اﺛر راس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟطﻠب ﺑﺎﺳﺗﺧدام
اﺳﺎﻟﻳب اﻟﺗﻧﺑؤ اﻟﻧوﻋﻳﺔ -دراﺳﺔ ﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ

اﻻﺳﺗﺎذ اﻟﻣﺳﺎﻋد اﻟدﻛﺗور ﻋﺎﻣر ﻋﺑداﻟﻠطﻳف اﻟﻌﺎﻣري
اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟوﺳطﻰ/اﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ اﻻدارﻳﺔ -ﺑﻐداد
اﻟﻣدرس اﻟدﻛﺗور ﻋزام ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب اﻟﺻﺑﺎغ

اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟوﺳطﻰ/ﻣﻌﻬد اﻻدارة اﻟﺗﻘﻧﻲ -اﻟزﻋﻔراﻧﻳﺔ
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اثر راس المال البشري في التنبؤ.....

اﻟﻣﺳﺗﺧﻠص

ﻳﻌد اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟطﻠب ﻣن اﻫم اﺳﺑﺎب ﻧﺟﺎح اﻟﺷرﻛﺎت اﻟوﺳﻳطﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ اﻟﻰ اﻟرﺑﺢ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﻐﻳرات

اء ﻓﻲ اذواق اﻟزﺑﺎﺋن او ﻓﻲ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ واﻟﺗﻲ ﻳﻧﺟم ﻋﻧﻬﺎ ظﻬور ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟدﻳدة واﻛﺛر ﺗطو ار ﻣن
اﻟﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ ﺳو ً
اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،وﻣﻊ زﻳﺎدة اﻟﺗﺳوﻳق ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧﻳت واﻋﺗﻣﺎد اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ اﻟﺗروﻳﺞ ﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ
اﻟﺟدﻳدة .زاد اﻟﻌﺑﺄ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟوﺳﻳطﺔ واﺻﺑﺣت اﻟﺳرﻋﺔ ﻓﻲ ﺗوﻓﻳر ﻣﺎ ﻳﺣﺗﺎﺟﻪ اﻟزﺑون ﺑﺎﻟﻛﻣﻳﺔ واﻟوﻗت اﻟﻣطﻠوب

،واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣوﻝ اﻟﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﺣدﻳﺛﺎ ﻫو اﺳﺎس ﻧﺟﺎﺣﻬﺎ  ،ﻟذﻟك ﻳﻌد اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻣﺎ ﻳﺣﺗﺎﺟﻪ اﻟزﺑون ﻫو

اﻻﺳﺎس اﻟذي ﻻ ﻳﻣﻛن ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋﻧﻪ وﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺗﻧﺑؤ ﺻﺣﻳﺣﺎ ﻛﻠﻣﺎ ﻗﻝ ﺧطﺄ اﻟﺗﻧﺑؤ وﻗﻠت ﺧﺳﺎرة اﻟﺷرﻛﺔ
ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻘﻠﺔ اﻟﺗﺎﻟف او اﻟﻣﺗﻘﺎدم ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻛذﻟك ﻗﺻر ﻣدة اﻟﺧزن .

ﻳﻬدف ﻫذا اﻟﺑﺣث اﻟﻲ اﺟري ﻓﻲ ﻋدد ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻟوﺳﻳطﺔ اﻟﻰ ﺑﻳﺎن ﻣدى اﻫﻣﻳﺔ وﺗﺎﺛﻳر راس

اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺑؤ وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧد اﺳﺗﺧدام اﺳﺎﻟﻳب اﻟﺗﻧﺑؤ اﻟﻧوﻋﻳﺔ  ،وﻟﺗﺣﻘﻳق اﻫداف اﻟﺑﺣث ﺗم ﺗﺻﻣﻳم اﺳﺗﻣﺎرة
اﺳﺗﺑﻳﺎن ﻣن اﺟﻝ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻳﺎﻧﺎت ﻻﺧﺗﺑﺎر ﻣﻌﻧوﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن ﻣﻛوﻧﺎت راس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري واﺳﺎﻟﻳب اﻟﺗﻧﺑؤ
اﻟﻧوﻋﻳﺔ وﺗﺣدﻳد درﺟﺔ اﻫﻣﻳﺔ ﻛﻝ ﻣﻛون ﻣن ﻣﻛوﻧﺎت راس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻰ ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺗﻧﺑؤ .وﺗوﺻﻝ اﻟﺑﺣث

اء ﻋﻠﻰ
اﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت ﻣن ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎط ﻣﻌﻧوﻳﺔ ﺑﻳن راس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري واﻟﺗﻧﺑؤ ﺳو ً
ﻣﺳﺗوى ﺑﻌض اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻔرﻋﻳﺔ او ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺟﻣﺎﻟﻲ  .ﻛﻣﺎ ﺗوﺻﻝ اﻟﺑﺣث اﻟﻰ ان ﻫﻧﺎﻟك ﺗﺎﺛﻳر ﻟﺑﻌض
ﻣﻛوﻧﺎت راس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺑؤ .واوﺻﻰ اﻟﺑﺣث ﺑﺿرورة اﻫﺗﻣﺎم اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﺔ ﺑﺑﻧﺎء ﻗدرات وﻗﺎﺑﻠﻳﺎت

وﻣﻬﺎرات اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻳﻬﺎ واﻟﻘﺎﺋﻣﻳن ﺑﺎﻟﺗﻧﺑؤ ﻛﻣﺎ اوﺻﻰ اﻟﺑﺣث ﺑﺿرورة اﺟراء اﻟﻣزﻳد ﻣن اﻟﺑﺣوث اﻟﺗﻲ ﺗوﺿﺢ دور راس
اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق دﻗﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ .

اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﻔﺗﺎﺣﻳﺔ  :راس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري  ،اﻟﺗﻧﺑؤ ،اﺳﺎﻟﻳب اﻟﺗﻧﺑؤ اﻟﻛﻣﻳﺔ ،اﺳﺎﻟﻳب اﻟﺗﻧﺑؤ اﻟﻧوﻋﻳﺔ.
Abstract
Demand forecasting is one of the most important reasons for the success of
intermediary companies to profit, especially with the rapid changes in both the tastes of
customers or in technology and the resulting emergence of new products and more
sophisticated than previous products, with online marketing and increase adoption of
many companies in China for new products. Increased burden on intermediary
companies and speed in providing what the customer quantity and time required, and
the ability to switch to newly emerging products is the basis of success, so the longer
predict what the customer needs is the foundation that companies cannot give it up
whenever the less true prediction forecast error and said the company's loss due to lack
of damaged or obsolete products as well as the short duration of storage.
This research aims to make a number of intermediary businesses statement of how
important human capital effects in predicting and especially when using qualitative
forecasting methods, and to achieve the objectives of the research questionnaire was
designed to obtain data to test the relationship between psychological components of
human capital and qualitative forecasting methods and determine the degree of
importance of each component of the human capital in relation to the components of the
forecast. The research found a set of conclusions from there moral relationship between
human capital and predict whether some level subcomponents or aggregate level. The
33

العدد الرابع والخمسون 2018

مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة

research also found that the effect of some components of human capital forecast.
Search recommended the need for corporate interest discussed by building capacities
and abilities and skills of their employees and managers to predict search also
recommended that further research that explains the role of human capital in achieving
accurate forecasting.
Keywords: human capital, forecasting, quantitative forecasting methods, qualitative
forecasting methods .
المقدمة
ﺗﻌﺗرف اﻏﻠب اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﺎن اﻟﺗﻧﺑؤ ﻣﺳﺎﻫم رﺋﻳﺳﻲ ﻓﻲ ﻧﺟﺎﺣﻬﺎ  ،ﺣﻳث ﺗﺗﻳﺢ دﻗﺔ ﺗﻧﺑؤات اﻟﻣﺑﻳﻌﺎت ﺑﻐض اﻟﻧظر
ﻋن اﺳﻠوب اﻟﺗﻧﻳؤ اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﺗﺣﻘﻳق ارﺑﺎح ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗوﻓﻳرﻫﺎ ﻣﺳﺗوﻳﺎت ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻣن اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟزﺑﺎﺋن  .ﻛﻣﺎ
ﺗﺳﺎﻋد دﻗﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ ﻓﻲ ﺗﺟﻧب ﻓﻘدان اﻟﻣﺑﻳﻌﺎت وﺗﺟﻧب ﺗﻘﺎدم اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣﺧزون  ،ﻛذﻟك ﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﺛﻘﺔ اﻟزﺑﺎﺋن

ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗوﻓﻳرﻫﺎ ﻣﺎﻳطﻠﺑﻪ اﻟزﺑﺎﺋن ﺑﺎﻟﻛﻣﻳﺔ واﻟوﻗت اﻟﻣطﻠوب ،ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺻﺣﻳﺣﺔ ﺗؤدي اﻟﻰ

ﺧﻔض اﻟﻛﻠف ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﻘﻠﻳﻝ اﻟﺗﻠف واﻟﺿﻳﺎع .اذ ﻳﻌد اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻣﺑﻳﻌﺎت اﻣر ﺑﺎﻟﻎ اﻻﻫﻣﻳﺔ ﻟطوﻝ اﻟﻣﻬﻝ اﻟزﻣﻧﻳﺔ ﺑﻳن
طﻠب اﻟﻣﻧﺗوج ﻣن ﻣﺻدرﻩ وﺣﺗﻰ وﺻوﻟﻪ اﻟﻰ اﻟﺑﺎﺋﻊ.

ﺗﻌد ﻋﻣﻠﻳﺔ اﺧﺗﻳﺎر اﺳﻠوب اﻟﺗﻧﺑؤ اﻟﻣﻼﺋم ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﺣدي ﻓﻼ ﻳﺧﻠو اﺳﻠوب ﻣن اﺳﺎﻟﻳب ااﻟﺗﻧﺑؤ ﻣن اﺧطﺎء ﺻﻐﻳرة او

ﻛﺑﻳرة ﺗؤﺛر ﻓﻲ دﻗﺔ اﻟﺗﻧﺑؤات .ﻟذﻟك ﻳﻌد وﺟود اﻟﻔرد اﻟﻛﻔوء اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺻورة دﻗﻳﻘﺔ وﺑﺎﻗﻝ اﺧطﺎء

ﺗﻧﺑؤ ﻫو واﺣد ﻣن ﻣﻣﻳزات اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ .

ﺗوﺟﻬت اﻟدراﺳﺔ اﻟﻰ ﺗﺣدﻳد ﺗﺎﺛﻳر اﺑﻌﺎد راس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري ﻓﻲ اﺑﻌﺎد اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺻورة ﻓردﻳﺔ وﺑﺻورة اﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ
ﻓرﺿﻳﺗﻳن اﺳﺎﺳﻳﺗﻳن وﻋدد ﻣن اﻟﻔرﺿﻳﺎت اﻟﻔرﻋﻳﺔ  .وﻻﺧﺗﺑﺎر ﻓرﺿﻳﺎت اﻟدراﺳﺔ ﻓﻘد ﺗم ﺟﻣﻊ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت

اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﻳﺎت ﻣن ﺧﻼﻝ اﺳﺗﺑﺎﻧﺔ ﺗم ﺗﺻﻣﻳﻣﻬﺎ ﻟﺗﻐطﻲ ﻛﻝ ﺟواﻧب اﻟدراﺳﺔ  ،وﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم
اﻟﺗﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻘد ﺗم اﺳﺗﺧدام ادوات اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ واﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻻﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ) ﻣﻌﺎﻣﻝ ارﺗﺑﺎط ﺳﺑﻳرﻣﺎن وﻣﻌﺎﻣﻝ اﻻﻧﺣدار

اﻟﺑﺳﻳط ( ،ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ اﻟﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎط ﻣﻌﻧوﻳﺔ ﺑﻳن ﻋدد ﻣن ﻣﻛوﻧﺎت راس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري واﺑﻌﺎد اﻟﺗﻧﺑؤ
ﻛﻣﺎ ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ اﻟﻰ وﺟود ﺗﺎﺛﻳر ﻣﻌﻧوي ﻟراس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري وﻋدد ﻣن ﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺑؤ.

ﺗﻛوﻧت اﻟدراﺳﺔ ﻣن ارﺑﻌﺔ ﻣﺑﺎﺣث ﺗﻧﺎوﻝ اﻻوﻝ ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﺗﻧﺎوﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري اﻣﺎ اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻘد ﺗﻧﺎوﻝ
اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻌﻣﻠﻲ واﻟراﺑﻊ ﺗﻧﺎوﻝ اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت واﻟﺗوﺻﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗوﺻﻝ اﻟﻳﻬﺎ.

اﻟﻣﺑﺣث اﻻوﻝ -ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ اﻟﺑﺣث:

اوﻻ -ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣث :ﻳﻌد اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟطﻠب واﺣد ﻣن اﻫم اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻻدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ ﺳواءا ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت
اﻟﻛﺑﻳرة او اﻟﺻﻐﻳرة)اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ او اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳوﻗﺔ( ،ﺑﻝ ﻳﻣﺗد ذﻟك ﺣﺗﻰ اﻟﻰ اﻟﻣﺣﻼت واﻻﻛﺷﺎك اﻟﺻﻐﻳرة

وﺗﺧﺗﻠف ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧطﺎء اﻟﺗﻧﺑؤ ﻣن ﺧﺳﺎﺋر ﺻﻐﻳرة اﻟﻰ ﺧﺳﺎﺋر ﺗؤدي اﻟﻰ اﻟﺧروج .ﻟذﻟك ﻻ ﺗوﺟد ﺷرﻛﺔ ﻻﺗﻘوم ﺑﻔﻌﻝ
اﻟﺗﻧﺑؤ وﺗﺧﺗﻠف اﻻﺳﺎﻟﻳب اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ ﻣن اﻻﺳﺎﻟﻳب اﻟﻛﻣﻳﺔ اﻟﻰ اﻻﺳﺎﻟﻳب اﻟﻧوﻋﻳﺔ طﺑﻘﺎ ﻟدﻗﺔ
اﻟﺗﻧﺑؤ اﻟﻣطﻠوﺑﻪ وﻟﺣﺟم اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة وﻟﻠوﻗت اﻟﻣﺗوﻓر ﻟﻠﺗﻧﺑؤ وﻟﻠﻣدة اﻟﻣطﻠوب اﻟﺗﻧﺑؤ ﻋﻧﻬﺎ .وﺗﻠﺟﺄ ﺷرﻛﺎت
اﻟﻣﺑﻳﻌﺎت)اﻟﻣﻔرد او اﻟﺟﻣﻠﺔ( اﻟﻰ اﺳﺗﺧدام اﻻﺳﺎﻟﻳب اﻟﻧوﻋﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺑؤ ﻟذﻝ ﻳﻣﻛن ﺗﺣدﻳد ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣث ﺑﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
 -1ﺻﻌوﺑﺔ اﺧﺗﻳﺎر اﺳﻠوب اﻟﺗﻧﺑؤ اﻻﻛﺛر ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ.

 -2ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﺣدﻳد اﻟﺻﻔﺎت واﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟواﺟب ﺗوﻓرﻫﺎ ﻓﻲ اﻻﻓراد اﻟﻘﺎﺋﻣﻳن ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ اﻟﻧوﻋﻳﺔ
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اثر راس المال البشري في التنبؤ.....

ﺛﺎﻧﻳﺎ-اﻫﻣﻳﺔ اﻟﺑﺣث :وﺗﺗﻣﺛﻝ اﻫﻣﻳﺔ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:

 -1اﻻﻫﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻌرﻓﻲ ،وﺗﺗﻣﺛﻝ ﺑﺎﻻﺗﻲ:

أ -ﺗﻘدﻳم اطﺎر ﻧظري ﻋن ﻣوﺿوع راس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﺣد اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﺟﺎح اﻟﻣﻧظﻣﺔ وﺗﻣﻳزﻫﺎ.
ب -ﺗوﺿﻳﺢ اﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﻋﺗﺑﺎر اﻻﺷﺧﺎص اﻟﻘﺎﺋﻣﻳن ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ ﻣن راس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري ﻟﻠﺷرﻛﺔ.
ت -أﻳﻬم اﻛﺛر ﺗﺎﺛﻳ ار ﻓﻲ دﻗﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻻﺳﺎﻟﻳب اﻟﻧوﻋﻳﺔ اﻟﺧﺑرة ،اﻟﻣﻬﺎرة ام اﻟﺗﻌﻠﻳم.

 -2اﻻﻫﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻌﻣﻠﻲ ،ﺗﺗوﺿﺢ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻵﺗﻲ:

أ -اﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑﻳﻘﻲ ﻣن ﺧﻼﻝ زﻳﺎرة وﻟﻘﺎء ﻋدد ﻣن اﻟﻘﺎﺋﻣﻳن ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ ﻓﻲ ﻋدد ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت
اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑﻳﻊ ﺑﺎﻟﺟﻣﻠﺔ واﻟﻣﻔرد ذات اﻻﺗﺻﺎﻝ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺑﺎﻟﺳوق.

ب -ﺗﻘدﻳم ﺗﻘﻳﻣﺎ ﻟﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ راس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق دﻗﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻻﺳﺎﻟﻳب اﻟﻧوﻋﻳﺔ

ﺛﺎﻟﺛﺎ -ﻫدف اﻟﺑﺣث :ﻳﻬدف ﻫذا اﻟﺑﺣث اﻟﻰ:

 -1ﻗﻳﺎس ﻗوة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن دﻗﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻻﺳﺎﻟﻳب اﻟﻧوﻋﻳﺔ وﻣﻛوﻧﺎت راس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري.

 -2ﺗوﺿﻳﺢ ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺧطوات اﻟﻣطﻠوب ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ﻟﺗﻘﻠﻳﻝ ﺧطﺄ اﻟﺗﻧﺑؤ.

 -3ﺗﻘدﻳم اطﺎرﻧظري ﻋن ﻣوﺿوﻋﻲ راس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري واﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻻﺳﺎﻟﻳب اﻟﻧوﻋﻳﺔ.
راﺑﻌﺎ -ﻓرﺿﻳﺔ اﻟﺑﺣث :ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓرﺿﺎت اﻟﺑﺣث ﺑﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -1اﻟﻔرﺿﻳﺔ اﻟرﺋﻳﺳﺔ اﻻوﻟﻰ  :ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌﻧوﻳﺔ ﺑﻳن راس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري واﻟﺗﻧﺑؤ وﺗﺗﻔرع ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻔرﺿﻳﺎت
اﻟﻔرﻋﻳﺔ اﻵﺗﻳﺔ:

أ -اﻟﻔرﺿﻳﺔ اﻟﻔرﻋﻳﺔ اﻻوﻟﻰ  :ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌﻧوﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﻣﻬﺎرات واﻟﺗﻧﺑؤ.
ب -اﻟﻔرﺿﻳﺔ اﻟﻔرﻋﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ  :ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌﻧوﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﺧﺑرات واﻟﺗﻧﺑؤ.
ت -اﻟﻔرﺿﻳﺔ اﻟﻔرﻋﻳﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  :ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌﻧوﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺗﻧﺑؤ.
ث -اﻟﻔرﺿﻳﺔ اﻟﻔرﻋﻳﺔ اﻟراﺑﻌﺔ :ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌﻧوﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﺗدرﻳب واﻟﺗﻧﺑؤ.

 -2اﻟﻔرﺿﻳﺔ اﻟرﺋﻳﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ  :ﻳوﺟد ﺗﺎﺛﻳر ذو دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻧوﻳﺔ ﻟراس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺑؤ  .وﺗﺗﻔرع ﻣﻧﻬﺎ
اﻟﻔرﺿﻳﺎت اﻵﺗﻳﺔ:

أ -اﻟﻔرﺿﻳﺔ اﻟﻔرﻋﻳﺔ اﻻوﻟﻰ  :ﻳوﺟد ﺗﺎﺛﻳر ذو دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻧوﻳﺔ ﻟﻠﻣﻬﺎرات ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺑؤ.
ب -اﻟﻔرﺿﻳﺔ اﻟﻔرﻋﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ  :ﻳوﺟد ﺗﺎﺛﻳر ذو دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻧوﻳﺔ ﻟﻠﺧﺑرات ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺑؤ.
ت -اﻟﻔرﺿﻳﺔ اﻟﻔرﻋﻳﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  :ﻳوﺟد ﺗﺎﺛﻳر ذو دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻧوﻳﺔ ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺑؤ

ث -اﻟﻔرﺿﻳﺔ اﻟﻔرﻋﻳﺔ اﻟراﺑﻌﺔ  :ﻳوﺟد ﺗﺎﺛﻳر ذو دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻧوﻳﺔ ﻟﻠﺗدرﻳب ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺑؤ

ﺧﺎﻣﺳﺎ -وﺳﺎﺋﻝ ﺟﻣﻊ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت:

 -1اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري :ﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺗب واﻟدورﻳﺎت واﻟرﺳﺎﺋﻝ واﻻطﺎرﻳﺢ اﻟدراﺳﻳﺔ واﻻﻧﺗرﻧﻳت اﻟﺗﻲ اﺳﺗطﺎع
اﻟﺑﺎﺣث اﻟوﺻوﻝ اﻟﻳﻬﺎ ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري ﻟﻠﺑﺣث

 -2اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻌﻣﻠﻲ :اﺳﺗﺧدم اﻟﺑﺎﺣث اﺳﻠوﺑﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ واﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺔ ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ﻋن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﺔ.
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ﺳﺎدﺳﺎ -ﺣدود اﻟﺑﺣث :ﺗﺗﻣﺛﻝ اﻟﺣدود اﻟﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﻟﻠﺑﺣث ﺑﻌدد ﻣن ﺷرﻛﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﺣﺎﺳﺑﺎت
 .اﻣﺎ اﻟﺣدود اﻟزﻣﺎﻧﻳﺔ ﻓﻬﻲ ﻣن .2016/10/1 -8/1

ﺳﺎﺑﻌﺎ -ادوات اﻟﺑﺣث واﺳﺎﻟﻳﺑﻪ اﻻﺣﺻﺎﺋﻳﺔ :ﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﺔ ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت
ﻟﻠﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑﻳﻘﻲ ﻟﻠﺑﺣث وﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎﻳﻳس اﻟﻣﺗواﻓرة ﻓﻲ اﻻدﺑﻳﺎت واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻼﺋم ﻣﻊ اﻟﻣﺗﻐﻳر اﻟﻣراد
ﻗﻳﺎﺳﻪ .وﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺞ) ،(SPSSاذ ﺗم اﺳﺗﺧراج ﻣﺎ ﻳﺎﺗﻲ:

 -1ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻻرﺗﺑﺎط ﻟﺗﺣدﻳد اﺛر اﻟﻣﺗﻐﻳر اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣن اﻟﻣﺗﻐﻳرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ .
 -2اﺳﺗﺧراج ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﻳﺔ ﻟﺗﺣدﻳد ﻣﻌﻧوﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟﻣﺗﻐﻳرات.

ﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺔ ﻛﺟﺎﻧب ﺗطﺑﻳﻘﻲ ﻟﻠﺑﺣث وﻗد ﺗم اﻋداد اﺳﺗﻣﺎرة اﺳﺗﺑﻳﺎن ﻣن ﺛﻼث ﺟواﻧب ﺗﻧﺎوﻝ اﻻوﻝ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻟﻠﻣﺟﻳب ﻋن اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺔ واﻟﺛﺎﻧﻲ اﻻﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑراس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري وﻫﻲ ) (80ﺳؤاﻝ ﻣوزﻋﺔ

ﻋﻠﻰ ﻣﻛوﻧﺎت راس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري اﻻرﺑﻊ )اﻟﻣﻬﺎرات ،اﻟﺧﺑرات  ،اﻟﻣﻌﻔﺔ  ،اﻟﺗدرﻳب(  ،اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺛﺎﻟث ﺗﻧﺎوﻝ اﻻﺳﺋﻠﺔ
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﻳر اﻟﺗﻧﺑؤ وﻫﻲ ) (100ﺳؤاﻝ ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻣﺳﺔ ﻣﻛوﻧﺎت ﺗﻣﺛﻝ

اﻟﺗﻧﺑؤ وﻫﻲ ) اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت

واﻻﺗﺻﺎﻻت ،اﻻﺣﻛﺎم ،اﻟﺣدس ،اﻟﺗﻌﻠم  ،واﻟوﻻء(  ،ﻟﺗﺗم اﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺋﻠﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻘﻳﺎس اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ  .ﺗم اﻋداد
اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎد اﻟﻰ اﻻدﺑﻳﺎت و ﺗم ﻋرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣن اﻻﺳﺎﺗذة اﻟﻣﺣﻛﻣﻳن )اﻟﻣرﻓق (1
اﻟذﻳن اﺑدوا اراﺋﻬم اﻟﺳدﻳدة ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ وﺗم اﺧذ ﺗﻠك اﻻراء ﺑﻧظر اﻻﻋﺗﺑﺎر .

ﺗم ﺗوزﻳﻊ اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدﻳرو اﻟﺷرﻛﺎت واﻻﻓراد اﻟﻘﺎﺋﻣﻳن او اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻣﺑﻳﺎت ،اذ ﺗم ﺗوزﻳﻊ )(100

اﺳﺗﻣﺎرة اﺳﺗﺑﺎﻧﺔ ﺗم ارﺟﺎع )، (98ﻟذﻟك ﻓﺎن ﻋدد اﺳﺗﻣﺎرات اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻫﻲ ) (98اﺳﺗﻣﺎرة .وﻣن
اﺟﻝ ﺗﺣدﻳد ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻼﻗﺔ وﺗﺎﺛﻳرﻫﺎ ﺑﻳن ﻣﺗﻐﻳري اﻟﺑﺣث ) راس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري واﻟﺗﻧﺑؤ ( ﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎﻳﻳس

اﻟﻣﺗواﻓرة ﻓﻲ اﻻدﺑﻳﺎت واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻼﺋم ﻣﻊ ﻗﻳﺎس اﻟﻌﻼﻗﺔ وﺗﺎﺛﻳرﻫﺎ ﺑﻳن اﻟﻣﺗﻐﻳﻳرﻳن .وﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ، SPSS
اذ ﺗم اﺳﺗﺧراج ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
 -1اﻟﺗوزﻳﻊ اﻟﺗﻛراري  ،ﻟوﺻف اﺟﺎﺑﺎت ﻋﻳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ .

 -2اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ واﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﻳﺎري وﻣﻌﺎﻣﻝ اﻻﺧﺗﻼف.
 -3ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻻرﺗﺑﺎط ﻟﺗﺣدﻳد اﻟﻌﻼﻗﺔ وﻣﻌﻧوﻳﺗﻬﺎ ﺑﻳن اﻟﻣﺗﻐﻳرﻳن.

 -4اﺳﺗﺧراج ﻣﻌﺎﻣﻼت ) (Fو ) (R2ﻟﺗﺣﻳد ﻣﻌﻧوﻳﺔ اﻟﺗﺄﺛﻳر ﺑﻳن اﻟﻣﺗﻐﻳرات.

ﺛﺎﻣﻧﺎ -اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺻدق واﻟﺛﺑﺎت ﻟﻼﺳﺗﺑﺎﻧﺔ  :ﻣن اﺟﻝ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺻدق اﻟظﺎﻫري ﻟﻼﺳﺗﺑﺎﻧﺔ ﻓﻘد ﺗم ﻋرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﻳن ﻟﺑﻳﺎن ﺻدﻗﻬﺎ وﻣدى ﻗﻳﺎﺳﻬﺎ ﻟﻠﻣﺗﻐﻳرات ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ وﺗم اﻟﺗﻌدﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﻘرات اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﻪ وﻓﻘﺎ
ﻟوﺟﻬﺎت ﻧظر اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺣﻛﻣﻳن  .اﻣﺎ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺛﺑﺎت ﻓﻘد ﺗم ﻣن ﺧﻼﻝ ﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻻﺗﺳﺎق اﻟداﺧﻠﻲ ﻛروﻧﺑﺎخ اﻟﻔﺎ.

اذ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻝ ﻛروﻧﺑﺎخ ) (%97ﻟﺟﻣﻳﻊ ﻓﻘرات اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺔ وﻫذا ﻳؤﻛد ﺻﺣﺔ اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺔ.

ﺛﺎﻣﻧﺎ -ﻋﻳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ :ﺗم اﻋﺗﻣﺎد ﻋدد ﻣن ﺷرﻛﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﺣﺎﺳﺑﺎت ﻛﻌﻳﻧﺔ ﻟﻠﺑﺣث.
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اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ  -اﻻطﺎر اﻟﻣﻔﺎﻫﻳﻣﻲ ﻟﻠﺑﺣث:
اوﻻ -رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري:

-1ﻣﻔﻬوم رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري

ﻳﻌد رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري ﻣﻔﻬوﻣﺎً ﻣﻌﻘدا وﻣﺗﻌددة اﻷوﺟﻪ ،وﻫﻧﺎﻟك ﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ﺟواﻧب اﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻪ ﺗﺳﺗﺣق اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ

ﺧﺎﺻﺎ وﻫﻲ(Laroche, et. al., 1997: 5-7):
أ-

أن راس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري ﻳﺗﺄﻟف ﻣن ﻗدرات ﻓطرﻳﺔ وﻗدرات ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ .ﻓﺎﻟﻔطرﻳﺔ ﺗﺷﻣﻝ اﻟﻘدرات اﻟﺑدﻧﻳﺔ واﻟﻔﻛرﻳﺔ

واﻟﻧﻔﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻣﺗﻠﻛﻬﺎ اﻷﻓراد ﻓﻲ وﻗت اﻟوﻻدة .وﻫﻲ ﺗﺧﺗﻠف اﺧﺗﻼﻓﺎً ﻛﺑﻳ ار ﺑﻳن اﻷﻓراد ﺑﺳﺑب اﻟوراﺛﺔ ،واﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ
وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻔرد ﺧﻼﻝ ﺣﻳﺎﺗﻪ.

ب -رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري ﻏﻳر ﻗﺎﺑﻝ ﻟﻠﺗداوﻝ اﻟﺗﺟﺎري ،ﺳواء ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻬﺎرات واﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻣﺗﺟﺳدة ﻓﻲ اﻟﺑﺷر ﻓطرﻳﺔ او
ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ.

ت -اﻷﻓراد ﻻ ﻳﺗﺣﻛﻣون داﺋﻣﺎً ﺑﺎﻟﻘﻧوات واﻟوﺗﻳرة اﻟﺗﻲ ﻳﻛﺗﺳﺑوا ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري .

ث -ﻳﻣﻛن اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ راس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري أﻣﺎ ﺑﺷﻛﻝ رﺳﻣﻳﺎ أو ﻏﻳر رﺳﻣﻳﻔﺎﻟرﺳﻣﻲ ﻳﺗم اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻳﻪ ﻣن
ﺧﻼﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ واﻟﻐﻳر اﻟرﺳﻣﻲ ﻳﺗم اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻳﻪ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻧﺗﻘﺎﻝ اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻣﻬﺎرات ﻓﻲ اﻟﺑﻳﺋﺔ.

ج -راس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري ﻟﻪ ﺟواﻧب ﻧوﻋﻳﺔ وﻛﻣﻳﺔ ،ﻓﻌﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻧﻪ ﻳﻣﻛن ان ﻳﻘدر ﻣﺟﻣوع ﺳﻧوات اﻟﺗﻌﻠم
اﻟﻣدرﺳﻲ ،اﻻ اﻧﻪ ﻻ ﻳﻣﻛن اﻻﻓﺗراض أن اﺳﺗﺛﻣﺎرات رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ﻧوﻋﻳﺎ.

ح -راس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري ﻳﻣﻛن ان ﻳﻛون ﻋﺎﻣﺎ أو ﻣﺣددا ﻓﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﻘدرات ﻣن اﻟﻣﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ
ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ ،او ﻓﻘط اﻧﺷطﺔ ﻣﺣددة.

خ -اﻟرﺻﻳد ﻣن اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻘدرات اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻛﻝ إﻧﺳﺎﻧﻘد ﻻ ﻳﺟري اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎﻣﻝ.
د-

ﻳﺗﺿﻣن ﺗﻌرﻳف رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري أﻳﺿﺎ ﻣﻔﻬوم اﻵﺛﺎر اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ،ﻫذﻩ اﻵﺛﺎر اﻟﺟﺎﻧﺑﻳﺔ ﺗراﻋﻲ اﻟﺗﺄﺛﻳر اﻟذي

ﻳﻛون ﻟﻸﻓراد ﻋﻠﻰ إﻧﺗﺎﺟﻳﺔ اﻵﺧرﻳن وﻋﻠﻰ

رأس

اﻟﻣﺎﻝ

اﻟﻣﺎدي،

ﻓﺿﻼ

ﻋن

ﺣﻘﻳﻘﺔ

أن اﻷﻓراد

ﺳوف ﻳﻛوﻧوا أﻛﺛر إﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ،ﻓﻲ أي ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻳن ﻣن اﻟﻣﻬﺎرات ،وﻓﻲ ﺑﻳﺋﺔ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻋﺎﻝ
ﻣن رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري.
-2ﺗﻌرﻳف راس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري:

ﻳﻌود راس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري اﻟﻰ ادم ﺳﻣﻳث) (1776اﻟذي اﺷﺎر ﻓﻲ ﺗﻌرﻳﻔﻪ اﻟراﺑﻊ ﻟراس اﻟﻣﺎﻝ ﺑﺎﻧﻪ اﻗﺗﻧﺎء ﻣواﻫب ﻣن
ﺧﻼﻝ اﻟﺗﻌﻠم او اﻟدراﺳﺔ او اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ،ﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧﺑرة اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻫﻲ  :راس ﻣﺎﻝ اﻟﺷﺧص ،واﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻣواﻫب
اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛﻝ ﺟزء ﻣن ﺛروﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ وﺑﺎﻟﻣﺛﻝ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ).(Goldin,2014:1

وﻳﻌرف ﻗﺎﻣوس أوﻛﺳﻔورد اﻹﻧﻛﻠﻳزي رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري ﺑﺎﻧﻪ ﻣﻬﺎرات ﻗوة اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻣوردا أو ﻣوﺟودا وﻫو
ﻳﺷﻣﻝ ﻓﻛرة أن ﻫﻧﺎك اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﻧﺎس ﻣﺛﻼً)اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗدرﻳب واﻟﺻﺣﺔ( ،وأن ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺗزﻳد

إﻧﺗﺎﺟﻳﺔ اﻟﻔرد.ﻛﻣﺎ ﻳﻣﻛن ﺗﻌرﻳف راس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻣﺟﻣوع اﻟﻘدرات واﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻓراد
).(Melike,at. al.,2005: 111
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ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻌرف) (Bontis,et.al.,1999رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري ﻋﻠﻰ اﻧﻪ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ،اﻟﻣﻬﺎرات ،اﻟﺧﺑرات
اﻟﺗﻲ ﺗﻐطﻲ طﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟﻣﻣﻳز،اﻣﺎ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺑﺷرﻳﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻗﺎدرةﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم،
اﻟﺗﻐﻳﻳر ،اﻻﺑﺗﻛﺎر وﺗوﻓﻳر اﻟﺗوﺟﻪ اﻹﺑداﻋﻲ اﻟذي ﻳﻣﻛن ان ﻳﺷﻛﻝ داﻓﻊ ﻟﺿﻣﺎن ﺑﻘﺎء اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻻﺟﻝ طوﻳﻝ .

ﻳﻣﻛن ﺗﻌرﻳف راس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري ﺑﺎﻧﻪ اﻟمھارات واﻟﻘدرات اﻟﺑﺷرﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗم إﻧﺷﺎءھا ﻳﺗم ﺑواﺳطﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ

ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺻﺣﺔ).(Boleaetal,2011وﺗﻣﻳز اﻟﻧظرﻳﺎت اﻟﺟدﻳدة ﻟﻠﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري ﻋﻠﻰ

اﻧﻪ ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻔردﻳﺔ اﻟﺧﻠﻘﻳﺔ واﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ واﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺗﺟﺎرب ﻟﻼﻓراد ) (Kucharcikova, 2011: 61ﻓﻳﻣﺎ
ﻳﻌد راس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري ﻋﻧﺻ ار رﺋﻳﺳﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﻳن ﻣوﺟودات اﻟﺷرﻛﺔ واﻟﻣوظﻔﻳن ﻣن اﺟﻝ زﻳﺎدة
ﻓﺿﻼ ﻋن اﻧﻪ

ﻳﺣﺎﻓظ

ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة

اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ

ﻓﻲ

اﻟﻣﻧظﻣﺔ

ﻳﺻﺑﺢ رأس

اﻟﻣﺎﻝ

اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ،

اﻟﺑﺷري

أداة

ﻟزﻳﺎدة اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ). (Marimuthu, et. al.,2009: 266

-3ﺧﺻﺎﺋص راس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري:

ﻳﺗﺻف راس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري ﺑﻌدد ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻬﻣﺔ ) :ﻧﺟم(142-141 :2009،

أ -ﻳﺗﺳم ﺑﺑﻌدﻳن)اﻟرﺻﻳد( وﻫﻲ ﻗﻳﻣﺔ راس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ او اﻟﻣﻘدرة ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺳﻧﺔ او ﻓﻲ وﻗت ﻣﻌﻳن،
و)اﻟﺗدﻓق( ﻗﻳﻣﺗﻪ اﻟﺟدﻳدة اﻟﻣﺗوﻟدة ﻣن ﺻﻳرورﺗﻪ ﻓﻲ ﻋﻣﻝ اﻻﻓراد.

ب-راس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري ﻳﺗزاﻳد ﺑﺎﻻﺳﺗﺧدام وﻳﻣﻳﻝ ﻟﻠﺗوﻟﻳد اﻟذاﺗﻲ)اذﺗﻛون اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻧداﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﻣﺻد ار ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻓﺿﻝ(.
ج-دورة ﺣﻳﺎة راس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري ﻫﻲ اطوﻝ ﻣن دورة ﺣﻳﺎة اﻟﻣﻧﺗﺞ او اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ او اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ .وﻳﻣﻛن
ﺗﻔﺳﻳر ذﻟك ﺑﺎﻟﺗﺎﻛﻳد ﻋﻠﻰ ان اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺧﺑرة اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟراس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري ﺗﻧﺗﻘﻝ ﺑﻳن اﻓراد اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﻣﺎ ﻳواﻓر ﻓرص

اﻓﺿﻝ ﻣن اﺟﻝ ﺗﺟدﻳد ﻫذﻩ اﻟﻣﻌرﻓﺔ .وﻫذا ﻻﻳﻣﻛن ﺗﺣدﻳدﻩ ﻣﻊ اﻻﻻت واﻟﻣﻌدات ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ.

ذ -رﻏم ﻛﻝ ﻣزاﻳﺎ راس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري ،ﻟﻛن ﻗد ﻳﺣﻣﻝ ﻋﻳوﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺗﻐﻳﻳر ،ﻓﺎﻻﻓراد اﻟﺑﺎرﻋون اﻟﺣﺎﻣﻠون

ﻟﻠﻣﻬﺎرات واﻟﺧﺑرات واﻟﻘﺎدرون ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎدرة واﻻﺑداع ،ﻗد ﻳﻌﺎرﺿون او ﻳﻘﺎوﻣون اﻟﺗﻐﻳﻳر ،ﻣﺛﻠﻣﺎ ﺗﻌﺎرض
اﻻدارة اﻻﺧذ ﺑﺎﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺟدﻳدة.

-4اﻫﻣﻳﺔ راس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري:
ان راس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري ﻫو اﻟﺛروة اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻟﻼﻣم واﺳﺎس ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓس ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻻﺳﺎس ﻓﻲ اﻻﺑداع واﻻﺑﺗﻛﺎر ،وﻳﻌد
ﻣن اﻟﻘدرات اﻟﻣﺗﻣﻳزة ﻟﻛوﻧﻪ ﻏﻳر ﻗﺎﺑﻝ ﻟﻠﺗﻘﻠﻳد ،ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﻻ ﻳﻣﻛن وﺻف راس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري ﺑﺎﻟﻧدرة ﻻن ﺗواﻓر

اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻊ ﻣرور اﻟزﻣن ووﺟود اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺑداع ﻛﻔﻳﻝ ﺑﺎﻳﺟﺎد راس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري .ﺗﻧﺑﻊ اﻫﻣﻳﺔ اﻟﻣورد اﻟﺑﺷري ﻣن
ﺧﻼﻝ(Marimuthu, et.al., 2009:266) :

أ -اﻋداداﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺑﺷرﻳﺔ اﻟﻣؤﻫﻠﺔ واﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺗﻛﺎر واﻻﺑداع ،واﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻣﻔﺗﺎح اﻟﺗطوراﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.
ب -اﻟﺧﺑرات اﻟﺑﺷرﻳﺔ اﻟﻣﺑدﻋﺔ واﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺗﻛﺎر ﻫﻲ اﺳﺎس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻟﺗﻔوق.

ت -اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري واﺣد ﻣن اﻫم ﻋﻧﺎﺻر اﻻﻧﺗﺎج ،واﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺻﻐﻳرة ﻓﻲ روؤس اﻻﻣواﻝ اﻟﻣﺎدﻳﺔ او اﻟﺑﺷرﻳﺔ او
ﺑزﻳﺎدة اﻟﻣوارد اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﺗؤﺛر ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﺎج

ث -اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺑﺷرﻳﺔ ﻫﻲ اﺳﺎس اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ وﺗطوﻳرﻩ.

ج -ﺗﺳﺎﻫم ااﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻘﻝ اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻌﻠوم واﻟﺧﺑرات واﻟﺛﻘﺎﻓﺎت ﺑﻳن اﻟﺷﻌوب،ﻣﻣﺎ ﻳﺳﺎﻋدﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘدم اﻟﺗﻘﻧﻲ.
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ح -ﺗﺷﻳر اﻷدﺑﻳﺎت واﻟﺗﺟﺎرب إﻟﻰ أن رﻓﻊ ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو ﻳﺗم ﻋن طرﻳق زﻳﺎدة اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ
ﻣرﻛز ﻟﺗﺣﻘﻳق أﻫداف رﻓﻊ
ًا
اﻷﺻوﻝ اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ وﻏﻳر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻣﺛﻝ اﻻﺑﺗﻛﺎر واﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗدرﻳب ،وﻫو ﻣﺎ ﻳﺷﻛﻝ
اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ وﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻋﻠﻰ اﻻﻣد اﻟطوﻳﻝ.

ﺗﺄﺛﻳر ﻓﻌﺎﻻ ﻋﻠﻰ
خ -ﻳؤﺛر وﺟودﻩ ﺑﺷﻛﻝ ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ ،ﻓﻘد أﺛﺑﺗت اﻟدراﺳﺎت أن اﻷﻣﻳﺔ واﻟﺟﻬﻝ ﻳؤﺛران ًا
ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻔردﻳﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ.
وﻗد أﺷﺎر) (AL-Ma'ani & Jaradat,2010 : 68إﻟﻰ أن أﻫﻣﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري ﺗﺗﺑﻠور ﻣن ﺧﻼﻝ اﻵﺗﻲ:

)أ -إﻧﻪ أﺣد اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻬﻣﺔ واﻟﻔرﻳدة واﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ اﻷداء ،ب -ﻳﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺧﻠق اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟدﻳدة  ،ت -ﻳﻌد ﻫو

اﻟﻣورد اﻟذي ﻳﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﻵﺧرﻳن ﺗﻘﻠﻳدﻩ  ،ث -ﻳﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻣﻳزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ،ج -ﻳﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة
ﻛﻔﺎءة اﻷﺻوﻝ  ،وﺗﺣﻘﻳق إﻧﺗﺎﺟﻳﺔ أﻋﻠﻰ وأﻓﺿﻝ ﺧدﻣﺔ ﻟﻠزﺑﺎﺋن  ،ح -ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻳر ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎء  ،واﻟﻣﺎﻟﻛﻳن ﻟﻸﻓﻛﺎر

اﻟﺟدﻳدة  ،وﺗوﻟﻳد اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻼزم ﻟﺑدء ﻣﺷﺎرﻳﻊ ﺟدﻳدة(.

وﻳﺗﺳم اﻟﻣورد اﻟﺑﺷري ﺑﺎﻟﺳﻣﺎت اﻷرﺑﻌﺔ اﻵﺗﻳﺔ اﻟﺗﻲ أﺷﺎر إﻟﻳﻬﺎ) (Ukenna et al , 2010 : 96ﺑـ)أ -اﻟﻣروﻧﺔ
واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻳف ،ب -ﺗﻌزﻳز اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻔردﻳﺔ  ،ت-ﺗطوﻳر اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ،ث -ﻓرص اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻔردﻳﺔ (.
-5ﻣﻛوﻧﺎت راس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري:

ﻳﻣﻛن ﺗﺣدﻳد ﻣﻛوﻧﺎت راس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري ﺑﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ) :اﻟﺳﺎﻋدي واﺧرون(41 :2012،

أ -اﻟﻘدرات او اﻟﻛﻔﺎءات:ﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻌﺎرف ،اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت واﻟﺗﺻرﻓﺎت واﻟﺳﻠوﻛﻳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻧﺑطﺔ ﻣن اﻟﺗﺟرﺑﺔ
اﻟﺿرورﻳﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﻬﻧﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ.

ب -اﻟﻣﻬﺎرات واﻟﺧﺑرات اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ :وﻫﻲ اﻟﺧﺑرات اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ واﻟﻌﻠﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻔرد ﻧﺗﻳﺟﺔ اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﺗﻲ ﻳﻣر
ﺑﻬﺎ اﺛﻧﺎء ﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ ﻟﻌﻣﻠﻪ.

ت -اﻟﻣؤﻫﻼت واﻟﻣﻌﺎرف :وﻫﻲ اﻟﻣؤﻫﻼت اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻔرد ﻋﻧد اوﻝ ﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ ﻟﻠﻣﻬﻧﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ
ﻳﺗﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ واﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ﻋن طرﻳق اﻟﺗﻛوﻳن و اﻟﺗﻌﻠﻳم.

ث -اﻻﺑداع :وﻫﻲ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺗﻛﺎر وﺗﻘدﻳم اﻓﻛﺎر ﺟدﻳدة ﻣﺗﻣﻳزة.
-6ﻗﻳﺎس راس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري:
ﻣﻌظم اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﻳﺎس رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري ﻓﺎﻧﻬﺎ ﺗﻬدف اﻟﻰ ﺗﺣدﻳد اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻧﻘدﻳﺔ ﻟﻠﻔرد )اذ ﻳﻣﻛن أن

ﺗﻛون ﻛﻼﺳﻳﻛﻳﺔ( ووﻓﻘﺎ ﻻﺳﻠوﺑﻳن ﻣﺧﺗﻠﻔﻳن :أﺳﻠوب اﻷﺛر اﻟرﺟﻌﻲ وأﺳﻠوب اﻻﺛر اﻟﻣﺗوﻗﻊ.

أ -اﺳﻠوب اﻻﺛر اﻟرﺟﻌﻲ :ﻫو اﺳﻠوب ﻳﻘدر راس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺗﻛﺎﻟﻳف ﺗﻛﺑدﻫﺎ ﻹﻧﺗﺎج
أﻓراد ﻣن وﻻدﺗﻬم إﻟﻰ ﺣﻳن دﺧوﻟﻬم ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ.

ب -أﺳﻠوب اﻻﺛر اﻟﻣﺗوﻗﻊ:ﻫواﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻷﻓراد ﻛﻣﻧﺗﺟﻳن ،وﻓﻳﻪ ﺗﻘدر ﻗﻳﻣﺔ اﻷﻓراد ﻋن طرﻳق ﺗﻘدﻳراﻟدﺧﻝ اﻟذي ﻳوﻟدﻩ
رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﻘدﻳر اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﻟﻸرﺑﺎح اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻝ ﺑﻌد ﺧﺻم اﻟﻣﺻﺎرﻳف،

وﻳﺟرى ﺣﺳﺎب اﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟوﻓﺎة اﻟﻣﺑﻛرة واﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺟرى ﺣﻳﺎة اﻟﻌﺎﻣﻝ).(www.avsi.org:21-22

ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺻﻧف) (bong,2009طرﻳﻘﺔ اﻟﻘﻳﺎس اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﻟرأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري اﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ اﺟزاء:
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أ -ﻣدﺧﻝ اﻟﻣﺧرﺟﺎت :ﺣﺎوﻝ ﺑﻌض اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﻳن ﻗﻳﺎس ﻣﺧزون رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌدﻻت اﻻﻟﺗﺣﺎق
ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟدراﺳﻲ ،وﻣﺣو أﻣﻳﺔ اﻟﻛﺑﺎر ،وﻣﺗوﺳط ﺳﻧوات اﻟدراﺳﺔ ﻛﺑدﻳﻝ ﻟرأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري.

ب -اﻟﻣدﺧﻝ اﻟﻣﺳﺗﻧد ﻟﻠﻛﻠف :وﻳﺳﺗﻧد ﻫذا اﻟﻣدﺧﻝ إﻟﻰ ﻗﻳﺎس ﻣﺧزون رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري ﻣن ﺧﻼﻝ ﺟﻣﻊ
ﺗﻛﺎﻟﻳف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري .وﻣن ﻋﻳوب ﻫذا اﻟﻣدﺧﻝ ﺻﻌوﺑﺔ ﺗﺣدﻳد اﻟﺣدود ﺑﻳن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

واﻻﺳﺗﻬﻼك ﻓﻲ ﻣﻧظور اﻟﺗﻛﺎﻟﻳف ﻟرأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري.

ت -اﻟﻣدﺧﻝ اﻟﻣﺳﺗﻧد ﻟﻠدﺧﻝ :وﻳﺳﺗﻧد ﻫذا اﻟﻣدﺧﻝ اﻟﻰ اﻟﻌﺎﺋدات اﻟﺗﻲ ﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻔرد ﻣن ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ ﻣن
ﺧﻼﻝ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم ،وﻷن ﻋواﻣﻝ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻹﻧﺳﺎن ﻳﻣﻛن ان ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟدﺧﻝ ﻟﻠﻔرد ،ﻓﺎن
ﻫذا اﻟﻧﻬﺞ ﻧﺎد ار ﻣﺎ ﻳﻘدم ﻣﻘﻳﺎﺳﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻟرأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري).(bong,2009:6
وﻳﺑﻘﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري ﻫو ﻣﺟﻣوع ﺗﻌدﻳﻝ اﻟﻧوﻋﻳﺔ ﻟﻛﻝ ﻓرد ﻣن اﻟﻘوة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ .ﻳﻣﻛن ﺗﺣدﻳد اﻫم ﻋﻧﺎﺻر
ﺗﻧﻣﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري وﺑﻣﺎ ﻳﺧدم أﻏراض اﻟﺑﺣث اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻵﺗﻲ) :اﻟﻣوﺳوي(33-32 :2012،

أ -اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻔرﻗﻲ واﻟﺟﻣﺎﻋﻲ :ﻳﺷﺎر اﻟﻰ ان ﻓرﻳق اﻟﻌﻣﻝ ﻫو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺻﻐﻳرة ﻣن اﻷﻓراد ذوي اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ

واﻟذﻳن ﻳﻌﻣﻠون ﻣﻌﺎً ﻹﺗﻣﺎم أﻫداف ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻳﺣﻣﻠون أﻧﻔﺳﻬم اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ،وﺑﻣﻌﻧﻰ اﺧر ﻓﺎن
ﻓرﻳق اﻟﻌﻣﻝ ﻫم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻓراد ذوي اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻻ اﻟﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ ﻳﻌﻣﻠون ﻣﻌﺎً وﻳﺳﻠﻛون ﺑﺟﻬودﻫم ﺳﻠوﻛﺎً
ﺗﻌﺎوﻧﻳﺎً ﻻ ﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺎً ﻧﺣو ﺗﺣﻘﻳق اﻷﻫداف اﻟﻔردﻳﺔ وأﻫداف اﻟﻔرﻳق وﺻوﻻً إﻟﻰ ﺗﺣﻘﻳق اﻷﻫداف اﻟﻣﻧظﻣﻳﺔ.

ب -اﻹدارة ﺑﺎﻹﺳﺗﺛﻧﺎء :ﺗﻌد اﻹدارة ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻧﺎء أﺳﻠوﺑﺎً إدارﻳﺎً ﻳوﺿﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻹدارﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﻳﻛﻝ
اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ ،إذ ﻳﺣﻛﻣﻬﺎ ﺗﺣدﻳد دﻗﻳق ﻟﻠﺳﻠطﺎت واﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺎت ،وﺑذﻟك ﺗﺗﺣدد وظﺎﺋف ﻛﻝ ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻳن وﻳﺗرك

ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط ﻣن ﺑدون ﺗدﺧﻝ ﻣن اﻟﻣﺳﺗوى اﻹداري اﻷﻋﻠﻰ إﻻ إذا أﺣدث اﻧﺣراﻓﺎت ﻫﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطرﻳق

اﻟﻣؤدي إﻟﻰ ﺗﺣﻘﻳق اﻷﻫداف اﻟﻣﺧططﺔ ،وﻣﺎ ﻳﺣﺗﺎﺟﻪ اﻟﻣدﻳرﻳن وﻫو إﺧﺑﺎرﻫم ﺑﺄن اﻷداء ﻳﺳﻳر طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﻫو
ﻣﺧطط ﻷن ذﻟك رﺑﻣﺎ ﻳﺣوﻝ دون اﻫﺗﻣﺎﻣﻬم ﺑﻣﺷﻛﻼت ﻻ ﻳﻣﻛن ﺗﻔوﻳض ﺳﻠطﺔ ﻗ ارراﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوﻳﺎت إدارﻳﺔ أدﻧﻰ،

وﻳﺗﺿﺢ ﻣن ﻫذا أن اﻹدارة ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻧﺎء إدارة ﻟﺗﺣدﻳد اﻟﺳﻠطﺎت واﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺎت وﻟﺗﺣدﻳد ﺷﻛﻝ اﻟﺗطﺑﻳق وأﺳﻠوب اﻟرﻗﺎﺑﺔ.
ت -زﻳﺎدة ﺗﺣدﻳﺎت اﻟﻌﻣﻝ :إي إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻬﺎم وواﺟﺑﺎت ﺟدﻳدة ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس وظﺎﺋﻔﻬﺎ او ﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ وطﺎﺋف
أﺧرى.

ث -اﺳﺗﻣرارﻳﺔ ﺗطوﻳر اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر  :أي وﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﻳر ﺟدﻳدة ﻟﺗطوﻳر رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ وﺑﻣﺎ ﻳواﻛب
اﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻬدﻫﺎ اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻝ ﻓﻳﻬﺎ.

د -اﻟﺗﻘوﻳم اﻟﻌﺎدﻝ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ :أي وﺿﻊ أﺳس ﻣﻌﺎﻳﻳر ﻣوﺿوﻋﻳﺔ ﻟﺗﻘﻳﻳم أداء اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ وﺑﺎﻟﺷﻛﻝ اﻟذي
ﺗﺿﻣن ﺗﻘﻠﻳﻝ ﻣﺷﻛﻼت وأﺧطﺎء ﺗﻘﻳﻳم اﻷداء.
 -7رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري واﻷداء:
ﻳﻌد رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري ﻋﻧﺻ ار رﺋﻳﺳﻳﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﻳن اﻟﻣوﺟودات ﺑﻬدف زﻳﺎدة اﻻﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ،ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ

اﻟﻣﻳزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ،واﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ  ،ﻟذﻟك اﺻﺑﺢ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري أداة ﺗﺳﺗﺧدم ﻟزﻳﺎدة اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ
ﻳﺷﻳر راس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري اﻟﻰ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗدرﻳب واﻟﺗﻌﻠﻳم وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﺑﺎدرات اﻟﻔﻧﻳﺔ ﺑﻐﻳﺔ زﻳﺎدة

ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﻣﻬﺎرات ،واﻟﻘدرات واﻟﻘﻳم ،واﻷﺻوﻝ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻠﻣوظف ﻣﻣﺎ ﻳؤدي اﻟﻰ ارﺗﻳﺎح اﻟﻣوظف وزﻳﺎدة
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اﻻداء ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻣطﺎف ).(Marimuthu, et.al.,2009: 268وﻳﻣﻛن ﺗﺻوﻳر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻻداء واﻟﻣﻌﺎرف
واﻟﻣﻬﺎرات ﻛﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:

)اﻷداء = اﻟﻣﻌﺎرف  +اﻟﻣﻬﺎرات  +اﻟﻔرص  +اﻟﺟﻬد  +اﻟﺗﺣﻔﻳز(.

ﻛﻣﺎ ﻳﺳﺗﻧد اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﻳن رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري واﻷداء إﻟﻰ ﺷﻘﻳن اﻟﻧظرﻳﺔ اﻷوﻟﻰ ،اﻟﻣﺳﺗﻧدة اﻟﻰ ﻣوارد اﻟﺷرﻛﺔ .واﻟﺛﺎﻧﻳﺔ

ﻫﻲ ﻧظرﻳﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻣن اﻟداﻓﻊ واﻟذي ﻳﺗﻛون ﻣن ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻧﺎﺻر ﻫﻲ:

اﻟﺗﻛﺎﻓؤ أو اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣراﻓﻘﺔ ﻟﻠﻣﻛﺎﻓﺂت ،واﻟوﺳﻳﻠﺔ ،أو اﻻﻋﺗﻘﺎد ﺑﺎن اﻟﻣوظف ﺳﻳﺗﻠﻘﻰ ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻋﻧد ﺑﻠوغ ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻳن ﻣن

اﻻداء ،أو أن ﻳﺗﻠﻘﻰ اﻟﻣوظف ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻋﻧد ﺑﻠوغ ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻳن ﻣن اﻷداء اﻟﻣﺗوﻗﻊ أو اﻻﻋﺗﻘﺎد ﺑﺄن اﻟﻣوظف ﻳﻣﻛن ان
ﻳﺣﻘق ﻓﻌﻼ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣطﻠوب ﻣن اﻻداء.
ﺛﺎﻧﻳﺎ– اﻻﺳﺎﻟﻳب اﻟﻧوﻋﻳﺔ ﻟﻠﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟطﻠب:
 -1ﺗﻧﺑؤ اﻟطﻠب:
ﻳﻧظر اﻟﻰ اﻟﺗﻧﺑؤ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻣﺟرد ﺗﺧﻣﻳن ،وﻗد ﻳﺳﺗﻧد ﻫذا اﻟﺗﺧﻣﻳن أﻣﺎ اﻟﻰ اﺳﺎﻟﻳب اﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺑﻳﺎﻧﺎت ﻟﻣدة زﻣﻧﻳﺔ
ﻣﺎﺿﻳﺔ ﻳﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﺳﺗﻘراء اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ وﺗﻌﺗﻣد دﻗﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻻﺳﻠوب اﻟﺻﺣﻳﺢ ودﻗﺔ
اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣوﺿوع اﻟﻣطﻠوب اﻟﺗﻧﺑؤ ﻋﻧﻪ ،او ﻳﺳﺗﻧد اﻟﻰ رؤﻳﺔ ذاﺗﻳﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺳﻳرات اﻟﺣﺎﺿر ﻣن اﺟﻝ
ﺗوﻗﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ،وﺗﻌﺗﻣد ﻫذﻩ اﻟرؤﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺑرة واﻟدراﺳﺔ واﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟذاﺗﻳﺔ اﻟﻣﺗوﻟدة ﻧﺗﻳﺟﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ
اﻟﺗوﻗﻊ .وﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﻳﺗم اﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب اﻟﺗﻧﺑؤ اﻷﻛﺛر دﻗﺔ واﻟذي ﻳﻛون ﻧﺗﻳﺟﺗﻪ أﻗﻝ ﺧطﺄ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ.
وﻳﻌرف اﻟﺗﻧﺑؤ :ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "اﻟﺗﺧطﻳط ووﺿﻊ اﻻﻓﺗراﺿﺎت ﺣوﻝ أﺣداث اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺗﻘﻧﻳﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻋﺑر ﻣدد
زﻣﻧﻳﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬو اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻣدراء أو ﻣﺗﺧذوا اﻟﻘ اررات ﻓﻲ ﺗطوﻳر اﻻﻓﺗراﺿﺎت ﺣوﻝ أوﺿﺎع
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ)أﻳوب وﻧﺎدرة.(177 :1997،
ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻵﺧر ،ﻫﻧﺎﻟك ظروف ﻗد ﺗﺟﻌﻝ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺣﻳﻝ اﺳﺗﺧدام اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻛﻣﻳﺔ ،او ﻗد ﻻﻳﻛون ﻣن اﻟﻌﻣﻠﻲ
اﺳﺗﺧدام اﺣدﻫﺎ) (Hansson, 2013:19ﻟﻌدم ﺗواﻓر اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻛﺎﻓﻳﺔ او اﻟوﻗت اﻟﻛﺎﻓﻲ.
وﺗﻘوم اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات ،وﻓﻲ ظﻠﻬﺎ ﻳﺗم اﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﻘﻧﻳﺎت اﻟﻧوﻋﻳﺔ ﻣﻧﻬﺎ
واﻟﻛﻣﻳﺔ .ﻓﺎﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﻧوﻋﻲ اﻟذي ﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺑرة واﻟﺗﻘدﻳر اﻟﺷﺧﺻﻲ اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺣدس وﺷﻌور اﻟﻣدﻳرون ﺑﺎﻟﻣﺷﻛﻠﺔ
وﻣن ﺧﻼﻝ اﻷﺳﺎﻟﻳب اﻟﻧوﻋﻳﺔ ﻳﻌﺎﻟﺞ اﻟﻣدﻳر اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺑﻧﺎءاً ﻋﻠﻰ ﺧﺑراﺗﻪ وﺗﻛون ﺳﻬﻠﺔ اﻟﺣﻝ إذا ﻣرت ﻋﻠﻳﻪ ﺳﺎﻟﻔﺎ ﻣﺛﻝ
ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ واﻟﻌﻛس ﺻﺣﻳﺢ ،ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻳﻛون ﻓﻧﺎً أﻛﺛر ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻣﺎً .ﻓﻲ ﺣﻳن ﻳﻌﺗﻣد اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﻛﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘﺎﺋق
واﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ﺑﻠﻐﺔ اﻷرﻗﺎم ﻓﻳﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻣﺛﻳﻝ اﻷﻫداف واﻟﻘﻳود واﻟﻣﺳﺑﺑﺎت ﻓﻲ ﺷﻛﻝ ﻋﻼﻗﺎت رﻳﺎﺿﻳﺔ)ﻓرﻳدة.(82 :2015،
واﻟﺗﻧﺑؤ ﻳﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت ﺑﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ (DTTL,2013:22):
أ -اﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟوﻗﺎﺋﻳﺔ ﻟﻠﺗﺧﻔﻳف ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر واﻏﺗﻧﺎم اﻟﻔرص.
ب -ﺗﺣﺳﻳن اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ﻟﻠﺗﻘﻠﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺳوق.
ت -ﺗوﻓﻳر اﻻﻣﺎن ﻟﺣﻣﻠﺔ اﻷﺳﻬم ﻓﻲ واﻟﺳوق اﻷوﺳﻊ ﻧطﺎﻗﺎ ﻣﻊ أﺣدث ﺗوﻗﻌﺎت اﻷداء.
ث -اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟزﺑﺎﺋن واﻟﻔرص اﻟﺟدﻳدة ﻓﻲ اﻷﺳواق.
ج -ﺗوﺟﻳﻪ اﻷﻣواﻝ إﻟﻰ ﺣﻳث ﺳﻳﺗم ﺗﺳﻠﻳم ﻗﻳﻣﺔ أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺛﻠﻰ وﺑﻌﻳداﻋن اﻷﻧﺷطﺔ ذات اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ.
ح -اﻟﺗﺧطﻳط ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد اﻹﺿﺎﻓﻳﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷﻫداف.
خ -اﻟﺗﻘﻳﻳم ﻟﻣوﻗف اﻟﻧﻘدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ،واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ دﻋم ﻣوارد اﻟﻣﻧظﻣﺔ.
د -ﺗوﻓﻳر اﻷﺳﺎس اﻟذي ﻳﻣﻛن أن ﻳﻌﺎد ﻋﻠﻰ اﺳﺎﺳﻪ ﺗﻘﻳﻳم اﻟﺧطط اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ طوﻳﻠﺔ اﻷﻣد ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ.
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-2طرق اﻟﺗﻧﺑؤ:
أ-اﻟطرق اﻟﻛﻣﻳﺔ

)اوﻻ(-ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﺳﻼﺳﻝ اﻟﻣﻧﻳﺔ Time Series Analysis
ﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺷﺎﻫدات ﻣرﺗﺑﺔ زﻣﻧﻳﺎ ﺣﺳب ﺗﺳﻠﺳﻝ وﻗوﻋﻬﺎ  ،وﻫﻲ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ واﺣد او اﻛﺛر ﻣن

اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺗﻳﺔ  :اﻟﻣﺗوﺳط ،واﻻﺗﺟﺎﻩ  ،واﻻﺛر اﻟﻣوﺳﻣﻲ ،واﻻﺛر اﻟدوري  ،واﻟﻌواﻣﻝ اﻟﻌﺷواﺋﻳﺔ وﻳﻬدف ﺗﺣﻠﻳﻝ
اﻟﺳﻼﺳﻝ اﻟزﻣﻧﻳﺔ اﻟﻰ ﺗﺣدﻳد وﻋزﻝ ﻛﻝ واﺣد ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﻳﻣﻛن ان ﻧﻌﺑر ﻋن اﻟﺗﻧﺑؤ ﻟﻣدة ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻛﻣﺎ ﻳﺎﺗﻲ :
Y= T x C x S x R…………..1
 Yاﻟﺘﻨﺒﺆ ﻟﻤﺪة ﻣﻘﺒﻠﻪ ،

 Tاﻻﺗﺠﺎه  C ,اﻻﺛﺮ اﻟﺪوري  S ،اﻻﺛﺮ اﻟﻤﻮﺳﻤﻲ ،

)ﺛﺎﻧﻳﺎ(-اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣﺗﺣرك اﻟﺑﺳﻳط ""Simple Moving Average
ﻳﻌد ﻣن أﺑﺳط اﻷﺳﺎﻟﻳب اﻟﻛﻣﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﺑؤ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ،وﻳﻘوم ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻋﻠﻰ أﺳﺎس

اﺧﺗﻳﺎر ﻋدد ﻣن اﻟﻔﺗرات اﻟزﻣﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ ،ﺛم ﺣﺳﺎب ﻣﺗوﺳط اﻟطﻠب اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣدة ﻟﻛﻲ
ﺗﻣﺛﻝ اﻟطﻠب اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻣراد اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻬﺎ ،وﻳﺗوﻗف ﺗﺣدﻳد ﻋدد اﻟﻔﺗرات اﻟزﻣﻧﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺑؤ ﻋﻠﻰ ﺧﺑرة

اﻟﻘﺎﺋم ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ وطﺑﻳﻌﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ...اﻟﺦ.

n

واﻟﻘﺎﻋدة اﻵﺗﻳﺔ ﺗﺑﻳن ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣﺗﺣرك

ΣDt-k

)……….(1

k-1
N

 tاﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺘﺤﺮك ﻟﻠﻤﺪة : MAt

=

MAt

 : nﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﺪد

 : Kﻣﺆﺷﺮ اﻟﻤﺪد  : Nطوﻝ اﻟﻣﺗوﺳط
 :Dt-kاﻟﻄﻠﺐ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻔﺘﺮة t-k
)ﺛﺎﻟﺛﺎ(-اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣﺗﺣرك اﻟﻣوزون ""weighted moving average
طرﻳﻘﺔ ﺗﺟﻌﻝ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣﺗﺣرك أﻛﺛر ﺳرﻋﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺗﻐﻳرات ﻓﻲ اﻟطﻠب ﺑوﺿﻊ وزن اﻛﺑر ﻧﺳﺑﻳﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟطﻠﺑﺎت اﻻﺧﻳرة اﻛﺛر ﻣن ﺳﺎﺑﻘﺎﺗﻬﺎ .واﻟذي ﻳﺣﺳب ﻛﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ( Schroeder,2007:222):
)Ft+1 = At =W1Dt+W2Dt-1+……+WNDt-N+1………(2
 Ft+1اﻟﺘﻨﺒﺆ ﻟﻠﻤﺪة اﻟﻘﺎدﻣﺔ

 Dt-1الطلب للمدة السابقة

 Wاﻟﻮزن اﻟﻤﺮﺟﺢ

)راﺑﻌﺎ(-اﺳﻠوب اﻟﺗﺳرﻳﺢ اﻻﺳﻲ اﻟﺑﺳﻳط Simple Exponential Smoothing Method

وﻫو ﻧوع ﻣن اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﻣﺗﺣرﻛﺔ وﻳﺳﺗﺧدم ﺑﻛﺛرة ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟطﻠب وﻳﻛن اﺟراء ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻪ ﺑﺎﺳﺗﺧدام

اﻟﺣﺎﺳوب .

واﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻪ ):اﻟﻧﺟﺎر(103 :2012،
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اثر راس المال البشري في التنبؤ.....

)F=Ft-1+α(At-1- Ft-1)……………..(3
 Ftاﻟﺘﻨﺒﺆ ﻟﻠﻤﺪة t

Ft-1اﻟﺘﻨﺒﺆ ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻟﻠﻤﺎﺿﻴﺔ

At-1اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ
 αﺛﺎﺑﺖ اﻟﺘﺴﺮﻳﺢ اﻻﺳﻲ

)ﺧﺎﻣﺳﺎ(-اﺳﻠوب اﻟﺗﺳرﻳﺢ اﻻﺳﻲ اﻟﻣﻌدﻝ ﺑﺎﻻﺗﺟﺎﻩ Trend Adjusted Exponential Smoothing Method

وﻫو اﺳﻠوب ﻳﺎﺧذ اﺗﺟﺎﻩ اﻟطﻠب ) ﺻﻌودا وﻧزوﻻ( ﺑﻧظر اﻻﻋﺗﺑﺎر  .وﻳﺗﻛون اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻬذﻩ اﻟطرﻳﻘﺔ ﻋﻧﺻرﻳن

اﻻوﻝ ﻫو اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑطرﻳﻘﺔ اﻟﺗﺳرﻳﺢ اﻻﺳﻲ اﻟﺑﺳﻳط واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻫو اﻻﺗﺟﺎﻩ ﺑﻌﺑﺎرة اﺧرى :
اﻟﺗﻧﺑؤ اﻟﻣﻌدﻝ = اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑطرﻳﻘﺔ ﻟﺗﺳرﻳﺢ اﻻﺳﻲ اﻟﺑﺳﻳط  +اﻻﺗﺟﺎﻩ

)ﺳﺎدﺳﺎ(-اﺳﻠوب ﺧط اﻻﺗﺟﺎﻩ Trend Line Method

ﺗﻔﺗرض ﻫذﻩ اﻟطرﻳﻘﺔ ان اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻳﺗﻐﻳر ) زﻳﺎدة او ﻧﻘﺻﺎن ( ﺑﻣرور اﻟزﻣن ان ﻣﺎﺣدث ﻟﻠطﻠب ﻓﻲ
اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻳﻣﻛن ان ﻳﺗﻛرر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ  .وﺗﺳﺗﺧدم ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺧط اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﺗﻘدﻳر اﻟطﻠب ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ وﻳﻌﺑر
ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺻﻳﻐﺔ اﻟﻶﺗﻳﺔ :

Y=a +Bx…………5

 Yتنبؤ الطلب
 Nاﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ X......1،2
 aﺛﺎﺑﺖ

 bﻣﻨﺤﻨﻰ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ او درﺟﺔ ﻣﻴﻞ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ
-2طراﺋق اﻟﺗﻧﺑؤ اﻟﻧوﻋﻳﺔ:
وﻫﻲ ﺗﻠك اﻟطراﺋق اﻟﺗﻲ ﻳﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﺟﻣﻊ وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌواﻣﻝ اﻟرﺋﻳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣﻝ
أن ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻌرض واﻟطﻠب ،وﻳﻣﻛن اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﻳﻳﻣﺎت ﺑﺳرﻋﺔ وﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ  ،وﻳﻣﻛن
 ،وﺗﺳﺗﻧد ﻫذﻩ
ﻣﻊ أﺳﺎﻟﻳب اﺧرى
أن ﺗﻛون أﺳﺎس ﻟﻠﺗﻧﺑؤ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ أو ﻟﻐرض ﻣﻘﺎرﻧﺗﻪ
اﻷﻧواع ﻣن اﻟﺗﻧﺑؤ اﻟﻰ اﻷﺣﻛﺎم واﻵراء واﻟﺣدس ،اﻟﻌواطف  ،أو اﻟﺧﺑرات اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ وﻫﻲ طﺑﻳﻌﻳﺔ  ،ﻛوﻧﻬﺎ ﻻ
ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎﺑﺎت رﻳﺎﺿﻳﺔ ﺻﺎرﻣﺔ ،وﻣن ﻫذﻩ اﻟطرق او اﻻﺳﺎﻟﻳب ،ﻣﺎ ﻳﺎﺗﻲ:
أ -راي اﻟﻣدﻳرﻳن اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﻳن أو اﺟﺗﻣﺎع ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺧﺑراء :وﻫﻲ اﺟﺗﻣﺎع ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣدراء اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﻳن وﻗﻳﺎﻣﻬم ﺑوﺿﻊ
اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺷﻛﻝ ﺟﻣﺎﻋﻲ .وﻗد ﻳﺗﺄﺛر ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑراي اﺣد اﻟﻣدﻳرﻳن اﻟذي ﻳﺳﺗطﻳﻊ ان ﻳﻔرض
راﻳﻪ) .(Šečkute,et al.,2003:151او ان ﺗﺷﻛﻝ ﻟﺟﻧﺔ ﻣن اﻟﺧﺑراء او اﻟﻣﺣﻛﻣون اﺻﺣﺎب اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣن ﺟﻣﻳﻊ
اﻗﺳﺎم اﻟﻣﻧظﻣﺔ ،ﻳﻛوﻧون ﻣﺳؤوﻟون ﻋن اﻋداد ﺗﻧﺑؤات اﻟﻣﺑﻳﻌﺎت ،وﺗﺳﺗﺧدم ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣدﺧﻼت ﻣن
ﺟﻣﻳﻊ اﺟزاء اﻟﻣﻧظﻣﺔ ،وﺗﺳوى اﻻراء ﻟﻐرض اﻟوﺻوﻝ اﻟﻰ ﺗﻧﺑؤات ﻣوﺣدة )ﻋﺑﺎس ،(37: 2006،وﻓﻲ ﻫذﻩ
اﻟطرﻳﻘﺔ ﻳﺗم أﺧذ آراء وﺗﻘدﻳرات ﻣدﻳري اﻹﻧﺗﺎج ،اﻟﺗﺳوﻳق ،اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ...اﻟﺦ واﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻛﺄﺳﺎس ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺑؤ ﻋﻠﻰ
اﻓﺗراض أن ﻫؤﻻء اﻟﻣدﻳرﻳن ﻳﺗﻣﺗﻌون ﺑﺎﻟﺧﺑرة اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ ﻋن إﻧﺗﺎج وﻣﺑﻳﻌﺎت)اﻟطﻠب( اﻟﻣﻧﺗﺞ ،وﻫذﻩ اﻟطرﻳﻘﺔ ﻳﻣﻛن
أن ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﺗﺧطﻳط طوﻳﻝ اﻷﻣد وﺗطوﻳر ﻣﻧﺗﺞ ﺟدﻳد ،وﻫﻲ ﺑﺳﻳطﺔ وﻏﻳر ﻣﻛﻠﻔﺔ وﺗﺳﺗﻌﻳن ﺑﺧﺑرة اﻟﻣدﻳرﻳن
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ﻓﻲ ﺿوء ظروف اﻟﺷرﻛﺔ ،وﻣن ﻋﻳوب ﻫذﻩ اﻟطرﻳﻘﺔ ﺳﻳﺎدة اﻟرأي اﻟواﺣد ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻳﺔ آراء اﻷﻓراد اﻵﺧرﻳن)اﻟﻣﺗﻧﻲ،
)(8-6 :2009ﺑن ﻋواﻟﻲ.(56 :2014 ،
ب -اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﺳﺗﻧﺎد اﻟﻰ اﺳﺗطﻼﻋﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك)ﺑﺣوث اﻟﺳوق( :ﺗﻘدم اﺳﺗطﻼﻋﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﻳﺎﻧﺎت ﻣوﺛوﻗﺔ ﺗﻔﻳد
ﻓﻲ اﻟﺗﺧطﻳط وﻓﻲ ﺗﺻﻣﻳم ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟدﻳدة .ﻓﺿﻼ ﻋن ﻣﺎ ﺗواﻓرﻩ ﻣن ﺑﻳﺎﻧﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻧواﻳﺎ اﻟﺷراء)اﻟﻧﺟﺎر
واﺧرون ،(95 :2012،اﻻﺳﺗﻬﻼك ،وﻣدد اﻟﺷراء ،وأﺳﺑﺎب اﻟﺷراء .وﺗواﻓر ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻻﺳﺗطﻼﻋﺎت اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ
ﻻ ﻳﻣﻛن اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﺄي طرﻳﻘﺔ أﺧرى .وﺗﻌد ﻫذﻩ اﻟطرﻳﻘﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻹﻋداد اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى
اﻟﻘﺻﻳر) .(Šečkute,et. al.,2003: 151إن اﻟزﺑون ﻫو اﻟذي ﻳﺣدد اﻟطﻠب ﻟﻬذا ﻓﺈن اﺳﺗطﻼع آراء اﻟزﺑﺎﺋن
ﻳﻣﻛن أن ﻳﻣﺛﻝ ﻣﺻد اًر ﻣﻬﻣﺎً ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣوﻝ اﻟطﻠب اﻟﻣﺗوﻗﻊ .وﻣن ﻋﻳوب ﻫذﻩ اﻟطرﻳﻘﺔ ﺗﺣﻳز اﻟزﺑون ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ
اﻟرﻏﺑﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺞ ﻳﻌطﻲ ﺗﻘدﻳ اًر ﻋﺎﻟﻳﺎً ﻟطﻠﺑﻪ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟرﻏﺑﺔ ﻳﻌطﻲ ﺗﻘدﻳ اًر ﻣﻧﺧﻔﺿﺎً ،وﻣن ﻋﻳوﺑﻪ أﻳﺿﺎً ﺿﻌف
اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟزﺑﺎﺋن ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺳوح ،وﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺳوح اﻟﻌﺎﻟﻳﺔ ،واﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﻬﺎرات ﻹﻋداد وﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣﺳوح وﺑﺣوث
اﻟﺳوق)اﻟﻣﺗﻧﻲ.(8-6 :2009 ،
ت -طرﻳﻘﺔ دﻟﻔﻲ:ﺑﻣوﺟب ﻫذﻩ اﻟطرﻳﻘﺔ ﻳﺗم ﺟﻣﻊ اراء ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧﺑراء ﻣن اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ واﻟدﻧﻳﺎ واﻟذﻳن
ﻳﺗواﺟدون ﻓﻲ اﻣﺎﻛن ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻟﻣراﺣﻝ ﻣﺗﻌددة ،وﻳﻛون ﻟراي ﻛﻝ ﻣﻧﻬم ﻧﻔس اﻟوزن ،اذ ﻳﺗم اﻋداد اﺳﺗﺑﻳﺎن ﻟﻛﻝ
ﻣرﺣﻠﺔ ،ﻟﻳﻘدم اﻟﺧﺑراء راﻳﻬم ،وﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻳﺗم إﻋداد اﺳﺗﺑﻳﺎن ﺟدﻳد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺗﺎﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺣﺻوﻝ
ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣراﺣﻝ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﻣﻣﺎ ﻳؤدي اﻟﻰ زﻳﺎدة ﺣﺟم اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن ان ﺑﺳﺗﻧد اﻟﻳﻬﺎ اﻟﻣﺷﺎرﻛﻳﻧﻔﻲ ﺗﻛوﻳن
رأﻳﻬم).(Jacobs,et al.,2009:473وﻳﺗم اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺳرﻳﺔ ﻫوﻳﺔ اﻟﺧﺑراء ﻟﻐرض ﺗﺟﺎوز ﺗﺎﺛﻳر راي اﻟﻔرد ﻓﻲ
اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ) ،(Krajewski,et. al.,2005:543ﻟذﻟك ﻓﺎن ﻋدم ذﻛر اﺳﻣﺎء اﻟﺧﺑراء ﻫو ﺳﻣﻪ ﻣن ﺳﻣﺎت دﻟﻔﻲ
ﺗرﻣﻲ اﻟﻰ اﻟﺣد ﻣن اﻟﺿﻐوط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻟﺗﺄﺛﻳرات.وﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﺎن ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﻳن اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺟراء
ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳق ﺗواﻓق ﻓﻲ اﻻراء .وﺗﺗﻣﻳز ﻫذﻩ اﻟطرﻳﻘﺔ ﺑﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺣﺗﺎج اﻟﻰ ﻣزﻳد ﻣن اﻟﺗﻧظﻳم وﻗد ار ﻛﺑﻳ ار ﻣن
اﻟﺟﻬد واﻟوﻗت)(Fellows,et. al., 2014: 31ﻟﻘد ﺗم ﺗطوﻳر طرﻳﻘﺔ دﻟﻔﻲ ) (Delphi Methodﻓﻲ ﻋﺎم
1964ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﻳراﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺑﻣؤﺳﺳﺔ راﻧد)،(Rand Corporationوﻗد اﺳﺗﺧدﻣت
ﻷوﻝ ﻣرة ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺑؤ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﺣﻳث ﺷﺎرك ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺧﺗﺻﻳن ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻳﺣددوا اﻟﺗطورات
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟﺑﻌﻳد .وﺗﻌرف ﺗﻘﻧﻳﺔ دﻟﻔﻲ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺟﻣﺎﻋﻳﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﺧﺑراء اﻟذﻳن ﻳﻣﻛن أن
ﻳﺗواﺟدوا ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ﺟﻐراﻓﻳﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﺎم ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ ،وﻫﻧﺎك ﺛﻼث أﻧواع ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﻳن ﻓﻲ ﺗﻘﻧﻳﺔ دﻟﻔﻲ
ﻫم):ﻣﺗﺧذو اﻟﻘرار ،وطﺎﻗم اﻟﻣوظﻔﻳن ،واﻟﻣﺳﺗﺟﻳﺑون( )اﻟﻣﺗﻧﻲ)(8-6 :2009 ،ﺑن ﻋواﻟﻲ.(56 :2014 ،
ث -ﺗﻘدﻳرات ﻗوة اﻟﻣﺑﻳﻌﺎت :ﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻟطرﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺧﺑرات رﺟﺎﻝ اﻟﺑﻳﻊ ﺑواﻗﻊ اﻟﺳوق ،اﻟﻣوزﻋون ،وادارة
اﻟﻣﺑﻳﻌﺎت ﻻن ﺗوﻗﻌﺎت ﻣﻧدوﺑﻲ اﻟﻣﺑﻳﻌﺎت ﻧﺎﺟﺣﺔ ﺑﺳﺑب ﻗرﺑﻬم ﻣن اﻟﺳوق،ﻛﻣﺎ ان ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣوظﻔﻲ اﻟﻣﺑﻳﻌﺎت ﺗوﻓر
ﻓرﺻﺔ ﻟﺗﺣدﻳد اﻟﻣزاﻳﺎ واﻟﻘﻳود ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺷرﻛﺔ وﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ،اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﻳن ،اﻟﺳﻣﺎت اﻟﻣﻣﻳزة ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك،
ٕواﻋداداﻟﻣﺑﻳﻌﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺧﺗﻠف ﻓﺋﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳن) Šečkute,et al.,2003:
 .(151إن اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ اﻟﻣﺑﻳﻌﺎت ﻳﻣﺛﻠون ﻣﺻد اًر ﻣﻬﻣﺎً ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻷﻧﻬم ﻋﻠﻰ اﺗﺻﺎﻝ ﻣﺑﺎﺷر ﺑﺎﻟﺳوق
واﻟزﺑﺎﺋن،ﻟﻬذا ﻳﻣﻛن اﺳﺗطﻼع آ ارﺋﻬم واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺗﻘدﻳراﺗﻬم ﻟﻣﺎﻫوﻣﺗوﻗﻊ ﻣن اﻟطﻠب ﻓﻲ اﻟﻣدة اﻟﻘﺎدﻣﺔ)اﻟﻣﺗﻧﻲ،
) (8-6 :2009ﺑن ﻋواﻟﻲ.(56 :2014 ،
ج -ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﺳﻳﻧﺎرﻳو ):(Scenarioوﻫو أﺳﻠوب آﺧر ﻳﺗزاﻳد اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺑؤ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺑؤ اﻟﻣﺗوﺳط
واﻟطوﻳﻝ اﻷﻣد اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﺳﺗﻘراء اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت .ﻓﻘد وﺿﻌت ﺷرﻛﺔ ﺟﻧراﻝ إﻟﻛﺗرﻳك اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ اﻧﻣوذﺟﺎً ﻣﻌﻘداً ﻹﻋداد
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ﺳﻳﻧﺎرﻳو ﻋﻣﺎ ﺗﺗوﻗﻌﻪ اﻟﺷرﻛﺔ،واﻟﻣراﺣﻝ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻹﻋداد ﻫذا اﻻﻧﻣوذج ﻫﻲ):اﻟﻣﺗﻧﻲ)(9:200،ﺑن ﻋواﻟﻲ:2014 ،
.(56
)أوﻻً( -ﺗﻘﻳﻳم اﻟﻌواﻣﻝ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟذي ﺗﻌﻣﻝ ﻓﻳﻪ اﻟﺷرﻛﺔ) ،ﺛﺎﻧﻳﺎً(-اﺧﺗﻳﺎر ﻓرﻳق ﻣن اﻟﺧﺑراء ﻟﺗﻘﻳﻳم
اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﻬﻣﺔ واﻷﺣداث اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ) ،ﺛﺎﻟﺛﺎً( -ﺗﺣدﻳد أﺳﺑﺎب اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻟﻛﻝ اﺗﺟﺎﻩ ﺳواء ﻛﺎن
ﺳﻛﺎﻧﻲ ،اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،اﻗﺗﺻﺎدي..اﻟﺦ) ،راﺑﻌﺎً( -ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻓرﻳق اﻟﺧﺑراء ﺣوﻝ ﻗﻳم اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،وﻗﻳم اﻟﺗﺄﺛﻳر
اﻟﻣﺣﺗﻣﻝ ﻟﻸﺣداث اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ،وﻗﻳم اﺣﺗﻣﺎﻝ ﺣدوﺛﻬﺎ..اﻟﺦ)،ﺧﺎﻣﺳﺎً( -ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺗﺄﺛﻳر اﻻﺗﺟﺎﻩ واﺳﺗﺧدام
ﻣﺻﻔوﻓﺔ ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﺗﺄﺛﻳر اﻟﺗﺑﺎدﻟﻲ ﻟﻸﺣداث اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﻬﻣﺔ وﺑﻣﺎ ﻳﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ،
)ﺳﺎدﺳﺎً( -ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺳﻳﻧﺎرﻳو :وﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ٕواﻋداد اﻟوﺻف اﻟﻛﺗﺎﺑﻲ اﻟﻣﻠﺧص ﻟﻬﺎ.
-3ﻣزاﻳﺎ وﻣﺷﻛﻼت أﺳﺎﻟﻳب اﻟﺗﻧﺑؤ اﻟﻧوﻋﻳﺔ:
ان اﻟﻣزاﻳﺎ اﻟرﺋﻳﺳﺔ واﻟﻣﻬﻣﺔ ﺟداً،ﻻﺳﺎﻟﻳب اﻟﺗﻧﺑؤ اﻟﻧوﻋﻳﺔ ﻫوﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﺗﻐﻳرات اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن أن ﺗﺣدث ﺗﺣدث
ﻓﻲ اﻟﻣﺑﻳﻌﺎت أوأﻧﻣﺎط اﻟطﻠب واﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﻳﻌﺎت اﻟﻣﺑﻳﻌﺎت.واﻟﺗﻲ ﻻﻳﻣﻛن ﻟﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﺳﻼﺳﻝ اﻟزﻣﻧﻳﺔ واﻟﺗﻘﻧﻳﺎت
اﻟﻛﻣﻳﺔ اﻻﺧرى اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻬﺎ.ان اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺣدوث وطﺑﻳﻌﺔ ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﻳﻳرات ﻳﻣﻛن إﻧﺟﺎزﻩ ﺑﺎﻟﺗﺣﻠﻳﻼت اﻟﻧوﻋﻳﺔ اﺳﺗﻧﺎداً إﻟﻰ
اﻟﻣﻌﺎرف وﺗﺟرﺑﺔ اﻻﻗﺳﺎم واﻟﺷﻌب اﻟداﺧﻠﻳﺔ أواﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ.وﻗد ﻳﻛون ﻫذا اﻟﺗﻧﺑؤ ﻗﻳﻣﺔ ﺑﺣد ذاﺗﻪ أوﻛﻣﻌﻠوﻣﺎت
إﺿﺎﻓﻳﺔ ﻳﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﺿﺑط اﻟﺗﻧﺑؤات اﻟﻛﻣﻳﺔ).(T.Mentzer,et.Al.,2004:146وﻳﺑﻳن اﻟﺟدوﻝ) (1اﻫم اﻟﻔواﺋد
واﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﺳﺗﺧدام اﻻﺳﺎﻟﻳب اﻧوﻋﻳﺔ ﻟﻠﺗﻧﺑؤ.
اﻟﺟدوﻝ) (1اﻫم اﻟﻔواﺋد واﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﺳﺗﺧدام اﻻﺳﺎﻟﻳب اﻧوﻋﻳﺔ ﻟﻠﺗﻧﺑؤ
المشكالت
الفوائد
اساليب التنبؤ النوعية لديھا القدرة على يمكن ان تنخفض دقة التنبؤ عند المتنبئين بسبب النظر في المعلومات
المتوافرة بسھولة فقط.
التنبؤ بالتغيرات في أنماط البيع.
أساليب التنبؤ النوعية تسمح لصناع عدم القدرة على معالجة كميات كبيرة من المعلومات المعقدة سببا في الحد
القرار باالعتماد على مصادر البيانات من قدرة المتنبئين على التنبؤ بدقة.
التي تتكون من الحدس ،والخبرة ،وحكم
الخبراء.
يمكن ان تكون قدرة المتنبئين على التنبؤات الدقيقة صعبة.
االعتماد على البيانات المتاحة
العوامل الداخلية في المنظمة وسياساتھا تخفض من القدرة على التنبؤ بدقة،
اضافة الى طبيعة العالقة بين المنظمات.
قد يتم تقليل القدرة على التنبؤ بدقة بسبب ميل المتنبئين الستنتاج عالقات
وأنماط من البيانات المتاحة عندما التكون ھناك أنماط محددة.
يمكن أن تتأثر القدرة على التنبؤ بدقة بترسيخ ،أن خبراء التنبؤات قد
يتأثرون بالتنبؤات األولية )مثل تلك التي تم إنشاؤھا بواسطة األساليب
الكمية( عند االتجاه الى التنبؤات النوعية
يمكن ان تؤدي محاوالت تبرير السياسة االنتاجية الى تخفيض دقة التنبؤ،
بدالً من الوصول الى االنتاجية المثلى.
تشجع أساليب التنبؤ النوعية التناقضات في الحكم بسبب المزاجية و/أو
المشاعر ،فضال عن القرارات المتكررة مما يؤدي الى توليد تنبؤات
متعددة ل للمنتج نفسه.
أساليب التنبؤ النوعية المركزة باھظة التكلفة والوقت .لكونھا تتطلب الكثير
من المعالجات اإلدارية والوقت لتحليل البيانات.
Resource: T. Mentzer, Harry John and A. Moon, Mark," Sales Forecasting Management:
A Demand Management Approach", Publisher: SAGE Publications, Inc; 2nd
edition ,2004.
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-4ﻗﻳﺎس ﺧطﺄ اﻟﺗﻧﺑؤ:
أن ﺧطﺄ اﻟﺗﻧﺑؤ ) (Forecast Errorﻳﺗﺣدد ﻛﻔرق ﻋددي ﺑﻳن اﻟﺣﺻﻳﻠﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ)اﻟﺗﻧﺑؤ( واﻟﺣﺻﻳﻠﺔ
اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ)اﻟطﻠب( ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻻﺳﻠوب اﻟﻣﺳﺗﺧدم أي أن:
ﺧطﺄ اﻟﺗﻧﺑؤ = اﻟﺗﻧﺑؤ – اﻟطﻠب اﻟﻔﻌﻠﻲ.
ﻟذﻟك ﻓﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ﺧطﺄ اﻟﺗﻧﺑؤ ﻣﺳﺎوﻳﺎ ﻟﻠﺻﻔر او ﻗرﻳﺑﺎ ﻣﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺗﻧﺑؤ اﻓﺿﻝ واﻟﻌﻛس ﺻﺣﻳﺢ .وﻳﻣﺛﻝ
ﻗﻳﺎس ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺧطوة ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻳﻳم أﺳﻠوب اﻟﺗﻧﺑؤ ،وﻫﻧﺎك ﻣﻘﺎﻳﻳس ﻋدﻳدة ﻳﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﻬذا اﻟﻐرض وﻟﻛﻝ
ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎﻳﻳس ﻋﻳوﺑﻪ وﻣزاﻳﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
أ -ﻣﺗوﺳط اﻟﺧطﺄ ) :(Mean Error
اﻟﺗﺣﻳز )  (Biasوﻳﻊ] أﺣد ﻣﻘﺎﻳﻳس اﻟدﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺑؤات ،وﻳﺗم اﺣﺗﺳﺎب ﻫذا اﻟﻣﻘﻳﺎس وﻓق اﻟﺻﻳﻐﺔ اﻵﺗﻳﺔ:
وﻫو ﻣﻘﻳﺎس
ّ
ME = ∑(Y-F) / n
ﺣﻳث  = Fاﻟﺗﻧﺑؤ  = Y،اﻟطﻠب اﻟﻔﻌﻠﻲ  = n ،ﻋدد اﻟﻔﺗرات
وﻛﻠﻣﺎ اﻗﺗرب ﻣﺗوﺳط اﻟﺧطﺄ ﻣن اﻟﺻﻔر ﻛﺎن اﻟﺗﻧﺑؤ أﻛﺛر دﻗﺔ ﻷن ﻫذا ﻳﻌﻧﻲ أن اﻟﺗﻧﺑؤ ﻛﺎن ﻣﺗطﺎﺑﻘﺎً ﻣﻊ اﻟطﻠب اﻟﻔﻌﻠﻲ
أو ﻗرﻳﺑﺎً ﻣن ذﻟك ،إﻻ أن ﺛﻣﺔ ﻣﺷﺎﻛﻝ ﺗواﺟﻪ ﻫذا اﻟﻣﻘﻳﺎس وﺗﻘﻠﻝ ﻣن أﻫﻣﻳﺗﻪ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺧدام وﻣﻧﻬﺎ أن أﺧطﺎء اﻟﺗﻧﺑؤ
اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﺗﻠﻐﻲ أﺧطﺎء اﻟﺗﻧﺑؤ اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوع ﻣﻣﺎ ﻳﺧﻔﻲ أﺧطﺎء اﻟﺗﻧﺑؤ.
ﻣﺗوﺳط ﻣرﺑﻊ اﻟﺧطﺄ)  :(Mean Squared Errorوﻫو ﻣﻘﻳﺎس ﻳﺗﺟﺎوز أﺛر اﻹزاﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﻳﺎس اﻟﺳﺎﺑق
ت-
ﻟﻬذا ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺳﺗﺧدم ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ وﻳﺣﺳب ﻛﺎﻵﺗﻲ:
MSE = ∑(Y-F)2 / n
ت-ﻣﺗوﺳط اﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﻣطﻠﻘﺔ ):(Mean Absolute Deviation
وﻫو ﻣن اﻟﻣﻘﺎﻳﻳس اﻟواﺳﻌﺔ اﻻﻧﺗﺷﺎر ،ﻓﺑدﻻً ﻣن اﺳﺗﺧدام ﺗرﺑﻳﻊ اﻟﺧطﺄ أو اﻻﻧﺣراف ) اﻟﺗﻧﺑؤ -اﻟطﻠب( ﻟﺗﺗﺟﺎوز
إزاﻟﺔ اﻟﻘﻳم اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻠﻘﻳم اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ أﺧطﺎء اﻟﺗﻧﺑؤ ،ﻳﺗم اﺳﺗﺧدام اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻟﻠﺧطﺄ وﻳرﻣز ﻟﻪ|اﻟﺧطﺄ| أو
|اﻟﺗﻧﺑؤ -اﻟطﻠب| وﺑﻬذﻩ اﻟطرﻳﻘﺔ ﺗﺣوﻝ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺧطﺄ إﻟﻰ ﻗﻳﻣﺔ ﻣوﺟﺑﺔ ،وﻳﺣﺳب ﻫذا اﻟﻣﻘﻳﺎس:
MAD = ∑|Y-F| / n
)(Šečkute,et al,2003:150)، (Shcherbakov, ,et al,2013:171-173
ﺛﺎﻟﺛﺎ -اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻟﻠﺑﺣث:
-1وﺻف ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث وﺧﺻﺎﺋص ﻋﻳﻧﺔ اﻟﺑﺣث :
ﻳﺗﻣﺛﻝ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث ﺑﻌدد ﻣن ﺷرﻛﺎت وﻣﻛﺎﺗب اﻟﺑﻳﻊ ﺑﺎﻟﻣﻔرد واﻟﺟﻣﻠﺔ واﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻳﻊ اﻟﺣﺎﺳﺑﺎت وﻣﻠﺣﻘﺎﺗﻬﺎ
ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻬﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﺟﻬزة ﺳرﻳﻌﺔ اﻟﺗطور ذات طﻠب ﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣﺗزاﻳد وﻣﺗﻐﻳﻳر ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ
اﻟﻣواﺻﻔﺎت  ،ﻣﻣﺎ ﻳﺗطﻠب ﺗﻧﺑؤ ﻣﺣﺳوب ﺑﺷﻛﻝ دﻗﻳق ﺣﻳث ﻳؤدي اﻟطﻠب اﻛﺛر ﻣن ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺳوق اﻟﻰ ﺗﺣﻣﻝ اﻟﺷرﻛﺔ
ﻟﺧﺳﺎرات ﻏﻳر ﻣﺑررة  ،ﺑﺳﺑب ﺗﻘﺎدم اﻟﻣواد .ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎزن.
ﻣن اﺟﻝ اﺛﺑﺎت ﺻﺣﺔ ﻓرﺿﻳﺎت اﻟﺑﺣث ﻣن ﻋدﻣﻬﺎ ﻓﻘد اﺳﺗوﺟب اوﻻ ﺗﺣدﻳد اﻟطرق ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺑؤ ﻓﻲ ﻋدد ﻣن
اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﺔ واﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺟﺎرة اﻟﺣﺎﺳﺑﺎت وﻣﻠﺣﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺳوﻗﻬﺎ اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻓﻲ ﺑﻐداد – ﺷﺎرع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ )
اﻟﻣﻠﺣق( 2وﻗد ﺗم ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﺗﻲ اﺟراﻫﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛﻳﻳن ﻋﻧد زﻳﺎرﺗﻬم ﻟﻌدد ﻋدد ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت واﻟﻣﻛﺎﺗب اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻓﻲ اﻟﺑﻳﻊ ﺑﺎﻟﻣﻔرد واﻟﺟﻣﻠﺔ وﺗوﺟﻳﻪ اﺳﺋﻠﺔ ﻣﺣددة ﻛﻣﺎ ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺟدوﻝ ) (2واﻟذي ﻳﺗﺑﻳن ﻣﻧﻪ ان اﻟﺷرﻛﺎت ﻻﺗﺳﺗﺧدم
اﻻﺳﺎﻟﻳب اﻟﻛﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﺑؤ واﻧﻣﺎ ﺗﺳﺗﺧدم اﻻﺳﺎﻟﻳب اﻟﻧوﻋﻳﺔ وﻗد ﻳﻌود اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻰ اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻰ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺳرﻋﺔ وﻋدم
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وﺟود اﻻﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻟﻠﻘﻳﺎم ﺑﺎﻟﺗﻧﺑؤ اﻟﻛﻣﻲ او ﻗد ﻳﻌود اﻳﺿﺎ اﻟﻰ اﻟﺗﻐﻳرات اﻟﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ واﻟﻐﻳر ﻧظﺎﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺣرﻛﺔ
اﻟﺳوق ،اﻟﺗﻐﻳر واﻟﺗطوﻳر اﻟﺳرﻳﻊ ﻓﻲ ﻧوﻋﻳﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺎت .
الجدول ) (2السؤال المتعلق بالطريقة المعتمدة بالتنبؤ واالجابات عليه
االجابة

ماھو االسلوب الذي تتبعه الشركة في التنبؤ ؟
أ -االساليب الكمية
 1تحليل السالسل الزمنية

-

 2أسلوب المتوسطات المتحركة

1

 3المتوسطات المتحركة المرجحة باألوزان

-

 * 4طريقة تحليل االنحدار الخطي البسيط

-

 5طريقة المتوسط البسيط

-

 * 6طريقة التمھيد األسى البسيط:

-

ب-االساليب النوعية
 1راي المديرين التنفيذيين أو اجتماع لجنة الخبراء

10

 2التوقعات استناد الى استطالعات المستھلك)بحوث السوق

6

 3طريقة دلفي

-

 4تقديرات قوة المبيعات:

25

 5تحليل السيناريو

8

اﻣﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص ﻣن ﻳﻘوم ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ ﻓﻘد ﻛﺎﻧت اﻻﺟﺎﺑﺎت ﻛﻣﺎ ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺟدوﻝ ) (3واﻟذي ﻳﺗﺑﻳن ﻣﻧﻪ ان اﻟﻣدﻳر
ﻓﻲ اﻏﻠب اﻟﺷرﻛﺎت ﻫو اﻟذي ﻳﻘوم ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ اﻣﺎ ﺑﻣﻔردﻩ او ﺑﺎﻻﺷﺗراك ﻣﻊ واﺣد او اﻛﺛر ﻣن اﻟﻣوظﻔﻳن .
وﻗد ﻳﻌود اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك ﻻﻧﻪ ﻓﻲ اﻏﻠب اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم ﻟﻘﺎﺋﻬﺎ ﻛﺎن اﻟﻣدﻳر ﻫو اﻟﻣﺎﻟك وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺷرف ﺑﺷﻛﻝ
ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠىﻛﻝ ﻣﺎﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ .وﻳﺑﻳن اﻟﺟدوﻝ)(3اﻟﺳؤاﻝ اﻟﻣوﺟﻪ ﻋن اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺎﻟﺗﻧﺑؤ واﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻳﻪ
جدول ) ( 3السؤال الموجه عن الجھة التي تقوم بالتنبؤ
االختيارات
السؤال
عدد االجابات
16
المدير
من يقوم بعملية التننبؤ

موظفين محددين
المدير مع موظفين
محددين

4
30

وﻓﻲ ﺿوء ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت اﻋﻼﻩ ﻓﻘد ﺗم اﺧﺗﻳﺎر ﻋﻠﻰ  100ﺷرﻛﺔ وﻣﻛﺗب ﺗﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﺣﺎﺳﺑﺎت)ﺷﺎرع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ(
اﻟﻌدد اﻟﻐﺎﻟب ﻣﻧﻬﺎ ﻳﺳﺗورد ﺑﺿﺎﻋﺗﻪ ﻣن ﺧﺎرج اﻟﻌراق واﻟﺑﻌض اﻻﺧر ﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺗوردة .
ﺗم اﺧﺗﻳﺎر ﻣدﻳرﻳن اﻟﺷرﻛﺎت واﻻﺷﺧﺎص اﻟﻘﺎﺋﻣﻳن ﻓﻌﻼ ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ ﻛﻌﻳﻧﺔ ﻟﻠﺑﺣث ،وﻛﺎن ﻋدد اﻻﺳﺗﻣﺎرات اﻟﻣوزﻋﺔ
)  (100اﺳﺗﻣﺎرة اﺳﺗﺑﻳﺎن .ﺗم اﺳﺗرﺟﺎع ) (98اﺳﺗﻣﺎرة  ،وﻟم ﻳﺗم اﻋﺎدة) (2ﻣن اﻻﺳﺗﻣﺎرات.
 -2ﻣﻛوﻧﺎت اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺔ
أ-اﻟﺟﻧس :ﺗﻌﻛس اﺟﺎﺑﺎت اﻟﻌﻳﻧﺔ ان اﻏﻠب اﻟﻣدﻳرﻳن واﻟﻌﺎﻣﻠﻳن اﻟﻘﺎﺋﻣﻳن ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ ﻣن اﻟذﻛور وﻻﺗوﺟد اي اﻣ أرة ﻓﻲ
اي ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﺔ ﺗﺷﺗرك ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ وﻳﺑﻳن اﻟﺟدوﻝ )(4اﻻﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺟﻧس
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اﻟﺠﺪول ) (4اﺟﺎﺑﺎت اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﻨﺲ
اﳉﻨﺲ

ذﻛﺮ

98

اﻧﺜﻰ

-

ب-اﻟﻌﻣر  :ﻳﺗﺑﻳن ﻣن اﻟﺟدوﻝ) (5ان اﻟﺟزء اﻻﻛﺛر ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن اﻟﻘﺎﺋﻣﻳن ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ ﻣن اﻟذﻳن اﻧﻬوا اﻟﻌﻘد اﻟراﺑﻊ
ﻣن اﻟﻌﻣر وﻳﻌﻛس ذﻟك ﺣﻘﻳﻘﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ ان اﻟﺧﺑرة واﻟﻣﻬﺎرة ﺗﺗﻧﺎﺳب ﺑﺷﻛﻝ طردي ﻣﻊ اﻟﻌﻣر وﻳﺑﻳن اﻟﺟدوﻝ ) (5اﻋﻣﺎر
اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن اﻟﻘﺎﺋﻣﻳن ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺎﺗﻬم.
الجدول ) (5اجابات العينة المتعلقة باعمار القائمين بعملية التنبؤ
6
اكثر من  18واقل من 29
18
اكثر من  29واقل من 39
العمر
20
اكثر من 39واقل من 49
50
اكثر من 49

ت-اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟدراﺳﻲ :ﻳﺑﻳن اﻟﺟدوﻝ ) (6اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟدراﺳﻲ ﻟﻠﻌﻳﻧﺔ اﻟﻣﺳﺗﺑﺎﻧﺔ ﺣﻳث ﻳﺗﺑﻳن ﻣن اﻟﺟدوﻝ ان اﻏﻠﺑﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن
ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم اﺟراء اﻻﺳﺗﺑﻳﺎن ﻓﻳﻬﺎ ﻫم ﻣن ﺣﻣﻠﺔ ﺷﻬﺎدة اﻟﺑﻛﻠورﻳوس اذ ﺑﻠﻎ ﻋددﻫم ) (69ﻣن اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌﻳﻧﺔ
وﻫذا ﻧﺗﻳﺟﺔ واﺿﺣﺔ ﻟﻘﻠﺔ اﻟﺗﻌﻳﻧﺎت ﻓﻲ دواﺋر اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ  ،وﻗﻠﺔ اﻟﻔرص اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ اﻣﺎ اﻟﺧرﻳﺟﻳن اﻟﺟدد واﻟرﻏﺑﺔ ﻟدى
اﻟﻛﺛﻳرﻳن ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻻرﺗﻔﺎع اﻻﺟور ﻓﻳﻪ ﻗﻳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ،وﻳﺑﻳن اﻟﺟدوﻝ اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟدراﺳﻲ
ﻟﻠﻌﻳﻧﺔ اﻟﻣﺳﺗﺑﺎﻧﺔ.
اﻟﺟدوﻝ ) (6اﺟﺎﺑﺎت اﻟﻌﻳﻧﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣﻳن ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ
التحصيل
الدراسي

اعدادية
بكلوريوس
دبلوم عالي
ماجستير

22
69
3
4

ث-ﻣدة اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ  :ﻳﺑﻳن اﻟﺟدوﻝ ) (7ﻋدد ﺳﻧوات اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ان اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻗد
اﻣﺿوا ﻣدة ﺗزﻳد ﻋن ) (10ﺳﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺗﻧﺧﻔض ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻳن اﻟذﻳن ﺗزﻳد ﺧدﻣﺎﺗﻬم
ﻋن  15ﺳﻧﺔ وﻧﺟد اﻳﺿﺎ ان اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺗﻘﻝ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻳن اﻟذﻳن ﺗﻣﺗد ﺧدﻣﺗﻬم ﻣن  10-1ﺳﻧﺔ وﻳﺑﻳن اﻟﺟدوﻝ ) (7ﻋدد
ﺳﻧوات اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﻌﻳﻧﺔ اﻟﻣﺳﺗﺑﺎﻧﻪ.
اﻟﺟدوﻝ ) (7ﻋدد ﺳﻧوات اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ
ﻣدة اﻟﺧدﻣﺔ
ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ
اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ

اﻗﻝ ﻣن  10ﺳﻧﺔ

13

اﻛﺛر ﻣن  10واﻗﻝ ﻣن 15

63

اﻛﺛر ﻣن 15

22

-3اﻟﻣﺗﻐﻳر)راس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري(:ﻳﺗﻛون راس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري ﻣن ارﺑﻊ ﻣﻛوﻧﺎت اﺳﺎﺳﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﻬﺎرات،اﻟﺧﺑرات،اﻟﻣﻌرﻓﺔ
واﻟﺗدرﻳب .أ-اﻟﻣﺗﻐﻳر اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻣﻬﺎرات :ﺣﻘق ﻫذا اﻟﻣﺗﻐﻳﻳر وﺳطﺎً ﺣﺳﺎﺑﻳﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻘدارﻩ ) (4.15وﻫو اﻋﻠﻰ ﻣن اﻟوﺳط
اﻟﻔرﺿﻲ اﻟﺑﺎﻟﻎ )(3وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﻳﺎري)(0.60وﻣﻌﺎﻣﻝ اﺧﺗﻼف ) (%14.6ﻣﻣﺎ ﻳﻌﻛس اﻧﺳﺟﺎم ﻓﻲ اﻻﺟﺎﺑﺎت ،
وﺗراوﺣت ﻗﻳم اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻬذا اﻟﻣﺗﻐﻳر ﺑﻳن اﻋﻠﻰ ﻗﻳﻣﻪ ﺣﻘﻘﺗﻬﺎ اﻟﻔﻘرة اﻻوﻟﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ )ﺗﺣرص اﻹدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ
ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻳﻳم ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ اﻟﻣوظﻔﻳن وﻓق ﻣﻬﺎراﺗﻬم ﺿﻣن ﻓﻘرة اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﺳﻧوي ﻟﻸداء اﻟوظﻳﻔﻲ( ،اذ ﺑﻠﻐت)(4.30وﻫﻲ
اﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻔرﺿﻲ اﻟﺑﺎﻟﻎ)،(3وﺑﻠﻎ اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﻳﺎري ﻟﻬﺎ)(0.58ﻣﻣﺎ ﻳدﻝ ﻋﻠﻰ اﻧﺳﺟﺎم ﻓﻲ اﻻﺟﺎﺑﺎت
وﻣﻌﺎﻣﻝ اﻻﺧﺗﻼف)،(%13.5واﻗﻝ ﻗﻳﻣﺔ ﻟﻠﻔﻘرة اﻟراﺑﻌﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ )ﺗراﻋﻲ اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻲ
48
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اثر راس المال البشري في التنبؤ.....

ﻳﻣﻠﻛﻬﺎ اﻟﻣوظﻔﻳن ﻋﻧد أداﺋﻪ ﻟﻣﻬﻣﺎت ﻋﻣﻠ ِﻬم (.ﺑﻠﻐت)،(3.94وﺑﻠﻎ اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﻳﺎري ﻟﻬﺎ)(0.40ﻣﻣﺎ ﻳدﻝ ﻋﻠﻰ
اﻧﺳﺟﺎم ﻓﻲ اﻻﺟﺎﺑﺎت وﻣﻌﺎﻣﻝ اﻻﺧﺗﻼف)(%10.2ﺗﻌﻛس اﺟﺎﺑﺎت اﻟﻌﻳﻧﺔ ان اﻟﺷرﻛﺔ ﺗﻬﺗم ﺑﻣﻬﺎرات اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن وﺗﺣرص
ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻝ ﺗﻘﻳﻳﻣﻬم ﻣﻌﺗﻣدا ﺑﺷﻛﻝ اﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﻬﺎرات وﻣدس ﻓﺎﺋدﺗﻬﺎ ﻟﻠﺷرﻛﺔ.وﻳوﺿﺢ اﻟﺟدوﻝ)(8اﻻﺳﺋﻠﺔ
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﻳر )اﻟﻣﻬﺎرات(.
الجدول ) (8المتوسط واالنحراف المعياري ومعامل االختالف للمتغير الفرعي المھارات
االنحراف
المتوسط
أ-المھارات
المعياري

1
2
3
4
5

تحرص اإلدارة العليا للمنظمة على تقييم فاعلية الموظفين وفق
مھاراتھم ضمن فقرة التقييم السنوي لألداء الوظيفي
تقييم اإلدارة العليا في المنظمة مھارات التعاون بين الموظفين خالل
مدة التقييم وتعدھا من المھارات األساسية .
تأخذ المنظمة بالحسبان تقييم كفاءة ومھارة الموظفين باستمرار .

تراعي الجھات الرقابية في المنظمة المھارات التي يملكھا الموظفين
عند أدائه لمھمات
عملھم.
ِ
تشجع االدارة العليا للمنظمة موظفيھا على اكتساب المھارات
المتنوعة.

معامل
االختالف

4.30

0.58

13.5%

4.18

0.50

12.1%

4.18

0.75

17.9%

3.94

0.40

10.2%

4.12

0.68

16.4%

4.15

0.60

14.6%

ب-اﻟﻣﺗﻐﻳر اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺧﺑرات :اذ ﺣﻘق ﻫذا اﻟﻣﺗﻐﻳﻳر وﺳطﺎً ﺣﺳﺎﺑﻳﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻘدارﻩ ) (4.06وﻫو اﻋﻠﻰ ﻣن اﻟوﺳط
اﻟﻔرﺿﻲ اﻟﺑﺎﻟﻎ ) (3وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﻳﺎري ) (0.92وﻣﻌﺎﻣﻝ اﺧﺗﻼف ) (%22.6ﻣﻣﺎ ﻳﻌﻛس اﻧﺳﺟﺎم ﻓﻲ اﻻﺟﺎﺑﺎت ،
وﺗراوﺣت ﻗﻳم اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻬذا اﻟﻣﺗﻐﻳر ﺑﻳن اﻋﻠﻰ ﻗﻳﻣﻪ ﺣﻘﻘﺗﻬﺎ اﻟﻔﻘرة اﻻوﻟﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ )ﻳﺗﻠﻘﻰ اﻟﻣوظف ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ
ِ
ﺗﺷﺟﻳﻌﺎ ﻛﺎﻓﻳﺎ وﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ﻟزﻳﺎدة ﺧﺑر ِ
ﺧدﻣﺗﻪ اﻟوظﻳﻔﻳﺔ (.اذ ﺑﻠﻐت) (4.41وﻫﻲ اﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻔرﺿﻲ اﻟﺑﺎﻟﻎ
اﺗﻪ أﺛﻧﺎء
) ،(3وﺑﻠﻎ اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﻳﺎري ﻟﻬﺎ ) (0.49ﻣﻣﺎ ﻳدﻝ ﻋﻠﻰ اﻧﺳﺟﺎم ﻓﻲ اﻻﺟﺎﺑﺎت وﻣﻌﺎﻣﻝ اﻻﺧﺗﻼف )، (% 11.2
واﻗﻝ ﻗﻳﻣﺔ ﻟﻠﻔﻘرة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ )ﺗﺣرص اﻻدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﺛﻳق ﺧﺑرات ﻣوظﻔﻳﻬﺎ واﻟﺗﻘﻳﻳم ﻋﻠﻰ
اﺳﺎﺳﻬﺎ (.ﺑﻠﻐت)،(3.77وﺑﻠﻎ اﻻﻧﺣ ارف اﻟﻣﻌﻳﺎري ﻟﻬﺎ) (0.96ﻣﻣﺎ ﻳدﻝ ﻋﻠﻰ اﻧﺳﺟﺎم ﻓﻲ اﻻﺟﺎﺑﺎت وﻣﻌﺎﻣﻝ اﻻﺧﺗﻼف
).(%25.5ﺗﻌﻛس اﺟﺎﺑﺎت اﻟﻌﻳﻧﺔ ان اﻟﺷرﻛﺔ ﺗﻬﺗم ﺑﺑﻧﺎء ﻣوظﻔﻳﻬﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﺷﺟﻳﻌﻬم ودﻋﻣﻬم ﻟزﻳﺎدة ﺧﺑراﺗﻬم
وﻣﻬﺎراﺗﻬم وﺗطوﻳر ﻗﺎﺑﻠﻳﺎﺗﻬم .وﻳوﺿﺢ اﻟﺟدوﻝ ) (9اﻻﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﻳر اﻟﻔرﻋﻲ )اﻟﺧﺑرات(.
الجدول ) (9المتوسط واالنحراف المعياري ومعامل االختالف للمتغير الفرعي الخبرات
ب -الخبرات
يتلقى الموظفين في المنظمة تشجيعا كافيا ومناسبا لزيادة خبرات ِه أثناء خدمت ِه
1
الوظيفية.
 2تمكن الخبرة الحالية للموظفين من تحقيق أداء عالي للوظيفة التي يشغلھا .
يولي الموظفين في المنظمة اھتماما ً كبيراً للنھوض بمستوى اختصاصات القادة
3
للمناصب اإلدارية كافة.
يسخر الموظفين في المنظمة كل إمكاناتھم وخبراتھم إلنجاح العمل باتجاه تحقيق
4
أھداف المنظمة
تحرص االدارة العليا في المنظمة على توثيق خبرات موظفيھا والتقييم على
5
اساسھا.
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المتوسط

االنحراف
المعياري

معامل
االختالف

4.41

0.49

11.2%

4.00

0.98

24.6%

4.12

1.09

26.4%

4.00

0.84

20.9%

3.77

0.96

25.5%

4.06

0.92

22.6%

العدد الرابع والخمسون 2018
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ت-اﻟﻣﺗﻐﻳر اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻣﻌرﻓﺔ :اذ ﺣﻘق ﻫذا اﻟﻣﺗﻐﻳﻳر وﺳطﺎً ﺣﺳﺎﺑﻳﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻘدارﻩ ) (3.98وﻫو اﻋﻠﻰ ﻣن اﻟوﺳط
اﻟﻔرﺿﻲ اﻟﺑﺎﻟﻎ ) (3وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﻳﺎري ) (0.87وﻣﻌﺎﻣﻝ اﺧﺗﻼف ) (%21.9ﻣﻣﺎ ﻳﻌﻛس اﻧﺳﺟﺎم ﻓﻲ اﻻﺟﺎﺑﺎت ،
وﺗراوﺣت ﻗﻳم اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻬذا اﻟﻣﺗﻐﻳر ﺑﻳن اﻋﻠﻰ ﻗﻳﻣﻪ ﺣﻘﻘﺗﻬﺎ اﻟﻔﻘرﺗﻳن اﻻوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺗﻳن )ﻳﺳﻌﻰ
اﻟﻣوظﻔﻳن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻰ زﻳﺎدة ﻣﻌرﻓﺗﻬم ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻛﻝ اﻟوﺳﺎﺋﻝ واﻟﺗﻘﻧﻳﺎت اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ(و)ﺗوﺟد ﺑراﻣﺞ
ﻟﺗﺻﻣﻳم اﻟوظﺎﺋف ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣوظﻔﻳن اﻟﻣﺗزاﻳدة ﺗﺟﺎﻩ أﻋﻣﺎﻟﻬم ووظﺎﺋﻔﻬم اﻟﺗﻲ ﻳﺷﻐﻠوﻧﻬﺎ(ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ اذ
ﺑﻠﻐت) (4.17ﻟﻛﻝ ﻣن اﻟﻔﻘرﺗﻳن وﻫﻲ اﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻔرﺿﻲ اﻟﺑﺎﻟﻎ ) ،(3وﺑﻠﻎ اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﻳﺎري )(0.72
ﻟﻠﻔﻘرة اﻻوﻟﻰ و) (0.80ﻟﻠﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣﻣﺎ ﻳدﻝ ﻋﻠﻰ اﻧﺳﺟﺎم ﻓﻲ اﻻﺟﺎﺑﺎت وﻣﻌﺎﻣﻝ اﻻﺧﺗﻼف ) (% 17.2ﻟﻠﻔﻘرة
اﻻوﻟﻰ و) (23.6ﻟﻠﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  ،ﻓﻳﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻗﻝ ﻗﻳﻣﺔ ﻟﻠﻔﻘرة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ )ﺗﺣرص اﻻدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗوازن ﺗراﻛم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻧد اﻟﻣوظﻔﻳن وﻣﻬﺎرات اﺗﺻﺎﻟﻬم ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﻣن اﺟﻝ اﻏﻧﺎء اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻟدﻳﻬم( ﺑﻠﻐت) ، (3.76وﺑﻠﻎ
اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﻳﺎري ﻟﻬﺎ ) (0.90ﻣﻣﺎ ﻳدﻝ ﻋﻠﻰ اﻧﺳﺟﺎم ﻓﻲ اﻻﺟﺎﺑﺎت وﻣﻌﺎﻣﻝ اﻻﺧﺗﻼف ) .(% 23.9ﺗﻌﻛس
اﺟﺎﺑﺎت اﻟﻌﻳﻧﺔ اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﺑزﻳﺎدة ﻣﻌﺎرﻓﻬم ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺷﻛﻝ اﻟﺟزء اﻻﺳﺎﺳﻲ اﻟذي ﻳﻌﺗﻣدون ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ
ﻓرﺻﺔ ﻋﻣﻝ وﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﺎﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ .وﻳوﺿﺢ اﻟﺟدوﻝ ) (10اﻻﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﻳر اﻟﻔرﻋﻲ)اﻟﻣﻌرﻓﺔ(.
الجدول ) (10المتوسط واالنحراف المعياري ومعامل االختالف للمتغير الفرعي المعرفة
االنحراف
المتوسط المعياري
ب -المعرفة
يسعى الموظفين في ھذه المنظمة الى زيادة معرفتھم باستخدام كل الوسائل
0.72
4.17
1
والتقنيات المتعددة المتاحة .
أعتقد أن المعرفة الحالية للموظفين تفي بأغراض تحقيق مستوى األداء المتميز
0.93
3.88
2
للمنظمة
توجد برامج لتصميم الوظائف على أساس معرفة الموظفين المتزايدة تجاه
0.80
4.17
3
أعمالھم ووظائفھم التي يشغلونھا.
تسھم برامج التعليم المستمر الحالية التي تقيمھا المنظمة خارج العراق وداخله
0.93
3.94
4
في زيادة المعرفة الضرورية ألداء األعمال من الناحية الفنية واإلدارية .
تحرص االدارة العليا في المنظمة على توازن تراكم المعلومات عند الموظفين
0.90
3.76
5
ومھارات اتصالھم بالعمل من اجل اغناء المعرفة لديھم.
3.98

0.87

معامل
االختالف
17.2%
24.1%
19.2%
23.6%
23.9%
21.9%

ث-اﻟﻣﺗﻐﻳر اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺗدرﻳب :اذ ﺣﻘق ﻫذا اﻟﻣﺗﻐﻳﻳر وﺳطﺎً ﺣﺳﺎﺑﻳﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻘدارﻩ ) (3.99وﻫو اﻋﻠﻰ ﻣن اﻟوﺳط

اﻟﻔرﺿﻲ اﻟﺑﺎﻟﻎ ) (3وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﻳﺎري ) (0.69وﻣﻌﺎﻣﻝ اﺧﺗﻼف )(%17.4ﻣﻣﺎ ﻳﻌﻛس اﻧﺳﺟﺎم ﻓﻲ اﻻﺟﺎﺑﺎت ،
وﺗراوﺣت ﻗﻳم اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻬذا اﻟﻣﺗﻐﻳر ﺑﻳن اﻋﻠﻰ ﻗﻳﻣﻪ ﺣﻘﻘﺗﻬﺎ اﻟﻔﻘرة اﻻوﻟﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ )ﺗﺗواﻓر ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ
اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت واﻟﻘدرات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﻬﻳﺄة وأﻋداد ﺑراﻣﺞ ﺗدرﻳﺑﻳﺔ ﻣﺗطورة ﺗﺻب ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق أﻫداﻓﻬﺎ اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ(.اذ

ﺑﻠﻐت) (4.17وﻫﻲ اﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻔرﺿﻲ اﻟﺑﺎﻟﻎ )،(3وﺑﻠﻎ اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﻳﺎري )(0.61ﻣﻣﺎ ﻳدﻝ ﻋﻠﻰ اﻧﺳﺟﺎم

ﻓﻲ اﻻﺟﺎﺑﺎت وﻣﻌﺎﻣﻝ اﻻﺧﺗﻼف) ،(%14.6ﻓﻳﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻗﻝ ﻗﻳﻣﺔ ﻟﻠﻔﻘرة اﻟراﺑﻌﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ )ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗدرﻳب

ﻻﺟﻝ ﺗﻬﻳﺎة ﻣوظﻔﻳﻬﺎ ﻟﻠﺗﻐﻳﻳر اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ واﻻﺳﺗﻌداد ﻟﻪ( ﺑﻠﻐت) ،(3.83وﺑﻠﻎ اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﻳﺎري ﻟﻬﺎ) (0.59ﻣﻣﺎ ﻳدﻝ

ﻋﻠﻰ اﻧﺳﺟﺎم ﻓﻲ اﻻﺟﺎﺑﺎت وﻣﻌﺎﻣﻝ اﻻﺧﺗﻼف) .(%15.5ﺗﻌﻛس اﺟﺎﺑﺎت اﻟﻌﻳﻧﺔ اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑﺗدرﻳب اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻟﻣﺎ
ﻟﻪ اﻫﻣﻳﺔ ﻓﻲ زﻳﺎدة ﺧﺑراﺗﻬم وﻣﻬﺎراﺗﻬم وﻫو ﻣﺎﻳﻌود ﺑﺎﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻳﻬم.وﻳوﺿﺢ اﻟﺟدوﻝ ) (11اﻻﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﻳر
اﻟﻔرﻋﻲ)اﻟﺗدرﻳب(.
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الجدول ) (11المتوسط واالنحراف المعياري ومعامل االختالف للمتغير الفرعي التدريب
ب-التدريب
المتوسط االنحراف
المعياري
تتوافر في المنظمة اإلمكانات والقدرات المناسبة لتھيأة وأعداد برامج
0.61
4.17
تدريبية متطورة تصب في تحقيق أھدافھا اإلستراتيجية.
يساعد التدريب الحالي في المنظمة على تحسين فاعلية اقسامھا من حيث
0.66
4.00
تفاعلھا مع البيئة الخارجية.
تسھم برامج التدريب التي تنظمھا المنظمة في تطوير أداء االقسام ككل
0.77
4.00
والتي تصب في تحسين تفاعلھا مع الزبون.
تعتمد المنظمة التدريب الجل تھياة موظفيھا للتغيير التنظيمي
0.59
3.83
واالستعداد له.
تعتمد المنظمة التدريب المستمر الجل مواجھة التغييرات التنظيمية في
0.78
3.94
المنظمة.
3.99

0.69

معامل
االختالف
14.6%
16.5%
19.3%
15.5%
19.9%
17.4%

-4اﻟﻣﺗﻐﻳر )اﻟﺗﻧﺑؤ(  :ﻳﺗﻛون اﻟﺗﻧﺑؤ ﻣن ﺧﻣﺳﺔ ﻣﻛوﻧﺎت اﺳﺎﺳﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت ،اﻻﺣﻛﺎم واﻻراء واﻟﺣدس،
واﻟﺳﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ،اﻟﺗﻌﻠﻳم ،واﻟوﻻء .

أ -اﻟﻣﺗﻐﻳر اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت :اذ ﺣﻘق ﻫذا اﻟﻣﺗﻐﻳﻳر وﺳط ًﺎ ﺣﺳﺎﺑﻳﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻘدارﻩ ) (3.93وﻫو اﻋﻠﻰ

ﻣن اﻟوﺳط اﻟﻔرﺿﻲ اﻟﺑﺎﻟﻎ ) (3وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﻳﺎري ) (0.74وﻣﻌﺎﻣﻝ اﺧﺗﻼف ) (%18.9ﻣﻣﺎ ﻳﻌﻛس اﻧﺳﺟﺎم

ﻓﻲ اﻻﺟﺎﺑﺎت  ،وﺗراوﺣت ﻗﻳم اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻬذا اﻟﻣﺗﻐﻳر ﺑﻳن اﻋﻠﻰ ﻗﻳﻣﻪ ﺣﻘﻘﺗﻬﺎ اﻟﻔﻘرة اﻻوﻟﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ )ﻳﻣﻛن

اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎﺟﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺳﻬوﻟﺔ ،(.اذ ﺑﻠﻐت) (4.18وﻫﻲ اﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻣﺗوﺳط
اﻟﻔرﺿﻲ اﻟﺑﺎﻟﻎ ) ،(3وﺑﻠﻎ اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﻳﺎري ﻟﻬﺎ ) (0.68ﻣﻣﺎ ﻳدﻝ ﻋﻠﻰ اﻧﺳﺟﺎم ﻓﻲ اﻻﺟﺎﺑﺎت وﻣﻌﺎﻣﻝ

اﻻﺧﺗﻼف ) ،(% 16.2واﻗﻝ ﻗﻳﻣﺔ ﻟﻠﻔﻘرة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ )ﺗﻌد ﻣﺣﺗوﻳﺎت ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻧﺑؤ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ
اﻟﻌﻣﻝ ﺳﻬﻠﺔ اﻟﻔﻬم(ﺑﻠﻐت) ، (3.64وﺑﻠﻎ اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﻳﺎري ﻟﻬﺎ ) (0.69ﻣﻣﺎ ﻳدﻝ ﻋﻠﻰ اﻧﺳﺟﺎم ﻓﻲ اﻻﺟﺎﺑﺎت
وﻣﻌﺎﻣﻝ اﻻﺧﺗﻼف ) .(%19.0ﺗﻌﻛس اﺟﺎﺑﺎت اﻟﻌﻳﻧﺔ ان اﻟﺷرﻛﺔ ﺣرﻳﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﻳم ﻛﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺿرورﻳﺔ

ﻣن اﺟﻝ اﻟوﺻوﻝ اﻟﻰ اﻓﺿﻝ ﺗﻧﺑؤ .وﻳوﺿﺢ اﻟﺟدوﻝ ) (12اﻻﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﻳر اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت

واﻻﺗﺻﺎﻻت .

اﻟﺟدوﻝ ) (12اﻟﻣﺗوﺳط واﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﻳﺎري وﻣﻌﺎﻣﻝ اﻻﺧﺗﻼف ﻟﻠﻣﺗﻐﻳر اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت
أ.المعلومات واالتصاالت

1
2
3
4
5

يمكن الوصول إلى المعلومات التي تحتاجھا المنظمة في التنبؤ بسھولة.
تمتلك المنظمة القدرة في الحصول على المعلومات الالزمة التي
تستخدم في عملية التنبؤ.
تضع المنظمة تحت التصرف كل المعلومات التي تساعد على التنبؤ
والتي تعد مطلوبة في العمل.
توافر المعلومات واالتصاالت في المنظمة يدعم عملية التنبؤ ويجعلھا
دقيقة.
تعد محتويات معلومات التنبؤ التي تستخدم في العمل سھلة الفھم
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االنحراف معامل
المتوسط المعياري االختالف
16.2% 0.68
4.18
3.94

0.95

24.1%

4.00

0.75

18.7%

3.88

0.48

12.4%

3.64
3.93

0.69
0.74

19.0%
18.9%

العدد الرابع والخمسون 2018

مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة

ب -اﻟﻣﺗﻐﻳر اﻟﻔرﻋﻲ اﻻﺣﻛﺎم واﻻراء واﻟﺣدس ﺣﻘق ﻫذا اﻟﻣﺗﻐﻳﻳر وﺳطﺎً ﺣﺳﺎﺑﻳﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻘدارﻩ ) (3.95وﻫو اﻋﻠﻰ ﻣن
اﻟوﺳط اﻟﻔرﺿﻲ اﻟﺑﺎﻟﻎ ) (3وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﻳﺎري ) (0.80وﻣﻌﺎﻣﻝ اﺧﺗﻼف ) (%20.2ﻣﻣﺎ ﻳﻌﻛس ﺗﺷﺗت ﻓﻲ
اﺟﺎﺑﺎت اﻟﻌﻳﻧﺔ ،وﺗراوﺣت ﻗﻳم اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻬذا اﻟﻣﺗﻐﻳر ﺑﻳن اﻋﻠﻰ ﻗﻳﻣﻪ ﺣﻘﻘﺗﻬﺎ اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ )ﺗﺗواﻓر
ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺗﻌﻠﻳﻣﺎت واﺿﺣﺔ ﺗﺣدد ﻛﻳﻔﻳﺔ اﻋداد اﻟﺗﻧﺑؤات ﻟﻳؤﺧذ ﺑﻬﺎ ،(.اذ ﺑﻠﻐت) (4.17وﻫﻲ اﻋﻠﻰ ﻣن

اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻔرﺿﻲ اﻟﺑﺎﻟﻎ ) ،(3وﺑﻠﻎ اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﻳﺎري ﻟﻬﺎ ) (0.70ﻣﻣﺎ ﻳدﻝ ﻋﻠﻰ اﻧﺳﺟﺎم ﻓﻲ اﻻﺟﺎﺑﺎت
وﻣﻌﺎﻣﻝ اﻻﺧﺗﻼف ) ، (% 16.9واﻗﻝ ﻗﻳﻣﺔ ﻟﻠﻔﻘرة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ )ﻳﻌد اﻷﺳﻠوب و/او اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم
ﻓﻲ إﻋداد اﻟﺗﻧﺑؤات ﻣرﻳﺣﺔ (.ﺑﻠﻐت) ، (3.70وﺑﻠﻎ اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﻳﺎري ﻟﻬﺎ ) (0.84ﻣﻣﺎ ﻳدﻝ ﻋﻠﻰ اﻧﺳﺟﺎم ﻓﻲ

اﻻﺟﺎﺑﺎت وﻣﻌﺎﻣﻝ اﻻﺧﺗﻼف ) .(%22.7ﺗﻌﻛس اﺟﺎﺑﺎت اﻟﻌﻳﻧﺔ ان اﻟﺷرﻛﺔ ﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺣدد ﻛﻳﻔﻳﺔ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺎﻟﺗﻧﺑؤ
ﺑﻬدف ﺗﺳﻬﻳﻝ ﻋﻣﻝ اﻟﻘﺎﺋﻣﻳن ﺑﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ .وﻳوﺿﺢ اﻟﺟدوﻝ ) (13اﻻﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﻳر اﻟﻔرﻋﻲ اﻻﺣﻛﺎم

واﻻراء واﻟﺣدس.

اﻟﺟدوﻝ ) (13اﻟﻣﺗوﺳط واﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﻳﺎري وﻣﻌﺎﻣﻝ اﻻﺧﺗﻼف ﻟﻠﻣﺗﻐﻳر اﻟﻔرﻋﻲ اﻻﺣﻛﺎم واﻻراء واﻟﺣدس
ب.االحكام واالراء والحدس
1
2
3
4
5

تحرص االدارة على اتاحة الفرصة الجراء التغييرات والتسويات للتنبؤات
التي تقوم بھا.
يمكنك تفسير الحاالت الشاذة او تقييمھا ،والمتعلقة باألسعار والكميات،
والقيم.
تتوافر في المنظمة تعليمات واضحة تحدد كيفية اعداد التنبؤات ليؤخذ بھا.
تتوافر في المنظمة إجراءات واضحة تحدد كيفية اعداد التنبؤات ليؤخذ
بھا.
يعد األسلوب و /او العملية التي تستخدم في إعداد التنبؤات مريحة.

المتوسط

االنحراف
المعياري

معامل
االختالف

4.12

0.75

18.2%

3.94

0.55

14.0%

4.17

0.70

16.9%

3.83

1.00

26.0%

3.70
3.95

0.84
0.80

22.7%
20.2%

ت -اﻟﻣﺗﻐﻳر اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺳﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﺣﻘق ﻫذا اﻟﻣﺗﻐﻳﻳر وﺳطﺎً ﺣﺳﺎﺑﻳﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻘدارﻩ ) (3.93وﻫو اﻋﻠﻰ ﻣن اﻟوﺳط

اﻟﻔرﺿﻲ اﻟﺑﺎﻟﻎ ) (3وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﻳﺎري ) (0.89وﻣﻌﺎﻣﻝ اﺧﺗﻼف ) ،(%22.7ﻣﻣﺎ ﻳﻌﻛس اﻧﺳﺟﺎم ﻓﻲ اﺟﺎﺑﺎت
اﻟﻌﻳﻧﺔ ،وﺗراوﺣت ﻗﻳم اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻬذا اﻟﻣﺗﻐﻳر ﺑﻳن اﻋﻠﻰ ﻗﻳﻣﻪ ﺣﻘﻘﺗﻬﺎ اﻟﻔﻘرة اﻻوﻟﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ )ﺗﻣﺗﻠك اﻻدارة
اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺧﺑرة ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﻠﻘﻳﺎم ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺻورة ﺻﺣﻳﺣﺔ( ،اذ ﺑﻠﻐت) (4.18وﻫﻲ اﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻣﺗوﺳط

اﻟﻔرﺿﻲ اﻟﺑﺎﻟﻎ ) ،(3وﺑﻠﻎ اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﻳﺎري ﻟﻬﺎ

) (0.78ﻣﻣﺎ ﻳدﻝ ﻋﻠﻰ اﻧﺳﺟﺎم ﻓﻲ اﻻﺟﺎﺑﺎت وﻣﻌﺎﻣﻝ

اﻻﺧﺗﻼف ) ، (% 18.6واﻗﻝ ﻗﻳﻣﺔ ﻟﻠﻔﻘرة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ )ﻳﻌد اﻟﺗﻧﺑؤ اﻟﻣﻘدم ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻣدﻳرﻳن ﻫو اﻓﺿﻝ ﻣﻣﺎ

ﻳﻘدﻣﻪ اﻻﺧرﻳن( ﺑﻠﻐت) ،(3.64وﺑﻠﻎ اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﻳﺎري ﻟﻬﺎ ) (1.03ﻣﻣﺎ ﻳدﻝ ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻧﺳﺟﺎم ﻓﻲ اﻻﺟﺎﺑﺎت

وﻣﻌﺎﻣﻝ اﻻﺧﺗﻼف ) .(%28.2ﺗﻌﻛس اﺟﺎﺑﺎت اﻟﻌﻳﻧﺔ ﻗﻧﺎﻋﺔ اﻻدارة واﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎن اﻟﺗﻧﺑؤ اﻟذي ﻳﺗم ﺻﻧﻌﻪ
ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻣﻌﻧﻳﻳن ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ ﻫو اﻓﺿﻝ ﻣﺎﻳﻣﻛن وﻫو ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻣﺎﺗﻣﻠﻛﻪ اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ .وﻳوﺿﺢ

اﻟﺟدوﻝ)(14اﻻﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﻳر اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺳﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ.
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اﻟﺟدوﻝ ) (14اﻟﻣﺗوﺳط واﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﻳﺎري وﻣﻌﺎﻣﻝ اﻻﺧﺗﻼف ﻟﻠﻣﺗﻐﻳر اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺳﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ
االنحراف
المتوسط المعياري

ت-السمات الشخصية
1
2
3
4
5

تمتلك االدارة العليا في المنظمة خبرة كافية للقيام بعملية التنبؤ بصورة
صحيحة.
تعد اخطاء التنبؤ الناتجة عن العمل اقل ما يمكن.
ينظر الى مسؤوليات المديرين عن التنبؤ نظرة جدية.
يشعر المديرين باالرتياح عموما الى ما تمتلكه المنظمة من خبرة عن
العمل )التنبؤ(.
يعد التنبؤ المقدم من قبل المديرين ھو افضل مما يقدمه االخرين .

معامل
االختالف

4.18

0.78

18.6%

3.94
4.00

0.93
0.86

23.6%
21.5%

3.88

0.76

19.7%

3.64
3.93

1.03
0.89

28.2%
22.7%

ث -اﻟﻣﺗﻐﻳر اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺗﻌﻠم ﺣﻘق ﻫذا اﻟﻣﺗﻐﻳﻳر وﺳطﺎً ﺣﺳﺎﺑﻳﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻘدارﻩ ) (4.02وﻫو اﻋﻠﻰ ﻣن اﻟوﺳط
اﻟﻔرﺿﻲ اﻟﺑﺎﻟﻎ ) (3وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﻳﺎري ) (0.72وﻣﻌﺎﻣﻝ اﺧﺗﻼف ) (%18.0ﻣﻣﺎ ﻳﻌﻛس اﻧﺳﺟﺎم ﻓﻲ اﺟﺎﺑﺎت
اﻟﻌﻳﻧﺔ ،وﺗراوﺣت ﻗﻳم اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻬذا اﻟﻣﺗﻐﻳر ﺑﻳن اﻋﻠﻰ ﻗﻳﻣﻪ ﺣﻘﻘﺗﻬﺎ اﻟﻔﻘرة اﻻوﻟﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ )اﻟﻘﺎﺑﻠﻳﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺗﻧﺑؤ اﻛﺗﺳﺑﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﻧظﻣﻲ اﻟذي ﺗﺗﻳﺣﻪ اﻟﻣﻧظﻣﺔ( اذ ﺑﻠﻐت) (4.30وﻫﻲ اﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻣﺗوﺳط
اﻟﻔرﺿﻲ اﻟﺑﺎﻟﻎ ) ،(3وﺑﻠﻎ اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﻳﺎري ﻟﻬﺎ ) (0.58ﻣﻣﺎ ﻳدﻝ ﻋﻠﻰ اﻧﺳﺟﺎم ﻓﻲ اﻻﺟﺎﺑﺎت وﻣﻌﺎﻣﻝ
اﻻﺧﺗﻼف ) ،(% 13.50واﻗﻝ ﻗﻳﻣﺔ ﻟﻠﻔﻘرة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ )اﻟﻘﺎﺑﻠﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺗﻛﺗﺳب ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻣﻌرﻓﺔ
اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ واﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻣن اﻻﺧرﻳن( ﺑﻠﻐت) ،(3.88وﺑﻠﻎ اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﻳﺎري ﻟﻬﺎ ) (0. 76ﻣﻣﺎ ﻳدﻝ ﻋﻠﻰ اﻧﺳﺟﺎم
ﻓﻲ اﻻﺟﺎﺑﺎت وﻣﻌﺎﻣﻝ اﻻﺧﺗﻼف ) .(%19.7ﺗﻌﻛس اﺟﺎﺑﺎت اﻟﻌﻳﻧﺔ ان اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺑؤ ﻗد ﺗم اﻛﺗﺳﺎﺑﻬﺎ ﻧﺗﻳﺟﺔ
اﻟﺗﻌﻠم اﻟذي ﺗﺗﻳﺣﻪ اﻟﻣﻧظﻣﻪ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻳن وﻧﺗﻳﺟﺔ ﻣﺎﺗوﻓرﻩ ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت .وﻳوﺿﺢ اﻟﺟدوﻝ) (15اﻻﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﻳر اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺗﻌﻠم.
اﻟﺟدوﻝ ) (15اﻟﻣﺗوﺳط واﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﻳﺎري وﻣﻌﺎﻣﻝ اﻻﺧﺗﻼف ﻟﻠﻣﺗﻐﻳر اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺗﻌﻠم
ث-التعلم
1
2
3
4
5

القابلية على التنبؤ اكتسبتھا من خالل التعلم المنظمي الذي
تتيحة المنظمة.
يساھم التحصيل العلمي في زيادة القدرة على التنبؤ
يتحسن التنبؤ مع مرور مدة معينة في المنظمة.
يدفع العمل بالتنبؤ على اظھار اقصى ما لدى المديرين من
مھارات ومعرفة.
قابلية المديرين على التنبؤ تكتسب من خالل المعرفة
المتراكمة والمكتسبة من االخرين.

المتوسط

االنحراف
المعياري

معامل
االختالف

4.30

0.58

13.5%

4.06
3.94

0.43
0.88

10.5%
22.4%

3.94

0.81

20.6%

3.88

0.76

19.7%

4.02

0.72

18.0%

ج -اﻟﻣﺗﻐﻳر اﻟﻔرﻋﻲ اﻟوﻻء ﺣﻘق ﻫذا اﻟﻣﺗﻐﻳﻳر وﺳطﺎً ﺣﺳﺎﺑﻳﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻘدارﻩ ) (3.98وﻫو اﻋﻠﻰ ﻣن اﻟوﺳط اﻟﻔرﺿﻲ
اﻟﺑﺎﻟﻎ ) (3وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﻳﺎري ) (0.78وﻣﻌﺎﻣﻝ اﺧﺗﻼف ) (%19.5ﻣﻣﺎ ﻳﻌﻛس اﻧﺳﺟﺎم ﻓﻲ اﺟﺎﺑﺎت اﻟﻌﻳﻧﺔ ،وﺗراوﺣت
ﻗﻳم اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻬذا اﻟﻣﺗﻐﻳر ﺑﻳن اﻋﻠﻰ ﻗﻳﻣﻪ ﺣﻘﻘﺗﻬﺎ اﻟﻔﻘرة اﻻوﻟﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ)ﻳﺗواﻓر اﻻﺳﺗﻌداد اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﻛﻠﻔﻳن
ﺑﺎﻟﺗﻧﺑؤ ﻟﻠﻘﻳﺎم ﺑﺎﻟﻣﻬﻣﺔ ﻟﻐرض اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ( اذ ﺑﻠﻐت) (4.17وﻫﻲ اﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻔرﺿﻲ اﻟﺑﺎﻟﻎ ) ،(3وﺑﻠﻎ
اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﻳﺎري ﻟﻬﺎ ) (0.72ﻣﻣﺎ ﻳدﻝ ﻋﻠﻰ اﻧﺳﺟﺎم ﻓﻲ اﻻﺟﺎﺑﺎت وﻣﻌﺎﻣﻝ اﻻﺧﺗﻼف ) ،(% 17.2واﻗﻝ ﻗﻳﻣﺔ
ﻟﻠﻔﻘرة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ )ﻳﺗم ﺗﺣدﻳث ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ)ﺗﻌﻠﻳﻣﺎت/اﻹﺟراءات( ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻣرة( ﺑﻠﻐت)،(3.76
وﺑﻠﻎ اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﻳﺎري ﻟﻬﺎ ) (0. 81ﻣﻣﺎ ﻳدﻝ ﻋﻠﻰ اﻧﺳﺟﺎم ﻓﻲ اﻻﺟﺎﺑﺎت وﻣﻌﺎﻣﻝ اﻻﺧﺗﻼف ) .(%21.7ﺗﻌﻛس
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اﺟﺎﺑﺎت اﻟﻌﻳﻧﺔ ان اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺑؤ ﻗد ﺗم اﻛﺗﺳﺎﺑﻬﺎ ﻧﺗﻳﺟﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟذي ﺗﺗﻳﺣﻪ اﻟﻣﻧظﻣﻪ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻳن وﻧﺗﻳﺟﺔ ﻣﺎﺗوﻓرﻩ ﻣن
ﻣﻌﻠوﻣﺎت .وﻳوﺿﺢ اﻟﺟدوﻝ ) (16اﻻﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﻳر اﻟﻔرﻋﻲ اﻟوﻻء.
اﻟﺟدوﻝ ) (16اﻟﻣﺗوﺳط واﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﻳﺎري وﻣﻌﺎﻣﻝ اﻻﺧﺗﻼف ﻟﻠﻣﺗﻐﻳر اﻟﻔرﻋﻲ اﻟوﻻء
ج -الوالء
يتوافر االستعداد العالي للمديرين للقيام بالمھمة الموكلة اليھم
لغرض االحتفاظ بالعمل.
يشعر المديرين بالوالء للمنظمة عند القيام بالتنبؤ بصورة دقيقة.
تتطابق قيم وتوجھات المديرين الشخصية مع قيم وتوجھات
المنظمة.
يشعر المديرين بالفخر عن القيام بالتنبؤ لصالح منظمتك.
يتم تحديث عملية التنبؤ)تعليمات/اإلجراءات( في المنظمة بصورة
مستمرة.

1
2
3
4
5

المتوسط

االنحراف
المعياري

معامل
االختالف

4.17

0.72

17.2%

3.88

0.78

20.0%

4.17

0.69

16.5%

3.94

0.81

20.6%

3.76

0.81

21.7%

3.98

0.78

19.5%

-5ﺗﺣﻠﻳﻝ ﻋﻼﻗﺎت اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﻳن ﻣﺗﻐﻳرات اﻟﺑﺣث:
ﻳﻬدف ﻫذا اﻟﻣﺣور اﻟﻰ اﺧﺗﺑﺎر ﻓرﺿﻳﺎت اﻟﺑﺣث واﻟﺗﻲ ﻧﺻت ﻋﻠﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎط ﻣوﺟﺑﺔ وذات دﻻﻟﺔ
ﻣﻌﻧوﻳﺔ ﺑﻳن راس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري واﻟﺗﻧﺑؤ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻔرﻋﻳﺔ واﻟﻣﺗﻐﻳرات اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ اذ ﻳوﺿﺢ اﻟﺟدوﻝ )(17
ﻣﺻﻔوﻓﺔ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﻧﺗﺎﺋﺞ ارﺗﺑﺎط ﺳﺑﻳرﻣﺎن ﺑﻳن ﻣﻛوﻧﺎت راس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري وﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺗﻧﺑؤ واﻟﺗﻲ ﻳﺗﺑﻳن ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎﻳﻠﻲ:
أ-ﺣﻘﻘت اﻟﻣﻬﺎرات ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎط ﻣﻌﻧوﻳﺔ ﻣﻊ اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻧﺑؤ ،اذ ﻛﺎﻧت ﻧﺗﻳﺟﺔ اﻻرﺗﺑﺎط ﻗوﻳﺔ وﻣﻌﻧوﻳﺔ اذ
ﺑﻠﻐت ) (0.742ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﻳﺔ ) ،(0.05اﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺗﻐﻳرات اﻟﻔرﻋﻳﺔ ﻟﻠﺗﻧﺑؤ ﻓﻘد ﺣﻘﻘت اﻟﻣﻬﺎرات
ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎط ﻣﻌﻧوﻳﺔ ﻣﻊ ﻛﻝ ﻣن  :اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﻠﻐت ) ،(0.872وﻣﻊ اﻟﺳﻣﺎت)، (0. 872ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﻳﺔ
) ،(0.05ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻟم ﺗﺣﻘق ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎط ﻣﻌﻧوﻳﺔ ﻣﻊ ﻛﻝ ﻣن اﻻﺣﻛﺎم واﻟﺗﻌﻠم واﻟوﻻء .وﻗد ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ اﻻرﺗﺑﺎط ﻟﻬذا
اﻟﻣﺗﻐﻳر ﻣﻊ اﻟﺗﻧﺑؤ وﻣﺗﻐﻳراﺗﻪ اﻟﻔرﻋﻳﺔ ).(%50وﻫذا ﻳﺷﻳر اﻟﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎط ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ
الجدول) (17قيم معامالت ارتباط )(spearmanبين راس المال البشري والتنبؤ
مستوى المعنوية
التنبؤ

راس المال
البشري
مھارات

معلومات

احكام

سمات

تعلم

والء

اجمالي
التنبؤ

العدد

النسبة

*.872

0.718

*.872

0.763

0.553

*.742

3

50%

خبرات

**.975

*.872

**.975

0.763

*.947

**.752

5

83.33%

معرفة

*.872

*.872

*.872

0.553

** .921

* .815

5

83.33%

تدريب
اجمالي راس
المال

*.872

0.718

*.872

0.763

0.553

0.8

2

33.33%

*.742

0.75

*.780

**.790

**.787

**.794

5

83.33%

العدد

5

2

5

1

3

4

20

النسبة

100%

40%

100%

20%

60%

80%

مستوى

المعنوية

**بمستوى معنوية * 0.01بمستوى معنوية 0.05
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اثر راس المال البشري في التنبؤ.....

ب -ﺣﻘﻘت اﻟﺧﺑرات ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎط ﻣﻌﻧوﻳﺔ ﻣﻊ اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻧﺑؤ ،اذ ﺣﻘﻘت ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎط ﻣﻌﻧوﻳﺔ ﺑﻠﻐت ) (0.752ﻋﻧد
ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﻳﺔ ) ،(0.01اﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺗﻐﻳرات اﻟﻔرﻋﻳﺔ ﻟﻠﺗﻧﺑؤ ﻓﻘد ﺣﻘﻘت ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎط ﻣﻌﻧوﻳﺔ ﻣﻊ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺳﻣﺎت ﺑﻠﻐت ) (0.975ﺑﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﻳﺔ ) ،(0.01وﻣﻊ اﻻﺣﻛﺎم ) ،(0.872ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﻳﺔ
) ،(0.05وﻣﻊ اﻟوﻻء ) ،(0.947ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﻳﺔ )،(0.05ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻟم ﺗﺣﻘق ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎط ﻣﻌﻧوﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﻌﻠم.
وﻗد ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ اﻻرﺗﺑﺎط ﻟﻬذا اﻟﻣﺗﻐﻳر ﻣﻊ اﻟﺗﻧﺑؤ وﻣﺗﻐﻳراﺗﻪ اﻟﻔرﻋﻳﺔ ).(%83.33وﻫذا ﻳﺷﻳر اﻟﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ
ارﺗﺑﺎط ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ.
ت -ﺣﻘﻘت اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎط ﻗوﻳﺔ وﻣﻌﻧوﻳﺔ ﻣﻊ اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻧﺑؤ ،اذ ﺑﻠﻎ اﻻرﺗﺑﺎط ) (0.815ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﻳﺔ
) ، (0.05اﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺗﻐﻳرات اﻟﻔرﻋﻳﺔ ﻟﻠﺗﻧﺑؤ ﻓﻘد ﺣﻘﻘت اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎط ﻣﻌﻧوﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
واﻻﺣﻛﺎم واﻟﺳﻣﺎت ﺑﻠﻐت ) (0.872ﺑﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﻳﺔ ) ،(0.05ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺣﻘﻘت ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎط ﻣﻌﻧوﻳﺔ ﻣﻊ اﻟوﻻء ﺑﻠﻐت
) (0.921ﺑﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﻳﺔ ) ،(0.01وﻗد ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ اﻻرﺗﺑﺎط ﻟﻬذا اﻟﻣﺗﻐﻳر ﻣﻊ اﻟﺗﻧﺑؤ وﻣﺗﻐﻳراﺗﻪ اﻟﻔرﻋﻳﺔ
) (%83.33وﻫذا ﻳﺷﻳر اﻟﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎط ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ.
ث -ﻟم ﻳﺣﻘق اﻟﺗدرﻳب ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎط ﻣﻌﻧوﻳﺔ ﻣﻊ اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻧﺑؤ ،اذ ﻛﺎﻧت ﻧﺗﻳﺟﺔ اﻻرﺗﺑﺎط ﺿﻌﻳﻔﺔ وﻏﻳر ﻣﻌﻧوﻳﺔ ،اﻣﺎ
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺗﻐﻳرات اﻟﻔرﻋﻳﺔ ﻟﻠﺗﻧﺑؤ ﻓﻘد ﺣﻘق اﻟﺗدرﻳب ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎط ﻣﻌﻧوﻳﺔ ﻣﻊ ﻛﻝ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺳﻣﺎت
ﺑﻠﻐت ) (0.872ﻟﻛﻝ ﻣﻧﻬم ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﻳﺔ ) ،(0.05ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻟم ﺗﺣﻘق ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎط ﻣﻌﻧوﻳﺔ ﻣﻊ ﻛﻝ ﻣن
اﻻﺣﻛﺎم واﻟﺗﻌﻠم واﻟوﻻء .وﻗد ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ اﻻرﺗﺑﺎط ﻟﻬذا اﻟﻣﺗﻐﻳر ﻣﻊ اﻟﺗﻧﺑؤ وﻣﺗﻐﻳراﺗﻪ اﻟﻔرﻋﻳﺔ ).(33.33%وﻫذا
ﻳﺷﻳر اﻟﻰ ﻋدم وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎط ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ.
 -6اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺎﺛﻳر ﺑﻳن اﻟﻣﺗﻐﻳرات:
ﻧﺻت اﻟﻔرﺿﻳﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ان ﻫﻧﺎك ﺗﺎﺛﻳر ذو دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻧوﻳﺔ ﻟراس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺑؤ .وﻣن ﺗدﻗﻳق
ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار ﺑﻳن اﻟﻣﺗﻐﻳﻳر راس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري وﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ اﻻرﺑﻌﻪ ﻣﻊ اﻟﻣﺗﻐﻳر اﻟﺗﻧﺑؤ ﺟدوﻝ) (18ظﻬر اﻻﺗﻲ:
أ -ﻛﺎن ﻧﻣوذج اﻧﺣدار ﻣﺗﻐﻳر اﻟﻣﻬﺎرات ﻣﻊ اﻟﺗﻧﺑؤ ﻣﻌﻧوﻳﺎ ﺑﻣﺳﺗوى ) (0.01ﺑدﻻﻟﺔ ﻗﻳﻣﺔ ) (Fاﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ )(20.771
وﻫﻲ اﻛﺑر ﻣن ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ اﻟﺟدوﻟﻳﺔ ااﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ) (7.31وﻫذا ﻳﺳﻣﺢ ﺑﻘﺑوﻝ اﻟﻔرﺿﻳﺔ اﻟﻔرﻋﻳﺔ اﻻوﻟﻰ ﻣن اﻟﻔرﺿﻳﺔ
اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ) ﻫﻧﺎﻟك ﺗﺎﺛﻳر ذو دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻧوﻳﺔ ﻟﻠﻣﻬﺎرات ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺑؤ ( .
ب -ﻟم ﻳﻛن ﻧﻣوذج اﻧﺣدار ﻣﺗﻐﻳﻳر اﻟﺧﺑرات ﻣﻊ اﻟﺗﻧﺑؤ ﻣﻌﻧوﻳﺎ ﺑدﻻﻟﺔ ﻗﻳﻣﺔ ) (Fاﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ) (1.828وﻫﻲ اﻗﻝ ﻣن
ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ اﻟﺟدوﻟﻳﺔ ااﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ) (4.08ﻟذﻟك ﻳﺗم رﻓض اﻟﻔرﺿﻳﺔ اﻟﻔرﻋﻳﺔ ااﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣن اﻟﻔرﺿﻳﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ واﻟﺗﻲ
ﺗﻧص ﻋﻠﻰ )ﻫﻧﺎﻟك ﺗﺎﺛﻳر ذو دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻧوﻳﺔ ﻟﻠﺧﺑرات ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺑؤ( .
ت -ﻟم ﻳﻛن ﻧﻣوذج اﻧﺣدار ﻣﺗﻐﻳﻳر اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﻧﺑؤ ﻣﻌﻧوﻳﺎ ﺑدﻻﻟﺔ ﻗﻳﻣﺔ ) (Fاﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ) (2.189وﻫﻲ اﻗﻝ ﻣن
ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ اﻟﺟدوﻟﻳﺔ ااﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ) (4.08ﻟذﻟك ﻳﺗم رﻓض اﻟﻔرﺿﻳﺔ اﻟﻔرﻋﻳﺔ ااﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﻔرﺿﻳﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ واﻟﺗﻲ
ﺗﻧص ﻋﻠﻰ )ﻫﻧﺎﻟك ﺗﺎﺛﻳر ذو دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻧوﻳﺔ ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺑؤ( .
الجدول ) (18قيم نماذج االنحدار لمتغيرات راس المال البشري في التنبؤ
التنبؤ
راس المال البشري

R2

المھارات
الخبرات
المعرفة
التدريب
اجمالي راس المال

0.87
0.38
0.42
0.76
0.620

قيمة F
المحسوبة
20.771
1.828
2.189
9.318
319.515

55

B

المعنوية

0.069
0.219
0.137
0.063
0.796

معنوي
غير معنوي
غير معنوي
معنوي
معنوي

مستوى
المعنوية
0.009
0.055
0.000

العدد الرابع والخمسون 2018

مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة

ث -ﻛﺎن ﻧﻣوذج اﻧﺣدار ﻣﺗﻐﻳر اﻟﺗدرﻳب ﻣﻊ اﻟﺗﻧﺑؤ ﻣﻌﻧوﻳﺎ ﺑﻣﺳﺗوى ) (0.05ﺑدﻻﻟﺔ ﻗﻳﻣﺔ ) (Fاﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ )(9.318
وﻫﻲ اﻛﺑر ﻣن ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ اﻟﺟدوﻟﻳﺔ ااﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ) (7.31وﻫذا ﻳﺳﻣﺢ ﺑﻘﺑوﻝ اﻟﻔرﺿﻳﺔ اﻟﻔرﻋﻳﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﻔرﺿﻳﺔ
اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ) ﻫﻧﺎﻟك ﺗﺎﺛﻳر ذو دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻧوﻳﺔ ﻟﻠﺗدرﻳب ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺑؤ ( .

ج -ﻛﺎن ﻧﻣوذج اﻧﺣدار اﺟﻣﺎﻟﻲ راس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري ﻣﻊ اﻟﺗﻧﺑؤ ﻣﻌﻧوﻳﺎ ﺑدﻻﻟﺔ ﻗﻳﻣﺔ ) (Fاﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ) (319.515وﻫﻲ
اﻛﺑر ﻣن ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ اﻟﺟدوﻟﻳﺔ ااﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ) (4.08وﻫذﻩ اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻘﺑوﻝ اﻟﻔرﺿﻳﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ
)ﻫﻧﺎﻟك ﺗﺎﺛﻳر ذو دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻧوﻳﺔ ﻟرﻟس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺑؤ(.
راﺑﻌﺎ -اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت واﻟﺗوﺻﻳﺎت:
-1اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت

ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ اﻟﻰ ﻋدد ﻣن اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت وﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ :

أ -ﻳﺟب أن ﺗﻌﺗرف اﻟﺷﻛﺔ ﺑﺎﻫﻣﻳﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻣﺑﻳﻌﺎت ﻛﺎﻫم وظﻳﻔﺔ ﻣن وظﺎﺋف اﻻدارة ﻳﻌﺗﻣد ﺑﻘﺎءﻫﺎ وﺗﺣﻘﻳﻘﻬﺎ ﻟﻼرﺑﺎح
ﻋﻠﻰ دﻗﺔ اﻟﺗﻧﺑؤات

ب -ﻷن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﺣﺎﺳﺑﺎت ﺗﺗﻐﻳﻳر ﺑﺻورة ﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ  ،ﻓﺎن اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣن

ﻣﺻدرﻫﺎ او ﻣﺟﻬﻳزﻳﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﻳن ﻳﻛون ﺑﻛﻣﻳﺎت ﺻﻐﻳرة ﺗﺟﻧﺑﺎ ﻟﺑﻘﺎء اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﺗرة طوﻳﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎزن ﻣﻣﺎ ﻳؤدي

ﻟﺗﻘﺎدم اﻟﻣﻧﺗﺞ .

ت -ﻫﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗﺣﺳﻳن دﻗﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ ﻟﺗﺟﻧب اﻟﺧﺳﺎرات ﻏﻳر اﻟﻣﺑررة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ارﺗﻔﺎع ﻛﻠف اﻟﺧزن ،اﻟﺗﻘﺎدم ،
واﻟﺗﻠف .

ث -ﺗﻌﺗﻣد

اﻏﻠب

اﻟﺷرﻛﺎت

ﻋﻠﻰ

ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣﺑﻳﻌﺎت اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ﻓﻲ

اﻟﺗﻧﺑؤ

ﺑﺎﻟطﻠب

ﻟذﻟك

ﻓﺎن

اﻷﺳﺎﻟﻳب اﻟﻧوﻋﻳﺔ أﻛﺛر ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ .

ج -ﺗﻌﺗﻣد دﻗﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻻﺳﺎﻟﻳب اﻟﻧوﻋﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗدرة وﻛﻔﺎءة وﺧﺑرة اﻟﻔرد ااو اﻻﻓراد ﻟﻘﺎﺋﻣﻳن ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ
وﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗوظﻳﻔﻬم ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة ﻋن اﻟطﻠب اﻟﻣﺗوﻗﻊ.

ح -ﻳزداد رﺿﺎ اﻟزﺑون ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﺗم ﺗﻠﺑﻳﺔ طﻠﺑﻪ وﻫذا ﻳﺗﺣﻘق ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻛون اﻟﺗﺑؤ ﺑﺎﻟطﻠب دﻗﻳﻘﺎ.
خ -ﻫﻧﺎﻟك ﺗﺎﺛﻳر ﻣﻌﻧوي ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟراس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟطﻠب
ﺛﺎﻧﻳﺎ-اﻟﺗوﺻﻳﺎت
أ -اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻻﻓراد اﻟﻘﺎﺋﻣﻳن ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ ﻟﻛوﻧﻬم ﺳﺑب رﺋﻳﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق دﻗﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ .

ب -ﻋﻠﻰ اﻻدارات اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت ان ﺗﻌﻲ اﻫﻣﻳﺔ وﺟود اﻻﻓراد اﻟﻘﺎدرﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺻورة ﺻﻳﺣﺔ.
ت -ﺿرورة اﺟراء اﻟﻣزﻳد ﻣن اﻟدراﺳﺎت ﺣوﻝ ﻋﻼﻗﺔ راس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري ﻣﻊ اﻟﺗﻧﺑؤ.
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الى السيد المدير المحترم
الموضوع  /استبانة بحث

تحية طيبة:
يجري الباحثون الدراسة الموسومة )اثر راس المال البشري في اساليب التنبؤ النوعية( ،ومن اجل ذلك ،قام
الباحثان ببناء استبانة للدراسة ،لذا نرجو تعاونكم والتكرم باالجابة على فقراتھا بكل صراحة وموضوعية وذلك بوضع
اشارة) (Xفي المكان المناسب لكل فقرة ،علما بان المعلومات التي ستقدمونھا سوف تعامل بسرية تامة ،ولن تستخدم اال
الباحث
الغراض البحث العلمي ،شاكرين لكم حسن تعاونكم.
المحور األول -بيانات عامة:
-1الجنس :ذكر) ( ،أنثى) (.
-2التحصيل الدراسي :اإلعدادية) ( ،البكالوريوس) ( ،الدبلوم العالي) ( ،الماجستير) ( ،الدكتوراه) (.
-3التخصص :الھندسية) ( ،العلوم الصرفة) ( ،االنسانية) ( ،االجتماعية) ( ،من دون تخصص) (.
-15
-4مدة الخدمة في المنظمة الحالية :اقل من 5سنوات) ( 5،الى اقل من 10سنوات) ( 10 ،الى اقل من 15سنة) (
الى اقل من 20سنة) ( 20 ،سنة فاكثر) (.
-5عدد السنوات التي مضت على قيامك بالتنبؤ :اقل من 5سنوات) (-5،اقل من 10سنوات) (10 ،الى اقل من 15سنة) (،
-15الى اقل من  20سنة) ( 20 ،سنة فاكثر) (.
 -5عدد الدورات التي اشتركت بھا والمتعلقة بالتنبؤ :ا 2-دورة) ( 5-3،دورات) ( 8-6 ،دورات) (،
 12-10دورة ) ( 13 ،دورة فاكثر) (.
المحورالثاني :رأس المال البشري :يتمثل بالقدرات والمھارات والخبرات والمعارف التي يمتلكھا افرادالمنظمة،والتي تعد
ثروة حقيقية ومورداً مھما من مواردھا،اذ تعمل على استثمارھا بالشكل االمثل من اجل تحقيق مستويات أداء متميزة.
اوال-المھارات :تتمثل من خالل تطوير القدرات الفنية الواسعة للوظائف المتعددة.
ت
الفقرة
1
2
3
4
5

اتفق
بشدة

اتفق

المقياس
غير
ال اتفق
متأكد

ال اتفق
بشدة

تحرص اإلدارة العليا للمنظمة على تقييم فاعلية المديرين وفق
مھاراتھم ضمن فقرة التقييم السنوي لألداء الوظيفي.
تقييم اإلدارة العليا في المنظمة مھارات التعاون بين المديرين
خالل مدة التقييم وتعدھا من المھارات األساسية.
تأخذ المنظمة بالحسبان تقييم كفاءة ومھارة المديرين باستمرار.
تراعي الجھات الرقابية في المنظمة المھارات التي يملكھا
المديرين عند أدائه لمھمات عملهِ.
تشجع االدارة العليا للمنظمة مديريھا على اكتساب المھارات
المتنوعة.

ثانيا -الخبرة :يقصد بھا مستوى ما يتمتع ب ِه األفراد العاملون من معارف متراكمة مكتسبة من العمل ،وتكون ھذه الخبرة
معززة بالشھادات التي تثبت اكتساب المتقدم للعمل ما يحتاجه منھا.
المقياس
الفقرة
ت
ال اتفق
غير
اتفق
ال اتفق
اتفق
بشدة
متأكد
بشدة
يتلقى المديرين في المنظمة تشجيعا كافيا ومناسبا لزيادة خبرات ِه
6
أثناء خدمت ِه الوظيفية.
تمكن الخبرة الحالية للمديرين من تحقيق أداء عالي للوظيفة
7
التي يشغلھا.
يولي المديرين في المنظمة اھتماما ً كبيراً للنھوض بمستوى
8
اختصاصات القادة للمناصب اإلدارية كافة.
يسخر المديرين في المنظمة كل إمكاناتھم وخبراتھم إلنجاح
9
العمل باتجاه تحقيق أھداف المنظمة.
 10تحرص االدارة العليا في المنظمة على توثيق خبرات مديريھا
والتقييم على اساسھا.
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ثالثا – المعرفة :تشمل األفراد القادرين على فرزوجمع وتفسيرواستخدام المعلومة المقبولة وذات القيمة واإلفادة منھا.
ت
المقياس
الفقرة
ال اتفق
غير
اتفق
ال اتفق
اتفق
بشدة
متأكد
بشدة
 11يسعى المديرين في ھذه المنظمة الى زيادة معرفتھم باستخدام كل
الوسائل والتقنيات المتعددة المتاحة.
 12أعتقد أن المعرفة الحالية للمديرين تفي بأغراض تحقيق مستوى
األداء المتميز للمنظمة.
 13توجد برامج لتصميم الوظائف على أساس معرفة المديرين
المتزايدة تجاه أعمالھم ووظائفھم التي يشغلونھا.
 14تسھم برامج التعليم المستمر الحالية التي تقيمھا المنظمة خارج
العراق وداخله في زيادة المعرفة الضرورية ألداء األعمال من
الناحية الفنية واإلدارية.
 15تحرص االدارة العليا في المنظمة على توازن تراكم المعلومات
عند المديرين ومھارات اتصالھم بالعمل من اجل اغناء المعرفة
لديھم.
رابعا -التدريب :ھواستثمار العنصر البشري بزيادة قدرات ِه المھنية والعلمية في وظيفت ِه وتطويعھا لتتالئم مع عمل ِه أو واجبات ِه
الجديدة.
المقياس
ت
الفقرة
ال اتفق
غير
اتفق
ال اتفق
اتفق
بشدة
متأكد
بشدة
 16تتوافر في المنظمة اإلمكانات والقدرات المناسبة لتھيأة وأعداد
برامج تدريبية متطورة تصب في تحقيق أھدافھا اإلستراتيجية.
 17يساعد التدريب الحالي في المنظمة على تحسين فاعلية اقسامھا
من حيث تفاعلھا مع البيئة الخارجية.
 18تسھم برامج التدريب التي تنظمھا المنظمة في تطوير أداء االقسام
ككل والتي تصب في تحسين تفاعلھا مع الزبون.
 19تعتمد المنظمة التدريب الجل تھياة مديريھا للتغيير التنظيمي
واالستعداد له.
 20تعتمد المنظمة التدريب المستمر الجل مواجھة التغييرات
التنظيمية في المنظمة.
المحور الثالث -اساليب التنبؤ النوعية :اوالً -المعلومات واالتصاالت:
ت

الفقرة

21

يمكن الوصول إلى المعلومات التي تحتاجھا المنظمة في التنبؤ
بسھولة.
تعد محتويات معلومات التنبؤ التي تستخدم في العمل سھلة الفھم.
تضع المنظمة تحت التصرف كل المعلومات التي تساعد على
التنبؤ والتي تعد مطلوبة في العمل.
توافر المعلومات واالتصاالت في المنظمة يدعم عملية التنبؤ
ويجعلھا دقيقة.
تمتلك المنظمة القدرة في الحصول على المعلومات الالزمة التي
تستحدث في عملية التنبؤ.

22
23
24
25

اتفق
بشدة

60

اتفق

المقياس
غير
ال اتفق
متأكد

ال اتفق
بشدة

أ.م.د.عامر عبد اللطيف  ،م.د.عزام عبد الوھاب

اثر راس المال البشري في التنبؤ.....
ثانيا ً-األحكام واآلراء والحدس:
ت

الفقرة

26

تحرص االدارة على اتاحة الفرصة الجراء التغييرات والتسويات
للتنبؤات التي تقوم بھا.
يمكنك تفسير الحاالت الشاذة او تقييمھا ،والمتعلقة باألسعار
والكميات ،والقيم.
تتوافر في المنظمة تعليمات واضحة تحدد كيفية اعداد التنبؤات
ليؤخذ بھا.
تتوافر في المنظمة إجراءات واضحة تحدد كيفية اعداد التنبؤات
ليؤخذ بھا.
يعد األسلوب و /او العملية التي تستخدم في إعداد التنبؤات
مريحة.
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ثالثا ً-السمات الشخصية:
ت

الفقرة

31

تمتلك االدارة العليا في المنظمة خبرة كافية للقيام بعملية التنبؤ
بصورة صحيحة.
تعد اخطاء التنبؤ الناتجة عن العمل اقل ما يمكن.
ينظر الى مسؤوليات المديرين عن التنبؤ نظرة جدية.
يشعر المديرين باالرتياح عموما الى ما تمتلكه المنظمة من خبرة
عن العمل )التنبؤ(.
يعد التنبؤ المقدم من قبل المديرين ھو افضل مما يقدمه االخرين .
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رابعا ً-التعلم:
ت

الفقرة

36

القابلية على التنبؤ اكتسبتھا من خالل التعلم المنظمي الذي تتيحة
المنظمة.
يساھم التحصيل العلمي في زيادة القدرة على التنبؤ
يتحسن التنبؤ مع مرور مدة معينة في المنظمة.
يدفع العمل بالتنبؤ على اظھار اقصى ما لدى المديرين من
مھارات ومعرفة.
قابلية المديرين على التنبؤ تكتسب من خالل المعرفة المتراكمة
والمكتسبة من االخرين.

37
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اتفق
بشدة
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العدد الرابع والخمسون 2018

مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة
خامسا ً-الوالء:
ت
الفقرة
41
42
43
44
45

اتفق
بشدة

يتوافر االستعداد العالي للمديرين للقيام بالمھمة الموكلة اليھم
لغرض االحتفاظ بالعمل.
يشعر المديرين بالوالء للمنظمة عند القيام بالتنبؤ بصورة دقيقة.
تتطابق قيم وتوجھات المديرين الشخصية مع قيم وتوجھات
المنظمة.
يشعر المديرين بالفخر عن القيام بالتنبؤ لصالح منظمتك.
يتم تحديث عملية التنبؤ)تعليمات/اإلجراءات( في المنظمة بصورة
مستمرة.
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