسيا مرمك 

 أهـ تمؾ القكل يي العناصر اآلتية :
 التغيرات المتسار ة لمحيط المؤسسة. -1

 المنايسة الشديدة. -2

 مكقع المؤسسة. -3

 تنامي الشعكر بالجكدة. -4

 تكنكلكجيا المعمكمات. -5

 إدلرةالدم لردالدباريةا اشميةاريسالدمالالدباري:ا(5--11)
يدة إلدارة المكارد البشرية ك  مر الرغـ مف ذلػؾ ال يمكننػا إف تنمية رأس الماؿ البشرم تعتبر نظرة جد     

القكؿ إف أهداؼ إدارة المكارد البشرية هي ننسػها يػي إدارة رأس المػاؿ البشػرم باإلضػاية الخػتالؼ الكسػاسؿ 
المستخدمة يي  ممية اإلدارة بيف المنهكميف ك يعػكد ذلػؾ إلػر االخػتالؼ الجػكهرم بػيف اإلدارتػيف حيػث إف 

 ألكلر تعتبر النرد كسيمة أما ال انية يتعتبر  غاية.  اإلدارة ا
اا ريفاإدلرةالدم لردالدبارية:اا(5-1--11)

تعرؼ إدارة المكارد البشرية بأنها "تخطيط كتنظيـ كتكجيه كرقابة األنشطة المتعمقة باختيػار كتعيػيف 
 ؽ األهداؼ التنظيمية". كتدريب كتنمية كمكايأة كر اية األيراد كالحناظ  ميهـ بغرض اإلسهاـ يي تحقي

ايندلفاإدلرةالدم لردالدبارية:ا( 5-2--11)
 : 23تسعر إدارة المكارد البشرية إلر تحقيؽ مجمك ة مف األهداؼ يمكف إجمالها ييما يمي 

                                                           
 68ص . الدار الجامعيةأ اإلسكندرية .مدخؿ استراتيجي لتخطيط ك تنمية المكارد البشرية - 2003راكية أ  أحسف23
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كذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ تخطػػػيط احتياجػػػات المنظمػػػة مػػػف المػػػكارد  أتحقيػػػؽ أ مػػػر كنػػػاءة إنتاجيػػػة ممكنػػػة -أ 
اليب العممية بصنة  امة كاألساليب اإلحصاسية كالرياضية بصنة البشرية كمان كنك ان باستخداـ األس

 خاصة. 

العمؿ  مر زيادة مستكل أداء العنصر البشرل أ كذلؾ مف خالؿ االهتماـ بزيادة قدرة األيػراد  مػر  -ب 
كذلؾ  ف طريؽ تنمية قػدراتهـ بالتػدريب كتػكيير منػاخ العمػؿ  أالعمؿ كزيادة رغبتهـ يي أداء العمؿ

 كننسيان.  المناسب ماديان 

كذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ كضػػػع هيكػػػؿ  ػػػادؿ لألجػػػكر كالحػػػكايز كسياسػػػات  أزيػػػادة درجػػػة الػػػكالء كاالنتمػػػاء -ج 
 كاضحة لمترقية أ كاالهتماـ بالعالقات اإلنسانية كالعمؿ  مر تد يمها مف حيف آلخر.

بحيػث يضػمف إ طػاء كػؿ ذم حػؽ حقػه سػكاء  أكضع نظاـ مكضك ي لقياس كتقييـ أداء العػامميف -د 
 ية أك المكاييت أك العالكات االست ناسية أك الحكايز المادية كالمعنكية. يي الترق

الدشظرةالدجديدةاإلدلرةالدم لردالدباريةافعاظلامفه ماريسالدمالالدباري:ا(1-1-5-3)
 ( بيف إدارة المكارد البشرية ك اإلدارة يي ظؿ منهـك رأس الماؿ البشرم2-0يقارف الجدكؿ )

الإلدلرةافعاظلامفه ماريسالدمالالدباريشةابيناإدلرةالدم لردالدباريةا ارا(:الدمقا2-1رقما)الدجد ل
اإدلرةاريسالدمالالدبارياإدلرةالدم لردالدباريةالداقليدية

 تعتبر النرد غاية لتحقيؽ األهداؼ تعتبر النرد كسيمة لتحقيؽ األهداؼ

 تهتـ بعقؿ اإلنساف كالمعرية تهتـ بالبناء المادم لإلنساف

 تركز  مر األداء النكرم ك الذهني 24داء اآللي لممهاـتركز  مر األ

 تسعر الستخالص المعرية الكامنة ال تتطمب يكر اإلنساف ك معاريه

 تطبؽ مبدأ كتقنيات التمكيف 25ال تطبؽ منهـك التمكيف

 تهتـ بالجكانب المعنكية كالنكرية يي العمؿ ذاته تركز  مر العناصر المادية يي محيط األداء

 تركز  مر استخداـ الحكايز المعنكية كمنح الصالحيات مر استخداـ الحكايز المالية كالماديةتركز  

 تهتـ بتنمية القدرات النكرية كالطاقات اإلبدا ية لمنرد 26تركز  مر تنمية مهارات كقدرات النرد الميكانيكية

 تعمؿ  مر تنمية العمؿ الجما ي تركز  مر قدرات النرد

 تحقيؽ النتاسجتهتـ ب دارة األداء ك  نهتكظيؼ النرد كمتابعة شؤك ماماتها بتنهي اهت
 الباحث إ داد: مف صدرالم

                                                           
24
 األداء اآللً: األداء الروتٌنً المتكرر دون أي إضافة. 
25
عملٌة تحسٌن مشاعر المقدرة الذاتٌة بٌن العاملٌن بالمنظمة من خالل تهٌئة الظروف التً تساعدهم على السٌطرة وزٌادة :  تمكٌن 

 .الممارسات الرسمٌة واألسالٌب غٌر الرسمٌة لمدهم بمعلومات عن مقدرتهم الذاتٌة
26
 القدرة اإلنتاجٌة للفرد. القدرات الفرد المٌكانٌكٌة :  
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 ينميةاريسالدمالالدباري:ا(1-1-6)
 الهاسمة الصركح تشييد يي البشرية القدرة  مر تدلؿ مذهمة انجازات العصكر مر  مر الحياة شهدت    

 اقتصادية ككحدة البشرم العنصر قيمة ارتناع خالؿ مف (نسانيإكالال اإلنساني بكجهيها ) البشرية لمحضارة

 الطاقة لتمايز كاستنادا أاإلنتاج  ممية يي البشرم العمؿ به يساهـ لما األمـ  ركة مف ان جزء القدـ منذ كا تبار 

  نصر كأهـ البشرم العمؿ يضع الذم األمر األخرل ال ركة أشكاؿ جميع  مر كتنكقها لإلنساف اإلنتاجية

 . 27اإلطالؽ  مر اإلنتاج ر ناص مف
 يي يجابيكاإل النا ؿ كتأ ير  اإلنساف دكر أهمية  مر تكجهاتهـ اختالؼ  مر االقتصاديكف أكد كلقد     

 بدكف النا مية تمؾ لها تككف ال العناصر يهذ  المادية اإلنتاج  ناصر يا مية كيي االقتصادية التنمية  ممية

 حدكث إلر اإلنتاجي النف يي حدي ة تطكرات مف أ قبتها كما لتكنكلكجيةكا العممية النقمة أدت كقد أاإلنساف

 الصنع يي المتناهية كالدقة التعقيدات مف العديد  نها نجـ اإلنتاج كطرؽ أساليب يي متالحقة تغييرات

 العمؿ ممارسة يي مسؤكلياته كضا نت اإلنتاجية المراكز يي األماـ إلر كديعته اإلنساف مكقع بذلؾ كغيرت

 تعميمه يترات كزيادة اإلنساف إ داد مستكل لريع متزايدة ضركرات أكجد مما التطكرأ كقيادة إلنتاجيا

 .كالتطبيقي النظرم البحث يي كالنكرية العممية ممارساته كزيادة كتدريبه
اشظرةاااريخيةادابل راينميةاريسالدمالالدباريا(6-1--11)

 الذم "مارشاؿ النريد " االقتصادم راءآ إلر تاريخها يي برأس الماؿ البشرم هتماـاال بكادر تعكد    

  مر مارشاؿ آراء يتؤكد العشريفأ القرف مف األكؿ النصؼ مطمع يي اإلنتاج ينكف يي التغير بداية  اصر

 إنتاجية ريع يي التعميـ كأهمية كتطكر  اإلنتاج كنمك السمع إنتاج يي اإلنساف يؤديه الذم األساسي الدكر

 كالمعرية بالعمـيستطيع  اإلنساف أف ذلؾ أيقيرة تعيش أف يمكف ال الناس مف متعممة يسة أفب يقكؿ إذ النرد

 الطبيعة قكل كؿ يسخر أف كاإلبداع الخمؽ  مر كالقدرةأ كاإلنتاج العمؿ  مر كالقدرة كالطمكح كالك ي

 .له الكريمة حياةال كتكيير معيشته بمستكل كاالرتناع يكقها لصالحه كما األرض باطف يي كما كمصادرها
 يي البشرم الماؿ رأس ييشر ايرينج أدخؿ ككذلؾ ماؿأ رأس أ مف اإلنساف ماركس كارؿ ا تبر كلقد   

ف .الزمف مف يترة  بر دخال يدر شيء كأم الماؿ رأس منهـك  كقد  .الماؿ رأس  ف يتكلد الدخؿ هذا كا 

 النكر أف أساس  مر كذلؾ يي البشر يست مر ما هك الماؿ رأس ضركب أ مف أف إلر مارشاؿ النريد أشار

 يم ؿ إنما كاألجهزةأ اآلالت بنضمه نشأت الذم ذلؾ أك الننكف أك بالعمكـ  كاآلداب منه تعمؽ ما سكاء

 لمعالـأ المادية ال ركة الكجكد مفاختنت  إذا أنه كذلؾ لهأ السابقة األجياؿ مف جيؿ أم يتمقا  الذم اإلنتاج

 ال ركة هذ  ف ي النكرأ بدكف المادية ال ركة بقيت لك كلكف النكرأ بكاسطة ةبسر  استعادتها باإلمكاف ف ي

 .28كالعكز النقر إلر العالـ كيعكد تتضاءؿ ما سر اف
 
 

                                                           
 2ص .مرجع سبؽ ذكر األهمية التنمكية لرأس الماؿ البشرم يي الكطف العربي كدكر التربية ك التعميـ ييه . – 2101نايز أ أيكب محمد أ  27
 58ص.االقتصادم مجمة ,الخميجية التصنيع إستراتيجية يي البشرم الماؿ رأس كأهمية اإلنساف يي االست مار-1981 أ مدص  بد الركابيأ 28
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الألنميةالالقاراديةادريسالدمالالدبارياااا(6-2--11)
 العميقة غيراتالت مف كبيرة مجمك ة تستهدؼ كتكنكلكجية  ممية  كرة با تبارها االقتصادية التنمية إف     

  مميات أك كاآلالت المصانع استيراد بمجرد تحقؽ أف يمكف ال كاالجتما ية االقتصادية الهياكؿ صميـ يي

 كشاممة  ميقة  ممية ألنها كذلؾأ المادية األمكاؿ رؤكس تراكـ مف  الية بمستكيات أك التكنكلكجيا نقؿ

 األساليب كاستخداـ يتالءـ بما الساسدة النكريةك  االجتما ية كاالتجاهات القاسمة النظـ تطكير إلر تهدؼ

 . القكمي االقتصاد كظركؼ ـءيتال نحك  مر التكنكلكجية كالكساسؿ العممية
  اممة قكة تككيف  مر حيكية بدرجة تتكقؼ االقتصادية التنمية أف المجاؿ هذا يي جكنسكف كيذكر    

 التغير استيعاب إلر تد ك بنمسنة كتتخمؽ ثالحدي الصنا ي لإلنتاج الالزمة الننية بالمهارات تتمتع

 .استحدا ه  مر كالتحريض كالتكنكلكجي االقتصادم
 ال انية العالمية الحرب بعد اإلنساف يي االست مار كزيادة البشرم الماؿ رأس تككيف بمكضكع االهتماـ زاد كقد

 :29اآلتية لألسباب كذلؾ
 الطبيعية المكارد يي الزيادة إلر بالقياس المتقدمة الدكؿ يي القكمي الناتج حجـك يي الكبيرة الزيادة  -1

 مستكل بارتناع كبير حد إلر تنسير  يمكف الذم األمر المنتجةأ األمكاؿ كرؤكس العمؿ كسا ات

 آنذاؾ المتحدة الكاليات يي اإلحصاسية التقديراتأشارت  حيثأ البشرم الماؿ رأس يي االست مار

 كسا ات المادم الماؿ رأس بزيادة تنسيرها يمكف القكمي جالنات يي الزيادة نصؼ مف أقؿ أف إلر

 البشرم  لمعنصر اإلنتاجية الكناءة إلر تعزل أف ييمكف الباقي أما العمؿأ

  مر الرغـ التخمؼ مف تعاني ظمت التي المتخمنة الدكؿ يي االقتصادية بالتنمية االهتماـ تصا د -2
 .السياسي استقاللها نيمها مف

 االقتصادٌة واالجتماعٌة نتائجه فً ٌفوق البشري المال رأس تكوٌن فً االستثمار أن تقدم مما ٌتبٌن    
 المادٌة. الموارد فً االستثمار

 خصائص رأس المال البشري : (1-1-7)

 ٌتصف رأس المال البشري بالخصائص التالٌة:     

مكف لمسه أك أك ر الخصاسص إ ارة لمجدؿ يبرغـ مف كجكد  ال ي كهي مف: مممكس غير ماؿ رأس -1
 التعامؿ معه بشكؿ مباشر م ؿ اآلالت.

لتغيرات  باإلضاية: يعكد ذلؾ إلر أنه غير مممكس ك ال يمكف حصر  ك قياسه بدقة الصعكبة مف -2
 يي قيمته بيف لحظة ك أخرل.

 ال يمكف التصرؼ به بحرية أك امتالكه. :كالنقداف الزكاؿ سريع  -3

 .يكتسبها نتيجة مزاكلة العمؿ : كذلؾ نتيجة لمخبرة التيباالستعماؿ يتزايد -4

                                                           
29
مجمة العمؿ العربية المتغيرات االقتصادية الجديد  تنمية المكارد البشرية العربية ك استراتيجيات البقاء يي ظؿ - 0111يأ  بد الخالؽ أ أسامة  م 

 21ص . . منظمة العمؿ العربية 61العدد 
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: غير محدكد يي مكاف الكقت ننس يي مختمنة ك ممياتمتمايزة  مراحؿ يي يمكف االستنادة منه -5
مكانية ابت ك   التغيرات التي تطرأ  مر العمؿ.تأقممه مع الظركؼ ك  ا 

المهارات التي يهك يتم ؿ بالقدرات ك المعارؼ ك  :االستعداد لحممه لديهـ أشخاص يتجسد يي -6
 .يمتمكها الشخص

العمؿ  القياـ يي ننس : صعكبة الع كر  مر أشخاص قادرة  مرالمنظمة  مر له تأ ير كبير -7
 يشكؿ  ركة ال تقدر لممنشأة. بالتاليك  ننسهاالكناءة كالنعالية ب

 كيمكف مقارنة خصاسص رأس الماؿ البشرم مع خصاسص رأس الماؿ المادم بالجدكؿ اآلتي:
اادباريمقارشةابيناريسالدمالالدماديا ريسالدمالال(ا:الدا3-1لدجد لارقما)ا

 البشرمرأس الماؿ  رأس الماؿ المادم البياف

 غير مممكس -غير مادم  مادم مممكس الميزة األساسية 

 يي  قكؿ األيراد العامميف يي الشركة ضمف البيسة الداخمية لمشركة مكقع التكاجد

 األيراد ذكم المعارؼ كالخبرات  ي اآللة أ المعدة أ المبان التم يؿ النمكذجي

 متزايدة باالبتكار متناقصة باالند ار القيمة 

 كالخياؿ الكاسع نتبا كاالبالتركيز  المادم باالستخداـ نمط خمؽ ال ركة

 العمؿ المعريي  العمؿ العضمي المستخدمكف له

 يتكقد  ند حدكث المشاكؿ يتكقؼ  ند حدكث المشاكؿ الكاقع التشغيمي

ليس له  مر مع تزايد يي القدرات  له  مر إنتاجي كتناقص بالطاقة مف الز 
 اإلبدا ية

 الباحث إ دادالمرجع : مف 

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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امواشيةاقياساريسالدمالالدباريا لدشظرةالدمحاسبيةاده.لدمبحثالدثاشع:اإ
المكارد  اليةكيع الكناءة  مر كبيرة بدرجة يعتمد أهدايها تحقيؽ يي االقتصادية المشاريع نجاح إف    

إال  ما هي المادية كالمكارد مشركعأ ألم الحقيقي المكرد هك البشرم العنصر كبا تبار بهاأ العاممة البشرية
لتحقيؽ  الحاسـ العنصر هك العمؿ يي رغبة مف به كيتمتع المهارات مف يممكه لما أكاإلنساف مسا دة  كامؿ
أف  إال العامميفأ كتدريب كاختيار استقطاب يي طاسمة أمكاالن  يننؽ يالمشركع كالربحيةأ اإلنتاجية الكناءة

حساب   ند المالية النترة إيراد  مر تحمؿ جارية ننقات أنها  مر األ باء هذ  إلر تنظر التقميدية المحاسبة
محاسبة   مر كبالتالي لممؤسسةأ أصكالن  تككيف أجؿ مف تننؽ است مارات تم ؿ أنها كرغـ الربحأ صايي
 تتكقع أف أصكؿ أنها  مر القرارات اتخاذ  ند البشرية المكارد إلر النظر  مر اإلدارة تشجيع يةالبشر  المكارد

المكارد  كقيمة تكاليؼ  ف لممحاسبة متكامؿ نظاـ إيجاد ككذلؾ مستقبمية منايع  مر طريقها  ف تحصؿ
 . البشرية
مكانية قياسه كالطرؽ المتبعة  كبالتالي سنتناكؿ يي هذا المبحث النظرة المحاسبية لمعنصر البشرم      كا 

 لتحقيؽ ذلؾ. 
اشظرةالدمحاسبةادل شررالدبارياا(1-2-1)

 :النظرة المحاسبية لمعنصر البشرم ة إلقاء نظرة أكلية  مراآلتييمكننا مف خالؿ التعرؼ  مر المناهيـ 
  مفه مامحاسبةالدم لردالدباريةا: (1-2-1-1)

المكارد  كقياس تحديد بأنها :  ممية البشرية لمكاردا محاسبة األمريكية المحاسبة جمعية  ريت
مداد البشريةأ  .30المعمكمات بهذ  المعنية اإلدارية الكحدات كا 

 المنظمة البشرية يي الديناميكيات  ف التقارير ا  دادك  قياس  ممية  ف  بارة" أنها  مر كذلؾ كتعرؼ      

 أنها كما مدار الزمفأ  مر الحالة هذ  يي التغير اسكقي المنشأة يي البشرية المكارد حالة تقييـ  ممية كهي

 31خارجها. أك داخؿ المنشأة سكاء القرارات لمتخذم لممنشأة كالجما ات األيراد  ف معمكمات تكيير  ممية
ا(امفه مالألر لالدمحاسبية1-2-1-2)

 هنالؾ  دة تعاريؼ لألصؿ مف أهمها:
 32هك  امؿ مف  كامؿ اإلنتاج ". :األصؿ 

هك أم كسيمة تككف يي حيازة الكحدة االقتصادية كيككف لها حقكؽ قانكنية  مر هذا : ألصؿ ا        
."الشيء

33 
المكارد االقتصادية المخصصة ألغراض المشركع خالؿ كحدة محاسبية تجمعات  هك األصؿ:        
 ." 34المتكقع الحصكؿ  ميها مستقبال لمخدمات

                                                           
30
 . 01ص  ;محاسبة الموارد البشرٌة , دار المرٌخ للنشر – 4894ٌن , ٌاس سعٌد , محمد علً -عامر  ,الوهاب عبد 
31
المحاسبة عن رأس المال الفكري ، دراسة تحلٌلٌة مع تطبٌق على رأس المال البشري ، مجلة المحاٌبة و اإلدارة  – 2111لً ، سمٌة أمٌن ، ع 

 . 281ص  ;( ، جهاز الدراسات العلٌا و البحوث ، كلٌة التجارة ، جامعة القاهرة 61والتؤمٌن ، العدد )
32
 275ص  17عة حلب " العدد حملاسبة املتقدمة " جملة حبوث جام" ا  - 1994، غنيم علي -حممد رمضان  
33
 ، مرجع سبق ذكرهغنيم علي " احملاسبة املتقدمة " -حممد رمضان  
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ضعة لسيطرة المؤسسة نتيجة ألحداث ماضيةأ كيتكقع أف مكارد خا بأنهااألصكؿ  Bernard  رؼ      
 .35تتديؽ منايعها االقتصادية المستقبمية إلر المؤسسة

ؿ اإلنتاج يحقؽ مننعة هك  امؿ مف  كام :مف خالؿ التعاريؼ السابقة يمكننا استنتاج أف األصؿ
 ك يقة قانكنية.كيؽ  قد أك  سسة صاحبة الحؽ باالستنادة منه كخاضع لهامممكؾ لممؤ مستقبمية ك 

 ة :اآلتيك بالتالي يعتبر العنصر أصال إذا تحقؽ ييه المعايير 
 : معيار الممكيةأكالن : 

نه يجب أف يككف لممشركع تكير خاصية ممكية هذا المكرد  أصؿ " تابعا لممشركع ي " حتر نعتبر المكرد
إذا كانت تممؾ  أصؿطرة  مر كبمعنر آخر كما كرد يي المعايير المحاسبية الدكلية تنرض المنشاة السي

هذ  المنايع إلر ع الحد مف إمكانية كصكؿ اآلخريف سمطة الحصكؿ  مر المنايع االقتصادية كتستطي
لمكارد ا بالنسبة إلركينطبؽ هذا  مر األصكؿ العادية أما  . كهذ  السيطرة تنبع  ادة مف الحقكؽ القانكنيةأ

  النكرة يمنهـ مف أيد يكرة أف المكارد البشرية ُتعتبر أصال راء مختمنة تناكلت هذآالبشرية ينجد أف هناؾ 
مف أصكؿ المشركع كلهـ مبرراتهـ كنجد مف جانب آخر مف  ارض هذ  النكرة مقدما مبررات هذا 

 .الريض

 ( :  معيار المقدرة اإلنتاجية ) أك الخدمية -  انيا

مية اإلنتاجية أك تقديـ خدمة إف الغرض مف الحصكؿ  مر األصكؿ المادية هك استخدامها يي العم
لممشركع ) ف طريؽ المساهمة يي العممية اإلنتاجية ( كال شؾ أف  نصر العمؿ كأحد  ناصر المدخالت 
يي العممية اإلنتاجية يعد العنصر األك ر أهمية يي المشركع يهك مف جهة أحد مدخالت العممية اإلنتاجية 

ير يي المكارد أك  ناصر اإلنتاج األخرل .. كهذا كمف جهة أخرل مقدرة العنصر البشرم  مر التأ 
ينصب يي نهاية األمر يي إنتاج الكحدات كالسمع المنتجة كالخدمات المختمنة المقدمة مف العنصر البشرم 

جمه تـ استقطاب أمما يسا د  مر تحقيؽ الهدؼ الرسيس لممشركع كهك يي األغمب تعظيـ الربح كالذم مف 
  .ـ  ناصر اإلنتاج األخرل المختمنةالمكارد البشرية كاستخدا

 : معيار الخدمات المستقبمية -  ال ا

 :نه "  بارة  ف خدمات مستقبمية " كالذم يتضمف بدكر أينطمؽ هذا المعيار مف تعريؼ األصؿ مف 

 . أف يككف هناؾ تكقع لمنايع اقتصادية مستقبمية-0

 . ؽ يي استالـ هذ  المنايعالح –الذم ي بت األصؿ يي تقارير   – أف يككف لممشركع -2

 . إمكانية قياس هذ  المنايع -1

كمف خالؿ دراسة مدل تكير هذ  العناصر يي المكارد البشرية نجد أف المكارد البشرية هي مصدر      
 .ع مف قياس هذ  المنايع بطريقة مالممنايع االقتصادية المستقبمية كليس هناؾ ما يمن

                                                                                                                                                                                     
34
 ، مرجع سبق ذكرهغنيم علي " احملاسبة املتقدمة " -حممد رمضان  

35
 - Bernard Raffournier- 2005 - les Normes comptables internationales(IAS/IFRS) - 2e édition, economica, 
Paris, France, , P 19. 
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ف األمر يتعمؽ بممكية المكرد الذم يخمؽ تمؾ المنايع كهذا  هذ  المنايع ي أما ييما يتعمؽ بالحؽ يي استالـ
 .ما تـ الحديث  نه ييما مضر

 : القابمية لمتحديد أك القياس -رابعا

كجكب أف يككف قابال لمتحديد أك القياس كذلؾ لتمييز  كيصمه  أصؿنه أيتطمب تعريؼ المكرد  مر       
لتحديد أك القياس يعبر  نه غالبا بكحدات نقدية. كتستهدؼ  ممية القياس كهذا ا . ف باقي المكارد األخرل

قياس الخدمات االقتصادية المستقبمية المتديقة مف المكرد .كأم مكرد ال يمكف قياس الخدمات االقتصادية 
نه لمكارد البشرية ياا بالنسبة إلر. ك أصؿنه أال يمكف معاممته محاسبيا  مر ييه المستقبمية بشكؿ مالي 

 .أكجدت  دة طرؽ لقياس الخدمات االقتصادية المستقبمية

كمما سبؽ نجد أف المعايير الكاجب تكايرها يي المكرد االقتصادم حتر يمكف ا تبار  أصال مف 
يؤكد أف العنصر البشرم كلك مف كجهة نظر المحاسبة كهذا  العنصر البشرمأصكؿ المشركع تتكاير يي 

 .إظهارها يي القكاسـ المالية الخاصة بالمشركع أحد أصكؿ المشركع كبالتالي هك
اا:لدمحاسبةالالجاماعية (1-2-1-3)

مجمك ة األنشطة التي تختص بقياس كتحميؿ األداء االجتما ي لمنظمات اإل ماؿ كتكصيؿ تمؾ 
المعمكمات لمنسات كالطكاسؼ المختصة كذلؾ بغرض مسا دتهـ يي اتخاذ القرارات كتقييـ األداء االجتما ي 

 .36تلتمؾ المنظما
 .N.A.Aلقد حددت لجنة المحاسبة  ف األداء االجتما ي مف قبؿ الجمعية القكمية لممحاسبيف بأمريكا )اااااا

ا:ربعة مجاالت لألداء االجتما ي هي( أ
 تنا ؿ المنظمات مع المجتمع  -

 المساهمة يي تنمية المكارد البشرية  -

 المساهمة يي تنمية المكارد الطبيعية كالبيسية  -

 ستكل جكدة السمع كالخدماتاالرتقاء بم -
يككف ذلؾ نمية العنصر البشرم يي المنشأة ك اهتماـ المحاسبة االجتما ية بتهك ما يهمنا مف التعريؼ 

كاجهه المحاسبة هك نظرة ت الذملكف العاسؽ لعنصر كمف  ـ تحسيف ظركؼ  ممه ك بتحديد طبيعة ا أكالن 
يعتبركف تكمنة ر أساسي يي  ممية اإلنتاج إال أنهـ رغـ مف أنهـ  نصاإلدارة إلر العامميف لديها يعمر ال

منة التكؿ المناضمة بيف العاسد المتكقع ك بد مف المحاسبيف العمؿ  مر تخنيضها مف خالكبالتالي كاف ال 
 .لبيسة المناسبة كالمحيطة بالعمؿتكيير االحاصمة المتم مة بالركاتب كالحكايز ك 

ف يي إنقاص أهمية العنصر البشرم كبالتالي ي  سكليةمما سبؽ نجد أف اإلدارة هي صاحبة المس  
كتحميؿ  –مع كجكد  دد مف االقتصادييف المؤيديف لهذ  النكرة –ها بصعكبة قياس العنصر البشرم ر تبري

ظهار العناصر البشرية يي القكاسـ المالية ك إقتنا هـ بأهمية ة المسؤكلية قد ننا  المحاسبكف ذلؾ الالمحاسب
                                                           

36
اإلفصاح المحاسبً فً ظل توسع المنهج المحاسبً المعاصر لٌشمل المحاسبة االجتماعٌة ، بحث مسجل  – 2111خلف ، لعٌبً هاتو ، 

  1لألكادٌمٌة العربٌة فً الدنمارك ) عضو اتحاد جامعات العالمً ( ، ص 
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يهدؼ لتقديـ المعمكمات الصحيحة كالكاممة هك اإليصاح الذم مبدأ يي المحاسبة ك ؾ لتحقيؽ أهـ ذل
 ديف منه سكاء أكانكا مف داخؿ المنشأة أك مف خارجها.ينلممست

يي تخصيص المكارد المالية  تكاجه العديد مف نشاطات إدارة المكارد البشرية الريضبالتالي ك 
 ر الكايي لمكقنهـ بككف المكارد البشرية بمجمك ة نشاطاتهاكلدل المالييف التبري أة هذ  النشاطاتلتغطي

تحمؿ المنظمة تكاليؼ غير مبررة أك مف الصعب قياسها أك متابعتها كتكاليؼ  )با تبارها تكاليؼ(
 .التدريب الذم يننؽ  ميه مبالغ مالية طاسمة  مر أمؿ أف تظهر نتاسجه بالمدل البعيد

ياس سياسات التعكيضات كاألجكر كارد البشرية يمكف قياسها م ؿ قكيرل البعض أف جميع جكانب إدارة الم
 .37التدريبأ كمعدؿ دكراف العمؿكالتعييف ك 

 كمف  ـ يجب تقييـ أنشطة المكارد البشرية  مر أسس اقتصادية خاصة يي ظؿ ظركؼ زيادة كارتناع      
 .المكاد الخاـأ كأيضا تكمنة التشغيؿتكمنة األيرادأ كتكمنة الطاقة ك 

كيعد التدريب مف أك ر المجاالت احتماال لضياع المكارد المالية لممنظمةأ خاصة إذا  مؿ النرد يي   
مجاؿ  مؿ ال يتناسب مع مهاراته كقدراته المكتسبة مف خالؿ التدريب. كما تعتبر السيطرة  مر تكمنة 

لية االست مار يي المكارد دكراف العمؿ مف أكلر المسؤكليات الكاقعة  مر  اتؽ إدارة األيراد لزيادة يعا
 .البشرية
رأس الماؿ ؽ  مر تنمية اإلننا ا تبارهك رأس الماؿ البشرم لغاية األساسية يي المحاسبة  ف إف ا     

المكرد البشرم كمهارته كمعاريه كقدرته  مر العمؿ مف أهـ  فإحيث أ كتككينها إنناقان است ماريان البشرم 
رتها  مر البقاء كاالستمرار دأة  مر المدل القصير كتعزز مف قالعكامؿ التي تؤ ر يي نجاح المنش

 .كالمنايسة  مر المدل الطكيؿ
ادمشااةا:بادشسبةاإدىال(اينميةاقياساقيمةالد شررالدباريا1-2-2)
باألخص اإلدارة بمستكياتها المختمنة كبيرة يي مختمؼ جكانب المنشأة ك  قياس العنصر البشرم أهميةناؿ  ا

مر العنصر البشرم بنا مية سا دتها  مر القياـ بكظاسنها يي التخطيط ك الرقابة  مما يساهـ يي م
قت يكرة قياس رأس الماؿ البشرم ك إظهار  يي الميزانية كأصؿ مف أصكؿ المشركع كقد ال. هذا ككناءة
 :لما لها مف أهمية مف حيث كبيران  تأيدان 

ؿ العالقة بيف صايي األصكؿ بما قياس العاسد  مر رأس الماؿ المستخدـ يي المشركع مف خال -4
 .38ييها األصكؿ البشرية مما يعطي دقة ك مكضك ية يي القياس

تخطيط المكارد البشرية يي المشركع : إف  ممية التخطيط كرسـ التصكرات المستقبمية تتطمب  -2
خاذ تكاير البيانات كالمعمكمات  ف كاية مكارد المشركع المتاحة لديه كذلؾ لمسا دة اإلدارة يي ات

مكمات كبيانات القرارات المناسبة كالمحاسبة  ف المكارد البشرية تؤمف لإلدارة ما تحتاجه مف مع
. كهذا بدكر  يسا د اإلدارة  مر تخصيص المكارد البشرية  مر أيضؿ  ف األصكؿ البشرية

                                                           
37
 اإلفصاح المحاسبً فً ظل توسع المنهج المحاسبً المعاصر لٌشمل المحاسبة االجتماعٌة، مرجع سبق ذكره – 2111خلف ، لعٌبً هاتو ، 
38
 302دراسات يي المحاسبة االجتما ية أ دار النهضة العربيةأ القاهرة.  ص -0979مكسرأ احمد  
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د الكظاسؼ كالمهارات المتاحة بالمشركع إضاية إلر ترشيد اإلنناؽ  مر المكارد البشرية كتحدي
 .39الحجـ األم ؿ مف االحتياجات البشرية

: حث اإلدارة  مر المحايظة  ف المكارد البشرية ييتضمفالدكر الرقابي الذم تمعبه المحاسبة   -3
يجاد كسيمة لتقييـ مدل قياـ   مر األصكؿ البشرية لمشركة ك دـ تصنية تمؾ األصكؿ مف جهة كا 

ية مدل نجاح اإلدارة يي إدارة كاست مار اإلدارة بالمحايظة  مر المكارد البشرية كذلؾ لمعر 
 .كاستغالؿ أم ؿ مف المكارد البشرية المتاحة

إف المسؤكلية االجتما ية تجا  المشركع تنرض  مر المشركع االهتماـ بعنصر المكرد البشرم  -4
لتدريب المستمر كريع كناءته كقدرته  مر األداء مف خالؿ تهيسة البيسة المناسبة لمعمؿ ككذلؾ ا

. كالمحاسبة  ف المكارد البشرية تمكف القاسميف  مر تقييـ المشركع تجا  كصقؿ قدراتهلريع 
 .المجتمع مف تكير المعمكمات الخاصة بالعنصر البشرم

تقدـ المحاسبة  ف المكارد البشرية خدمة لألطراؼ الخارجية تسا دهـ يي  ممية اتخاذ القرارات  -5
ؿ البشرية التي تتكاجد يي المشركع كمدل تأ يرها المتعمقة بهـ كذلؾ مف خالؿ معرية قيـ األصك 

 . مر الكضع المالي ييه

ا(ايندلفامحاسبةاريسالدمالالدباري:1-2-3)
 :         40تتم ؿ أهـ أهداؼ محاسبة رأس الماؿ البشرم بما يمي

 مسا دة اإلدارة كاألطراؼ الخارجية يي اتخاذ القرارات المتعمقة بتخطيط كاستخداـ كرقابة المكارد -1
 .البشرية

تكير لإلدارة معمكمات  ف التكاليؼ النعمية الستجالب المكارد البشرية كتنمية تمؾ المكارد سكاء  -2
 . ب ضاية مكارد جديدة أك تطكير المكارد الحالية

 . كتنميتها المكازنة التخطيطية لتكاليؼ الحصكؿ  مر المكارد البشرية إ دادالمسا دة يي  -3

 . لبشرية المتاحة بكناءة كيعاليةا تسا د  مر استخداـ المكارد -4

 . لمنشاة كذلؾ ب يجاد مقاييس صالحة كمك كؽ بهاا بالنسبة إلرتحديد قيمة األيراد  -5

 ر برامج خنض التكاليؼ بما يخص المكارد البشرية )  زكؼ اإلدارة  ف إجراء دكرات أتحديد  -6
عكس كبشكؿ مما ين ).تعيينهـتدريبية تخصصية _  دـ إجراء اختبارات كايية لتحديد األيراد المراد 

معدؿ دكراف العمؿ كهذا ما تظهر  المحاسبة  ف المكارد البشرية بشكؿ مباشر  مر اإلنتاجية ك 
 .كاضح مف خالؿ التقارير كالبيانات التي تقدمها ييما يتعمؽ بالمكارد البشرية 

يع مهارات كقدرات البرامج التدريبية الالزمة لر  إ داد إلرتهدؼ المحاسبة  ف المكارد البشرية  -7
 األيراد كذلؾ بما تظهر  مف تكاليؼ هذ  البرامج كالعاسد المتكقع مقابؿ ذلؾ

                                                           
 (  48أ السعكدية العدد ) محاسبة المكارد البشرية أ مجمة اإلدارة العامة -0988يكحناأ  أ  بد اؿ أداـ 39

 98- 97محاسبة المكارد البشرية " مجمة اإلدارة العامة أ مرجع سبؽ ذكر  .ص  " يكحنا أ بد اؿ أداـ 40



 

 ~21 ~ 
 

تخصيص ممكف  أيضؿمسا دة اإلدارة يي تكزيع األيراد  مر الكظاسؼ المختمنة بشكؿ يؤدم إلر  -8
 . كهذا يتطمب تحديد معدؿ العاسد مف استخداـ العامؿ يي مختمؼ المناصب

الماؿ البشرم كتقييـ قرارات االست مار يي القكل  رأسحصؿ  ميه المشركع مف تحديد العاسد الذم ي -9
 . العاممة كذلؾ بمقارنة التكمنة بالمننعة لمختمؼ البداسؿ

العمؿ  مر إيجاد بعض النسب المالية المتعمقة بالمكارد البشرية كالتي تنيد يي  ممية التحميؿ  -11
الماؿ  رأسالماؿ إلر  رأسمعدؿ ترة الحالية كالمقبمة )ا يخص النالمالي كاتخاذ القرارات المختمنة بم

 (.البشرم كهذا ينيد يي تحديد ك اية العمؿ يي المشركع

تحديد تغيرات هيكؿ القكل العاممة بنعؿ  كامؿ م ؿ تغير تكزيع أ مار المستخدميف كا ر ذلؾ  -11
 . يرادية كمعدالت النمك مر المقدرة اإل

ظهارهافعالدق لئمالدماديةإمواشيةاقياساريسالدمالال(ا1-2-4) ا:دباريا ل 
ف الناحية النظرية لقياس رأس الماؿ البشرم نالت الك ير مف االهتماـ ك  مر الرغـ مف اهتماـ إ

المرحمة   بعضهـ قد تجاكز هذ عة العنصر البشرم لممنشأة إال أفطبي يدبعض االقتصادييف يي تحد
شارة إلر أف الك ير مف سـ المالية ك هنا تجدر اإللمكصكؿ إلر قياس العنصر البشرم ك إظهار  يي القكا

تعرض يي قكاسمها العنصر البشرم  مر أنه أصؿ غالبان نساني إذات طابع خدمي أك  هيالتي الشركات ك 
 هذا ما سنعرضه الحقا .إيراد مستقبمي ك أك 
ا:قياساريسالدمالالدباريا(1-2-4-1)

األصكؿ البشرية ك مر الرغـ مف أف  ظهرت  دة دراسات كبحكث  ممية تستهدؼ قياس كتقييـ
هذ  الدراسات المتنك ة تختمؼ يي مناهجها إال أنها تتنؽ كأهمية قياس هذ  األصكؿ البشرية لما لذلؾ مف 

كالقياس هك ا ـ كاشمؿ مف التقييـ حيث يعبر التقييـ  ف  آ ار جكهرية  مر حسف أداء اإلدارة لكاجباتها
ف القياس  بارة  ف مقارنة الشيء المرغكب قياسه بكحدة أبينما نجد  ربط الشيء المقاس بكحدة النقد يقط

 :  . كييما يمي أهـ الطرؽ التي تناكلت تقييـ األصكؿ البشريةكذلؾ لتحديد كمية أك قيمة الشيء  ابتة
ا:طريقةااقييمالألر لا فقالداولفةالدااريخية–ي اًلا

التضحية التي تتكبدها المنشأة يي مقدار تقييـ األصكؿ البشرية كيؽ طريقة التكمنة التاريخية ب
يي الحصكؿ  مر المكارد البشرية  سبيؿ الحصكؿ  مر المكرد البشرم  مر أساس التكمنة المديك ة يعالن 

 :كتشمؿ هذ  التكاليؼ
 مكايأة نهاية ترؾ الخدمة –التأهيؿ كالتدريب  -تسميـ النرد لمعمؿ -االختيار – تكاليؼ االستد اء

كهي تكمنة اجتذاب أ ضاء جدد المؤسسةأ كتتم ؿ يي تكمنة اإل الناتأ كأتعاب هيسة ا:ءتكاليؼ االستد ا
 السنر كالمصاريؼ األخرل التكظيؼأ كتكمنة

كتتحمؿ المؤسسة هذ  التكمنة مف أجؿ تحديد مف يجب أف تمنح له الكظينةأ كتكاليؼ  :تكاليؼ االختيار
 كاالختيارات المقابالت
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ؤسسة تكمنة التعييف يي سبيؿ الحصكؿ  مر  نصر جديد يي التنظيـ اإلدارم تتحمؿ الم: التعييفتكاليؼ 
 لممؤسسة

كتشير هذ  التكمنة إلر التضحية التي تتحممها المؤسسة مف أجؿ تدريب : تكاليؼ التأهيؿ كالتدريب
 مباشرة كغير مباشرة م ؿ تكاليؼ التأهيؿ كالتدريب سكاء المدربيف أك العامميفأ كتشتمؿ  مر تكاليؼ

 . المتدربيف
لسنكات  ممهـ  ةتمنحه المنشأة لمعامميف لديها ك ذلؾ كمكايأ الذمهك التعكيض تكاليؼ نهاية الخدمة: ك 

 .لديها

كتتـ رسممة هذ  التكاليؼ تمهيدان لتكزيعها  مر العمر اإلنتاجي المتكقع لمعامميف كتحديد قسط اإلطناء 
مع اال تراؼ  م تـ استخداـ األصؿ خاللهاالسنكم الذم يضاؼ إلر مصاريؼ المدة المحاسبية الذ

تسريح أك إنهاء خدمة مبكران أك كياة( أك زيادة قيمة األصؿ لإليصاح )بالخساسر يي حالة تصنية األصؿ
 . ف التكاليؼ اإلضايية المتكقع لها أف تزيد طاقة خدمة األصؿ

ف قيمة األصكؿ البشرية كأنها ا تتميز به هذ  الطريقة مف سهكلة كمكضك ية يي التعبير  مكبالرغـ م    
41شر مع األسمكب التقميدم يي المحاسبة  ف األصكؿ إال أنها تعرضت لعدة انتقادات منهااتتم

: 

ال تكضح التغييرات الحاصمة يي قيمة األصكؿ البشرية بنعؿ مركر الزمف كما تكتسبه مف معارؼ  -1
 .كخبرات

حصكؿ  مر البشر كتكمنة التعمـ تختمؼ مف ال تؤدم إلر أم قيـ قابمة لممقارنة بسبب أف تكمنة ال -2
 .يرد آلخر داخؿ المنشأة الكاحدة

ال تأخذ بعيف اال تبار تغيرات األسعار يي كقت التضخـ كبالتالي تناكت القيمة االقتصادية  -3
 .لألصكؿ البشرية

إف أم زيادة أك إطناء يي قيمة األصؿ تككف ذاتية بمعنر أنه ال يظهر أم  القة ارتباط بزيادة  -4
 .أك انخناض إنتاجية األصكؿ البشرية

 :طريقةالداولفةالالسابدلديةا–ثاشيًاا

مما ؿ  ة يي سبيؿ تعييف كتدريب كتطكير  ددأالتكمنة التي تتحممها المنش :االستبداليةبالتكمنة  قصدن     
مستخدـ  يؿ إحالؿ مكرد بشرم. بمعنر آخر ما يتـ تحممه مف تضحية اليـك يي سبلممكارد البشرية الحالييف

. أم أف  مر المشركع أف يتحمؿ كاية الننقات الكاجب إنناقها  مر مكرد بديؿ حتر يصبح قادرا حاليا
 . مر إ طاء ننس الخدمات التي يقدمها المكرد الحالي يي المشركع

كتختمؼ هذ  الطريقة  ف طريقة التكمنة التاريخية أنها تقـك باحتساب تكمنة األصكؿ طكيمة األجؿ     
المتكقع إنناقه يي المستقبؿأ كما أنها تسا د يي  ممية تخطيط العنصر البشرم ب يجاد  أساس مر 

 مر  مؿ لمختمؼ الكظاسؼأ كترشيد  ممية اتخاذ القراراتأ مما يجعمها تضع  تقديرات لننقات الحصكؿ

                                                           
41
 http://www.aadd2.com/vb//showthread.php?t=30749 
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تاسج النعمية كتدريب العامميفأ حيث تستعمؿ هذ  المعايير يي مقارنة الن معايير لتكاليؼ تجميع كتكظيؼ
 .كما هك مخطط مف قبؿ

 :كنميز نك يف مف تكمنة االستبداؿ
ا ظيفع شخص  إحالؿالتضحية بالمكارد االقتصادية التي ستتحممها المنشأة يي سبيؿ  كهك  :لسابدلل

42 مر القياـ بننس المهاـ ان محؿ شخص آخر يشغؿ كظينة معينة بالتنظيـ بحيث يككف البديؿ قادر 
 . 

 : ناصر كهي ةحالؿ الكظيني  ال كتتضمف تكمنة اإل

 تكمنة ترؾ النرد لمخدمة –تكمنة التعمـ  –تكمنة الحصكؿ 

شخص محؿ شخص آخر يككف  إحالؿالتكمنة التي تتحممها المنشأة يي سبيؿ  ككه لسابدللااخرع:
  .تكمنة الحصكؿ يقط ر مر تقديـ ننس الخدمات التي يقدمها الشخص الحالي كهي تشمؿ  م ان قادر 

 : يز أسمكب التكمنة االستبداليةكيتم

 .أنه بديؿ جيد  ف القيمة االقتصادية حيث يرا ي تغيرات أسعار السكؽ

 .ختمنةلميسا د يي  ممية التخطيط  ف طريؽ تكيير تقديرات تكاليؼ الحصكؿ  مر العامميف لمكظاسؼ ا
 :ي ا اعلىانذهالدطريقة

 .مف تكمنة استبداله المخصصة لمنشأة قد تككف أ مرابالنسبة إلر إف قيمة شخص معيف  -1

 .قد ال يتكير ألصؿ بشرم معيف تكمنة استبداؿ معادلة له -2

 . دـ كجكد سكؽ لبيع كتبادؿ األشخاص -1

  طريقةالدفررةالدضائ ةا–ثادثّاا

تتم ؿ هذ  الطريقة يي إجمالي التديقات النقدية التي يتـ التضحية بها يي سبيؿ تكجيه مكرد ما مف 
ف تكمنة النرصة الضاسعة هي القيمة  لمكارد البشرية يابالنسبة إلر ك  . اؿ آخر بديؿإلر استعم استعماؿ ما

 . 43شخص يي كظينة معينة دكف األخرل الضاسعة لتخصيص

كتسا د هذ  الطريقة  مر التكزيع األم ؿ لمقكل البشرية  مر االستخدامات البديمة كذلؾ تضع األساس 
إال انه يعاب  مر هذ  الطريقة : أنها تهتـ باألشخاص ذكم  . الكمي لتخطيط كتنمية المكارد البشرية
مف العرض كهي بالتالي تعتمد  مر القيمة الحالية لممكاسب  أك رالكناءة العالية التي تجعؿ الطمب  ميهـ 

 . مف استخداـ الشخص يي سبيؿ تحديد قيمة األصؿ البشرم المختمنة المتكقعة

 :ىايشهاايحدامظانرالداهرةالدمساارةطريقةااق يمالألر لالدباريةاعل-رلب اًا

تقكـ هذ  الطريقة  مر أساس المقكلة " إف أحسف دليؿ متاح  مر الكجكد الحالي لممكارد البشرية      
كبمعنر آخر  44المممككة هك حقيقة أف مكاسب منشاة معينة أك ر مف المعدؿ العادم لمسنكات األخيرة "

                                                           
42
،مجلة المحاسبة  المال البشري رأسدراسة تحلٌلٌة مع التطبٌق على  - 2003المحاسبة عن راس المال الفكري ،: سمٌة أمٌن علً 

 . 281ص:   .جامعة القاهرة – ( ،جهاز الدراسات العلٌا والبحوث كلٌة التجارة 61واإلدارة والتامٌن ،العدد) 
43
 ، مرجع سبق ذكرهالمال البشري رأسالمحاسبة عن راس المال الفكري ،دراسة تحلٌلٌة مع التطبٌق على : سمٌة أمٌن علً 
44
 354ص ، مرجع سبق ذكره .دراسات يف احملاسبة االجتماعية  -1979امحد  ،موسى 
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ر كجكد مكارد غير ظاهرة يي قاسمة المركز المالي م ؿ ياف المكاسب غير العادية تعتبر مؤشرا  م
  .األصكؿ البشرية 

كبالتالي يهي ركزت  مر دراسة قيمة المكارد البشرية مف خالؿ القكاسـ المالية كليس االستخدامات    
 . الداخمية التنظيمية

المكارد البشرية يي  يعاب  مر هذ  الطريقة أنها تتجاهؿ يعؿ العكامؿ األخرل التي تساهـ إلر جانب   
تبيف كيؼ سيتـ تحديد قيمة األصكؿ البشرية يي حاؿ  دـ  تحقيؽ األرباح الغير  ادية أ كما أنها ال

 .تحقيؽ أرباح يي سنة ما

 تية بالمقارنة مع المنشأح غير العادية التي تحققها المنشحساب األربا:  اق مانذهالدطريقةاعلىايساس
 . مؿ كاإلمكانياتالمشابهة لها يي ننس مجاؿ الع

  .ألصكؿ البشريةإلر اكمعدؿ األرباح غير العادية يعزل ا تبار أف االختالؼ بيف معدؿ األرباح العادية 
 : طريقةارسملةالألج ر:اخامساًا

تعتمد هذ  الطريقة يي إيجاد قياس قيمة األصكؿ البشرية  مر مقدار الركاتب كاألجكر المديك ة 
 . يقدمكنه مف خدمات لممشركعلأليراد يي المشركع لقاء ما 

رسممة القيمة الحالية لمجمكع الركاتب كاألجكر المديك ة لأليراد العامميف يي   :يهي تقكـ  مر
إلر ؾ الخدمة أك الكياة قبؿ اإلحالة خذيف باال تبار احتماالت تر أالمشركع خالؿ بقاسهـ يي المشركع 

 . األنسب هك حدد المدة بخمس سنكات قادمة كهذا كالبعض لتقا د.ا

ا: ي ا اعلىانذهالدطريقة
أنها تعتمد  مر األجر أك الراتب يي الكصكؿ لقيمة األصكؿ البشرية متجاهميف الننقات األخرل التي      

يمكف أف تننؽ  مر العامميف يي سبيؿ الحصكؿ  مر المكارد البشرية كتدريبهـ كتأهيمهـ كالتعكيضات 
لؾ ياف األجر أك الراتب يعتمد  مر سياسة الشركة يي األجكر يهي كذ … المختمنة التي يمكف أف تديع لهـ

قد ال تعبر  ف مستكل األداء النعمي المبذكؿ كخاصة يي ظؿ غياب اتحادات كنقابات العماؿ. كتنترض 
 .يي قيمة المكارد البشرية ان هذ  الطريقة أف زيادة األجكر كالمرتبات يعني ارتنا 

افعالدق لئمالدماديةاظهارالد شررالدباريإ(ا1-2-5-2)
كهي المالية يي القكاسـ البشرية يكجد أربع طرؽ يمكف استخدامها لعرض البيانات الخاصة بالمكارد 

 :كاآلتي

 .تعرض ضمف التقرير السنكم الذم يقدمه رسيس مجمس اإلدارة يي خطابه إلي الجمعية العمكمية -0

 .تعرض ضمف قاسمة األصكؿ المعنكية -2

 .ة مبدسية غير مراجعة مف المراجع الخارجيتعرض يي شكؿ قكاسـ مالي -1

 .المنشكرةالمالية تدرج ضمف القكاسـ  -4

الأل د  ادة ما يتضمف خطاب رسيس مجمس اإلدارة إلي الجمعية العمكمية بيانات  ف  :اىلدطريقة
هذ  المعمكمات قد تككف أهـ مف االست مار يي األصكؿ  حيث إفأ المكارد البشرية االست مار يي 
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خالؿ السنة الجاريةأ كهذا المكارد   مربيانات  ف اإلنناؽ   مرأ حيث يشمؿ هذا الخطاب المممكسة 
نه يجب أف يشتمؿ هذا أ رالبشرية. باإلضاية إلالمكارد كحؿ مؤقت لحيف تطبيؽ نظاـ متكامؿ لمحاسبة 

 . معمكمات  ف دكراف العمؿ سكاء مف ناحية التكمنة أك المعدؿ  مرالخطاب 
آر ر أندرسكف  " بها مكتب رألصكؿ المعنكية كهذ  الطريقة أكصتعرض ضمف قاسمة ا :لدطريقةالدثاشيةا

 ."كشركا  ػ محاسبكف كمراجعكف

ة مف اإلنناؽ كالتي تشترؾ يي أنها نكاسـ يجب أف تظهر األنكاع المختمحيث اقترحت هذ  الطريقة أف الق
عاـ السابقة أ كيمكف أف يمحؽ بهذ  القاسمة أف تظهر هذ  الننقات بهذا العاـ مقارنة بننقات ال  مرمعنكية ك 

ة كغير ذلؾأ كهذا االقتراح له كجاهته أ ألنه يمد أة لكصؼ طبيعة الننقة كظركؼ المنشمذكرات تنسيري
البشريةأ كما يتجنب مشاكؿ استنناذ هذ  االست مارات المكارد المست مريف بالمعمكمات  ف االست مارات يي 

هذ  الطريقة كهي أف األصكؿ يي القكاسـ تككف غير مم مة  رال انه يكجد مأخذ  مإ .  ابتة با تبارها أصكالن 
 . لمحقيقة

ا الدثادثة مجمك ة مف القكاسـ المالية مطبقة مبادئ المحاسبة  ف المكارد    دادتقـك الشركة ب :لدطريقة
الخارجي لمشركةأ كتككف هذ  القكاسـ ضمف ممحقات القكاسـ المالية المراجعة بكاسطة المراجع  أالبشرية

التقميدية كليست مراجعه أف هذ  القكاسـ ليست معدة كيؽ المحاسبة  ركيجب أف ينص تقرير المراجع  م
سبيؿ الم اؿ شركة " ر . ج . بارم  رمف المراجع الخارجي أ كلقد طبقت هذ  الطريقة  دة شركات.  م

أ كأيضا شركة " المنشكرةالمالية كاسـ مت لعدة سنكات يي السبعينات تدرج هذ  القكاسـ ضمف القظحيث  45"
كؿ مف الميزانية  رـ مشتممة  م 0120لعاـ المالية آبت " قامت بأتباع هذا األسمكب حيث ظهرت القكاسـ 

الرغـ مف  مر است ماراتها يي التدريبأ ك  ركقاسمة الدخؿ االجتما ية كميزانية اجتما ية  م أاالجتما ية
كلياتها االجتما ية ؤ مقابمة الشركة لمس ل مر أنها مجرد تقارير  ف مدكاسـ هذ  الق رانه ينظر إليذلؾ 

 . أك ر مف ككنها تقرير مالي مقدـ لممست مريف

ا الدرلب ة ة ضمف القكاسـ المنشكرة ألممنشالمكارد البشرية كهي تقضي باندماج االست مارات يي  :لدطريقة
ارؼ  ميها أ حيث يتـ ييها رسممة االست مارات كالتي تراجع بكاسطة المراجع الخارجي كيقا لممبادئ المتع

تعتبر هذ  الطريقة اإلنتاجي المتكقع لهذ  األصكؿأ ك العمر  لأ كاستهالكها  مر مدالبشرية يي األصكؿ 
التي قامت برسممة اإلنناؽ  مر  46غير شاسعة إال أف هناؾ بعض الشركات م ؿ مؤسسة " ميمككي برايز"

$  112,812ـ. حيث تظهر قاسمة الدخؿ لهذ  المنشاة مبمغ 0161 كحتر 0162تنمية النريؽ يي  اـ 
$ بعنكاف  6111006أ كما تشتمؿ الميزانية العمكمية  مر أصكؿ تبمغ  "" تنمية النريؽ لممستقبؿدتحت بن

"  قكد الال بيف كتكاليؼ التنمية " بالقيمة الصايية بعد حساب االستنناذأ كمف هذ  المعمكمات يتضح أف 
ـ تـ دمج  0161كمنة تنمية النرؽ قد تـ رسممتها كمعالجتها  مر أنها أصكؿ  ابتة. كيي  اـ جزءا مف ت

ا النتا برايز". كجاء يي خطاب رسيس مجمس اإلدارة إلي الجمعية العمكمية باف  " رالمنشاة كتغير اسمها إل
                                                           

45
  http://www.shatharat.net/vb/forumdisplay.php?f=125 

46
 tharat.net/vb/forumdisplay.php?f=125http://www.sha 

http://www.shatharat.net/vb/forumdisplay.php?f=125
http://www.shatharat.net/vb/forumdisplay.php?f=125
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مما مة. حيث  ـ إدراج التي تتبعها النرؽ الالمحاسبة تماشي طرؽ حتر المحاسبة المنشاة قد غيرت طريقة 
 رـ  م 0161ـ  0166تحت  نكاف" تنمية النريؽ" كذلؾ لعامي   $0,218,111$ ك  0,112,021مبمغ 

 . التكالي يي قاسمة الدخؿ كمع ذلؾ لـ تشتمؿ الميزانية  مر تكاليؼ التنمية با تبارها أصكال  ابتة
 :لدباريةالدمااولالدمحاسبيةادألر لا-(ا1-2-5-3)

 : 47هناؾ مشاكؿ يجب حمها كهيالمالية ضمف القكاسـ البشرية كؿ إلظهار األص

 .المكارد البشرية رسممة تكمنة   -0

 .المكارد البشرية استنناذ  -2

 .تسكية حسابات األصكؿ البشرية -1

 .يي القكاسـ الماليةالمكارد البشرية  رض بيانات  -4

 .التال ب يي المكاسب -1

 :البشريةالمكارد رسممة تكمنة  -0

لتكاليؼ يجب رسممتها أم التنرقة بيف األصؿ كالمصرؼأ يالتكمنة يجب أف تعالج معرية أم ا      
ما يي حاؿ كانت منايع التكمنة تمتد لعدة سنكات ييجب أكمصركؼ يي النترة التي ستحقؽ ييها منايعها أ 

 الكتكنيؾ داتا سيستـ " " ـ يي التقرير الصادر لشركة 0971معالجتها كأصؿ . كم اؿ  مر ذلؾ.. سنة 
خاص  ف تكمنة نظـ تدريب المهندسيف ضمف برنامج  بنديي الميزانية العمكمية لمشركة المشتممة  مر 

 .التدريب لمشركة كقد ا تبر هذا البند أصال ألنه يتكقع منه خدمات يي يترات مستقبمية

 :البشريةالمكارد استنناذ  -2

خدمات هذا األصؿ بالعكاسد  تهمؾ مفهي مقابمة ما يسالبشرية الهدؼ الرسيسي مف استنناذ األصكؿ      
المقصكد باستنناذ قيمة  حيث إفـ الحصكؿ  ميها منهأ أم مقابمة المصركيات باإليرادات أ تالتي 

 . هك استنناذها خالؿ النترة المتكقعة لخدمات هذا األصؿالبشرية األصكؿ 

 األخرلنشاة أ بينما لها مدة تعادؿ يترة بقاء الشخص يي خدمة المالبشرية بعض األصكؿ  حيث إف
تعادؿ مدة بقاء النرد يي كظينة معينة يي المنشاة أ كمجمك ة أخرم تعادؿ مدة خدمتها مدة بقاء 
التكنكلكجيا التي يجيدكنهاأ كيجب مالحظة أف االستنناذ لممجمك ات بدال مف األيراد قد يككف مالسما أك 

 . سنكات  مر سبيؿ الم اؿ 1تكسط مناسبا إذا كانت يترة البقاء المتكقعة لمعامميف يي الم

 البشرية تسكية حساب األصكؿ  -1

ال أف هناؾ بعض إمصركؼ  رألساسية لتحكيؿ تكاليؼ األصكؿ إلمع أف االستنناذ هك الطريقة ا     
الظركؼ التي تؤدم إلي تسكية كتعديؿ قيمة األصؿ م ؿ استبعاد أك شطب قيمة أصكؿ نتيجة التغيرات 

تاجي لألصؿ البشرم كدكراف العمؿ الذم يحدث أما اختياريا أك باالستغناء أك يي تقديرات العمر اإلن
 . بالنصؿ كغير ذلؾ. كهنا يعتبر الرصيد غير المستننذ خسارة يي النترة التي حدث ييها

                                                           
47
 . 01ص: ، مصر. محاسبة الموارد البشرٌة ،دار المرٌخ للنشر -0184علً محمد عبد الوهاب ،سعٌد ٌاسٌن عامر  
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 .المالية يي القكاسـ المكارد البشرية  رض بيانات  -4

لقكاسـ احتماالت دكراف العمؿ أ يي البشرية المكارد ايعتبر مف أهـ المشاكؿ التي تكاجه  رض بيانات      
زاؿ األيراد لديهـ حرية  ماالرغـ مف أف بعض المنشات تمـز العامميف بعقكد تقيد حركتهـ إال انه عمر ي

هناؾ حالة مف  دـ التأكد حكؿ المدل الزمني  ف أ كبالتالي يمكايقتهانسبية يي ترؾ المنشاة بدكف 
 . ة لمبشرلالستنادة مف الخدمات المستقبمي

يانه يتـ تككيف مخصص المالية يي القكاسـ المكارد البشرية كلحؿ مشكمة  دـ التأكد  ند  رض معمكمات 
قيمة المخصص  حيث إفبتكمنة معدؿ الدكراف المتكقع يي مقابؿ إجمالي االست مار يي األصكؿ البشرية. 

يجرم  ةقيد المخصص قيد تسكية جردي يعتبرتتحدد بناء  مر خبرة المنشاة بدكراف يي نهاية العمؿ بها. ك 
 :اآلتيكالمالية يي نهاية السنة 

 

 مف ح/ مصركيات دكراف العمؿ 

 ح/ مخصص دكراف العمؿ المتكقع  رإل                                   

 . التال ب يي المكاسب -1

 ف محاسبة المشكمة احتماؿ اتخاذ البشرية مف ضمف مشاكؿ  رض البيانات الخاصة باألصكؿ      
ذريعة لإلدارة لمتال ب يي المكاسب أكبالتالي التأ ير  مر رقـ صايي الدخؿ أ كلهذا ياف المكارد البشرية 

رسممتها ليس إال نكع  فأهناؾ الك ير ممف يعتقد بضركرة تحكيؿ األصكؿ غير المممكسة إلي مصركؼأ ك 
هذ  الحاالت هي حاالت  ث إفحي. إال أف هذا القكؿ ال ينطبؽ  مر جميع الحاالت. مف التال ب

 . است ناسية ال يمكف ا تبارها قا دة  امة
 
 
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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الدمبحثالدثادث:امؤارلتااشميةاريسالدمالالدباري
الدمقدمة:

لعبت مؤشرات التنمية دكران كبيران يي إضاية قيمة كمية كنك ية لمنهكـ التنمية سكاء كانت اقتصادية      
مية خالؿ الزمف ممستنيديف منه معرية التغيرات التي طرأت  مر منهكـ التناجتما يةأ يالمؤشر يتيح ل ـأ

 رت أك أ رت ييه.كالعكامؿ التي تأ 
ك مر الرغـ مف تعدد المؤشرات التي تدؿ  مر تغيرات يي تنمية رأس الماؿ البشرم إال أنه سيعتمد     

 مؤشرات أساسية  كهي: ةيي الدراسة  مر  ال 

  تبارهما الحجر األساس يي تككيف العنصر البشرم مف الناحية العممية.التربية ك التعميـ: با -0

التي  ألنرد نتيجة حتمية لعممية التنميةنصيب النرد مف الدخؿ كاإلنتاج المحمي: أف زيادة إنتاجية ا -2
 تنعكس  مر دخمه با تبار الدخؿ كاإلنتاج المحمي مف أهداؼ  ممية التنمية.  

العامة لممجتمع هديان لمعممية التنمكية بمختمؼ أكجهها باإلضاية المستكل الصحي: تعتبر الصحة  -1
لككنها كسيمة ضركرية يي تحقيؽ التنمية  مر مستكل النرد لزيادة طاقته اإلنتاجية أك  مر مستكل 

 المجتمع ككؿ ببناء مجتمع صحي قادر  مر العطاء كأداء مهماته.

ااسنتحدث  ف كؿ مؤشر  مر حدة:
ادا ليما:(الداربيةا لا1-3-1)ا

إف تطكر التربية كالتعميـ كالتي تعتبر األساس لبناء رأس ماؿ بشرم يعاؿ يي المستقبؿ كاالست مار      
يي هذا القطاع يؤدم إلر تنمية رأس الماؿ البشرم كريع قيمته يي المستقبؿ بالتالي يعكد بعاسد اجتما ي 

 كاقتصادم لمنرد كالمجتمع  مر حد سكاء.
 ؤشر مف خالؿ التمدرس كمكازنة التعميـسندرس هذا الم     

ا(الدامدرس:1-1-3-1)ا
دخكؿ المدارس كمراحؿ الدراسة التي تجاكزكها كقدرتهـ  مر يقصد بالتمدرس هك إقباؿ الطالب  مر      

 .  (48)متابعة تحصيمهـ العممي
التغيير يي  دد ي ف إف مرحمة التعميـ األساسي مرحمة ضركرة كيي الكقت ننسه هي إلزامية كبالتالي    

الطالب بمعظمه ناتج  ف التغيير يي  دد السكافأ بالتالي متابعة الطالب لدراسته يي المرحمة ال انكية 
 لمنهـك التنمية. ان جيد ان يعتبر مؤشر 

 نسبة الطالب المتابعيف لدراستهـ بعد مرحمة التعميـ األساسي: اآلتيكيكضح الجدكؿ 
 
 

                                                           
48
دٌة، سورٌا رإٌة شبابٌة ، جمعٌة العلوم االقتصا –رأس المال البشري فً سورٌة ، ندوة االقتصاد السوري  - 2111المصبح ،عماد الدٌن أحمد. 

 02ص  ;، دمشق 
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األساسعا م دلاازليداطال الدمرحلةالدثاش يةلا ليمالد لالدثاش يامناعدداطال الدمرحلةالألخيرةالألاالدرفاشسبةاطال (:ا4-1)الدجد ل

 لالداحاقشسبةا لأل لالدثاش ي لدااسع لدسشة
اازليدلدام دل

 (1115)سشةيساس

ام دلالدازليد
ا)سشةايساساماحرك(

1998 225927 47245 22.50 0.00 0.03 

1999 234985 52326 23.16 0.10 0.06 

2000 240517 54958 23.39 0.16 0.07 

2001 243664 75835 31.53 0.60 0.18 

2002 251933 86286 35.41 0.82 0.16 

2003 268286 91663 36.38 0.93 0.14 

2004 299089 91691 34.18 0.93 0.05 

2005 323666 119676 40.01 1.52 0.12 

2006 322485 117619 36.34 1.48 0.07 

2007 318525 129630 40.20 1.73 0.09 

2008 345498 128655 40.39 1.71 0.02 

2009 353628 139550 40.39 1.94 0.04 

2010 377354 133329 37.70 1.81 0.03 

 2100مف إ داد الباحث بناء  مر بيانات المجمك ة اإلحصاسية السكرية لعاـ المصدر: 

 حيث تـ حساب النسب يي الجدكؿ السابؽ كما يمي :
 011 ×(  t-1 دد طالب الصؼ التاسع سنة  – tنسبة االلتحاؽ = )  دد طالب األكؿ ال انكم سنة 

( /  دد طالب ال انكم  0118طالب ال انكم لمسنة  دد  – tمعدؿ التزايد = )  دد طالب ال انكم لمسنة 
 سنة أساس(. 0118) با تبار سنة  0118لمسنة 

( /  دد  t-1 دد طالب ال انكم لمسنة  – tمعدؿ التزايد بأساس متحرؾ = )  دد الطالب ال انكم لمسنة 
 t-1طالب ال انكم لمسنة 

 يالحظ مما سبؽ :
ستهـ بعد مرحمة التعميـ األساسي خالؿ سمسمة الدراسة إف متكسط نسبة الطالب الذيف يتابعكف درا -0

% يي 44.51% مف  دد طالب الصؼ التاسعأ إذ كاف أدنر مستكل لهذ  النسبة  33.97هك 
أ كيمكننا القكؿ  مر الرغـ 4119 -4118% يي  امي 21.39كأ مر مستكل لها  0998 اـ 

يجي مرحمة التعميـ األساسي الذيف % مف خر 61مف ارتنا ها إال أنها ما زالت دكف المطمكب ألف 
لـ يتابعكا دراستهـ انقسمكا إلر قسميف: األكؿ دخؿ سكؽ العمؿأ كال اني  اطؿ  ف العمؿ مما 
يزيد مف حدة البطالة مف جهةأ كانخناض المستكل ال قايي لممجتمع مف جهة  انيةأ كبالتالي طرح 

سكؽ مما يؤ ر سمبان  مر العاسد كيزيد رأس ماؿ بشرم غير منتج أك ب نتاجية أقؿ مف طاقته يي ال
 مف تكمنة االست مار يي رأس الماؿ البشرم.

ف معدؿ الزيادة يي  دد الطالب يي مرحمة التعميـ ال انكية كاف أكبر مف معدؿ الزيادة يي  دد إ -4
 %. 6.75الطالب اإل دادم بنسبة تصؿ إلر 

كانت تتزايد لتصؿ لمذركة  0998لر  اـ ف نسبة التزايد يي  دد طالب المرحمة ال انكية بالنسبة إإ -1
%. 0.80لتصبح  4101 ـ انخنضت يي  اـ  0998%  ف  اـ  0.92بمقدار  4119يي  اـ 
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% كهي 1.12تجاكز ي ال 4118ك ند استخداـ أساس متحرؾ نجد أف مقدار الزيادة  ف العاـ 
  ؽ التعميـ.نقمة نك ية يي نطا الذم شكال 4110ك 4111ادة يي  امي أدنر مف مقدار الزي

 
ا2212-1998(ا:ام دلالدازليدافعاعدداطال الدثاش يادلفارةا1-1لداولا)

 مر  دد طالب المرحمة ال انكية لمعرية نسبة قبكؿ الطالب  كبهدؼ إلغاء تأ ير النمك السكاني   
كدرجة اهتمامهـ يي زيادة تعممهـ كخبراتهـ تـ حساب نسبة  دد طالب المرحمة ال انكية  مر  دد 

 (:5-1) سكاف اإلجمالي كما هك مبيف يي الجدكؿال
ا)باآلالؼ( 2111-1991(ا:اعدداطال الدمرحلةالدثاش يةا سواناس ريةادلفارةا5-1)الدجد ل

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2000 1995 1991 العاـ

 392 381 367 361 332 312 279 171 166 190  دد الطالب

 20619 20125 19644 19172 18717 18269 17921 16320 14285 12116  دد السكاف

 1.91 1.90 1.87 1.89 1.78 1.71 1.56 1.05 1.16 1.57 %نسبة

 المصدر مف إ داد الباحث

 : حيث إف

/  دد السكاف  tنسبة  دد طالب المرحمة ال انكية  مر إجمالي  دد السكاف =  دد الطالب يي السنة 
 011× يي سكرية يي ننس السنة ( 

يالحظ أف هنالؾ بالنعؿ تغيير يي  دد طالب ال انكم بعيدان  ف تأ ير النمك السكاني حيث      
 4112 ـ ارتنع يي  اـ  4111 دد السكاف قبؿ  اـ  مفطالب المرحمة ال انكية  نسبة تانخنض

نسبة  دد ( يكضح 4-0كالشكؿ ) لكف بزيادة ضعينة 4101بشكؿ كبير كاستمر باالرتناع لعاـ  
  .يةر المرحمة ال انكية مف  دد سكاف سك  طالب
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ا(ا:اشسبةاعددالدطال الدثاش يامناعدداسواناس رية2-1لداولا)ا

ا:4101 – 0998يكضح تكزيع الطالب لمنترة جدكؿ اآلتي كال
ا(اا زعاعدداطال الدمرحلةالدثاش يةا فقالدش ع6-1لدجد ل)

 المجمكع طالب المرحمة ال انكية التاريخ
 ذككر إناث

1998 71781 79764 151545 

1999 77212 82935 160147 

2000 84291 87434 171725 

2001 98819 103055 201874 

2002 114911 118927 233838 

2003 132058 134088 266146 

2004 139913 139720 279633 

2005 157659 154473 312132 

2006 170563 162096 332659 

2007 188682 173063 361745 

2008 193945 173627 367572 

2009 201993 179709 381702 

2010 210269 182691 392960 

 4100مف إ داد الباحث باال تماد  مر بيانات المجمك ة اإلحصاسية السكرية لعاـ 

االنكع:طالب المرحمة ال انكية كيؽ يكضح تكزع  اآلتيكالشكؿ 

 
اا2212ا-1998(ااقسيماطال الدمرحلةالدثاش يةا فقالدذو را لإلشاثادلفارةاا3-1لداولا)ا

 يالحظ مما سبؽ:
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ككاصؿ  4111ال انكم بشكؿ ضسيؿ يي السنتيف السابقتيف لعاـ ارتنع  دد طالب مرحمة التعميـ  -0
ارتنا ه بشكؿ متزايد بعد هذا العاـأ يعكد ذلؾ الزدياد أهمية التعميـ كا  طاسها أكلكية يي خطط 

 الدكلة كمنحها الد ـ المالي مف بناء مدارس كتأميف مستمزمات التعميـ.

المرحمة ال انكية  مر ازدياد ك ي المجتمع يي يدؿ ازدياد  دد الطالبات مقارنة بعدد الطالب يي  -4
 أهمية تعميـ المرأة كمنحها حقها يي التعمـ.

نسبة كبيرة مف الطالب الذككر ال تتابع الدراسة قد يككف بسبب دخكلها إلر سكؽ العمؿ لذلؾ  -3
 . 4101% مف  دد الطالب اإلجمالي يي  اـ 53.5كجدنا أف نسبة اإلناث هي 

ا ليم(ام لزشةالدا3-1-1-2)
تعتبر مكازنة التعميـ المحرؾ األساسي يي  ممية التنميةأ كالحجر األساسي يي بناء رأس ماؿ بشرم     

ضمف إطار التعميـأ كما تدؿ  مر مقدار االهتماـ الذم يناله قطاع التعميـ كترتيبه يي القطا ات التي 
 ترغب الدكلة يي تنميتها كتطكيرها.

أف مكازنة التعميـ تزداد بشكؿ  4101-0998لأل كاـ مف  (49)الدكلة  ند الرجكع إلر مكازنة نالحظ   
بشكؿ ممحكظأ حيث بدأت  4110 اـ  الؿلكنها ارتنعت خ 4110ما قبؿ  اـ متناكت كبنسب ضسيمة 

يكضح التغير يي  (2-0)الدكلة بالعمؿ  مر تطكير القطاع مف خالؿ ريع مكازنته بشكؿ متزايد كالشكؿ 
  : 4101-0998ة خالؿ النترة المكازنة العامة لمدكل

 

ا2111-1998(ا:ام لزشةالدا ليمادلفارةا4-1لداولا)

إنما هي  أف زيادة مكازنة التعميـ لـ تكف ناتجة  ف الزيادة يي المكازنة العامة لمدكلة  يقطأ نالحظكما    
مف  ءان كذلؾ بد نقات يي المكازنة العامةناتجة أيضا  ف الزيادة يي نسبة تخصيص مكازنة التعميـ مف الن

( نسبة تخصيص مكازنة التعميـ مف المكازنة العامة لمدكلة لأل كاـ 5-0كيكضح الشكؿ ) 4110 اـ 
0998 -4101: 

                                                           
49
 تقارٌر وزارة المالٌة السورٌة والمكتب المركزي لإلحصاء فً سورٌة 
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 (ا:اشسبةااخريصام لزشةالدا ليمامنالدم لزشةالد امة5-1لداولا)

 :كجدنا أف المكازنة ترتبط مع الزمف كهذا ما يكضحه الجدكؿ اآلتي spssكمف خالؿ برنامج 
  

R Square F df1 Sig. Constant b1 b2 

0.981503 451.0237 2 0.00 10482.99 -2756.67 433.845 
 
 

كهذا يدؿ  مر يعالية التم يؿ بيف مكازنة التعميـ كالزمف كما  1.98 يساكم معامؿ التحديد أف نالحظ     
القكؿ أف العالقة بيف مكازنة كبالتالي يمكننا  1.15كهك أقؿ مف مستكل الداللة  sig=1.1111أننا نجد 

 قيمة معنكية.لها التعميـ كالزمف ذات داللة إحصاسية ك 
 كمما سبؽ يمكف استنتاج المعادلة اآلتية: 

y= 10482.99-2756.67t+433.845t
2 

ا(اطال الدجام ات3-1-3-1)اا
ي التأ ير  مر  ند التحدث  ف تنمية رأس الماؿ البشرم البد أف يككف لمتعميـ العالي دكر كبير ي     

زيادة  دد طالب الجامعات كنسبة القبكؿ الجامعي يدؿ  مر القيمة المضاية التي ف إ ممية التنمية إذ 
ال يمكننا إغناؿ القيمة  هطكير االقتصاد كالمجتمعأ كما أنيتمقاها رأس الماؿ البشرمأ كالذم يساهـ يي ت

( تطكر 7-0كتحسف أداسهأ كيكضح الجدكؿ )االجتما ية التي سيكتسبها النرد مف خالؿ تطكير  لذاته 
 :4101 -0998 دد طالب الجامعات خالؿ النترة 
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ا2111-1998لدجام اتالدس ريةادلفارةاامساجد نا خريج (ا:اطال ا ا7-1جد لا)

لدماخرج ناانلدماخرج ا(50)نلدمساجد الدطال الدااريخ
امنالدثاش ية

شسبةا
الدمساجدين

شسبةا
الدماخرجين

شسبةا
لدقب لا
ابادجام ات

1998 135039 30958 17015 97869 22.93 12.60 0.00 

1999 151369 29984 17009 101931 19.81 11.24 30.64 

2000 155137 29753 16635 132052 19.18 10.72 29.19 

2001 172853 42937 16755 140360 24.84 9.69 32.52 

2002 190750 43597 17462 151126 22.86 9.15 31.06 

2003 201689 42683 19617 167099 21.16 9.73 28.24 

2004 218071 49033 19290 168580 22.48 8.85 29.34 

2005 233753 49617 22796 174310 21.23 9.75 29.43 

2006 255634 54339 27534 180547 21.26 10.77 31.17 

2007 279614 63447 24329 200198 22.69 8.70 35.14 

2008 305419 69808 30770 195475 22.86 10.07 34.87 

2009 318581 65344 34978 189151 20.51 10.98 33.43 

2010 338667 71717 38599 179091 21.18 11.40 37.92 

 2100المصدر: مف إ داد الباحث بناء  مر بيانات المجمك ة اإلحصاسية السكرية لعاـ 
 :اآلتي( ك7( ك )6( أ )5تـ حساب النسب يي األ مدة )    

 011×/  دد الطالب يي ننس السنة (  tنسبة المستجديف = ) دد المستجديف يي السنة 
 011×لطالب يي ننس السنة ( /  دد ا tنسبة المتخرجيف = ) دد المتخرجيف يي السنة 
 011( ×  t-1/  دد المتخرجيف مف ال انكية يي السنة  tنسبة القبكؿ = )  دد المستجديف يي السنة 

يالحظ ازدياد  دد طالب الجامعات خالؿ النترة المدركسة يرايقه زيادة يي  دد المستجديف خالؿ      
انخناض  دد خريجي  :أكالن  :الطالب يعكد إلر ما يميدد أف الزيادة يي   إلر ننس النترةأ كتجدر اإلشارة

الجامعاتأ  انيان: ازدياد  دد الحامميف لمشهادة ال انكية التي تخكلهـ دخكؿ الجامعة مما أدل إلر زيادة 
بشكؿ تمقاسي ازدادت يرص دخكؿ الجامعاتأ  ال ان: ازدياد  دد الجامعات يي الجمهكرية  أ كبالتاليالعرض

( يكضح  دد الطالب كالخريجيف كالمستجديف يي الجامعات العامة لمدكلة 6-0أ كالشكؿ )العربية السكرية
 4101-0998خالؿ النترة 

ا
الدمساجدينافعالدجام اتالد امةادلد دة(ا:اعددالدطال ا لدخرجينا ا6-1لداولا)

                                                           
50
 ال ٌضم المستجدٌن فً الجامعات الخاصة والتعلٌم المفتوح 
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 : ند دراسة النسب نجد أف
% مف  دد 40.77ؿ % كنسبة المستجديف تعاد01.48متكسط نسبة خريجي الجامعات تعادؿ  -0

 طالب الجامعاتأ أدل هذا التناكت إلر ظهكر زيادة يي  دد طالب المرحمة الجامعية.

جيف أدل إلر انخناض  دد المقبكليف نتيجة انخناض الطاقة االستيعابية يانخناض  دد الخر  -2
أ 4119لمجامعات مما ينسر انخناض نسبة المستجديف مف إجمالي  دد الطالب يي األ كاـ 

يي  4115يي  اـ  66 مر الرغـ مف ازدياد  دد الكميات يي القطر حيث كاف  ددها  4101
4101يي  اـ  040حيف كصمت إلر 

أ مما أدل إلر زيادة تكمنة تككيف كتنمية رأس ماؿ (51)
 .بشرم باإلضاية إلر هدر يي  ممية التنمية البشرية

ا(اطال الددرلساتالد ليا1-3-1-5)
دراسات يي الجامعات السكرية تخضع لمعايير محددة قد تمنع مف الكصكؿ أف سياسة قبكؿ طالب ال     

شهادة الماجستير كالدكتكرا أ كلكف يي الكقت ننسه تؤدم رجة اهتماـ الطالب بالحصكؿ  مر إلر معرية د
ؿ إلر رأس الماؿ البشرم المتميز مف خالؿ الحصكؿ  مر الدرجة ك لتصنية خريجي الجامعات لمكص

يي المستقبؿأ إذ يعد  ان ناجح ان يؼ لطالب الدراسات العميا قيمة تنمكية كبيرة كاست مار العمميةأ مما تض
مؤشر القبكؿ يي الدراسات ضركريان لمعرية قيمة األصكؿ المتميزة التي تمهد أك تدخؿ سكؽ العمؿ سنكيان 

 كلمعرية درجة العناية بها.
الددرلساتالد لياا خريج ا(ا:اطال 8-1جد لا)

 لدااريخ
لداأنيلاادبل م

 لدخريجين 52))طال الددرلساتادوا رلهاماجسايرالدارب ي

1998 4730 1304 111 6145 1667 

1999 7095 1470 206 8771 3378 

2000 8067 1659 294 10020 3774 

2001 7894 1793 333 10020 3712 

2002 7967 2011 324 10302 4169 

2003 9078 2130 457 11665 4164 

2004 8901 1828 387 11116 3582 

2005 8765 2619 391 11775 3657 

2006 7910 2709 595 11214 4324 

2007 4311 7271 597 12179 2212 

2008 2944 8663 723 12330 2648 

2009 1770 11569 878 14217 2605 

2010 2456 13140 1650 17246 3776 

وسط الحسابيال  - - - 11454 3424 

 الباحث بناءان  مر بيانات المكتب المركزم لإلحصاء يي سكرية المصدر: مف أ داد
 ( ما يمي: 7-0( ك الشكؿ )8-0يالحظ مف الجدكؿ )
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 2100المجموعة اإلحصائٌة السورٌة لعام   
52
 ٌضم طالب الدبلوم والماجستٌر والدكتوراه. 
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جيف كازدياد يذلؾ يعكد إلر انخناض  دد الخر ك ارتناع يي  دد طالب الدراسات بمعدؿ متزايدأ  -0
 المقبكليف يي الدراسات العميا.

بشكؿ ممحكظ نتيجة إلغاء اختصاص الدبمكـ يي  4117انخناض أ داد طالب الدبمكـ يي  اـ   -4
الخطط الدراسية لمتعميـ العالي كاختصار  بالدبمـك التأهيؿ التربكم كنتيجة لذلؾ أدل إلر ارتناع 

  دد طالب الماجستير ليغطي النقص.

 طالبان كؿ سنة كهك  دد مقبكؿ نسبيان.  3242يتخرج كسطيان  -3

 07426اجستير كاف يتزايد بشكؿ داسـ حتر كصؿ إلر أف الزيادة يي  دد طالب الدكتكرا  كالم -2
 .4101طالبان يي  اـ 

-0998دكتكرا  لمنترة الماجستير ك اللدبمكـ ك ا ان بيفيكضح  دد طالب الدراسات مكز  اآلتيكالشكؿ 
4101 

 
 2111-1998دوا رلهادلفارةالدماجسايرا الدددبل ما الابينطال الددرلساتاا زعا(ا:ا7-1لداولا)

أ كذلؾ مف 2111ف خالؿ ما سبؽ نجد أف قطاع التعميـ ناؿ  ناية كبيرة مف قبؿ الحككمة منذ  اـ م اااا
خالؿ زيادة اإلنناؽأ مما أدل بطريقة غير مباشرة مف خالؿ بناء المدارس كالجامعات كتطكير األساليب 

لر طرح رأس ماؿ بشرم التعميمية كريع الكناءة التدريسية إلر زيادة أ داد الطالب كمهاراتهـأ هذا أدل إ
جديد يي سكؽ العمؿ إال أف العممية التنمكية ما زالت قاصرة  مر تأميف جميع احتياجات الدكلة كالمجتمع 

اا.بسبب البطء يي تطكير القطاع التعميمي
 (اشري الدفردامنالدشااجالدمحلعا لددخلالدق مع1-3-2)

يعالية لمعرية إذا كانت  ممية تنمية رأس إف نصيب النرد مف الدخؿ المحمي هك المؤشر األك ر      
الماؿ البشرم  ممية ناجحةأ يال يمكننا أف نتكقع أف النرد  مر الرغـ مف تككينه العممي كصحته الجيدة قد 
يككف قادران  مر زيادة طاقته اإلنتاجية كريع كناءته ما لـ يرايؽ ذلؾ زيادة بنصيبه مف الدخؿ هذا مف جهة 

أهداؼ  ممية التنمية زيادة الناتج المحمي الذم سيككف ردة يعؿ طبيعية لعممية كمف جهة أخرل مف أهـ 
التنمية ككؿ كلعممية التنمية البشرية بشكؿ خاص لذلؾ يدؿ التغير يي نصيب النرد مف الناتج أك الدخؿ 

 النردم  مر مدل نجاح العممية التنمكية.
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ا(اشري الدفردامنالدشااجالدمحلعالإلجمادع1-3-2-1)
إال أف  %,4.2 ارتنع نصيب النرد مف الناتج المحمي  مر الرغـ مف أف معدؿ نمك السكاف كصؿ     

التضخـ يي األسعار أ ر  مر قيمة القدرة الشراسية لأليراد كبالتالي أ ر  مر نصيب النرد مف الناتج 
أ سعار ال ابتةألسعار الجاريةأ كلتنادم التضخـ قمنا بحساب نصيب النرد باألبالنسبة إلر االمحمي 
  4111نصيب النرد مف الناتج المحمي اإلجمالي)مقدر بالمالييف( بسعر السكؽ بأسعار  ابتة ( يكضح 1-0كالجدكؿ)

 .جاريةالسعار األك 
اجاريةلدس ارالأل ااا2222بس رالدس قابأس اراثاباةاادفردامنالدشااجالدمحلعالإلجمادعشري ال(:9-1)لدجد ل

 4101 4119 4118 4117 4116 4115 4112 4111 0995 0991 العاـ

 20619 20125 19644 19172 18717 18269 17921 16320 14285 12116 (0111 دد السكاف)

 1469703 1420833 1341516 1284035 1215082 1156714 1089027 904622 756404 510548 0111*الناتج ) ابتة(

 71279 70600 68291 66974 64919 63316 60768 55430 52951 42138 نصيب النرد

 2791775 2520705 2448060 2020838 1726404 1506440 1266891 904622 570975 268328 0111*الناتج )جارية(

 135398 125252 124621 105406 92237 82459 70693 55430 39970 22147 نصيب النرد

 2100المجمك ة اإلحصاسية السكرية لعاـ 

 :يالحظ مف الجدكؿ السابؽ 
 4111ؿ س باألسعار ال ابتة لعاـ  24038قد ارتنع مف  0991النرد يي  اـ  حصةأف   -0

 035398أ 4111ؿ س باألسعار ال ابتة لعاـ  70479ؿ س باألسعار الجارية إلر  44027ك
% 69هذا يدؿ  مر أف إنتاجية النرد يي سكرية قد زادت بنسبة  4101باألسعار الجارية لعاـ 

ألسعار الجارية لعاـ ابالنسبة إلر  54%500كبنسبة  4111ر ال ابتة لعاـ ألسعاابالنسبة إلر 53
 كأف النرؽ بالنسبتيف يعكد إلر التضخـ كانخناض القكل الشراسية. 4101

كال السعريف بحيث بمغ متكسط بالنسبة إلر أف إنتاجية النرد يي سكرية تزايدت بنسبة ضسيمة  -4
 لألسعار ال ابتة. 56%3لألسعار الجارية ك 55% 04التزايد بمعدؿ 

ا(اشري الدفردامنالدشااجالدمحلعالدرافع1-3-2-2)
 ان كيعتبر مؤشر  (57)الناتج المحمي الصايي هك الناتج المحمي اإلجمالي مستبعد منه تكاليؼ اإلنتاج     

يكضح تطكر نصيب النرد مف الناتج  اآلتيأك ر دقة مف سابقه يي تحديد صايي إنتاج النردأ كالجدكؿ 
 4101 – 0991صايي لمنترة المحمي ال

                                                           
53
)إنتاجٌة الفرد باألسعار  /011 ×(0111إنتاجٌة الفرد باألسعار الثابتة فً عام  -2101د باألسعار الثابتة فً عام نسبة الزٌادة = )إنتاجٌة الفر 

 (0111الثابتة فً عام 
54
)إنتاجٌة الفرد  /011 × (0111إنتاجٌة الفرد باألسعار الجارٌة فً عام  -2101نسبة الزٌادة = )إنتاجٌة الفرد باألسعار الجارٌة فً عام  

 (0111األسعار الجارٌة فً عام ب
55
)إنتاجٌة الفرد  /011 × (0111إنتاجٌة الفرد باألسعار الجارٌة فً عام  -2101معدل التزاٌد= ))إنتاجٌة الفرد باألسعار الجارٌة فً عام  

 سنة 21(*0111باألسعار الجارٌة فً عام 
56
)إنتاجٌة الفرد باألسعار الثابتة فً عام  /011 ×(0111األسعار الثابتة فً عام إنتاجٌة الفرد ب -2101)إنتاجٌة الفرد باألسعار الثابتة فً عام  

0111*)21 
57
 www.cbssyr.org   2100معرف ضمن بٌانات المجموعة اإلحصائٌة لعام  

http://www.cbssyr.org/
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الألس ارالدجارية اا2222لدرافعاباألس ارالدثاباةاا(ا:اشري الدفردامنالدشااجالدمحلع12-1)الدجد ل
 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2000 1995 1990 العاـ

 1413 1367 1290 1235 1169 1112 1047 867 725 488 )بالمالييف(الناتج )ال ابتة(

 68 67 65 64 62 60 58 53 50 40 باآلالؼ د )ال ابتة(نصيب النر 

 2674 2420 2350 1940 1656 1446 1217 867 550 258 )بالمالييف( الناتج )الجارية(

 129 120 119 101 88 79 67 53 38 21 باآلالؼنصيب النرد )الجارية(

 2100الباحث باستخداـ بيانات المجمك ة اإلحصاسية  إ دادالمصدر: مف 

 تبيف مف الجدكؿ ما يمي :ي
 4111% سنكيا باألسعار ال ابتة لعاـ 4أف نصيب النرد مف الناتج المحمي الصايي تزايد بنسبة   -0

 . 4119% باألسعار الجارية  ـ انخنضت هذ  النسبة يي  اـ 00كبنسبة 

 % يي نصيب النرد مف الناتج المحمي الصايي مدة  شريف سنة. 67احتاجت الزيادة بنسبة  -4

الزيادة يي نصيب النرد مف الناتج المحمي الصايي باألسعار الجارية كانت ممحكظة بسبب أف  -3
 التغير بسعر الصرؼ كالتضخـ يي االقتصاد السكرم.

ا(اشري الدفردامنالددخلالدق مع3-2-3-1)ا
بشكؿ تدريجي  4101حتر  اـ  0991ارتنع نصيب النرد مف الدخؿ القكمي خالؿ النترة مف  اـ ااااا
الرتناع نصيبه مف الناتج المحمي كارتناع مستكل المعيشةأ مع العمـ أف دخؿ النرد خالؿ ننس  نتيجة

إال أف معدؿ تزايد  خالؿ  4115النترة تزايد بنسبة أقؿ مف نصيبه مف الناتج المحمي لمسنكات قبؿ 
 4119مي قد تماشر مع معدؿ تزايد الناتج المحمي الصاييأ  ـ انخنض يي  ا  4115السنكات مف  اـ 

 ( يكضح ذلؾ.00-0الجدكؿ )ك أ4101ك
اا2212ا–ا1992(ا:اشري الدفردامنالددخلالدق معادلفارةامنا11-1د لا)لدج

 4101 4119 4118 4117 4116 4115 4112 4111 0995 0991 الؼام

 الدخل القومً

 تالمالٌٍن
250793 560363 822034 1170683 1379284 1608899 1905958 2299112 2373901 2611385 

نصٍة الفرد من 

 الدخل القومً
20699 39227 50370 65325 75499 85959 99414 117039 117958 126649 

 2100المجموعة اإلحصائٌة لعام 

 4111ؿ س يي  اـ  41699( أف نصيب النرد مف الدخؿ القكمي ازداد مف 00-0يالحظ مف الجدكؿ ) 
سنكيان كارتناع نصيب النرد  58%04% ك7ح بيف بمعدؿ تزايد يتراك  4101ؿ س يي  اـ  046629إلر 

مف الدخؿ القكمي ينعكس  مر حياة النرد كريع مستكا  المعيشي مف خالؿ زيادة قدرة النرد  مر تأميف 

                                                           
58
نصٌب الفرد من الدخل القومً  /(T-aالدخل القومً فً السنة نصٌب الفرد من  -tمعدل التزاٌد = )نصٌف الفرد من الدخل القومً فً السنة  

 (T-a(*)t-aفً السنة 
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احتياجاته الضركريةأ كبالتالي إدخاله يي  ممية تنمكية بشرية بشكؿ غير مباشر لبناء ننسه باإلضاية 
 مية.لككنها نتيجة حتمية لعممية التن

ا
ا(ا:اشري الدفردامنالدشااجالدمحلعالدرافعا الددخلالدق معابس رالدس قا اباألس ارالدجاريةا)الاسا(8-1لداولا)

ا(الدمسا ىالدرحعا:1-3-3)
 مر الرغـ مف أف المؤشرات الصحية يعاب  ميها أنها تقديرية كقد ال تعبر  ف الحالة الصحية ااااا

كرة  امة  نه يستناد منها يي الخطط االجتما ية كاالقتصادية لممجتمع بشكؿ دقيؽ إال أنها تعطي ص
 بحيث يعتبر المؤشر الصحي المؤشر األكؿ لعممية التنمية البشرية  يي برنامج األمـ المتحدة لإلنماء.

مف ناحية اقتصادية ال يمكف لمنرد الذم يتمتع بكناءة  مميةأ أم أف يقكـ بالعمؿ ب نتاجية  ظمر    
كلـ يتمتع بالصحة الجيدةأ كبا تبار أف العممية التنمكية  مالءمةـ تتكير له الشركط الصحية الكيعالية إذا ل

تنطمؽ مف النرد لتعكد إليه يالقياـ بعممية التنمية الشاممة كالمستدامة تتطمب االهتماـ  بشكؿ أساسي 
 بالصحة العامة لممجتمع.

 سندرس هذا المؤشر مف خالؿ ما يمي :
اعددالدسوانادولاطبي ما سطا(ا1-1-3-1)

بمعدؿ زيادة  31194إلر  4101ليصؿ يي  اـ  0998يي  اـ  20264ارتنع  دد األطباء مف     
%أ كما أف متكسط  4.2% كهك معدؿ أ مر مف معدؿ النمك السكاني يي سكرية البالغ 4سنكية بمقدار 

ال أنه خالؿ األ كاـ إ 4101يي  اـ 661 إلر  0998يي  اـ  764نخنض مف ا دد السكاف لكؿ طبيب 
( 04-0أ كجدكؿ )4115يي  اـ  624الخمسة األخيرة مف النترة المدركسة أصبح يتزايد حيث بمغ 

 يكضح ذلؾ.
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ا2212-1998(ا:اما سطاعددالدسوانادولاطبي ارحةادلفارةا12-1جد لا)
ا2224ا2223 2222 2221 2222 1999 1998 لد ام

 25890 24473 25073 23784 22408 21393 41462 عددالألطباء

 692 717 683 703 728 743 764 ما سطاعددالدسوانادولاطبي 

 1.16 1.14- 1.15 1.16 1.15 1.16  م دلالدزيادةافعاعددالألطباء

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 لد ام

- 
 31194 29927 29473 29506 28636 28247 عددالألطباء

 661 672 667 650 677 642 ما سطاعددالدسوانادولاطبي 

 1.12 1.14 1.11 1.13 1.10 1.19 م دلالدزيادةافعاعددالألطباء

بسبب الزيادة يي  4119انخنض  ف  اـ  4101يالحظ أف متكسط  دد السكاف لكؿ طبيب يي  اـ    
أ مع العمـ أف تكزع األطباء يتناكت بيف المحايظات يني محايظة 4117 دد السكاف ككذلؾ يي  اـ 

نسمة لكؿ طبيب بينما يي محايظة  374أ بمتكسط 4101يي  اـ  2635بمغ  دد األطباء  دمشؽ
( 9-0يي تكز هـأ الشكؿ ) ان نسمة لكؿ طبيب مما سبب تباين 082طبيب بمتكسط  2448طرطكس بمغ 
 يكضح ذلؾ .

 
 (ا:اما سطاعددالدسوانادولاطبي افعالدمحافظات9-1لداولا)

اد الدةا ام دلالد فياتا:(الد مرالدما قعاعشدال2-3-1-1)ا
يي مجاؿ التنمية البشريةأ حسب إحصاسيات جمعية  4116لعاـ  017كاف ترتيب سكرية يي المرتبة      

 مر مؤشريف هاميف هما: معدؿ الكييات كالعمر المتكقع  ند الكالدة يي  األمـ المتحدة لإلنماءأ ا تمادان 
ليصؿ  4119ك 4118نه أنخنض يي  اـ أأ إال  1.706العالـأ بمعدؿ نمك يي تنمية المكارد البشرية 

كيي  اـ  4101يي  اـ  000كاستمر ترتيبها باالنخناض ليصؿ  1.742بمعدؿ نمك  018لترتيب 
1.634بمعدؿ نمك  009كاف ترتيبها  4100

( يكضح التغير يي معدؿ التنمية 03-0أ كالجدكؿ)(59)
 البشرية.
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 لألمم المتحدة 2100تقرٌر التنمٌة البشرٌة  

 متوسط عـدد السكان لكـل طبٌب
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ا2211ا-1982لاشميةالدباريةافعالدجمه ريةالد ربيةالدس ريةادلفارةاد يا(ا:ام دلا لدما سطالدسش13-1)الدجد ل

 شريةبمتكسط السنكم لمعدؿ التنمية ال المعدؿ السنكم لمتنمية البشرية 

 2100-2111 2100-0111 2100-0181 2100 2101 2111 2111 2111 0111 0181 العاـ

 1921 1968 1928 19612 19610 1961 19111 19181 19148 19412 المعدؿ

، معهد  2100حسابات مكتب تقرٌر التنمٌة البشرٌة باالستناد إلى بٌانات إدارة الشإون االقتصادٌة و االجتماعٌة التابعة لألمم المتحدة المصدر: 

 و صندوق النقد الدولً 2100و شعبة اإلحصاءات التابعة لألمم المتحدة  2100و البنك الدولً  2100الٌونسكو لإلحصاء 
أ مر منه خالؿ النترة  4100-0981حظ أف متكسط معدؿ التنمية البشرية خالؿ النترة نال

كانت تتغير  0981هذا يدؿ  مر أف  ممية التنمية خالؿ السنكات السابقة  منذ  اـ  4111-4100
 .4111بمعدؿ أكبر مف بعد  اـ 

دكف تغيرأ كمف  ـ  4101اـ كاستمر لع 73.6يعادؿ  4112كاف العمر المتكقع  ند الكالدة يي  اـ     
 .60يي سنة كاحدة بسبب الزيادة يي العناية الطبية 4.3يعني بزيادة  75.9ليصؿ  4100رتنع يي  اـ ا

يي حيف  0971طنؿ يي  اـ  0111لكؿ  048ككما بمغ معدؿ الكييات لألطناؿ دكف الخامسة       
أف إلر أ كتجدر اإلشارة 4119ـ طنؿ كبقي  ابتان حتر  ا 0111لكؿ  06يعادؿ   4116كاف يي  اـ 

ك ند  4119-4116نسمة لمنترة  0111لمذككر لكؿ  056لإلناث ك  95بمغ  61معدؿ الكييات لمكبار
 .63سنة 63ي نه تناقص إلر العمر  (62)بمعامؿ الصحة 4119معادلة العمر المتكقع  ند الكالدة يي  اـ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
60
 2100المجموعة اإلحصائٌة السورٌة لعام  
61
 ٌقصد بمعدل وفٌات الكبار: الذٌن بلغوا الخامسة وما فوق. 
62
العدد المتوسط للسنوات التً ٌتوقع أن ٌعٌشها شخص بصحة جٌدة مع حساب السنوات التً  حة:العمر المتوقع عند الوالدة معدال بعامل الص 

 عاشها فً حالة صحٌة غٌر سلٌمة بسبب المرض و اإلصابة.
63
 2100االجتماعٌة التابعة لألمم المتحدة ٌانات إدارة الشإون االقتصادٌة وتقرٌر التنمٌة البشرٌة باالستناد إلى ب 
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ادمالالدباريلدادري ا اشميةاريساللدفرلالدثاشع:ا
الدمبحثالأل ل:مفه مالدادري ا يندلفها ينمياه

 المبحث الثاني: إستراتيجيت التدريب

الدمبحثالدثادث:الد ائداعلىالالساثمارافعالدادري 
الدمبحثالدرلبعا:اقياسالد ائداعلىاريسالدمالالدباري

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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الدمبحثالأل ل:امفه مالدادري ا يندلفها ينمياه
الدمقدمة:

الست مار يي تأهيؿ العنصر البشرم مكانة متميزة بيف أكجه االست مار المختمنة نظرا ألهمية يتبكأ ا 
المكارد البشرية يي تحقيؽ التنمية كالتقدـ حيث أصبحت هذ  المكارد مف المقاييس األساسية التي تقاس بها 

 ج كالخدمات األخرل. ركة األمـ استنادا إلر مستكل هذا التأهيؿ ككناءته إلدارة كديع  ناصر اإلنتا

ي كسيمة رسيسية لتحقيؽ التنميةأ كمف  ـ يتزايد كيأتي التدريب كمف خالؿ ارتباطه مع الكاقع العمم    
قباؿ  مر االست مار ييه يكما بعد يكـ خصكصا مع التغيرات التقنية المتالحقة التي تتسارع خطاها يي اإل

أ ككجكد أهداؼ كطنية كمتطمبات يي األسكاؽ لتحايظ  مر كضعها تطبيقها شيتالعالـ كتحاكؿ المن
اجتما ية تستد ي االست مار يي التدريب لمسا دة المكارد البشرية  مر االلتحاؽ بسكؽ العمؿأ مما 

إ طاء التدريب أكلكية يي مجاالت االست مار القاسمة كالمستقبمية سكاء  مر مستكل الدكلة أك يتطمب 
كتطبيقية تضمف تحقيؽ االست مار بأساليب منهجية  ممية  مستكل القطاع الخاص  مر أف يحدد هذا

أ مع التقييـ المستمر الهدر يي اإلنناؽ  مر برامجه المردكدات االقتصادية كاالجتما ية لمتدريب كتتجنب
لالست مار يي التدريب كقياس ما يتحقؽ منه مف  اسد مف أجؿ  الج نقاط الضعؼ التي قد تقابمه كتعزيز 

 تعزز يا ميته. نقاط القكة التي

ضايية نصر البشرم باإلضاية إلر ككنه قيمة إالتدريب ككسيمة لتنمية الع مبحثال كسنتناكؿ يي هذا   
ستراتيجية  بيف التعمـ كالتعميـالنرؽ بينه ك لريع كناءة المنشأة كقدرتها اإلنتاجية مبينيف أهدايه كأهميته ك  كا 

 .ي التدريبالتدريب ككينية إ دادها كالعاسد مف االست مار ي
ا(امفه مالدادري ا2-1-1)

مناهيـ التدريب كيقا لنظرة الباحث كالغاية مف التدريب بالتالي ظهرت مجمك ة مف التعاريؼ  تتعدد
 أهمها:

التدريب بأنه "  ممية هديها إكساب المعارؼ كالخبرات التي يحتاج إليها اإلنسافأ  64يعرؼ بر ي -1
ت الصالحة لمعمؿ كلمسمطةأ كاألنماط السمككية كتحصيؿ المعمكمات التي تنقصهأ كاالتجاها

كالعادات الالزمة مف أجؿ ريع مستكل الكناءة يي األداء كزيادة إنتاجيته بحيث  مالءمةكالمهارات ال
تتحقؽ ييه الشركط المطمكبة إلتقاف العمؿ كظهكر يا ميته مع السر ة كاالقتصاد يي التكمنة كيي 

 ؽ".الجهكد المبذكلة كيي الكقت المستغر 
بأنه " محاكلة لتغيير سمكؾ األيراد بجعمهـ يسمككف بشكؿ يختمؼ بعد التدريب  ما  65يعريه آخركف -2

 كانكا يتبعكنه قبؿ التدريب".
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 ~43 ~ 
 

" أنه  ممية منظمة مستمرة محكرها النرد يي مجممهأ تهدؼ إلر هناؾ تعريؼ آخر لمتدريب كهك -3
جات محددة حالية أك مستقبميةأ يتطمبها إحداث تغييرات محددة سمككية كينية كذهنية لمقابمة احتيا

 .66"النرد كالعمؿ الذم يؤديه كالمنظمة التي يعمؿ ييها كالمجتمع الكبير
كيي ضكء التعاريؼ السابقة يمكف تعريؼ التدريب بأنه "نشاط لتنمية العنصر البشرم مف خالؿ نقؿ    

 لمعمؿ مف أجؿ تغيير سمكؾ اإلنتاجايية ضإجديدة ألنماط تنكير  كنماذج  ان ياقآالمعرية كالخبرة مما يحقؽ 
متأقمـ مع العمؿ الذم يراد للأليراد العامميف لريع مستكل أداسهـ ليتالءـ مع المستكل المطمكب أك إ دادهـ 

 منهـ القياـ به".
ايندلفالدادري :(2-1-2)

 67صننهاهاأ كقد أهداؼ التدريب ي نها تعني الغايات التي يسعر التدريب لمكصكؿ إليبالنسبة إلر أما    
Odiorene إلر  ال ة مجمك ات رسيسية هي: 

: كتعني األهداؼ التي يسعر التدريب إلر تحقيقها كالتي تتخذ لمكاجهة مكاقؼ أهداؼ تدريبية ركتينية -1
 ركتينية متكررة مف حيف آلخر.

: كتتجه نحك إيجاد حمكؿ مناسبة لممشكالت التي تكاجه العنصر أهداؼ تدريبية لحؿ المشكالت -2
 البشرم يي المنظمة كمحاكلة تعرؼ المشكالت كالمعكقات  التي تعكؽ األداء.

يث تعمؿ  مر إضاية أهداؼ تدريبية ابتكاريه: كتعد هذ  األهداؼ أ مر مستكيات المهاـ التدريبية ح -3
 جؿ تحقيؽ نتاسج غير  ادية.أكأساليب جديدة لتحسيف نك ية اإلنتاج مف  أنكاع

 تحقيقها  ند كضع البرامج التدريبية:إلر هداؼ التي تهدؼ المنظمات كيمكف أف نستخمص  ددا مف األ
 .يسا د التدريب  مر تحسيف مستكل أداء النرد مما يؤدم إلر ريع الكناءة كاإلنتاجية -1
 .68يعمؿ التدريب  مر تنمية معرية أيراد التنظيـ -2
 .69األداء المرجك تحقيقهيحاكؿ التدريب تغيير سمكؾ األيراد لسد ال غرة بيف األداء النعمي كمستكل  -3
 . 70لمنظمةإلر ايكلد إحساس النرد باالنتماء  يرادها مماأيخمؽ التدريب  القة ايجابية بيف المنظمة ك  -4
يسا د التدريب يي  ممية تخطيط القكل العاممة كتنميتها كهذا يؤدم إلر تحقيؽ التنمية االقتصادية  -5

 .كاالجتما ية
يي المنظمة كتزكيد األيراد العامميف بالخبرات الالزمة  يعمؿ التدريب  مر تحسيف المناخ العاـ -6

 .كالمهارات المختمنة التي تسا دهـ يي تحسيف أ مالهـ
ا
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اينميةالدادري ا:(ا2-1-3)
 هي دكايعما  :أهمية التدريب لمنرد بذاته كلممنظمة  مر حد سكاء إال أف السؤاؿ مر الرغـ مف    

ر يي ظؿ المتغيرات الخارجية كلإلجابة  مر السؤاؿ يمكف المنظمة لالست مار يي التدريب بشكؿ مستم
 إلر ما يمي:هذ  الدكايع تقسيـ 

 استمرار النجكة القاسمة بيف مخرجات التعميـ كاحتياجات سكؽ العمؿ. -0
رها مف تزايد  دد الباح يف  ف  مؿ مف المكارد البشرية الكطنية سكاء مف مخرجات التعميـ أك غي -2

 أ كيزيد التدريب كالتأهيؿ مف يرص حصكؿ األشخاص  مر الكظاسؼ.ؿالنسات القادرة  مر العم
بمستكل الكايدة مع الحناظ يي ذات الكقت  مر  التكجه نحك إحالؿ العمالة الكطنية محؿ العمالة -1

 التشغيؿ كالذم يتطمب مهارات مقاربة لما اتسمت به العمالة الكايدة.

 ا االنتاج كتحسيف أداء الخدمات بأنماط جديدة.الحاجة لمكاكبة التطكرات المستحد ة  يي تكنكلكجي -4

الحاجة لمكاكبة المتغيرات المستمرة يي اإلدارة  ند ممارسة الكظينة ك مر رأس العمؿ طكاؿ يترة  -1
 الخدمة.

 مر اجتذاب أكبر حصة يي السكؽ أك  مر األقؿ الحناظ  مر  التنايس المتزايد بيف المنشيت -6
 ب التحسيف المستمر لمكناءة االقتصادية.المستكل الحالي دكف نقصاف مما يتطم

 مما سبؽ نجد أف الحاجة لمتدريب يبررها اآلتي :  
 التكنكلكجية.التطكرات التقنية ك  -0

جراءات العمؿ.تغيير أنظمة ك  -2  ا 

 .سكؽالتغييرات يي حاجات ال -1

 قكانيف ك تشريعات جديدة. -4

 .لالقتصادالتغييرات البيسية  -1

 ظهكر مكاد إنتاجية جديدة. -6

 كخدمات جديدة.ظهكر سمع  -2

نما هك ضركرة ممحة   كنتيجة لما سبؽ نجد أف أهمية التدريب ال تتعمؽ بقكة الشركة أك ضعنها يحسب كا 
الستمرارها يي العمؿ باإلضاية إلر بقاسها يي السكؽ نتيجة العكامؿ الداخمية التي ب مكاف المنظمة التحكـ 

 ؤ بها.بها كالعكامؿ الخارجية التي مف الصعب التحكـ أك التنب
إف بقاء المنظمة دكف برامج تدريب كاضحة األهداؼ يجعمها بعيدة  ف متطمبات المجتمع المتجددة    

ف كاف السكؽ مغمقانأ يانخناض التكمنة كالحد مف هدر المكارد االقتصادية لممجتمع كما  كخارج المنايسة كا 
باالقتصاد يشكؿ أهمية كبيرة لإلدارة أف بناء كادر اقتصادم إدارم لمكاجهة التحديات كالنكسات المناجسة 

التي ال يمكف تأمينها إال مف خالؿ تأهيؿ كتدريب العنصر البشرم كتأسيس رأس ماؿ بشرم يمبي هذ  
 الطمكحات. 

 كالشكؿ اآلتي يكضح الحاجات األساسية لمتدريب داخؿ المنظمة كخارجها:
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 71( االحتياجات األساسية لمتدريب0-2الشكؿ )
ء هذ  األهمية تغير منهكـ االنناؽ  مر التدريب مف ككنه مجرد مصركيات أك تكاليؼ ألداء ك مر ضك    

أ االست مار يي األصكؿ الرأسمالية األ ماؿ ليصبح است مارا ال تقؿ أهميته إف لـ تكف تتجاكز أهمية
ممبيا ستنادا إلر ما يدر  مف  اسد كاضح يتم ؿ يي إنتاجية أ مر كسمكؾ كظيني أيضؿ طالما كاف ا

 لألهداؼ كطالما كيرت له المقكمات الضركرية إلحداث يا ميته.

كتجدر اإلشارة إلر أف أهمية االست مار يي التدريب ال تختمؼ باختالؼ حجـ كنك ية المنشيت يهك    
تعاني مف مشكالت إدارية التي ضركرة لممنشيت الكبيرة كأيضا لممنشيت الصغيرة خاصة كأف المنشيت 

نشيت الخدمية  مر حد لمتدريب حمها أ كما أف التدريب له أهميته لممنشيت االنتاجية كلمم كتسكيقية يمكف
كيي داخؿ المنشأة الكاحدة ي ف التدريب ضركرة لمختمؼ نك يات األ ماؿ سكاء لتحقيؽ ذات األهداؼأ 

 لتنمية األداء يي مختمؼ مجاالت العمؿ اإلدارية كالننية كالتخصصية.
ا
ا
ا
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 االحتٌاجات التدرٌبٌة

 لدمؤارلتالد امة
 ضعؼ األداء. -
 .التغيير التكنكلكجي -
 شكاكل العمالء. -
 إ ادة تصميـ الكظينة. -
 تغيير احتياجات العمالء. -
 تقديـ منتجات جديدة. -
ارتناع التكمنة.... الخ. -

 احليلالدفرد
 االتجاهات.الدكايع ك -
 السمكؾ الكظيني.-

 العالقات مع اآلخريف.-

 .القدرات...الخالمهارات ك -

 

 احليلالداشظيم

 األهداؼ.-

 .االختصاصات الكظينية-

 العالقات.-

 أنظمة االتصاؿ...الخ.-

 لدمؤارلتالد امة
 تحديد المهاـ األساسية.-

 المعارؼ.تحميؿ القدرات ك -

أنماط السمكؾ تحميؿ المهارات ك -
 المطمكبة.
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 نالدادري ا لدا ليما لدا لم:لدفرقابي(ا2-1-4)
. إلنسانية كتكارث الخبرات البشريةتساهـ يي نقػػؿ التجربة ا كظاسؼ هامةالتعمـ كالتدريب التعميـأ     

كلما كصؿ البشر إلر المستكل المتقدـ مف التقنية كالرياهية الحياةأ  كلكالها لتكقؼ العمـ اإلنساني كلتجمدت
 .كالمدنية التي ينعمكف بها اليكـ

مف أجؿ تحقيؽ التنمية البشرية يهي مككنات تضيؼ لرأس الماؿ  متكاممةتعتبر العمميات ال الث    
البشرم قيمة اقتصادية كاجتما ية مف خالؿ التنا ؿ ييما بينها كمف هنا ال بد مف التنريؽ بيف المناهيـ 

 ال ال ة كيؽ ما يمي: 
 لدا ليم(الدفرقابينالدادري ا ا2-1-4-1)

 :72التعميـ بأنهيمكف تعريؼ 
كبالتالي يالتعميـ يشتمؿ  مر المكاقؼ  أمؤسسات التعميـ الرسمي المختمنة العممية التي تتـ داخؿ -1

المصاحبة داخؿ المؤسسة كالخبرات التي يكتسبها النرد مف المنهج الدراسي المعمف  نه كالمناهج 
 .التعميمية

 ر بالقيـ التي تسكد هذا تمع كتتأ ممية ككظينة اجتما ية هامة تتطكر كتتغير مع حركة المج -2
 .ف التعميـ يعتبر مرآة تنعكس  ميها النظـ االجتما ية كاالقتصادية كالسياسيةالمجتمعأ لذا ي 

 ذهنه مف معمكماتبالعممية المنظمة التي يمارسها المعمـ بهدؼ نقؿ ما كبالتالي يمكننا تعرينه بأنه    

كيؽ مناهج محددة الغاية  بحاجة إلر تمؾ المعارؼ كالمعارؼ كمعارؼ إلر المتعمميف ) الطمبة ( الذيف هـ
 منها تطكر المجتمع بمختمؼ نكاحيه االجتما ية كاالقتصادية كاألخالقية.

 :اآلتيكيمكف تمخيص النرؽ بيف التعميـ كالتدريب بالجدكؿ 
ا(امقارشةابينالدا ليما لدادري 1-2لدجد لا)

 التدريـب التعليم وجه المقارنة

 األهداف
تتالءم األهداف مع حاجة الفرد والمجتمع بصفة 

 .عامة
أهداف سلوكٌة محددة لتجعل العاملٌن أكثر كفاءة وفاعلٌة فً 

 .وظائفهم

 .بحٌث ٌضم مناهج بإطار واسع محتوى عام المحتوى
والغاٌة  محتوى البرنامج التدرٌبً محدد تبعاً لحاجة العمل الفعلٌة

 .منه

 .وتنتهً عندما تنتهً الغاٌة من العملٌة التدرٌبٌة قصٌرة .رة حٌاة الفردوقد تكون طول فت طوٌلة المدة

 .أسلوب األداء والمشاركة .أسلوب التلقً للمعارف الجدٌدة األسلوب

 .اراتهمعلومات وم .معارف ومعلومات المكاسب

 غالبا ٌكون للكبار غالبا ٌكون للصغار عمر الفرد

 زٌادة الكفاءة اإلنتاجٌة للمنظمة للمجتمع اجتماعٌة ,أخالقٌة واقتصادٌة الغاٌة

 مف إ داد الباحثالمصدر: 
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 لدا لم(الدفرقابينالدا ليما ا2-1-4-2)

 .73النرد : هك أم تغيير يي السمكؾ ناتج  ف است ارةلدا لم
مجهكد شخصي كنشاط ذاتي يصدر  ف المتعمـ ننسه كقد يككف كذلؾ بمعكنة مف المعمـ  التعمـ   

رشاد  أما التع  .جهكد شخصي لمعكنة شخص  مر التعمـميـ يهك مجرد مكا 
عمـ العقمية كنشاطه الذاتي كتهيسة الظركؼ المناسبة التي تمكف تحنز كاست ارة لقكل المالتعميـ غاية ك  

المتعمـ مف التعمـ كما أف التعميـ الجيد يكنؿ انتقاؿ أ ر التدريب كالتعمـ كتطبيؽ المبادئ العامة التي 
يحة بأنها تككف اتجاهات  مي مجاالت أخرل كمكاقؼ مشابهة كتمتاز  ممية التعميـ الصح يكتسبها المتعمـ

المتعمميف نحك الدقة كالنظاـ كال قة بالننس إضاية إلر تككيف اتجاهات اجتما ية م ؿ التكيؼ  لننسية لد
نشاء  القات  امة كاتجاهات يكرية ك قمية كالبحث كالتحقؽ  مع البيسة االجتما ية كالتعامؿ مع اآلخريف كا 

 . ت كحؿ المشكالت بالطريقة العمميةمف صحة المعمكما
الدادري ا:(الدفرقابينالدا لما ا2-1-4-3)

 يمكف تمخيص النرؽ بيف التعميـ كالتدريب بما يمي:
 إف تغيرات السمكؾ الدالة  مر حدكث التعمـ يجب أف تككف ناجمة  ف التدريب أك الخبرة السابقة.  .1
سبيان: إف أية ظاهرة مف ظكاهر التعمـ تقتضي دكمان  مؿ الذاكرة. كالدكاـ النسبي التعمـ تغير  ابت  .2

 التدريب يعتمد  مر برامج  ابتة. هايحين لمتغير يي الذاكرة قد يككف قصير المدل أك طكيؿ المدل
التعمـ تغير ينجـ  ف مكاجهة النرد لمكقؼ جديد مما ؿ أك مشابه لمكقؼ سبؽ له أف كاجهه كخبر   .3

 يجاد حمكؿ لممشاكؿ جديدة  إبينما التدريب يسا د  مر  بؿمف ق
يستدؿ  مر حدكث التعمـ مف األداء: يالتعمـ ليس هك األداء ذاته يقد يحدث التعمـ يي كضع  .4

 تعممي ما كمع ذلؾ ال يظهر األداء إال يي كضع آخر. 
يط إمكانات المتعمـ التعمـ األصيؿ يحتاج إلر كجكد دكايع تككف  مر درجة مف القكة الكايية لتنش .5

 .أما التدريب يالحايز ينقمه القاسـ بالتدريب مف خالؿ المتابعة كالتقييـ كقدراته
التعمـ اإلنساني غالبان ما يحتاج إلر كساسؿ كتقنيات يستعيف المتعمـ بها مف أجؿ القياـ بالنشاط  .6

 .ـبالعممية التدريبية أك ر منه بالتعم ان كهذا يككف متكير  التعميمي المطمكب
ا(ايسادي ا طرقالدادري :2-1-5)

 :74يمكف تصنيؼ طرؽ التدريب إلرالؼ الظركؼ كالمكاقؼ المختمنة ك تختمؼ طرؽ التدريب باخت   
 التدريب الداخمي كيقصد به ضمف نطاؽ المنظمة أك تحت أشرايها. -0

 التدريب الخارجي. -2
ا
ا
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 (الدادري الددلخلع:اا2-1-5-1)

 عمؿ كداخمي أ ناء العمؿ.تدريب داخمي بعيدا  ف الينقسـ إلر ك 

 :الكبيرة  مف التنظيمات يك ير منشأة ننسهاميي قسـ مستقؿ تابع ل التدريب الداخمي بعيدا  ف العمؿ
العمؿ  فلديها مراكز لمتدريب أك قا ات تدريبيه خاصة بها كالتي تعقد ييها الدكرات التدريبية بعيدا  

 .ذاته
 التدريبية لمدكرة أم   مر أهمية تحديد األهداؼلتأكيد التدريب أ ناء الخدمة أك العمؿ: حيث يتـ ا

يؽ تمؾ األهداؼ الكساسؿ التي تسا د يي تحقتي ستحققها األنشطة  كاألساليب ك تحديد النتاسج ال
يتعذر التخطيط  ماؿ التي سيقـك بها المتدربكف ك كبدكف ذلؾ ال يمكف تحديد األكالكصكؿ إليهاأ 

تحديد الهدؼ سمككيان يسا د  مر اختيار األنشطة كيسا د يي  أم أف .لمنتاسج كما يتعذر القياس
  .التقكيـ لمعرية ما إذا كاف الهدؼ قد تحقؽ

ا(الدادري الدخارجع:ا2-5-1-2)ا
جراءات كشهادات) أف يككف التدريب أم التدريب الرسمي خارج العمؿ به كنقصد  حيث  (استعدادات كا 

 :يب الداخميكيتميز  ف التدر   ؿيي أماكف خارج العم ريدك 

  التكمنة األقؿ 
 إمكانية اإلدارة كالسيطرة 

 تكاير اإلمكانات المادية كالبشرية 

 كيعتبر مف مزايا التدريب الخارجي ما يمي :
 ه كأيكار لحرية الكاممة يي التعبير  ف آراسشعكر المتدرب با. 
 االختالط مع اآلخريف الذيف يعممكف يي منظمات أخرل. 

 متككف أيضؿ مف التدريب الداخمي اإلشراؼ كالمتابعة غالبا. 
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 المبحث ال اني: إستراتيجية التدريب
إف إستراتيجية التدريب تقـك  مر إجراء تحميؿ لمنرص كالتهديدات يي بيسة المنظمة الخارجية  

ديد ك كاممها المختمنة كالمتغيرة سكاء االقتصادية أك السياسية أك التكنكلكجية أك االجتما يةأ ككذلؾ تح
 نقاط القكة كالضعؼ يي بيسة المنظمة الداخمية سكاء العكامؿ البشرية أك المادية أك المعمكماتية.

إف المنظمات الناجحة يي ظؿ العكلمة كالتغير المستمر تقكـ بشكؿ مستمر بتعديؿ استراتيجياتها  
ية كهذا التغير يؤ ر  مر الحالية كتتبنر استراتيجيات جديدة كذلؾ مف أجؿ المحايظة  مر ميزاتها التنايس

 االستراتيجيات الكظينية لكؿ كظينة أك نشاط كمنها نشاط التدريب.
كيي السنكات األخيرة كيي ظؿ العكلمة االقتصادية كجدت منظمات األ ماؿ ننسها أقؿ قدرة  مر  

 المنايسةأ مما اضطر بعضها إلر الخركج مف السكؽ أك السيطرة  ميها مف قبؿ منظمات أخرل. كيي
أغمب األحياف اضطرت إلر تخنيض قكة العمؿ لديها. كهذا التغير يي البيسة الخارجية شّكؿ تهديدان 
لممنظمات التي تعمؿ يي األسكاؽ الدكليةأ كهك يي ننس الكقت يشكؿ يرصان محتممة. األمر الذم قاد 

بشرية مف منظكر المديريف يي المستكيات العميا يي هذ  المنظمات إلر النظر إلر إدارة المكارد ال
استراتيجي ا تمادان  مر أهداؼ المنظمة كرسالتها بحيث تككف قادرة  مر مكاجهة المشكالت التي تنشأ مع 
استمرارها. كيي الكقت ذاته المحايظة  مر مكانتها التنايسية كالجكدة كالنعالية. ككما بينت إحدل الدراسات 

كانة العالمية لممنظماتأ كأف المنظمات التي تستخدـ كجكد  القة بيف إستراتيجية المكارد البشرية كالم
إستراتيجية مكارد بشرية متكاممة يككف أداؤها أيضؿ يي مجاؿ تحقيؽ مستكيات جكدة  اليةأ كتحسيف 

 .(75)كتطكير أداء أيرادها العامميف
ركحات كتتضح األهمية المتزايدة الممنكحة حاليان لمنهكـ استراتيجيات التدريب يي األدبيات كاألط 

النظرية العديدةأ كيي الممارسات المختمنة نتيجة أسباب ك يرة كاف أهمها األ ر المتزايد لممارسات 
 .(76)كسياسات كظينة التدريب  مر أداء األيراد العامميف

 مفه ماإسارلايجيةالدادري  (2-2-1)
ة المؤ رة  مر المدل تعرؼ إستراتيجية التدريب "بأنها  ممية تهدؼ إلر اتخاذ القرارات اإلستراتيجي 

البعيد ييما يتعمؽ بتنمية كتطكير أداء العامميف يي المنظمة كمدل امتالكهـ لممهارات كالمعارؼ كالكناءات 
كالقدرات كالمدخؿ الرسيسي إلستراتيجية التدريب هي اإلستراتيجية العامة لممنظمة كالتي تحدد الرؤل 

 .77"المستقبمية لممنظمة كاألهداؼ التي يجب تحقيقها

                                                           
(75 )  Appleby, A, and Marvin, S., Innovation Not Limitation: Human Resource Strategy & the Impact 

on World Class Status. Total Quality Management, Vol. 11, No. 415, 2000, pp.554-561. 
(76 )

  Denis Leonard, Rodney McAdam, The Strategic Impact and Application of the Business 

Excellence Model: Implications for Quality Training and Development, Journal of European Industrial 

Training, Vol. 26, Issue 1, 2001, pp.4-13. 
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كتركز إستراتيجية التدريب  مر ا تبار أف النرد هك أصؿ است مارم هاـ مف أصكؿ المنظمة  
دارة المكارد البشرية هي شريؾ حقيقي كهاـ يي التخطيط االستراتيجي الشامؿ كأف  ممها لـ يعد محصكران  كا 

نما يجب أف يككف  الخأ…يقط يي إدارة األ ماؿ اليكمية لأليراد مف استقطاب كتكظيؼ كتدريب كتقييـ كا 
لها رسالة كاضحة مشتقة مف رسالة المنظمة كيجب أف ينهـ الجميع هذ  الرسالة كيعمؿ بمقتضاهاأ ككذلؾ 
يجب أف يككف هناؾ إستراتيجية كاضحة إلدارة المكارد البشرية يي المنظمة بحيث يتـ تحديد األهداؼ 

البشرية كالتي تتجسد يي مجاالت العمؿ األساسية طكيمة المدل لممنظمة يي مجاالت إدارة المكارد 
 كالممارسات التننيذية اليكمية.

ا(الدروائزالألساسيةاإلسارلايجيةالدادري 2-2-2)
 :78كيتضمف المدخؿ االستراتيجي لكظينة التدريب خمسة ركاسز أساسية كهي

اال تراؼ بأهمية تأ ير البيسة الخارجية: حيث تقدـ البيسة الخارجية مجمك ة مف النرص  -0
كالتهديداتأ كتتجسد هذ  األمكر بالقكانيف كالظركؼ االقتصادية كالسياسية كالتكنكلكجيةأ كال بد 
إلستراتيجية التدريب مف اال تراؼ بهذ  التأ يرات كمحاكلة است مار النرص كالتقميؿ مف 

 التهديدات.

نظمات  مر اال تراؼ بأهمية المنايسة كالطبيعة الحركية لسكؽ المكارد البشرية: تتنايس الم -4
لمقكل التنايسية يي إغراء العامميف مف خالؿ  حيث إفالحصكؿ  مر األيراد العامميف الكنكسيفأ 

 تنمية كتطكير مهاراتهـ أ ر مباشر  مر استقطابهـ كبقاسهـ ككالسهـ لممنظمة.

 التركيز  مر تحقيؽ رسالة المنظمة يي األمد الطكيؿ: أم ال بد أف تساهـ إستراتيجية التدريب يي -3
تحقيؽ ما تتمنر المنظمة أف تككف  ميه مستقبالن. كتعّرؼ رسالة المنظمة  مر أنها الخصاسص 

 النريدة التي تميز المنظمة  ف غيرها مف المنظمات المنايسة األخرل.

التركيز  مر كضع األهداؼ كصنا ة القرارات الكنيمة بتحقيقها: كتم ؿ األهداؼ الكساسؿ الكسيطة  -2
ة لكي تترجـ رسالتها كغاياتها إلر إجراءات  مؿ محددة كمممكسة يمكف التي تحتاجها المنظم

قياسهاأ كيي هذا اإلطار تكاجه إدارة المنظمة العديد مف الخيارات اإلستراتيجية يي مجاؿ تطكير 
 العامميف يستمـز اتخاذ قرارات كاضحة بشأنها.

جيات الكظينية: مف أجؿ أف تككف تحقيؽ التكامؿ مع اإلستراتيجية العامة لممنظمة كبقية االستراتي -5
إستراتيجية التدريب كالتطكير ذات يا مية جيدة ال بد أف تتكامؿ مع االستراتيجيات األخرل إلدارة 
المكارد البشرية يي المنظمةأ ي ذا انصبت إستراتيجية المنظمة  مر النمك كالسيطرة  مر سكؽ 

األيراد العامميف مزيدان مف القدرات  معيفأ يال بد إلستراتيجية التدريب أف تركز  مر إكساب

                                                           
 .01-01ص إربد أ الـ الكتب الحديث لمنشر كالتكزيعأإدارة المكارد البشرية: مدخؿ استراتيجي -(2112السالـأ مؤيد أ كصالحأ  ادؿ ) 78
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كالمهارات الالزمة لهذا التحكؿأ أما إذا ركزت إستراتيجية المنظمة  مر تقميص نشاطاتهاأ يال بد 
 .79إلستراتيجية التدريب أف تقمص برامجها المقدمة لأليراد العامميف يي مجاؿ هذ  األنشطة

 كما يمي:كيمكف أف نحدد بعض استراتيجيات المكارد البشرية  
  مركزية قرارات االختيار كالتعييف كذلؾ مف أجؿ  بات سياسة االختيار كاالستنادة مف كجكد الخبرات

 المتخصصة يي مركز كاحد.

 .التخمص مف كؿ العكامؿ المحبطة لجهكد العامميف أك الم بطة لركحهـ المعنكية 

 .ا تماد سياسة اإلغراءات المالية لمكناءات الرييعة 

 التقميؿ مف معدالت دكراف العمؿ مف خالؿ أسمكب جيد كيعاؿ يي االختيار كالتدريب  ا تماد سياسة
 كالتحنيز.

 .ا تماد العدالة يي التعامؿ مع جميع العامميف يي مجاالت تقكيـ األداء كنظاـ الحكايز كالتدريب 

 مميف لمقابمة ا تماد برامج التطكير كالتدريب لجميع المستكيات اإلدارية كبما يضمف ريع مهارات العا
مسؤكليات ككاجبات الكظاسؼ المختمنة بالمنظمة بحيث تككف إستراتيجية التدريب التي يتـ إتبا ها 

 منب قة مف اإلستراتيجية الكظينية إلدارة المكارد البشرية كتحقؽ أهدايها.

بشرية ركزكا  مر ستراتيجية التدريب لممكارد الا ير مف الباح يف الذيف تناكلكا كنستنتج مما سبؽ أف الك   
المدخؿ التقميدم المنحصر يي أداء  حيث إفالشراكة مع هذا المكرد يي  ممية التخطيط االستراتيجيأ 

األ ماؿ اليكمية الركتينية بدأ ينقرض كيتالشرأ كأصبح التركيز يي الكقت الحالي لمك ير مف الشركات 
طة إستراتيجية كاضحة لممكارد البشرية التي تطبؽ الممارسات العالمية بهذا المجاؿ تتجه نحك كجكد خ

ككجكد الخطط النر ية كمنها نشاط ككظينة التدريب كذلؾ بما يضمف ريع مهارات العامميف مف أجؿ القياـ 
 بالكظاسؼ المختمنة بالمنظمة بكناءة.

ا(اخط لتاإعدلداإسارلايجيةالدادري 2-2-3)
 :80ةياآلتإف  ممية إ داد إستراتيجية التدريب تمر بالمراحؿ  

 تحميؿ إستراتيجية المنظمة كما تتضمنه مف أهداؼ كمهاـ كسياسات كبرامج. -0
تحميؿ كدراسة البيسة الخارجية لممنظمة مف حيث الظركؼ كاالتجاهات االقتصاديةأ كالتطكر  -4

 التكنكلكجيأ كالعكامؿ الديمغراييةأ كاألنظمة الحككمية كالمنايسة.
ممنظمة مف حيث: الكضع الحالي لممنظمةأ كمعدؿ دكراف العمؿأ تحميؿ كدراسة البيسة الداخمية ل -3

 ككناءة القكل العاممة.
إ داد كصياغة إستراتيجية التدريب كما تتضمنه مف سياسات كبرامج كمكازنات بشكؿ يسهـ يي  -2

 التكامؿ مع إستراتيجية المنظمة.
                                                           

ستراتيجية إدارة المكارد البشريةأ أبحاث  -( 2114بكدكلةأ جماؿ )أ 79 كاقع  ممية الربط كالتكامؿ ما بيف إستراتيجية المنظمة كا 
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 الداخمية كالخارجية لممنظمة. مراجعة الخطة اإلستراتيجية لمتدريب  ند حدكث تغيرات يي البيسة -5
كتسهـ إستراتيجية التدريب يي صقؿ مهارة األيراد مف ذكم القدرات اإلبدا ية العاليةأ ككذلؾ  

المسا دة يي ننس الكقت  مر ريع مستكل األيراد مف ذكم القدرات اإلبدا ية المعتدلة إلر مستكل مقبكؿ 
أ حيث تمعب إستراتيجية التدريب 81تكنكلكجية الحدي ةمف اإلبداعأ كخصكصان يي حالة مكاكبة المعطيات ال

دكران هامان يي تحديد احتياجات المنظمة مف المهارات كالسمككيات كالمعارؼ المطمكبة مف حيث العدد كالكـ 
 كبشكؿ يتناسب مع التطمعات اإلستراتيجية لممنظمة.

ا(ام  قاتااطبيقاإسارلايجيةالدادري افعالدمشظمات2-2-4)
ة مف المعكقات كالتي يمكف أف تؤ ر يي  دـ كجكد رؤية كاضحة كبعيدة المدل هناؾ مجمك  

ألهمية الدكر االستراتيجي لمتدريب يي هذ  المنظمات كبالتالي تعيؽ كتحد مف تطبيؽ هذ  اإلستراتيجيةأ 
 :82كأهـ هذ  المعكقات

 سعر لتحقيقها. دـ كضكح اإلستراتيجية العامة لممنظمة كبالتالي  دـ كضكح أهدايها التي ت -0
 دـ كجكد الد ـ الكايي مف قبؿ اإلدارة العميا ك دـ اهتمامها بصياغة اإلستراتيجية العامة لممنظمة  -4

 كاالستراتيجيات الكظينية األخرل.
 جمكد القكانيف كالتشريعات. -3
  دـ تكير ال قاية التنظيمية الدا مة لمتدريب. -2
 الدا مة لمتدريب. دـ تكير النظـ التكنكلكجية الحدي ة  -5
 ضعؼ إيماف اإلدارة العميا بالدكر االستراتيجي لمتدريب. -6
 ضعؼ نشاط تحميؿ الكظاسؼ يي المنظمة. -7
 ضعؼ اإلمكانيات المالية المتاحة لمتدريب. -8
حسب األسس العممية الكاضحة ككجكد رؤية كاضحة المعالـ السميـ تباع التخطيط االستراتيجي اإف    

تؤدم بالتالي إلر تطبيؽ إستراتيجية ناجحة كيعالة لممنظمة كهذا ينعكس بالتالي  مر  كبعيدة المدل
 .االستراتيجيات الكظينية كمنها إستراتيجية المكارد البشرية كنشاطاتها المختمنة كمنها إستراتيجية التدريب

اتيجي لممنظمة ككؿ كناءة اإلدارة كبالتالي التخطيط االستر ممكية  ف اإلدارة يؤدم إلر ريع إف يصؿ ال
بحيث يتـ تعييف الكناءات اإلدارية القادرة  مر التخطيط االستراتيجي كتؤمف بأهمية الدكر االستراتيجي 
لممكارد البشرية كأهمية الدكر االستراتيجي لكظينة التدريب كالتي تحاكؿ كبشكؿ داسـ تكيير الكساسؿ 

إيجاد  قاية تنظيمية تكضح أهمية التدريب لممنظمة التكنكلكجية الحدي ة التي تد ـ هذ  الكظينة كتحاكؿ 
 بشكؿ  اـ.

                                                           
(81 )  Kasia Zdunczyk, John Blenkinsopp, Do Organizational Factors Support Creativity and Innovation 

in Polish Firms? European Journal of Innovation Management, Vol. 10, Issue 1, 2007, pp.25-40. 
 
82

مرجع سبق الصناعٌة األردنٌة،المساهمة العامة  الشركات فً ا على أداء العاملٌنالتدرٌب وأثره  إستراتٌجٌة-(2008تٌسٌر، محمد ) 

 04ص.ذكره



 

 ~53 ~ 
 

الدمبحثالدثادث:الد ائداعلىالالساثمارافعالدادري 
بعػػد االنتهػػاء مػػف التػػدريب ك ػػكدة المتػػدربيف إلػػر أ مػػالهـأ كتقيػػيـ أداء المتػػدربيف يػػال بػػد لممنظمػػة  

ف كػػاف بصػػكرة تقديريػػة كي عػػد ذلػػؾ خطػػكة ضػػركرية يػػي تحديػػد بحسػػاب العاسػػد مػػف االسػػت مار يػػي التػػدريب كا 
القيمػػة المضػػاية يػػي التػػدريب كتػػأ ير   مػػر زيػػادة الكنػػاءة البشػػرية بالتػػالي ريػػع مػػف قيمػػة رأس المػػاؿ البشػػرم 

 التي تممكه المنظمة.
إف حسػػػاب العاسػػػد مػػػف االسػػػت مار يػػػي التػػػدريب يعطػػػي اإلدارة معمكمػػػات جديػػػدة ألهميػػػة برنػػػامج التػػػدريب   

جػػدد أك العػػامميف البالنسػػبة إلػػر  ػػادة البرنػػامج إلعاسػػد ممػػا يتػػيح لهػػا القػػدرة  مػػر اختيػػار كالتكمنػػة كمقارنتهػػا با
  ادة تخطيط آلية  مؿ البرنامج لتخنيض تكمنته كزيادة يعاليته.إ

كيجب اإلشارة بداية إلر أف قضية قياس العاسد مف النشاط التدريبي مازالت محؿ بحث كدراسة كهي    
رح تحكلت اإلجابة  ميها إلر اجتهادات شخصية أكتجارب مؤسسية مازالت يي  المة استنهاـ داسمة الط

 .83معظمها تمر بمرحمة التجربة كالخطأ
ا(اينميةااحديدالد ائداعلىالالساثمارافعالدادري :2-3-1)

يحظر تحديد العاسد مف االست مار يي التدريب باهتماـ متزايد مف قبؿ الممارسيف يي حقؿ 
ماـ بالمكضكع لنشؿ النظاـ التقميدم لممحاسبة يي تقديـ معمكمات دقيقة لمتخذم التدريبأ كيعكد االهت

 القرار لالستنادة مف المكارد التدريبية المتاحة. 
يالنظاـ التقميدم لممحاسبة ينظر لمتدريب كعنصر تكمنة بدالن مف معاممته كعنصر است مارمأ 

 Mitcheal( 1994) 84ار يي التدريبأ يقد الحظ كبالرغـ مف التركيج لتطبيقات تحديد العاسد مف االست م
يبأ كقد أشار  دـ كجكد إجراءات كاضحة كمتنؽ  ميها يي دراسات تحديد العاسد مف االست مار يي التدر 

لصعكبات المرتبطة بقياس العاسد مف االست مار يي التدريب كربطها كذلؾ باألداء إلر االعديد مف الكتاب 
 المؤسسي.

phillips ( 1991كيرل )   
أف منهكـ العاسد مف االست مار يي التدريب تعكد جذكر  لحقؿ المحاسبة  85

 كالمالية. كأحد األساليب الشاسعة االستخداـ يي تحديد العاسد مف االست مار تحميؿ التكاليؼ كالمنايع.
ر يي التدريب مف قبؿ المنشأة يي األيراد العامميف بهاأ كال يختمؼ االست ما ان كيم ؿ التدريب است مار     

 ف أكجه االست مار األخرل التي تقكـ بها المنشأة. كيشكؿ قياس العاسد مف التدريب مجاؿ اهتماـ لمعامميف 
بالتدريب أ يعمر أساس تقكيـ كقياس العاسد مف التدريب يمكف تحديد المنايع المتكقعة مف األنشطة 

 التدريبية.
التدريب سمسمة مف العناصر الضمنية كغير  كيمكف أف يشمؿ تحديد العاسد مف االست مار يي  

الضمنية التي تعكد بالناسدة  مر األيراد كمنشيت القطاع الخاص كالمجتمع ككؿأ ك ندما يتـ اتخاذ قراران 
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أف نأخذ باال تبار مجمك ة مف العناصر إلر بتحديد العكاسد المرتبطة باالست مار يي التدريب ي ننا نحتاج 
أ كذلؾ يشمؿ التدريب الرسمي الذم يدار بكاسطة مدربيف محترييف يي معاهد المتعمقة بمكاف التدريب

رسمي كالذم يتـ داخؿ المنشأة بكاسطة المشرييف أك زمالء العمؿأ أك التدريب الغير ب تدريبية أك التدري
  ف بعد أك التدريب الذاتي.

ارجية مف جراء مشاركتهـ يي كيسعر األيراد لمحصكؿ  مر العديد مف النكاسد سكاء الداخمية أك الخ   
منشيت القطاع الخاصأ المعاهد التدريبيةأ الحككمةأ بالنسبة إلر البرامج التدريبيةأ كهذا أيضا صحيح 

كالمجتمع. كير جميع األحكاؿأ ال يكنر يقط أف ننظر لتمؾ النكاسد كنغنؿ التكاليؼ المترتبة بتننيذ البرامج 
 التدريبية.

اداعلىالالساثمارافعالدادري ا:(امفه مااقييمالد ائ2-3-2)
هؿ حقؽ  :تقييـ التدريب هك العممية التي يتـ بها التعرؼ  مر درجة يا مية التدريبأ بمعنر   

هك التعرؼ  مر مدل التأ ير الذم أحد ه التدريب يي المشاركيف  :التدريب أهدايه أـ ال ؟ كبعبارة أخرل
ية لمجمك ة المهارات كالقدرات كالمعارؼ كالعادات يي البرنامج التدريبي مف خالؿ  ممية قياس مكضك 

كاالتجاهات الجديدةأ كتػأ ير ذلؾ  مر العمؿ أ ككذلؾ التطكير الذم أحد ه هذا التدريب يي سمكؾ 
 .86المشاركيف كيي أداء المنظمة

البرنػامج متأكد مف أنها تسير كيؽ المنهج المرسػـك لهػا ك لكالتقكيـ هك:  ممية تهدؼ إلر مراقبة تننيذ الخطة 
 .87جؿ تحقيؽ أهدايها المقررةأالزمني المحدد النجاز مراحمها كالميزانية المقدرة لها مف 

كيعػػػرؼ تريسػػػي التقػػػكيـ بأنػػػه: " مميػػػة تحديػػػد مػػػا إذا كػػػاف قػػػد تػػػـ تحقيػػػؽ أم تقػػػدـ مػػػف أجػػػؿ الكصػػػكؿ إلػػػر 
 .88األهداؼ المكضك ة ضمف مدة زمنية معينة كبتكاليؼ معقكلة"

ه  مميػػة تحديػػد مػػا تػػـ تحقيقػػه مػػف تقػػدـ نحػػك األهػػداؼ المكضػػك ية ضػػمف معػػدؿ كيعريػػه نيػػاز بقكلػػه انػػ
 .89كتكاليؼ معقكلة

أربع  Kirpatrick. كقد طكر 90التقكيـ بأنة " تحديد مدل يا مية البرنامج التدريبي" Kirpatrickيعرؼ  
 مراحؿ يمكف أف تبنر  مر أساسها برامج التدريبأ كهذ  المراحؿ لعممية التقكيـ هي:

 م هؿ كاف المتدرب راضيان  ف البرنامج التدريبي بشكؿ  اـ.أمرحمة األكلر: رد النعؿأ ال
 المرحمة ال انية: التعمـأ ما هي المبادئ كالحقاسؽ كاألساليب التي قد تـ تعممها؟

 المرحمة ال ال ة: السمكؾأ ما هي التغيرات التي طرأت  مر سمكؾ العمؿ نتيجة لمتدريب؟
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نتاسجأ ما هي النتاسج المممكسة لمبرنامج التدريبي يي مجاالت تخنيض التكمنةأ زيادة المرحمة الرابعة: ال
 اإلنتاجيةأ كتحسيف نك يته؟ 

( كمرحمة خامسة لإلطار الذم ROTIتحديد العاسد مف االست مار يي التدريب )Phillips  كقد أضاؼ
 .Kirpatrickكضعة 

اادري ا:(ايندلفااقييمالد ائداعلىالالساثمارافعالد2-3-3)
مف خالؿ ما سبؽ نجد أف أهداؼ العاسد  مر االست مار يي التدريب يعد أهمية ضركرية لممنظمة أك    

 المنشأة كذلؾ مف أجؿ:
 التعرؼ  مر قدرة جهات التدريب التي تـ التعاكف معها  مر تننيذ نشاط التدريب. -أ 
 بي لحاجة المتدربيف.معرية مدل تحقيؽ التدريب لمغرض منه كمدل استجابة البرنامج التدري -ب 
 تحديد مدل االستنادة التي  ادت  مر المنشأة مف إلحاؽ مكظنيها بالتدريب. -ج 
قياس مدل التقدـ الذم أحرز  المتدربكف مف حيث تطبيؽ المهارات التي حصمكا  ميها خالؿ البرامج  -د 

 التدريبية.
 التي صريت مف أجمه. التعرؼ  مر العاسد مف االست مار يي التدريب كمقارنته بالمكارد المالية -ق 
خاصة ما يتعمؽ بسياسة التدريب  أتككيف قا دة معمكمات تسهـ يي معاكنة اإلدارة  مر اتخاذ قراراتها -ك 

 كالمكارد البشرية كالتطكير كالتحديث يي أنشطة المنشأة .
ا(ايد لتااقييمالد ائداعلىالالساثمارافعالدادري ا:2-3-4)

يـ إال يلعاسد مف االست مار يي التدريب هك أدكات ك طرؽ التقمف الصعكبات التي تكاجه  ممية تقييـ ا
أننا مف خالؿ مجمك ة األدكات كتحديد أنماط أك درجات تمكننا مف تقييـ العاسد كييما يمي مجمك ة مف 

 األدكات:
 استقصاء آراء رؤساء المتدرب حكؿ التغير الذم حدث يي أداء كسمكؾ المكظؼ. .0
 قبؿ كبعد التدريب لتقييـ التغير يي المهارات السمككية كاالتجاهات. تقارير تقييـ أداء المتدربيف  .4
 إختبارات التعرؼ  مر الميكؿ كالمكاقؼ قبؿ كبعد التدريب لقياس ما أحرز  المتدرب مف تقدـ. .3
 تقارير االنتاجية كحجـ االنتاج كتكالينه لقياس التحسف النعمر يي الكناءة االقتصادية لممنشأة. .2
 التي تتـ بعد التدريب لقياس مدل التقدـ كدرجة التحسف يي األداء. المسكحات الدكرية .5
 المقارنة بيف االحتياجات التدريبية التي تـ كضعها كالبرامج التدريبية المقابمة لتمبيتها. .6
 حساب التكاليؼ التي أننقت  مر المتدرب طكاؿ يترة التدريب. .7
 العممي كالعممي الذم حصؿ  ميه المتدرب.اختبارات األداء كالتي ت بت مستكل المهارات كالتحصيؿ  .8
 معدالت الحكادث كاإلصابات يي العمؿ. .9

 معدالت دكراف العمؿ. .01
 معدالت الغياب  ف العمؿ. .00
 حجـ الشكاكم المقدمة مف العامميف كأيضا مف العمالء. .04
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ا(اطرقاقياسالد ائداعلىالالساثمارافعالدادري ا:اا2-3-5)
 مار يي التدريب مف أبرزها :هناؾ  دة طرؽ لقياس العاسد  مر االست 

 : 91ةاآلتياستخداـ المعادلة  -أ 
        تكالينه –يكاسد البرنامج ( = ROIالعاسد  مر االست مار مف التدريب يي أم برنامج )

 تكاليؼ البرنامج                                                                                
 الكيكرات المحققة:  أك بمعنر آخر     
 تكاليؼ البرنامج         

 :92 اآلتيتقييـ االست مار يي التدريب مف خالؿ حساب يترة استرداد العاسد  مر النحك   -ب 
           إجمالي االست مار يي التدريب   

 المدخرات السنكية      
 المقارنة بيف تكاليؼ التدريب كالعاسد منه : –ج 

يؼ التػدريب كأهػـ بنكدهػا تكػاليؼ الكحػدة المعنيػة بالتػدريب بالمنشػأة كتكػاليؼ حيث يتـ حساب تكال
البرنػػامج التػػدريبي كتكػػاليؼ المتػػدرب كتكػػاليؼ النػػرص الضػػاسعة نظيػػر غيابػػه مػػف العمػػؿ لحضػػكر التػػدريب 
)م ؿ نقص حجـ العمؿ أك حجـ االنتػاج(أ كمقارنػة هػذ  التكمنػة بالعاسػد الحػادث كالمتكقػع مػف التػدريب  ػف 

ريؽ قياس المؤشرات الممكف قياسػها م ػؿ حجػـ المبيعػات كاالنتاجيػة ككقػت االنجػاز كالتػكيير يػي تكػاليؼ ط
 ياـ الغياب كغيرها.أالتشغيؿ كالصيانة كالتكيير نتيجة اإلقالؿ مف الحكادث ك 

 المقارنات يي األداء التنظيمي كاألداء الكظيني قبؿ كبعد التدريب : -د
كمف كاقع السجالت كالتقػارير المتاحػة يػي المنشػأة التعػرؼ  مػر مػدل كيتـ مف خالؿ هذ  الطريقة 

لمنشأة )يي مؤشرات األداء التنظيمػي( أك األيػراد الػذيف تػـ تػدريبهـ )كيقػا ابالنسبة إلر التغير الحادث سكاء 
لتقػػارير كسػػجالت أداسهػػـ كسػػمككهـ الػػكظيني( مػػف خػػالؿ المقارنػػة بػػيف هػػذ  المؤشػػرات قبػػؿ كبعػػد التػػدريب أ 

 ر أف يؤخذ يي اال تبار أف تتـ المقارنة أك ر مف مرة كبعد يترات دكرية مف التدريب م
 مقارنة المتدربيف بنظراسهـ الذيف لـ يتمقكا التدريب : -هػ 

كيتـ ذلؾ بمقارنة مستكيات األداء لمػف تمقػكا التػدريب كمجمك ػة أخػرل مشػابهة يػي ننػس الكظػاسؼ 
 لـ تتمؽ التدريب.

 لد ائداعلىالالساثمارافعالدادري ا:ا(ار  باتاقياس2-3-6)
 : بمف أهـ الصعكبات التي تكاجه قياس العاسد يي التدري

صعكبة قياس بعض جكانب المقارنةأ يهناؾ جكانب مممكسة يمكف قياسها م ؿ بعض بنكد التكاليؼ  .0
عة أك التكمنة المديك ة لمبرنامج كأيضا بعض الكيكرات م ؿ التغير يي تكمنة الخدمة أك السمكمنها 
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مستكل اإليراد العاـأ أما الجكانب غير المممكسة يمف الصعب قياسها م ؿ الظركؼ المرتبطة بالتغير 
 يي سمككيات المكظؼ م ؿ أسمكب التعامؿ مع العمالء أك درجة الكالء الكظيني.

هناؾ برامج مف السهؿ قياس العاسد  مر االست مار ييها م ؿ برامج مندكبي المبيعات حيث يمكف  .4
اس حجـ المبيعات يي المنشأة قبؿ كبعد التدريبأ غير أف هناؾ برامج تحتاج إلر بحث أك ر دقة قي

 لمتكصؿ إلر  اسدها م ؿ برنامج إدارة المكاتب أك إدارة االجتما ات كغيرها.

 غالبا ما يتـ كضع أهداؼ التدريب دكف صياغتها يي شكؿ كحدات يمكف قياسها. .3

طبؽ  مر كاية الكظاسؼ  نتيجة الختالؼ طبيعة األ ماؿ مف صعكبة كضع كحدات قياس لألداء تن .2
 كظينة ألخرل.

أف حساب العاسد يي بعض الجكانب قد يرتبط أك ر بالتقدير البشرم كمدل إدراكه لمناسدة المتحصمة  .5
 كهذ  قد تختمؼ مف شخص آلخر.

ر يي عاسد  مر االست ماأف الممارسيف يي مجاؿ تنمية المكارد البشرية قد ايترضكا طكيالن أف قياس ال   
أ كمف هنا جاءت القنا ة بصعكبة تطبيؽ أدكات القياس كمعايير التقييـ همجاؿ التدريب ال يمكف قياسي

 الكمية  مر نشاط أنساني م ؿ نشاط التدريب.
أف التطكر الذم حدث يي مجاؿ التنمية البشرية كالدراسات الحدي ة أ بتت أف القنا ة السابقة خاطسة    

عممية التدريب يمكف قياسها كالغاية مف  ممية التدريب اليمكف بمف الك ير األنشطة المتعمقة  حيث إف
 المننعة لعممية التدريب كحساب العاسد مف االست مار يي التدريب.قها إال مف خالؿ تحديد التكمنة ك تحقي
قبات كالغمكض  ف التطكر الحاصؿ يي مجاؿ تنمية رأس الماؿ البشرم يي العصر الحديث أزاؿ الع    

كينية التعامؿ إلر مككناته االساسية التي تتم ؿ بالتعمـ كالتدريب مف حيث النهج المتبع كالقياس باألضاية 
دارة يي المنظمة نتصاران لإلامعهأ كتحكيؿ العنصر البشرم مف تكمنة جارية إلر رأس ماؿ بشرم يعد 

 كخطكة جديدة يي مجاؿ التطكر األدارم كالتنظيمي.
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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الدمبحثالدرلبع:ااقياسالد ائداعلىاريسالدمالالدباري
إف اهتماـ النظرية االقتصادية بقضايا التعميـ كاالست مار يي رأس الماؿ البشرم هك اهتماـ قديـ 
قدـ  مـ االقتصاد ذاته. غير أف هذا االهتماـ اكتسب زخمان جديدان مع ظهكر "نماذج النمك االقتصادم 

كالتي تأ رت إلر  -كمينسرأ بيكر ك شكلتز -القرف الماضي مف أشهر االقتصادييف الجديدة" منذ أكاخر 
حد بعيد بالكتابات الراسدة لالقتصادييف المعركييف "بكؿ ركمر" ك"ركبرت لككاس". يالتقدـ التكنكلكجي النابع 

المحرؾ  -جكيقان لهذ  النماذ -مف الداخؿ كالناتج  ف است مار جيد يي مجاالت التعميـ كالتدريبأ هك
األساسي ألم نمك اقتصادم حقيقي كمتكاصؿأ يستطيع سد أك  مر األقؿ تضييؽ النجكة بيف 

مف الدراسات التي  هاسالن  ان االقتصاديات المتقدمة كالنامية  بر الزمف.  ليس ذلؾ يحسبأ بؿ إف هناؾ كم
رأس الماؿ البشرم  مر تمت يي مختمؼ بمداف العالـ كالتي أكضحت أف اآل ار اإليجابية لالست مار يي 

المجتمع ك مر التنمية بشكؿ  اـ تتجاكز بك ير مجرد الجكانب االقتصاديةأ لتشمؿ أيضان العديد مف 
األبعاد االجتما ية كال قايية كالبيسية كالسياسية كغيرها مف الجكانب المتعددة لمتنمية بمعناها البشرم 

  93الشامؿ.
مردكد إيجابي مممكس  مر المستكل الكمي ي ف له  ككما أف لالست مار يي رأس الماؿ البشرم

تأ ير ال يقؿ أهمية  مر المستكل الشخصي أك الجزسي. كمرة أخرل ي ف هذا التأ ير ال يتكقؼ  ند مجرد 
نما يتجاكز  ليشمؿ تقدير النرد لذاته كقدرته  مر  الزيادة يي أجر العامؿ أك نصيب النرد مف الدخؿأ كا 

 يا مجتمعه البيسية كال قايية كاالجتما ية كالسياسية. التنا ؿ اإليجابي مع قضا
رغـ األهمية القصكل لهذ  األبعاد  ند اتخاذ قرار االست مار يي رأس الماؿ البشرم سكاء  مر 
مستكل النرد أك  مر مستكل المجتمعأ إال أف البعد االقتصادم يظؿ أحد أهـ المحددات التي تتكقؼ 

 مر المستكل النردم. يااللتحاؽ بالتعميـ كاالستمرار ييه كما يتضمنه   ميها  ممية اتخاذ القرار خاصة
ذلؾ مف أ باء مادية كغير مادية يتحّممها النرد كأسرتهأ يككف له ما يبرر  مف الناحية االقتصادية يقط 

مع  ندما يككف العاسد المتكقع مف هذ  التكمنة المباشرة كغير المباشرة مرتنعان بحيث يتساكل  مر األقؿ 
 العاسد الذم يمكف تحقيقه مف أشكاؿ االست مار األخرل.

ا(اشظرياتالالساثمارافعاريسالدمالالدباريا1-4-2)ا
أ كأف يكرة تقييـ األيراد كأصكؿ 94رغـ أف نظرية االست مار البشرم لـ تتبمكر كنظرية إال بأبحاث شكلتز   

بشرية لـ تمؽ االنتشار الكاسع إال بظهكر هذ  النظريةأ إال أنه كجدت  دة محاكالت يي هذ  النترة هديت 
إلر جذب االنتبا  إلر أهمية العنصر البشرمأ كتحديد ماهية رأس الماؿ البشرمأ كالتركيز  مر االست مار 
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العربي أشرؼ "رأس الماؿ البشرم يي لمزيد مف التنصيؿ حكؿ تطكر إدماج البعد البشرم يي النظرية االقتصادية كيي النكر التنمكمأ أنظر  

(أ الجمعية العربية لمبحكث االقتصادية كمركز 11الكضع النسبي"أ مجمة "بحكث اقتصادية  ربية"أ العدد رقـ ) 002Dالقياس -مصر: المنهكـ
 .2112سات الكحدة العربيةأ بيركتأ صيؼ درا
94
 نظرٌة رأس المال البشري، دارة المعرفة، القاهرة، مصر، المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة. -2111الكبٌسً، صالح الدٌن،  
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تقدير قيمة رأس الماؿ البشرم إلر زيادة إنتاجيته أ باإلضاية  أجؿ البشرم لتحسيف مهارات النرد مف
 مجاالت الصحة كالتعميـ كالتدريب.العاسد مف االست مار يي مختمؼ  لتحديد نسبة

 ك مف أهـ هذ  النظريات:
 االست مار يي التعميـ كيؽ نظرية شكلتز يي االست مار يي رأس الماؿ البشرم. -0

 بيكر يي االست مار يي رأس الماؿ البشرم.  االست مار يي التدريب كيؽ نظرية -4

 دالة الكسب المينسرية لقياس العاسد  مر االست مار يي رأس الماؿ البشرم. -3
ا(الالساثمارافعالدا ليما فقاشظريةاا دازافعالالساثمارافعاريسالدمالالدباري:2-4-1-1)

تنمية المكارد البشريةأ كبأنها ل ان الزم ان اهتمامه  مر  ممية التعميـ با تبارها است مار  95ركز شكلتز
شكؿ مف أشكاؿ رأس الماؿأ كمف  ـ أطمؽ  مر التعميـ اسـ رأس الماؿ البشرم طالما أنه يصبح جزءا مف 

أك معاممته  ؤ ذاته ي نه ال يمكف بيعه أك شرا النرد الذم يتمقا  كبما أف هذا الجزء أصبح جزءا مف النرد
ي ف هذا الجزء )التعميـ( يعد شكال مف أشكاؿ رأس الماؿ طالما الرغـ مف ذلؾ  مر كحؽ مممكؾ لممنظمة ك 

 أنه يحقؽ خدمة منتجة ذات قيمة اقتصادية.
ال أف الك ير مف إالرغـ مف تركيز دراسات شكلتز يي مجاؿ االست مار البشرم  مر التعميـأ  مر ك 

الست مار البشرم كخاصة المناهيـ  المطبقة يي مجاؿ التعميـ يمكف تطبيقها  مر المجاالت األخرل مف ا
 :لمكارد التي تدخؿ يي التعميـ كهييي مجاؿ التدريب أ يني مجاؿ التعميـ حدد شكلتز نك يف مف ا

 التي يمكنه الحصكؿ  ميها لك أنه لـ يمتحؽ بالتعميـ.اإليرادات الضاسعة لمنرد ك  -0

 المكارد الالزمة إلتماـ  ممية التعميـ ذاتها. -4

جكر كالمرتبات يحدد  مر األجؿ البعيد مف خالؿ االست مار يي التعميـ كأشار شكلتز إلر أف هيكؿ األ
كالتدريب كالصحة كأيضا البحث  ف معمكمات لنرص  مؿ أيضؿ. كيتطمب التعميـ كعممية است مارية تديقا 

ير مف إيرادات الطالب الضاسعة أ ناء يترة التعميـ كالمكارد لتكي كبيرا مف المكارد. كتشمؿ تمؾ المكارد كالن 
 المدارس.

مف التكمنة كاإليرادات المرتبطة بعممية التعميـ  شكلتز ي نه مف الضركرم دراسة كؿ كمف كجهة نظر
 إليرادات ي نها تم ؿ أهمية خاصة كيرجعها إلر :ابالنسبة إلر ي

 لطالب أ ناء يترة التعميـ.ابالنسبة إلر أهمية اإليرادات الضاسعة  -

 ضاسعة.تجاهؿ الباح يف لهذ  اإليرادات ال -

تكمنة الخدمات التعميمية التي تقدمها المدرسة يهي  بارة  ف تقديرات لقيمة ممتمكات بالنسبة إلر أما    
المدرسة المستخدمة يي التعميـ إلر جانب المصاريؼ الجارية لممرتبات كاألجكر المستخدمة يي  ممية 

 التعميـ.
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 :96يي التعميـ كهي كقد أ ار شكلتز  نقطتيف هامتيف يي مجاؿ االست مار    
هماؿ دراسة رأس الماؿ البشرم. -3  تجاهؿ كا 

 العامؿ المعنكم أك الننسي المتعمؽ بمعاممة التعميـ كاست مار يي اإلنساف. -2

كيي رأم شكلتز أف أكبر خطأ أك قصكر يي الطريقة التي تـ التعامؿ بها مع رأس الماؿ يي التحميؿ    
هذا التحميؿ يقد ا تقد البعض أف ا تبار التعميـ كسيمة لخمؽ االقتصادم هي إلغاء رأس الماؿ البشرم مف 

كتككيف رأس  الماؿ مف األمكر التي تقمؿ مف شأف اإلنساف ك تسئ إلر ننسيتهأ كيي رأم شكلتز أف هؤالء 
الباح يف قد بنك ا تقاداتهـ  مر أساس أف الغرض األصمي لمتعميـ هك الغرض ال قايي كليس االقتصادم. 

كليف مف خالؿ إ طاسهـ يرصة ؤ د لكي يصبحكا مكاطنيف صالحيف كمسرأيهـ ينمي األيرايالتعميـ يي 
 لمحصكؿ  مر يهـ القيـ التي يؤمنكف بها.

يرل شكلتز بأف اال تراؼ بالغرض االقتصادم لمتعميـ ال يعني انتناء الغرض ال قايي له. ي لر جانب 
تي يمكف أف تحسف مف طاقات كقدرات األيراد ف هناؾ بعض أنكاع التعميـ ال تحقيؽ األهداؼ ال قايية ي

الالزمة ألداء أ مالهـ ك إدارة شسكنهـ . كأف م ؿ هذا التحسفأ يمكف أف يترتب  مية زيادة  يي الدخؿ 
 الكطني. 

يعني نكاتج مشتركة لعممية التعميـأ ك  االقتصاديةا تبار كؿ مف اآل ار ال قايية ك  كخالصة القكؿ ي نه يمكف
مدخؿ شكلتز ي ف اإلسهامات ال قايية لمتعميـ تؤخذ كمعطيات يبدأ بعدها تحديد ما إذا كانت هذا أنه كيقا ل

 هناؾ بعض المنايع االقتصادية لمتعميـ كالتي يمكف ا تبارها رأس ماؿ يتـ تحديد  ك تقدير .
ركض كمما تقدـ نجد أف العالقة بيف التعميـ ك الدخؿ تستند إلر مجمك ة مف المبادئ كالمسممات كالن

العممية التي تشكؿ نظرية رأس الماؿ البشرم كالتي مؤداها أف التعميـ يزكد القكة العاممة بالخبرات 
كالمهارات العممية كالقدرات التي تزيد مف مكاهبهـ كسمككياتهـ يي تحسيف كـ كجكدة اإلنتاجأ كمف  ـ 

الحدم مف اإلنتاج كالتي تتضمف أف  ترتبط القيمة االقتصادية لمتعميـ  مر مستكل النرد أك المجتمع بالعاسد
 ؿ العمالة األك ر تعمما تككف إنتاجا كبذلؾ تديع لها أجكر كحكايز أ مر مع  بات العكامؿ األخرل م

نناؽ  مر التعميـ يؤدم إلر إنتاجية أيضؿ كدخكؿ أ مرأ كمف  ـ يعد الجنس كالعمر ك مر ذلؾ ي ف اإل
 ركة البشرية كما يدر  كاسد اقتصادية أكبر مف االست مار يي طكيؿ المدل يتجسد يي ال ان التعميـ است مار 

بالتالي ي ف التعميـ يسهـ يي تذكيب النركؽ االقتصادية كاالجتما ية بيف أيراد ك  أرأس الماؿ الطبيعي
المجتمعأ كما يسهـ يي حراكهـ االقتصادم كاالجتما ي مف مستكيات أ مر كأيضؿ  مر المدل الطكيؿ 

لنتيجة يسهـ التعميـ يي الدخؿ القكمي كيي معدالت التنمية االقتصادية كاالجتما ية باك لعمر اإلنسافأ 
 لممجتمع.
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 : (الالساثمارافعالدادري ا فقاشظريةابيورافعالالساثمارافعاريسالدمالالدباري2-4-1-2)
ؿ البشرم. مف أهـ الباح يف الذم أدكا ب سهاماتهـ كأبحا هـ إلر تطكير نظرية رأس الما 97يعد بيكر      

أ يقد حكؿ بيكر التركيز 0962يالك ير مف الكتابات ظهرت يقط بعد نشر كتابه رأس الماؿ البشرم سنة 
إلر دراسة األنشطة المؤ رة يي الدخؿ المادم كغير المادم مف خالؿ زيادة المكارد يي رأس الماؿ 

مف تعميـ كهجرة كر اية صحية  البشرمأ حيث بدأ االهتماـ بدراسة األشكاؿ المختمنة لالست مار البشرمأ
ذكاسه مكف أف يككف كاست مار يي النرد ك مع تركيز محكر أبحا ه بصنة خاصة  مر التدريب. كالتدريب ي

يتضعه يي قمب  ممية التغييرأ هذ  الكضعية تجعؿ  ميه مسؤكليات جديدة لها يتعامؿ مع التدريب 
 : 98لذم يتميز بأنهقتصادم لالست مار ك المنهـك اال بمنطؽ االست مارأ كهك ما يجعمنا نرجع إلر

 أنناؽ يجب أف يزيد مف القدرة اإلنتاجية. -

 أنناؽ يتراكـ  مر شكؿ رأس ماؿ قابؿ لإلهتالؾ يي اإلنتاجية المستقبمية. -

 أنناؽ له قيمة ذاتية قابمة لمتحكؿ إلر السكؽ . -

 : 99ان ه است مار يي محتكل التعريؼ التقميدم لالست مار أ يممتدريب بعض الخصاسص تجعؿ من
  هي دكرة إنتاجية جيدةأ مف خالؿ أنه إنناؽ حالي مف أجؿ  اسد متكقع مستقبالأ يي نظرية رأس

الماؿ البشرم نسجؿ يي هذ  النظرةأ بأف التدريب يعتبر كاست مار منتجأ لمنرد كلممنظمة كذلؾ : 
يقد الدخؿ الذم كاف  ) تكمنة التدريب + بالنسبة إلرإذا است مر النرد ننسهأ يهذا يم ؿ تكمنة 

سيكسبه (  مر أمؿ الحصكؿ  مر  اسد ) زيادة الراتب(أ أما إذا است مرت المنظمة يي النردأ 
يهذا أيضا يم ؿ تكمنة )تكمنة التدريب + يقد ما كانت تكسب مف نشاط المكظؼ (  مر أمؿ يي 

 الحصكؿ  مر  اسد ) زيادة اإلنتاجية(.

 مةأ م مما هي مقيمة يي السكؽأ يي هذ  النظرةأ التدريب يساهـ يي تحسيف قيمة ممتمكات المنظ
يساهـ كاست مار غير مادمأ تحت ننس العنكاف كاألبحاث كالتطكيرأ االست مارات التجارية 

ما اأف تعتبر مف ممتمكات المنظمة تم)اإلشهارأ دراسة السكؽ ...إلخ (أ كبرنامج التدريب يمكف 
 كاالست مارات المادية.

 : 100باالست مار يكاجه بعض الصعكبات كتشبيه التدريب
 اآللة أك المعدات . كما هيالتدريب ليس كسيمة لإلنتاج أ  -0

التدريب ال يمكف أف يككف مف أصكؿ المنظمةأ ألف المنظمة ال تممؾ األيراد التي تقـك بتدريبهـأ  -4
 ياالست مار يي التدريب قد ينقد بمغادرة النرد المتدرب ألف التدريب لصيؽ المتدرب.
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ما يخص التكاليؼ ادم كمف الصعب ضبطه باألرقاـأ ييلتدريب هك مختمؼ  ف االست مار الما -3
 )هناؾ تكاليؼ خنية ( كلكف أك ر ييما يخص العاسد .

ك يعد التدريب مف أك ر جكانب االست مار البشرم يي تكضيح تأ ير رأس الماؿ البشرم  مر       
ية األخرل. كما يعد معدؿ العاسد  مر االست مار هك العامؿ اإليرادات كالعمالة ك مر المتغيرات االقتصاد

األساسي كاألك ر أهمية يي تحديد المقدار المست مر يي رأس الماؿ البشرمأ ي ذا تساكت القيمة الحالية 
لصايي اإليرادات لكظاسؼ مختمنةأ ي ف تكاليؼ االست مارأ كمعدؿ العاسد يمكف تقديرها مف خالؿ 

 إليرادات.المعمكمات  ف صايي ا
كقد ايترض بيكر كجكد بعض المتغيرات المحددة كالمحنزة لالست مار يي رأس الماؿ البشرمأ كمف      

أم مة هذ  المتغيرات العمر المتكقع لمنرد كاالختاليات يي األجكر كدرجة الخطر كالسيكلة كالمعرية. كيقدـ 
التطبيقية م ؿ: شكؿ العالقة بيف العمر  تحميؿ االست مار البشرم تنسيرا مكحدا لعدد كبير مف الظكاهر

كاإليرادات كتكزيع اإليراداتأ يتؤدم معظـ االست مارات يي رأس الماؿ البشرم إلر زيادة اإليرادات كلكف 
يي  مر متقدـ نسبيا ألف العاسد المتحقؽ مف االست مار يعد جزءا مف اإليرادات كتنخنض هذ  االست مارات 

منة تخصـ مف اإليرادات يي ذلؾ الكقت. كطالما أف هذا التأ ير  مر يي العمر الصغيرأ ألف التك
اإليرادات يأخذ صنة العمكمية  مر األنكاع المختمنة مف االست مارات البشريةأ ي نه يمكف بهذا الكصكؿ 
إلر نظرية شاممة كمكحدة. كتسا د هذ  النظرية العامة يي تنسير ظكاهر  ديدة كمختمنة م ؿ شكؿ 

 أ ير التخصص  مر مستكل مهارة النرد .اإليرادات كت
كقد لكحظ أف بعض االست مارات يي رأس الماؿ البشرم ليس لها تأ ير  مر اإليراداتأ كيرجع هذا      

إلر تحمؿ المنظمة أك الصنا ة أك الحككمة تكمنة هذا االست مارأ كبالتالي تككف هي الجهة التي تحصؿ 
 ييه . مر اإليرادات ك ليس النرد المست مر 

كيي محاكلة لتحميؿ الجانب االقتصادم لمتدريب أ يرؽ بيكر بيف نك يف مف التدريب هما: التدريب      
دكراف العمؿ كتكمنة كؿ مف نك ي تناكؿ دراسة العالقة بيف معدؿ  العاـ كالتدريب المتخصص. كما

االست مار  مر كؿ مف األجكر التدريب السابقيف. أيضا أمكف التمييز بيف الحاالت التي يختمؼ ييها تأ ير 
 كاإلنتاجية الحدية.

لتدريب العاـ يهك ذلؾ النكع مف التدريب الذم يزيد مف إنتاجية النرد الحدية يي ابالنسبة إلر أما      
المنظمة التي تقدـ له التدريبأ ككذلؾ يي أم منظمة أخرل قد يعمؿ بهاأ ك يعني هذا أف النرد يمكنه أف 

لمقدار الذم قد ينيد به المنظمات األخرل المحتمؿ أف يعمؿ بهاأ يالعامؿ المتدرب يي ينيد منظمته بننس ا
منشأة ما يمكنه استخداـ مهاراته المكتسبة مف هذا التدريب يي أم منشأة أخرلأ كتقدـ المنظمة م ؿ هذا 

الؿ منحه أجرا التدريب يي حالة  دـ اضطرارها لتحمؿ تكمنتهأ ييتحمؿ النرد المتدرب تكمنة التدريب مف خ
منخنضا  ف المعدؿ العادم أ ناء يترة التدريب. كيمكف لممنظمة أف تحقؽ  اسدا مف تقديـ هذا النكع مف 

 التدريب إذا زاد اإلنتاج الحدم لمنرد  ف األجر الممنكح له مف المنظمة.
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 ماشريال بد أف د المهرة لمعمؿ بهاأ يكلكي تحايظ المنظمة  مر األيراد المتدربيفأ كلجذب األيرا     
مستكل األجكر لممنظمة مع مستكل األجكر الساسد يي سكؽ العمؿ. ك يالحظ أف تكمنة معدؿ دكراف العمؿ 
ال ترتبط ارتباطا قكيا بتكمنة التدريب العاـ أي دراؾ المنظمة لسهكلة ترؾ النرد المتدرب تدريبا  اما لمعمؿ 

حميؿ النرد بتكمنة هذا النكع مف التدريب حتر ال ليمتحؽ بالعمؿ يي أم منظمة أخرلأ قد يديعها إلر ت
مهارات النرد ريبأ ألف المنظمة ال تستنيد مف تتحمؿ خسارة رأسمالية بتركه العمؿ بعد حصكله  مر التد

 المكتسبة كال مف إنتاجيته العالية بعد التدريبأ ك بالتالي تقؿ نسبة اإليرادات الممكف أف تحصؿ  ميها.
لتدريب المتخصص أ يهك يزيد مف اإلنتاجية الحدية لمنرد يي المنظمة التي تقدـ له ار بالنسبة إلأما      

هناؾ صكر  ديدة لهذا النكع أم منظمة أخرلأ ك يي مف إنتاجيته الحدية إذا ما  مؿ  التدريب بدرجة أكبر
ة تم ؿ نك ا مف مف التدريبأ يالمكارد المننقة يي المنظمة لتعريؼ العامؿ الجديد بعممه أ كتقديمه لممنظم

اإلنناؽ  مر التدريب المتخصص. أيضا ي ف تكمنة التعرؼ  مر إمكانيات النرد الجديدة يي العمؿ 
بالمنظمة مف خالؿ اختبار  كتجربة احتماالت نجاحه أك يشمه تعد ضمف تكمنة التدريب المتخصص مما 

ة الالزمة لتدريب النرد  مر نكع يسمح باستخداـ القكل العاممة استخداما أم الن. كيدخؿ ضمف تمؾ التكمن
متخصص مف االستخداـ التكنكلكجي كالمستخدـ يي هذ  المنظمة دكف غيرها. كتزداد قيـ النرد المتدرب 

لمنظمةأ يتقدـ له أجرا  اليا نسبيا. كيككف هذا األجر مستقال  ف األجر ابالنسبة إلر تدريبا متخصصا 
لعاسد المحتمؿ أف تحققه المنظمة مف تقديمها لهذا النسبة إلر باالمحتمؿ أف تقدمه له أم منظمة أخرل أما 

النكع مف التدريب ي نه يككف  اليا نسبيان نظرا لإلنتاجية المرتنعة كالمهارات المتخصصة المكتسبة 
 لممتدرب.

كتشكؿ المكارد البشرية أهـ ما تممكه أية مؤسسة متخصصةأ يالمؤسسات تنمك كتزدهر كتجمد      
 . 101ـ ك نمك كمغادرة المكظنيف المتخصصيفكتتيكؿ بقدك 

كترتبط تكمنة معدؿ دكراف العمؿ ارتباطا كبيرا بتكمنة التدريب المتخصص. كنظرا الرتناع تكمنة      
التدريب المتخصصأ ي ف ترؾ النرد المتدرب لمعمؿ يزيد مف مقدار الخسارة الرأسمالية لممنظمة أك ر مف 

أ مر لمنرد حتر تحايظ جر أك بالتالي يككف لدل المنظمة استعداد لديع الخسارة يي حالة التدريب العاـ. 
لعمؿ بالمنظمة يال تتحمؿ خسارة كبيرة بتركه العمؿ. كذلؾ يمف الناحية األخرل ي ف النرد يي ا مر بقاسه 

المتدرب تدريبا متخصصا يككف لديه دايع البقاء لمعمؿ بالمنظمة ألنه ال يستطيع أف يجد منظمة أخرل 
هكلة تستخدـ مهاراته المتخصصة المكتسبة ك لك كجد م ؿ هذ  المنظمة يهك ال يترؾ  ممه بمنظمته إال بس

 .يإذا كانت المنظمة األخرل ستديع له أجرا أ مر مف أجر  الحال
ينكع التدريب )  اـ أك متخصص ( كمعدؿ دكراف العمؿ يؤ راف يي تحديد مقدار التكمنة المحتممة  إذان      

لتدريبأ كيي تحديد مف الذم يتحمؿ هذ  التكمنة ) النرد أك المنظمة (. كيمكف لممنظمة أف تكاجه لتقديـ ا
 الخسارة الناجمة  ف ارتناع معدؿ دكراف العمؿ ب حدل الطريقتيف:

                                                           
101
أدارة مإسسات التنمٌة اإلدارٌة، ترجمة : محمد قاسم القرٌوتً، عبد الجبار إبراهٌم، عمان، المنظمة العربٌة للعلوم  -0181كوبر، مٌالن، 

 61اإلدارٌة. ص 
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  أف تحصؿ المنظمة  مر إنتاج ك اسد أكبر مف األيراد المكجكديف حالياأ لتعكيض الخسارة الناجمة
 المتدربيف لمعمؿ ك يسمر " بالعاسد  مر النجاح.مف ترؾ بعض األيراد 

  أف تدرؾ المنظمة مسبقا كجكد احتماؿ لترؾ بعض األيراد ممف حصمكا  مر التدريب لمعمؿ
بالمنظمةأ كهذا االحتماؿ ليس محددا كال  ابتا كلكنه يرتبط بمستكل األجكر ييهاأ بالتالي يمكف 

ؿ تقديـ أجكر أ مر لأليراد بعد حصكلهـ لممنظمة أف تقكـ بتخنيض احتماالت النشؿ مف خال
 مر التدريب أ بدال مف ا تمادها  مر تعكيض الخسارة المترتبة  مر ترؾ النرد لمعمؿ بعاسد 

 النجاح .
ادلدةالدوس الدميشسريةادقياسالد ائداعلىالالساثمارافعاريسالدمالالدباري(ا2-4-1-3)

لكسب المينسرية؛ نسبةن إلر االقتصادم طريقة دالة الكسب كالتي تعرؼ يي األدبيات بدالة ا
 . كتعتمد هذ 1958الشهير "يعقكب مينسر" الذم كاف أكؿ مف طرح هذ  الدالة بشكؿ متكامؿ يي  اـ 

المنهجية  مر المعمكمات التنصيمية  مر مستكل األيراد التي يتـ الحصكؿ  ميها غالبان مف مسكحات 
 .102ميزانيات األسرة كمسكحات القكل العاممة

تتم ؿ االيتراضات أ ك مف الطريقة التنصيمية الخاصة بحساب معدؿ العاسد الداخمي ةلاطمقت هذ  الدان
 :103األساسية لمنمكذج كما طكر  مينسر ييما يمي

أف طكؿ يترة التدريب أك التعميـأ هي المصدر األساسي لمتناكت يي دخكؿ العماؿ كأف التدريب  -0
 مب تأجيالن لمدخؿ لنترة مستقبمية.يريع إنتاجية العامؿأ إال أف التدريب يتط

أف التكمنة الكحيدة التي يتحممها النرد أ ناء التعميـ هي التكمنة غير المباشرة أك تكمنة النرصة  -2
كاالست مار يي رأس الماؿ البشرم بشكؿ -بمعنر السنكات التي يقضيها النرد يي التعميـ  أالبديمة
 .بدالن مف المشاركة يي قكة العمؿ - اـ

األيراد  ند اتخاذ قرار بالتدريب الحصكؿ  مر دخكؿ أ مر يي المستقبؿ تعكض تكمنة  يتكقع -1
 التدريب.

ينترض أال يقكـ األيراد باتخاذ قرار التدريب يي المستقبؿ بعد انقضاء يترة التدريب األكلر كأف  -4
 .يظؿ تديؽ الدخؿ المستقبمي بعد نهاية يترة التدريب األكلر  ابتا خالؿ النترة العممية

 ينترض  بات سعر الناسدة الذم يستخدمه األيراد يي حسـ التديقات المستقبمية.  -1

كبناء  مر هذ  النركض األساسيةأ يتحقؽ تكازف النرد كيقان لدالة الكسب المينسرية  ندما تتساكل    
يـ أك  دمهأ قرارم االستمرار يي التعمبالنسبة إلر القيمة الحالية لمتديقات المستقبمية لممكاسب كاأل باء 

 :104اآلتيكذلؾ  مر النحك 

                                                           
مكانية تطكير "أ رسالة ماجستير أ كمية االقتصاد  -تهانعكاسا -أسبابه -"التنمية البشرية يي مصر: الكضع الحالي-0112العربيأ أشرؼ 102 كا 

 22.ص كالعمـك السياسيةأ جامعة القاهرةأ مصر
103 De Medeiros ,O.R . Barcelos ,c.L (2007,january 25 ). Explaining Public Expenditures in Education :An E 

MPIRICAL Analysis in Brazilian Municipalities.p115 
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هي مقدار الكسب/ األجر الذم يحققه النرد الحاصؿ  مر مستكل تعميـ معّيف يي يترة زمنية  yحيث  
 y0أ اسةمعامؿ سنكات الدر  rأ  دد سنكات الدراسة sهي يترة الحياة العممية أ ك  nمحددة كلتكف سنةأ ك 
  . كب جراء التكامؿ يمكف الحصكؿ  مر:الدخؿ لمستكل التعميـ ysالحد األدنر لمدخؿأ 

)1()1((2المعادلة رقـ ) 0

rtrtrs

s eyeey    

 أم أف:

rs                                     (3المعادلة رقـ )

s eyy 0 

 لدالة الكسب المينسريةأ كهي: كبأخذ لكغاريتـ الطرييفأ نصؿ إلر الصيغة األكلر  

                    (4المعادلة رقـ )
rsyys  0lnln 

كقد أدت مساهمات "جارم بيكر" يي مجاؿ تطكير نظرية شاممة لالست مار يي رأس الماؿ البشرمأ إلر 
(أ 4عادلة رقـ )إضاية سنكات الخبرة التي يقضيها النرد يي سكؽ العمؿ إلر دالة الكسب المكضحة يي الم

 :اآلتيلنصؿ بذلؾ إلر دالة الكسب األساسية التي يمكف التعبير  نها بالشكؿ 

        (5المعادلة رقـ )
2ln EEdsy   

تعرؼ  ادةن  مر أنها تساكل العمر ناقص سنكات التعميـ ناقص العمر  التيهي سنكات الخبرة ك  Eحيث 
 مهي مقدار  ابت يساك   ؛ ك105سنكات(  6 ادة ما يككف  الذم ) ك التعميميالمحدد لاللتحاؽ بالنظاـ 

هي d لكغاريتـ أجر العماؿ حدي ي االلتحاؽ بسكؽ العمؿ ممف لـ يحصمكا  مر أم قسط مف التعميـ؛ ك
التعميـ. كتنترض الدالة معامؿ سنكات التعميـ كتعّبر يي هذ  الحالة  ف معدؿ العاسد الشخصي  مر 

السابقة أف العالقة بيف سنكات التعميـ كلكغاريتـ األجر هي  القة خطية؛ بمعنر أف كؿ سنة إضايية مف 
التعميـ يككف لها ننس العاسد بغض النظر  ف مستكل التعميـأ يي حيف تنترض أف هذ  العالقة غير 

مكجبة(  خبرة يتكقع أف يككف مكجبان )إشارة سنكات الخبرة. يالعاسد  مر سنكات البالنسبة إلر خطية 
 سالبة(.  كلكنه يتناقص  بر الزمف  )إشارة 

                                                                                                                                                                                     
104 Mincer, J.1974-schooling, Experience and Earnings. New York: Columbia University Press for 

National Bureau of Economic Research, p7-11 
105
أن العامل ال ٌتعّرض لفترات بطالة أو  potential experienceتفترض هذه الطرٌقة المعتادة فً حساب عدد سنوات الخبرة المحتمل  

 لنساء. بالنسبة إلى اعن العمل لظروف مختلفة، وهو افتراض ترد علٌه انتقادات كثٌرة خاصًة عند تقدٌر دالة الكسب المٌنسرٌة  انقطاع
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كنظران لالنتقادات الك يرة التي يتـ تكجيهها اليتراض العالقة الخطية بيف سنكات التعميـ كلكغاريتـ 
( لتسمح 5يؿ دالة الكسب األساسية المكضحة يي المعادلة رقـ )األجرأ يقد لجأت دراسات  ديدة إلر تعد

يعبر كؿ منها  ف مستكل مف  dummy variablesبمتغيرات كهمية  sباستبداؿ سنكات التعميـ 
مستكيات التعميـ )االبتداسيأ ال انكمأ الجامعيأ ...( بما يسمح بتقدير معدؿ العاسد الشخصي  مر 

 extendedتعرؼ دالة الكسب يي هذ  الحالة بدالة الكسب المكّسعة أ ك (k)مختمؼ مستكيات التعميـ 

earnings function. 

2ln(6المعادلة رقـ ) EEdy kk    

( هي المنهجية األك ر 6( ك)5كرغـ أف منهجية دكاؿ الكسب المينسرية المكضحة يي المعادلتيف )
تقدير العاسد االقتصادم الشخصي  مر التعميـ يي  استقراران كاستخدامان يي األدبيات المختمنة التي حاكلت

مختمؼ دكؿ العالـأ إال أف انتقادات ك يرة قد كجهت لهذ  المنهجية دارت معظمها حكؿ  دـ كاقعية بعض 
االيتراضاتأ كحكؿ أف دالة الكسب السابقة )األساسية أك المكّسعة( ال تأخذ يي اال تبار  كامؿ أخرل 

لقدرات الشخصية لمعامؿ كجكدة التعميـ كظركؼ العمؿ كغيرها مف المحددات تؤ ر يي أجر العامؿ م ؿ ا
معدالت العاسد لصكؿ إلر تقديرات "متحيزة أل مر" األخرل التي يؤدم  دـ أخذها يي اال تبار إلر الك 

 كقد أدت هذ  االنتقادات إلر تعديؿ دالة الكسب المينسرية لتصبح: 106 مر التعميـ.

XEEdSy (7المعادلة رقـ )   2ln 

'حيث  X مف العكامؿ األخرل التي ينترض أنها تؤ ر يي أجر العامؿ. كتختمؼ هذ   جمك ةتعّبر  ف م
 العكامؿ مف مجتمع آلخر كمف دراسة ألخرل.

ااقي دالالساثمارافعاريسالدمالالدباري:(ا2-4-2)

ة بنظر اال تبار  ند تطبيقها المناهيـ االقتصادية ييما يمي بعض القيكد التي يجب أف تأخذها المنظم
 : 107لالست مار يي رأس الماؿ البشرم

اختالؼ خصاسص رأس الماؿ البشرم  ف خصاسص رأس الماؿ المادم كمف أم متها  دـ ارتباط  -1
أف النرد يمكنه تأجير  مف رغـ مر الباالست مار البشرم بصنة شخصيةأ مالؾ رأس الماؿ البشرم 

                                                           
ن الستعراض أهم االنتقادات التً وجّهت إلى دالة الكسب المٌنسرٌة واألسالٌب التً تم اتباعها لمواجهة هذه االنتقادات بشكل تفصٌلً، ٌمك 106

 .Card  1999و"كارد" Weiss 1995كتابات "وٌس"   الرجوع إلى
107
 82-82لتخطٌط وتنمٌة الموارد البشرٌة، مرجع سابق، ص  ًمدخل استراتٌج – 2112حسن، راوٌة: 



 

 ~67 ~ 
 

صاحب العمؿ يهك ال يستطيع بيعه كما تبيع المنظمة آلة ال تحتاجها. ك دـ استهالؾ است مار  ل
مكت صاحبهأ كهذا يؤدم ب ان الستهالؾأ حيث يمكف يقد  كميللماؿ البشرم بالطريقة التقميدية رأس ا

إلر زيادة معدؿ الخطر يي االست مار البشرم. كما يتطمب االست مار يي تككيف رأس الماؿ 
ا أطكؿ نسبيا  ف كقت االست مار المادم. إلر جانب كؿ هذا هناؾ اختالؼ بيف البشرم كقت

منحنر إنتاجية األصؿ البشرم خالؿ  مر  اإلنتاجي  ف منحنر إنتاجية األصؿ المادم. ك مر 
مهـ ك ممح كلكنه صعب التحقيؽ.  رد البشرية كتكطينهاأ مطمباالعمكـ ي ف االست مار يي المك 

 ي إيجاد ك تقييـ متطمبات ذلؾ.اإلشكالية هي خاصة يك 

المنهجية الالزمة لتطبيؽ نظرية رأس الماؿ البشرم يي مجاؿ  األساليبالنقص يي البيانات ك  -2
ة كايية الحصكؿ  مر حجـ  ين انات التكمنة أكيالمكارد البشرية م ؿ صعكبة الحصكؿ  مر ب

نهاسية لمتكمنة. كا تماد القيمة ريبية لمكصكؿ إلر حسابات محددة ك امج التدلأليراد الممتحقيف بالبر 
 مر معرية دخؿ األيراد الخاضعيف لمدراسة كدخؿ  يي رأس الماؿ البشرم لالست مارالحالية 

يرادات األيراد ر التدريب  مر أجكر ك صعكبة تحديد أ  لؾالمجمك ة المستخدمة يي المقارنة. ككذ ا 
الله  زؿ تأ ير العكامؿ الذم يمكف مف خمعايير البحث التجريبي المحكـ ك  يي ظؿ غياب

كالمتغيرات األخرل المؤ رةأ صعكبة تحديد أك اختبار معدؿ الخصـ المناسب ك الالـز لحساب 
القيمة الحالية لرأس الماؿ الذم يعد النيصؿ يي نجاح أك يشؿ أم برنامج. يعند حساب معدؿ 

كظاسؼ بعد الحصكؿ العاسد  مر التدريبأ البد مف تضميف المننعة غير المادية م ؿ جاذبية ال
مما يؤدم يي النهاية  ; مر التدريب. لكف يصعب قياس م ؿ هذا النكع مف المننعة قياسا ماديا

 إلر إظهار العاسد الحقيقي  مر التدريب بصكرة أقؿ مما هي  ميه يي الكاقع.

 مار : يالنرد يننؽ  مر صعكبة تحديد نسبة التكمنة المتخصصة لكؿ مف االستهالؾ ك االست -3
البشرم. لكف  االست مارالر اية الصحية كهي تكمنة الزمة الستمرار أكؿ كالممبس كالمسكف ك الم

الننقات يي هذ  الجكانب الزمة أيضا لمنرد لكي يعيش كتستمر حياتهأ كهنا يصعب تحديد ذلؾ 
 المقدار مف هذ  التكمنة المخصصة لالستهالؾ كذلؾ المخصص لالست مار.

المتحققة مف االست مار البشرم: كيرجع هذا إلر احتكاء هذ  المننعة صعكبة تقييـ كقياس المننعة  -4
ذا ؿ المركز األدبي كتحقيؽ الذاتأ ك  مر  كامؿ غير مادية كغير خاضعة لظركؼ السكؽ م  ا 

 ان يمكف اختبار  اختبار  يرض أف المست مر استطاع تعظيـ م ؿ هذ  العكامؿ غير المادية يقطأ ال
 غير رشيد.
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 ل الث: الدراسة العمميةالنصؿ ا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ~69 ~ 
 

ا(اخرائصامجامعالدبحث:3-1)

رسيس داسرةأ رسيس  مديرأ) كظاسؼ مختمنةيف الذيف يشغمكف يتككف مجتمع البحث مف العامم
التي تزاكؿ القطاع العاـ كالقطاع الخاص المنظـ يي شعبةأمكظؼ إدارمأ  امؿ( يي المنشيت االقتصادية 

 .108ي الالذقية كطرطكسيي محايظت ممها 
المعاينة  طريقة( الكاجب سحبها كتطبيؽ الدراسة  ميها كيقا لnا تـ تقدير حجـ العينة الكمية )نكه

 كلتكضيح طريقة اختيار العينة ي ننا نمخص مراحؿ كخطكات المعاينة بما يمي:. العشكاسية
 :خطكات هذ  المرحمة بما يمي تمخص لدمرحلةالأل دى: 

بمغ  دد ك منشيت االقتصادية يي القطاع العاـ كالقطاع الخاص المنظـ الكاسي لعدد مف االختيار العش -0
 طبيعةكاألهداؼ التي تسعر لتحقيقهاأ ك  ييما بينها مف حيث الحجـتباينت أ 109يتمنش تسعهذ  المنشيت 

 .خدمي(ك  النشاط االقتصادم )صنا يأ زرا ي
جمع بعض المعمكمات األكلية الضركرية  بهدؼاختيارهاأ التي تـ  منشيت االقتصاديةملالزيارة الميدانية  -4

 هذ  المعمكمات:أهـ إل راء البحثأ ك 
 . دد العامميف ييهاك أ. لمحة مكجزة  ف طبيعة  مؿ كؿ منشأة اقتصاديةأ نشأتها 

العينة  شممت بحيث اب. معمكمات  ف الهيكؿ التنظيمي الخاص بكؿ منشأة كالتكزع الكظيني لمعامميف ييه
  . امؿ(ك مديرأ رسيس قسـأ رسيس داسرةأ رسيس شعبةأ مكظؼ بقات الكظينية )كؿ الط
 :الدثاشية تكزع العامميف يي العينة المدركسة كيؽ تحديد حجـ العينة الكمية كنسبة  تـ لدمرحلة

 :القطاع الذم ينتمكف إليه كحسب طبيعة نشاط المنشأة كيؽ ما يمي

 :110سيطة كيؽ القانكف اآلتيحجـ العينة الكمية: تـ حساب  ينة  نقكدية ب - أ
 

n = 385 

 .حجـ العينة n: حيث إف

N امال 206341=  111حجـ المجتمع  
P  قيمة االحتمالية تتراكح قيمتها بيف الصنر كالكاحد كغالبان تستخدـ قيمته :P=0.5   يي م ؿ هذ

 .112الدراسات
E  ساكم تُ ان غالب يه كهب: نسبة الخطأ المسمكحE=0.05 

S.D ( ند معامؿ  قة 0.96: الدرجة المعيارية كتساكم  )95%. 
                                                           

108
 ( الذي ٌتضمن أسماء الشركات التً شملها البحث.0أنظر الجدول الملحق رقم )

109
 لتً شملها البحث ولمحة موجزة عنها.( الذي ٌتضمن أسماء الشركات ا2أنظر الجدول الملحق رقم ) 
  1أ مديرية تربية لكاء البتراءأ األردف. ص تلعػيػنػاامجتمع الدراسة ك  -2110 زياد احمد أالطكيسي 110
111
 ( الذي ٌتضمن حجم المجتمع.1أنظر الجدول الملحق رقم ) 
112

(p(هو مقدار ثابت لٌس له أٌة صفة عشوائٌة، تم تحدٌد قٌمتها ب : )ألنها 191 ).تعطٌنا أكبر قٌمة لحجم العٌنة 
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 تحديد  دد العامميف يي القطا ي العاـ كالخاص ضمف العينة المدركسة: - ب

اكما يمي: ضمف العينة المدركسة القطاع الخاصيي القطاع العاـ ك  حديد  دد العامميفتـ ت

  عاـالعامميف يي القطاع ال دد 

n public = n × 
 دد العامميف يي القطاع العاـ يي الساحؿ السكرم

 
  امالن   230 =  ×385   

 .113  % تم ؿ نسبة العامميف يي القطاع العاـ61حيث 

 دد العامميف يي القطاع الخاص : 

n private = n × 
 دد العامميف يي القطاع الخاص يي الساحؿ السكرم

 
    385×   امالن  155 = 

 % تم ؿ نسبة العامميف يي القطاع الخاص.21حيث 

 تكزع العامميف كيؽ طبيعة نشاط المنشأة - ت

 كما يمي: 114يي القطاع العاـ كيؽ طبيعة النشاطضمف العينة المدركسة العامميف  دد حديد تـ ت

       :ةالعامميف يي المنشيت العامة الزرا ي .0

n1 = n ×
امة الزرا ي يي الساحؿ السكرم دد العامميف يي المنشيت الع

 
   385×   امالن   3 =

     :ةالعامميف يي المنشيت العامة الصنا ي .4

n4 = n ×
 دد العامميف يي المنشيت العامة الصنا ية  يي الساحؿ السكرم

 
   385×   امالن   65 =

      ة:العامميف يي المنشيت العامة الخدمي .3

n3 = n ×
 دد العامميف يي المنشيت العامة الخدمية  يي الساحؿ السكرم

 
   385×   امالن   162 =

يي القطاع الخاص كيؽ طبيعة النشاط كما يمي: تحديد  دد العامميفبينما تـ    

   :  ةالعامميف يي المنشيت الخاصة الزرا ي .0

n2 = n ×
ي الساحؿ السكرم دد العامميف يي المنشيت الخاصة الزرا ية  ي

 
   385×   امالن   33 =

                                                           
113

% من أجمالً عدد العاملٌن فً الساحل السوري، تم حساب هذه النسبة اعتمادا على المجموعة 61نسبة عدد العاملٌن فً القطاع العام 

 ( .2، للمزٌد أنظر الجدول الملحق رقم )2100اإلحصائٌة للمكتب المركزي لإلحصاء فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة 
114
 ( فً الملحق المتضمن توزٌع  أفراد العٌنة وفق طبٌعة نشاط المنشؤة.1أنظر الجدول رقم ) 
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   ة:العامميف يي المنشيت الخاصة الصنا ي .4

n5 = n ×
 دد العامميف يي المنشيت الخاصة الصنا ية  يي الساحؿ السكرم

 
   385× = 110   امالن  

       ة:العامميف يي المنشيت الخاصة الخدمي .3

n6 = n ×
يي المنشيت الخاصة الخدمية  يي الساحؿ السكرم دد العامميف 

 
   385× = 11   امالن  

كيقا لما  مر العامميف يي المنشيت االقتصادية  اتتكزيع االستبيانيي هذ  المرحمة تـ  لدمرحلةالدثادثة:
 :(0-3ما هك مبيف يي الجدكؿ )ك سبؽأ

ا هااعلىالد املينافعالدمشاآتالالقاراديةالدمدر سة(:اعددالالسابياشاتالداعااماا زي31-لدجد لارقما)

 المجمكع  دد االستبيانات المكز ة اسـ الشركة القطاع

 قطاع  اـ

 65 مصناة بانياس

431 

 96 جامعة تشريف يي الالذقية

 66 جامعة تشريف يي طرطكس

 3 البحكث الزرا ية

 قطاع خاص

 00 سميماف الزرا ية

055 

 44 يي حريصكف الزرا ة المحمية

 39 مجمع المتف الساحمي

 64 الراسد

 01 الكهيب لمحديد

 00 مركز الحكمة

 الباحث إ دادالمصدر: مف 

جرلءلتالددرلسةا(3-2) امشهجيةا ل 
ايدلةالددرلسة:(ا3-2-1)

س العكامؿ المؤ رة يي تنمية رأ هـلقياس أأ 115تـ تصميـ استبياف بعد تحديد مجتمع كحجـ  ينة البحث
 :يقرتيف كهمااالستبياف مف  كفالماؿ البشرم ككناءة العامؿ كالمنشأة  مر حد سكاءأ كتكّ 

أ نكعال) غرايية األكليةك الهدؼ منها جمع المعمكمات الديم أسبعة أسسمة ت هذ  النقرةتضمن لأل ل:افقرةلد
مباشرةأ تاريخ الحصكؿ تاريخ ال) النرد مؿ كمعمكمات تتعمؽ بطبيعة  (المسكفك  ما يةأ الحالة االجتالعمر

 . مر الشهادةأ الكصؼ الكظيني(
هذ  المحاكر كيؽ المتغيرات  قسمتك  أسؤاالن  21تضمف ت مف  دة محاكر نقرةال  تألؼ هذت ة:لدثاشيافقرةلد

 المؤ رة بتنمية رأس الماؿ البشرم كهي:

                                                           
115
 أنظر االستبٌان الذي ٌتضمن األسئلة فً الملحق.  
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 انات التي معرية الدخؿ المكتسب كالحكايز كاإل إلر تهديك  أأسسمة 9الدخؿ: تضمف هذا المحكر  .0
قياس معدؿ رأس الماؿ باإلضاية إلر  كالدخؿ اإلضايي يي حاؿ كجكد  أالنرد يحصؿ  ميها

 البشرم.

 أأليراد العينة مستكل التعميـهدؼ معرية ب أسؤاالن  02كالتدريب: تضمف هذا المحكر  مستكل التعميـ .4
 .المرجكة منها هداؼاألؽ الذم قاـ بها كمدل يعاليتها كدرجة نجاحها يي تحقي يةالتدريبكالدكرات 

ي لمعامميف كالشركط الصحية معرية المستكل الصحهدؼ بأسسمة  5تضمف هذا المحكر  الصحة: .3
 ييها.المنشأة لمعامميف  اكدرجة التأميف التي تمنحه أيرة يي المنشأةالمتك 

يات دراسة  الث يرضهدؼ إلر ك  سؤاالن  04تضمف هذا المحكر لمنشأة: ككناءة ارأس الماؿ البشرم  .2
 كهي:

 البشرم الماؿ لرأس المنشأة نظرة. 

 المنشأة دارةإ سياسة تغير. 

 المنشأة ككناءة البشرم الماؿ رأس تنمية بيف العالقة. 
 :أحد المعطيات اآلتيةمف خالؿ  محكركتـ االسترشاد يي صياغة أسسمة هذا ال

 .القراءة المستنيضة ألدبيات المكضكع -0
رض مف غـ السأ مع بعض التعديالت ييها بما يالدة يي الدراسات السابقةاالستعانة ببعض األسسمة الكار  -4

 .الدراسة كلتتناسب مع أهدايها
 :تجدر اإلشارة إلر أف أسسمة االستبياف تنك ت إلر قسميف

 بالعمؿأ العاـ مؿ االعالعمرأ العاـ الذم باشر ييه ب األسسمة المتعمقة األكؿ: أسسمة منتكحة م ؿ
مؿ ادخؿ العك  مر الشهادة التي تكظؼ مف خاللهاأ الراتب الشهرمأ  العامؿالذم حصؿ ييه 

 شهريا.

 تبايف باختيار أحدها كت مف يجرم  ميه الباحثخيارات متعددة يقكـ  تضمنتأسسمة مغمقة  :ال اني
 ..…1,2,3) تمد مقياس  ددم )اك  أ نيف إلر  شرة كيقان لطبيعة كؿ سؤاؿا مف دد الخيارات 

 .يي السؤاؿ الكاحد متعبير  ف كؿ إجابةل
نقاط )مقياس ليكرت  5بمقياس إجابة ذم  ةال اني نقرةيي حيف تميزت أسسمة المحكر الرابع مف ال   

Likert :الخماسي( كذلؾ كما يمي 
 غير مكايؽ بشدة أ طيت درجة كاحدة  -

 .غير مكايؽ أ طيت درجتيف -

 .محايد أ طيت  الث دراجات -

 .مكايؽ كأ طيت أربع درجات -

 كأ طيت خمس دراجات. مكايؽ بشدة -

اا
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اردقايدلةالالسابيان(ا3-2-2)

كمف  (: مدل قدرته  مر قياس ما هك مصمـ لقياسه أصالن  Validity) أداة االستبياف  يقصد بصدؽ   
 : الصدؽ النظرمأ ال بات )االتساؽ الداخمي(.أنكا ه

الدردقالدشظري:(ا3-2-2-1)

ة كالمقاييس الكاردة يي االستبياف بناء مف خالؿ صياغة األسسم ؽ مف الصدؽ النظرمتحقالتـ 
ضاية بعض األسسمة بما يتالءـ مع   مر ما كرد يي الدراسات السابقةأ مع إجراء بعض التعديالت  ميها كا 

 مر بعض المراجع النظرية المتعمقة بمكضكع  إيجاد مقياس لمتغير ما بناءن  خالؿهدؼ الدراسة أك مف 
الت امك ة مف المحكميف األكاديمييف المتخصصيف يي المج رض االستبياف  مر مج البحث كمف  ـ

األسسمة المطركحة لقياس  مالءمةـ االستبياف كالتحقؽ مف مدل يأ كذلؾ لتقي116اإلحصاسية كاإلدارية
ؽ بتعديؿ صياغة قاـ المحكمكف بمراجعة االستبياف ككضع مالحظاتهـ  ميهأ سكاء ييما يتعم إذ أالمتغيرات

إضاية أسسمة أخرلأ كهنا ال بد أف نشير إلر أنه قد تـ األخذ بجميع عضها أك بعض األسسمةأ أك حذؼ ب
 حتر تـ التكصؿ إلر الصيغة النهاسية لالستبياف. مالحظاتهذ  ال

 :ثباتالددلخلعلد(ا3-2-2-2)

ال يكني أف يككف االستبياف صالحان ليككف جيدأ بؿ يجب أف يككف مك كقاأ كيقصد بالمك كقية " 
س أم تحقيؽ االتساؽ الداخمي بيف  باراته كما يجب  مر المقياس أف يجانس البيسة التي انسجاـ المقايي

أبسطها  مر مبدأ اختيار يعتمد ؽ  دة لتقييـ المك كقية اسمع العمـ أنه تكجد طر  أيقيمها بصكرة  انية
نتكقع أف  ي ذا كاف االستبياف مك كقا ي ننا أالمجمك ة ننسها مف األشخاص مرتيف يي زمنييف مختمنيف

ننسها مرتيف أما إحصاسيا ي ف الطريقة المألكية مبنية  مر يكرة أف  مالءمةيحصؿ كؿ شخص  مر ال
مجمك ة العناصر يجب أف تعطي نتاسج متكايقة مع االستبياف ال اني كأبسط طريقة لتننيذ ذلؾ  مميا هك 

 .الختبار مك كقية أداة الدراسة معامؿ ألنا كرنباخ

حساب معامؿ ال بات ألنا كرنباخ الخاصة بكؿ مقياس مف المقاييس الجزسية ل SPSSج باستخداـ برنامتـ 
 :( معامؿ االختالؼ ألنا كرنباخ لكؿ مف المقاييس المدركسة 4-3الجدكؿ )التي يتضمنها االستبياف ك 
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 ( فً الملحق1لإلطالع على أسماء المحكمٌن واختصاصهم راجع الجدول رقم ) 
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ا(ام املالالخاالفايدفااورشباخ2-3لدجد لارقما)

 ياس )العامؿ(المق  دد األسسمة معامؿ االختالؼ ألنا كرنباخ
 الدخؿ مالءمة -0 4 1.74

 التعميـ مالءمة -4 3 1.783
 نجاح برنامج التدريب -3 3 1.800

 الكضع الصحي -2 3 1.6
 نظرة المنشأة لمنهكـ رأس الماؿ البشرم -5 2 1.679
تغيير سياسة اإلدارة بما يتالءـ مع  -6 2 1.655

 منهـك رأس الماؿ البشرم
 لبشرمكناءة العنصر ا -7 2 1.745

 Spssالباحث باستخداـ برنامج  إ دادالمصدر: مف 

1.6كاف أكبر مف يي جميع المقاييس نالحظ أف معامؿ ألنا كرنباخ 
 ند  1.800حيث أكبر قيمة له  117

 القكؿ أف  ند مقياس "الكضع الصحي" لذلؾ يمكف 1.6مقياس "نجاح برنامج التدريب" كأصغر قيمة له 
 .كبالتالي يمكف ا تمادها يي البحث مك كقية ذاتدكؿ بالج المدركسة جميع المقاييس

الداحليلالد رفع:(ا3-3)
العاـ  يف مر مجمك ة مف العامميف يي المنشيت االقتصادية العاممة يي القطا  ان استبيان 385تـ تكزيع    

(  دد االستبيانات 3-3)الجدكؿ يبيف التي تمارس نشاطها يي الساحؿ السكرمأ ك كالخاص المنظـ 
 :كز ة  مر أيراد العينة المدركسة كيؽ طبيعة النشاط كالقطاع الذم تنتمي إليهالم

ا(:اا زعايفرلدالد يشةا فقاطبي ةالدشااطا لدقطاعالدذيااشامعاإديه3-3لدجد لا)

 المجموع قطاع عام قطاع خاص القطاع

 021 062 00 خدمً

 021 64 000 صناعً

 12 1 14 زراعً

 181 241 011 المجموع

 الباحث إ دادر: مف المصد
 المنظـ العاـ ك الخاص يفالقطا  ييتكزع أيراد العينة ل النسبة المسكية (0-3)الشكؿ يكضح ك 

  
ا(الدشسبةالدمئ يةادا زعايفرلدالد يشةالدمدر سةا فقالدقطاعالالقاراديا1-3لداول)

                                                           
117
، دار الحامد للتوزٌع والنشر، الطبعة األولى، عمان، األردن،  SPSSدام برنامج تحلٌل البٌانات اإلحصائٌة باستخ -2111البٌانً، محمد مهدي، 

 41ص 

40% 

60% 

 قطاع عام قطاع خاص
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  تكزع النهاسي أليراد العينة كيؽ طبيعة النشاط:اليكضح  اآلتيكالشكؿ    

 
 (الدشسبةالدمئ يةادا زعايفرلدالد يشةا فقاطبي ةالدشااطالالقارادي2-3اول)لد

لذلؾ أ منها غير صالح لمتحميؿ اإلحصاسي ان استبيان 27 ة االستبيانات المكز ة أفتبيف بعد معاين
مذككرة يي الجدكؿ ال  داداستبيانات جديدة مع الحناظ  مر اإلبصالحة الغير استبداؿ االستبيانات  تـ
(3-3.)  
الإلحراءلتالد رفيةادلماغيرلتالدارشيفية:(3-4)

بحسب كؿ متغير مف المتغيرات التصنينية ) النكعأ الحالة  تكزع أيراد  ينة البحثتـ تحديد     
تكزع أيراد  (2-3)الجدكؿ كضحيك  ( التي شممتها الدراسةمستكل التعميـاالجتما يةأ الكصؼ الكظينيأ 
 .التصنينية العينة المدركسة كيؽ المتغيرات

ا(:اا زعايفرلدالد يشةا فقالدماغيرلتالدارشيفية4-3لدجد لا)

 النسبة المئوٌة التكرار الفئة المتغٌر التصنٌفً
 التكرار التجمٌعً

 

 النوع
 1192 1192 228 ذكر

 011 4198 012 أنثى

 الحالة االجتماعٌة

 1192 1192 011 عازب

 1894 1892 226 تزوجم

 1192 198 1 أرمل

 011 198 1 مطلق

 الوصف الوظٌفً

 1190 1190 006 عامل

 81 4191 012 موظف أداري

 14 04 14 رئٌس شعبة

 1291 191 01 رئٌس دائرة

 011 290 8 مدٌر

 مستوى التعلٌم

 091 091 1 أمً

 098 191 2 متعلم

 0196 898 14 ابتدائً

 2296 0091 46 أعدادي

 1191 0292 41 ثانوي

 1290 2098 84 معهد

 1292 1190 011 جامعً

 1290 491 01 دبلوم

 1192 290 8 ماجستٌر

 خدمً
45% 

 صناعً
45% 

 زراعً
10% 

 طبٌعة النشاط
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 011 198 1 دكتوراه

 المسكن

 0894 0894 20 ال ٌوجد

 1196 0290 66 أجار

 1191 1192 211 ملك

 011 492 08 مقدم من المنشؤة

 العمر

[20-25[ 1 2.3 2.3 

[25-30[ 011 26.8 29.1 

[30-35[ 010 26.2 55.3 

[35-40[ 81 20.8 76.1 

[40-45[ 14 8.8 84.9 

41 18 15.1 100.0 

 Spssالباحث باستخداـ برنامج  إ دادالمصدر: مف 

 :يمكف استخالص ما يمي مف الجدكؿ السابؽ
المرأة يي  % مف حجـ العينةأ كهذا يدؿ  مر الدكر الكبير الذم تقكـ به21.8أف نسبة اإلناث تشكؿ   -0

المنشيت االقتصادية العاممة يي الساحؿ السكرمأ مما يسا دها يي تمكيف ذاتها بالمجتمع كالحياة 
 .( نسبة تكزع اإلناث كالذككر يي العينة المدركسة3-3كيكضح الشكؿ ) االقتصادية لمدكلة

 

 

اشسبةاا زعالإلشاثا لدذو رافعالد يشةالدمدر سة(ا3-3لداول)
أ يي حيف بمغت نسبة األيراد العازبيف المدركسة % مف حجـ العينة58.7راد المتزكجيف األي بمغت نسبة -4

( يكضح نسبة تكزع أيراد 2-3كالشكؿ ) %1.8نسبة األرامؿ % ك 1.8المطمقيف  بمغت نسبةك %أ 39.7
 .العينة كيؽ الحالة االجتما ية

 
اعيةشسبةاا زعايفرلدالد يشةالدمدر سةا فقالدحادةالإلجاما(ا4-3لداول)

 ذكر
0.59 

 أنثى
0.41 

 النوع

0

50

100

 عازب
 متزوج

 أرمل
 مطلق

39.7 
58.7 

0.8 
0.8 

 الحالة االجتماعٌة
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حيث بمغت ضمف العينة المدركسةأ األ مر هي النسبة كانت نسبة الحاصميف  مر الشهادة الجامعية   -3
 أ%40.8 المتكسط التي بمغت تميها نسبة الحاصميف  مر شهادة المعهد أجمالي حجـ العينةإ% مف 35.0
ر الشهادة االبتداسية نسبة الحاصميف  مك  أ%00.9 ة دادياإلنسبة الحاصميف  مر الشهادة  كانتبينما 

% 1.5أما نسبة المتعمميف )يقرأ كيكتب ( كانت األدنر حيث بمغت  أ%0.3 كبمغت نسبة األمييف أ8.8%
شهادة كالحاصميف  مر  أ%2.9دة الدبمكـ جمالي حجـ العينة بينما كانت نسبة الحاصميف  مر شهاإمف 

 %.1.8كتكرا  يي حيف كانت نسبة الحاصميف  مر شهادة الدأ %4.0الماجستير 

 
امسا ىالدا ليمشسبةاا زعايفرلدالد يشةالدمدر سةا فقا(ا5-3لداول)

نسبة األيراد  بمغتيي حيف  أالنسبة األ مركهي  %59.7 ان نسبة األيراد الذيف يممككف مسكن بمغت -2
اد يي حيف بمغت نسبة األير أ %07.2األيراد المستأجريف كانت نسبة ك  أ%08.2 ان الذيف ال يممككف مسكن

 .%2.7ف المنشأة التي يعممكف ييها الذيف يسكنكف يي منازؿ مقدمة م

 
الدمسونشسبةاا زعايفرلدالد يشةالدمدر سةا فقا(ا6-3لداول)

بينما %أ 46.8هي األ مر حيث بمغت سنة  31-45نسبة األيراد الذيف أ مارهـ تتراكح بيف  كانت -5
نسبة األيراد اليف أ مارهـ بيف  أما%أ 46.4سنة  35-31نسبة األيراد الذيف أ مارهـ تتراكح بيف  كانت

 سنة 25-21%أ يي حيف بمغت نسبة األيراد الذيف تتراكح أ مارهـ بيف 41.8 سنة يبمغت 35-21
نسبة األيراد الذيف يتراكح أ مارهـ  ككانت%أ 05.0كما يكؽ 35أاأليراد الذيف أ مارهـ  كنسبة أ8.8%
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بيف الحصكؿ  مر الشهادة  المدة الناصمةطكؿ  بسبب د ذلؾكيعك  %(4.3سنة هي األقؿ ) 45-41بيف 
) يترة االنقطاع(أ كتجدر اإلشارة أف متكسط أ مار أيراد العينة بمغ  كالمباشرة بالعمؿ بالساحؿ السكرم

 سنة. 35.09

 
امشحشىاا زعايفرلدالد يشةالدمدر سةا فقالد مر(ا7-3لداول)

كهي النسبة األ مر تميها نسبة العامميف  أ%29.9دارية إ كظاسؼالذيف يشغمكف بمغت نسبة األيراد  -6
أما نسبة المدراء كانت  أ%3.9كرؤساء الدكاسر  أ%02% أ يي حيف بمغت نسبة رؤساء الشعب 31.0

 .هرمي يي المناصب اإلدارية المنشيت االقتصادية  لتسمسؿ تباعإ% كهذا يدؿ  مر 4.0األقؿ بنسبة 

 
 عينة المدركسة كيؽ الكصؼ الكظينينسبة تكزع أيراد ال( 8-3الشكؿ)

 (اعالقةالد رفالد ظيفعابادش ع3-4-1)
 ايترضنا ما يمي: 1.15كذلؾ  ند مستكل الداللة لدراسة العالقة بيف الكصؼ الكظيني كالنكعأ 

طبيعة العمؿ الذم يقكـ به العامؿ : ال تكجد  القة ذات داللة إحصاسية بيف النكع ك H0 يرضية العدـ
 .ي()الكصؼ الكظين
طبيعة العمؿ الذم يقـك به العامؿ : تكجد  القة ذات داللة إحصاسية بيف النكع ك H1 يرضية البديمة

 .)الكصؼ الكظيني(
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 كجدنا ما يمي: chi-squareكباستخداـ اختبار كام مربع 
االدش ع االد ظيفع لد رفالد القةابينا(5-3لدجد ل)

 

 النكع
 المجمكع

 أن ر ذكر
 116 23 93  امؿ الكظيني الكصؼ

 192 112 80 أدارم مكظؼ

 54 20 34 شعبة رسيس

 15 0 15 داسرة رسيس

 8 2 6 مدير

 385 157 228 المجمكع

Chi-Square Tests 
 

 Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 57.051(a) 4 .000 

N of Valid Cases 
385   

 Spssرنامج الباحث باستخداـ ب إ دادالمصدر: مف 

كنقبؿ البديمة  عدـيرضية اللذلؾ نريض  1.15مف مستكل الداللة قؿ كهي أ sig. = 0.000نالحظ أف 
  القة ذات داللة إحصاسية بيف النكع كالكصؼ الكظيني. كجكدالتي تنص  مر 

ا(اعالقةالدمسونامعالدحادةالالجاماعية3-4-2)
 ة ر ذلؾ  مر الحالأكلدراسة  ان ننسيان ك ر البشرم اجتما يلعنصاالستقرار ان أساسي ان تكاير المسكف شرط يعد  

 :1.15كذلؾ  ند مستكل داللة  االجتما ية ايترضنا ما يمي
 : ال تكجد  القة ذات داللة إحصاسية بيف المسكف كالحالة االجتما ية.H0 يرضية العدـ
 تما ية.: تكجد  القة ذات داللة إحصاسية بيف المسكف كالحالة االجH1 يرضية البديمة

 ( يكضح تكزع أيراد العينة كيؽ المسكف كالحالة االجتما ية6-3حيث إف الجدكؿ )
اا زعايفرلدالد يشةا فقالدمسونا لدحادةالالجاماعية(ا6-3لدجد ل)

 

 المجمكع االجتما ية الحالة

  ازب مطمؽ أرمؿ متزكج  ازب

 71 1 3 13 54 يكجد ال المسكف

 66 2 0 47 17 أجار

 230 0 0 149 81 ممؾ

 18 0 0 17 1 الشركة مف مقدـ

 385 3 3 226 153 المجمكع

 Spssمن إعداد الباحث باستخدام برنامج 

 كجدنا ما يمي: chi-squareكام مربع كباستخداـ اختبار 
Chi-Square Testsا

 Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 79.999 9 .000 

N of Valid Cases 385   

 Spssالباحث باستخداـ برنامج  إ دادالمصدر: مف 
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ريض يرضية العدـ كنقبؿ نبالتالي  1.15كهي أصغر مف مستكل الداللة  sig.= 0.00أف  نالحظ   
ا. القة ذات داللة إحصاسية بيف المسكف كالحالة االجتما يةاالبديمة التي تنص  مر كجكد

 ف( االرتباط بيف المتغيري7-3كيكضح الجدكؿ )
 م املالالراباط(ا7-3لدجد لا)

 N Correlation Sig. 

 000. 220. 385 المسكن & االجتماعٌة الحالة

 Spssالباحث باستخداـ برنامج  إ دادالمصدر: مف 

مما يدؿ  مر أف العالقة بيف الحالة االجتما ية كالمسكف   1.44معامؿ االرتباط = قيمة نالحظ أف   
اأ1.15كية  ند مستكل الداللة أ كهي معنضعينة جدان طردية ك 

ا ش عالدقطاعالدذياي ملابهالد امل ندل امليناامسا ىالدا ليمبيناالد القةدرلسةا(ا3-4-3)ا
باستخداـ اختبار  العالقة كنكع القطاع الذم يعمؿ به العاممكف تعميـمستكل ال القة بيف  تمت دراسة   

 :حيث إف 1.15 ند مستكل داللة  chi-squareكام مربع 
كنكع القطاع  فيمعاممل مستكل التعميـ بيف  القة ذات داللة احصاسية: ال تكجد H0النرضية االبتداسية 

 الذم يعمؿ به العاممكف
كنكع القطاع الذم  يفمعاممل مستكل التعميـ بيف  القة ذات داللة احصاسيةتكجد : H1النرضية البديمة

 يعمؿ به العاممكف
ا فقاطبي ةالدقطاعاليممسا ىالدا ا زعاا(8-3)لدجد لارقم

 

sector Total 

  اـ خاص  اـ

 5 5 0 أمي مستكل التعميـ

 2 2 0 متعمـ

 34 25 9 ابتداسي

 46 41 5 أ دادم

 49 22 27  انكم

 84 19 65 معهد

 135 37 98 جامعي

 19 2 17 دبمكـ

 8 2 6 ماجستير

 3 0 3 دكتكرا 

Total 230 155 385 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 102.072(a) 9 .000 

N of Valid Cases 385   

a  8 cells (40.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .81. 

 Spssالباحث باستخداـ برنامج  إ دادالمصدر: مف 
 



 

 ~81 ~ 
 

 البديمةريض يرضية العدـ كنقبؿ نبالتالي  0.05أقؿ مف المستكل الداللة  كهي sig.=0.00أف  نالحظ   
إال أف  القطاع الذم ينتمي إليها العامؿك لمعامؿ  مستكل التعميـبيف يركؽ جكهرية التي تنص  مر كجكد 

كلذلؾ قمنا بضـ مجمك ة الخاليا  5خاليا قيمتها أقؿ مف  8كجكد  قد يككف ضاؿ كذلؾ بسبب االختبار
 ة:اآلتييحصمنا  مر النتاسج  االختباركأ دنا  5هي أقؿ مف  التي

  فقاطبي ةالدقطاعامسا ىالدا ليم(اا زعا9-3دجد لارقم)ا

 
sector Total 

  اـ خاص  اـ

 41 32 9 األساسي التعميـ مف أقؿ مستكل التعميـ

 46 41 5 أ دادم

 49 22 27  انكم

 84 19 65 معهد

 135 37 98 جامعي

 30 4 26 الجامعي مف أ مر

Total 230 155 385 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 99.644(a) 5 .000 

Likelihood Ratio 104.877 5 .000 

Linear-by-Linear 

Association 
71.399 1 .000 

N of Valid Cases 
385   

a  0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12.08. 

 Spssالباحث باستخداـ برنامج  إ دادالمصدر: مف 

 القة ذات  يؤكد كجكد الـ تتغير مم االختبارنتاسج  كبالتاليأ sig. = 0.00)ذاتها )قيمة النالحظ أف    
 ف إليه يي الساحؿ السكرم.ك العامم يداللة إحصاسية بيف مستكل التعميـ كطبيعة القطاع الذم ينتم

ااحليلالدماغيرلتالدوميةادل  لملالدمؤثرةافعااشميةاريسالدمالالدباري(ا3-5)
التعميـ  تقسـ العكامؿ المؤ رة  مر تنمية رأس الماؿ البشرم إلر  الث متغيرات أساسية هي الدخؿأ   

 يي تنمية رأس الماؿ البشرم.قمنا بتحميؿ كؿ متغير  مر حدا كبياف أ ر  أ كالصحة  كالتدريب
الداهريالددخلا(3-5-1)

يؤ ر الدخؿ بشكؿ مباشر يي تنمية رأس الماؿ البشرم مما له دكر كبير يي ريع المستكل المعيشي    
 .األساسية هاتجتياحايعتبر مف المبررات األساسية لقياـ النرد بعممه ككسيمة ضركرية لتأميف  إذ ألمنرد

امنالالساثمارافعاريسالدمالالدباريا فقالددلدةالدميشسرية:م دلالد ائدا(ا3-5-1-1)
كمتغيرات مستقمة يتأ ر بها دخؿ العامميف يي الساحؿ  118لدخؿادراستنا  مر متغير تابع هك  تعتمد   

 المنظـ لقطاع الخاصابالنسبة إلر كالخبرة كتـ إدخاؿ متغير دكرات التدريب  مستكل التعميـالسكرم كهي 

                                                           
118

 22/6/2101تارٌخ  18قٌمة الدخل بعد مرسوم الزٌادة رقم 
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كانطالقا أ كذلؾ لعدـ كجكد قكانيف تنظـ ذلؾ اع العاـ ال يتأ ر بعدد دكرات التدريب لمعامؿألف الدخؿ بالقط
 مف المعادلة المينسرية 

2ln EEdsy           (1) 

 كالمعادلة المينسرية المكسعة
2ln EEDy kk       (2) 

 :حيث إف
ا(:الفارلضاتالددرلسة11-3لدجد لارقما)

 119سنواتعدد ال الرمز 

 - S مستوى التعلٌم

 - y 120الدخل

 D1 1 أمً

 D2 5 121متعلم )ٌقرأ وٌكتب(

 D3 6 ابتدائً

 D4 9 أعدادي

 D5 04 ثانوي

 D6 02 معهد

 D7 06 جامعً

 D8 08 دبلوم

 D9 40 ماجستٌر

 D10 46 دكتوراه

 عدد سنوات الدراسة –سنوات  6 –العمر  E الخبرة

فترة  –عدد سنوات الدراسة  –سنوات  6 –العمر  Er الخبرة الفعلٌة

 122االنقطاع

 عدد دورات التدرٌب V عدد دورات التدرٌب

 الباحث إ دادالمصدر: مف 

ا:فرضياتالددرلسة
: ال تكجد  القة ذات داللة إحصاسية بيف مستكل التعميـ كالعاسد  مر االست مار Hoالنرضية االبتداسية 

 الساحؿ السكرم.يي رأس الماؿ البشرم لدل العامميف يي 
: تكجد  القة ذات داللة إحصاسية بيف مستكل التعميـ كالعاسد  مر االست مار يي رأس H1النرضية البديمة 

 الماؿ البشرم لدل العامميف يي الساحؿ السكرم.
 كذلؾ  ند مستكل داللة 

                                                           
119

 عدد السنوات الالزمة إلنهاء كل مرحلة تعلٌمٌة فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة
120
 الملحق.( فً 1لإلطالع على بٌانات الدخل أنظر الجدول رقم ) 
121

 تم افتراض أن المتعلم )ٌقرأ وٌكتب( دخل المرحلة االبتدائٌة و لم ٌتجاوزها بفارق سنة
122

 تارٌخ الحصول على الشهادة التً توظف من خاللها –فترة االنقطاع = تارٌخ المباشرة بالعمل 
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 :اآلتي( حصمنا  مر النتاسج المكضحة يي الجدكؿ 2(أ)0السابقتيف )كطريقة المربعات الصغرل كبناءن  مر العالقتيف  Spssباستخداـ برنامج 
ا(ادلدةالدوس الدميشسريةالدبسيطةا لدم س ةا)خبرةاشظريةا ف لية(11-3لدجد ل)

 المالحظات .F a Sig. d Sig. 𝜹 Sig. 𝜸 Sigاختبار   Sig معامل التحدٌد مل االرتباطامع دالة الكسب

دالة الكسب 
 البسٌطة**

1.796 1.633 1.111 8.638*
 

 خبرة نظرٌة 1.319 **-1.11116 1.111 *1.147 1.111 *1.162 1.111

 دالة الكسب البسٌطة
 )خبرة فعلٌة( **

 خبرة فعلٌة 1.129 *-1.1110 1.111 *1.146 1.111 *1.150 1.111 *8.935 1.111 1.620 1.810

 )
ٌة

عل
 ف
رة

خب
 ،

ٌة
ر
ظ

 ن
رة

خب
 (

ة 
سع

مو
 ال

ٌة
ر
س
ٌن
لم

 ا
ب

س
لك

 ا
لة

دا

**
*

 

 ابتدائً
 خبرة نظرٌة 1.172 **-1.1111 1.111 *1.131 1.114 *1.469 1.111 *8.742 1.111 1.680 1.845

 خبرة فعلٌة 1.116 *-1.1111 1.111 *1.149 1.111 *1.255 1.111 *8.827 1.111 1.681 1.831

 - - - - - أعدادي
1.389* 1.111 

- - - - 
 خبرة نظرٌة

 رة فعلٌةخب 1.111 *1.232

 - - - - - ثانوي
1.634* 1.111 

- - - - 
 خبرة نظرٌة

 خبرة فعلٌة 1.111 *1.668

 - - - - - معهد
1.867* 1.111 

- - - - 
 خبرة نظرٌة

 خبرة فعلٌة 1.111 *1.849

 - - - - - جامعً
1.968* 1.111 

- - - - 
 خبرة نظرٌة

 برة فعلٌةخ 1.111 *1.935

 - - - - - دبلوم
1.818* 1.111 

- - - - 
 خبرة نظرٌة

 خبرة فعلٌة 1.111 *1.751

 - - - - - ماجستٌر
0.078* 1.111 

- - - - 
 خبرة نظرٌة

 خبرة فعلٌة 1.111 *0.197

 - - - - - دكتوراه
0.336* 1.111 

- - - - 
 خبرة نظرٌة

 خبرة فعلٌة 19111 *09281

 Spssالباحث باستخداـ برنامج  إ دادالمصدر: مف 

 0.05مالحظة: * تعتبر القيمة معنكية  ند مستكل الداللة 
 0.05** تعتبر القيمة غير معنكية  ند مستكل الداللة           
   اللة إحصاسية بيف المستكل التعميـ كالعاسد  مر رأس الماؿ البشرم.***نريض يرضية العدـ كنقبؿ النرضية البديمة التي تنص  مر كجكد  القة ذات د          
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 ( السابؽ نستخمص ما يمي:00-3مف الجدكؿ )
.Aادلدةالدوس الدميشسريةالدبسيطةا)خبرةاشظرية(:ا

lnY = 8.  638 +0.  162 S+0.027E-0.00006E
2
                            (A) 

 1.15كهك أقؿ مف مستكل الداللة  sig. =1.111أف  Anovaتبيف لنا نتيجة تحميؿ التبايف   
% مف التغير الحاصؿ 63.3أ ك1.15القكؿ أف لمتم يؿ داللة إحصاسية  ند مستكل الداللة  ذلؾ يمكفكل

% يي حيف أف 6.2 يي التعميـكالخبرةأ كبمغ معدؿ العاسد  مستكل التعميـيي لكغريتـ الدخؿ ينسر  متغيرم 
 %.4.7عدؿ  مر الدخؿ بم أ رتالخبرة 

 .B:)ادلدةالدوس الدميشسريةا)خبرةاف لية
lnY = 8.  935 +0.  150 S+0.026Er-0.0001Er

2
                   (B) 

% مف 62أ ك1.15أقؿ مف مستكل الداللة  يكه sig. =1.111أف لمتم يؿ داللة إحصاسية ألف     
هك  يي التعميـةأ كبمغ معدؿ العاسد ر كالخب مستكل التعميـالتغير الحاصؿ يي لكغريتـ الدخؿ ينسر  متغيرم 

حظ أف يترة لك ( Aك ند المقارنة مع الدالة ) أ%4.6الخبرة  مر الدخؿ بمعدؿ أ رت % بينما 5.0
 سمبا  مر معدؿ العاسد  مر االست مار يي رأس الماؿ البشرم. أ رتاالنقطاع 

 .C:)ادلدةالدوس الدميشسريةالدم س ةا)خبرةاشظرية
يحصمنا  مر المعادلة  123لكؿ مرحمة تعميمية Dummy variablesمية تـ إدخاؿ متغيرات كه

اةاآلتي
lnY=8.742+0.269D3+0.389D4+0.632D5+0.867D6+0.968D7+0.808D8+1.178D9+ 

1.336D10+0.03E- 0.0000E
2
                                                       (C) 

أ لمتم يؿ داللة إحصاسية أف القكؿ كذلؾ يمكف 1.15لةأف االختبار معنكم  ند مستكل الدال نالحظ  
 % مف التغير الحاصؿ يي لكغريتـ الدخؿ تنسر  متغيرات المرحمة التعميمية كالخبرة.68

 .D:)ادلدةالدوس الدميشسريةالدم س ةا)خبرةاف لية
lnY=8.847+0.455D3+0.434D4+0.668D5+0.829D6+0.935D7+0.750D8+1.097D9+1.285D10 

+0.029Er- 0.0000Er
2
                                                      (D) 

أقؿ مف مستكل الداللةأ  يكه sig. =1.111ألف  1.15أف لمتم يؿ داللة إحصاسية  ند مستكل داللة    
 مقارنةأ ك ند كالخبرة% مف التغير الحاصؿ يي لكغريتـ الدخؿ تنسر  متغيرات المرحمة التعميمية 68ك
سمبا  مر معامؿ المتغيرات الكهمية بعد مرحمة  أ رتحظ أف يترة االنقطاع لك ( Cمع الدالة ) (D)دالة ال

 التعميـ ال انكم.
 مما سبؽ :  نالحظ

                                                           
 ية السكريةكهي المرحمة األكلر مف التعميـ يي الجمهكرية العرب ةالمرحمة االبتداسي B3بدأنا مف 123
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كهذا يدؿ  مر أف العالقة بيف   1.831ك 1.796 تراكح معامؿ االرتباط يي المعادالت األربعة بيف -0
طردية  مف جهة أخرل كالخبرة كمتغيريف مستقميف كل التعميـمستك مف جهة ريتـ الدخؿ كمتغير تابع الكغ
 قكية جدان.ك 

ف كانت قيمتها قريبة مف الصنر أ( سالبة Aيي المعادلة )   قيمة  -4 إال أنها يي المعادالت  أكا 
(B,C,D كانت تساكم الصنرأ كبالتالي يمكننا القكؿ أف هناؾ  القة خطية بيف مستكل التعميـ كال ) خبرة

 1.15كذلؾ  ند مستكل داللة مف جهة كالعاسد مف االست مار يي رأس الماؿ البشرم بالساحؿ السكرم 
 البديمة. النرضية قبؿتريض يرضية العدـ ك تلذلؾ 

ريتـ الدخؿ كالخبرة يناقض أحد ايتراضات دالة الكسب المينسرية كيعكد اف العالقة الخطية بيف لكغإ -3
رم لمعامميف يي الجمهكرية العربية السكرية التي تتناسب طردا مع الخبرة بمعدؿ ذلؾ لسياسة الترييع الدك 

 .( معدؿ العاسد  مر االست مار يي رأس الماؿ البشرم04-3أ كيكضح الجدكؿ ) ابت
ا(:ام دلالد ائداعلىالالساثمارافعاريسالدمالالدباريافعالدساحلالدس ري12-3لدجد لارقما)

 دكتوراه ماجستٍر دتلوم جامؼً مؼهد حانوي ػداديأ اتتدائً الؼائد دالح الكسة

 - - - - - - - - 6.2 (Eالثسٍطح)

 - - - - - - - - 5.0 (Erالثسٍطح)

 4.5 4.0 8.1 11.8 8.4 -8.0 7.0 5.3 - (Eالموسؼح)

 2 0 7.8 8.1 6.7 -9.3 5.4 6.3 - (Erالموسؼح)
 الثاحج إػدادالمصدر: من 

 االست مار لممراحؿ التعميمية كيؽ دالة الكسب المينسرية المكسعة تساكممعدؿ العاسد مف قيمة :  حيث إف

Rk =  × 100                                                                  ( 3المعادلة)  

 i دد سنكات الدراسة يي المرحمة  :Si حيث إف

 : ما يمي (04-3نالحظ مف الجدكؿ رقـ )

يي رم لدل العامميف بالساحؿ السكرم ض معدؿ العاسد مف االست مار يي رأس الماؿ البشانخنا -0
% كبعض الدكؿ العربية كالككيت 9.7مختمؼ سنكات الدراسة  ند المقارنة مع معدؿ العاسد العالمي 

% كيؽ دالة الكسب 6.2أ يي حيف بمغ معدؿ العاسد مف االست مار يي رأس الماؿ البشرم 00.2%124
)خبرة  بينما كانت أ مر نسبة لمعدؿ العاسد مف االست مار كيؽ دالة الكسب المكسعة أرية البسيطةالمينس

 لمعامميف الحاصميف  مر شهادة معهد. مر التكالي % 8.0ك%00.8 نظرية كيعمية(
إلر ا د مف المرحمة االبتداسية ليصؿ بدأ معدؿ العاسد  مر االست مار يي رأس الماؿ البشرم بالتص -4
ركة يي المعاهد  ـ يبدأ باالنخناض حتر شهادة الدكتكرا  )ب هماؿ قيمة العاسد  مر االست مار لمرحمة لذا

.)  الدبمـك

                                                           
124

 .02قٌاس معدل العائد على التعلٌم، المعهد العربً للتخطٌط بالكوٌت، الكوٌت، ص  -(2111عبد القادر، علً )
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سالبة لمدبمكـ بسبب ريض أغمب المنشيت االقتصادية تعديؿ  ان قيم العاسد  مر االست مار معدؿأخذ   -3
كبالتالي  دـ حصكؿ  أجامعيةكضع الحاصميف  مر شهادة الدبمكـ كتكظينهـ  مر أساس الشهادة ال

 يي كظاسنهـ. ا تمادهاالعامميف الحامميف لهذ  الشهادة  مر  اسد منها بؿ تكبدكا خساسر نتيجة  دـ 
( معدؿ العاسد  مر االست مار كيؽ دالة الكسب المينسرية المكسعة )خبرة 9-3الشكؿ ) يكضحك 

 :نظرية كخبرة يعمية(

 
امارا فقادلدةالدوس الدميشسريةالدم س ةا)خبرةاشظريةا خبرةاف لية((ام دلالد ائداعلىالالساث9-3لداول)

كجكد يركؽ ذات داللة إحصاسية بيف العاسد  مر رأس الماؿ البشرم كيؽ الدالة المكسعة  لمتأكد مف    
 ننرض ما يمي: 1.15كذلؾ  ند مستكل داللة  (خبرة يعمية)كمعدؿ رأس الماؿ البشرم  (خبرة نظرية)

: ال تكجد يركؽ ذات داللة إحصاسية يي معدؿ العاسد  مر االست مار يي رأس الماؿ  H0يرضية العدـ 
 .البشرم كيؽ الدالة المكسعة بيف الخبرة النظرية كالنعمية

: تكجد يركؽ ذات داللة إحصاسية يي معدؿ العاسد  مر االست مار يي رأس الماؿ  H1يرضية البديمة 
 .ة النظرية كالنعميةالبشرم كيؽ الدالة المكسعة بيف الخبر 

 ة:اآلتيحصمنا  مر النتاسج  Spssبرنامج لمعينتيف مرتبطتيف بكاسطة  T testطريقة اختبار باستخداـ 
 م املالالراباط(ا13-3لدجد ل)

 N Correlation Sig. 

 000. 959. 8 فعلٌة خبرة & نظرٌة خبرة

 Spssالباحث باستخداـ برنامج  إ دادالمصدر: مف 

مما ٌدل على وجود عالقة قوٌة جدا بسبب أن الخبرة الفعلٌة   9.858عامل االرتباط = نالحظ أن م   
 هً الخبرة النظرٌة مستبعدة منها فترة االنقطاع.

 لعٌنتٌن مرتبطتٌن حصلنا على النتائج اآلتٌة: T testوعند المقارنة بواسطة اختبار 
 اختبار لعينتين مرتبطتين

 .Sig لحرٌحدرجح ا Tقٍمح  المتوسط الحساتً 

خثرج  -خثرج نظرٌح

 فؼلٍح
0.50451 4.539 7 1.139 

-15

-10

-5

0

5

10

15

 دكتوراه ماجستٌر دبلوم جامعً معهد ثانوي إعدادي ابتدائً

 (Er)الموسعة (E)الموسعة
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نريض يرضية العدـ كنقبؿ البديمة  لذلؾأقؿ مف المستكل الداللة  يكه sig. = 0.039أف  كبما
التي تنص  مر كجكد يركؽ ذات داللة إحصاسية يي معدؿ العاسد  مر االست مار يي رأس الماؿ البشرم 

 لخبرة النظرية كالنعمية.كيؽ الدالة المكسعة بيف ا
الدمشظمالالساثمارافعالدقطاعينالد اما لدخاصاعلى(ام دلالد ائدا3-5-1-2)

استخدمنا لدراسة النركؽ بيف معدؿ العاسد  مر االست مار يي القطا يف العاـ كالخاص المنظـ 
كؿ قطاع  مر معادلة الكسب المينسرية ل إليجاد 1.15كذلؾ  ند مستكل داللة طريقة المربعات الصغرل 

 كبايتراض أف: أحدا
: ال تكجد يركؽ ذات داللة إحصاسية بيف العاسد  مر االست مار يي رأس الماؿ H0النرضية االبتداسية

كالعاسد  مر االست مار يي رأس الماؿ البشرم يي القطاع العاـ  المنظـ البشرم يي القطاع الخاص
 بالساحؿ السكرم.
ت داللة إحصاسية بيف العاسد  مر االست مار يي رأس الماؿ البشرم : تكجد يركؽ ذاH1النرضية البديمة

كالعاسد  مر االست مار يي رأس الماؿ البشرم يي القطاع العاـ بالساحؿ  المنظـ يي القطاع الخاص
 السكرم.

 (:05-3( ك)02-3كما هك مبيف يي الجدكليف )ك 
ا(:ام املالالراباطا م املالداحديدا14-3لدجد لارقما)

 Fاختبار  Fالختثار  .Sig معامؿ التحديد معامؿ االرتباط كسبدالة ال

 اختبار معنكم 1.111 1.716 1.821  اـ
 اختبار معنكم 1.111 1.257 1.676 خاص

 الثاحج إػدادالمصدر: من 

  :نالحظ مف الجدكؿ السابؽ أف
ؿ  مر أف العالقة بيف كهذا يد 1.82معامؿ االرتباط لدالة الكسب المينسرية يي القطاع العاـ يساكم  -0

 %.71.7 المعادلة الخطية يعالة بنسبة  كما أفقكية جداأ طردية ك  مستكل التعميـالدخؿ ك 
كهذا يدؿ  مر  1.676معامؿ االرتباط لدالة الكسب المينسرية المكسعة يي القطاع الخاص يساكم  -4

ف اأ ك مقبكلةيي القطاع الخاص  مستكل التعميـأف العالقة بيف الدخؿ ك  لمعادلة الخطية يعالة بنسبة ا 
ا.125% يي تم يؿ العالقة25.7

ا(:ادلدةالدوس الدميشسريةادلقطاعالد اما لدخاص15-3لدجد لارقما)
 a D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 𝜹 𝜸 v دالة الكسب

 - 1.11 1.34 0.193 1.901 1.527 1.776 1.687 1.52 1.388 1.376 9.147  اـ

Sig. 1.11 1.10 1.117 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 - 

 1.47 1.11 1.05 - 1.835 1.257 1.529 1.328 1.309 1.408 1.067 9.438 خاص

Sig. 1.11 1.060 1.29 1.117 1.112 1.11 1.110 1.111  1.103 1.403 1.542 

 الثاحج إػدادالمصدر: من  

 ( ما يمي:05-3نستخمص مف الجدكؿ)
                                                           

125
 .ٌعود انخفاض معامل التحدٌد فً القطاع الخاص المنظم لعدم وجود آلٌة محددة ٌربط قٌمة الدخل بالمستوى التعلٌم أو الخبرة للعاملٌن فٌه 
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ادلقطاعالد ام:ادلدةالدوس الدميشسريةا-1
lnY = 9.027+0.376D3+0.388D4+0.54D5+0.687D6+0.776D7+0.547D8+0.910D9+1.093D10 

+0.034 Er-0.00000Er
2 

  1.15نالحظ أف لممعادلة داللة إحصاسية  ند مستكل الداللة 
ادلدةالدوس الدميشسريةادلقطاعالدخاص:ا-2

lnY = 9.238+0.167D3+0.218D4+0.319D5+0.348D6+0.549D7+0.457D8+0.835D9+ 0.015 Er-

0.00000Er
2
+0.27V 

مستكل التعميـ االبتداسي لم .Sigأ إال أف 1.15داللة ال ند مستكل  ان لة إحصاسيالمعادلة دانالحظ أف    
حيث كانت تساكم  مر الترتيب  1.15خبرة النعمية لمتربيع كالتدريب أ مر مف مستكل الداللة كاإل دادم ك 

 م داللة إحصاسية.أ كبالتالي ليست لهـ (1.542أ  1.403 أ1.29أ 1.060)
كقد تـ حساب معدؿ العاسد  مر االست مار يي رأس الماؿ البشرم يي القطاع العاـ كالخاص يي    

 :(3)كا تمادا  مر المعادلة رقـ  اآلتيالساحؿ السكرم كيؽ لمجدكؿ 
اعالدقطاعالدخاصا لد امافعالدساحلالدس ري(ام دلالد ائداعلىالالساثمارافعاريسالدمالالدبارياف16-3لدجد لا)

 دكتكرا  ماجستير دبمـك جامعي معهد  انكم أ دادم ابتداسي دالة الكسب
 6.1 4.5 11.5- 5.9 7.4 5.1 0.4 3.5 العاـ

 - 9.5 4.6- 5.8 1.5 3.4 1.7 3 الخاص

 الثاحج إػدادالمصدر: من 
حصمنا  Spssبرنامج  لعينتيف مستقمتيف ا تمادا  مر T testطريقة   ند المقارنة بيف المعادلتيف باستخداـ

 :  مر النتاسج اآلتية

 Sig. 

 1.959 خاص-ػام
 

كبالتالي نقبؿ يرضية العدـ التي  1.15كهي أ مر مف مستكل الداللة  sig.   =1.959نالحظ أف    
لماؿ البشرم يي تنص  مر أنه: ال تكجد يركؽ ذات داللة إحصاسية بيف العاسد  مر االست مار يي رأس ا

أ كهذا القطاع الخاص كالعاسد  مر االست مار يي رأس الماؿ البشرم يي القطاع العاـ بالساحؿ السكرم
 يدؿ  مر أف قياـ العامؿ بالعمؿ يي القطاع العاـ أك القطاع الخاص المنظـ يحقؽ له ننس العاسد.

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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ادلدةالدوس الدميشسريةالدم ددةا(3-5-1-3)
بؽ كمف خالؿ الدراسة التطبيقية لمعدؿ رأس الماؿ البشرم كيؽ المعادلة المينسرية يمكننا مما س 

مستكل التعميـ كالخبرة ك دد  الث متغيرات مستقمة هي  بعيف اال تبارذيف ف نستنتج معادلة جديدة أخأ
 االرتباط كمعامؿ التحديد معامؿ يكضح( 02-1) كالجدكؿأ هك الدخؿع تابكمتغير  دكرات التدريب

 ممعادلة المينسرية المعدلة.ل

ا م املالداحديدالالراباط(ام املا17-3لدجد لا)
 معامل التحدٌد معامل االرتباط

.8001 .6401 

 spssالمصدر: مف إ داد الباحث باستخداـ برنامج 

لمعادلة كهذا يدؿ  مر أف العالقة طردية كقكية جداأ كما أف ا 1.8معامؿ االرتباط يساكم نالحظ أف 
  Anova اختباركالجدكؿ التالي يكضح أ %62يعالة بنسبة   الخطية

ANOVAاحليلا 
 

 
 
 

كالجدكؿ رقـ أ 1.15 ند مستكل الداللة  إحصاسيةالمعادلة لها داللة بالتالي ي ف  sig.  =1.11نالحظ أف 
 كضح معامالت المعادلة( ي3-08)

( المعامالت11-3الجدول)   

 spssلدمردر:امناإعدلدالدباحثاباساخدلمابرشامجا

ليةمف الجدكؿ السابؽ نستنتج المعادلة التا  
lny = 8.67 + 0.143 S + 0.023 E + 0.094 v                              (z) المعادلة    

 حيث إف:
S : معهد  6 انكمأ  5أ دادمأ  2ابتداسيأ  3متعمـ )يقرأ كيكتب(أ  4أميأ  0مستكل التعميـ كيأخذ القيـ
 دكتكرا  01ماجستيرأ  9دبمكـأ  8جامعيأ  7أ

E  العمر  ند المباشرة بالعمؿ –العمر الخبرة كتساكم 
V دد دكرات التدريب  

 126(z) كيؽ المعادلة السابقة  دد مف حاالت العينةتقاضا  يالكاجب أف  الدخؿؿ التالي يكضح كالجدك 
 

                                                           
126
 فً الملحق 6ٌع حاالت العٌنة أنظر إلى الجدول رقم لالطالع على جم 

 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Regression 31.045 3 10.348 225.628 .000(a) 

 B Std. Error Sig. 
(Constant) 8.670 .056 .000 

 000. 008. 143. المستكل

 000. 001. 023. الخبرة

 000. 025. 094. التدريب دكرات  دد
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ا(z(الددخلالدف لعا لدشظريا فقام اددةالدوس الدميشسريةالدم ددةا)19-3لدجد لا)
 الكاجب أف يتقاضا  العامؿالدخؿ   دد دكرات التدريب لخبرة دد سنكات ا مستكل التعميـ الدخؿ النعمي الحالة

1 17111 7 4 0 17379 

2 15500 7 5 0 17783 

3 16100 8 3 3 25978 

4 23500 8 3 0 19594 

5 21500 7 1 0 16220 

6 20520 8 3 0 19594 

7 18875 7 8 2 22994 

8 19800 6 10 0 17292 

9 19500 7 12 1 22948 

10 17500 5 12 0 15693 

11 40500 10 22 4 58806 

12 12000 1 32 0 14031 

13 18500 7 2 0 16597 

14 14200 5 7 2 16882 

15 18970 5 12 0 15693 

16 12000 2 22 1 14129 

17 21000 5 13 0 16059 

18 18500 6 4 0 15063 

19 16400 6 4 0 15063 

20 21500 9 4 4 33691 

21 24400 7 7 0 18620 

22 17000 7 0 1 17413 

23 18000 6 5 1 16933 

24 19000 6 6 0 15772 

25 37500 10 24 3 56050 

 المصدر: مف إ داد الباحث
 غيرالدمادية لدموافآتا لإلعاشاتالدماديةا االدح لفز(ا4-1-5-3)ا

 مر دخؿ النرد مف العكامؿ المؤ رة  ةيلكغير الما ةيللحكايز كالمكاييت كاإل انات الماتعتبر ا  
يي ريع سكية النرد كديعه لمعمؿ مما يؤدم إلر زيادة كناءة العماؿ  إذ تسهـشكؿ مباشر أك غير مباشر ب
كما  تكزع أيراد العينة كيؽ حصكلهـ  مر الحكايز كاإل انات ك ند دراسةقيمة رأس الماؿ البشرمأ  زيادةك 

 ( نالحظ ما يمي:41-3هك مبيف يي الجدكؿ )
ا(اا زعايفرلدالد يشةا فقاحر دهماعلىالدح لفزا لإلعاشات21-3لدجد لارقما)

 التكرار التجمٌعً النسبة المئوٌة التكرار الفئة المتغٌر 
الحوافز والمكافآت  

 بالشهر
 1091 1091 211 ال ٌوجد

 6691 0491 16 0111أقل من 

 1191 2494 14 1111-0111من 

 1192 898 14 01111-1111من 

 011 191 0 21111-01111من 

 1 1 1 11111-21111من 

 1 1 1 11111أكثر من 

اإلعانات المالٌة 
والغٌر مالٌة 

 )كاألغذٌة،اللباس، ..( 

 2692 2692 010 ٌوجد

 1294 2092 224 ال ٌوجد

 011 296 01 توجد وال توزع
 الثاحج إػدادالمصدر: من 
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يي  أجمالي حجـ العينةإ% مف 50.9مكاييت  مر حكايز أك  غير الحاصميفبمغت نسبة العامميف  -0
حاصميف ككانت أ مر نسبة لأليراد ال أ مر مكاييت الحاصميفحيف تكزع باقي حجـ العينة  مر األيراد 

هـ ضمف قؿ نسب % كأ42.2كالتي بمغت نسبة ؿ س  5111-0111ضمف يسة حكايز المكاييت ك ال مر 
 %.1.3 كالتي بمغتؿ س  45111-05111النسة 

جمالي حجـ إ% مف 70.4إ انات مالية أك غير مالية  ت نسبة األيراد غير الحاصميف  مر بمغ -4
بمغت نسبة العامميف الذيف حجـ العينة يتمقكف هذ  اإل انات ك  جماليإ% مف 46.4يي حيف أف أ العينة

 .%4.6يستحقكف إ انات كال تكزع  ميهـ 
ا (3-5-1-5) ادرلسة اعلىاأثير الدمشاأة اشااط ا لدح لفزلدفآتالدموااطبي ة اعليهااالدامادية عايحرل

ان لد امل
 ميها  يحصؿ يتال حكايزالمالية ك المكاييت ال  مرطبيعة نشاط المنشأة تأ ير دراسة  تمت

 :كبايتراض أف 1.15كذلؾ  ند مستكل الداللة  chi-squareباستخداـ اختبار كام مربع  العامميف
مالية أك المكاييت الك طبيعة نشاط المنشأة لة إحصاسية بيف : ال تكجد  القة ذات دالH0النرضية االبتداسية

 ف.ك يحصؿ  ميها العامم يتال حكايزال
مالية أك المكاييت الك طبيعة نشاط المنشأة : تكجد  القة ذات داللة إحصاسية بيف H1النرضية البديمة

 ف.ك ي يحصمكا  ميها العاممتال حكايزال
 :(40-3ؿ )كتـ الحصكؿ  مر النتاسج المبينة يي الجدك 

الدح لفز اطبي ةالدشااطالد القةابينا(ا21-3جد ل)

 

 طبيعة النشاط
 المجمكع

 صنا ي زرا ي خدمي

 200 82 20 98 يكجد ال الحكايز

 56 19 12 25 1000 مف أقؿ

 94 49 5 40 5000-1000 مف

 34 24 0 10 15000-5000 مف

 1 1 0 0 25000-15000 مف

 385 175 37 173 المجمكع

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 25.273(a) 8 .001 

N of Valid Cases 385     

a  4 cells (26.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .10. 

 Spssالباحث باستخداـ برنامج  إ دادالمصدر: مف 

يرضية العدـ  نريضكبالتالي  1.15مف مستكل الداللة  أقؿكهي   sig.   =1.110 نالحظ أف  
مكاييت الك طبيعة نشاط المنشأة تكجد  القة ذات داللة إحصاسية بيف لتي تنص  مر أنه: اكنقبؿ البديمة 

 أ كيدؿ هذا  مر اتباع المنشيت االقتصادية سياسةفمك الذم يحصمكا  ميها العامحكايز المالية أك ال
 مكاييت كحكايز مختمنة بسبب االختالؼ يي طبيعة النشاط الذم تنتمي إليه المنشيت. 
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علىالدموافآتالدماديةا لدح لفزالداعاالدقطاعالداعااشامعاإديهالدمشاأةاش عاأثيرادرلسةا (3-5-1-6)
ايحرلاعليهاالد املين

المالية كالحكايز التي  مر المكاييت  تنتمي إليه المنشأة الذمالقطاع  تأ ير نكعدراسة  تمت  
 1.15كذلؾ  ند مستكل الداللة  لعينتيف مستقمتيف T Testباستخداـ اختبار يحصؿ  ميها العامميف 

 كبايتراض:
مكاييت مالية أك ال يف العاـ كالخاص مف حيثالقطا  بيف جكهرية يركؽ: ال تكجد H0النرضية االبتداسية

 ف.ك ي يحصؿ  ميها العاممتال حكايزال
مكاييت مالية أك ال يف العاـ كالخاص مف حيثالقطا  بيف جكهرية يركؽ: تكجد H1لبديمةالنرضية ا

 ف.ك ي يحصؿ  ميها العاممتال حكايزال
 ة:اآلتيحصمنا  مر النتاسج 

الدقطاعا ش عالدح لفز لد القةابينا(ا22-3لدجد لارقما)
 

sector 
Total خاص  اـ 

 الحكايز

 200 103 97 يكجد ال

 56 31 25 1000 مف أقؿ

 94 13 81 5000-1000 مف

 34 8 26 15000-5000 مف

 1 0 1 25000-15000 مف

Total 230 155 385 

 لعينتين مستقلتين T testاختبار 

 T df  Sig. (2-sided) 

نوع القطاع -الحوافز  6.431 383 0.00 

 Spss مف إ داد الباحث باستخداـ برنامج

 القطاع ونوعانات اإلع العالقة بين (23-3الجدول)

 
sector 

Total خاص  اـ 

 اإل انات
 101 23 78 يكجد

 274 125 149 يكجد ال

 10 7 3 تكزع كال تكجد

Total 230 155 385 

 لعينتين مستقلتين T testاختبار 

 T df  Sig. (2-sided) 

نوع القطاع -اإلػاناخ  -4.555 383 0.00 

 Spss الباحث باستخداـ برنامج إ دادمف 

 1.15كهي أصغر مف مستكل الداللة  sig.=0.00أف  (43-3( كالجدكؿ)44-3مف الجدكؿ) نالحظ   
القطاع التي طبيعة بيف  يركؽ جكهرية أف هناؾي ننا نريض يرضية العدـ كنقبؿ البديمة التي تنص  مر 

اف.ك ي يحصؿ  ميها العاممتالحكايز المكاييت مالية أك الك  تنتمي إليه المنشأة
ا
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اسياسةالدارفيعالد ظيفع:(ا3-5-1-7)
تعد سياسة الترييع مف أهـ المقاييس التي تدؿ  مر قياس كناءة العامؿ بأداء كاجباته اإلداريةأ      
العينة إلر  تـ تقسيـ مر الدخؿ بشكؿ مباشرأ ك هي تؤ ر أنها تعتبر كمكايأة نتيجة القياـ بأ مالهأ ك  كما

 بسبب اختالؼ سياسات الترييع بيف القطا يفاسة الترييع  ند دراسة سي كقطاع  اـ منظـ قطاع خاص
 ( يكضح ذلؾ42-3كالجدكؿ) 

ا(اا زعالد يشةا فقالدقطاع)عام,اخاص(ا يسساشظامالدارفيعالد املين24-3لدجد لارقم)
 أسس الترييع
 

 القطاع

بشكؿ ركتيني 
 كؿ سنتيف

تتعمؽ بطبيعة 
 العمؿ

نتيجة 
 التقييـ

الحصكؿ  مر 
 شهادة  ميا

 دال يكج
القيـ 
 المنقكدة

 المجمكع

 431 0 1 01 5 01 412 قطاع العاـ

 011 1.2 1 2.3 4.4 2.3 88.7 %قطاع العاـ 

 055 1 59 4 07 31 27 قطاع الخاص

 011 1 38.0 0.3 00 09.2 31.3 %قطاع الخاص 

 الباحث إ دادالمصدر: مف 
 نستنتج ما يمي: (42-3)مف الجدكؿ 

إذ تـ  أاـ:  تقكـ سياسة الترييع يي القطاع العاـ  مر أساس ركتينييي القطاع العسياسة الترييع  -0
النظاـ الداخمي لقانكف   مر الرغـ مف أف% مف أيراد العينة بشكؿ دكرم كؿ سنتيفأ 88.7 ترييع

 مر ضعؼ النظاـ الداخمي ذلؾ الترييع  مر أساس التقييـأ كيدؿ  كجكبالعامميف ينص  مر 
  مر أساس التقييـ. يقط % مف أيراد العينة4.4 ترييعإذ تـ لمنشيت القطاع العاـأ 

% أ 38.0نسبة العامميف الذيف لـ ينالكا أم ترييعة سابقة بمغت يي القطاع الخاص: سياسة الترييع  -4
بينما تـ % مف العامميف  مر أساس ركتيني مقمديف بذلؾ القطاع العاـأ 31.3 تـ ترييعيي حيف 

أ  مر أساس ترقيتهـمف العامميف % 09.2 تـ ترييعلتقييـ كما أساس امف العامميف  مر % 00 ترييع
 ( يكضح ذلؾ.01-3كالشكؿ )

 
 ( تكزع أيراد العينة كيؽ سياسة الترييع يي القطا ي العاـ كالخاص المنظـ01-3الشكؿ)

 T Testاختبار باستخداـتمت دراسة االختالؼ يي سياسة الترييع بيف القطاع العاـ كالخاص المنظـ    
 حيث إف: 1.15 ند مستكل الداللة  نتيف مستقمتيفلعي

0

50

100

150

200

250

بشكل روتٌنً كل 
 سنتٌن

تتعلق بطبٌعة 
 العمل

الحصول على  نتٌجة التقٌٌم
 شهادة علٌا

 ال ٌوجد

 القطاع العام

 القطاع الخاص
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سياسة  المنظـ مف حيث القطاع العاـ كالقطاع الخاص بيف تكجد يركؽ جكهرية: ال H0 يرضية العدـ
 الترييع.

سياسة  المنظـ مف حيث القطاع العاـ كالقطاع الخاص بيف تكجد يركؽ جكهرية: H1يرضية البديمة 
 الترييع.

 (.45-3لمكضحة يي الجدكؿ )كحصمنا  مر النتاسج ا
 لد القةابيناارفيعالد املينا لدقطاعالدذيااشامعاإديهالدمشاأة(ا25-3لدجد لارقما)

 
sector Total 

  اـ خاص  اـ

 الترييع

 251 47 204 ركتيني بشكؿ

 40 30 10 العمؿ بطبيعة تتعمؽ

 22 17 5 تقييـ نتيجة

 12 2 10 أ مر شهادة  مر حصمت

 59 59 0 يكجد ال

Total 229 155 384 

 لعينتين مستقلتين T testاختبار 

 T df  Sig. (2-sided) 

نوع القطاع -سٍاسح الترفٍغ  -04.163 383 0.00 

 Spss الباحث باستخداـ برنامج إ دادمف 

النرضية نريض يرضية العدـ كنقبؿ أ لذلؾ 1.15ي أصغر مف مستكل الداللة كه sig.=0.00نالحظ أف 
سياسة  المنظـ مف حيث القطاع العاـ كالقطاع الخاص بيف يركؽ جكهرية كجكدالتي تنص  مر البديمة 
 الترييع.

اخارجهالد القةابينالد ملادلخلالدمشاأةا ا(ا3-5-1-8)
مف المنشأة  كنهالدخؿ الشهرم الذم يتقاض تدنيضايي خارج المنشأة نتيجة إف بعمؿ ك يقكـ العامم    

المادم لتأميف احتياجات أخرل  ـبالعمؿ أك لريع مستكاه ـأك بسبب رغبته أاألساسية حتياجاتااللتمبية 
 ذلؾ: يكضح( 26-3)كالجدكؿ  أضاييةإ

الددخلالداهريا يسبا الدقياماباد ملالإلضافعامالءمة(ا26-3لدجد لارقم)
 التكرار التجمٌعً النسبة المئوٌة التكرار الفئة المتغٌر

 الدخؿ لطبيعة العمؿ مالءمة

 45.4 45.4 97 مالسـ

 غير مالسـ
 96.2 70.4 472 أقؿ مما استحؽ

 99.7 3.2 03 أك ر مما استحؽ

 011 1.3 0 القيـ المنقكدة

 الدخؿ لممستكل المعيشي مالءمة
 6 16 43 نعـ

 92 93.8 360 ال

 011 1.3 0 القيـ المنقكدة

 يكجد  مؿ أضايي
 00.4 00.2 22 نعـ

 99.7 88.3 320 ال

 011 1.3 0 منقكدةالقيـ ال
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 سبب قيامؾ بالعمؿ اإلضايي
 66 66 49 ال يؤمف الحد األدنر لممعيشة

 77.3 00.3 5 رغبتؾ بالعمؿ

 011 44.7 01 لتأميف احتياجات أضايية

 Spssالباحث باستخداـ برنامج  إ دادالمصدر مف 

 نالحظ مف الجدكؿ السابؽ:
ال يمبي أك  مف أيراد العينة( %72.6) يعة  ممهـطبيتناسب مع أغمب أيراد العينة ال دخؿ أف    

إضايي خارج مف أيراد العينة بعمؿ  %00.2 كيقكـأ من أفراد الؼٍنح( %88.3احتياجاتهـ اليكمية )
بينما أ %66يبمغت نسبتهـ تأميف الحد األدنر لممعيشة المنشأةأ كالسبب األساسي لمقياـ بالعمؿ اإلضايي 

مف إجمالي األيراد  %44.7مكف بعمؿ إضايي لتأميف احتياجات إضايية كانت نسبة األيراد الذيف يقك 
  .%00.3الذيف يقكمكف بعمؿ إضاييأ كبمغت نسبة الذيف يقكمكف بعمؿ إضايي لمجرد رغبتهـ بالعمؿ 

الد املامنالدمشاأةا(ادرلسةامالءمةالددخلالدذياياقاضاه3-5-1-9)
المنشأة مف خالؿ طرح سؤاليف  مر أيراد العينة تمت دراسة مالءمة الدخؿ الذم يتقاضا  العامؿ مف 

 (22-1كحصمنا  مر النتاسج المبينة يي الجدكؿ )
الددخلالدذياياقاضاهالد املامنالدمشاأةامالءمة(ا27-3لدجد ل)

 التكرار المتغير
 النتيجة

 ال نعـ

 ال 287 97 الدخؿ لطبيعة العمؿ مالءمة
45.46% 72.72% 

 ال 360 43 لمعيشيالدخؿ لممستكل ا مالءمة
5.99% 94.01% 

 ال %82.38 %05.63 الدخؿ مالءمة
 المصدر: مف أ داد الباحث

نالحظ أف النسبة األكبر مف أيراد العينة يجدكف أف الدخؿ الذم يتقاضكنه ال يتناسب مع العمؿ الذم 
 يقكمكف به كغير مالسـ لممستكل المعيشي.

ا لدادري :امسا ىالدا ليم(ا2-5-3)ا
الحاصؿ  ميه النرد كالتدريب الذم قاـ به خالؿ  مستكل التعميـتأ ر رأس الماؿ البشرم بشكؿ أساسي بي   

 يترة  ممه أك خارجهاأ كبالتالي يؤ ر  مر العمؿ الذم يقكـ به
الدا ليمامعاطبي ةالد ملامالءمةدرلسةامدىا(ا3-5-2-1)

( 48-3ساسييف  مر أيراد العينة كالجدكؿ )لمعرية مدل مالءمة التعميـ مع طبيعة العمؿ تـ طرح سؤاليف أ
 يكضح اإلجابات التي حصمنا  ميها.
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ا(الدا ليما عالقاهابطبي ةالد مل28-3لدجد لارقما)

 النتيجة التكرار المتغير
 ال نعـ

 نعـ 084 414 الشهادة لطبيعة العمؿ مالءمة
54.5% 27.3% 

 ال 442 061 لعمؿالمعمكمات التي حصمت  ميها مع طبيعة ا مالءمة
20.6% 58.4% 

 ال %54.95 %27.15 التعميـ مع طبيعة العمؿ مالءمة
 Spssالباحث باستخداـ برنامج  إ دادالمصدر: مف 

 :ما يمي (48-3) نالحظ مف الجدكؿ
قكمكف ـ طبيعة العمؿ الذم يستال التي حصمكا  ميها% مف أيراد العينة أف الشهادة 54.5 رأل نسبة -0
% مف إجمالي حجـ العينة أف المعمكمات الذم حصمكا  ميها خالؿ سنكات 58.4نسبة  رألا بينم بهأ

 ـ طبيعة العمؿ الذم يقكمكف به.ستالال الدراسة 
 .مستكل التعميـ الحاصؿ  ميه العامؿ ال يتالءـ مع طبيعة العمؿ يمكننا القكؿ أف -4
اعالقةالدا ليمابادادري :(ا3-5-2-2)

 كيساهـ يي إكماؿممة لمتعميـ كيؤدم إلر زيادة قيمة رأس الماؿ البشرم التدريب  ممية مت يعد
(  49-3تبيف النتاسج الكاردة يي الجدكؿ)ك شكؿ جيد بالقياـ بعممه العامؿ ليستطيع  يي المعمكمات النكاقص

ا:تكزع العامميف كيؽ مستكل التعميـ كالتدريب
ا لدادري امسا ىالدا ليم(:اا زعالد املينا فقا29-3لدجد لارقما)

 قام بدورة التدرٌب                
 

 مستوى التعلٌم

نسبة الذيف يقكمكف بدكرات  ال% ال نعـ% نعـ
 تدريب

 0.0 2.1 5 0.0 0 أمً

 100.0 0.0 0 1.4 2 متعلم )ٌكتب(

 5.9 13.2 32 1.4 2 ابتدائً

 8.7 17.4 42 2.8 4 أعدادي

 12.2 17.8 43 4.2 6 ثانوي

 47.6 18.2 44 28.0 40 معهد

 51.9 26.9 65 49.0 70 جامعً

 47.4 4.1 10 6.3 9 دبلوم

 87.5 0.4 1 4.9 7 ماجستٌر

 100.0 0.0 0 2.1 3 دكتوراه

 100.0 242 100.0 143 المجموع
- 

 الباحث  إ دادالمصدر: مف 
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 نستنتج مف الجدكؿ السابؽ ما يمي:
حيث بمغت نسبة  يةتدريبف الذيف يقكمكف بدكرات ارتنعت نسبة  دد العاممي مستكل التعميـكمما ارتنع   -0

النسبة إلر  بينما ارتنعت% 5.9العامميف الحاصميف  مر الشهادة االبتداسيةأ كالذيف قامكا بدكرات تدريب 
% لمحاصميف  مر شهادة 011كصمت إلر نسبة ك  لحاصميف  مر الشهادة الجامعيةأا ييما يخص% 50.9

 دكتكرا .
حاجتهـ بسبب % كذلؾ 011المتعمميف )يقرأ كيكتب( الذيف قامكا بدكرات تدريب  نسبة العامميف كانت -4
 .كتمبية متطمباته تحمؿ أ باء التطكر الحاصؿ يي العمؿك دكرات لتمكيف ذاتهـ هذ  الل

 :نسبة تكزع أيراد العينة كيؽ مستكل التعميـ كقيامهـ بدكراتيكضح  (00-3)كالشكؿ 

 
ا قيامهمابد رلتامسا ىالدا ليمد يشةا فقا(اشسبةاا زعايفرلدال11-3لداول)

 (ادرلسةالد القةابينامسا ىالدا ليما لدادري ادل املينافعالدساحلالدس ري:3-5-2-3)
كذلؾ  ند مستكل داللة  دراسة العالقة بيف مستكل التعميـ كالتدريب لمعامميف يي الساحؿ السكرمتمت 
 :بايتراض أف 1.15

 القة ذات داللة إحصاسية بيف مستكل التعميـ كالتدريب لدل العامميف  : ال تكجدH0النرضية االبتداسية 
 يي الساحؿ السكرم.

: تكجد  القة ذات داللة إحصاسية بيف مستكل التعميـ كالتدريب لدل العامميف يي H1النرضية البديمة
 الساحؿ السكرم.

المتغيرات  ف بعضها  ) لمعرية مدل استقاللية chi-squareاختبار كام مربع لالستقاللية  ي ال:
 البعض(:

 ة(احجمالد يشةالدمدخلةا شس الدبياشاتالدمفق د32-3لدجد لارقما)

 

 الحالة

 المجموع البٌانات المفقودة القٌم الداخلة باالختبار

N Percent N Percent N Percent 

 %100.0 385 %0. 0 %100.0 385 التدرٌب * المستوى

Spss باستخدام برنامجالباحث  إعدادالمصدر: من   

0

10

20

30

40

50

60

70

 ال نعم



 

 ~98 ~ 
 

 :لها  دد البيانات المدخمة كتكز ها كالقيـ المتكقعة اآلتييكضح الجدكؿ 

 (:اا زعالدقيمالدف ليةا لدما ق ةابينامسا ىالدا ليما لدادري 31-3لدجد لارقما)

  
 التدرٌب

 المجموع
 ال نعم

 المستوى

 أمً
 5 5.00 0.00 العدد

 5 3.14 1.86 القٌم المتوقعة

 متعلم
 2 0.00 2.00 العدد

 2 1.26 0.74 القٌم المتوقعة

 ابتدائً
 34 32.00 2.00 العدد

 34 21.37 12.63 القٌم المتوقعة

 أعدادي
 46 42.00 4.00 العدد

 46 28.91 17.09 القٌم المتوقعة

 ثانوي
 49 43.00 6.00 العدد

 49 30.80 18.20 القٌم المتوقعة

 معهد
 84 44.00 40.00 العدد

 84 52.80 31.20 القٌم المتوقعة

 جامعً
 135 65.00 70.00 العدد

 135 84.86 50.14 القٌم المتوقعة

 دبلوم
 19 10.00 9.00 العدد

 19 11.94 7.06 القٌم المتوقعة

 ماجستٌر
 8 1.00 7.00 العدد

 8 5.03 2.97 القٌم المتوقعة

 دكتوراه
 3 0.00 3.00 العدد

ٌم المتوقعةالق  1.11 1.89 3 

 المجموع
 385 242.00 143.00 العدد

 385 242.00 143.00 القٌم المتوقعة

Spss الباحث باستخداـ برنامج إ دادالمصدر: مف   

 :اآلتيأما نتاسج اختبار كام مربع يهي مكضحة يي الجدكؿ 
 Chi-Square(:لخاباراوايامربع32-3لدجد لارقما)

وى الداللةمست درجة الحرٌة القٌم   

Pearson Chi-Square 80.60138 9 .000 

N of Valid Cases 385   

Spss الباحث باستخدام برنامج إعدادالمصدر: من   

 لذلؾ 1.15كهي أقؿ مف المستكل الداللة  1.111 تساكم .sig( أف قيمة 34-3يظهر الجدكؿ رقـ )   
تكجد  القة ذات داللة إحصاسية بيف مستكل  التي تنص  مرالبديمة النرضية نريض يرضية العدـ كنقبؿ 

 التعميـ كالتدريب لدل العامميف يي الساحؿ السكرم.
بعد أف كجدنا أنه ال يكجد استقاللية بيف مستكل التعميـ كالتدريب يعمينا إيجاد معامؿ التكايؽ لمعرية درجة 

 االرتباط بيف المتغيريف.
ا

 :  cont.coeffمعامؿ التكايؽ ثاشيا:ا
cont.coeff = √
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 كبتطبيؽ معادلة معامؿ التكايؽ:
cont.coeff = √

         

             
 = 0.41 

% مما يدؿ  مر أف العالقة بيف المستكل التعميـ كالتدريب لمعامميف 20 يساكمنالحظ أف معامؿ التكايؽ 
 ينة.ضعك  طردية يي المنشيت المدركسة

 مما% 38.8أنه يساكم  نايكجد Spssكتجدر اإلشارة أنه تـ حساب معامؿ سبيرماف باستخداـ برنامج 
 .يؤكد ضعؼ العالقة بيف المتغيريف

ا(الد القةابينالدادري ا لد رفالد ظيفع3-5-2-4)
 Chi-Squareاختبار كام مربعباستخداـ الكظيني لمعامؿ يي قيامه بعممية التدريب  كصؼتأ ير ال تمت دراسة

 بايتراض: 1.15كذلؾ  ند مستكل داللة 
 بدكرات التدريب. هقيامذات داللة إحصاسية بيف الكصؼ الكظيني لمعامؿ ك   القةكجد تيرضية العدـ: ال 
 بدكرات التدريب. هقيامذات داللة إحصاسية بيف الكصؼ الكظيني لمعامؿ ك   القةكجد تيرضية البديمة : 

 :ةاآلتيحصمنا  مر النتاسج ك 
اادري لد د رلت االد ظيفع لد القةابينالد رف(ا33-3لدجد لارقما)

 
 تدريب بدكرات قمت هؿ

Total 
 ال نعـ

 الكظيني الكصؼ

 116 93 23  امؿ

 192 124 68 أدارم مكظؼ

 54 18 36 شعبة رسيس

 15 5 10 داسرة رسيس

 8 2 6 مدير

Total 143 242 385 

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 45.814(a) 4 .000 

N of Valid Cases 385     

a  1 cells (10.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.97. 

 Spssالباحث باستخداـ برنامج  إ دادالمصدر: مف 

البديمة التي تنص النرضية لي نريض يرضية العدـ كنقبؿ كبالتا 1.15أصغر مف  sig.=0.05نالحظ أف 
 بدكرات التدريب. هقيامذات داللة إحصاسية بيف الكصؼ الكظيني لمعامؿ ك   القةد ك كج مر 

ابرلمجالدادري :(ا3-5-2-5)
خطكات أساسية لضماف نجاحهأ تتسـ هذ  الخطكات بصنات  كيؽبرنامج التدريب  يتـ إ داد

أ تكالينهأ خصاسصهأ كالغاية مف التدريبأ كمف  ـ تقييـ  ممية التدريب لتحديد محددة م ؿ نكع التدريب
 .مدل نجاحها

 .( الدكرات التدريبية التي قاـ بها العاممكف كخصاسص هذ  الدكرات32-3كيبيف الجدكؿ ) 
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ا(اد رلتالدادري الداعاقامابهاالد امل نا خرائرها34-3لدجد لارقما)

 التكرار التجميعي سبة المسكيةالن التكرار النسة المتغير
 

 هؿ قمت سابقا بدكرة تدريب
 36.3 36.3 023 نعـ

 011 63.2 422 ال

 دكرات التدريب التي قمت بها

 26.1 26.1 68 تدريب مهني

 54.8 28.7 75 لغة أجنبية

 83.1 28.4 74 حاسب الكتركني

 100 16.9 44 دكرات تخصصية بالعمؿ

 أنكاع التدريب
 33.6 33.6 28 خؿ المنشأةتدريب دا

 62.3 31.8 22 تدريب خارج المنشأة

 011 35.7 50 اال نيف معا

 تكاليؼ التدريب
 58.7 58.7 82 تحممتها المنشأة

 84.5 43.8 32 تحممها النرد

 011 07.5 45 تحممها اال نيف معا

 خصاسص برنامج التدريب
 64.9 64.9 91 يمبي متطمبات العمؿ

 011 37.0 53 تكرركالسيكي كم

 الغاية مف برنامج التدريب

 23.2 32.2 64 مكاجهة أساليب العمؿ الجديدة

 67.0 43.8 32 نتيجة تطكير العمؿ القديـ

 79.7 04.6 08 تأهيؿ العامميف الجدد لمترقية

 011 41.3 49 غير ذلؾ

 أسمكب التدريب
 89.5 89.5 048 رغبة ذاتية

 011 01.5 05 إجبارم

 باب لعدـ قيامؾ بدكرات تدريباألس

 08.4 08.4 22 لست بحاجة لدكرة تدريب

 25.0 46.9 65  دـ تكاير دكرات تدريب تالءـ العمؿ

 74 46.9 65  دـ تكيير اإلدارة لدكرات تدريبية

 011 48 68  دـ تكاير القدرة المالية

انات االستبياف المكزعا تمادا  مر بي  Spssالباحث باستخداـ برنامج  إ دادالمصدر: مف 
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 : يمكف االستنتاج مما سبؽ ما يمي

 
ا(اشسبةاا زعايفرلدالد يشةا فقاقيامهمابد رلتاادريبية12-3لداول)

 بنسبة جنبيةاألمغة ال يي ككانت أغمبها دكرات يةدكرات تدريب% مف إجمالي حجـ العينة 36.3أجرل  -0
بينما دكرات  %46.0نت نسبة الدكرات المهنية يي حيف كا%أ 48.2بنسبة  لكتركنياالحاسب الك % 48.7

 .مف إجمالي  دد األيراد الذيف قامكا بدكرات تدريبية %06.9التخصصية كانت 

 
ا(الدد رلتالدادريبيةالداعايجرلناالد امل ن13-3لداول)

إلر تنكع التدريب )الشكؿ % 35 -31 يدؿ تقارب نسب أنكاع الدكرات التدريبية كالتي تراكحت بيف -4
مف % 58.7 ةنسبب أ كذلؾتكاليؼالالمنشأة أغمب  تحممتيي حيف  .داخؿ المنشأة كخارجها( 3-02

حيث بمغت  أأف أغمب برامج التدريب كانت تمبي متطمبات العمؿإلر كيعكد ذلؾ إجمالي تكاليؼ التدريب 
 .ةكمتكرر  ةكالسيكيبرامج % مف برامج التدريب 37.0% بينما كانت نسبة 64.9النسبة 

36.3 

63.7 

 هل قمت سابقا بدورة تدرٌب
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ايش لعالدد رلتالدادريبيةاحس امواناإجرلءالدادري (ا14-3ول)لدا

مف إجمالي البرامج  %32.2)لجديدةامكاجهة أساليب العمؿ الدكرات التدريبية مف كاف الهدؼ  -3
تطكير العمؿ يي حيف كانت نسبة ل هديت % مف البرامج التدريبية34.85بينما كانت نسبة  التدريبية(أ

 .مميف الجدد% مف أجؿ تأهيؿ العا04.6
كانت نسبة الدكرات التدريبية التي هديت ألسباب أخرل ) م ؿ دكرات الدياع المدنيأ دكرات نشاط ك 

 .(05-3% )الشكؿ 41ال قاييأ......( 

 
 ( الغاية مف برنامج التدريب05-3الشكؿ)

امميف العجمالي إ% مف 89.5 تهـبرغبة ذاتية حيث بمغت نسبأغمب دكرات التدريب  خاض العاممكف -2
كانت نسبة الدكرات التدريبية التي خاضها العاممكف بشكؿ إجبارم بينما  الذيف قامكا بدكرات تدريبيةأ

 .( يكضح ذلؾ06-3أ كالشكؿ) % كهنا يظهر ضعؼ اإلدارة أك الضعؼ يي  ممية تقييـ العامميف01.5

 
 ( أسمكب التدريب06-3الشكؿ)
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اشجاحابرشامجالدادري :(ا3-5-2-6)
لمعرية مدل نجاح برنامج التدريب يي تحقيؽ الغاية المرجكة منه يحصمنا أسسمة أليراد العينة  ة تـ طرح  ال

 (35-3 مر النتاسج المبينة يي الجدكؿ)
ا(امدىاشجاحابرشامجالدادري 35-3لدجد لارقما)

 التكرار المتغير
 النتيجة

 ال نعـ

 نعـ 42 009 هؿ حقؽ التدريب الغاية المرجكة منه
83.4% 06.8% 

 نعـ 39 012 هؿ بالسـ التدريب طبيعة العمؿ التي تقـك بها
74.7% 47.3% 

 نعـ 35 018 هؿ أدل التدريب إلر ريع كناءة العمؿ التي تقـك به
75.5% 42.5% 

 نعـ %44.97 %77.13 نجاح برنامج التدريب
 Spssالباحث باستخدام برنامج  إعدادالمصدر : من 

برنامج التدريب كاف أغمب إجابات أيراد العينة تميؿ إلر أف أف  (35-3نة يي الجدكؿ)تكضح النتاسج المبي
 ناجحا كحقؽ قيمة مضاية لمعامميف كلممنشأة  مر حد سكاء.

االدرحة:(ا3-5-3)
ير الشركط اتك   ندتنمية رأس الماؿ البشرم حيث تزداد كناءة العامؿ تعتبر الصحة مؤشران ل  

 (38-3)إلصابة يي العمؿ كالجدكؿ لالطبابة كالعالج يي حالة تعرضه الصحية يي  ممه أك تأميف 
 يكضح تكزع أيراد العينة كيؽ خضك هـ لتأميف الصحي كتكاير الشركط الصحية.
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 ( تكزع العامميف كيؽ مؤشر الصحة16-1الجدكؿ رقـ)

 إجمالي العامميف قطاع الخاص قطاع  اـ النسة المتغير

 النسبة المسكية التكرار  
 لتكرار التجميعيا

 
 النسبة المسكية المجمكع التكرار التجميعي النسبة المسكية التكرار

هؿ تخضع لتأميف 
 صحي

 44.2 86 00.6 00.6 08 49.7 49.7 68 تأميف شامؿ

 27.9 082 55.5 23.9 68 81.3 51.7 006 تأميف جزسي

 49.7 002 011 22.5 69 011 09.7 25 ال أخضع لتأميف صحي

الصحية يي الشركط 
 العمؿ

 79.7 316 78.7 78.7 044 81.3 81 082 مكجكدة

 09.8 78 011 40.3 33 011 09.6 25 غير مكجكدة

هؿ تعاني مف أمراض 
 صحية أك إصابات

 44.9 88 44.6 44.6 35 43.0 43.0 53 نعـ

 77.0 496 011 77.2 041 011 76.9 076 ال

هؿ األمراض نتيجة 
 العمؿ

 74.7 62 81 81 48 69.9 67.9 36 نعـ

 47.3 42 011 41 7 011 34.0 07 ال

هؿ تؤمف المنشأة 
 الطبابة

 28.3 085 24.6 24.6 66 54.4 54.4 009 نعـ

 50.7 098 011 57.2 89 011 27.8 019 ال

 Spssالباحث باستخدام برنامج  إعدادالمصدر : من 
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 نالحظ مف الجدكؿ السابؽ:

يي أ %51.7القطاع العاـ لتأميف صحي جزسي بنسبة يي ب العامميف أغم يخضعيي القطاع العاـ :  -0
إللزامية التأميف الصحي لمعامميف يي نتيجة  ألتأميف شامؿمف العامميف ييه % 49.7نسبة  يخضعحيف 

 .القطاع العاـ

 
ا(اشسبةاا زعايفرلدالد يشةافعالدقطاعالد اماحس اخض عهمادلاأمينالدرحع17-3لداول)

ة األيراد الذيف تتكاير ية لمعامميف لديه حيث بمغت نسبالعاـ بتكيير الشركط الصحيتميز القطاع   
إلر انخناض نسبة األمراض كاإلصابات حيث بمغت  يؤدم% كهذا 81 لديهـ الشركط الصحية يي العمؿ

صابات نتيجة  ممهـ مف الذيف يعانكف %أ يي حيف أف نسبة 43.0 إجمالي  % مف67.9أمراض صحية كا 
صاباتاأليراد ا % مف العامميف 54.4المنشيت العامة الطبابة لنسبة  كتؤمفأ لذيف يعانكف مف أمراض كا 
 .القطاع العاـضعؼ النظاـ الصحي يي  مر ذلؾ  كيدؿلديهاأ 

لتأميف المنظـ % مف العامميف يي القطاع الخاص 22نسبة  ال يخضع: المنظـ يي القطاع الخاص -4
القطاع كيكير لتأميف جزسيأ يي القطاع الخاص المنظـ مميف % مف العا23.9نسبة بينما يخضع صحي 
لديهأ كبمغت نسبة العامميف الذيف يعانكف مف  % مف العامميف78.7نسبة  إلرالشركط الصحية  الخاص

صابات  % مف81يف أف يي حيي القطاع الخاص المنظـأ % مف العامميف 44.6 مشاكؿ صحية كا 
 % مف العامميف لديها24.6الطبابة لنسبة  الخاصة المنظمة منشيتتقدـ الك  أكانت نتيجة العمؿ اإلصابات

 .كهي نسبة منخنضة مقارنة بالمنشيت العامة

 تؤمٌن شامل
30% 

 تؤمٌن جزئً
50% 

ال أخضع لتؤمٌن 
 صحً

20% 

 لتأمٌن صحًالعاملون الخاضعون 
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 ( نسبة تكزع أيراد العينة يي القطاع الخاص المنظـ حسب خضك هـ لمتأميف الصحي08-3الشكؿ)

ادديهالعاشاءالدمشاآتالالقاراديةافعالدساحلالدس ريابرحةالد املينامدىا(ا1-3-5-3)ا
باستخداـ  المنشيت االقتصادية يي الساحؿ السكرم بصحة العامميف لديها تمت دراسة مدل ا تناء 

طريقة ليكارت ذك الحديف يتـ طرح  ال ة أسسمة  مر أيراد العينة كحصمنا  مر النتاسج المبينة يي 
 (.37-3الجدكؿ)

امؤارالدرحةا:(37-3لدجد لا)

 المتغٌر
 التكرار% التكرار

 النتيجة
 ال نعـ ال نعـ

 نعـ 2.93 95.17 002 471 تخضع لتؤمٌن صحً

 نعـ 41.30 79.69 78 316 توافر الشروط الصحٌة فً العمل
 ال 50.7 28.3 098 085 تإمن المنشؤة الطبابة والعالج

 نعـ 25.65 74.35 - - الصحة

 نالحظ مف الجدكؿ السابؽ:
ف المنشيت االقتصادية يي الساحؿ السكرم تعتني أ% مف إجمالي أيراد العينة تجد 72.35أف نسبة 

 .بصحة العامميف لديها
اقابينالدمسا ىالدرحعافعالدقطاعالد اما لدقطاعالدخاصلدفرلخابارا(ا3-5-3-2)

تمت دراسة النرؽ بيف المستكل الصحي يي القطاع العاـ كالقطاع الخاص المنظـ باستخداـ 
 حيث إف: 1.15اللة بمستكل د  لعينتيف مستقمتيف T testاختبار 

افرضياتالددرلسة
المنشيت االقتصادية  بيف المستكل الصحي يي: ال يكجد يركؽ ذات داللة إحصاسية  H0يرضية العدـ 

 .كالمنشيت االقتصادية يي القطاع العاـ يي الساحؿ السكرم المنظـ يي القطاع الخاص
المنشيت االقتصادية يي  بيفالصحي المستكل  يي: يكجد يركؽ ذات داللة إحصاسية  H1يرضية البديمة 
 .كالمنشيت االقتصادية يي القطاع العاـ يي الساحؿ السكرم المنظـ القطاع الخاص

 ة:اآلتيحصمنا  مر النتاسج  spssكمف خالؿ برنامج  
ا

 تؤمٌن شامل
12% 

 تؤمٌن جزئً
44% 

ال أخضع 
 لتؤمٌن صحً

44% 

 لتأمٌن صحًالعاملون الخاضعون 
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 الذم تنتمي إليه القطاعك  التأميف الصحيالعالقة بيف 
 

sector 
Total خاص  اـ 

 الصحي التأميف
 114 69 45 ال

 270 86 184 نعـ

Total 229 155 384 

 

 لعينتين مستقلتين T testاختبار 

 T df  Sig. (2-sided) 

 0.00 383 6.000- نوع القطاع  -التأمٍن الصحً 

كبالتالي يمكننا القكؿ أف: القطاع الخاص   1.15كهك أقؿ مف مستكل الداللة  sig.= 0.00نالحظ أف 
 كيير التأميف الصحي لمعامميف لديه.يختمؼ  ف القطاع العاـ يي ت
 الذم تنتمي إليه القطاعمف قبؿ المنشأة ك  تأميف الطبابةالعالقة بيف 

 
sector 

Total خاص  اـ 

 195 89 106 ال الطبابة تأميف

 188 66 122 نعـ

Total 228 155 383 

 لعينتين مستقلتين T testاختبار 

 T df  Sig. (2-sided) 

نوع القطاع  -حتأمٍن الطثات  2.106 383 0.036 

كبالتالي يمكننا القكؿ إف: القطاع الخاص   1.15كهك أقؿ مف مستكل الداللة  sig.=0.036نالحظ أف 
 يختمؼ  ف القطاع العاـ يي تكيير الطبابة كالعالج لمعامميف لديه.

 التي تنتمي إليه المنشأة القطاعك  الشركط الصحيةالعالقة بيف 

 

sector 
Total 

 خاص  اـ 

 78 33 45 مكجكدة غير الصحية الشركط

 306 122 184 مكجكدة

Total 229 155 384 

 

 

 لعينتين مستقلتين T testاختبار 

 T df  Sig. (2-sided) 

نوع القطاع -سٍاسح الترفٍغ  0.391 383 0.695 

قكؿ إف: القطاع الخاص كبالتالي يمكننا ال 1.15كهي أ مر مف مستكل الداللة  sig.=0.695نالحظ أف 
 ال يختمؼ  ف القطاع العاـ يي تكيير الشركط الصحية لمعامميف لديه.

ا:ددىاإدلرةالدمشاأةا لد املينادديهااريسالدمالالدباريمفه ما(ا3-5-4)
تحديد يتناكؿ هذا المحكر نظرة المنشأة لمعامميف لديها كنظرة العامميف ألننسهـ داخؿ العمؿ ك 

 قيمة رأس الماؿ البشرم. لريع إتبا هالكاجب األساليب المتبعة كا
 يي معالجة البيانات: تـ إتباع الخطكات اآلتية
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 بشدة )مكايؽ باإلجابة  مر إحدل الخيارات التالية المتغير يقاس رت الخماسي:اتـ استخداـ مقياس ليك -0

ؾ تـ ترميزها يي برنامج كبما أنها مقاييس غير رقمية لذل أبشدة(  مكايؽ غير مكايؽأ غير محايدأ أمكايؽأ
Spss :المتكسط تـ حساب ذلؾ بعدأ  .........) 3 = محايد أ 2=  مكايؽ أ 5 = بشدة )مكايؽ كيؽ ما يمي 

 حاصؿ  ف  بارة  هذدراستنا  ييكمقارنته مع مقياس ليكارت الخماسي كهك   )المرجح المتكسط(الحسابي

 حيث إف: 5  مر 4 قسمة
 4  2 إلر 3 كمف أ  انيةال مساية 3 إلر 4 كمف أ كلراأل مساية 4 إلر 0 مف(  المسايات  دد تم ؿ 

 .)رابعةال مساية 5 إلر 2 كمف أ  ال ةال مساية

  5 الخيارات  دد تم ؿ. 

 :اآلتي الجدكؿ حسب التكزيع كيصبح( 1.81)  النترة طكؿ ينتج 5  مر 2 قسمة ك ند 

 النتيجة المتكسط المرجح
 غير مكايؽ بشدة 0.79إلى  0من 
 غير مكايؽ 4.59إلى  0.8من 
 محايد 3.39إلى  4.6من 
 مكايؽ 2.09إلى  3.2من 

 مكايؽ بشدة 5إلى  2.4من 
 بارة  ف المتكسط المرجح لمجمك ة مف األسسمة يي  مؤشرجديدةأ كؿ  ؤشراتم ةنشاء  ال إتـ  -2

  .Snأيي حيف رمز لكؿ سؤاؿ يي االستبياف  Mnمتغير الجديد مرمز لك االستبيافأ 

البيانات إلر قسميف قطاع خاص كقطاع  اـ كذلؾ بسبب النركؽ الظاهرة بيف إجابات  تقسم -3
تكضحه النتاسج الكاردة كيعكد ذلؾ الختالؼ أسمكب اإلدارة بيف القطا يف كهذا ما  أالعامميف يي القطا يف

 :(38-3)الجدكؿ  يي
ا راريسالدمالالدباري(الدما سطالدحسابعا لالشحرلفالدم يارياألسئلةامح38-3لدجد ل)

 N Mean القطاع المتغير الرمز

s1 
 تنظر المنشأة أليؾ كعنصر بشرم يصعب االستغناء  نه

 اإلدارة تضمف العامميف جميع حقكقهـ

 2.30 227  اـ

 2.00 153 خاص

s2 
 2.24 230  اـ معامميف جميع حقكقهـاإلدارة تضمف ل

 2.35 153 خاص

s3 
 2.33 227  اـ ات الر اية كاالهتماـ مف اإلدارةتمقر ابتكارات كاالنجاز 

 2.80 153 خاص

s4 
 2.60 229  اـ تقـك اإلدارة بتقييـ دكرم لمعماؿ كامتحاف الكناءات

 2.52 153 خاص

s5 
 أ طاء العامؿ حرية أك ر بالعمؿ الذم يقـك به

 ربط الدخؿ بالعمؿ المنجز

 3.40 226  اـ

 3.52 153 خاص

s6 
 3.31 229  اـ بالعمؿ المنجز ربط الدخؿ

 3.31 153 خاص

s7 
 3.88 229  اـ اال تماد  مر الكناءات السكرية أك ر يعالية مف الكناءة األجنبية

 3.77 153 خاص

s8 
 3.68 225  اـ تغيير سياسة ترييع العامميف

 3.65 153 خاص
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s9 
 ييها مة لممنشأة التي تعمؿيإلر إضاية قأف قيامؾ بالعمؿ يؤدم 

 ارتناع إنتاجية المنشأة يتأ ر بتدريب العامؿ

 4.00 230  اـ

 3.46 153 خاص

s10 
 3.89 230  اـ ارتناع إنتاجية المنشأة يتأ ر بتدريب العامؿ

 3.27 153 خاص

s11 
 مة لممنشأة التي تعمؿ ييهايف قيامؾ بالعمؿ يؤدم إلر إضاية قأ

 لعامؿارتناع إنتاجية المنشأة يتأ ر بتدريب ا

 3.15 228  اـ

 3.12 153 خاص

s12 
 4.17 230  اـ كناءة المنشأة ترتبط بكناءة العامؿ

 3.78 153 خاص

 spssالباحث باستخداـ برنامج  إ دادالمصدر: مف 

اt-test for Equality of Means(الخابارا39-3لدجد لا)

 
Levene's Test for Equality of 

Variances 
t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

S1 1.817 .179 2.427 378 .016 

S2 1.191 .276 -.919 381 .359 

S3 2.051 .153 -3.583 378 .000 

S4 4.046 .045 .658 380 .511 

S5 .100 .753 -1.037 377 .301 

S6 .707 .401 -.012 380 .991 

S7 10.861 .001 1.002 380 .317 

S8 1.604 .206 .268 376 .789 

S9 52.817 .000 4.850 381 .000 

S10 46.469 .000 5.873 381 .000 

S11 2.608 .107 .253 379 .800 

S12 13.564 .000 3.786 381 .000 

 Spssالباحث باستخداـ برنامج  إ دادمف 
 :( ما يمي39-3)الجدكؿ  يي تبيف النتاسج الكاردة

  إف قيمةsig.  الختبارLevene's Test  يحدد لنا ما إذا كاف تبايف المجتمعيف متساكم أك غير متساكم
ي ف تبايف المجتمعيف غير متساكييف   1.15أقؿ مف مستكل الداللة  .sigي ذا كانت قيمة 

(s4,s7,s9,s10,s11)  بينما إذا كانت قيمةsig.  ي ف تبايف المجتمعيف متساكييف  1.15أكبر مف
(s1,s2,s3,s5,s6,s8,s12). 

 قيمة  إفsig.  لممتغيراتS1, S3, S9, S10, S12  ي ف النرؽ  لذلؾ 1.15أقؿ مف مستكل الداللة
 كالعاـ معنكم. المنظـ بيف متكسطي مجتمعي القطاع الخاص

 قيمة إف sig.  لممتغيراتS2, S4,S5, S6,S7, S8, S11  ي ف  لذلؾ 1.15أكبر مف مستكل الداللة
 كالعاـ غير معنكم. المنظـ اع الخاصالنرؽ بيف متكسطي مجتمعي القط

 series meanبالمتكسط  missing valuesتـ استبداؿ القيـ المنقكدة  -2
اشظرةالدمشاأةادريسالدمالالدباري:(ا3-5-4-1)

 :حيث إف 1.15كذلؾ  ند مستكل داللة تمت دراسة نظرة المنشأة لرأس الماؿ البشرم     
الددرلسةااتفرضي

 ظر المنشأة لمعامميف لديها كرأس ماؿ بشرم مهـ يي  مؿ المنشأةتن: ال H0يرضية العدـ 
 تنظر المنشأة لمعامميف لديها كرأس ماؿ بشرم مهـ يي  مؿ المنشأة: H1يرضية البديمة 

 كتـ ترميز متغيرات نظرة المنشأة لرأس الماؿ البشرم كيؽ ما يمي:
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ايسامالاباريامهمافعاعملالدمشاأةشظرةالدمشاأةادل املينادديهااورا(اارميزاماغيرلتا42-3لدجد ل)
 الرمز المتغير

 S1 تنظر المنشأة أليؾ كعنصر بشرم يصعب االستغناء  نه

 S2 معامميف جميع حقكقهـاإلدارة تضمف ل

 S3 تمقر ابتكارات كاالنجازات الر اية كاالهتماـ مف اإلدارة

 S4 تقـك اإلدارة بتقييـ دكرم لمعماؿ كامتحاف الكناءات

 M1 شأة لمعامميف لديها كرأس ماؿ بشرم مهـ يي  مؿ المنشأةنظرة المن

 الباحث إ دادالمصدر: مف 

 (:40-1كحصمنا  مر النتاسج المكضحة يي الجدكؿ )
ا(اشظرةالدمشاأةادل املينادديهااوريسامالاباريامهمافعاعملالدمشاأة41-3لدجد لارقما)

 القطاع المتغير

 التكرار
الكسط 
 الحسابي

غير  لنتيجةا %c.v االنحراؼ
مكايؽ 
 بشدة

غير 
 مكايؽ

 مكايؽ محايد
مكايؽ 
 بشدة

S1 غير مكايؽ 52.70 1.212 2.30 8 24 37 62 76  اـ 
 غير مكايؽ 58.75 1.175 2.00 4 46 05 37 75 خاص

S2 غير مكايؽ 51.61 1.156 2.24 4 27 32 68 79  اـ 
 غير مكايؽ 52.47 1.233 2.35 7 49 43 26 28 خاص

S3 غير مكايؽ 52.02 1.212 2.33 7 25 39 60 75  اـ 
 محايد 46.25 1.295 2.80 01 51 47 30 35 خاص

S4 محايد 49.69 1.292 2.60 01 71 30 55 63  اـ 
 غير مكايؽ 47.54 1.198 2.52 5 35 32 39 21 خاص

M1 غير مكايؽ 36.46 1.862 4.37 - - - - -  اـ 

 غير مكايؽ 36.32 1.879 4.24 - - - - - خاص

 Spssالباحث باستخداـ برنامج  إ دادالمصدر: مف 

 مع العمـ أف معامؿ االختالؼ:

C.V% = 
اإلنحراؼ المعيارم
المتكسط الحسابي

 × 100 

 نالحظ مف الجدكؿ السابؽ:
( 24-3)كالجدكؿ  النتيجة غير مكايؽكانت ك  4.37متكسط المرجح اليي القطاع العاـ: بمغ  -0

 .)الحياد( 3 ند القيمة  one sample testبار يكضح اخت
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 دلقطاعالد اماone sample testلخابارا(ا42-3لدجد ل)

 المتغير الرمز
t Sig. (2-tailed) 

S1 تنظر المنشأة أليؾ كعنصر بشرم يصعب االستغناء  نه 
-8.652 .000 

S2 معامميف جميع حقكقهـاإلدارة تضمف ل 
-9.985 .000 

S3 رات كاالنجازات الر اية كاالهتماـ مف اإلدارةتمقر ابتكا 
-8.321 .000 

S4 تقـك اإلدارة بتقييـ دكرم لمعماؿ كامتحاف الكناءات 
-4.653 .000 

M1 نظرة المنشأة لمعامميف لديها كرأس ماؿ بشرم مهـ يي  مؿ المنشأة 
-11.072 .000 

 Spssالباحث باستخداـ برنامج  إ دادالمصدر: مف 

أم أف النرضية البديمة هي مف الشكؿ  ياألخذ بعيف اال تبار أف االختبار باتجا  كاحد يمينمع         
H1: M>3  ي ننا نالحظ أف القيمة المحسكبة لالختبار أصغر مف القيمة الجدكلية المأخكذة مف جدكؿ

لمعامميف لديها تنظر ال المنشأة التي تنص  مر أف  التكزيع الطبيعي المعيارم كبالتالي نقبؿ يرضية العدـ
 .كرأس ماؿ بشرم مهـ يي  مؿ المنشأة

( 23-3كالجدكؿ )النتيجة غير مكايؽأ كانت ك  4.24متكسط المرجح اليي القطاع الخاص: بمغ  -4
 )الحياد(. 3 ند القيمة  one sample testيكضح اختبار 

 لدخاصدلقطاعااone sample testلخابارا(ا43-3لدجد ل)

 المتغير الرمز
t Sig. (2-tailed) 

S1 تنظر المنشأة أليؾ كعنصر بشرم يصعب االستغناء  نه 
-10.523 .000 

S2 اإلدارة تضمف العامميف جميع حقكقهـ 
-6.493 .000 

S3 تمقر ابتكارات كاالنجازات الر اية كاالهتماـ مف اإلدارة 
-1.936 .055 

S4 تقـك اإلدارة بتقييـ دكرم لمعماؿ كامتحاف الكناءات 
-4.993 .000 

M1 نظرة المنشأة لمعامميف لديها كرأس ماؿ بشرم مهـ يي  مؿ المنشأة 
-8.263 .000 

 spssمف أ داد الباحث باستخداـ برنامج 

مع األخذ بعيف اال تبار أف االختبار باتجا  كاحد يميني أم أف النرضية البديمة هي مف الشكؿ 
H1: M>3 ف القيمة الجدكلية المأخكذة مف جدكؿ ي ننا نالحظ أف القيمة المحسكبة لالختبار أصغر م

تنظر لمعامميف لديها ال المنشأة التكزيع الطبيعي المعيارم كبالتالي نقبؿ يرضية العدـ التي تنص  مر أف 
 .كرأس ماؿ بشرم مهـ يي  مؿ المنشأة

تشتت اإلجابات نتيجة تنكع أسمكب  ر% كهذا يدؿ  م61% إلر 36تراكح معامؿ االختالؼ بيف  -3
تطبيقها  مر جميع ك كيعكد ذلؾ إلر ضعؼ النظاـ اإلدارم يي إيجاد سياسة كاحدة  أرة لمعامميف لديهااإلدا

 .العامميف
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الإلدلرةابمااياالءمامعامفه ماريسالدمالالدبارياسل  ياغييرا(ا3-5-4-2)
 1.15ة كذلؾ  ند مستكل دالل تغيير أسمكب اإلدارة بما يتالءـ مع منهكـ رأس الماؿ البشرمتمت دراسة   

ا:فرضياتالددرلسة
 .كجد ضركرة لتغيير أسمكب اإلدارة بما يتالءـ مع منهـك رأس الماؿ البشرمت: ال H0يرضية العدـ 

 .كجد ضركرة لتغيير أسمكب اإلدارة بما يتالءـ مع منهـك رأس الماؿ البشرمت: H1 بديمةنرضية الال
إلدارة بما يتالءـ مع منهكـ رأس الماؿ تغيير أسمكب ايكضح مجمك ة األسسمة لقياس  (22-3)الجدكؿ ك 

ا.البشرم
ا(اارميزاماغيرلتااغييرايسل  الإلدلرةابمااياالءمامعامفه ماريسالدمالالدباري44-3لدجد لا)

 الرمز المتغير
 S5 أ طاء العامؿ حرية أك ر بالعمؿ الذم يقـك به

 S6 ربط الدخؿ بالعمؿ المنجز

 S7 عالية مف الكناءة األجنبيةاال تماد  مر الكناءات السكرية أك ر ي

 S8 ترييع العامميفتغيير سياسة 

 M2اتغيير أسمكب اإلدارة بما يتالءـ مع منهـك رأس الماؿ البشرم

 الباحث إ دادالمصدر: مف 

 (:41-1كحصمنا  مر النتاسج المكضحة يي الجدكؿ )
ادباري(ااغييرايسل  الإلدلرةابمااياالءمامعامفه ماريسالدمالال45-3لدجد لا)

 القطاع المتغير
 التكرار

الكسط 
 الحسابي

غير مكايؽ  النتيجة %C.V االنحراؼ
 بشدة

غير 
مكايؽ  مكايؽ محايد مكايؽ

 بشدة

S5 
 مكايؽ 32.35 1.100 3.40 47 019 48 54 01  اـ
 مكايؽ 31.79 1.119 3.52 47 67 46 45 8 خاص

S6 
 محايد 37.58 1.244 3.31 35 96 43 52 40  اـ
 محايد 36.71 1.215 3.31 44 64 45 49 05 خاص

S7 
 مكايؽ 25.08 973. 3.88 61 003 31 40 5  اـ
 مكايؽ 31.25 1.178 3.77 28 56 45 02 01 خاص

S8 
 مكايؽ 28.40 1.045 3.68 27 012 37 31 7  اـ
 مكايؽ 32.11 1.172 3.65 35 69 43 03 03 خاص

M2 
 مكايؽ 17.42 1.644 3.57 - - - - -  اـ

 مكايؽ 23.43 1.832 3.56 - - - - - خاص

 Spssالباحث باستخداـ برنامج  إ دادالمصدر: مف 

 نالحظ مف الجدكؿ السابؽ ما يمي:
يي حيف أف المتكسط المرجح  (مكايؽ)يي القطاع العاـ: كانت أغمب اإلجابات يي القطاع العاـ  -0

خاصة ك  هـف بتغيير سياسة اإلدارة تجاهيمكف القكؿ أف أغمب العامميف يرغبك  لذلؾ 3.57كاف 
لـ يمقر  (s6)ال أف ربط الدخؿ بالعمؿ المنجزإنظاـ الترييع كا  طاء حرية أك ر لهـأ ييما يتعمؽ ب
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أ محايد كانت النتيجة لذلؾ% 37.58استحساف األغمبية كبقيت اآلراء مختمنة بتشتت كبير 
 )الحياد(. 3يمة  ند الق one sample test( يكضح اختبار 26-3كالجدكؿ )

 دلقطاعالد اماone sample testلخابارا(ا46-3لدجد لا)ا

 t Sig. (2-tailed) المتغير الرمز

S5 أ طاء العامؿ حرية أك ر بالعمؿ الذم يقـك به 
5.502 .000 

S6 ربط الدخؿ بالعمؿ المنجز 
3.720 .000 

S7 جنبيةاال تماد  مر الكناءات السكرية أك ر يعالية مف الكناءة األ 
13.720 .000 

S8 تغيير سياسة ترييع العامميف 
9.825 .000 

M2 اتغيير أسمكب اإلدارة بما يتالءـ مع منهـك رأس الماؿ البشرم
11.415 .000 

 spssمف أ داد الباحث باستخداـ برنامج 

ؿ أم أف النرضية البديمة هي مف الشك يمع األخذ بعيف اال تبار أف االختبار باتجا  كاحد يمين
H1: M>3  ي ننا نالحظ أف القيمة المحسكبة لالختبار أكبر مف القيمة الجدكلية المأخكذة مف جدكؿ

ضركرة لتغيير أسمكب  كجكدالتكزيع الطبيعي المعيارم كبالتالي نقبؿ النرضية البديمة التي تنص  مر 
 .اإلدارة بما يتالءـ مع منهكـ رأس الماؿ البشرم

كبالتالي يمكننا القكؿ أف أغمب العامميف يي  3.56ط المرجح المتكس يي القطاع الخاص: بمغ -4
هك ربط  ان أك ر اإلجابات تشتت ككانتأ  هـالقطاع الخاص يرغبكف بتغيير سياسة اإلدارة تجاه

كما هك الحاؿ يي القطاع العاـأ كالجدكؿ  كانت النتيجة محايد لذلؾ (s6)الدخؿ بالعمؿ المنجز
 )الحياد(. 3 ند القيمة  one sample test( يكضح اختبار 3-27)

الدخاصدلقطاعااone sample testلخاباراا(47-3لدجد لا)
 t Sig. (2-tailed) المتغير الرمز

S5 أ طاء العامؿ حرية أك ر بالعمؿ الذم يقـك به 
5.782 .000 

S6 ربط الدخؿ بالعمؿ المنجز 
3.126 .002 

S7  الكناءة األجنبيةاال تماد  مر الكناءات السكرية أك ر يعالية مف 
8.097 .000 

S8 تغيير سياسة ترييع العامميف 
6.900 .000 

M2 اتغيير أسمكب اإلدارة بما يتالءـ مع منهـك رأس الماؿ البشرم
8.513 .000 

 spssمف أ داد الباحث باستخداـ برنامج 

ي مف الشكؿ أم أف النرضية البديمة ه يمينيمع األخذ بعيف اال تبار أف االختبار باتجا  كاحد 
H1: M>3  ي ننا نالحظ أف القيمة المحسكبة لالختبار أكبر مف القيمة الجدكلية المأخكذة مف جدكؿ

ضركرة لتغيير أسمكب  كجكدالتكزيع الطبيعي المعيارم كبالتالي نقبؿ النرضية البديمة التي تنص  مر 
 .اإلدارة بما يتالءـ مع منهكـ رأس الماؿ البشرم
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تباع مر مف معامؿ االختالؼ يي القطاع العاـ كيعكد ذلؾ إل يي القطاع الخاص أمعامؿ االختالؼ  -3
ف كاف يختمؼ  القطاع العاـ  مف منشأة ألخرل. تطبيؽيي مجاؿ النظاـ داخمي مكحد كا 

الد القةابينااشميةاريسالدمالالدباريا وفاءةالدمشاأة:(ا3-5-4-3)
 :1.15كذلؾ  ند مستكل داللة  ةالعالقة بيف تنمية رأس الماؿ البشرم ككناءة المنشأ

افرضياتالددرلسة:
 . القة بيف تنمية رأس الماؿ البشرم ككناءة المنشأةكجد ت: ال H0يرضية العدـ 

 . القة بيف تنمية رأس الماؿ البشرم ككناءة المنشأةكجد ت: H1 بديمةنرضية الال
ما يتالءـ مع منهكـ رأس الماؿ تغيير أسمكب اإلدارة بلقياس ال سسمةاأليكضح مجمك ة  (28-3)الجدكؿ ك 

 البشرم
ا(اارميزاماغيرلتااغييرايسل  الإلدلرةابمااياالءمامعامفه ماريسالدمالالدباري48-3لدجد لا)

 الرمز المتغير
 S9 مة لممنشأة التي تعمؿ ييهاف قيامؾ بالعمؿ يؤدم إلر إضاية قيأ

 S10 ارتناع إنتاجية المنشأة يتأ ر بتدريب العامؿ
 S11 تاجية المنشأة يتأ ر بتدريب العامؿارتناع إن

 S12 كناءة المنشأة ترتبط بكناءة العامؿ

 M3 العالقة بيف تنمية رأس الماؿ البشرم ككناءة المنشأة

 Spssالباحث باستخداـ برنامج  إ دادالمصدر: مف 

 (:41-1كحصمنا  مر النتاسج المكضحة يي الجدكؿ )
الدمالالدباريا وفاءةالدمشاأةا(الد القةابينااشميةاريس49-3لدجد ل)

 القطاع المتغير
 التكرار

الكسط 
غير مكايؽ  النتيجة %c.v االنحراؼ الحسابي

 بشدة
غير 
مكايؽ  مكايؽ محايد مكايؽ

 بشدة

S9 
 مكايؽ 22.48 1.899 2 59 032 42 3 01  اـ
 مكايؽ 36.76 0.474 3.26 34 59 48 05 09 خاص

S10 
 مكايؽ 22.03 1.857 3.89 26 038 43 40 4  اـ
 محايد 37.28 0.409 3.47 08 65 31 41 41 خاص

S11 
 محايد 33.68 0.160 3.05 05 86 63 27 07  اـ
 محايد 40.93 0.477 3.04 02 56 36 49 08 خاص

S12 
 مكايؽ 13.50 1.563 2.07 82 041 04 9 5  اـ
 مكايؽ 30.69 0.061 3.78 20 73 05 04 04 خاص

M3 
 مكايؽ 16.25 1.608 3.81 - - - - -  اـ
 مكايؽ 27.63 1.924 3.20 - - - - - خاص

 Spssالباحث باستخداـ برنامج  إ دادالمصدر: مف 

 نالحظ مف الجدكؿ السابؽ :
بالتالي يمكننا القكؿ أف هنالؾ  القة بيف تنمية رأس الماؿ  3.8القطاع العاـ: بمغ المتكسط المرجح  -0

تجدر اإلشارة أف معامؿ االختالؼ كاف منخنض مما يدؿ ك يي القطاع العاـأ البشرم ككناءة المنشأة 
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 3 ند القيمة  one sample test( يكضح اختبار51-3اإلجابات كانت متقاربةأ كالجدكؿ ) مر أف 
 )الحياد(.

 دلقطاعالد اماone sample testلخابارا(ا52-3لدجد ل)
 t Sig. (2-tailed) المتغير الرمز

S9 مة لممنشأة التي تعمؿ ييهايبالعمؿ يؤدم إلر إضاية قف قيامؾ أ 
16.800 .000 

S10 ارتناع إنتاجية المنشأة يتأ ر بتدريب العامؿ 
15.768 .000 

S11 ارتناع إنتاجية المنشأة يتأ ر بتدريب العامؿ 
2.184 .030 

S12 كناءة المنشأة ترتبط بكناءة العامؿ 
20.563 .000 

M3 سرأ تنمية بيف العالقة  000. 19.701 المنشأة ككناءة البشرم الماؿ 

 spssمف أ داد الباحث باستخداـ برنامج 

مع األخذ بعيف اال تبار أف االختبار باتجا  كاحد يميني أم أف النرضية البديمة هي مف الشكؿ     
H1: M>3 دكؿ ي ننا نالحظ أف القيمة المحسكبة لالختبار أكبر مف القيمة الجدكلية المأخكذة مف ج

 القة بيف تنمية رأس  كجكد مر بالتالي ي ننا نقبؿ النرضية البديمة التي تنص التكزيع الطبيعي المعيارم 
 .الماؿ البشرم ككناءة المنشأة

بالتالي يمكف القكؿ أف هنالؾ  القة بيف تنمية  3.20: بمغ المتكسط المرجح المنظـ القطاع الخاص -4
المتغيريف  بالرغـ مف أف نتيجةأ المنظـ لقطاع الخاصرأس الماؿ البشرم ككناءة المنشأة يي ا

S10,S11 كا تماد   المنظـ كانت محايد مما يدؿ  مر ضعؼ نظاـ التدريب يي القطاع الخاص
% مما 20% إلر 37باألغمب  مر أيراد متدربيف سابقا. مع العمـ أف معامؿ االختالؼ تراكح بيف 

 ند القيمة  one sample test( يكضح اختبار50-3)أ كالجدكؿكبير يي اإلجابةاليدؿ  مر التشتت 
 )الحياد(. 3

 لدخاصدلقطاعااone sample testلخابارا(ا51-3لدجد ل)
 t Sig. (2-tailed) المتغير الرمز

S9 000. 4.449 أف قيامؾ بالعمؿ يؤدم إلر إضاية قسمة لممنشأة التي تعمؿ ييها 

S10 007. 2.718 امؿارتناع إنتاجية المنشأة يتأ ر بتدريب الع 

S11 194. 1.305 ارتناع إنتاجية المنشأة يتأ ر بتدريب العامؿ 

S12 000. 8.295 كناءة المنشأة ترتبط بكناءة العامؿ 

M3 000. 5.416 المنشأة ككناءة البشرم الماؿ رأس تنمية بيف العالقة 

 spssمف أ داد الباحث باستخداـ برنامج 

ختبار باتجا  كاحد يميني أم أف النرضية البديمة هي مف الشكؿ مع األخذ بعيف اال تبار أف اال
H1: M>3  ي ننا نالحظ أف القيمة المحسكبة لالختبار أكبر مف القيمة الجدكلية المأخكذة مف جدكؿ

 القة بيف تنمية رأس   مر كجكدالتكزيع الطبيعي المعيارم بالتالي ي ننا نقبؿ النرضية البديمة التي تنص 
 .م ككناءة المنشأةالماؿ البشر 
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ا(ادرلسةالالخاالفافعالدماغيرلتالدجديدةابينالدقطاعالدخاصا لدقطاعالد ام3-5-4-4)
كالقطاع العاـ يكاف ال المنظـ بيف القطاع الخاص  المبحك يفجابات بعد دراسة مدل اختالؼ يي إ

 مف التي حصمنا  ميهاسج النتا ككانتها اؤ نشإبد دراسة مدل هذا التأ ير  مر المتغيرات الجديدة التي تـ 
 :مكضحة يي الجدكؿ اآلتي spssخالؿ برنامج 

 (اإحراءلتالدمجم عةالدمدر سة52-3لدجد ل)

 N Mean Std. Deviation القطاع 
Std. Error 

Mean 

 البشرم الماؿ لرأس  المنشأة نظرة
 05697. 86400. 2.3692 230  اـ

 07064. 87952. 2.4163 155 خاص

 المنشأة رةأدا سياسة تغير
 04983. 75568. 3.5688 230  اـ

 06623. 82451. 3.5638 155 خاص

 البشرم الماؿ رأس تنمية بيف العالقة

 المنشأة ككناءة

 04073. 61774. 3.8025 230  اـ

 07568. 94223. 3.4099 155 خاص

 Spssالباحث باستخداـ برنامج  إ دادالمصدر: مف 

 (:11-1ي الجدكؿ )كحصمنا  مر النتاسج المكضحة ي
اد يشاينامساقلايناT testلخاباراا(53-3لدجد ل)

 .t df Sig المتغير الرمز

M1 1.613 383 -1.540 نظرة المنشأة لرأس الماؿ البشرم 
M2 1.950 383 1.164 تغيير سياسة أدارة المنشأة 
M3 1.111 383 2.938 العالقة بيف تنمية رأس الماؿ البشرم ككناءة المنشأة 

 spssأ داد الباحث باستخداـ برنامج  مف

 المنظـ بيف القطاع الخاص ان اختاليال يظهراف  M1, M2متغيريف النالحظ مف الجدكؿ السابؽ أف    
كالقطاع  المنظـ اختالؼ يي اإلجابة بيف القطاع الخاصيظهر كجكد  M3كالقطاع العاـ بينما المتغير 

س الماؿ البشرم ككناءة المنشأة تختمؼ بيف القطاع الخاص العاـ مما يدؿ  مر أف العالقة بيف تنمية رأ
 كالقطاع العاـ.

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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ا لدا ريات:ساشااجاتالال
ا:ساشااجاتلال
انخناض معدؿ العاسد مف االست مار يي رأس الماؿ البشرم يي الساحؿ السكرم مقارنة بالدكؿ النامية  .1

ما يي دالة الكسب المكسعة تراكح بيف سنكيا كيؽ دالة الكسب البسيطةأ بين %6.2األخرلأ حيث بمغ 
2 , %04% . 

معدؿ العاسد مف االست مار يي رأس الماؿ البشرم لمعامميف الحاصميف  مر شهادة المعهد أ مر مف  .2
 معدؿ العاسد مف االست مار يي رأس الماؿ البشرم لمعامميف الحاصميف  مر الشهادة الجامعية.

قيمة الدخؿ المستحؽ لمعامؿ نتيجة  بات نسبة الترييع ضعؼ سياسة الترييع يي التم يؿ الصحيح ل .3
 لجميع العامميف يي القطاع العاـ كتقميد القطاع الخاص لسياسة الترييع يي القطاع العاـ.

يي   مر دخؿ النرد كبيرله تأ ير دخؿ النرد يي القطاع العاـ بينما   مرليس لمتدريب أم تأ ير  .4
 القطاع الخاص المنظـ.

 لهـ. مستكل التعميـمع ارتناع  يةعامميف الذيف قامكا بدكرات تدريبارتناع نسبة ال .5

 ارتناع نسبة العامميف الذيف قامكا بدكرات التدريب مع ارتناع مستكاهـ الكظيني. .6
نسبة التم يؿ  كهذا ينسر ارتناعالدخؿ يي القطاع العاـ بمستكل التعميـ ك دد السنكات الكظينية  ارتبط .7

مستكل تناكت الدخؿ داخؿ إلر أدل مما طاع الخاص تدخؿ  كامؿ أخرل بينما يي الق, %71.6إلر 
 %.25.7الكاحد كهذا ما ينسر انخناض نسبة التم يؿ إلر  التعميـ

 .المنظـ االست مار بيف القطاع العاـ كالقطاع الخاص  مرمعدؿ العاسد  دـ كجكد يركؽ يي  .8

يحنزهـ  مر العمؿ بشكؿ جتما ي مما االستقرار الكظيني كاال  مرتأميف المسكف لمعامميف  يسا د .9
 ريع مف كناءة المنشأة.أيضؿأ كيريع مف سكيتهـأ كبالتالي ي

 .المنظـ القطاع العاـ كالقطاع الخاص بيفلمعامميف  مستكل التعميـ يياختالؼ  ال يكجد .10

نشاط بطبيعة  أ ركالقطاع العاـ إال أنها ال تت المنظـ بيف القطاع الخاص اختمنت المكاييت كالحكايز .11
 المنشأة .

مقياـ بعمؿ ل ديعهالدخؿ الذم يتقاضا  العامؿ غير مالسـ لممستكل المعيشي أك لطبيعة  ممه مما  .12
 انخناض كناءة العامؿ. مؤديا ذلؾ إلرأضايي خارج المنشأة 

العمؿ كتسبها العامؿ خالؿ سنكات دراسته ال تالءـ طبيعة االشهادة التعميمية كالمعمكمات التي إف  .13
 لية تربط المنشيت التعميمية بسكؽ العمؿ.آكيعكد ذلؾ لعدـ تكاير  ـ بهالذم يقك 
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هذ  البرنامج إلر  تهدينتيجة رغبة ذاتيةأ ك بها العاممكف  تحؽلاالتي  يةبرامج التدريبالكانت أغمب  .14
مكاكبة التطكر التقني لطبيعة العمؿ بالتالي كانت أغمبها دكرات تدريب  مر الحاسب كتعمـ المغة 

لتحديد مدل حاجاتهـ لمتدريب  ضعؼ اإلدارة يي  ممية تقييـ العامميفأ كمف هنا يظهر األجنبية
 .تؤدم إلر ريع كناءتهـ بما يتالءـ مع طبيعة  ممهـ يةدكرات تدريبإلر إجراء كديعهـ 

لديه كهذا ال يكير  القطاع  لمعامميف كالتأميف الصحي تميز القطاع العاـ بتكيير الشركط الصحية .15
 .ب العامميف لديهألغمالخاص 

 .لمعامميف لديها كرأس ماؿ بشرم مهـ يي  مؿ المنشأة )العامة كالخاصة(ال تنظر المنشأة .16

 .سكاء يي القطاع العاـ كالخاص المنظـ تجاههـأغمب العامميف بتغيير سياسة اإلدارة رغب  .17

 . القة بيف تنمية رأس الماؿ البشرم ككناءة المنشأة تكجد .18

 العاـ.يف الخاص المنظـ ك ية رأس الماؿ البشرم ككناءة المنشأة بيف القطا العالقة بيف تنم اختمنت .19

 لدا ريات:
 مر الرغـ مف الزيادة يي األجكر خالؿ السنكات السابقة إال أنها مازالت منخنضة بمقياس العاسد مف  .1

مف االست مار يي رأس الماؿ البشرم كهذا ما يتطمب منح زيادة يي األجكر باستخداـ معدؿ العاسد 
 % مقارنة بالدكؿ المتقدمة.07االست مار يي رأس الماؿ البشرم ليصؿ لنسبة 

إ ادة صياغة سياسات الترييع بما يتالءـ مع الجهد المبذكؿ بالعمؿ كربطه بدكرات التدريب التي  .2
 تناسب العمؿ ك دد سنكات الخبرة لكؿ مستكل تعميمي  مر حدا.

الجهد المبذكؿ مف قبؿ العامؿ كطبيعة النشاط كا  ادة  ضبط نظاـ المكاييت كالحكايز بما يتالءـ مع .3
ف الحد األدنر مف تنعيؿ اإل انات المالية كالغير مالية لمعامميف الذيف بحاجتها بشكؿ  ادؿ ليضم

 لهـ. المستكل المعيشي

إدخاؿ معدؿ العاسد  مر رأس الماؿ البشرم يي الميزانية العمكمية باستخداـ طريقة رسممة الركاتب  .4
 كر.كاألج

ضركرة تدخؿ النقابات كالشؤكف االجتما ية يي القطاع الخاص لتحديد األجكر لكؿ مستكل تعميمي  .5
 كمراقبة سياسات الترييع.

ينعكس المنظـ بما يريع سكية اإلنتاج ك  االهتماـ بالتعميـ كالتدريب يي كال القطا يف العاـ كالخاص .6
 كريا  النرد كالمجتمع. أإيجابا  مر التنمية

مما يؤدم إلر تأهيؿ  أتقكـ بربط المنشيت التعميمية بسكؽ العمؿ ضمف خطط زمنية محددة كضع آلية .7
 األيراد بما يتالءـ مع حاجة سكؽ العمؿ كتقديمهـ لمعمؿ يي الكقت المناسب.
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تنعيؿ الرقابة اإلدارية الداخمية يي المنشيت االقتصادية كتطكير قسـ المكارد البشرية كتعديؿ  .8
كمتابعة  ممهـ لكضع تقييـ  أاسة الكضع االجتما ي كاالقتصادم لمعامميف لديهصالحياته ليتضمف در 

برامج الكالعمؿ  مر ترميـ النقص يي الخبرة  ف طريؽ  أدكرم مف أجؿ تحديد كناءة العامميف
 .يةالتدريب

االهتماـ بالشركط الصحية كضماف الطبابة لمعامميف يي المنشيت االقتصادية يي القطاع العاـ  .9
 ع الخاص  مر حد سكاء مما يؤدم بطريقة مباشرة إلر ريع كناءة العمؿ كالعماؿ.كالقطا
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 لدمرلجعالد ربية:

الدوا :
  الـ الكتابأ القاهرةأ مصر. أ دارلدادري ا لداشمية -0973محمد جماؿ بر يأ

أ دار الحامد لمتكزيع  SPSSاحليلالدبياشاتالإلحرائيةاباساخدلمابرشامجا -4115البيانيأ محمد مهدمأ
 كالنشرأ الطبعة األكلرأ  مافأ األردف. 

الد امةا-(4118تيسيرأ محمد ) اعلىايدلءالد املينافعالدارواتالدمسانمة الدادري ا يثرنا لسارلايجية
 األكاديمية العربية لمعمكـ المالية كالمصريية أيرع الكرؾأ األردف. ألدرشاعيةالألردشية

 الدار الجامعيةأ اإلسكندرية.  أاشميةالدم لردالدباريةخلالسارلايجعاداخطيطا امد - 4113حسفأ راكية أ 

 أ دار السحابأ الطبعة ال انيةأ القاهرة. اوش د جياالدا ليما لدا لم -( 4119خميسأ محمد  طية)

 .أ القاهرةدار النكر العربي أ إدلرةالدم لردالدباريةامنالدشظريةاإدىالداطبيق -( 0998سا اتيأ أميف )
 الـ الكتب الحديث  أإدلرةالدم لردالدبارية:امدخلالسارلايجع -(4114السالـأ مؤيد أ كصالحأ  ادؿ )

 لمنشر كالتكزيعأ إربد.
الدس  دية -(0982محمد  بداهلل) الشبانيأ الد ربية الدمملوة افع ا اطبيقااها معهد  الرياضأ ألدميزلشية

 اإلدارة العامة.
 األردف. دار الشركؽأ  مافأ أشظرياتالدا لم -4113الزغكؿأ  مادأ

ا لد ملية -(4111 بد الباقيأ صالح ) الد لمية الدشاحية امن الدبارية الدم لرد أ الدار الجامعيةأ إدلرة
 القاهرة.

 أ المعهد العربي لمتخطيط بالككيتأ الككيت.قياسام دلالد ائداعلىالدا ليم -(4119 بد القادرأ  مي )

الدبارية – 0982ياسيف أ   مي محمد أ سعيد - بد الكهابأ  امر  أ دار المريخ  محاسبةالدم لرد
 لمنشر.

 أ دار زهراف لمنشرأ  ماف. إدلرةالدق ىالدبارية -( 0996 قيميأ  مر )

الدبارية -0982 مي محمد  بد الكهاب أسعيد ياسيف  امر  الدم لرد أدار المريخ لمنشرأ  محاسبة
 مصر.

الألعماليسعد  مي أ أحمد  مي أ  –العنزل أ أد. صالح  الدفوريافعامشظمة اريسالدمال دار أ دلرة
 .النهضة العربيةأ القاهرة

 أ مديرية تربية لكاء البتراءأ األردف.تد تيتشتالمجامعالددرلسةا ا -4110 زياد احمد أالطكيسي
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 أدار مجدالكم لمنشر كالتكزيع ألإلدلرةالإلسارلايجية:احاالتا شماذجااطبيقية -( 4114القطاميفأ أحمد )
 .ف ما

أ دارة المعريةأ القاهرةأ مصرأ المنظمة العربية شظريةاريسالدمالالدباري-4115الكبيسيأ صالح الديفأ 
 لمتنمية اإلدارية.
 أ دار النهضة العربيةأ القاهرة. درلساتافعالدمحاسبةالالجاماعية-0979مكسرأ احمد 

الدب -(4116المرسيأ جماؿ الديف محمد ) ادلم لرد الإلسارلايجية أ دار الجامعية لمطبا ة اريةلإلدلرة
 .كالنشرأ األردف

ا لد القاتالإلشساشية -(0974زكي محمكد) هاشـأ الألفرلد افعاإدلرة  أدار المعارؼ ألالاجاناتالدحديثة
 مصر.أ القاهرة

 لدمجالتا لدد ريات:

سارلايجيةا -( 4112أبك دكلةأ جماؿ ) إدلرةا لقعاعمليةالدربطا لداواملاماابيناإسارلايجيةالدمشظمةا ل 
 أأ رياض طهماز. -2أ العدد 41أ أبحاث اليرمكؾأ مجمد لدم لردالدبارية

فعالد طنالد ربعا د رالداربيةاالألنميةالداشم يةادريسالدمالالدباري – 4101أيكب محمد أ نايز أ 
 أ السنة السابعةأ كانكف ال انيأ الرياض. 22. مجمة العمـك اإلنسانية أالعدد لدا ليمافيها ا

 أ مركز الخبرات المهنية لإلدارة "بيميؾأ القاهرة.  لد مليةالدادريبية -(4112د الرحمف)تكييؽ أ ب

لإلفراحالدمحاسبعافعاظلاا سعالدمشهجالدمحاسبعالدم اررادياملا – 4119خمؼ أ لعيبي هاتك أ
 ( مارؾ )  ضك اتحاد جامعات العالميأ بحث مسجؿ لألكاديمية العربية يي الدنلدمحاسبةالالجاماعيةا

اإسارلايجيةا -0980الركابيأ  بد صمد أ  افع الدباري الدمال اريس ا ينمية الإلشسان افع لالساثمار
 .أ الككيتأ مجمة االقتصادملدارشيعالدخليجية

مجمة العمؿ  لالساثمارافعالداو ينالدبارياعلىامسا ىالدمار ع, - 0997زايدأ محمد  صاـ الديفأ 
 .8العربيةأ  دد 

أ بحكث ندكة تخطيط كتننيذ البرامج التدريبية المنعقدة يارالد سائلالدا ليميةلخا -(0980زالطيمكأ ياركؽ)
 جمادل ال انية. 42-40يي معهد اإلدارة العامة بالرياض يي النترة ما بيف 

 أ المنظمة العربية لمعمـك اإلداريةأ القاهرة.لدادري الإلدلري -0971السمميأ  ميأ 

  ة.أ مجمة اإلدارة العامةأ السعكدي م لردالدباريةمحاسبةالد -0988 بد اؿ أداـ أ يكحناأ 

ا ا - 0995 بد الخالؽ أ أسامة  ميأ  الد ربية الدبارية الدم لرد اظلااشمية افع الدبقاء لسارلايجيات
 . منظمة العمؿ العربية. 61مجمة العمؿ العربية العدد  ألدماغيرلتالالقاراديةالدجديد
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الحسف أ ربحي أ األكاديمية العربية لمعمكـ المالية  بد الكهابأ د. مر أبكزبدأ أحمد محمد أ د. 
ايماكالمصريية أ الممتقر السنكم الحادم  شر لمسسكلي التدريب المنعقد تحت  نكاف " اارف لدادري 

 ـ. 31/01/4114 – 46" أ  ماف المممكة األردنية الهاشمية أ لساثمار

معهد  الرياضأ أةالألفرلدا لدمشظماتلدادري ا لداط يرا:مدخلاعلمعادف ادي -0980 مي   بد الكهابأ
 اإلدارة العامة.

لدمحاسبةاعناريسالدمالالدفوريا,ادرلسةااحليليةامعااطبيقاعلىاريسا – 4113 مي أ سمية أميف أ 
أ كمية ( أ جهاز الدراسات العميا ك البحكث 61أ العدد )بة كاإلدارة كالتأميفأ مجمة المحاس لدمالالدباري

 رة.التجارة أ جامعة القاه
 مجمة اإلدارةأ العدد ال الث. ألدقيادةالإلدلريةا لدادري افعالدخدمةالدمدشية -(0969جعنر) العبدأ

أ  رقةاعمتتتلامقدمةادلمؤامرالد ربعالدثادثادالسااارلتا لدادري  -(4112العػػتيبيأ سػػعد بف مرزكؽ)
 القاهرة. المنظمة العربية لمتنمية اإلداريةأ

الدحادعلداش"-0997العربيأ أشرؼ  الد ضع امرر: افع الدبارية مواشيةاا-لش واسااها-يسبابها-مية  ل 
 "أ رسالة ماجستير أ كمية االقتصاد كالعمـك السياسيةأ جامعة القاهرةأ مصر.اط يره

 المحاسبة  ف المكارد البشريةأ دار المريخ السعكديةأ الرياض. -4111يالمهكلمزأ اريؾأ 

 .07مجمة بحكث جامعة حمب " العدد  "حاسبةالدماقدمةالدم"   - 0992غنيـ  ميأ  -محمد رمضاف 

نهاية  (,الالدباريا)افعالد ائدالالقاراديلالساثمارافعاريسالدم – 4101محمكدأ محمد مصطنرأ 
أ 5/6/4101إلر  6/3/4101الدبمكـ التدريبي لممكارد البشرية بمركز تطكير األداء كالتنمية يي النترة 

 رياض.
. دراسة قدمت يي المؤتمر العممي  بيئةالساثماراريسالدمالالدباري – 4118القصاص أ مهدم محمد أ

 الدكلي ال الث لمبيسة أ جامعة جنكب الكادم. 

أ ندكة التنمية البشرية يي لداشميةالدبارية,امرلج ةاشقديةادلمفه ما لدمضم ن- 0991القصينيأ جكرجأ 
 الكطف العربيأ بيركت.

ال -0985ككبرأ ميالفأ امؤسسات الإلدلريةيدلرة أ ترجمة : محمد قاسـ القريكتيأ  بد الجبار داشمية
 .إبراهيـأ  مافأ المنظمة العربية لمعمـك اإلدارية

الدباريةا ااسييرالدم ارفافعاخدمةالدوفاءلتا)لدمهارلت(.ا – 4112منتاح أ صالح أ  الدم لرد إدلرة
 أ الكناءات البشريةأ جزاسر. رفةلدملاقىالدد دعاح لالداشميةالدباريةا افرصالالشدماجافعالقارادالدم

ا لداطبيق(.0993ياغيأ محمد) الدشظرية ابين الإلدلري  مادة  جامعة الممؾ سعكدأ الرياضأ ألدادري 
 شؤكف المكتبات .
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رؤية  –ة االقتصاد السكرم أ ندك  ريسالدمالالدباريافعاس رية - 4115المصبح أ ماد الديف أحمد.
 ريا أ دمشؽ. أ جمعية العمـك االقتصاديةأ سك شبابية

 أ  ماف: دار كاسؿ لمنشر.إدلرةالدم لردالدبارية:امدخلالسارلايجع -(4112الهيتيأ خالد  بد الرحيـ )

 أبكمية االقتصاد كالعمكـ اإلداريةأ دراسة مقدمة ريسالدمالالدفوري-4115يكسؼأ  بد الستار حسيف أ
 األردف. جامعة الزيتكنةأ
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اعالدبحثا مجالاعملها:ايسماءالدارواتالددلخلةاف(1رقما)الدملحقالدجد ل
 مكاف  ممها مجاؿ  ممها نكع القطاع اسـ الشركة

 بانياس -طرطكس إنتاجي صنا ي  اـ مصناة بانياس

 الالذقية خدمي  اـ جامعة تشريف

 طرطكس خدمي  اـ جامعة تشريف

 جبمة -الالذقية  زرا ي  اـ البحكث الزرا ية

 الالذقية زرا ي خاص سميماف الزرا ية

 طرطكس صنا ي -خدمي خاص تف الساحميمجمع الم

الزرا ة المحمية يي 
 حريصكف

 بانياس-طرطكس زرا ي خاص

 طرطكس خدمي خاص مشنر الحكمة

 طرطكس صنا ي خاص الراسد

 طرطكس صنا ي خاص الكهيب لمحديد

ا
ا(ا:ايسماءالدارواتالددلخلةافعالدبحثا دمحةام جزةاعشها2لدجد لالدملحقارقم)

 ة عنهالمحة موجز المنشأة

امرفاةاباشياس

كال ركة المعدنية يي   شركات القطاع العاـ التابعة لكزارة الننط  هي إحدل
.المكقع مع شركة  0972/ لعاـ 41سكريا. أقيمت المصناة بمكجب العقد رقـ /

 اندستلاير اكسبكرت امبكرت الركمانية .

اجام ةااارين

تحتكم  مر  ال ة ك ريت باسـ جامعة الالذقية ككانت  0120أحد ت  اـ 
أ ككمية الزرا ة كضمت  كميات يقط: كمية اآلداب كالعمكـ اإلنسانيةأ كمية العمـك

طالبان كطالبة يقط. كقد تـ تغيير اسـ الجامعة الحقان إلر جامعة تشريف  181
 .تيمنان بانتصار الكطف يي حرب تشريف التحريرية 0121 اـ 

أ يقد تكسعت الجامعة تكسعان كبيران  لتضـ إضاية إلر الكميات كالمعاهد  أما اليـك
التخصصية مجمك ة مف المنشيت كالمشايي التخصصية )مشنر األسد 

كأصبح  كالمشنر الجامعي(أ كمدرسة التمريضأ كمركز الحاسبات االلكتركنية
 .طرطكسمحايظة لها يرع يي 

الدبح ثالدزرلعية
العممية تهدؼ محطة بحكث سيانك يي مدينة جبمة التابعة لمركز البحكث 

الزرا ية بالالذقية إلر تطكير كاقع زرا ة الحمضيات يي سكرية مف خالؿ 



 

 ~129 ~ 
 

إ داد األبحاث كالدراسات كالتجارب يي الحقكؿ المختمنة  ف مدل تأ ير أصكؿ 
 .الحمضيات يي النمك كنك ية ال مار المنتجة

اسليمانالدزرلعية

ا يركع يي  دد هك مدينة "الالذقية" كله شركةقر هذ  الكم 0166تأسست  اـ 
مف المحايظات كالمدف السكريةأ كمديرها العاـ هك المهندس الزرا ي " اصـ 

 كتهتـ بالتنمية الزرا ية ."سميماف

امجمعالدمانالدساحلع

جمع سياحي يضـ مجمك ة مف الننادؽ كالنكادم الرياضية كيقع يي حايظة م
ع مف ككرنيش طرطكس كهك تاب ألؼ متر مربع 081ر مساحة طرطكس  م

 .كهيب مر يلرجؿ األ ماؿ 

الدرلئد
تقـك بتعبسة الخضار كالناكهة لبيعها يي السكؽ  ةشركة تجارية زرا ية خدماتي

 مهندس راسد اسما يؿملتصدرها لمدكؿ األكربية كتعكد ممكيتها  المحمية أك

الد ني ادلحديد

كهي شركة اقتصادية صنا ية تعكد ممكيتها لمجمك ة الكهيب االقتصادية 
ؿ  ممها أنتاج كتكزيع الحديد الخاص بالبناء كمركز  ممها محايظة كمجا

 طرطكس

الدزرلعةالدمحميةافعاحرير ن

كهي  بارة  ف مجمك ة مف البيكت البالستيؾ لزرا ة الخضركات كالنكاكة كتقع 
محايظة طرطكس كتعكد ممكيتها لعدد مف –مدينة بانياس  –يي بمدة حريصكف 

 ة مف المزار يف يتقاضكف أجكرهـ أما شهريا أك أهؿ البمدة كيعمؿ ييها مجمك 
 مكسميا.

امروزالدحومة

كيقع يي محايظة   المسا د اإلخصابتقنيات كهك مركز خدمي طبي يعنر يي 
الدكتكر ك  الدكتكر يراس محي الديفكيشرؼ  ميه الدو رشيشالدبحريا–طرط سا

 نزار ميخاسيؿ

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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ا2111دل اماا املينا فقالدمحافظةا طبي ةالدشااطا لدحادةالدا ليميةا زعالدا:(3)لدملحقارقماالدجد ل
 محافظة طرطوس محافظة الالذقٌة

 الحالة التعلٌمٌة

 خاص منظم عام خاص منظم عام

 المجموع أنثى ذكر المجموع أنثى ذكر
 المجموع أنثى ذكر المجموع أنثى ذكر

 أمً
1240 528 1767 6664 1832 8495 742 197 938 2844 519 3363 

 ٌقرأ وٌكتب
1653 1056 2709 11588 366 11954 1471 197 1668 7350 350 7700 

 ابتدائٌة
21663 3458 25121 32978 3434 36412 14247 1227 15475 23060 2144 25205 

 إعدادٌة
15362 4955 20318 16108 1856 17964 14532 3040 17572 14528 2695 17223 

 ثانوٌة
17574 7581 25155 13164 3116 16280 13913 4610 18522 5715 1251 6966 

 معهد متوسط
10616 16895 27510 7507 1142 8649 19659 21415 41074 3850 346 4196 

 جامعٌة فأكثر
15528 12988 28516 4352 1595 5947 14252 12661 26913 3491 767 4258 

 المجموع
83637 47461 131098 92361 13342 105702 78814 43347 122161 60837 8072 68910 

 2100المصدر: المجمك ة اإلحصاسية لعاـ 
 

 تم عرض االستبٌان علٌهم قبل توزٌعه ذٌنقائمة بأسماء الدكاترة ال :(4الجدول رقم )

ام ل ماتاعامةالسمالددوا ر
 فدكتكر يي قسـ اإلحصاء كالبرمجة يي كمية االقتصاد يي جامعة تشري د ابراهيـ العمي

 دكتكر يي قسـ اإلحصاء كالبرمجة يي كمية االقتصاد يي جامعة تشريف د  بد الهادم الريا ي
 دكتكر يي قسـ اإلحصاء كالبرمجة يي كمية االقتصاد يي جامعة تشريف د شكيب بشماني
 دكتكر يي قسـ اإلحصاء كالبرمجة يي كمية االقتصاد يي جامعة تشريف د طالب أحمد
 يي قسـ اإلدارة يي كمية االقتصاد يي جامعة تشريف دكتكرة د كندة ديب

 دكتكر يي قسـ اإلحصاء كالبرمجة يي كمية االقتصاد يي جامعة تشريف د يسيرة دريباتي
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 ( توزع العاملٌن فً سورٌة وفق نوع النشاط وطبٌعة القطاع التً تنتمً إلٌه المنشأة5الجدول رقم )

 المجموع خاص عام القطاع

 39023 36188 2835 ملون فً المنشآت الزراعٌةالعا

العاملون فً المنشآت 
 الصناعٌة

69887 119029 188916 

 188381 12268 176113 العاملون فً المنشآت الخدمٌة

 416320 167485 248835 المجموع

 

 ( الدخل الفعلً والنظري وفق معادلة الكسب المٌنسرٌة المعدلة 6الجدول رقم )

 وفق المعادلة الدخل عدد دورات التعلٌم عدد سنوات الخبرة المستوى التعلٌمً فعلًال الدخل  

1 9000 1 38 0 15253 

2 17000 6 4 0 15992 

3 19000 7 1 1 18382 

4 19000 7 1 0 17554 

5 17000 6 14 1 21634 

6 19000 6 0 1 15257 

7 17000 7 2 1 18382 

8 16000 5 15 0 17964 

9 20000 7 2 0 16756 

10 17000 6 3 0 16754 

11 15000 5 1 0 13273 

12 17000 4 23 0 18600 

13 15000 1 20 0 12085 

14 14000 3 18 0 16747 

15 12000 8 13 0 26081 

16 33000 9 16 1 34880 

17 13000 7 12 0 22678 

18 15000 5 20 0 21642 

19 17000 4 14 0 18600 

20 27000 6 6 0 16754 

21 20000 7 6 1 20651 

22 13000 4 14 0 14397 

23 14000 6 2 1 20649 

24 27000 7 14 0 26693 

25 17000 5 9 0 16367 

26 12000 4 5 0 14736 

27 15000 4 12 0 18172 

28 11000 3 10 0 13268 

29 13000 3 13 0 15617 

30 17000 5 7 0 15990 

31 15000 4 8 1 16937 
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32 12000 1 32 0 12959 

33 12000 3 12 0 14906 

34 12000 2 22 1 15073 

35 17000 7 0 1 23748 

36 13000 6 5 0 15992 

37 11000 6 0 0 13907 

38 12000 4 5 0 13426 

39 12000 3 4 0 11810 

40 13000 7 0 0 16756 

41 16000 7 5 0 20186 

42 10000 5 7 0 15622 

43 15000 4 18 0 16556 

44 11000 4 13 0 15083 

45 12000 4 19 0 17345 

46 17000 7 5 1 19712 

47 18500 7 2 1 19258 

48 13000 5 4 0 14568 

49 15000 5 12 0 17147 

50 11000 6 7 0 16368 

51 17000 7 0 0 18824 

52 14500 7 2 0 18824 

53 20000 7 15 1 25466 

54 13000 4 14 0 15439 

55 12000 5 5 0 15990 

56 22000 7 7 0 19722 

57 13000 3 4 0 12665 

58 14000 4 17 0 17753 

59 11000 3 6 0 15985 

60 14000 4 18 0 15802 

61 17000 5 9 0 15262 

62 16000 6 3 0 15992 

63 21000 4 17 0 16556 

64 13000 3 13 0 13268 

65 12000 4 11 0 16946 

66 14000 3 12 0 13901 

67 14000 4 11 0 16556 

68 12000 4 11 0 16175 

69 12000 3 13 0 14228 

70 12000 3 13 0 14228 

71 20000 7 6 0 19268 

72 17400 6 4 1 19710 

73 26000 7 16 4 23212 

74 19500 5 16 0 18387 

75 18500 6 6 0 17149 

76 18943 7 4 0 17554 

77 19000 7 5 0 17554 

78 26300 7 17 0 23759 

79 18500 7 6 0 18824 
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80 22500 9 5 2 26378 

81 16500 6 3 0 17552 

82 17500 5 0 0 17147 

83 23500 5 24 0 27316 

84 17111 7 4 0 18391 

85 15500 7 5 0 17968 

86 16100 8 3 3 21638 

87 23500 8 3 0 19724 

88 21500 7 1 0 16370 

89 20520 8 3 0 19724 

90 18875 7 8 2 22146 

91 19800 6 10 0 19266 

92 19500 7 12 1 23748 

93 17500 5 12 0 18820 

94 40500 10 22 4 51230 

95 37500 7 32 1 36110 

96 18500 7 2 0 17150 

97 14200 5 7 2 17955 

98 18970 5 12 0 24314 

99 18500 7 1 0 17554 

100 21000 5 13 0 18387 

101 18500 6 4 0 15992 

102 16400 6 4 0 15992 

103 21500 9 4 4 25771 

104 24400 7 7 0 18824 

105 23400 7 7 0 18824 

106 18000 6 5 1 18380 

107 19000 6 6 0 16368 

108 37500 10 24 3 54936 

109 18500 5 13 1 22662 

110 24850 6 19 0 23757 

111 20000 6 10 2 19710 

112 16500 5 12 0 19717 

113 16500 4 12 1 17745 

114 19500 7 4 0 18391 

115 18875 7 2 0 17968 

116 20500 7 7 0 19268 

117 29500 6 26 1 28607 

118 19500 8 7 0 21649 

119 17500 6 8 1 21136 

120 12625 7 2 2 18382 

121 18700 7 2 1 16756 

122 30500 3 30 0 23200 

123 18875 7 1 0 17968 

124 27172 10 2 3 34485 

125 24950 6 15 0 21146 

126 24500 8 21 2 31405 

127 21500 7 5 0 18391 
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128 19900 6 9 0 17149 

129 18500 8 3 2 23204 

130 18875 7 1 2 18815 

131 14800 5 7 1 17955 

132 13600 8 11 0 22681 

133 18875 7 0 2 18382 

134 24500 5 36 0 29291 

135 18875 7 3 0 17150 

136 18233 3 11 0 13581 

137 27571 5 19 0 19717 

138 19500 6 10 0 17966 

139 22113 6 12 0 18822 

140 21692 8 4 0 20188 

141 18875 6 7 0 16368 

142 17455 7 7 0 18824 

143 20500 5 11 0 17147 

144 13600 5 5 0 15990 

145 16000 6 3 0 17552 

146 24500 7 12 0 21148 

147 19500 7 4 0 17968 

148 18875 7 0 2 18382 

149 36500 7 33 0 34484 

150 18875 7 1 0 17150 

151 18000 7 4 0 17968 

152 26000 7 10 0 21148 

153 18100 7 3 0 18824 

154 22000 7 17 1 25466 

155 18875 7 0 0 16756 

156 19500 6 15 2 21634 

157 18100 6 13 2 21136 

158 26463 6 18 3 23199 

159 26461 6 17 3 22665 

160 24500 6 16 1 22143 

161 18500 6 2 0 15624 

162 21500 6 5 0 15624 

163 19900 7 0 0 17968 

164 20200 7 5 1 19712 

165 19500 5 0 1 24874 

166 14500 6 7 0 16368 

167 19500 7 25 0 28623 

168 14500 6 8 0 17149 

169 28500 7 20 3 27951 

170 21500 6 7 1 18380 

171 18500 7 1 0 16756 

172 19500 6 13 1 21634 

173 25500 6 18 1 24877 

174 19500 6 13 1 21634 

175 21500 6 13 1 21634 
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176 34500 7 29 4 36110 

177 18900 7 4 3 19258 

178 20500 7 7 3 20651 

179 17300 3 13 0 14228 

180 22500 7 12 1 22667 

181 15975 5 8 0 21144 

182 38100 9 16 4 33293 

183 19500 5 21 3 24302 

184 18500 6 9 1 22665 

185 27500 3 73 1 52381 

186 25500 6 17 0 22154 

187 40500 8 34 0 39658 

188 15700 3 -4 0 14906 

189 38500 7 37 1 41523 

190 21500 4 22 0 21892 

191 19000 7 5 4 19712 

192 20140 9 0 1 23479 

193 17800 9 4 1 21391 

194 16800 6 1 2 20174 

195 20500 9 4 0 23490 

196 19700 8 4 1 21638 

197 18300 8 3 1 21140 

198 20800 8 13 1 26682 

199 17000 4 7 0 19038 

200 19000 6 12 0 19266 

201 18000 6 5 0 19719 

202 22500 8 12 2 26068 

203 6100 8 7 1 23204 

204 19100 8 5 0 20188 

205 15500 5 1 0 17147 

206 20500 6 11 1 20174 

207 21500 5 21 0 21144 

208 21300 4 30 0 20896 

209 17200 3 14 0 17545 

210 15800 3 7 0 16747 

211 29320 7 31 0 32157 

212 37080 7 21 3 27951 

213 16525 5 3 2 17955 

214 43300 7 35 3 39634 

215 24212 7 3 1 18815 

216 25626 5 11 1 17955 

217 22834 5 5 0 17147 

218 17455 6 0 0 14913 

219 28500 7 14 1 29973 

220 23500 7 9 2 32899 

221 40500 5 35 1 30673 

222 25500 6 10 1 20174 

223 41280 5 34 1 30673 
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224 17455 6 3 1 16360 

225 31500 10 0 3 32159 

226 28500 5 17 1 23196 

227 40500 6 34 1 33670 

228 28500 6 4 1 17140 

229 24500 7 11 0 21148 

230 30500 7 17 1 25466 

231 44500 7 33 0 33690 

232 33800 5 38 0 29982 

233 33500 4 33 0 22407 

234 40500 6 38 2 36956 

235 31500 6 17 0 21146 

236 25500 7 7 1 20176 

237 32500 7 14 2 24307 

238 27300 7 23 2 29973 

239 44500 7 33 2 36960 

240 39500 6 33 0 29985 

241 39500 7 32 1 36110 

242 21500 7 2 1 17959 

243 23930 7 13 1 23201 

244 29500 6 39 1 37827 

245 29500 6 14 1 23745 

246 40500 6 38 1 36956 

247 46181 7 31 0 32157 

248 38500 6 36 2 35275 

249 25500 7 18 0 23759 

250 26500 7 15 2 24880 

251 26500 7 17 2 26066 

252 32948 7 17 4 26066 

253 40500 7 31 4 35279 

254 43500 7 31 2 35279 

255 38500 7 26 3 32142 

256 40046 7 27 4 32899 

257 44500 7 25 2 31402 

258 40500 7 24 3 30679 

259 40500 6 29 2 32138 

260 50500 7 37 2 40568 

261 29500 7 16 1 26066 

262 31500 7 13 0 21647 

263 30500 7 15 3 24307 

264 28500 7 12 1 23748 

265 37800 6 29 0 30691 

266 39500 6 34 3 33670 

267 29417 5 37 0 29982 

268 22500 6 2 3 16360 

269 25880 6 8 3 18813 

270 24500 6 13 0 23757 

271 39500 7 20 2 27951 
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272 34500 8 14 4 27954 

273 16525 7 1 1 18382 

274 40046 7 28 3 32899 

275 40500 6 39 4 37827 

276 22000 6 0 0 13907 

277 40500 6 22 2 30676 

278 31300 5 39 0 30688 

279 30170 6 15 1 21634 

280 26500 6 9 0 17552 

281 24500 6 13 0 20184 

282 24500 5 16 1 21133 

283 31500 3 46 1 27936 

284 29103 4 35 2 25754 

285 28500 6 17 3 23745 

286 18875 7 2 1 20651 

287 24500 7 8 3 20651 

288 28500 7 16 2 27951 

289 25400 7 7 1 20651 

290 40500 5 33 0 29982 

291 26500 6 15 0 19719 

292 37575 6 25 3 27948 

293 35500 7 21 0 26078 

294 38091 7 22 4 29284 

295 25095 7 34 1 37831 

296 12235 4 23 0 17753 

297 13000 6 7 1 18380 

298 26500 7 23 2 29284 

299 14000 6 11 1 20649 

300 14500 3 4 0 11810 

301 15500 7 0 0 16756 

302 18500 7 5 0 20186 

303 12500 5 7 0 15622 

304 17500 4 18 0 16556 

305 13500 4 13 0 15083 

306 14500 4 19 0 17345 

307 19500 7 5 1 19712 

308 21000 7 2 1 19258 

309 15500 5 4 0 14568 

310 17500 5 12 0 17147 

311 32948 7 17 0 26066 

312 40500 7 31 0 35279 

313 43500 7 31 0 35279 

314 38500 7 26 2 32142 

315 40046 7 27 0 32899 

316 19500 4 25 0 18600 

317 17500 1 20 0 12085 

318 16500 3 18 0 16747 

319 14500 8 13 0 26081 
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320 35500 9 16 1 34880 

321 15500 7 12 0 22678 

322 17500 5 20 0 21642 

323 19500 4 14 0 18600 

324 29500 6 6 0 16754 

325 22500 7 6 1 20651 

326 15500 4 15 0 14397 

327 16500 6 2 1 20649 

328 29500 7 14 0 26693 

329 19500 5 9 0 16367 

330 14500 4 5 0 14736 

331 17500 4 12 0 18172 

332 13500 3 10 0 13268 

333 15500 3 13 0 15617 

334 19500 5 7 0 15990 

335 17500 4 8 1 16937 

336 14500 1 32 0 12959 

337 14500 3 12 0 14906 

338 14500 2 22 1 15073 

339 19500 7 0 1 23748 

340 15500 6 5 0 15992 

341 13500 6 0 0 13907 

342 14500 4 5 0 13426 

343 14500 3 4 0 11810 

344 15500 7 0 0 16756 

345 18500 7 5 0 20186 

346 12500 5 7 0 15622 

347 17500 4 20 0 16556 

348 13500 4 16 0 15083 

349 14500 4 19 0 17345 

350 19500 7 5 1 19712 

351 21000 7 2 1 19258 

352 15500 5 4 0 14568 

353 17500 5 12 0 17147 

354 13500 6 8 0 16368 

355 19500 7 0 0 18824 

356 17000 7 2 0 18824 

357 22500 7 15 1 25466 

358 15500 4 14 0 15439 

359 14500 5 5 0 15990 

360 24500 7 7 0 19722 

361 15500 3 4 0 12665 

362 16500 4 0 0 17753 

363 13500 3 6 0 15985 

364 16500 4 18 0 15802 

365 13500 6 8 0 16368 

366 19500 7 0 0 18824 

367 17000 7 2 0 18824 



 

 ~139 ~ 
 

368 22500 7 15 1 25466 

369 15500 4 14 0 15439 

370 14500 5 5 0 15990 

371 24500 7 7 0 19722 

372 15500 3 4 0 12665 

373 16500 4 17 0 17753 

374 13500 3 6 0 15985 

375 16500 4 18 0 15802 

376 19500 5 0 0 15262 

377 18500 6 3 0 15992 

378 23500 4 17 0 16556 

379 15500 3 13 0 13268 

380 14500 4 11 0 16946 

381 16500 3 12 0 13901 

382 16500 4 11 0 16556 

383 14500 4 12 0 16175 

384 14500 3 13 0 14228 

385 15000 4 11 0 16248 

 

 


