
ة ف ش ال ال ال ةأ ف ش ال ال ال رأس المال البشري في سوريةرأس المال البشري في سوريةأ
""قياس عائد االستثمار في رأس المال البشري قياس عائد االستثمار في رأس المال البشري ""

عماد الّدين أحمد المصّبح



المقدمةالمقدمة

ليست•• العاملة القوى مجموع تشكل التي العاملة األيدي ليستإن العاملة القوى مجموع تشكل التي العاملة األيدي إن األيدي العاملة التي تشكل مجموع القوى العاملة ليست إن األيدي العاملة التي تشكل مجموع القوى العاملة ليست إن
مفھوماً كمياً بسيطاً بل ھي مقولة اجتماعية اقتصادية معقدة مفھوماً كمياً بسيطاً بل ھي مقولة اجتماعية اقتصادية معقدة 

الجوانب الجوانبومتعددة ..ومتعددة الجوانبومتعددة الجوانبومتعددة
إن معدل النمو االقتصادي مازال يعاني من عدم االضطراد إن معدل النمو االقتصادي مازال يعاني من عدم االضطراد ••

تقرار اال تقرارعد اال اردعد لل الكفؤ تخدا اال عد بب اردب لل الكفؤ تخدا اال عد بب ب ..بسبب عدم االستخدام الكفؤ للمواردبسبب عدم االستخدام الكفؤ للموارد..وعدم االستقراروعدم االستقرار



الورقة الورقةأھداف ورأھداف ور   

السورية•• العمل سوق في ودوره البشري المال السوريةرأس العمل سوق في ودوره البشري المال رأس المال البشري ودوره في سوق العمل السوريةرأس المال البشري ودوره في سوق العمل السوريةرأس
العالقة بين التعليم العالقة بين التعليم ((عائد التعليم في االقتصاد السوريعائد التعليم في االقتصاد السوري••

األ ى األت ى ))ومستوى األجورومستوى األجور))ت



البحث البحثمحاور بمحاور بور  ور 

البشري•• المال البشريرأس المال مفاھيمي::رأس مفاھيميمدخل مدخل مدخل مفاھيميمدخل مفاھيمي::رأس المال البشريرأس المال البشري
واقع سوق العمل في سوريةواقع سوق العمل في سورية••

ة ف ش ال ال ال أ ا ةش ف ش ال ال ال أ ا ش مؤشرات رأس المال البشري في سوريةمؤشرات رأس المال البشري في سورية••
قياس عائد التعليم في سوريةقياس عائد التعليم في سورية••
النتائج والتوصياتالنتائج والتوصيات••



أوالأوالأوالًأوالً
مدخل مفاھيميمدخل مفاھيمي: : رأس المال البشريرأس المال البشري



مدخل مفاھيميمدخل مفاھيمي: : رأس المال البشريرأس المال البشري  --أوالً أوالً 

والمھارات•• المعلومات إن البشري المال رأس نظرية والمھاراتتقول المعلومات إن البشري المال رأس نظرية تقول نظرية رأس المال البشري إن المعلومات والمھارات تقول نظرية رأس المال البشري إن المعلومات والمھارات تقول
في مكان العمل تمثل مصدراً مھماً للسوقفي مكان العمل تمثل مصدراً مھماً للسوق

لتز•• لتزش دة::ش ال ن تك الت كان ال عية ن عل د ت دةي ال ن تك الت كان ال عية ن عل د ت ي يعتمد على نوعية السكان والتي تكون الوحدة يعتمد على نوعية السكان والتي تكون الوحدة ::شولتزشولتز••
االقتصاديةاالقتصادية

ال قق ت اً تف ش ال أ تلك ت الت ا ل ال الإ قق ت اً تف ش ال أ تلك ت الت ا ل ال إ إن البلدان التي تمتلك رأس مال بشري مرتفعا تحقق معدالت إن البلدان التي تمتلك رأس مال بشري مرتفعا تحقق معدالت ••
نمو مرتفعة ومستديمةنمو مرتفعة ومستديمة



البشري المال رأس البشريتعريف المال رأس ريتعريف ب ل  س  ريري ر ب ل  س  ري ر

خالل•• من والموظفين العمال إنتاجية من يزيد ما خاللكل من والموظفين العمال إنتاجية من يزيد ما كل ما يزيد من إنتاجية العمال والموظفين من خالل كل ما يزيد من إنتاجية العمال والموظفين من خالل كل
المھارات المعرفية والتقنية التي يكتسبونھا أي من خالل العلم المھارات المعرفية والتقنية التي يكتسبونھا أي من خالل العلم 

..والخبرةوالخبرةوالخبرةوالخبرة



ً ثانيا ثانيا ثانياًثانيا
سوق العمل في سوريةسوق العمل في سورية



التوظيف قطاع حسب العمل لقوة النسبي التوظيفالتركيب قطاع حسب العمل لقوة النسبي يالتركيب و ع  ب  ل  و  بي  يب  ير و ع  ب  ل  و  بي  يب  ر

%27 2 حكومي

تعاوني و مشترك, 
%0.4

حكومي,%27.2
خاص غير منظم, 

%37.5

خاص منظم, 
%34 9%34.9



التعليمية الحالة حسب النسبي التعليميةالتوزيع الحالة حسب النسبي يالتوزيع ي ب   بي  يوزيع  ي ب   بي  وزيع 
1970198119932002الحالة التعليمية

                          28%49أ 60%19 80%17 10% %17.10%19.80%28.60%49أمي                         

%11.60%14.80%28.30%30.30ملم                          

%37.70%33.20%23.30%12.25ابتدائية                       ي .ب 5%3.30%33. 0%37.70%

%16.20%11.20%6.70%2.80إعدادية                     

%9.70%7.60%5.70%2.80ثانوية                       

%4.00%6.80%3.60%1.30معهد متوسط                

%4%6.60%3.80%1.70جامعة فأكثر                 

%100.00%100%100%100المجموع                    

1.524.5522.49.8873.918.005459561مجموع قوة العمل

كان ن ال بة  24الن 18%22 66%30%31 90% %31.90%30%22.66%24.18النسبة من السكان



رسم بياني رقم (1) 
توزع أفراد العينة حسب القطاع والمستوى التلعيمي
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منظعا منظخاص غير خاص خاص غير منظمخاص منظمعام

إبتدائية إعدادية ثانوية عامة ثانوية فنية معاھد متوسطة جامعية فأكثر



األجور األجوربيانات بي األجوربي األجوربيانات

خاص غير منظمخاص منظمعام
1إبتدائية 6212 3991 7585 778

Total
الحالة التعليمية

 
القطاع

ي 1,6212,3991,7585,778إ
1,1135932781,984إعدادية
867199531,119ثانوية عامة

ي ي

867199531,119
2555923337ثانوية فنية
1,640129281,797معاھد متوسطة
أكثر 1,13811041,252جامعية ف

6,6343,4892,14412,267 Total



ً ثالثا ثالثا ثالثاًثالثا
مؤشرات رأس المال البشريمؤشرات رأس المال البشري



األمية--11 األميةمؤشر مؤشر ي  11 أل ر  يؤ أل ر  ؤ

قياس•• في المستخدمة المؤشرات أھم أحد األمية معدل قياسيعتبر في المستخدمة المؤشرات أھم أحد األمية معدل يعتبر معدل األمية أحد أھم المؤشرات المستخدمة في قياس يعتبر معدل األمية أحد أھم المؤشرات المستخدمة في قياس يعتبر
 ً ً رصيد رأس المال البشري كميا ..رصيد رأس المال البشري كميا

عل•• القضا عل اض د ب ية ال لة الد لت ع عللقد القضا عل اض د ب ية ال لة الد لت ع لقد ولقد عملت الدولة السورية بجھد واضح على القضاء على ولقد عملت الدولة السورية بجھد واضح على القضاء على ••
األميةاألمية

ق ة األ ل األ ا أ أ إل ا ا ال قتش ة األ ل األ ا أ أ إل ا ا ال تش وتشير البيانات إلى أن أعداد األميين ومعدل األمية قد وتشير البيانات إلى أن أعداد األميين ومعدل األمية قد ••
إلى إلى % % 4949انخفضت بشكل ملحوظ خالل العقود الماضية من انخفضت بشكل ملحوظ خالل العقود الماضية من 

1717%%1717%%



التمدرس--22 معدالت التمدرسمؤشر معدالت بالمدارس((مؤشر بالمدارسااللتحاق ))االلتحاق رس  22 ر   رسؤ ر   رس((ؤ رسق ب ))ق ب

أمضاھا•• التي السنوات عدد متوسط إلى التمدرس مؤشر أمضاھايشير التي السنوات عدد متوسط إلى التمدرس مؤشر يشير مؤشر التمدرس إلى متوسط عدد السنوات التي أمضاھا يشير مؤشر التمدرس إلى متوسط عدد السنوات التي أمضاھا يشير
فما فوق على مقاعد الدراسةفما فوق على مقاعد الدراسة  1515السكان في الفئة العمرية السكان في الفئة العمرية 

ن•• د الت ات ن ط ت تف نا د الت ات ن ط ت تف 1ا 351 عا35 ف عانة ف نة سنة في عام سنة في عام 1.351.35ارتفع متوسط سنوات التمدرس منارتفع متوسط سنوات التمدرس من••
..20002000في عام في عام   5.775.77ليصل إلى ليصل إلى   19601960

6لل 916 ا91 األ اف األ 200020006ف 226 ف22 ف ا فلل ف ا لل للعام نفسه في للعام نفسه في 6.226.22وو20002000في األردن عامفي األردن عام6.916.91بلغبلغ••
الكويتالكويت

سنةسنة1212في الواليات المتحدة في العام نفسهفي الواليات المتحدة في العام نفسه••
سنةسنة  7.057.05في سنغافورةفي سنغافورة•• يي



مؤشر التحصيل مؤشر التحصيل ((مؤشر الرقم القياسي للتعليم مؤشر الرقم القياسي للتعليم   --33
ل لالت ))الت ))التعليميالتعليمي

األخرى•• بالدول مقارنة منخفضاً مؤشراً لديھا األخرىسورية بالدول مقارنة منخفضاً مؤشراً لديھا سورية لديھا مؤشرا منخفضا مقارنة بالدول األخرىسورية لديھا مؤشرا منخفضا مقارنة بالدول األخرىسورية
))19971997في عام في عام % % 56.0156.01مقابلمقابل  19901990في عام في عام 58.0958.09((

لبنان•• لبنانف 119ف 4119 نفسه4%% نفسهللعا للعا للعام نفسهللعام نفسه% % 119.4119.4في لبنانفي لبنان••



التعليم--44 على اإلنفاق ھيكل التعليممؤشر على اإلنفاق ھيكل مؤشر يم44 ى  ق  إل ل  ي ر  يمؤ ى  ق  إل ل  ي ر  ؤ

قد•• اإلجمالي المحلي الناتج من التعليم على اإلنفاق قدنسبة اإلجمالي المحلي الناتج من التعليم على اإلنفاق نسبة اإلنفاق على التعليم من الناتج المحلي اإلجمالي قد نسبة اإلنفاق على التعليم من الناتج المحلي اإلجمالي قد نسبة
--19841984تقريباً خالل الفترة تقريباً خالل الفترة % % 44وو% % 2.02.0تراوحت بين تراوحت بين 

2000200020002000
%  %  7.77.7حصة قطاع التعليم من الموازنة العامة للدولة بحدود حصة قطاع التعليم من الموازنة العامة للدولة بحدود ••

لألعوا لألعواكمتوسط 1984198420002000كمتوسط ..20002000--19841984كمتوسط لألعوامكمتوسط لألعوام



نالحظنالحظ

الكيف•• حساب على الكم أنتجت التعلمي مجانية الكيفإن حساب على الكم أنتجت التعلمي مجانية إن مجانية التعلمي أنتجت الكم على حساب الكيفإن مجانية التعلمي أنتجت الكم على حساب الكيفإن
))التعليم الفنيالتعليم الفني((عدم الربط بين التعليم وحاجات سوق العمل عدم الربط بين التعليم وحاجات سوق العمل ••



ً رابعارابعارابعاًرابعا
قياس عائد االستثمار في رأس المال البشريقياس عائد االستثمار في رأس المال البشري



رأس•• في االستثمار عائد لقياس المقاربات من العديد رأستوفر في االستثمار عائد لقياس المقاربات من العديد توفر العديد من المقاربات لقياس عائد االستثمار في رأس توفر العديد من المقاربات لقياس عائد االستثمار في رأس توفر
المال البشري، ومن أبرز ھذه المقارباتالمال البشري، ومن أبرز ھذه المقاربات

ن ذ نن ذ نموذج مينسرنموذج مينسر––ن
نموذج بيكرنموذج بيكر––
دالة اإلنتاجدالة اإلنتاج––



مينسر--11 مينسرنموذج األساسية::نموذج األساسيةاالفتراضات االفتراضات ر11 ي ج  رو ي ج  ي::و أل ر  يال أل ر  ال
وأن طول فترة التدريب أو التعليم ھي المصدر األساسي في دخول أن طول فترة التدريب أو التعليم ھي المصدر األساسي في دخول •• ي ي ر ي يم و ريب ر و ون ي ي ر ي يم و ريب ر و ن

العمال وأن التدريب يرفع إنتاجية العامل، إال أن التدريب يتطلب العمال وأن التدريب يرفع إنتاجية العامل، إال أن التدريب يتطلب 
تأجيالً للدخل لفترة مستقبلية؛تأجيالً للدخل لفترة مستقبلية؛

ل أ ل ل ل ال ال ا ق اذ ا ا األف لق أ ل ل ل ال ال ا ق اذ ا ا األف ق يتوقع األفراد، عند اتخاذ قرار بالتدريب، الحصول على دخول أعلى يتوقع األفراد، عند اتخاذ قرار بالتدريب، الحصول على دخول أعلى ••
في المستقبل تعوض تكلفة التدريب؛في المستقبل تعوض تكلفة التدريب؛

الدخل•• بمعن البديلة التكلفة عل التدريب تكلفة تقتصر أن الدخليفترض بمعن البديلة التكلفة عل التدريب تكلفة تقتصر أن يفترض يفترض أن تقتصر تكلفة التدريب على التكلفة البديلة بمعنى الدخل يفترض أن تقتصر تكلفة التدريب على التكلفة البديلة بمعنى الدخل ••
الذي كان سيحصل عليه الفرد إذا لم يلتحق بمؤسسات التدريب؛الذي كان سيحصل عليه الفرد إذا لم يلتحق بمؤسسات التدريب؛

بيفترض أال يقوم األفراد باتخاذ قرار التدريب في المستقبل بعد انقضاء يفترض أال يقوم األفراد باتخاذ قرار التدريب في المستقبل بعد انقضاء •• ب ي ريب ر ر ب ر وم ي رض بي ب ي ريب ر ر ب ر وم ي رض ي
فترة التدريب األولى وأن يظل تدفق الدخل المستقبلي بعد نھاية فترة التدريب األولى وأن يظل تدفق الدخل المستقبلي بعد نھاية 

التدريب األولى ثابتاً خالل الفترة العملية؛التدريب األولى ثابتاً خالل الفترة العملية؛



مينسر مينسرنموذج الدالية::نموذج الداليةالصيغة الصيغة ر ي ج  رو ي ج  ي::و يي  ي 
2ln xxsy εδβα −++=ln xxsy εδβα ++=

2ln xxDy εδβα ++∑ln xxDy kk εδβα −++= ∑
••S S  : :ھي سنوات التمدرسھي سنوات التمدرس

X X ::ييھي سنوات الخبرةھي سنوات الخبرة
••DD : :متغير وھمي يشير إلى المرحلة الدراسيةمتغير وھمي يشير إلى المرحلة الدراسية



صيغة العائد على االستثمار في رأس المال صيغة العائد على االستثمار في رأس المال 
ش شال البشريالبشريال

ββ kk
kr

)1( −−
=

ββ

ks
••SSkk   : : عدد سنوات الدراسة للمستوى المعين عدد سنوات الدراسة للمستوى المعينk k 



سورية على مينسر نموذج سوريةتطبيق على مينسر نموذج وريتطبيق ى  ر  ي ج  و وريبيق  ى  ر  ي ج  و بيق 

الش الدخل ن األدن د ال اد ت ا الشت الدخل ن األدن د ال اد ت ا ة10001000ت ة ةل ة دل دال ال والحد والحد ليرة سوريةليرة سورية10001000تم اعتماد الحد األدنى من الدخل الشھريتم اعتماد الحد األدنى من الدخل الشھري••
ليرة سورية كأجر شھريليرة سورية كأجر شھري  3000030000األعلى األعلى 

ر==الخبرةالخبرة•• رال نية66ال ال رحلة لل ة الدرا ات نيةن ال رحلة لل ة الدرا ات ن سنوات الدراسة للمرحلة المعنيةسنوات الدراسة للمرحلة المعنية––66––العمرالعمر==الخبرةالخبرة••
 : :تم تعريف سنوات الدراسة كم يليتم تعريف سنوات الدراسة كم يلي••



المرحلة الدراسيةالمرحلة الدراسيةعدد سنوات الدراسةعدد سنوات الدراسة المرحلة الدراسيةالمرحلة الدراسيةعدد سنوات الدراسةعدد سنوات الدراسة
أقل من ابتدائيةأقل من ابتدائية00
ابتدائيةابتدائية66
إعداديةإعدادية99 إعداديةإعدادية99
ثانوية بمختلف االختصاصاتثانوية بمختلف االختصاصات1212

معهد متوسطمعهد متوسط1414
ق1717 ا ف ية ف قا ا ف ية ف ا جامعية فما فوقجامعية فما فوق1717



العينة لھذه اإلحصائية الخصائص العينةبعض لھذه اإلحصائية الخصائص ::بعض ي ھ  ي  إل ص  ض  يب ھ  ي  إل ص  ض  ::ب

عدد عدد الوسط  الوسط  االنحراف  االنحراف   االنحراف  االنحراف  
المعياري  المعياري  

الوسط  الوسط  
الحسابي  الحسابي  

عدد عدد 
المشاهداتالمشاهدات يي

لألجور لألجور 
ة ةالش الش

يي
لألجور لألجور 

س س ..للالشهريةالشهرية  لل
ررشهرياًشهرياً

22722272602860281226712267



اإلحصائية اإلحصائيةالنتائج يالنتائج إل يج  إل ج 

المتغيرات 
المفسرة S X X2 D1 (إعدادية) D2 (ثانوية)

D3 (معھد 
(متوسط

D4 (جامعية 
(فما فوق (Constant)

Adjusted R 
Square F

mod. 1 0.038 0.034 0 7.881 0.339 2097.95
51.70 37.05 -21.12 742.5551.70 37.05 21.12 742.55

mod. 2 0.034 0 0.101 0.185 0.28 0.459 8.116 0.342 1062.9
37.30 -21.38 12.17 19.79 32.42 46.25 933.18



االستثمار على العائد االستثمارقياس على العائد رقياس ال ى  س   ري ال ى  س   ي

سنوات عدد
المستوى التعليمي

و  
معد العائدالدراسة

ة 0ثا 70% %120.70ثانوية
%140.68معھد متوسط

%171.06جامعية فما فوق



مقارنة مقارنةنتائج رنتائج رج  ج 

التعليمي•• للمستوى ساخاروبولس دراسة في العائد معدل التعليميبلغ للمستوى ساخاروبولس دراسة في العائد معدل بلغ معدل العائد في دراسة ساخاروبولس للمستوى التعليمي بلغ معدل العائد في دراسة ساخاروبولس للمستوى التعليمي بلغ
))لإلناثلإلناث% (% (12.712.7وو) ) للذكورللذكور((  13.413.4الجامعي مابين الجامعي مابين 

ف•• يبلغ ية ا ال لة ال ف ة ا للد ائد ال فدل يبلغ ية ا ال لة ال ف ة ا للد ائد ال دل معدل العائد للدراسة في المرحلة الجامعية يبلغ في مصر معدل العائد للدراسة في المرحلة الجامعية يبلغ في مصر ••
%  %  1.801.80و و ) ) سنواتسنوات  66لسنوات خبرة لسنوات خبرة % (% (1.661.66مابين مابين 

خبرة(( خبرةلسنوات ))سنةسنة2020لسنوات ))سنةسنة  2020لسنوات خبرةلسنوات خبرة((



 ً ً خامسا خامسا
التوصياتالتوصيات



القوانين•• من بحزمة واستبداله الموحد العاملين قانون القوانينإلغاء من بحزمة واستبداله الموحد العاملين قانون إلغاء قانون العاملين الموحد واستبداله بحزمة من القوانين إلغاء قانون العاملين الموحد واستبداله بحزمة من القوانين إلغاء
وبين وبين ) ) بالمفھوم الكميبالمفھوم الكمي((تراعي التفريق بين عنصر العمل تراعي التفريق بين عنصر العمل 

البشري المال رأس البشريعنصر المال رأس ..عنصر رأس المال البشريعنصر رأس المال البشريعنصر
إعادة النظر بسلم الرواتب واألجور في سورية لصالح توسيع إعادة النظر بسلم الرواتب واألجور في سورية لصالح توسيع ••

ملموس بشكل التعليمية المستويات بين ملموسالفجوة بشكل التعليمية المستويات بين الفجوة بين المستويات التعليمية بشكل ملموسالفجوة بين المستويات التعليمية بشكل ملموسالفجوة
تحسين شروط إنتاج رأس المال البشري وخاصة في تحسين شروط إنتاج رأس المال البشري وخاصة في ••

ة ل الت ا ةال ل الت ا ..المؤسسات التعليميةالمؤسسات التعليميةال
تكثيف االستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والرفيعةتكثيف االستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والرفيعة••



استماعكم لحسن استماعكمشكراً لحسن شكرا لحسن استماعكمشكرا لحسن استماعكمشكراً


