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االستجنار يف رأس املال البشري مو مهظور مالي
امللخ ص ٜ :عددر س ا الددلٍ اي أ د  ٟوددر ا٭ندد ٍٛالهْٛدد ١يإ د  ٠ٚايأ د ن١
ا٭ن دد ٍٛاللي ٝددٚ ١اي أدد ١ٜا ٚيك ددر م ا ٜددر اٖ٫خُ ددلّ

لْ د

اٯ ْٚدد ١ا٭ دد  ٠دد ا ال ددلٍ

اي أ  ٟنُصرس يخعظ ِٝق ١ُٝايأ ن١ا ايذٜ ٟعر ور ا٭ٖراف ا٫سداامٝي١ٝ
اييت مسع ٢اإلداس ٠اللي١ٝ
ٖٚددر ا ايرساسدد١
َٓظٛس َليٞ

ذبكٝك٘ عًَ ٢سخ ٣ٛالٓظُ.١

ايخعد ف عًدد ٢قد اسا ا٫سددخإُلس

طلس ال لدي ١ني الخلط ٚ ٠ايعل٥ر نأور ايك اسا اللي١ٝا

م ا ٜددر اٖ٫خُ ددلّ َ ددٔ ق ددٌ اي ددلوإني
ايٓظ ٜددل ٚايُٓ ددلست الس ددخخرَ١

اي حد د

س ا الد ددلٍ اي أ دد ٟ

ظدٌ

َهلْ ٝدد ١مل  ٝددل ايعر ٜددر َ ددٔ

وك ددٌ ايخُٜٛددٌ عً دد ٢ا٫س ددخإُلس

اي أدد ٚ .ٟق ددرَا ايرساس دد ١صبُٛع دد َ ١ددٔ ايخٛن ددٝل ا
ا٫سد ددخإُلس

س ا الددلٍ اي أد َ ٟددٔ

س ا ال ددلٍ

ٖ ددل :ايخعلَ ددٌ َدد قدد اس

طد ددلس ال لديد دد ١د ددني الخد ددلط ٚ ٠ايعل٥د ددرا َ دد

ا٫سددخعلْ ١ليُٓددلست ٚايٓظ ٜددل الليٝدد ١ػ د و ايٛنددٍٛ

ق د اسا معظددِ قُٝدد١

ايأ ن.١
Abstract:
Human capital is one of the assets created wealth
company along with financial and human assets, we have
been growing attention in recent human capital as a source
to maximize the value of the company, which is one of the
strategic objectives of financial management is seeking to
achieve at the level of the organization.
The study aimed to identify the investment decisions in
human capital from a financial perspective in the context of
trade-off between risk and return as a financial decision, in
light of the growing interest by researchers in the research
into the possibility of the application of a variety of theories
and models used in the field of finance to invest in human
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capital. The study provided a set of recommendations,
most notably: Dealing with the decision to invest in human
capital in the context of trade-off between risk and return,
with the use of models and theories for access to financial
decisions maximize the company's value.
مقدمة :
ٜٛند د س ا ال ددلٍ اي أد د  ٟأْ دد٘ و ددر ن دد ٍٛايأد د ن ١اي ددذٜ ٟس ددخخرّ شبً ددل
ٚمل ٝددل الع دد ١ايَ ٬دد ١يخع  ٜد قُٝدد ١الٓظُدد١ا  ٚددذيو َددٔ الٓظددٛس الددلي ٞددلٕ
ا٭سلا الٓلك ٞايذٜ ٟك ّٛعًٜ ٘ٝخُإٌ

قرسم٘ عًً ٢ل ايكٚ .١ُٝ٭ٕ معظدِٝ

ايكُٝدٜ ١عدر اهلدرف ا٫سداامٝي ٞيددداس ٠الليٝد ١دإٕ قد اس ا٫سدخإُلس

س ا الددلٍ

اي أ  ٟنأور ا٭ن ٍٛا٭سلس ١ٝاله ١ْٛيًإ ٜ ٠ٚأهٌ ور ايك اسا اللي ١ٝالُٗ١
عًَ ٢سخ ٣ٛالٓظُ١ا ٓ ٚل ٤عًٖ ٢ذا ايخصٛس الٓ إل َٔ الٓظٛس الدلي ٞيد ا الدلٍ
اي أ د ٟا ددإٕ ٗددِ ايع٬قدد ١ددني س ا الددلٍ اي أ د ٚ ٟمعظدد ِٝايكُٝدد ١ؼبددخِ عًدد٢
اإلداس ٠اللي ١ٝا٫سخفلد َٔ ٠ال لدٚ ٨ايُٓلست ٚايٓظ ٜل الل كد١
عٓر اربلس ق اسا ا٫سخإُلس

وكدٌ ايخُٜٛدٌ

س ا اللٍ اي أ . ٟ

يذا سٝخِ مٓل ٍٚالٛضٛع ضُٔ احمللٚس اٯم:١ٝ
َٗٓ )1ي ١ٝايرساس.١
َ )2فٗ ١ُٖٝ ٚ ّٛس ا اللٍ اي أ .ٟ
 )3ق اسا ا٫سخإُلس
)4

عد

س ا اللٍ اي أ ٟ

ايُٓددلست ٚايٓظ ٜددل

طلس ال لدي ١ني الخلط ٚ ٠ايعل٥ر

وكددٌ ايخُٜٛددٌ ٚمل ٝكٗددل عًدد ٢ا٫سددخإُلس

س ا اللٍ اي أ ٟ
 )5دٚس س ا اللٍ اي أ ٟ

معظ ِٝق ١ُٝايأ ن١

 )6منلست قٝلا س ا اللٍ اي أ  ٟل٫عخُلد عًَ ٢ر ٌ ايك١ُٝ
 )7اشبلمتٚ ١ايخٛنٝل .
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أوالً :مههجية الدراسة :
َ .1أهً ١ايرساس:١
يكددر مػد

ندد ٍٛايأد ن ١ايدديت ربًددل ايكُٝدد ١يًأد ن١

ايٓظد  ٠العلند ٠

ٚمعظِ َٔ قُٝخٗل ايسٛق ١ٝا و ٝمل معر مكخصد كد عًد ٢ا٭ند ٍٛاسبكٝكٝد١
ٚاللي١ٝا كر ن حا ا٭ن ٍٛاي أ  ١ٜاور ِٖ َهْٛل س ا َدلٍ ايأد ن .١يكدر
م م عً ٢اعخ لس س ا اللٍ اي أ  ٟودر ند ٍٛايأد ن١ا ُٖٝد ١اربدلس ايكد اسا
الليٝد ١الخعًكدد ١ل٫سددخإُلس

ضدد ٤ٛالخددلط ٚ ٠ايعل٥ددر  ٚمبددل

س ا الددلٍ اي أد ٟ

ؼبكل ٖرف معظ ِٝق ١ُٝايأ ن ١ايذ ٟميإٌ اهلرف ا٫ساامٝي ٞيدداس ٠اللي١ٝ
ٚضبٛساً ٫ربلس ايك اسا اللي.١ٝ
ٚمخيًَ ٢أهً ١ايرساس١

اإل ل  ١عً ٢ايخسل ٫٩ايخلي:١ٝ

 نٝد د ميه ددٔ مل  ٝددل َف ددلٖ ِٝاإلداس ٠اللي ٝدد ١عً دد ٢ا٫س ددخإُلس

س ا ال ددلٍ

اي أ ٟ؟
َ ددل ٖدد ٞط ٝعدد ١ق د اسا ا٫سددخإُلس

س ا الددلٍ اي أ د ٟ

طددلس ال لديدد ١ددني

الخلط ٚ ٠ايعل٥ر؟
 ن ٝميهٔ ًل ايك ٍ٬ َٔ ١ُٝا٫سخإُلس
ٖ .2رف ايرساس :١مٗرف ايرساس١
 )1ايخع ف عً ٢نٝف ١ٝس

س ا اللٍ اي أ ٟ؟

ذبكٝل َل :ًٜٞ

الفلٖٚ ِٝايٓظ ٜدل الليٝد ١ل٫سدخإُلس

سا

اللٍ اي أ .ٟ
 ٜ )2ددلد ٠الع دد ١ل ٝع دد ١قدد اسا ا٫س ددخإُلس

س ا ال ددلٍ اي أدد ٟ

ال لدي ١ني الخلط ٚ ٠ايعل٥ر.
 )3ظٗلس دٚس س ا اللٍ اي أ ٟ
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 ١ُٖٝ .3ايرساس : ١مسخُر ٖذ ٙايرساسُٖٝ ١خٗل َٔ لْ ني :
ا٭ٜٚ : ٍٚخُإٌ أَُٖٛ ١ٝضٛع ا٫سدخإُلس
ايعٓص اهللّ
يًك١ُٝ

س ا الدلٍ ايفهد ٟا نُدل ٜعدر ضبد ى اإل دراع ٚالدٛسد اسبلسدِ

ايأ ن١

ظٌ ا٫قخصلد ايكل ِ٥عً ٢الع .١

ايإددلْٖ : ٞدد ٛنْٛدد٘ ضبلٚيدد ١ي د
ل٫س ددخإُلس

س ا الدلٍ اي أد  ٟايدذ ٟميإدٌ

َفددلْٖٚ ِٝظ ٜددل ٚمنددلست اإلداس ٠الليٝدد١

س ا ال ددلٍ اي أد د ٟا  ٕ ٚاي ددٛع ٗ ٞددذ ٙالف ددلٖٚ ِٝمل ٝكلمٗ ددل

صبددلٍ س ا الددلٍ اي أد ٜ ٟسددِٗ

اربددلس قد اسا اسددخإُلسْ ١ٜل حدد١

َٗددِ َددٔ د  ٠ٚايأد ن ١مخعددلظِ ا٭ُٖٝدد ١يدد٘ نأد

يْ٬خكددلٍ

َهددٕٛ
صبخُد

ٚاقخصلد الع  ١ازبرٜر.
 .4سد د ددً ٛايرساسد د دد : ١اعخُد د ددر ايرساسد د دد ١عًد د دد ٢الد د ددٓٗ ايٛند د ددف ٞايخحًًٝد د ددٞ
 Analytical Descriptive Approachلٛضدٛع ايرساسد١ا يخحًٝدٌ ا٭ هدلس
ٚاٯساٚ ٤ايٓظ ٜد ددل الل ٚود ددَ ١د ددٔ د دد ٍ٬ا٫طد دد٬ع عًد دد ٢عد ددرد َد ددٔ ا٭د ٝد ددل
ٚاي حددٛو ٚايرساسددل ال م لدد ١ليرساسدد١ا  ٚضددلعٗل يًخحًٝددٌ ٚالٓلقأدد ١مبددل
ؽبددرّ ٖددراف ايرساسدد ١ا َٚددٔ ددِ اقدداا عد

ايخٛنددٝل ايدديت قددر مسددلِٖ

علددل َ ٤عٝددَ ١فٝددر ٠لٛضددٛع ا٫سددخإُلس

س ا الددلٍ اي أ د َ ٟددٔ َٓظددٛس

َلي ٞنأور ا٭ن ٍٛاي أ  ١ٜاييت مسِٗ

ًل ايك ١ُٝيًأ ن. ١

ثانيا :مفهوم رأس املال البشري وأهنيته مو مهظور مالي
َ .1فٗ ّٛس ا اللٍ اي أ :ٟ
مبل ٜخفل َ ا٭د اللي ٞا ع ف س ا اللٍ اي أ  ٟأْ٘ ا٭سِٗ غ الًُٛسَٔ ١
الٗ ددلسا اي دديت مخيس ددر

ايع ددلًَني.

عصدد ايخهٓٛي ٝ ٛددل ٚالعً َٛددل ا ندد حا

ا٭ن ٍٛاي أ  ٖٞ ١ٜالصرس اي ٝ٥س ٞيخحكٝل قُٝدَ ١ضدل  ١يًأد نل  ٕ .قُٝد١
س ا الد دلٍ اي أد د  ٟع ددلس ٠ع ددٔ ايك ُٝدد ١اسبلي ٝدد ١يًخ ددر كل ايٓكر ٜدد ١الس ددخك ً١ٝ
الخُإًد دد١

د د ددٌ ايأ دد ن ١ايٓد ددل ِ عد ددٔ ا٫سد ددخإُلس

س ا الد ددلٍ اي أ د د .ٟ

)ٜٓٚ (Rashad,2003,2سد ) (Ashton, 2005س ا الدلٍ اي أد ٟ
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الع ددلسف ٚالٗ ددلسا ٚاشبد د ا الاانُ دد ١عٓ ددر ايع ددلًَني اي دديت ربً ددل َٗ ددلسا
ايكٝلدٚ ٠ايكرس ٠عً ٢وٌ الألنٌ ٚاربلس ايك اسا اي شٝرٚ ٠ايخعلٌَ َ الخلط
ا ٚعً ٝدد ٗ ١ددٜ ٛعهد د

داسَٛ ٠اسدٖ ددل الًُٛس ددٚ ١غد د الًُٛس دد١

لعً ٝدد ١الٓظُ دد١

يًحص ٍٛعً ٢اشب ٚ ٠ايإكل دٚ ١الع د ١ايَ ٬د ١يخحكٝدل الٝد  ٠ايخٓل سدً ٚ ١ٝدل
ايك ١ُٝيًأ ن(.١ايفضٌا175ا.)2009
ٜ ٚعخ س ا اللٍ اي أ  ٟايعٓص اهللّ

س ا اللٍ ايفه  ٟيهٜ ْ٘ٛعدر ضبد ى

اإل ددراع ٚالددٛسد اسبلسددِ يًكُٝدد ١غ د الًُٛسدد١

عُ د الع ددٜٚ ١خُإددٌ

ايكدد٣ٛ

ايعلًَدد ١ايدديت متخًددو ايكددرسٚ ٠ايددخفه ٚايخيرٜددر ٚا ٫خهددلس ٚسيددو فعددٌ الع دد١
ايضُٓ ١ٝايهلَٓ١
نُل ٜعخ
 ٚدد٘ اشبص ددٛ

سٖلٕ ايعلًَني.

س ا اللٍ اي أ ٚ ٟاوراَ َٔ ِٖ اي ٓ ٢يد ا الدلٍ ايفهد ٚ .ٟعًد٢
ميإ ددٌ ا٭س ددِٗ ايف د ٜدد ١يًُع دد ١ايهلَٓ دد١

يًأد ن٫ ١سدخخ ات ضدٌ اسبًدَ ٍٛدٔ
).(Seleim and Ashour,2007,790
ساً ميهٔ مع  ٜس ا اللٍ اي أ  ٟعً ْ٘ ٢ايعٓص اهللّ

ايك ددرس ٠ازبُلع ٝدد١

ادٖدل ايعدلًَني.
س ا اللٍ ايفه ٟا ٚ

ٜخهَ ٕٛدٔ العدلسف ٚالٗدلسا ٚايكدرسا ٚالٛاقد ٚاشبد ا ايَ ٬د ١يخحكٝدل الٝد ٠
ايخٓل س دد ً ٚ ١ٝددل ايك ُٝدد ١يًأدد نٚ ;١م عددلً ي ددذيو ميه ددٔ ايك دد ٍٛددإٔ س ا ال ددلٍ
اي أ : ٖٛ ٟ


ٚاوراً َٔ الهْٛل ا٭سلس ١ٝي ا اللٍ ايفه ٟ



 َٔ ٤س ا َلٍ ايأ ن١



ٜخهَ ٕٛدٔ صبُدٛع الٗدلسا ايعُليٝد١ا اشبد ٠ا ٚايكدرسا ا ٚالع د ١ايضدُٓ.١ٝ
 ١ُٖٝ .2س ا اللٍ اي أ : ٟ
الٓظُل يرٜٗل ْٛ ١ ٬اع َٔ الٛاسد :اللي١ٝا اسبكٝك١ٝا ٚاي أ ٚ .١ٜنًٗل عًد٢

ْف

ايكرس َٔ ا٭ُٖٚ .١ٝ٭ْ٘ َٔ ايصع قٝلا ق ١ُٝالٛاسد اي أ ١ٜا ٭ْ٘ يدٝ

هلل ٖ٬ى نللٛاسد اللدٜد ٫ٚ ١مسدخخرّ يدخعه
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ال ددٛاسد اللي ٝدد١ا ددلإلداس ٠غلي د دلً  ٫مٓظد د هل ددل مبس ددخ ٣ٛا٭ُٖ ٝدد ١ي ك ٝدد ١ال ددٛاسد.
ايسٓٛا ا٭

 ٠م اٜدر اٖ٫خُدلّ د ا الدلٍ اي أد ٟا ٚيكدر ند ا ٖٓدلى اعدااف

َخ ا ٜددر ل٭ُٖ ٝدد ١اي دديت ٜهخسد د ٗل س ا ال ددلٍ اي أد د  ٟنُص ددرس يخحك ٝددل الٝد د ٠
ايخٓل سدً ٚ ١ٝددل ايكُٝد ١يًأد نٜ ١فددٛم غد َ ٙددٔ ال اٜدل ايخٓل سدد ١ٝا٭ د ٟ ( ٣
مهٓٛيٝ ٛد ددل ٚعًُٝد ددل اإلْخد ددلت) ْخٝيد دد٫ ١سمفد ددلع َٛاْ دد ايخكًٝد ددر ٕ .س ا الد ددلٍ
اي أ ٜ ٟخه َٔ ٕٛالعلسف ٚالٗلسا ٚايكرسا ٚالٛاقد ٚاشبد ا اللً ٛد ١إلظبدل
َُٗ ١الٓظُ .١نُل ٜأٌُ ٜضل قرس ٠الٓظُ ١عً ٢مٛظٚ ٝاسدخ كل ٤الدٛظفني.
).( Huang et.al,2012,360
ٜعخك ددر اي ددلوإ ٕٛددإٔ َ ددٔ ٖ ددِ ْخ ددل ٥ددٛس ٠العً َٛددل ٚايخهٓٛي ٝ ٛددل ٚو ن دد١
ال ددخػ ا ايعلل ٝدد١ا ٕ ددر ظ ددلٖ  ٠طبخًف دد١

الٓظُ ددل  ٖٚدد ٞاسمف ددلع ا٭ُٖ ٝدد١

ايٓس  ١ٝيٮن ٍٛغ اللدَ ٚ ١ٜل ٜلًل عًٝد٘ ا٭ند ٍٛاي أد ١ٜا س ند حا متإدٌ
ايٓس  ١ا٭ن َٔ نٛهلل.
نُل ٕ ا٫دبلٖل العلن ٠

اإلداس ٠اسبرٜإ ١مخي٘ عبَ ٛعلمل َٛضٛع رٜر

 ٜٗددخِ ل٭ن دد ٍٛاي أدد  ١ٜنإدد َ ددٔ ا٭ن دد ٍٛاللد ٜدد١ا ٭ٕ اإلض ددل ٚ ١ايخعظ ددِٝ
ا٭ن ٍٛاللدٜ ١ٜأم ٞفعٌ مٛا ا٭ن ٍٛاي أ ١ٜا ٖٚدذا الٛضدٛع أ عدلد ٙازبرٜدر٠
ٖ ٛس ا اللٍ اي أ ْ(.ٟعُ١ا2010ا .)3
ٖذ ٙا٭ُٖ ١ٝايه  ٠ي ا اللٍ اي أ َٚ ٟل ٜام عًَ ٘ٝدٔ ْخدل ٥د د ايعرٜدر
َددٔ الٓظُددل يًخ ٛدد٘ يٝدد٘ ٚاعخ ددلسَ ٙددٛسداً اسددخإُلسٜلً ميهددٔ ٕ ؼبكددل يًُٓظُدد١
عٛا٥ر  ٫مكٌ ق ١ُٝعٔ عٛا٥ر لق ٞا٭ن ٍٛا٭ د  ٣سغدِ ٕ مهًفد ١ا٫سدخإُلس ٝد٘
ٖ ٞليخأنٝر قٌ هإ َٔ ا٫سخإُلس
ٕ ُٖ ١ٝس ا الدلٍ اي أد  ٟمد

غ  ٙقٝلسلً يًعٛا٥ر.

نحكٝكد ٫ ١مك دٌ ايأدو دإٔ يد٘ عل٥در صبد

عً ٢الر ٣ايلٚ ٌٜٛيهٜ ٞخحكل ٖذا ايعل٥ر ػبد ٕ مهدٖٓ ٕٛدلى مهًفد ١مخحًُدٗل
الٓظُْ ١ظ وصٛهلل عًٖ ٢ذا ايعل٥ر(.يعٛسا7ا)2011
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يذا إٕ ا٭ اد ٚالٓظُدل ٚايدر ٍٚمعداف عًد ٢عبدَ ٛخ اٜدر ٕ َسدخٜٛل عليٝد١
َٔ الٗلسٚ ٠ايهفل ٠٤ض ٚس ١ٜلسخك ٌ آَٔ ْٚل ا َٔٚ .ايأل ٕ ٥انخسل ا٭ اد
ل ٜددر َددٔ ايخعًددٚ ِٝايخددرسٜ

س ا الددلٍ اي أ د  ٟعبددْ ٛخددلت

دد ٍ٬وٝددلمِٗا ٜددر

ايسدً ٚاشبدرَل ا ضد ً٬عدٔ ا ٫خهدلسا ازبرٜدر٠
)Ashour,2007,790

ايسدٛم.(Seleim and .

ثالجاً  :قرارات االستجنار يف رأس املال البشري يف إطار املبادلة بني املخاطرة والعائد :
 .1مع  ٜا٫سخإُلس
ٜع ف ا٫سخإُلس

س ا اللٍ اي أ ٟ

س ا اللٍ اي أ  " ٟأْ٘ اإلْفلم عً ٢مل ٜٛقرسا َٗٚدلسا

َٛٚاٖد د د اإلْس د ددلٕ عً د دد ٢عب د دد ٛميهٓ د دد٘ َ د ددٔ  ٜد ددلدْ ٠خل ٝخ د دد٘ ٖٝٚ( ".د ددٚ ١ع د ددر
اسبُٝرا7ا.)2011
نُددل ٜع د ف " أْدد٘ صبُٛعدد ١الفددلٖٚ ِٝالعددلسف ٚالعًَٛددل َددٔ ٗددٚ ١الٗددلسا
ٚاشب ا ٚعٓلن ا٭داٗ َٔ ٤د ١لْٝدٚ ١ا٫دبلٖدل ٚايسدًٛنٝل ٚالإدٌ ٚايكدِٝ
َٔ ٗ ١ليإ ١اييت ؼبصٌ عًٗٝل اإلْسلٕ عٔ ط ٜل ْظدِ ايدخعًِ ايٓظلَٝدٚ ١غد
ايٓظلَ١ٝا ٚايديت مسدلِٖ

ذبسدني ْخل ٝخد٘ ٚم ٜدر ليخدليَ ٞدٔ الٓدل

ٚايفٛا٥در

ايٓلمج َٔ ١عًُ٘"(.ايعٝرا 2011ا)11
نُل ٜع ف ا٫سخإُلس

س ا اللٍ اي أ  ٟأْ٘ عًُٝدْ ١فدلم َدلي ٞودلي ٞعًد٢

مهٚ ٜٔٛمعً ِٝالٛسد اي أ ٟا ٜٓخ عٓٗل ضل  ١قَ ١ُٝضدل  ١يًأد ن ١عدٔ ط ٜدل
ايخُٚ ٝا ٫خهلس

اإلْخلت  ٚمكر ِٜشبرَل .

عَُٛددلا ددإٕ َصددلًا "س ا الددلٍ اي أد ٚ "ٟاي دذٜ ٟفٗددِ َٓدد٘ الٗددلسا ا ٚالع دد١ا
ٚايك ددرس ٚ ٠د د  ٠ا٭ د د اد ٭داٚ ٤ظ ددل٥فِٗ .ي ددذيوا ددإٕ ا٫س ددخإُلس
اي أ  ٖٛ ٟذبسني الٗدلسا ٚايهفدل ٠٤يٮ د اد َدٔ د ٍ٬مدٛ

ايخدرسٚ ٜايخعًدِٝ

ٚاإلداس ٠ازبٝر ٠ي ا اللٍ اي أد  .ٟمجٝد ْدٛاع ا٭ عدلٍ ايديت مٗدرف
الٗدلسا ٚازبدٛدٚ ٠ايهفددل ٠٤يًُدٛظفني ٖد ٞعًُٝدد ١اسدخإُلس
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ٕ ظبل ايأ نٚ ١ذبكٝكٗل يٮس ل ٜعخُر

ور ن

عً ٢ا٫سخإُلس

سا

اللٍ اي أ .( Abdullah,2012,65).ٟ
ُٝ ٚد ددل ًٜد دد ٞع دد و ٭ٖد ددِ َهْٛد ددل س ا الد ددلٍ اي أ د د ٚ ٟايد ددذٜ ٟد دد٪د ٟداسمٗد ددل
ٚاسخإُلسٖل

مع  ٜايكرس ٠ايخٓل س ١ٝيًُٓظُ َٔ ١د ٍ٬س د نفدل ٠٤داٖ٤دل :

( ايصفلسا89ا)2008
َ .1ع دد ١ايعددلًَني ٚ :مأددٌُ ا٭ د اد ايكددلدس ٜٔعًدد ٢د ا مجد ٚمفسد اسددخخراّ
العً ١َٛالك ٛيٚ ١سا ايك١ُٝا ٚا٫سخفلدَٗٓ ٠دلٚ .ميهدٔ ايخُٝٝد دني ْدٛعني َدٔ
الع ُٖ ١ل:


الع  ١ايص ؼبٚ : ١اييت ميهٔ دبسٝرٖل ٚرب ٜٗٓل



الع  ١ايضُٓ ٖٞٚ :١ٝمث  ٠اشب  ٠ايأخص١ٝا ٚميهٔ ايخع
الٛ ٛد٠

.2

ايعكٚ ٍٛاييت ٜصع ْكًٗل  ٚذبًٜٗٛل

ٚسلَ ٌ٥لد.١ٜ
عٓٗل للٗلسا

اٯ .ٜٔ

 ٠ايعلًَني ٜٚ :كصر ٗل َسخَ ٣ٛل ٜخُخ ٘ ا٭ د اد ايعدلًََ ٕٛدٔ َعدلسف

َاانَُ ١هخس  َٔ ١ايٛظل ٥اسبليٚ ١ٝايٛظل ٥ايسل ك.١
َٗ .3لس ٠ايعلًَني ٚ :متإٌ ايكرسا اييت مُهخس

ليخُ ٚ ٜٔايخي ١

َ .4عٜٓٛل ايعلًَني  ٖٛٚ :ادبل ٙؼبًُ٘ ا٭ اد ٚازبُلعل

ايعٌُ.

الٓظُٜ ١سلعرِٖ

عً ٢ايعٌُ سٜٛلً نف ٜل ٚاور.
 .5ا ٫خهلس ٚايخيرٜر يًعلًَني ٜٚ :عه

َدر ٣د دلٍ ايخحسدٓٝل عًد ٢اشبدرَل

ٚالٓخيددل ايدديت مكددرَٗل الٓظُدد ١ا ٖٚددٜ ٛأد
ايفه د  ٠ازبر ٜددر٠

ايعًُٝدد ١ايدديت ميهددٔ ٗٝددل ْكددٌ

ايٛاقدد ايعًُدد ٞا حبٝدد  ٜدد٪دٟ

ْخددلت ايس ددًعٚ ١مك ددرِٜ

اشبرَْ ٟ ٚ ١أل  ٚأهٌ عً.ٞ
 .2ق اسا ا٫سخإُلس

س ا اللٍ اي أ ٟ

طلس ال لدي ١ني الخلط ٚ ٠ايعل٥ر:

معددر ا٭ندد ٍٛاي أد َ ١ٜددٔ ا٭ندد ٍٛسا ايكُٝدد ١ايدديت متخًهٗددل الٓظُددل يػ د و
معظدد ِٝقُٝدد ١الٓظُدد١ا ٚسيددو َددٔ دد ٍ٬اسددخإُلس َٛاسدٖددل
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ٌ ذبكٝدل ايعٛا٥درا  ٫إ عًُٝد ١ا٫سدخإُلس
عًُ ١ٝا٫سخإُلس

ا٭ند ٍٛاي أد  ٫ ١ٜربخًد عدٔ

ا٭ن ٍٛاللي ٚ ١ٝاسبكٝكْ َٔ ١ٝلو ١ٝمٛا اوخُلي ١ٝمع ّو

مًددو ايعًُٝدد ١يًعرٜددر َددٔ وددل ٫الخددلط ٠ا ٚاسمفددلع ويددِ وددل ٫عددرّ ايخأنددر
الخعًك دد ١إَهلْ ٝدد ١ذبك ٝددل مً ددو ا٫س ددخإُلسا يعٛا ٥ددر م ددٛا  ٟذبُ ددٌ الخ ددلط ٠
ايٓلمج َٔ ١ا٫سخإُلس

ا٭ن ٍٛاي أد  .١ٜيدذا دإٕ قد اس ا٫سدخإُلس

س ا الدلٍ

اي أ  ٟميإٌ عًُ َ ١ٝلدي ١ني الخلط ٚ ٠ايعل٥ر.
ٖٓٚددلى ايعرٜددر َددٔ الخددلط ال م لدد ١ضددع ا٫سددخإُلس

س ا الددلٍ اي أ د ٟ

َٓٗدل َدل ٖد ٛدا ًدَٗٓٚ ٞدل َدل ٖد ٛدلس َٚ .ٞدٔ ا٭َإًد ١عًد ٢الخدلط ايرا ًٝدد١ا
طبددلط ايخعددٝني ا س ٕ معددٝني َٛظ د غ د نفدد ٧قددر ٜدد٪دٟ

سددل ٥ن د ٠

ٜص ددع سن ددرٖل .ددأ َ ٟددر َ ٜددلي ٞغد د نف دد ٪ق ددر ٜعد د و َ ٛددٛدا ايأد د ن١
الخخًف ١يًضٝلع  ٚاشبسل ٥ايه  .٠نُل ٕ معٝني َر ٜيدْخدلت غد َٖ٪دٌ قدر
ٜٓخ ق اساً لط٦لً َ٪دا ٙمٛق
 ٚلددأ

٥د ٚ ٞنًدٞ

اإلْخدلت ٜ ٚدلد٠

نًفد ١الٓدخ

َٛانددفل الٓددخ ٜدد ٪عًددٝ ٢عدد٘  ٚسمبددل س ضدد٘ َددٔ السددخًٗو َٚ.ددٔ

ا٭َإًد دد ١عًد دد ٢الخد ددلط اشبلس ٝد دد ١الخد ددلط ايٓلمجد ددَ ١د ددٔ ايد ددخػ ا

اي ٦ٝد دد١

اشبلس ٝدد ١يًُٓظُددَ ١خُإً د ً١ظ د ٚف ايسددٛم  ٚايصددٓلع ١ايدديت معُددٌ الٓظُدد١
طلسٖل( .ع ١ا 2009ا .)36
ق اسا ا٫سخإُلس
ا٭ن ٍٛاللي١ٝ
ا٭ن ٍٛاسبكٝك١ٝ
ا٭ن ٍٛاي أ ١ٜ
ايعل٥ر

الخلط ٠

ق ١ُٝايأ ن١
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ٚمخِ َكلسْد ١عل٥درا س ا الدلٍ اي أد  ٟعد ايخعًدٚ ِٝايدرميػ ا ٝل ٚصبُٛعدل
اشبد ٠ا َد مًدو ايدديت ٜددخِ اسبصد ٍٛعًٗٝددل َددٔ ا٫سدخإُلسا

ا٭ندد ٍٛالليٝدد.١

ايخحًٜ ٌٝخضُٔ ش٦ٝني سٝ٥سني ُٖل .1 :قٝلا اشبل اسبر ٟالأدخل َدٔ ذبًٝدٌ
معظ ِٝالٓفعدَ .2 .١كلسْد ١ايعٛا٥در احمللسد  ١ٝللخدلط َ ٠دٔ ا٫سدخإُلسا
اللٍ اي أ ٚ .ٟمأ ايخكر ٜا
 ٚل ميهٔ ٕ ٜه ٕٛان

سا

ٕ الهلسد َدٔ ايخعًد ِٝازبدلَع ٞيهدٌ ٚودر٠
ٓح٪5 ٛ

نإ َٔ  َٔ ٪20ا٭ند ٍٛالليٝد ١ا

وني ٕ اشبسل َٔ ٥ايخعً ِٝايإدلَْٚ ٟٛدل ٖد ٛقدٌ َدٔ ايخعًد ِٝايإدلْْ ٟٛسد ١
ايعٛا٥ر

ا٫سدخإُلسا الليٝد ١احملف ٛد ١للخدلط عدلدَ ٠دل مهد ٕٛند َدٔ ٪15ا

 ٚقٌ ليٓسد  ١يدْدلو َدٔ ايدذنٛس .يكدر اسم لدا الخدلط دل ٫خ٬ف
ايعل٥ر الٛ ٛد ٠ع ازبٓ
الُل ً دد .١ايخك ددر ٜا مأد د

َعدر٫

ٚاجملُٛعل ايع قَ ١ٝد وصدر س ا الدلٍ اي أد ٟ
ٕ ا ٫خ ٬ددل

ايعٛا ٥ددر ق ددر مه دد َٛ ٕٛددٛد٠

َسدخٜٛل ايخعًدد ِٝالٓخفضدد ٕ .١ايٓخددل ٥معدر قٜٛدد٫ ١سددخخراّ َكلس ددل طبخًفدد١
يعٛا٥ر س ا اللٍ اي أ ( Palacios,2003,948).ٟ
رابعاً :بعض الهظريات والهناذج يف حقص التنويص وتطبيقهصا علص االسصتجنار يف رأس املصال
البشري :
م ٛر عرد َدٔ ايٓظ ٜدل ايعًُٝد ١ايديت مٓدلق

ا٫سدخإُلس

س ا الدلٍ اي أد ٣

ْددذن َٓٗددل (ْظ ٜدد ١شددٛيخ ) ا يكددر ًددٛس شددٛيخ ٖددذ ٙايٓظ ٜدد ١أحبل دد٘ا ٚاظٗد
ٓظ ٜخ٘ ٖذ ٙه  ٠مك ِٝٝا٭ اد نأن ٍٛأ  ١ٜا ٚسع٢

ذبٜٛدٌ اْ٫خ دلَ ٙدٔ

صب د د اإلٖخُددلّ للهْٛددل اللدٜدد ١ي د ا الددلٍ

اٖ٫خُددلّ خًددو الهْٛددل ا٭قددٌ

َلد ٜدد ٖٚ ١دد ٞس ا ال ددلٍ اي أد د  ٟا ك ددر ٫ود د

ش ددٛيخ ھَ ددلٍ اي ددلوإني يًإد د ٠ٚ

اي أ ١ٜا ٚدبٓ  ٟذبًَٓ ٌٝظِ هلذ ٙايإد  ٠ٚا يدذا كدر سند اٖخُلَد٘ يًٛندٍٛ
ْظ  ٜدد ١ي٬س ددخإُلس

س ا ال ددلٍ اي أد د  ٟمٗ ددرف

اي أد ٟا  ٚد ددلٍ َفٗدد ّٛاشبسددلس٠

مك ددر ٜق ُٝدد ١س ا ال ددلٍ

س ا الددلٍ اي أد ٟا ٚذبرٜددر اي حبٝدد ١يد ا

اللٍ اي أ .ٟ
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س ا الددلٍ اي أ د  ٟقددر س دِٗ سددٗلَلً ن د اً

َٚفٗدد ّٛشددٛيخ ي٬سددخإُلس

صبدلٍ د ا دٚس ُٖٝ ٚد ١س ا الدلٍ اي أد ٟ
و ٝد شددلس

ٜدلد ٠اإلْخل ٝدٚ ١ذبكٝدل اي حبٝدد ١ا

ض د ٚس ٠اعخ ددلس َٗ دلسا َٚع دد ١ايف د د شددهٌ َددٔ شددهلٍ س ا الددلٍ

ايذ ٟميهٔ ا٫سخإُلس ٝد٘ ُدٔ ٗ ٚدْ ١ظد شدٛيخ دإٕ ٖدذا ايٓدٛع َدٔ ا٫سدخإُلس
اللٍ اي أ ٜ ٟعخ َصرسًا قل  ً٬يًخيرٜر ٚيٝ

ٖٓلى  ١ٜودرٚد ْظ ٜد ١لخ ْٚد٘

خب٬ف ا٭ْٛاع ا٭  ٣ي ا اللٍا نُل وكل َعر ٫س ع يًُٓدٛ
ايػ  ١ٝعُل وكك٘ ا٫سخإُلس

س ا اللٍ اللدٟا ٚيذيو ا٫سخإُلس

اجملخُعدل
س ا الدلٍ

اي أ  ٟميهٔ ٕ ٜه َٔ ٕٛھّ َصلدس معظ ِٝق ١ُٝايأ ن( .١الص ّاا رٕٚا)4
ٜعددر منددٛست مسددع ال ٛددٛدا اي مسليٝددْٚ ١ظ ٜدد ١احملفظددْٚ ١ظ ٜدد ١اشبٝددلسا
اسبكٝكٝددَ ١ددٔ ايٓظ ٜددل الع  ٚدد١
ايديت سدعا

ا٭د الددليٞا ٖٓٚددلى ايعرٜددر َددٔ ايرساسددل

مل ٝدل مًددو ايُٓدلست ٚايٓظ ٜدل عًدد ٢س ا الدلٍ اي أد  ٟنأوددر

ا٭ن ٍٛاله ١ْٛيإ  ٠ٚايأ ن.١
ْ .1ظ  ١ٜاحملفظ ٚ ١س ا اللٍ اي أ ٟ
دعددل ايعرٜددر َددٔ اي ددلوإني ا٭نددلدميٝني يٮ ددذ
عٓر ربصٝر ضبفظ ١ا٫سخإُلس
ٕ ٜكد دد ّٛل٫سد ددخإُلس
ا٫سخإُلس
لإلض د ددل ١

ا٫عخ ددلس س ا الددلٍ اي أ د ٟ

ا٭ند ٍٛالليٝد .١حبٝد ػبد عًد ٢السدخإُ

س ا الد ددلٍ اي أ دد  ٟمبإد ددٌ ط ٜكد دد ١ايخٓ ٜٛدد ٚايخد ددٛا ٕ

ا٭ن ٍٛاللي.١ٝ
س ا ال د ددلٍ اي أد د د  ٟا د ددإٕ ال لدي د دد ١د ددني

وي د ددِ ا٫س د ددخإُلس

الخ ددلط  -٠ايعل ٥ددر ا ع٬قخ دد٘ ل٭ن دد ٍٛاللي ٝدد ١ا٭ د د ٣ا  ْٚ َٚدد ١العد د ٚو َ ددٔ
ايعُلي دد ١الس ددخإُ ٜ ٠ضد دلً هل ددل آ ددلس ند د  ٠عً دد ٢نٝد د ػبد د عً دد ٢الس ددخإُ ٕ
ؽبصر ا٭ن ٍٛاللي.( Ibbotson et.al,2007,44).١ٝ
مك ّٛه  ٠احملفظ ١عً ٢عًُ ١ٝايخٜٓٛ

طدلس ال لديد ١دني الخدلط ٚ ٠ايعل٥در.

َٔ َٓظٛس ٚاسد ا د  ٠ٚالسدخإُ ايهًٝد ١مخهدَ ٕٛدٔ د ٜٔا اودرُٖل ٖد ٛا٭ندٍٛ
اللي ١ٝايكل ً ١يًخرا ٍٚسٗٛي١ا ٚاٯ
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سٗٛي . ١س ٜ ٫سخل ٝايف د ٕ ٝ ٜد مر كلمد٘ ايٓكرٜد١
ٕ مخحكددل َ د َ د ٚس ايٛقددا .هُددل ٜٗددرف السددخإُ

ايسدٛم دٛساً .دٌ ػبد
مهدد ٜٔٛضبفظدد ١ا٭ٚسام

الليٝددَ ١ددٔ مٛيٝفددَ ١ددٔ ا٭سددِٗ  ٚايسددٓرا يخحكٝددل ند عل٥ددر عًدد ٢اسددخإُلسٙا
ددإٕ ايأ د نٜ ١ضددل مٗددرف

ضبلٚيدد ١مٓ ٜٛد ضبفظدد ١ا٫سددخإُلس

س ا الددلٍ

اي أ  ٍ٬ َٔ ٟمٛيٝفَ ١خٓٛع َٔ ١العدلسفا ٚالٗدلسا ا ٚايكدرسا ا ٚاإلَهلْٝدل
س ا اللٍ اي أ .ٟ

يخحكٝل قص ٢عل٥ر عً ٢اسخإُلسٖل

ٕ س ا اللٍ اي أ ٜ ٟع ف ليك ١ُٝاسبلي ١ٝيًر ٌ السخك ً َٔ ٞايعُليٕ ٚ .١
مكر ٜويِ س ا اللٍ اي أ  ٟيًفد د ٜخلًد ذبرٜدر ايخدر كل ايٓكرٜد ١الخأمٝد١
َددٔ َٗٓدد ١الد َ ٤د مكددرَ ٜعددرٍ ايُٓدد .ٛنُددل ٜخلًد َددٔ ايفد د ذبرٜددر َددل سا
مكً دل ايسددٓرا  ٚا٭سددِٗ.

نلْددا مكً ددل مًددو ايخددر كل ايٓكرٜدد ١ق د

ف ٞولي ١ا٭سخلس ازبلَع ٞالإ ا ٜه ٕٛس ا اللٍ اي أ  ٟق
 ٚوليد د ددَ ١ص د د د

ٜعُد د ددٌ

ا٫سد د ددخإُلسا ٜهد د دد ٕٛق د د د

يًسٓرا نإ .

يٮسد د ددِٗ الخكً د د دد).١

( ْٛسٚ ٕٛآ  ٕٚا1ا.)2011
ٚق ددر دع ددل ايعر ٜددر َ ددٔ اي ددلوإني ا٭ن ددلدميٝني يٮ ددذ
اي أ  ٟعٓر ربصٝر ضبفظد ١ا٫سدخإُلس
الس ددخإُ ٕ ٜك دد ّٛل٫س ددخإُلس
ٚايخٛا ٕ عٓر ا٫سخإُلس

ا٫عخ ددلس س ا ال ددلٍ

ا٭ند ٍٛالليٝد .١حبٝد ػبد عًد٢

س ا ال ددلٍ اي أد د  َ ٟاعٝد دلً

سي ددو ايخٜٓٛد د

ا٭ن ٍٛاللي. ( Ibbotson et.al,2007,31).١ٝ

اور ايل م يخكً ٌٝطبلط س ا اللٍ اي أ ٟ
مهدد ٜٔٛضبفظدد ١شددلًَ ١مظددِ

طلس احملفظٜ ١هَ ٕٛدٔ دٍ٬

لْ د س ا الددلٍ اي أ د  ٟا٭ْددٛاع الٓلس د َ ١ددٔ

ا٭ن ٍٛاللي.١ٝ
ٕ مٛنددٝل ربصددٝر احملفظ دد ١مأ د
ايٓظدد

ٕ احملددل

اي دديت ٜددخِ مه ٜٗٓٛددل دٕٚ

س ا ال ددلٍ اي أد د  ٟيٝس ددا َٓلسد د  ١يًُس ددخإُ  ٜٔا٭ د د اد .يًح ددر َ ددٔ

الخددلط ا ا٭ندد ٍٛالليٝدد ١ػب د مٜٓٛعٗددل َددٔ دد ٍ٬ا٭ ددذ

ا٫عخ ددلس ندد ٍٛس ا

الددلٍ اي أ د  .ٟعًدد ٢س د  ٌٝالإددلٍا عددلَْ ٢ددٛظف ٞش د ن ١اْ د ٚٚ ٕٚسيددر نددَ ّٛددٔ
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سددل ٥ن د  ٠د ا ٤ايخٓ ٜٛد ال ٛد (وسلسدد ١ٝايخٓ ٜٛد  ٫مددٓيا

ربفددٝ

الخلط ايػ سٛق ١ٝسا نلٕ ا٫سم ل َ ٛل ٚقٜٛل) .نلْا د ٛهلِ َدٔ ايعُدٌ
ٚاسخإُلسامِٗ اللي ١ٝنُٖ٬ل
ش نلمِٗا مأ

ش نل ا٭سِٗ ايديت ميخًهْٗٛدل .عٓدرَل اْٗدلس

أر ٠ن َٔ ً٬نٛهلِ اي أ ٚ ١ٜاللي.١ٝ

ٖٓ ددلى اع ددااف َخ ا ٜددر ددني ا٭ن ددلدميٝني ٚالٗٓ ددٝني عً دد ٕ ٢ع٬ق دد ١الخ ددلط
ٚايعل٥ر  ٜٓػ ٕ ٞم ٪ذ

ا٫عخ لس

طدلس س ا الدلٍ اي أد  ٟعٓدر ٓدل ٤احملدل

ليٓس  ١يًُسخإُ  ٜٔا٭ اد.
ٚيك ددر ش ددلس )(Benartzi,2001
أهٌ ن
ا٫سددخإُلس ي ددٝ

ٕ ايعر ٜددر َ ددٔ الس ددخإُ ٜ ٜٔس ددخإُ ٕٚ

سِٗ ايأ نل اييت ٜعًُٗ ٕٛدل ٚ .شدلس َ ٕ Benartziإدٌ ٖدذا
نفدد ٤ٛ٭ٕ س ددِٗ ايأ د ن ١ي ددٝ

َٓٛعٜ ٌ ; ١ضلً  ٜم

ك د طب ددلط اسددخإُلس غدد

ع٬ق ١قٜٛدَ ١د س ا الدلٍ اي أد  ٟيٮشدخل َ .دٔ ٖٓدل

 ٜٓػ ٞعً ٢السخإُ  ٜٔا٭ اد اسخإُلس ٚمِٗ الليٝد١
قٜٛدد ١د ا َددلهلِ اي أد َ ٟددٔ

ندٜ ٫ ٍٛد م

ع٬قد١

ددٌ ذبكٝددل قصدد ٢قددرس َددٔ َ اٜددل ايخٜٓٛد عًدد٢

احملفظ ١أنًُٗل.( Ibbotson et.al,2007,30) .
ْ .2ظ  ١ٜاشبٝلسا اسبكٝكٚ ١ٝس ا اللٍ اي أ ٟ
مسددخخرّ ْظ ٜدد ١اشبٝددلسا اسبكٝكٝدد ١يًخعلَددٌ َ د ا٭ندد ٍٛاسبكٝكٝدد١ا ٖٚددذا ايٓددٛع َددٔ
ا٫سددخإُلس اسددخإُلس طٜٛددٌ ا٭ ددٌ ٜخلً د ٚقددا يًحصدد ٍٛعًدد ٢ايعٛا٥ددر ْ ٚف د ايٛقددا
ٜد م

خهددلي ٝعليٝدد ١ا ٚقددر مخع د و ٖددذ ٙا٭ندد ٍٛلخددلط  ٠اغبفددلو ايكُٝدد َ ١د َ د ٚس

ايٛقددا ا  ٫اْدد٘ ايٛقددا ْفسدد٘ ٖٓليددو اوخُليٝدد ١ذبكددل ا٫سمفددلع قُٝددٖ ١ددذ ٙا٭نددٍٛا
 ٚليخلي ٞميهٔ ا٫سخفلدٖ َٔ ٠ذا ا٫سمفلعٚ .مسخخرّ ْظ  ١ٜاشبٝلسا اسبكٝك ١ٝذبًٌٝ
و ددل ٫ع ددرّ ايخأن ددر ال م ل دد ١ل٫س ددخإُلس ا٭ن دد ٍٛاسبكٝك ٝدد١ا ٚن ددذيو مأد د
َهلْ ١ٝاسخخراّ اشبٝلسا

ربفٝ

طبدلط  ٠اغبفدلو قُٝد ١مًدو ا٭ندٍٛا َدٔ دٌ

معظ ِٝن ١اسبص ٍٛعً ٢ايعٛا٥ر السخك ً(Badders et. al,2007,12).١ٝ
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ٚيك ددر ش ددٗر ايس ددٓٛا ايكً ًٝدد ١اللض دد ١ٝمن دد ٛاي ح ددٛو ا٭نلدمي ٝدد ١اي دديت اس ددخخرَا
ْظ  ١ٜاشبٝلسا اسبكٝك ١ٝمك ِٝٝا٭ن ٍٛاي أ  ١ٜا و ٝمعلْ ٞالٛ ٛدا اي أد َ ١ٜدٔ
و ددل ٫ع ددرّ ايخأن ددر ٜضد دلًا ش ددأْٗل سي ددو ش ددإٔ ال ٛددٛدا ا٭ د د ٣ا س مه دد ٕٛايك ُٝدد١
السخك ً ١ٝيًُٛ ٛدا اي أ  ١ٜغد ضبدرد ٠أدهٌ َ٪ندر (َدإ ً٬اغبفدلو َسدخ ٣ٛا٭دا٤
يًُسخخرَني مب ٚس ايٛقا)ا ٖٚذا ٜعين "ول ٫عرّ ايخأنر َٔ ايعٛا٥ر"ا ٚقر ٜخػ عرد
السخخرَني اللً ٛني حبس ظ ٚف ايسدٛما  ٚقدر ٜهدٖٓ ٕٛدلى طًد َفدل  ٧عًد ٢عد
الٗدلسا ايديت  ٫ميخًهٗدل السدخخرَنيا ٚقدر طًدل اي دلوإ ٕٛصبدلٍ اشبٝدلسا اسبكٝكٝدد١
عً د د د دد ٢سي د د د ددو مس د د د ددُ" ١ٝو د د د ددل ٫ع د د د ددرّ ايخأن د د د ددر الخعًك د د د دد ١د د د ددلسبيِ ٚاي د د د ددرَ " .
( ايعٓ ٟا و  ٝا 2009ا. ) 10
 ٚض د ً٬عددٔ سيددو ا ددإٔ مهددلي ٝال ٛددٛدا اي أ د  ١ٜايدديت مأ ددذ شددهٌ ا٭ ددٛسا
ٚاي ٚام ا ٚالٓل
مهددلي ٝالٓددل
الٓخف

ٚغ ٖلا ميهٔ ٕ مه ٕٛغ َ٪نرٜ ٠ضلً (َدإ ً٬ا٫سمفدلع ايهد
ايصددح١ٝا  ٚايخهددلي ٝال مفعددٚ ١ايإل خدد ١ا ٤ايخددر ل ايٓكددرٟ

يًُٓظُ)١ا ٖٚذا َل ٜلًل عً ٘ٝاي لوإ ٕٛمسُ" ١ٝودل ٫عدرّ ايخأندر

يهًف ١ا٫سخإُلس السخُ ".
ٚيد ددذيو ٜخضد ددُٔ  ٟاسد ددخإُلس

ال ٛد ددٛدا اي أ دد  ١ٜسبد ددل ٫عد ددرّ ايخأند ددر

الخعًكدد ١ليعٛا٥ددر السددخك ًَ ١ٝددٔ ٖددذا ا٫سددخإُلسا سددٛا ٤نددلٕ سيددو

مٛظ ٝد

السددخخرَنيا  ٚملددِٖ ٜٛا  ٚذبفٝد ِٖا  ٚا٫سددخ كل ٤عًدد ِٗٝيًعُددٌ

الٓظُدد١ا

نُد د د ددل ٜخض د د د ددُٔ اوخُ د د د ددلٍ ٕ مه د د د دد ٕٛايفل ٥د د د ددر ٠ق د د د ددٌ مم د د د ددل ٖ د د د ددَ ٛخٛقد د د دد .
( ايعٓ  ٟا و  ٝا  2009ا.)10
 .3منٛست مسع ا٭ن ٍٛاي مسليٚ CAPM ١ٝس ا اللٍ اي أ ٟ
َٔ الٓظٛس ايخكًٝر ٟيُٓٛست مسع ا٭ن ٍٛاي مسلي١ٝا ايعل٥ر الخٛق عً ٢سدِٗ َعدني
ٜخحددرد ٛاسددلٝ ١خددل ايسددِٗ مبحفظدد ١ايسددٛم .ايرساسددل ايخي ٝ ٜدد ١ايدديت عًُددا ٚقددا
َ ه عً ٢ا خ لس ٖذ ٙايف ض ١ٝودرد ضبفظد ١ايسدٛم اعخُدلداً عًد ٢قلعدر ٠ع ٜضدَ ١دٔ
َ٪ش ا سٛام ا٭ٚسام الليَ .١ٝل ٜا ( ٚ )1973س )1977( ٍٚنلْل َٔ ا٭ٚا ٌ٥ايذ ٜٔشدلسٚا
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مفس ضبفظ ١ايسٛم ا خ دلسامِٗ ايخل ٝكٝد ١يُٓدٛست مسدع ا٭ند ٍٛاي مسليٝد.١
أددهٌ ضبددردا َ٪ش د ا ا٭ندد ٍٛالليٝدد ٫ ١ذبخس د ايعل٥ددر عًدد ٢س ا الددلٍ اي أ د ٟا ايددذٟ
ميإٌ د  ٤ند

َدٔ مجدلي ٞايإد ٜ .٠ٚعدر لَدل  ٚشدٛس (َ )1977دٔ ٚا٥دٌ ايدذ ٜٔضدُٓٛا

ايعل٥ر عً ٢س ا اللٍ اي أ  ٟدساسدلمِٗ ايخي ٝ ٜد ١عٓدر قٝدلا ضبفظد ١ايسدٛم ٚ.عكد
ٖ د د د ددذا ايعُ د د د ددٌ رساس د د د ددل َ د د د ددٔ ق د د د ددٌ نلَ د د د ددٌ (ٚ )1996اْ د د د ددؼ  ٚلغٓل د د د ددلٕ(.)1996
).( Shijin et.al,2012,146
و ددني ٕ مفلن دد ٌٝايخل  ٝددل ايرقٝك دد ١ربخًد د ا  ٕ ٫ا٭س ددلا اإلس دداامٝيٞ
ايخي ٜيب إلدَلت س ا الدلٍ اي أد ٟ

CAPMا ٚاضدا  َٚلشد  .وٝد ٜأ دذ

ا٫عخ لس ايعل٥ر عًد ٢ا٭ند ٍٛالليٝد١ا ٚايعل٥در عًد ٢ا٭ند ٍٛغد الليٝد( ١س ا الدلٍ
اي أ د  ٕ .)ٟايعل٥ددر عًدد ٢ضبفظدد ١ايسددٛم سددلط ١ع ددلس ٠عددٔ الخٛس د الددٕٚ ٛ
يًعل٥د د د د د د د د د ددر عًد د د د د د د د د دد ٢ايإ د د د د د د د د دد (٠ٚا٭ند د د د د د د د د دد )ٍٛالليٝد د د د د د د د د ددٚ ١اي أ د د د د د د د د دد .١ٜ
).(Campbell and Korniotis,2008,6
خامساً :دور رأٍس املال البشري يف خلق القينة :
َٔ الٓظٛس الليٜ ٞخُهٔ ا٭ د اد َدٔ ًدل ايكُٝد ١إ ٬د ١طد م عًد ٢اقدٌ مكدرٜ
ٖ(:ٞايعٓ ٟانلحلا 2011ا)5
ٜ .1ددلد ٠ايعل٥ددر :مبعٓدد ٢مع  ٜد ايعل٥ددر  ٚا٭دا ٤الخٛق د

ضدد ٤ٛمنددٛست ايهفددلٚ ٠٤

الكرسٚ ٠سيو َٔ  ٍ٬ا خٝلس الٓظُل لٗلسا ضبرد ٟ ( ٠ا ٫خٝلس ٓل٤ا عً٢
َٗلسا ضبرد)٠ا ٚايخرس ٜعًَٗ ٢لسا ضبرد.٠
 .2مكً ٌٝالخلط  :٠مكً ٌٝايخكً  ٚايخذ ذ

ا٭دا٤ا ٚعٔ ط ٜل مكً ٚ ٌٝايد١

ايعٛاَ ددٌ اي دديت َ ددٔ الُه ددٔ ٕ ربد د ت ا٭دا َ ٤ددٔ اشبد د ال س دد ّٛي دد٘ٚ .مس ددخعٌُ
الٓظُددل ط ا٥ددل ا خٝددلس ضبددرد ٠يػ ًدد ١ايسددًٛنٝل غ د الٓخيددٚ ١اْخ اعٗددل.
نُل مٓظِ اَ لسلعر ٠ايعلًَني ايذٜٛ ٜٔا َٗ ٕٛأهَ ٬ع١ٓٝا ع ٠ٚ٬عً٢
قٝلّ الٓظُل
ٚاإلسعلٕ

خٓفٝذ سٝلسل  ٚد ا٤ا سقل ٝد ١يضدُلٕ ذبكٝدل وليد ١اْ٫كٝدلد
ايكٛاْني ايٛظٝف.١ٝ
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ٜ .3ددلد ٠ايس ددٛٝي : ١ذبس ددني َ  ْٚدد ١ايخهٝدد
ط ٜدل مدٛ

الخلً ددل ال ددخػ  ٠يٮعُ ددلٍ ع ددٔ

د اَ ايخدرس ٜعًدْ ٢كددٌ ٚذبٜٛدٌ الٗدلسا ا ٚا ٫خٝددلس عًد ٢سددلا

الٗددلسا ايعلَدد ١غد اشبلندد ١مبُٗدد ١ضبددرد( ٠سددًٛنٝل الٛاطٓدد ١ايخٓظُٝٝدد)١ا
 ٍ٬ َٔٚا خٝلس ا٭ اد اسخٓلداً

قرسمِٗ عً ٢ايخهٚ ٝايخعًِ.

سادساً :مناذج قياس رأس املال البشري باالعتناد عل مدخ القينة :
مسخٓر ٖذ ٙا٭سلي ٝعًَ ٢فٗ ّٛايك ١ُٝا٫قخصلد ١ٜي ا اللٍ اي أ ٟا ٚايديت
مع ددين ايك ُٝدد ١اسبلي ٝدد ١يدٜد د ادا الس ددخك ً ١ٝالخٛقع دد َٗٓ ١ددل

ط ددلس عًُ ددٗل

الٓظُ.١
َٚد د ددٔ ايل ا٥د د ددل السد د ددخخرَٖٓ ١د د ددل َد د ددل ٜد د ددأم ( :ٞسد د ددلملا2008ا ٚ )114 -113
(ايعٓ ٟانلحلا8ا)2011
 ط ٜكدد ١ايددخػ ا ايسددًٛن :١ٝمعخُددر ٖددذ ٙايل ٜكدد ١عًدد ٢اسددخعُلٍ ال٪ش د ا
ا ٫خُلعٚ ١ٝايٓفسٚ ١ٝاييت اسخخرَٗل يٝه
كد ددر ٜصد ددع اسد ددخخراّ ٖد ددذ ٙايل ٜكد دد١

قٝلا ق ١ُٝالدٛاسد اي أد .١ٜ
اسبٝد ددل ٠ايعًُٝد دد ١يصد ددع ١ ٛوص دد

الخػ ا ايسًٛنً٫ٚ ١ٝا ٚنع ١ ٛقٝلسٗل لْٝلً.
 ايُٓٛست ا٫وخُلي :ٞقرّ ٖدذا ايُٓدٛست َدٔ ق دٌ )ٚ (Flamholtzايدذ ٟاسدخٓر
ٝد دد٘ عًد دد ٢دساسد ددل ايعد ددلمل ( )Likertس ٜد ددخِ قٝد ددلا قُٝد دد ١ايف د د د ليٓس د د ١
يًُٓظُدد ٜٚ .١د  ٣ايُٓددٛست ددإٔ ايفد د

الٓظُددٜ ١خح د ى ضددُٔ دٚاس ٚظٝفٝدد١

مسددُ َ ٢اوددٌ اشبرَدد١ا ٚسيددو ددَ ٍ٬ددرَٝٓ ٠ددَ ١عٓٝدد١ا  ٚو نخدد٘ ٜكددرّ
ايفد د ددرَل يًُٓظُد .١يددذا ددإٔ ايكُٝد ١مخحددرد عددرد ْٚدٛع َ اوددٌ اشبرَدد١
اي دديت ٜأد ددػًٗل ٚق ُٝدد ١اشبد ددرَل اي دديت ٜكد ددرَٗلٜٚ .س ددخخرّ ايُٓد ددٛست ْظ ٜد دد١
ا٫وخُلٍ يخحرٜر الر ٠اييت  ٜكٗٝ ٢ل ايف د

َ وً ١رَٝدَ ١عٓٝد .١عدر

ذبرٜر ق ١ُٝاشبرَل الخٛقعٜ ١خِ ض ٗل مبعلٌَ صِ يًٛنٍٛ

ايك١ُٝ

اسبلي ١ٝيًخرَل السخك ً ١ٝالخٛقع.١
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 منددٛست  : Jaggi & Lauؽبخً د ٖددذا ايُٓددٛست عددٔ سددل ك٘ ل٫عخُددلد عًدد٢
اجملددلَ ٝددرٍ ايفد د ايٛاوددرٜٚ .ددخِ ٝدد٘ اسددخخراّ س٬سددٌ َددلسنٛف يخحرٜددر
ذب نل ايعلًَني ضُٔ الٓظُٚ ١اوخُلي ١ٝمد نِٗ ٜلٖدل ق دٌ سدٔ ايخكلعدر
 ٚاي ٛل.٠
 مندٛست  : Lev and Schwartzقدلّ ٖدذإ اي لوإدلٕ لشدخكلم مندٛست يكٝدلا
ايكُٝد دد ١ا٫قخص د ددلد ١ٜيد دد ا ال د ددلٍ اي أ د د ٜ ٟأ د ددذ ٓظد دد ا٫عخ د ددلس الفٗ د ددّٛ
ا٫قخصددلد ٟيد ا الددلٍ اي أد ٟ

ايهأدد ٛل الليٝدد ١ايددذٜ ٟسددخٓر

ْظ ٜدد١

 Fisherي ا اللٍ .س ٜع ٘ أْ٘ َصرس مٛيٝر اير ٌا  ٕ ٚقُٝخ٘ ٖ ٞايكُٝد١
اسبلي ١ٝيًر ٌ السخك ً ٞيًخصِ مبعرٍ َعني ليٓس  ١لليو سيو الصدرس.
ٚمخُإددٌ اي ٚام د ٚا٭ ددٛس ايدديت ؼبصددٌ عًٗٝددل ايف د د ددخػ سٜلضدد ٞيخددر كل
اير ٌ ايديت ٚسد

ْظ ٜدٚ .)Fisher( ١مدخِ سمسًد ١اي ٚامد ٚا٭ دٛس الخٛقد

وصدد ٍٛايف د د عً ٗٝدل وخدد ٢سددٔ ايخكلعددر  ٚاي ٛددل .٠كُٝدد ١ايف د د ٖدد ٞايكُٝدد١
اسبلي ٝد دد ١يً ٚامد د د ٚا٭ د ددٛسٚ .ميه د ددٔ اس د ددخخراّ ْفد د د

ا٭س د ددًٛ

ليٓسد د د ١

يًُيُٛعل .
 منددٛست ٜ :Morseسددخٓر ٖددذا ايُٓددٛست عًدد ٢سددل كلم٘ َددٔ ايُٓددلست نأسددلا
ٚمٛس دد ٝمشٛي دد٘ ل ددخػ ا

د د  ٣يًٛن ددٍٛ

ايك ُٝدد ١يد د ا ال ددلٍ اي أد د .ٟ

ٚمخُإٌ الخػ ا اإلضل  ١ٝل٭م:ٞ
 قٝددلا ايكُٝدد ١اسبليٝدد ١يًخددرَل السددخك ً ١ٝالخٛقعددَ ١ددٔ ٖددذ ٙالددٛاسد ٚ
اإل ٜادا السخك ً ١ٝهلل.
 قٝلا مجلي ٞايهًف ١الخٛق ْفلقٗل عً ٢الٛاسد اي أ .١ٜ
ٚايفد م ددني قٝددلا ايكُٝدد ١اسبليٝدد ١يًخددرَل السددخك ًَ ١ٝددٔ ٖددذ ٙالددٛاسدا  ٚددني
قٝددلا مجددلي ٞايهًفدد ١الخٛق د ْفلقٗددل عًدد ٢مًددو الددٛاسد ميإددٌ ايكُٝدد ١اسبليٝدد١
الٛاسد اي أ .١ٜ
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اخلامتة :
َٔ َل س ل ٜخ ني ُٖ ١ٝايخعلٌَ َ َٛضٛع س ا اللٍ اي أ  ٟضُٔ الهْٛدل
ا٭سلس ١ٝيإ  ٠ٚايأ ن١ا ٕ عًُ ١ٝا٫سخإُلس
عًُ ١ٝا٫سخإُلس

ا٭ن ٍٛاي أ  ٫ ١ٜربخً عدٔ

ا٭ن ٍٛاللي ٚ ١ٝاسبكٝكْ َٔ ١ٝلو ١ٝمٛا اوخُلي ١ٝمع ّو

مًددو ايعًُٝدد ١يًعرٜددر َددٔ وددل ٫الخددلط ٠ا ٚاسمفددلع ويددِ وددل ٫عددرّ ايخأنددر
الخعًك دد ١إَهلْ ٝدد ١ذبك ٝددل مً ددو ا٫س ددخإُلسا يعٛا ٥ددر م ددٛا  ٟذبُ ددٌ الخ ددلط ٠
ا٭ن ٍٛاي أد  .١ٜيدذا دإٕ قد اس ا٫سدخإُلس

ايٓلمج َٔ ١ا٫سخإُلس

س ا الدلٍ

اي أ د  ٟميإددٌ عًُٝدد َ ١لديدد ١ددني الخددلط ٚ ٠ايعل٥ددر .ا٭َ د ايددذ ٟؼبددخِ اعخ ددلس
ا٫سخإُلس

س ا اللٍ اي أ  ٟنأور ايك اسا الُٗ ١اييت ٜخِ اربلسٖدل َدٔ ق دٌ
ذبكٝل ِٖ ٖراف ايأ ن ١الخُإدٌ

اإلداس ٠الليٚ ١ٝمبل ٪ٜدٟ

معظد ِٝقُٝد١

ايأ د ن .١يددذيو يددٛو م اٜددر احملددلَ ٫ٚددٔ ق ددٌ اي ددلوإني يخل ٝددل ايُٓددلست
ٚايٓظ ٜد ددل السد ددخخرَ١

ا٭د الد ددلي ٞعًد دد ٢ق د د اسا ا٫سد ددخإُلس

س ا الد ددلٍ

اي أ .ٟ
 ايخٛنٝل :
 َ -ددٔ الٓظ ددٛس ال ددلي ٞميإ ددٌ قد د اس ا٫س ددخإُلس

س ا ال ددلٍ اي أد د  َ ٟلدي دد ١ددني

الخلط ٚ ٠ايعل٥را ا٭َ ايذٜ ٟسخً ّ ا٫سخعلْ ١ليُٓلست ٚايٓظ ٜل اللي١ٝ
ضبلٚي ١يًٛنٍٛ
 ٕ -احملل

ق اسا معظِ ق ١ُٝايأ ن.١

اييت ٜخِ مهٜٗٓٛل د ٕٚايٓظ

س ا اللٍ اي أ  ٟيٝسدا َٓلسد ١

يًُسخإُ  ٜٔا٭ ادٚ .يًحر َٔ الخلط ا  ٜٓػد ٞمٜٓٛد ا٫سدخإُلس
اللي ٍ٬ َٔ ١ٝا٭ ذ

ا٭ندٍٛ

ا٫عخ لس ن ٍٛس ا اللٍ اي أ .ٟ

 ميهددٔ ايخكً ٝددٌ َددٔ طب ددلط س ا ال ددلٍ اي أ د ٟمه ٜٔٛضبفظ ١شلًَ ١مظِ

ط ددلس احملفظدد َ ١ددٔ ددٍ٬

لْد س ا الدلٍ اي أد  ٟا٭ْدٛاع الٓلسد َ ١دٔ

ا٭ن ٍٛاللي.١ٝ
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ظٌ اقخصلد الع  ٫ ١ر َٔ ٜلد ٠اٖ٫خُلّ

-

ا اللٍ اي أد  ٟنلسدخإُلس

يدد٘ عل٥ددر صبد  ٟعًدد ٢الددر ٣ايلٜٛددٌ ٚيهددٜ ٞخحكددل ٖددذا ايعل٥ددر ػبد ٕ مهددٕٛ
ٖٓلى مهًف ١مخحًُٗل الٓظُْ ١ظ وصٛهلل عًٖ ٢ذا ايعل٥ر.

املراجع :
 :ً٫ٚال ا
)1

ايع :١ٝ

ْٛسددٕٛا س ٚد

ٚآ د ٕٚا2011ا قُٝدد ١س ا الددلٍ اي أ د ٟ

سددٛام ايأ د م

ا٭ٚسد د د د د د ا مجع ٝد د د د دد ١احملًً د د د د ددني ال د د د د ددليٝني العخُ د د د د ددر.CFA ٜٔ
http://www.alqabas.com.kw/node/14271
 )2سلملا ضٌ نلٌَا2008اَر ١ُٖٝ ٣ايكٝلا ٚاإل صل احمللسيب عٔ مهًفد١
ال ددٛاسد اي أد د  ٚ ١ٜد د  ٙعً دد ٢ارب ددلس ايكد د اسا اللي ٝدد١ا دساس دد ١مل ٝك ٝدد ١عً دد٢
ايأ نل السلُٖ١

قللع غ ٙا سسليَ ١ل سخ ا لَع ١غ .ٙ

 )3ايصددفلسا امحددر امسلعٝددٌا2008ا م ددأ

س ا الددلٍ اي أ د ٟ

ا٭دا ٤الصدد

دساسدد ١ذبًًٝٝدد ١ٯسا ٤عٓٝددَ ١ددٔ َددٛظف ٞالصددلسف ايخيلسٜدد ١ا٭سدْٝدد١ا صبًدد١
اإلداسٚ ٠ا٫قخصلدا لَع ١ػرادا ايعرد.70
 )4ع د دد١ا س د ددٝر س د ددلمل ا2009ا داس ٠الخ د ددلط ا٫س د ددخإُلس١ٜا داس اي ا ٜد دد ١يًٓأد د د
ٚايخ ٜ ٛا عُلٕ.
 )5ايعٓد ٟا سددعر  ٚنددلحلاامحرا2011انًفدد ١الددٛسد اي أ د  ٟمبٓظددٛس سددًٛنٞا
صبً ١اإلداسٚ ٠ا٫قخصلدا لَع ١ػرادا اجملًر17اايعرد.62
 )6ايعٓ ٟا سدعرا و ٝد ا ْد اسا2009اْظ ٜد ١اشبٝدلسا اسبكٝكٝدٚ ١مل ٝكلمٗدل
داس ٠الددٛاسد اي أد  ١ٜاإلسدداامٝي١ٝا صبًدد ١اإلداسٚ ٠ا٫قخصددلدا لَعدد ١ػددرادا
ايعرد .79
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 )7ايعٝرا ٔ لَ ا2011اا٫سخإُلس

س ا اللٍ اي أ  ٙ ٚ ٟعًد ٢داس ٠اإل دراع

الٓظُددل الخعًُدد١ا سددليٚ ٝسٝلسددل ا٫سددخإُلس
الًخك ٢ايرٚي ٞاشبلَ

و :ٍٛس ا اللٍ ايفه ٟ

س ا الددلٍ ايفه د  ٟد

َٓظُل اللٍ ايع ١ٝ

ظ ددٌ ا٫قخص ددلدٜل اسبر ٜدد ١يًف ددا َ ٠ددٔ 2011/12/14 -13ا لَع دد ١ايأ ددً ا
ازب ا. ٥
 )8ايفض ددٌا َ ٜ٪ددر ضبُ ددر عً ددٞا2009ا ايع٬ق دد ١ددني س ا ال ددلٍ ايفهد د  ً ٚ ٟددل
ايك ُٝدد ١دساس ددَٝ ١راْ ٝدد ١عً دد ٢ايص ددٓلع ١الصد د ١ٝ

د ٍٚاشبً دد ٝايع دد ٞا

صبً ١ايكلدس ١ٝيًعً ّٛاإلداسٚ ١ٜا٫قخصلد ١ٜا اجملًر 11ا ايعرد . 3
 )9يعٛساع ر اسبف ٝا2011ا سليٚ ٝسٝلسل ا٫سخإُلس
الًخك ٢ايرٚي ٞاشبلَ

و :ٍٛس ا اللٍ ايفه ٟ

س ا اللٍ ايفه  ٟد

َٓظُل اللٍ ايع ١ٝ

ظ ددٌ ا٫قخص ددلدٜل اسبر ٜدد ١يًف ددا َ ٠ددٔ 2011/12/14 -13ا لَع دد ١ايأ ددً ا
ازب ا. ٥
ْ )10عُ دد١ا ْػ ددِ وس ددنيا2010ا ٓ ددلٚ ٤مل دد ٜٛس ا ال ددلٍ اي أدد ٚ ٟدٚسٙ

ذبك ٝددل

ايخٓل س١ٝا صبً ١ايػ  ٟيًعً ّٛا٫قخصلدٚ ١ٜاإلداس١ٜا لَعد ١ايه ٛد١ا اجملًدر
3ا ايعرد  .16الص ّاا عُلد ايرّ ٜٔمحرا رٕٚا قٝلا عل٥ر ا٫سخإُلس

سا

ال د د د د د د ددلٍ اي أ د د د د د د دد ٟا مجعٝد د د د د د د دد ١ايعً د د د د د د دد ّٛا٫قخصد د د د د د د ددلد١ٜا سد د د د د د د ددٛسٜلا
http://www.hrdiscussion.com/attachment.php?attach
mentid=1798&d=1244915763
 ٖٝٚ )11دد١ا سد اتا ع ددر اسبُٝراسدديتا2011ا سددليٚ ٝسٝلسددل ا٫سددخإُلس س ا
اللٍ ايفه  ٟد الًخك ٢ايرٚي ٞاشبدلَ
الد د د ددلٍ ايع  ٝد د د دد١

ود :ٍٛس ا الدلٍ ايفهد ٟ

َٓظُدل

ظ د د د ددٌ ا٫قخصد د د ددلدٜل اسبر ٜد د د دد ١يًف د د د ددا َ ٠د د د ددٔ -13

2011/12/14ا لَع ١ايأً ا ازب ا. ٥
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