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في قياس إنتاجية العمل في قطاع  ARDLاستخدام منهجية 
 الخدمات السوري ومحدداتها

 *آالء بركة د.
 

 الملخص

ت لياال واقاات جنتاجيااة العماال اااد قطاااع الماادما  اااد الجم و يااة  تناااول ااالا ال  اا 
العوامااال األ تاا  تاافتي ا  ااااد  تقاادي و  (،0292 -9763) راانوا ماااال الالع  يااة الرااو ية 

  ارااتمدام اراااليق القياااص االقتصااادة ال ديتااة متمتلااة   من جيااة مرااتوه ااالن اجنتاجيااة
ARDLوللااااد   اااادم ارااااتمدام ااااالن التقاااادي ا  اااااد و اااات الريارااااا  و المطااااط  ؛
ل اااات مراااتوه    والتنمياااةالراااي ما الم  لاااة القادماااة مااان ال ناااا  وا  ااااد  اج ماااا المنارااا ة

 واد قطاع المدما   ش ل ماص.  ،جنتاجية العمل اد االقتصاد الرو ة  ش ل  ام
توّصاال  الد ارااة جلاا  وجااود  اقااة توا نيااة طويلااة األجاال  ااين جنتاجيااة العماال اااد 

ظ اا    نمااولجين؛قطاااع الماادما  الرااو ة وم ااددات ا قيااد الد ارااة ماان مااال تقاادي  
المااااادة واالن تاااااي والتعلاااايم  م شاااا يا )متورااااط  اااادد راااانوا  م  اص المااااال اراااا جا ماااااي 

ونر ة اجن اق  ل  التعليم جل  الناات  الم لاد اججماالد  شا ل موجاق واّعاال  ،الد ارة
اد دالة جنتاجية العمال ااد القطااع الماد وص، ااد  اين  اان تافتي  االراتتما  األجن اد 

 رال ا  ومعنويا . لةالم اش  اد الن الدا
 
 

،  اص الماااال الماااادة، التعلااايم، جنتاجياااة العمااال، المااادما  المفتاحياااة الكمماااات 
االن تاااي، االرااتتما  األجن ااد الم اشااا ، نمااالل االن اادا  الاالاتد لا  المت اط اااا  

 .ARDL)) المو  ة
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Using the ARDL methodology to measure labor 

productivity in the Syrian services sector and its 

determinants 
 

*
 Dr. Alaa Baraka 

 

Abstract 
This research dealt with an analysis of the reality of labor 

productivity in the services sector in the Syrian Arab Republic 

during the period (1985-2010), and an estimate of the most 

influential factors in the level of this productivity using modern 

economic measurement methods represented by the ARDL 

methodology, with the aim of using these estimates in developing 

appropriate policies and plans Especially in the next stage of 

construction, reconstruction and development to raise the level of 

labor productivity in the Syrian economy in general and in the 

services sector in particular. 

The study found that there is a long-term balance relationship 

between labor productivity in the Syrian services sector and its 

determinants under study by estimating two models; The 

contribution of material capital, openness and education in its two 

indicators (average number of years of study and ratio of spending 

on education to gross domestic product in a positive and effective 

manner in the labor productivity function in the studied sector) 

appeared, while the effect of foreign direct investment in this 

function was negative and significant. 

 

Key words: labor productivity, services, material capital, 

education, openness, foreign direct investment, ARDL models. 
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 :المنهجية مقدمةأواًل  ال
ااد الادول المتقدماة والنامياة  لا  قطاع المدما  مان ااام القطا اا  االقتصاادية  يعد  

ِجْل ، من اا المتقدماةالراّيما و الادول  اقتصااديا  ا  ا  ااد العدياد ماندو ا   د راوا ،  ال يا دة 
م شا ا   لناات  الم لاد اججماالد م شا ا  مانقطاع المدما  ااد ا ام غد   ياد  نر ة جر

ا  ماان وانطاقاا. (Eichengreen, 2009&Gupta ) النمااو االقتصااادة اااد ااالن الاادول
قطااااع ااااد ت اااوين الناااات  الم لاااد اججماااالد ا اااالا ال ديااا ااام الااالة يمالقتصاااادة الالااادو  ا

 ااات معااادل النماااو ااااد ن جنتاجياااة العماال اياااا ، و اااللد مااان اتاا  ت ّرااا ص العماالوتااواي  اااا
 قيااص جنتاجياة العمالو ، يراع  االا ال  ا  جلا  ةالعاما ياةال ااا االقتصادة و ياد  مراتوه

( وت ليل م ددا  الن 0292 -9763اد قطاع المدما  اد رو ية مال ال ت   ) ت اد ار
ااااد  واج واااق ا ااد  تقنيااا  االقتصاااد القيارااد ا  دقيقاا ا   لمياا تقاادي ا  يااة وتقاادي  دالت ااا اجنتاج

ما ااااد م  لاااة ال ناااا  وا  ااااد  الراااي  و مااان اااالا الت ليااال ااااد  رااام رياراااا  النماااو المراااتق لية 
 .اي ا  ددا  وتااد اوجا القصو ل لن الم اجيجا د ام رمن مال تع ي  اجاج ما  

  مشكمة البحث
المشاا لة األولاا  اااد  اادم وجااود ل تتمتّاا ،يتينمشاا لة ال  اا  جلاا  مشاا لتين ااا   تنقراام
اا قياااص جنتاجيااةتا تااة ومت ااق  لي ااا لط يقااة  التانيااة ا العماال اااد قطاااع الماادما  الرااو ة، ام 

اتتعلق  عدم وجود د ارا  قيارية دقيقة لمرتوه جنتاجياة العمال ااد االا القطااع والعوامال 
ا ال  ااا ، اة المااا ّت   اي اااا. ااتاااان المشااا لتان مااات  ع ااا ما تعيقاااان، مااان وج اااة نظااا  اااال

  اااا لّ  ا االقتصاااادية اااد المجاااال اتما رااجقيقيااة لتطااوي  اااالا القطاااع وت رااين م اولااة  
 .    ي  ي ون دو ن م ما  ل اقد القطا ا  ودا ما  ل ا

  أهداف البحث
جنتاجياة العمال العوامال الما ت   ااد مراتوه  قيااصجلا    ش ٍل ارارد رع  الا ال   

   الممتاد   اين  اامدمادّ ماال ال األجلين القصي  والطويلاد اد قطاع المدما  الرو ة 
 اال م اادد ماان م ااددا  جنتاجيااة العماال اااد مرااتوه  ماراا ج وتقادي  شاا ل (،0292 -9763)
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م ناد  لا  ارااليق قياراية دقياق  ت ليل  لمد   دم تواي . للد الن اجنتاجية وت رين ا
يرااا د اااد  راام الريارااا  وو اات المطااط المناراا ة ل ااات مرااتوه ااالن اجنتاجيااة  ديتااة؛ 

 . والتنمية االقتصاديةالتطوي  ج اد  ال نا  و وتمطيط  ملية 
   حدود البحث

تنااول قطاا د   لاجنظا ا   -ال دود الم انية لل     قطاع المادما  الراو ة  ن ص  ا
ااد اصال ال راا ا  القومياة  ّل اا الاوا د    و ا   -ال  ا ة والصنا ة اد   تين من  دين
النقاال  -ال نااا  والتشاييد –وال ناادق )التجاا   والمطااا ممان المجمو ااا  اج صاا ية الرااو ية 

ياة والت اي ياة المادما  التقاا -المدما  المالياة والتافمين -الريا ة و الر   -ال اصواالت
الممتاد   اين  اامد   مادّ  ال نياةال ادود ال م  ِ ل اتّ م  ت  (، ااد  اين األما ه والمدما  ال  ومياة

) مااا    تمتااا   االرااتق ا  النراا د و عيااد   اان التقل ااا  ال ي ليااةماادّ واااد  (0292 -9763)
 .دقة  ملية القياص االقتصادة اد( التد ت ت  0299  األ مة التد  دا   ام مدّ اي ا 

  أسئمة البحث
 ية: تلإلجا ة  ن األر لة اآل رع  ال   

لما ت   ااد العوامال ا وماا ااام الراو ة  مدما مرتوه جنتاجية العمل اد قطاع الما  .1
 الن اجنتاجية 

اااد   اص المااال المااادة اااد جنتاجيااة العماال اااد قطاااع الماادما  الرااو ة  ياام ياا ّت  .0
  األجلين القصي  والطويل

 اد مرتوه جنتاجية العامل ااد قطااع المادما  اد رو ية مرتوه التعليم يم ي ّت   .6
  اد األجل القصي  والطويل

  فرضيات البحث
 ية:تناقش ال    ال   يا  اآل

 الرو ة. جنتاجية العمل اد قطاع المدما  ا  ادجيجا  ي ت   اص المال المادة .1
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مرااتوه جنتاجيااة العماال اااد قطاااع الماادما   ااادجيجا ااا  ياا ت  مرااتوه تعلاايم العاماال  .0
 الرو ة.

جنتاجياااة العامااال ااااد  ااااد  يااااد  االن تاااايو يااااد   االراااتتما  األجن اااد الم اشااا  م يرااا .6
 .قطاع المد وصال

  منهجية البحث
ا اااد ماراا ا  واقاات قطاااع الماادما  الرااو ة و  الماان   الوصاا د اااد د ارااةا تمااد ال  اا  

وم اددات ا  شا ل نظا ة. وطا ق قيارا ا االقتصاد الوطند وتو يح م  وم جنتاجياة العمال 
ال ديتااة  القياااص االقتصااادةق وّظاام اراااليالتج ي ااد االرااتق ا د و  لماان  ا  االلد ارااتمدم
العمل ااد قطااع  جنتاجية العوامل الم ت   ادلتقدي   و ش ٍل ماص ،لعمليةاللقيام  الد ارة 

 .المدما 
  الدراسات السابقة

 :التد تناول  مو وع ال    الد ارا اام  من
جنتاجياة التد   تا  ااد م اددا   (Heshmati and Rashidghalam , 2016)د ارة  -

 672مقطعياة شامل   العمل اد قطا د الصانا ة والمادما  ااد  ينياا مان ماال  ياناا 
 تاااة  اص مان ات  جيجاا د ومعناوة ل ال وملص  الد ارة جل  وجود  .0216ش  ة لعام 

اال تماااد  لاا  تاافتي  اااد  ااين  ااان اااد جنتاجيااة العماال،  والتعلاايم والتااد يق المااال واألجاا  
 جيجا د اد  ياد  جنتاجية العمل ول نا غي  معنوة. لتواصلجيا اد ورا ل االت نولو 

 اول  الد ارة ال    اد تطو  قطاع  (Uwitonze and Heshmati, 2016)د ارة  -
نااااادا وتقااااادي  ااااااام م اااااددا  اااااالا التطاااااو   اراااااتمدام ارااااااليق القيااااااص االمااااادما  ااااااد  و 

ش  ة  اال تماد  لا   ياناا  مراح الشا  ا  ااد  ونادا  029. شمل  الد ارة االقتصادة
ااااد   م رااا  وجااود العديااد ماان العواماال التااد جلاا ، انت اا  نتا ج ااا0292-0299لعااامد 

ناادا ونقل ااا ماان االاالة يم اان ان ي ااون قاااط   لتراا يت النمااو اااد  و تطااوي  قطاااع الماادما  
 دولة لا  دمل منم ض جل  دولة متورطة الدمل.
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التااد قاماا   قياااص مرااتوه جنتاجيااة العماال اااد قطاااع الماادما  ( Jurd, 2011)د ارااة  -
، و ّيناا  امااتام  ارااتمدام طاا يقتين ممتل تااين( 0227 -0222)مااال ال تاا   اااد   يطانيااا 

 .نتا   القياص ت عا  لط يقة ال راق المعتمد 
دولااة  23التااد   تاا  اااد م ااددا  جنتاجيااة العماال اااد  (Choudhry, 2009) د ارااة -

 (،0223 -9762) رانوا اي ا ومن  ين ا رو ية مال المت اينة من  ي  مرتويا  الدمل 
توصااال  الد اراااة جلااا  وجاااود اتااا  معناااوة وموجاااق ل ااال مااان االراااتتما  األجن اااد الم اشااا  

معلوماا ، ااد  اين  اان تاافتي  ومعادل الت  ا  و اجن ااق  لا  ت نولوجياا االتصااال  وال
 . نويا  ورال ا  اد جنتاجية العملعقو  العمل والت مم م مار ج
واجنتاجياااة ااااد راااو ية ماااال  التاااد اااادا  جلااا  قيااااص النماااو (Schalk, 2011)د اراااة   -
و لاااا  المرااااتوه القطااااا د،  ا لّااااالااااوطند   لاااا  مرااااتوه االقتصاااااد (0226 -9763) راااانوا ال

و ااان للتعلاايم دو   ،معاادل نمااو اجنتاجيااة اااد رااو ية مااا  ال  ااعي ا   ل  الد ارااة جلاا  انّ وتوّصاا
يجاا رااال ا   ص المااال المااادةاااد  ااين  ااان تاافتي  مت ياا   ا ،ا د اااد  ااات مرااتوه اجنتاجيااةم اام وا 

   المد ورة  ان اقل من  دد العاملين اد االقتصاد.مدّ الت ا م ال ارمالد مال ال ألنّ 
قطااع التاد را قت ا  تقادي اا لدالاة جنتاجياة العمال ااد تتمي  الن الد ارة  ن الد ارا  

 ف اااااد  ارااااااليق القيااااااص ااااااام م اااااددا  اااااالن اجنتاجياااااة  ااااااد راااااو ية وقيااااااص المااااادما 
رياراا  اقتصاادية تصاميم ا    ملياة دقيقاة تراا د ااد وللد   دم تقديم نتا ،االقتصادة
للن اوض  ف  اا    مجمايعت ت ا   لا  تنمياة قاد ا  العااملين وصاياغت ا ية ودقاة ا ت  واقع

 اراص متين.  نا  اقتصاد قوة لة
  ق قياسهاائثانيًا  مفهوم إنتاجية العمل وطر 
اااااد األد يااااا  ال يويااااة التااااد تلقاااا  ااتمامااااا  مت اياااادا   ا  و تعااااّد اجنتاجيااااة ماااان المو اااا

 ون اااا تمتااال ا اااد  ااااد الااادول المتقدماااة والنامياااة  لااا   اااد راااوا ،والد اراااا  االقتصاااادية 
المصاااد  ال  يرااة التااد يم اان ماان مال ااا  ااات   ااا   اراات ال تلااد الاادول لموا داااا  مااا 
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يمّ ن ا من دات  جلة النمو وت  ي  مري   التنمية المتوا نة اي ا  ما ي دة  الم صالة جلا  
 ت رين مرتوه معيشة األا اد اي ا.

 تواج اا تلاد را ق ماا  ألقال نماوا  واااد الادول النامياة  مصوصاا   اامياة اجنتاجياةت داد 
 ان راو   ، ااد جا     يا  مناا،الناات  ل ااد التملام االقتصاادةتتمتّا   االدول من مش

 تيااا  مااان  ااااد اااالا المجاااال، تشاااي  .راااوا  المادياااة او ال شااا ية اراااتمدام الماااوا د المتا اااة
جلا  قلّاة الماوا د  -اد  تي  من ال اال  -ال ت جت  الن مش لة التملمالد ارا  جل  اّن 
نّ  ؛المادية وال ش ية ا   اارات ال  ناصا  اجنتاال المتاو   ان  اعم ااد األرااصتانجم  مااوا 

تعااّد جنتاجيااة العماال ماان مااا  ونو ااا  جلاا  المرااتوه المطلااوق. والوصااول  مرااتوه جنتاجيت ااا  
مصااااطلح  ااااا  ارااااتمدام  ِجلْ   غاااام تعاااادد  ناصاااا  اجنتااااال، ا تاااا  انااااواع اجنتاجيااااة ااميااااة

 ية:تة العمل، وي جت للد لألر اق اآلجنتاجي اجنتاجية يقصد  ا  منا  
  ّاو ماااا ي طلاااق  لياااا  ، ااجنراااانواقواااااا االقتصاااادقاااو  العمااال ااااد مااان ااااام د اااا م  جن

 ا اا   ان ،االقتصاادية ااد التنمياة ااو العنصا  األراراد  العامل او المو د ال شا ة
 1.اد ت ديد ت اليم اجنتال ا    ي   جر اما   قو  العمل ام رج
 األوقاا ،  مان وقا  اةّ  اد الدول االقتصادة متقدّ  صييامق اام من العمل تعّد جنتاجية

 . ا من اام ورا ل  ياد  الدمل القومد و ياد  دمل ال  دانّ   ما
  ّماا اي اا  ياناا  العمالاة  ،ودقاة ا   اا ا تا  اج صاا ا  تاواّ تتمي  ج صا ا  العمال  فن 

األمااا  الااالة ي مّ ااان مااان قيااااص ، .وراااا ا  العمااال  ااافج  ومااان غيااا  اجااا ... وال طالاااة
 جنتاجية العمل  دقة ور ولة ا    من انواع اجنتاجية األم ه.
جنتاجياة العمال،   اوتقييمليص من مو و ا  الن الد ارة مناقشة التعا يم الممتل ة 

 نرا ة المعدل النات   ن د: جنتاجية العمل ادت ا تماد التع يم اآللد ارة لللد رت ت د ا
 2.لاو  دد را ا  العم المشت لين  دد جل   مية اجنتال

                                                           
1
Heshmati. A; Rashidghalam. M, Labour Productivity in Kenyan Manufacturing 

and Service Industries, zurZukunft der Arbeit, Institute for the Study of Labor, 

Discussion Paper No. 9923, 2016. 
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ت عااا   ق المرااتمدمة اااد للاادا اانجااد تعااددا  اااد الط   قياااص جنتاجيااة العماال االنتقااال جلاا  
ااااام  صيتلمااايم نناااا  ،لتناااوع  ناصااا  المااادما  والمم جاااا  واماااتام ارااااليق قيارااا ا

 د:فتق قياص جنتاجية العمل  ما يا ط  
المتا  او  متال )العينياة( راتمدم االن الط يقاة الو ادا  الط يعياةت: الطريقة الطبيعية .1

 اااد الط يعيااة المنتجااة الو اادا   قراامة العماال ويرااتم ل للااد وقاا  اااد  ناات  الطاان الم  
 .اجنتال اد ارتمدم  التد العمل معين  ل   دد و دا  وق 

تعتمااد ااالن الط يقااة  لاا  التع ياا   اان  ميااا  اجنتااال   لااةعد  الطبيعيااة الم   الطريقااة .0
، اعنااادما ت اااون المنتجاااا  متعااادد  وغيااا  الو ااادا  الط يعياااة مااان ااادال    و ااادا   منياااة
اااا يم ااان قيااااص جنتاجياااة العمااال متجانراااة ا ّنااا  معااااما  الت ويااالط يقاااة  اراااتمدام ا جم 
او  ان ط ياق تجميات  ،منات  قياراد وا اد ت ويل المنتجاا  المت ايناة جلا  القا مة  ل 
تمتياال المناات  ماان الراالت والماادما   رااا ا  العماال الم اشاا   الاالة م ااد ن وقاا  العماال

 .الا مة جنتاجا
اجنتاجية واق الن الط يقاة  قرامة قيماة ججماالد المنتجاا   ق  ر   ْ ت    النقدية الطريقة .6

 3)او القيمة الم ااة(  ل   دد العمال او  دد را ا  العمل.
تقاااّدم الت ليااال   لاااجنظااا ا    قيااااس إنتاجياااة العمااال باساااتخدام اضساااالي  الرياضاااية .4

، اتجاااا  تيااا  مااان ال اااا تين ا تااا  دقاااةاالقتصاااادة و  صاااا   لااا  الوصاااول جلااا  نتاااا   
االقتصاادية ال يا اية ااد التع يا   ان الظاواا  األرااليق تصااديين جلا  اراتمدام واالق

القيااااص ماااا يرااام  ااااد األد ياااا  االقتصاااادية   وااااو ؛ت ي ات اااامود اراااة العاقاااا   اااين 
 4.االقتصادة

                                                                                                                                   
2Schreyer, Paul, Measuring Productivity, Conference on next steps for the Japanese SNA, 

Tokyo, 2005, P6. 
3Freeman, R., Labour Productivity Indicators, OECD Statistics Directorate Division of 

Structural Economic Statistics, 2008, p5.  
4

عمومية ومؤسسة خاصة، رسالة ماجستير. جامعة دراسة مقارنة بين مؤسسة  –غربي، فاطمة الزهراء، إنتاجية العمل

 .77، ص0226، حسيبة بن بوعلي، الجزائر
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  دم الوصول جل  قياص دقيق جنتاجياة العمال واراتمدام ال ياناا  ااد ججا ا  الد اراة 
ارااااليق االقتصااااد القياراااد ا اااا   ااان  الط يقاااة النقدياااةلا ال  ااا  ااااااااد  د  ِمااات   ْ اِ العملياااة، 
 للد اد م ان الد ارة )رو ية( و  لعملية القياص توّا  ال يانا  المطلو ة  لجنظ ا   ال ديتة

ا تماااااااادت ا العديااااااااد ماااااااان  وقااااااااد ،شاااااااايوع ارااااااااتمدام اا ااااااااا   اااااااان راااااااا ولة ال راااااااااق، ل
مان المعا وم اّن . (Schalk, 2011; Artige- Nicolini, 2006; Jurd, 2011)ا الد ارا

 للمنتجاااا  النرااا ية األراااعا  ااااد  اااالت ي ا   ااااا تفتّ اااالن الط يقاااة تعااااند مااان رااال ية تتمتااال 
اراااتمدام األراااعا  لاااللد ولتاااااد اااالا القصاااو  ا تماااد  د اراااتنا  لااا   ،اجنتاااال ولعوامااال

 .0222لعام  الم ققة اد قطاع المدما  الرو ة لقيمة الم ااةا تة لالت
ل  العوامل الم ت   اد جنتاجياة العمال واجلماام الادقيق  تفتي ااا جالتعّ م الدقيق  انّ   ما

 الاوطند  موماا   واالقتصااد مصوصاا   ال  صة اّمام الو د  االقتصااديةيتيح رل ا  او جيجا ا  
لااا  اااالن العوامااال وتناول اااا جم اامياااة التعااا ّ تظ ااا   و اااوي ل يااااد  جنتاجيت ماااا، ومااان اناااا 

لعوامل الم ت   ااد جنتاجياة العمال تصانيم من اام التصني ا  الشا عة ل  ال    والت ليل.
(Sutcrmeister, 1980) 5جل : الن العواملقّرم  اللة 
 تشااامل نو ياااة اآلال  والمعااادا  وجاااود  الماااواد األولياااة المراااتمدمة ااااد عوامااال فنياااة :

 ق العمل وارالي ا.ا ط  و تصميم العمليا  اجنتاجية، و اجنتال، 
 اماين اراريين من  ناص  ادا  العمل تنقرم جل   نص   إنسانية  عوامل: 

  اام اااا التعلااايم دّ تنطاااوة ت ااا  اااالا العنصااا   وامااال  ااا القااادرل عمااا  أداء العمااال  (1
 والتد يق والم    العملية والقد ا  اللاتية.

 ت دد  نا   ل  تاتة  وامل ارارية اد:تالتد : الرغبة في أداء العمل (0
 ال ا ة واألمن والنظااة. مدداج ا   والت وية وال  ا   و  متل للعمل:الظ وم المادية   -

                                                           
الطي د،  ا شة، ت ليل وقياص جنتاجية العمل اد الصنا ا  الت ويلية اد ال  ة ال   ية،  رالة ماجرتي ، جامعة 5

 .02، ص0229النجاي الوطنية، الرطين، 
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اام اا التنظايم ال رامد للعمال )ال ي ال  وتشامل  اد   ناود الظروف االجتماعياة لمعمال   -
) جام العماال ود جاة تا ا ط  د واجدا ة وريارا  األجاو ( والتنظايم غيا  ال رامدالتنظيم

 .نقا ا  واالت ادا العاملين( وال
 ،وت قيااق األااادام ،واجنجااا  ،وتشاامل االرااتق ا  اااد العماال حاجااات الفاارد ورغباتاا    -

 .وا ص ا تراق الم ا   والم    ،والتطو  الشمصد ،اد التقدم وال غ ة
االا   لاجم ددا  جنتاجية العمل اد قطااع المادما  اراتنادّا     امتياد الن الد ارة 

الد ارااا   ا ااا   اانالتصاانيم اااد  ااو  مااده تااوّا   يانااا   اان العواماال المد جااة ايااا، 
 الرا قة المتعلقة  مو وع ال   .

  ثالثًا  مساهمة قطاع الخدمات في االقتصاد السوري
قطاااااع الماااادما  ماااان القطا ااااا  ال ا ااااد  اااااد االقتصاااااد الرااااو ة، جل ي تاااال م  اااا   يعااااد  
ت اجااات نرااا ة  جل  غاااما ااااد ت اااوين الناااات  الم لاااد اججماااالد. مرااا اجدا   مااان  يااا  الصااا

تق ي ااا   %31 جلاا  9763  ااام %42ماان  الم لااد اججمااالد مراااامتا اااد ت ااوين النااات 
ااد ت اوين الناات   م القطااع األول المرا ال ماا ا  ان  ، جال  (1 لالش  ) ما ي ّين 0292 ام 

 .الم لد اججمالد

 
 .قطاع الخدمات في الناتج المحمي اإلجمالي باضسعار الجارية مسهاإ (  تطور نسبة1الشكل )

للعاامين اج صاا ية الراو ية  و المجمو اا  قا اد   ياناا  ال ناد الادولد لا  االرتناد ج ة: ا ّد من ق ل ال ا تالمصد 
 .(0292و 0227)
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جلا نظ ناا جلا  مجمو اة اما ه مان  قطاع المدما  ااد االقتصااد الراو ةتتف د اامية 
ماان % 37مااا يقااا ق الم ققااة اااد ااالا القطاااع الم ااااة   ل اا  نراا ة القيمااة ِجلْ ال يانااا ، 

 ماا امال  االن النرا ة  االت اجت  عاد للاد العاام ، 9765 اام ااد  ججمالد القيمة الم اااة
 اود   ، تمّ 9776 ام اد  %(11) تصل جل  ادن  مرتويات ال( 0ن اد الش ل )او م يّ 
 .0292 ام  %39  ونلتصل جل   اال ت اع

 
 (2212 -1895) سنواتمة المضافة اإلجمالية خالل القطاع الخدمات في القي إسهام(  تطور 2الشكل )

قا ااد   يانااا  ال نااد الاادولد و المجمو ااا  اج صااا ية الرااو ية للعااامين   االرااتناد جلاا  ةالمصااد : ا ااّد ماان ق اال ال ا تاا
 .(0292و 0227)

نرا ة  انّ  0225لعاام  ن مراح قاو  العمالايما يتعلق  عدد العاملين اد الا القطاع،  ايّ 
ع تتااو ّ  ِجلْ  ماان ججمااالد العمالااة الرااو ية، %45  ااونل العاااملين اااد قطاااع الماادما  تشاا ّ 
ااااااد القطا اااااا  العاااااام والمااااااص  %1%، 42%، 15 العمالاااااة ااااااد اااااالا القطااااااع  نرااااا ة
نراا ة العاااملين اااد الماادما     ياا  اااد ا ت اااع يا ااظ. والقطا ااا  األماا ه  لاا  الت تيااق

المدما   قطاع جل  ان   الر ق اد للد يعودو  ،اد القطاع الماص  ن ا اد القطاع العام
 ، امل يااة المطااا م وال نااادق اااد اغل  ااا تعااود للقطاااع الماااص،  مااا ان   األصاال  ماال  اا ّ 

 عااد صاادو  قااانون  الرااي ماالتاا اميص التااد من اا  لقطاااع النقاال  مما رااة ماادما  النقاال و 
 ،( جعل   دد العاملين اد القطاع الماص ا    من  ددام اد العام12االرتتما   قم )
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تقااااوم الدولااااة  تع يااااد معظاااام ااااالن  ِجلْ  ،ا مااااال ال نااااا  والتشاااييد  لااااجو اااللد األماااا   النراااا ة 
العاملين اد ( الت ي ا  التد ط ا   ل  ا داد 6) ن الش لي يّ  6األ مال للقطاع الماص.
 ِجلْ ، ا  مت اياد  اام من ا    التاد امال   شا لٍ   الد اراة، مادّ ية ماال قطاع المدما  اد رو  

 .9763تاتة ا عام ما  ان  ليا اد  ام  ل  ما ي يد   0292لا العدد اد  ام يقّد  ا
 

 
 

 .)ألف عامل( (2010 -1891) سنواتالسوري خالل ال(  تطور عدد العاممين في قطاع الخدمات 3الشكل )
قا اد   ياناا  ال ناد الادولد و المجمو اا  اج صاا ية الراو ية المصد : ا ّد من ق ل ال ا تة  االرتناد جلا  

 .(0292و 0227للعامين )
 رابعًا  إنتاجية العمل في قطاع الخدمات السوري

جنتاجية العمل اد قطاع المدما   متيات ا اد  ااقد قطا اا  االقتصااد الراو ة  توصم
اااالن اجنتاجياااة تل ااال ا  شااا د   ِجلْ وغيااا  مراااتق  ، نرااا يا   الصااانا ة(  فن اااا  اااعي ة - ا اااة)ال  

ة تطاااو ا   اااا لااام تشااا د اّيااا ان  ، جال  األميااا   مااان القااا ن العشااا ينوا ااا ا  ماااال العقاااود التاتاااة 
( ت اجت مرتوه جنتاجياة العمال ااد قطااع 2ن الش ل )ي يّ و . ال ت   الطويلة جوا ية مال الن

 وقاد ،9776لي    ام الم  943 ون جل  9763 ام  لي  الم  073المدما  من ما يقا ق 
طاا ا  المااد وص.  عاد للااد العااام  قطاااعالل ااالا العااام ادنا  مرااتوه جنتاجيااة العماال ااد راجّ 

                                                           
د ارة قيارية،  رالة ماجرتي ،  – دال   ن الن ط اد االقتصاد الرو ة    ة، آال ، د ارة جم انية ج ال الريا ة 6

 .06، ص0227جامعة دمشق، 
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تق ي اا  ااد  اام  الام ليا   061االا المراتوه لتراتق  جنتاجياة العمال  ناد   يادا  ط ي ة  ل 
مرااتوه جنتاجيااة العماال اااد   ق  لاام ياا الم ققااة،ااالن ال يااادا  ماان  غم  اّنااا  لاا  الااجال  . 0292

تقااّد  نراا ة الت اجاات اااد  المجماال،  .9763جلاا  المرااتوه المرااجل اااد  ااام قطاااع الماادما  
 ون ايت ا.المد ورة   مدّ  داية ال  ين% 05.6مرتوه جنتاجية العمل  اما يقا ق 

 
 (  تطور إنتاجية العمل في قطاع الخدمات السوري الوحدل   )ليرل سورية(4الشكل )

المجمو ا  اج صا ية الراو ية للعاامين قا د   يانا  ال ند الدولد و   االرتناد جل  ةالمصد : ا ّد من ق ل ال ا ت    
 .(0292و 0227)

  الدراسة العممية القياسيةخامسًا  
 يت ااّمنااالن الد ارااة.  الت صاايل،   لااج النراا ة  ام األرارااد راايمتاال القراام العملااد اج

ماان اجاال ت ديااد العواماال  اااد قطاااع الماادما  اااد رااو ية تقاادي  جنتاجيااة العماال ااالا الجاا  
ماا  لت قياقالممتل اة.  الم اددا تلد ات   قو  قياص ا ا   ند الن اجنتاجية،؛ الم ت   ا
مصااااااد  ال ياناااااا   ض  اراااااتع  و  ،التع يم  مت يااااا ا  الد اراااااة ااااا  ااااادا القرااااام العملاااااد تقاااااّدم،

من جية االمت ا ا  العملية المعتمد   جل    ض الد ارة  قلتنا، تم مة اد ال   المرتمد
 نتا   االمت ا ا  العملية.ْ      ِ    امي ا  اد ال   ، و 

  المنهجية العممية .1
           (....             1)   ن دا  الش ل العام لدالة اجنتال ال لية

 اص المااال المااادة ااااد   و ،قطااااع الماادما  الرااو ة دلقيمااة الم ااااة اااتمتاال ا    ِجلْ 
 .القطاعللد  دد العاملين اد    و ،القطاع المل و 
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  لاجونظا ا   ،جنتاجياة العمالن صل  ل  معادلاة لقيااص     قرمة ط اد المعادلة  ل 
  يا   H،7المت يا   م  ي اا   م اد ت دياد مراتوه جنتاجياة العمال وجود مت ي ا  ام ه تر

 : دتلة  اآليص ح ش ل المعاد
      (0                  .......)  

 
  (

 

 
 
 

 
  )  

 تمتااال  ِجلْ 

 
 ، ااااد قطااااع المااادما  جنتاجياااة العمااال 

 
مااان  اص نصااايق العامااال الوا اااد  

ورااايتم  ،المتوقااات تفتي ااااا ااااد جنتاجياااة العمااال مجمو اااة مااان العوامااال H و الماااال الماااادة،
ونرا ة  ،ا ال ا د صا اا ااد االن الد اراة  متوراط  ادد رانوا  الد اراة التاد ي صال  لي ا

  اشاا  جلاا  النااات  الم لااد اججمااالداالرااتتما  األجن ااد الم اال ماان اجن اااق  لاا  التعلاايم و 
 التالياة لمطاو الد اراة العملياة جلا  ا  نتقلاا،  عد ت ديد مت ي ا  الد اراة .االن تايوم ش  
.  موماا ، توجاد  اد  طا ق  الن المت يا ا ل امت ا  ارتق ا  الرارال ال منياة    ن  م     ت  التد 

واما  ،األ ت  شيو ا  وارتمداما  ن ااالمت ا   د  م  ت   ْ ارة اِ جج ا  الن االمت ا ا  واد الن الد  
ماان اجاال د ارااا   8(PP) وامت ااا  ايلياا ص  ياا ون ،(ADFامت ااا  دي ااد اااول  الموراات )

الد اراااة العملياااة جلااا  الم  لاااة األميااا   واي اااا   صااالو  عاااد للاااد  .راااةالد ا  ياناااا اراااتق ا  
 لاا  نتااا   االمت ااا ين  و نااا   العاقااة طويلااة األجاال  ااين مت ياا ا  الد ارااة. اعليااا ،   ِ ر اا ِ د  

ARDL- (Auto-Regressive Distributed Lags) من جية  ْ د  مِ ت   ْ اِ الرا قين 
تقدي  من اجل  9

 العاقة  ين جنتاجية العمل وم ددات ا اد القطاع المدمد الرو ة.
  ااام طوّ تا (Pesaran and Shin, 1999) اول ما   مان ِق ال االن المن جياةارات مدم  

(Pesaran et, al. 2001)،  لا  االنتقاال مان العاام  القاا مالمن جية ارلوق الت ليل تعتمد 
  (HendrY,  1984). المقاادم ماان ق ال (General to Specific Modeling)الماااص   جلا

                                                           
 (Umoru & Yaqub, 2013( و )(Heshmati & Rashidghalam,2016  انظ  اد7  

8Albatel, Abdullah, Human Resources Development and Economic Growth in Saudi 

Arabia, J. King Saud Univ. Admin. Sci, Vol. 16, No. 1, PP 35-59, Riyadh, 2003, p53. 
من جية الت امل المشت د  ارتمدام نمالل االن دا  اللاتد لا  ال جوا  المو  ة اد من جية قيارية  ديتة، ترتمدم  9

اااد تقاادي  العاقااة  ااين مت ياا ا  الد ارااة اااد األجاال الطوياال، وللااد اااد  ااال  اناا  الراراال ال منيااة ل االن المت ياا ا  
 وال  ق األول(.مرتق   او مت املة  ند د جا  ممتل ة ) ند المرتوه 
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  مجمو ااة ماان المصااا صااالن المن جيااة تمتااا  مقا نااة   المقا  ااا  األماا ه للت اماال المشاات د، 
 10:دفتالتد يم ن تلميص اام ا  ما ي

ماان د جااا   مت املااة لمت ياا ا ال منيااة ل اناا  الراراال  اااد  ااال اجم انيااة ارااتمدام  .1
 I(0), I(1) ممتل ة

  اد تقدي  العاقا ت مّ ن منا ،  ما اد  ال  ان  جم العينة ص ي   ايم ن ارتمدام  .0
 .األجلين القصي  والطويل

  متغيرات الدراسة ومصادر البيانات .2
 :  ااااد ،ت اااّمن الجاناااق العملاااد ااااد اااالن الد اراااة مجمو اااة مااان المت يااا ا  الت راااي ية

متوراااط  ااادد و ، االراااتتما  األجن اااد الم اشااا و  اص الماااال الماااادة ااااد قطااااع المااادما ، 
 ا ا   ن االن تايم ش  و ، جل  النات  الم لد نر ة اجن اق  ل  التعليمرنوا  الد ارة، 

 جنتاجية العمل اد قطاع المدما   مت ي  تا ت. 
ااام  ل  و  ،د مصااااد  ال ياناااا  المتعلقاااة   ااال مت يااا فتن اااّين ايماااا يااا المصاااا ص ااااام   ْ ص 

  .اد مل ق الدا رة (1) وو ع ا اد جدول اج صا ية الوص ية ل لن المت ي ا 
قا ااد    اماال ماان اادد العمااال اااد قطاااع الماادما : تااّم ال صااول  ليااا مقااّد ا   اافلم  -

 أل وام ممتل ة.  اج صا ية الرو ية يانا  ال ند الدولد والمجمو ا  
: واااد  اصاال قراامة القيمااة الم ااااة اااد ((LPالعاماال اااد قطاااع الماادما   جنتاجياة -

 قطاع المدما  المشا  جلي ا ا ان  ل   دد العمال اد الا القطاع.
القيمة الم ااة اد قطاع المدما : مقّد     مايين اللي ا  الرو ية و األرعا  التا تاة  -

واقاا  لط يقاة ت ل اة  وامال اجنتاال، وتاّم ال صاول  لا  ال ياناا  الماصااة  0222لعاام 

                                                           
 رن وآم ون،  لد، ت ليل العاقة التوا نية طويلة األجل  ارتعمال امت ا ا  جل  الو د  وارلوق دم  النمالل 10  

، مجلة العلوم االقتصادية، العدد ال ا ت والتاتون، المجلد التارت، ARDLالم ت طة لاتيا  ونمالل تو يت اج طا  
 .964، ص0291
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 9763  الممتااااد   ااااين  ااااامد ماااادّ قا ااااد   يانااااا  ال نااااد الاااادولد لل   ااااا ا تمااااادا   لاااا 
 0292.11و 0227 ة اج صا ية للعامين والمجمو  ،0226و
 اان متورااط  اادد راانوا  الد ارااة للراا ان : يعّ اا  ((S متورااط  اادد راانوا  الد ارااة -

 ان متوراط  Barro and Lee الجاداول التاد نشا اا مافمول  مان، النشيطين اقتصااديا  
 12 دد رنوا  الد ارة اد دول العالم.

: تااّم ال صااول  لي ااا EB))اجن اااق  لاا  التعلاايم جلاا  النااات  الم لااد اججمااالد  نراا ة -
قا اااد   ياناااا  ال ناااد الااادولد، مقاااد    نرااا ة م وياااة مااان الااادمل القاااومد   لااااج االراااتناد 

 لتص ح نر ة م وية من النات  الم لد اججمالد. ل  ْ د     اججمالد تّم 
نظااا ا  لعااادم وجاااود  ياناااا   رااامية لااا اص الماااال الماااادة ااااد : (K)المااال الماااادة   اص -

ون  اص المااااال مااان ماااال  راااااق ممااا   ي ق ااااد    قطااااع المااادما  اااااد راااو ية، اراااوم 
المااال   ارااتمدام ط يقااة الجاا د الاادا م. جل يااتّم اااد المطااو  األولاا  تقاادي  م اا ون  اص

 ⁄                (.....6)              13ية:آلتاألولد واقا  للصي ة ا
Kِجلْ  0 ،I اد الرنة األول  من   ل  التوالد، ،تشي ان جل   اص المال واالرتتما  0

   المد ورة.مدّ ال
Iجماااالد ت اااوين  اص الماااال التا ااا  ااااد اااالا  راااا  ي: االراااتتما  ااااد قطااااع المااادما  مق  

ج صاااا ية الراااو ية أل اااوام واقاااا  ل ياناااا  المجمو اااة ا 0222القطااااع  فراااعا  تا تاااة لعاااام 
%(2.5) المادما  مقاد ا   اا: معادل اااتاد  اص الماال الماادة ااد قطااع ممتل ة

14
    

g8 (0292-9763)   المد ورةمدّ ورط معدال  نمو االرتتما ا  للمت. 
                                                           

11
تماد  ل  ا ت  من مصد  لل يانا  اد اق   الماتمة والنتا   والتوصيا   من  ند صعو ا  تم تو يح ر ق اال  

 .97ال   ، ص
12Barro, R.; lee, J., A New Data Set of Educational Attainment in the World 
1950-2010 national bureau of economic research. Cambridge, 2012, 
http://www.nber.org/papers/w15902. 
13 Schalk, hans, Analyzing Growth and Productivity in Syria by Growth Accounting, 
CAWM Discussion Paper No.50, 2011, p14. 
14 Zaman, Constantin, Macroeconomic Conditions for Reforming the Syrian Economy, 
CASE Warsaw/ Arcadis BMB, Utrecht, 2006, pp7-8. 
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 ية:تقة اآل اص المال المادة لرنوا  الد ارة من مال العا ق  ر   ْ واد المطو  التانية ي  

(4)          1).1(  ttt KIK 
 

  

ا تماااادن  نرااا ة م وياااة  لصاااااد التاااداقا  : تاااّم (FDI)االراااتتّما  األجن اااد الم اشااا   -
 األجن ية الوااد  من النات  الم لد اججمالد  االرتناد لقا د   يانا  ال ند الدولد.

: واااااو   ااااا    اااان نراااا ة مجمااااوع الصاااااد ا  والااااوا دا  OPEN)) االن تااااايم شاااا   -
الم ش  الرو ية جل  النات  الم لد اججمالد، وتّم ال صول  ل  رلرلة  يانا  الا 

 من قا د   يانا  ال ند الدولد.
  لمدراسة النتائج العممية .3

  من اااا اج يااا  الد اراااة العملياااة اراااتنادا  جلااا  مجمو اااة مااان الم ا ااال؛ وظاااّم ااااد األولااا
لت دياد ارااتق ا  الراراال ال منياة لمت ياا ا  الد ارااة،  االنتقااال  (PPامت اا  جاال  الو ااد  )

االلم  لااة التانيااة  مت ااا  اج طااا  المناراا ة لتقاادي  نمااالل الد ارااة، يلي ااا م  لااة ا ماادد  ْ د  د    
اا اال     د  ق ااالم  لااة األمياا    جنتاجيااة العماال وم ااددات ا، ااادوجااود الت اماال المشاات د  ااين 

لدالاااة جنتاجياااة العمااال ااااد قطااااع المااادما  وتقييم اااا واقاااا  للمعاااايي  االقتصاااادية  ينلجنماااو 
 .واج صا ية والقيارية المطلو ة

 اختبار استقرار السالسل الزمنية لممتغيرات المدروسة  1.3
معظام  ( ان  1)  جاة ااد الجادولالمد (Phillips & Perron .PP)  ّينا  نتاا   تط ياق امت اا 

 اا جميع اا  ان  جال   ،وة  ل  جال  الو اد  ااد مراتويات ات  ارل ال منية للمت ي ا  المد ورةالر
( جل  اان LP اراتتنا  المت يا  التاا ت )جنتاجياة العمال  ل اا عد امال ال ا ق األول اص    را نة 

 .اد التقدي  ARDLم من جية د  مْ ت  رْ ت  ر    نا    ليارا نا  اد المرتوه، 
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 .بصيغتها الموغاريتمية لمتغيرات الدراسة (PP) (  نتائج اختبار جذر الوحدل1الجدول )
 15المتغير

 
درجة  الفرق اضول المستوى

وبدون بثابت  التكامل
 متج 

بثابت 
 ومتج  زمني

بثابت وبدون 
 متج 

بثابت ومتج  
 زمني

LKL *-3.176 -2.161 **-4.454 **-5.345 I(1) 
LS -2.867 -3.131 **-5.988 **-5.812 I(1) 

LFDI -1.998 -2.955 **-5.088 **-4.971 I(1) 
LEB 0.914 *-3.767 **-6.927 **-6.677 I(1) 

LOPEN -2.371 -2.063 **-6.362 **-7.598 I(1) 

* ال يوجااد جاال  و ااد   نااد مرااتوه ، ** Eviews 9. ارااتمدام   نااام   ةا ااّد ماان ق اال ال ا تاا المصاادر 
  ل  الت تيق. %3%،9داللة 
 ل اإلبطاء المثم  لمدراسة مد  تحديد طول  2.3
  نتقلااوالتف د مان د جاة ت امل اا    الد ارةارتق ا  الرارل ال منية لمت ي اامت ا    عد

ت دياد  و األمام  اتجان تقدي  دالة النماولل  يا  ت ادا االن المطاو   ااد    نالد ارة مطو  
امت اا ا  ت دياد  ادد  نا  نتاا   ي  ااد االا المجاال، اج طا  المنارا ة للنماولل.   مدد دد 

اج طااا  المتلاا  والمناراا ة لل عااد   اادد اتاا ا  ان   ،(2) اااد الجاادول نااةالم يّ  ج طااا اتاا ا  ا
 طاول ااد ت دياد المعاايي  المراتمدمةوقاد ات قا   ،تان  منيتاانمداو  ل مند ل لن الد ارةا

 . ل  الا العدد  اجميعاج طا    مدّ 
 (  تحديد عدد فترات اإلبطاء المناسبة2الجدول )

       
       
 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

       
       
0 -474.5465 NA   2.45e+12  39.87887  40.07521  39.93096 

1 -449.4187  39.78568  1.17e+12  39.11822  40.09993  39.37867 

2 -418.5025   38.64520*   3.85e+11*   37.87521*   39.64229*   38.34402* 

       
       

* indicates lag order selected by the criterion 

 

 .Eviews 9  نام    ارتمدام ةال ا ت ا ّد من ق ل صدر الم
 

                                                           
الرا ق جل  ارم المت ي   Lتم تو يح االمتصا ا  اد اق   مت ي ا  الد ارة ومصاد  ال يانا  را قا  ويشي    م  15

 جل  اللوغا يتم الط يعد.
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  الختبار الحدود وفقاً  اختبار وجود التكامل المشترك بين متغيرات الدراسة 3.3
المن جياااة ت اااون ة جااال  الو اااد  الراااا ق ا امت اااا   نتاااا    اااو د  ماااا ل  ناااا ا اااان، اااا

من جياة  ااد االقتصاادةالقيااص  ين مت ي ا  الد ارة واقاا  ألد ياا     العاقةالمتل  لتقدي
ARDL. ة األجال  اين المت يا ا  طويلا اقاة وجاود  تعتمد الن المن جية ااد الت قاق مان

 اااد  نماااالل   ْ     ِااات  مْ اِ .  ملياااا ، (BOUNDS TEST)امت اااا  ال ااادود  المد وراااة  لااا 
 لم اددا  جنتاجياة العمال ينلجاا ال نماو   امتيا امت ا  ال ادود و ناا    ليااا تمادا   ل  

 :دتاد الجدول اآل ن ما او م يّ  ،اد قطاع المدما 
 الدراسة يذج(  نتائج اختبار الحدود لنمو 3الجدول )

DECISION F-statistic FUNCTION MODEL 

Cointegration 13.62968 LLP= f(LKL, LS, LFDI) 9 

Cointegration 18.54912 LLP= f(LKL, LEB, LOPEN) 0 

3.49 Upper-Bound Critical Value at 1% 

2.07 lower-Bound Critical Value at 1% 

 Eviews9.  نام   ارتمدام  ةمن ج داد ال ا ت المصدر 
  ARDLالطويل وفقًا لمنهجية  اضجل نماذج دالة إنتاجية العمل فيتقدير  4.3

 لا   ادم وجاود  اقاة  اايا ما  اية العاد اد  و  نتا   امت ا  ال ادود الالة تانّص 
طويلة األجل  ين مت يا ا  الد اراة مقا ال ال   اية ال ديلاة القا لاة  وجاود االن العاقاة؛ تام 

 العماال جنتاجيااة اااض ا  ااية العاادم والتف ااد ماان وجااود  اقااة توا نيااة طويلااة األجاال  ااين 
للاد  ؛(6اد الجدول ) والوا دين اد الد ارة المد جة اد النمولجين المعتمدينوم ددات ا 

المراتم جة يمة ال اد األ لا  المت اا  ال ادود الم رو ة ا    من ق Fقيمة ج صا ية  ألن  
 (.(Pesaran et, al. 2001من جداول 
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 ARDLلمنهجية  (  معممات اضجل الطويل المقدرل وفقاً 4الجدول )
Model (2) Model (1) Variable 

7.849 

(4.577)** 

6.9343 

(3.6045)** 

Lkl 

 7.541 

(2.346)* 

LS 

 -0.28677 

(-2.201)* 

LFDI 

1.735 

(5.168)** 

 LEB 

3.5908 

(4.726)** 

 LOPEN 

-52.663 

(-3.927)** 

-41.8977 

(-2.7197)* 

C 

02 02 Observation 

الم رااو ة**، *  tج صااا ية جلاا  تشااي  األ قااام  ااين )( ، Eviews9 ارااتمدام   نااام   ل ا تااةاماان ق اال   ااد  ا   المصاادر 
  ل  الت تيق. %3%، 9رتوه معنوية معنوية المعلمة  ند م  لجتشي  

  اص المااال نصاايق العاماال ماان معلمااة نتااا   تقاادي  المعلمااا  طويلااة األجاال ان   ن  ت   ااي  
ومتوراط  اادد راانوا  الد ارااة موج ااة ومعنويااة اااد  ااين  اناا  معلمااة االرااتتما  األجن ااد 

 ااعم )قااد ي جاات الراا ق اااد للااد جلاا   نويااة وللااد اااد النمااولل األولالم اشاا  رااال ة ومع
ع الصانا ا  االراتم اجية اد قطاوت   اا االرتتما ا  األجن ية الم اش   اد رو ية  قيمة

مااادما   %99 مو  اااة ،للقطااااع المااادمد %92مقا ااال  0292 اااام  %41 نرااا ة  ل ااا  
 للد األم  اد النماولل  16،(% مدما  تعليمية1و ،% اد الريا ة والعقا ا 6و ،مالية

نصاايق العاماال ماان  اص المااال و م شاا  التعلاايم ممااتا   نراا ة  جراا اما  اناا   ِجلْ التاااند 
ااااد دالاااة ة ج صاااا يا  جيجا ياااة ومعنويااا االن تاااايوم شااا   GDPاجن ااااق  لااا  التعلااايم جلااا  

 .جنتاجية العمل
 

                                                           
 .91، ص0299اي ة االرتتما  الرو ية، التق ي  الوطند األول لارتتما  األجن د الم اش  اد رو ية، دمشق،  16
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 - ARDL لمنهجيااةتقاادير نماااذج دالااة إنتاجيااة العماال فااي اضجاال القصااير وفقااًا  5.3

ECM: 
 Narayan and Smyth) و Odhiambo (2009) الد اراا  المقدماة مان ق ال  لا   ناا   

؛ ن صااال  لااا  معلماااا  األجااال القصاااي  مااان ماااال تقااادي  نماااولل تصااا يح وغيااا ام  2008)
يشي  وجود  اقة طويلة األجال  اين جنتاجياة العمال  ِجلْ (، Error Correction Model)المطف 

التاد تت ادد  (Granger- Causality)وم ددات ا جل  وجود  اقاة را  ية  اتجاان وا اد  لا  األقال 
تتصاام ااالن  .tومعنويااة  ااد مت اط ااة تصاا يح المطااف  واقااا  المت ااا   F صااا ية جماان مااال 

التانياة و  راة ااد األجال القصاي ،اوالاماا  تقادي اا للعاقاة المد و  متاين تتمتال مالنمالل  مي تين 
تصاا يح المطااف لل نماااتفماال  17 قياااص راا  ة التعااديل ج اااد  التااوا ن اااد النمااولل الاادينامي د.

 ية:تغ اآلالصي الد ارة لمت ي ا 
          ∑             

 
    ∑             

  
    

∑            
  
   + 

∑              
  
                    (5   ........)                    
                                        

          ∑             
 
    ∑             

  
    

∑             
  
   +∑               

  
                …..(6) 

 عاقاااا األجااال القصاااي  الدينامي ياااة لمعلماااا    لاااجتشاااي      ،    ،    ،     ِجلْ 
تشي  لر  ة الت يم او التعاديل.    اتجان التوا ن و  واد تري  جنتاجية العمل  م ددات ا

 ال معادلاة  OLS)ط يقة الم  عاا  الصا  ه العادياة )  ارتمدام (4، 3) ناالمعادلت    د  ق  ت  
 (. 3) ونتا   التقدي  يظ  اا الجدول ل   د ، 
معنويااة  نااد رااال ة و  ح المطااف اااد  ااا النمااولجين المقااد ينمعلمااة  ااد تصاا ي اناا  

توا نيااة طويلااة  % وااالا ي  ااد نتااا   امت ااا  ال اادود القا لااة  وجااود  اقااة9مرااتوه معنويااة 

                                                           
17Pesarran. H; Shin. Y, An Autoregressive Distributed Lag Modeling Approach to 

Cointegration Analysis, 1997.  
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( 9.226-، 2.72-) ااد النماولجين ECT(-1)ي  قيماة . تشااألجل  اين جنتاجياة العمال وم اددات ا

 %922.6ح ملال التاوا ن وصال  جلا  جلا  را  ة   يا   ااد تصا ي ند ل  الت تياق األول االتاا
 ة اشا   ااد النماولل التااند العود  جلا  الو ات التاوا ند ياتم ماال اقال مان تراع ن  جاة  ،رنويا  

   .تق ي ا  اد النمولل األول رنة وش  مال و 
 AIC معمومات باعتماد معيار ARDL-ECMذج تصحيح الخطأ تقدير نما(  نتائج 5الجدول )

               Model 
Variable 

M(1) = ARDL [1,0,2,1] M(2)= ARDL 
[1.1,1,2] 

D(LKL) 6.308 
(4.333)** 

1.205 
(0.5301) 

D(LFDI) 0.1785 
(1.1826) 

 

D(LS) -0.4626 
(-0.2735) 

 

D(LS(-1)) -12.662434 
(-7.1639)** 

 

D(LOPEN)  1.099 
(1.261) 

D(LOPEN(-1))  -2.814 
(-3.793)** 

D(LEB)  0.349 
(0.575) 

ECT(-1) -0.9097 
(-7.548)** 

-1.448 
(-7.939)** 

R-squared 0.799 0.70559 

F-static 9.1136 
{0.00014}** 

4.4937 
{0.005}** 

DW-static 2.6575 1.9909 

Breusch-Godfrey Serial 
Correlation LM 
 

3.631 
{0.1628} 

5.977 
{0.0504} 

Jarque-Bera 0.6966 
{0.70588} 

0.6108 
{0.7368} 

Heteroskedasticity Test: 
Breusch-Pagan-Godfrey 
 

13.47878 
{0.0613} 

16.444 
{0.0364} 

 او  ااة Fا تمالياة   لجتشي   { }الم رو ة و ين  tج صا ية جل  تشي  األ قام  ين )( ، ة د من ق ل ال ا تا المصدر 
  ل  الت تيق. %3، %9معنوية المعلمة  ند مرتوه معنوية   لج**،* تشي   رق االمت ا  المرتمدم
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اا جاال  ااين ع ااص شاا ل العاقااة قصااي   األا ايمااا يتعلااق  نمااالل تصاا يح المطااف التااد تام 
ا   ؛ اقاد جاد تصا يح المطافج ااة جلا   ا (6، 5جنتاجية العمل وم ددات ا )المعادال  

 د:ت ل  الن و اآل نتا   تقدي اا

D(LLP) = 6.308*D(LKL)  -0.462*D(LS)  -12.662*D(LS(-1)) + 

0.178*D(LFDI)  -0.909*ECT(-1)                                        …(5) 

D(LLP) = 1.205*D(LKL) + 0.349*D(LEB) + 1.099*D(LOPEN)  

-2.814*D(LOPEN(-1-1.448*ECT(-1)                          ...(8) 

تماتاال تاافتي  نصاايق  اص المااال المااادة ( 6، 5) تظ اا  نتااا   التقاادي  الااوا د  اااد المعااادال 
ين ( ااااد ت دياااد جنتاجياااة العمااال المااادمد ااااد  اااا األجلاااEBوم شااا  التعلااايم )وم شااا  االن تااااي 

م شا  التعلايم   لاج النرا ة اد  ا األجلاين ش ل الا التفتي  القصي  والطويل؛ اد  ين يت اين 
(S)   اد األجل القصي .مت  دم معنوية الا التفتي  واالرتتما  األجن د الم اش 

 نماذج المقدرل لدالة إنتاجية العمل التقييم  6.3
توايااق النمااولجين المقااد ين  جااود ( جلاا  3د الجاادول ا ااان )الااوا د  ااانتااا   ال اشااا  

ت رااي  ت ياا ا   ال  ياا    لاا  اوقااد ت  ،اااد األجاال الطوياالوم ااددات ا لدالااة جنتاجيااة العماال 
 -لمن مال ا ت اع قيمة معامل الت دياد المعادّ  اد قطاع المدما مرتوه جنتاجية العمل 

 Fماان مااال ج صااا ية  اي ااا   ا لّاامعنويااة النمااولل و  -%52 اان التااد لاام تقااّل اااد  لي مااا
ماان  ناا  نتااا   االمت ااا ا  التشميصااية ملااو النمااولجين االلد  يّ  %.77قااد ن  ا تمااال تقااة 

-Breusch)ج صاااا ية  القيمااة اال تماليااة –مشاا لة اال ت اااط الاالاتد الترلرااالد لألمطااا  

Godfrey LM)  القيماة  –ومشا لة  ادم ت اا  ت ااين األمطاا  العشاوا ية  -% 9مان  ا  ا
، -%1ا  اا  ماان  (Breusch-Pagan-Godfrey)اال تماليااة ج صااا ية  اااة اااد امت ااا  

 .الن األمطا  للتو يت الط يعدم وع  (Jarque- Bera) ما  ّين امت ا  
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  سادسًا  الخاتمة والنتائج والتوصيات
اد اقتصاادا  دول العاالم  شا ٍل  اام والادول النامياة  انطاقا  من اامية قطاع المدما 

 ش ٍل ماص؛ و  نا    ل   ا و   ت راين معادال  نماو جنتاجياة العمال ااد االا القطااع؛ 
 ّ    الن الد ارة  ل  تقدي  دالة جنتاجية العمل اد الا القطاع وتقييم ات  ااام العوامال 

 الرو ية. الم دد  ل لن اجنتاجية اد  الة الجم و ية الع  ية 
اااد العماال جنتاجيااة اااام م ااددا   تاافتي نمااولجين يقيرااان  توّصاال  الد ارااة جلاا  تقاادي 

ومتورط  دد  ، اص المال المادةنصيق العامل من  لٌّ من اي ا ظ   ي قطاع المدما ،
 ؛ تااافتي  موجاااق ومعناااوة االن تااايوم شااا   ،ونرااا ة اجن اااق  لااا  التعلااايم ،راانوا  الد اراااة

واااد نتيجااة متوااقااة ماات األد يااا  االقتصااادية ونتااا   الد ارااا  الرااا قة ال ا تااة اااد ااالا 
جلا   وا ِشاي    ،راال ا  ومعنوياا  اي اا  االرتتما  األجن د الم اش  المجال، اد  ين  ان تفتي  

 .الن النتيجة و ا ألر اق ال امنة ا
القاا لتين  وجاود تافتي  ش ل  لد  األول  والتانية  تم  ق ول ال   يتين نا    ل  ما ر ق؛ 

. ااد  اين تام جيجا د ل ل من  اص المال المادة ومرتوه تعليم العامل اد جنتاجية العمال
االن تاااي االقتصااادة دو  جيجااا د اااد  لتالتااة  شاا ل ج  ااد؛ جل  ااان ل ياااد ق ااول ال   ااية ا

 ياااد  جنتاجيااة العماال، مقا نااة  اادو  االرااتتما  األجن ااد الم اشاا  الاالة  ااان راال يا ، وقااد تاام  
 تو يح األر اق الم ر   لللد.

آماا    لااجماان مصااد    اامااتام ال ياناا من ااا ،مجمو ااة ماان الصااعو ا ال  اا   واجااا
قا اااد   او االن تااااداو  ،ق النقاااد الع  اااداو صاااندو  ،)راااوا   المجمو اااة اج صاااا ية الراااو ية

لقطاااااع  والقياراااية والد ارااااا  العلمياااة االقتصااااادية  و قلااااة ال  اااو   ياناااا  ال نااااد الااادولد(،
لاالا توصااد ااالن الد ارااة   ياااد  االاتمااام   االا النااوع ماان الد ارااا  . الماادما  اااد رااو ية

قتاااا اي الاالقتصااااادية و    اا  النظ يااااة غياااا   اايااااة لقياااااص المشااااألّن الد اراااا ؛وتشااااجيع ا
 ارت اتيجيا  دقيقة لمعالجت ا.ريارا  و 
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 االلد توصااد الد ارااة   اا و   العماال  لاا  اتمااال اججاا ا ا  الا مااة لت رااين م ااا ا  
وت ااديا   العاااملين و ااات مرااتواام التعليمااد والتاافايلد  مااا يااتا م ومتطل ااا  رااوق العماال

تطوي  مرتوه جنتاجياة العمال،  ادمن تفتي  لما لللد  م  لة ج اد  ال نا  والتنمية المق لة؛
ما االتصااااال  الراااي  و   اوتشاااجيع  اااالت ااق مااات  يااااد  االراااتتما ا  ااااد القطا اااا  المدمياااة

والماااال والتااافمين و يااااد  اال تمااااد  لااا  الت نولوجياااا ااااد اااالن المجااااال  لا تقاااا   تنااراااية 
ج اد  النظ  اد ريارة تو يت جق ت للد  .ولت رين ال نية الت تية ايا ،االقتصاد الرو ة

  ّل ااا االراتتما ا  األجن ياة الم اشاا   والتا ميص ل اا  مااا يمادم قطا اا  االقتصاااد الاوطند
مااان آتا ااااا الرااال ية ااااد االقتصااااد  وال اااد   ،ويااان ض   نتاجياااة العمااال ااااد اااالن القطا اااا 

نتاجية العمل  ل   د روا .   وا 
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