
 في األردن الُمتناهية الِصَغرأثر رأس المال البشري على أداء المشاريع الصغيرة و 

 إعداد

 محّمد موسى حسن رمضان

 إشراف

 الدكتورة سحر أبو بكر

 الُمَلَخص

 التعليم، الخبرة العملي ، التدريب، المهارات() رأس المال البشةةةةةةةر   أثرالتعرف على  إلى الّدراسةةةةةةة هدفت 

 .(الُنمّو، الِحّص  السوقي ، االبتكار) الصغيرة والُمتناهي  الِصَغر في األردنعلى أداء المشاريع 

من جميع المشةةةةةةةةةاريع  الّدراسةةةةةةةةة مجتمع   يا تكون وقد اسةةةةةةةةةتخدا البا ا المنها الويةةةةةةةةة ي التحليلي،  

َغرالصةةغيرة و  َغرلدى مؤسةةسةةات تمويم المشةةاريع الصةةغيرة و  ا  المسةةجل  رسةةمي الُمتناهي  الصةةِ في  الُمتناهي  الصةةِ

( 350من ) فتكونت الّدراسة  عين مشةرو،، أما ( 1394 يا بلغ عدد هذه المشةاريع وفاا للسةج ت )، األردن

المشاريع  يو مالكمن مدير  أ )420(و دة المعاين   وشملت ،من المشاريع العامل  في مدين  عمان ا  مشروع

اسةةةةتبان  وا دة على المشةةةةاريع التي كاوا مالكيها  مدارتها مباشةةةةرة،   ، إذ تم توزيعضةةةةمن العين ختيارهااتم  التي

وتم االعتماد على واسةةتبانتين على المشةةاريع التي يديرها المالش  مشةةارر  مدير متخصةة  ومسةةتام للمشةةرو،، 

 ( يةةةةةةالح  للتحليم ا، صةةةةةةا ي،339أسةةةةةةترد منها )سةةةةةةتبان  ا 420 وزعتسةةةةةةتبان  في جمع البيانات  يا اال

تم تحليم البيانات وقد تويةةةةلت الّدراسةةةة  (، SPSS) االجتماعي للعلوا   صةةةةا ي برناما الرزم  ا،اسةةةةتخداا وب

 إلى اآلتي: 



تحرص على توفر رأس المال البشر  من ذو   الّدراس موضع  الُمتناهي  الِصَغرأن المشاريع الصغيرة و  .1

 المؤه ت العلمي  العالي  والخبرات العملي  والمهارات. 

المال البشر  )التعليم، التدريب، المهارات( على أداء المشاريع  رأس  عادأل إ صا ي ذو دالل   أثروجود  .2

  .)كمتغير رلي( ه مجتمع أ عاد  األردنالصغيرة ومتناهي  الصغر في 

المشاريع والِحّص  السوقي  في نمو رم من اللبعد )الخبرة العملي ( على  إ صا ي ذو دالل   أثرعدا وجود  .3

 في األردن.  ومتناهي  الصغر الصغيرة

 )التدريب( على نمو المشاريع الصغيرة ومتناهي  الصغر في األردن. لبعد  إ صا ي ذو دالل   أثرعدا وجود  .4

 االبتكار(.)المتغير ال رعي التا ع على  لبعد )المهارات( إ صا ي ذو دالل   أثرعدا وجود  .5

المشةةةةةاريع الصةةةةةغيرة  اسةةةةةتمرار اهتماا مالكي ومدراء ضةةةةةرورة  الّدراسةةةةة وفي ضةةةةةوء هذه النتا ا تويةةةةةي 

َغرو  برأس المال البشةةةةةةةةةةةر  من  يا الحرص على اسةةةةةةةةةةةتاةاا ذو  المؤه ت العلمي  العالي   الُمتناهي  الصةةةةةةةةةةةِ

 تاواوأن والخبرات العملي ، ومن كمتلكون مهارات متعددة ولديهم الادرة على رفع مسةةةةةةةةةةةةةةتوى أداء المشةةةةةةةةةةةةةةاريع، 

 .قدراتهم مستوى  من ترفع التيالمتخصص   التدريبي   الدورات فيها العاملين بتزويد
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Abstract 

This study aims to examine the impact of Human Capital (Education, Work 

Experience, Training, and Skills) on Small and Micro Projects Performance in 

Jordan (Growth, Market Share, and Innovation). 

The researcher employed the analytical descriptive approach in this study the 

study population consisted of all small and micro projects that officially registered 

to the organizations financing the small and micro projects in Jordan.  The number 

of these projects -according to records, around (1394) projects. The study sample 

consisted of (350) projects that working in the capital Amman. The sampling unit 

included (420) of the directors or the owners of the projects who were selected in 

the sample. Furthermore, the researcher depended on the questionnaires to collect 

data, so a sum of (420) questionnaires have been distributed, and (339) were 

recovered and considered valid for the statistical analysis. The data has been 



analyzed by using Statistical Package for Social Sciences (SPSS). the following 

results have been found: 

1. The Small and Micro Projects in question are keen to the availability of 

Human Capital whom they have high Education qualification, Work 

Experience, and Skills. 

2. There is a statistical significance impact for the Human Capital dimensions 

(Education, Training, and Skills) on the small and micro projects Performance 

in Jordan. 

3. There is no statistical significance impact for the dimension (Work 

Experience) on the Growth and the Market Share of the small and micro 

projects in Jordan. 

4. There is no statistical significance impact for the dimension (Training) on the 

Growth of the small and micro projects in Jordan. 

5. There is no statistical significance impact for the dimension (Skills) on the 

Dependent sub- Variable (Innovation). 

              Based on the above- mentioned results, the study recommended that the 

owners and the directors of the Small and Micro Projects shall give a considerable 

attention to the Human Capital by recruiting high qualified people and those who 

have working experience. In addition to people who have multi- skills and the 



ability to upgrade projects Performance. Moreover, they shall provide specialized 

training courses to projects’ workers to raise the level of their abilities.  

 

 


