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إهـ ـ ـ ـ ـ ــداء
إلى شمسي الوهاج ،يا من أحمل اسمك بكل فخر إلى من يرتعش قلبي لذكراك
إلى من ناضل و كافح و تسلق جبال الصعاب ،و علمني التواضع و النجاح
أبي ،إلى روحك الطاهرة ألف تحية و سالم وتغمدك بواسع رحمته وأسكنك فسيح جناته ...
إلى قمري المنير ،والى من تتسابق الكلمات التي لن توفيها حقها ،لتخرج معبرة عن مكنون ذاتها
إلى القلب الناصع بالبياض يا من علمتني التحلي بالصبر ألصل إلى ما يرضي هللا
وعندما تكسوني الهموم أسبح في بحر حنانها ليخفف من آالمي ..أمي الحبيبة الغالية ..
إلى زوجتي العزيزة التي رافقتني في رحلة الحياة و سهرت على راحتي و آنست وحشتي في مسيرتي.
إلى بناتي الغاليات على قلبي و فلذات كبدي ،و سبب عشقي للحياة.
إلى ابني الغالي رمضان و قرة عيني ،و من وهبني هللا إياه في نهاية إعدادي للرسالة.
إلى أخواتي و أزواجهن و أبنائهن ،،القلوب الرقيقة و النفوس البريئة يا من عاشرني و تقاسم معي أفراحي

وأحزاني ..

إلى أهلي وجميع عائلتي و أقاربي ،،الذين وجدت عندهم دفء مالذي بعد طول غربتي ..
إلى رب أخ لم تلده لك أمك  ،،و كانوا خير سند و عون لي ،إلى زمالئي و أصدقائي.
إلى كل حبة تراب من وطني فلسطين الغالي علينا جميعا.
والى جميع شهدائنا األبرار ،و جميع أسرانا البواسل المحررين ،و الذين ما زالوا قابعين في زنازين المحتلين إلى

أن ينالوا كامل حرياتهم

إلى كل من علَّمني حرف ا أهدي هذا الجهد المتواضع راجي ا من المولى عز وجل أن يجد القبول والنجاح

الباحث
ب

شكر وتقدير
الحمد هلل الذي بعث فينا من األميين الصادق األمين و نور الهدى – صلى هللا عليه و سلم -هادي
وبشي ار ،الحمد هلل تعالى كما ينبغي لجالل وجه و عظيم قدره و سلطانه الذي ألهمني الصبر و الطموح و سدد

خطاي ،الحمد هلل على نعمه الذي من علي بإكمال هذا البحث وال يسعني في هذا الوقت إال أن أتقدم ببالغ شكري
وتقديري وخالص امتناني ألستاذي الدكتور الفاضل /علي سليمان النعامي حيث شرفني بعلمه القيم طوال
مسيرتي التعليمية بهذه المرحلة ،و الذي شرفني لتفضله باإلشراف على هذه الرسالة و على ما بذله من جهد؛ كي
تكتمل بهذا الشكل ،كما أدين بالشكر و العرفان لألستاذ الدكتور الفاضل /إبراهيم علي اكد حيث كان لمشاركته

في اإلشراف على هذه الرسالة أكبر األثر في إث ارئها بأفكاره النيرة و معلوماته القيمة ،فلم يبخل بجهد أو بإسداء

نصائحه.

كما ال يسعني إال أن أتقدم بجزيل الشكر إلى جامعة األزهر و كلية االقتصاد و العلوم اإلدارية و إلى

جميع أساتذتي الذين قادوا مسيرتي خالل المرحلة التعليمية ،و ال أنسى أن أشكر الجامعة اإلسالمية ممثلة
بأساتذتي الذين أمدوني بمناهل العلم و سعة آرائهم.
كما أتقدم بالشكر الجزيل لألساتذة األفاضل أعضاء لجنة المناقشة كل من األستاذ الدكتور /سالم حلس
أستاذ المحاسبة المشارك في الجامعة اإلسالمية ،و الدكتور /مفيد الشيخ علي أستاذ المحاسبة المساعد في

جامعة األزهر بغزة على ما بذلوه من جهد في قراءة هذا الجهد المتواضع ،و على ما يقدمونه من مقترحاتهم
القيمة .
مع خالص شكري للدكتور /نافذ بركات على ما قدمه من جهد و مساعدة في التحليل اإلحصائي،
والشكر موصول أيضا لألساتذة األفاضل محكمي االستبانة من خبراء و محكمين على ما قدموه من آراء قيمة
إلثراء مادة البحث.

وكل الشكر والتقدير للدكتور /خليل حماد على تدقيق هذه الدراسة لغويا.
و ال أنسى أن أتقدم بعظيم الشكر و االمتنان لكل من األخوين الزميلين  /كمال النجار -عالء فياض

على مساعدتهما لي في توزيع االستبانات و تواصلهما معي في المحافظات الشمالية و ما بذاله من جهد وتعب.

الباحث
ت

ملخص الدراسة
هدفت هذه الدراسة التعرف إلى دور محاسبة الموارد البشرية في رفع كفاءة األداء المالي على الشركات
المساهمة الفلسطينية المدرجة في بورصة فلسطين ،و ذلك من خالل المؤشرات المالية التقليدية (السيولة ،النشاط،
الربحية ) ،و المؤشرات المالية الحديثة ،و من أهمها ( القيمة السوقية المضافة ،و القيمة االقتصادية المضافة).

و لتحقيق غرض هذه الدراسة فقد اتبعت المنهج الوصفي التحليلي ،و يتألف مجتمع الدراسة من الشركات

المساهمة التي يزيد رأسمالها عن ( 4مليون  ،)$و قد تم إعداد و توزيع ( )60استبانة على كافة الشركات البالغ
عددها ( )43شركة ،و تم استرداد (  )52منها أي بنسبة (  )%86.66و هي تتمثل في ردود ( )39شركة ،فيما تم

استخراج النسب و المؤشرات المالية من القوائم المالية المنشورة في بورصة فلسطين خالل األعوام ()2014 -2011
.
و قد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها  :أظهرت الدراسة خالل السنوات األربعة تطورا في زيادة

قيمة المورد البشري في القطاعات الخمس ،و قد بلغت نسبة متوسط التغير في تطور قيمة المورد البشري بين
(  )%33.6 - %7.8حيث بلغت أعلى نسبة في قطاع البنوك ،و أقلها في قطاع التأمين ،كما كشفت الدراسة على
تحسن في كفاءة األداء المالي ،حيث أظهرت أن أكثر المؤشرات شهد تحسنا خالل األعوام (  )2014-2011هو

مؤشر القيمة السوقية المضافة يليه في الترتيب كل من مؤشرات السيولة و النشاط و مؤشر القيمة االقتصادية ،و أن
مؤشر الربحية أقل المؤشرات التي شهدت تحسنا خالل السنوات األربع السابقة ،و قدمت الدراسة عدة توصيات أهمها
 :التأكيد على أهمية الموارد البشرية على مستوى الوحدات االقتصادية المختلفة ،و على مستوى االقتصاد القومي

ككل ،و تقترح الدراسة بتفصيل اإلفصاح الطوعي عن الموارد البشرية في تقارير منفصلة ،و ذلك من أجل تسهيل

إجراء المقارنات لقياس التغير في قيمة الموارد البشرية بهدف اتخاذ الق اررات المالئمة.

ث

Abstract
This study aimed to identify the role of human resources accounting in raising the efficiency
of the financial performance of corporations listed on Palestine Exchange (PEX). This efficiency will
examined through the traditional financial indicators ( Liquidity – Activity-Profitability) and the
modern financial indicators among them ( The added market value, the added economical value).
To achieve the purposes of this study, the descriptive analytical method is used and it’s the
study's population consists of public with capital more than $4 million corporation..
A 60 questionnaire were prepared, and distributed to the 43 Corporations, 52
questionnaires were returned which represent a percentage of 86.66% for a number of 39
companies.
The ratio’s and financial indicators were extracted from the financial lists published in
Palestinian exchange market during the period (2011-2014).
The study shows many results among them an increase in the human resources value in the
five sectors. The average rate of change in the human resources value was between 7.8% and
33.6%, and the highest percentage was for the Bank’s sector and the lowest for the Insurance
sector.
The study shows also an improvement in the financial performance efficiency , where many
indicators have improved during the years 2011-2014 The added market value, followed by
liquidity indicator, Activity indicator and the economic value indicator; respectively. The
profitability indicator has the lowest improvement during the past four years.
The study results in several recommendations. The most important one is to emphasize the
importance of the human resources on all levels of different economic units, of changes as well as
on the national level. The study suggests the division of voluntary disclosure on human resources
in separate reports in order to facilitate the comparison change in the human resources value in
order to take the appropriate actions.
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 1.1المقدمة :
تعد المحاسبة عن الموارد البشرية من الموضوعات الحديثة نسبيا ،في مجال المحاسبة؛ حيث ظهرت

بوادر االهتمام بها من قبل المحاسبين منذ أواسط الستينات من القرن السابق ،وقد كان رأس المال البشري مستأث ار
باألهمية القصوى  ،فالمحاسبة بشكلها التقليدي لم تتعامل مع الموارد البشرية إال من ناحية تسجيل الرواتب

واألجور ،والتعويضات على اعتبارها نفقات جارية.

و قد عرفت لجنة المحاسبين األمريكيين (  )A.A.Aفي تقريرها األول عام ( 1973م) المحاسبة عن
الموارد ال بشرية بأنها " عملية تحديد وقياس البيانات المتعلقة بالموارد البشرية وتوصيل لتلك المعلومات إلى
األطراف المعنية " (. )Steen,2011,p:8

و لكن على الرغم من اهتمام الباحثين بدور المحاسبة عن الموارد البشرية إال أنها ال تفي بمتطلبات

المبادئ المحاسبية المقبولة قبوال عامة ( )GAAPوبخاصة فيما يتعلق باالعتراف و القياس و الموثوقية

والمالئمة واإلفصاح داخل القوائم المالية و اقتصارها غالبا على المالحظات و التفسيرات المرفقة بالقوائم  ،و ذلك
لعدم توفر شروط تحقيق هذه المتطلبات ،خاصة ما يتعلق بشرط التعريف و شرط القياس التي لم تتناولها معايير

المحاسبة الدولية (  )IASإال من خالل المعيار الدولي ( (No38الخاص باألصول غير الملموسة  ،و كال من
المعيارين ( (No19:26الخاص بمنافع الموظفين و منافع التقاعد .
و قد سبق االقتصاديون المحاسبين في إدراك أهمية هذا الدور للموارد البشرية؛ حيث سعوا إلى تطويـر

بعض النظريات لقياس القيمة االقتصادية لهذه الموارد مثل :نظريات آدم سميث ( )Adam Smithفي كتابه

ثروة األمم سنة ( 1776م) ،و لكن جل اهتمامهم في هذا الشأن كان موجها لقياس القيمة على مستوى االقتصاد
القومي أكثر منها على مستوى الوحدة االقتصادية (.)Schultz, 1961,p:2

و لما كانت االدارة في الوحدة االقتصادية تعتمد على المحاسبة في الحصول على المعلومات الالزمة،

كان ال بد من استحداث إجراءات و معالجات تتناسب مع طبيعة هذه الموارد المراد تحديد قيمتها ،و ذلك في

إطار المحاسبة عن الموارد البشرية التي يمكن اعتبارها أداة إدارية يمكن االعتماد عليها للحصول على هذه
المعلومات الهامة ،و المتعلقة بتحديد تكاليف تعيين الموظفين و تدريبهم ،و التعويضات و تحديد البدائل المختلفة

( مطر.)53 :2013،
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و تعتبر تكاليف االستقطاب و االختيار ،و التعيين و التدريب للعاملين مهمة ؛ نظ ار ألنها ال تمثل
إنفاقا جاريا ،بل هي استثمارات في البشر لدرجة أن بعض المنشآت قد تنفق على االستثمارات في البشر أكثر
مما تنفق على االستثمار في اآلالت و المعدات ،فشركة ابل ( )Appleعلى سبيل المثال دفعت مبلغ

( )$500000كمكافأة ألحد الموظفين مقابل انضمامه للشركة ،لذلك سمي االستثمار في الموارد البشرية برأس

المال البشري (جابر)34 :2007 ،؛ حيث أضحت الحاجة إلى رأس المال البشري تضاهي الحاجة إلى رأس
المال المادي ،و قد يزيد في االهمية عنه لما لها من قوة و تأثير في مجال العلم و االبداع؛ و حيث إن العديد

من المؤسسات و الشركات الفلسطينية تعتمد في إنتاج منتجاتها و خدماتها األساسية على العنصر البشري ،لذا
تسعى الدراسة إلى إظهار أهمية القياس المحاسبي للموارد البشرية و اإلفصاح الطوعي عنها في القوائم المالية،

وا براز دور محاسبة الموارد البشرية في رفع كفاءة االداء المالي للشركات المساهمة العامة الفلسطينية و إظهار
التباين فيما بينها ،بعد مناقشة المحاسبة عن الموارد البشرية و طرق و أساليب قياس تلك الموارد .

 1.2مشكلة الدراسة :
تتركز جوهر مشكلة الدراسة في دور محاسبة الموارد البشرية في رفع كفاءة األداء المالي للشركات
المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين.
و على ضوء ذلك تتمحور مشكلة الدراسة في اإلجابة عن األسئلة التالية :
 .1هل للمحاسبة عن الموارد البشرية دور مهم من المنظور االستراتيجي في رفع كفاءة األداء المالي للشركات
المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ؟.

 .2هل يعكس اإلفصاح الطوعي عن الموارد البشرية المزيد من المصداقية و الثقة في التقارير المالية عند مستوى
داللة    0.05؟.
 .3هل التباين في كمية و جودة اإلفصاح الطوعي له تأثير مهم على كفاءة األداء المالي بين الشركات
المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ؟.
 .4هل هناك معوقات و عقبات تمنع أو تقلل من قدرة الشركات على تعزيز كمية ،وجودة اإلفصاح الطوعي فيما
يتعلق بالمحاسبة عن الموارد البشرية لدى الشركات المدرجة في بورصة فلسطين ؟.
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 1.3أهمية الدراسة :
تكمن أهمية الدراسة فيما يلي :
 .1تتناول موضوعا مهما من خالل االهتمام بالعنصر البشري في كل الوحدات االقتصادية على اختالف أنواعها
و أحجامها  ،و من هنا يتوجب االعتناء بالموارد البشرية بالطرق المثلى في توظيف و استثمار مهارات تلك

الموارد .
 .2مناقشة طرق و أساليب قياس الموارد البشرية ،و محاوالت تطوير تلك األســس لتحديد قيمتها؛ ألنها أصبحت
في عصر يعتمد على ابداع العقل البشري (حيث ما ال تستطيع قياسه؛ لن تستطيع إدارته) (ليكرت. )1971،

 .3المعلومات المتعلقة بالموارد البشرية هي معلومات مالئمة مفيدة التخاذ مجموعة من الق اررات التخطيطية
والتمويلية لجميع المجاالت .

 1.4أهداف الدراسة  :تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي :
 .1بيان دور المحاسبة عن الموارد البشرية في رفع كفاءة األداء المالي للشركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين.

 .2تحديد أثر اإلفصاح الطوعي عن الموارد البشرية في المزيد من المصداقية و الثقة في التقارير المالية عند
مستوى داللة .   0.05

 .3بيان تأثير االختالف و التباين في كمية و جودة اإلفصاح الطوعي له على كفاءة األداء المالي ،بين
الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين.
 .4توضيح دراسة وجود معوقات تحد و تمنع من مدى قدرة الشركات على تعزيز كمية و جودة اإلفصاح
الطوعي فيما يتعلق بالمحاسبة عن الموارد البشرية لدى الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة

فلسطين.

 1.5متغيرات الدراسة:
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المتغير المستقل  -:يتمثل في دور محاسبة الموارد البشرية؛ حيث استعرضت العديد من الدراسات
السابقة عدة أساليب ونماذج لقياس تكلفة وقيمة الموارد البشرية ،و في هذه الدراسة اختار الباحث نموذجا اقترحه
( جمعة ،2008 ،ص )13:لحسـاب قيمـة الموارد البشريـة ،و يسـمى بنموذج

البشري ):

( قياس قيمة خدمـات المورد

 نموذج (قياس قيمة خدمات المورد البشري ) :
و يرجع اختيار الباحث لهذا النموذج ،إلمكانية توفر بيانات لمتغيرات الدراسة بمعلومات قابلة للقياس و

التقويم ،و توفر البيانات و المعلومات المالية المالئمة لها ،و ذلك من خالل القوائم المالية المنشورة للشركات
المدرجة في بورصة فلسطين عبر االنترنت و االستفسار عبر الهاتف و اإليميل ،إضافة إلى أن معادلة النموذج

تشتمل على متغيرات لها عالقة باألداء المالي.

و تتمثل تلك المعادلة بعالقة المتغيرات :
Vt = ) Wct + Tct ) × Rt / Et
حيث إن :
 =Vtقيمة المورد البشري في نهاية الفترة .
 =Wctإجمالي الرواتب و األجور والمنافع األخرى التي يحصل عليها العاملون خالل الفترة .
 = TCtنفقات التدريب والتطوير المتحققة خالل الفترة .
 = Rtمجموع اإليرادات التشغيلية للفترة .
 = Etمجموع مصروفات التشغيل للفترة .
المتغير التابع -:يتمثل في كفاءة االداء المالي للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين.
و سيتم استخدام عدة نسب و مؤشرات مالية لقياس كفاءة األداء المالي :
 نسب السيولة :
نسب النقدية .
نسبة السيولة .
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 نسب الربحية :
العائد على اجمالي االصول .
العائد على حقوق الملكية .
 نسب النشاط :
معدل دوران األصول المتداولة .
معدل دوران رأس المال العامل .
 مؤشر القيمة االقتصادية المضافة ( : )EVAو تشمل المتغيرين
EVA = NOPAT – r * TAt-1
حيث إن:
 = NOPATالربح المحاسبي بعد الضرائب للفترة .t
 = rتكلفة رأس المال .
 = TAt-1إجمالي األصول المستخدمة في بداية الفترة .
 مؤشر القيمة السوقية المضافة (: )MVA
 = MVAالقيمة السوقية لحقوق الملكية – القيمة الدفترية لحقوق الملكية
و الشكل رقم (  )1.1يوضح العالقة بين المتغيرين :
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شكل رقم ( )1.1يبين العالقة المتوقعه بين المتغيرين

المتغير المستقل
المحاسبة عن الموارد البشرية

قيمة المورد البشري في الشركات المساهمة العامة
مصاريف الرواتب

نفقات التدريب

واآلجور وكافة المنافع

والتطوير

إيرادات تشغيلية

مصــاريف تش ــغيلية

االخري
قيمة المهارات
والخبرات لتحديد
مستوي الرواتب

االستغالل األمثل للموارد

ترشيد اتخاذ

البشرية

الق اررات المالية
المالئمة

مصداقية القياس
بمؤشرات األداء المالي

تحسن في مؤشرات النمو
التغير في نسب
( السيولة السريعة)

التغير في
نسب النشاط

التغير في

التغير في القيمة

نسب الربحية

االقتصادية
EVA

كفاءة األداء المالي للشركات المساهمة العامة
المتغير التابع
( المصدر  :إعداد الباحث )
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التغير في القيمة
السوقية
MVA

 1.6فرضيات الدراسة:
اعتمد الباحث في اإلجابة عن مشكالت الدراسة بالفرضيات التالية :
أولا  -فرضيات الجانب الميداني :
و تتكون من أربع فرضيات رئيسة :
الفرضية األولى :
يوجد دور مهم لمحاسبة الموارد البشرية في رفع كفاءة األداء المالي للشركات المساهمة العامة
الفلسطينية المدرجة في بورصة فلسطين .
الفرضية الثانية :
يعكس اإلفصاح الطوعي عن الموارد البشرية المزيد من المصداقية و الثقة في التقارير المالية عند

مستوى داللة .   0.05
الفرضية الثالثة :

يوجد تأثير إيجابي في كمية و جودة اإلفصاح الطوعي للمحاسبة عن الموارد البشرية في رفع كفاءة

األداء المالي للشركات المساهمة العامة الفلسطينية .
الفرضية الرابعة :

يوجد معوقات تحد أو تمنع من مدى قدرة الشركات على تعزيز كمية و جودة اإلفصاح الطوعي فيما

يتعلق بالمحاسبة عن الموارد البشرية لدى الشركات المساهمة العامة الفلسطينية.
ثانيا  -فرضيات الجانب التطبيقي :
و تتكون من خمس فرضيات :
الفرضية األولى:
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ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة    0.05بين (  :Vtقيمة خدمات المورد
البشري) وبين ( :Ctمؤشر السيولة) في الفترة (2014 -2011م).
الفرضية الثانية:
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

  0.05

البشري) وبين ( : CAtمؤشر الربحية) في الفترة (2014 -2011م).

بين (  :Vtقيمة خدمات المورد

الفرضية الثالثة :
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   0.05

وبين ( : TAtمؤشرات النشاط ) في الفترة (2014 -2011م).

بين (  :Vtقيمة خدمات المورد البشري)

الفرضية الرابعة :
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة    0.05بين (  :Vtقيمة خدمات المورد البشري)

وبين ( :MVAtالقيمة السوقية المضافة) في الفترة (2014 -2011م).
الفرضية الخامسة :
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   0.05

بين (  : Vtقيمة خدمات المورد البشري)

وبين (: EVAtالقيمة االقتصادية المضافة) في الفترة (2014 -2011م).
 1.7حدود الدراسة:
 .1تقتصر الدراسة فقط على الشركات المساهمة العامة الفلسطينية المدرجة أسهمها في البورصة في كل من
المحافظات الشمالية و الجنوبية؛ و ذلك لتوفر بياناتها و قوائمها المالية على مواقع التداول الرسمي.

 .2تركز الدراسة على الشركات المساهمة العامة التي يتجاوز رأسمالها المدفوع  4مليون  $فأكثر؛ حيث يعكس
مدى حجم وقوة النشاط و المساهمة في تطوير االقتصاد الفلسطيني .

 .3الفترة الزمنية التي تتناولها الدراسة الميدانية تغطي األعوام (  2014 -2011م).
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 1.8الدراسات السابقة :
تعرض هذه الدراسة أدبيات الدراسات السابقة بتصنفيها إلى دراسات سابقة عربية ،و دراسات أجنبية من
خالل تناولها موضوع كل من محاسبة الموارد البشرية ،و رأس المال البشري و الفكري ،و ذلك من خالل

دراسات في أماكن و فترات زمنية مختلفة .

 1.8.1أوالا  -دراسات سابقة عربية :
 .1دراسة ( المدهون )2015 ،بعنوان " تطبيق محاسبة الموارد في البنوك التجارية في فلسطين :دراسة
ميدانية "

تهدف هذه الدراسة التعرف إلى دوافع و قواعد ومبادئ تطبيق محاسبة الموارد البشرية في البنوك

التجارية ،و التعرف إل ى الصعوبات و المعوقات التي تواجه تطبيقها ،و تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي
التحليلي ،وقد تم توزيع وتجميع استبانات على عينة ( )48موظفا في البنوك التجارية يشغلون في المراكز العليا
و المتوسطة ،و توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج أهمها :وجود دوافع لتطبيق محاسبة الموارد البشرية في

البنوك التجارية مثل مساهمته في تصميم نظام معلومات متكامل يجمع بين الجانب اإلداري والمحاسبي ،و لكنها

ال تقوم بإتباع القواعد و المبادئ لتطبيقها ،كذلك تستنج الدراسة وجود العديد من الصعوبات والمعوقات التي
تواجه تطبيق محاسبة الموارد البشرية ،و من أهمها صعوبة تقدير العوائد المستقبلية للموارد البشرية ،كذلك تمسك
اإلدارة بنظام المحاسبة التقليدي و عدم الرغبة في التغيير ،و توصي الدراسة بعدة اقتراحات منها :العمل على

إقناع السلطات التشريعية لسن قانون خاص بحق الملكية للموارد البشرية ليكون مبرر لمعاملته كأصل .

 .2دراسة ( زويلف  )2014،بعنوان " العوامل المؤثرة في مستوى اإلفصاح المحاسبي عن الموارد البشرية في
التقارير المالية للبنوك العاملة في األردن "

تتناول هذه الدراسة استكشاف أثر العوامل ذات العالقة ببعض خصائص البنك المتمثلة بالحجم ،والعمر،

وطبيعة النشاط  ،والربحية ،والجنسية ،في مستوى اإلفصاح عن الموارد البشرية في التقارير المالية السنوية

للبنوك في األردن ،فضال عن بيان مستوى اإلفصاح عن هذه الموارد في التقارير المذكورة .
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ويدخل اإلفصاح عن الموارد البشرية بشكل عام ضمن إطار اإلفصاح الطوعي (االختياري) حيث ال
يوجد في الوقت الراهن معيار محاسبي شامل لمعالجة قضية رأس المال البشري والفقرات المتعلقة به سواء في
معايير المحاسبة واإلبالغ المالي الدولية أم في غيرها من المعايير المحاسبية كالمعايير الصادرة عن مجلس

معايير المحاسبة المالية األمريكي).Financial Accounting Standards Board (FASB
و لتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير مؤشر لقياس مستوى اإلفصاح عن هذه الموارد في التقارير المالية

السنوية للبنوك المذكورة ،إضافة إلى استخدام أسلوب تحليل المحتوى لتحديد الفقرات ذات الصلة بالموارد البشرية
التي تم اإلفصاح عنها فعال في هذه التقارير .كما تم تطبيق نموذج النحدار المتعدد الختبار فرضيات الدراسة.
وقد بينت النتائج أن مستوى اإلفصاح العام عن الموارد البشرية في التقارير المالية السنوية للبنوك العاملة في

تأثير معنويا لخصائص البنك المتمثلة بالحجم والعمر والربحية والجنسية في
ا
األردن جاء متوسطا ،وأن هناك

مستوى هذا اإلفصاح ،فيما لم يكن هناك أثر دال إحصائيا لخاصية طبيعة نشاط البنك في مستوى اإلفصاح عن
الموارد البشرية في تلك التقارير.

 .3دراسة ( البشتاوي )2014 ،بعنوان " أثر رأس المال الفكري في تحسين ربحية شركات الصناعات
الدوائية األردنية "

هدفت هذه الدراسة إلى تعرف أثر رأس المال الفكري في تحسين ربحية شركات الصناعات الدوائية

األردنية ،و قد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي؛ حيث تم اختيار عينة مكونة من ( )11شركة دوائية في
األردن ،و ذلك باستخدام طريقة العينة الطبقية ،و قد توصلت الدراسة للعديد من النتائج أهمها :أن لرأس المال

الفكري ومكوناته الثالثة الرئيسة (البشري والهيكلي والزبائن) دو ار كبي ار وفعاال في تحسين ربحية شركات

الصناعات الدوائية األردنية ،و من أهم توصيات الدراسة فهي ضرورة استثمار األموال في رأس المال الفكري

للحصول على الموارد المعرفية ووضع خطة للمحافظة على رأس المال الفكري من خالل برامج التحفيز
المادي والمعنوي وتوفير األجواء المناسبة الستقطاب الخبرات والمهارات والكفاءات.

 .4دراسة ( مطر ،و نور ) 2013 ،بعنوان " مبررات و مزايا و معوقات تطبيق نظام محاسبة الموارد البشرية
في الشركات المساهمة العامة االردنية "

تعرض هذه الدراسة التعرف إل ى مبررات ومزايا ومعوقات تطبيق نظم محاسبة الموارد البشرية ،وذلك من

خالل مناقشة المبادئ و القواعد المحاسبية التي تحكم تلك النظم في حال تطبيقها.

و لتحقيق ذلك تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي ،و تصميم و توزيع استبانة على ثالث فئات من
العاملين في( )60شركة من الشركات المساهمة العامة األردنية تم اختيارهم بشكل عشوائي  ،و تكشف الدراسة
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عن نتائج أهمها :وجود إ جماع من قبل الفئات الثالث المشمولة في الدراسة حول المزايا التي تبرر تطبيق نظم
محاسبة الموارد البشرية في الشركات المساهمة العامة األردنية بسبب تعاظم قيمة اإلنفاق المالي الذي تنفقه هذه

الشركات في اقتناء ،و تنمية تلك الموارد في حين لم يتوفر إجماع بين هذه الفئات حول كل من األسس والمبادئ
التي تحكم مشاكل القياس واإلفصاح في حال تطبيق تلك النظم.
 .5دراسة (عبد الكريم )2013،بعنوان "محاسبة الموارد البشرية :المنطلقات النظرية و االشكاليات التطبيقية "
تهدف هذه الدراسة إلى توضيح مفهوم محاسبة الموارد البشرية وأهدافها ،وطرق قياس وتقييم األصول

البشرية من الناحية المحاسبية ،و التعرف إلى اإلشكاليات التي تعترض طريق تطبيقها في منشآت األعمال،
و ذلك باتباع المنهج الوصفي التحليلي ،و على استقصاء آراء عينة من مسؤولي الشركات الفلسطينية بخصوص

إمكانية ومعوقات قياس و إقرار األصول البشرية في القوائم المالية ،وقد شملت هذه العينة على(  ) 25مسؤوال
موزعين بين مدير مالي ومدقق داخلي في الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين .
و تكشف الدراسة عدة نتائج أهمها أن محاسبة الموارد البشرية تلعب دو ار هاما في عملية إعداد موازنة

الحصول على العنصر البشري بما تقدمه من تكاليف معيارية عن عمليات االستقطاب و التدريب و اختيار
العاملين ،كما أن آراء مسؤولي الشركات الماليين ال يؤيدون إلزام هذه الشركات بالمحاسبة على الموارد البشرية

في المستقبل المنظور نظ ار لصعوبة ذلك من الناحيتين النظرية والعملية.

 .6دراسة ( الجعارات  )2013 ،بعنوان " محاسبة الموارد البشرية بين االعتراف و القياس "
تسعى هذه الدراسة التطرق إلى مدى انطباق تعريف األصل على الموارد البشرية ،إضافة إلى مناقشة

إمكانية قياس الموارد البشرية ،و اعتمدت الدراسة على المنهج االستقرائي باإلضافة إلى استطالع آراء قطاع
األعمال حول المواضيع المتعلقة بالموارد البشرية وفقا لما تضمنها الستبيان المخصص لذلك ،و توصلت الدراسة

إلى إمكانية قياس الموارد البشرية بموجب نموذج تقترحه هذه الدراسة ،بما يؤدي إلى إمكانية االعتراف بها،
و توصي الدراسة بضرورة االعتراف بالموارد البشرية بناء على النموذج المقترح لقياسها .

 .7دراسة ( الشهري )2013،بعنوان " محاسبة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية "
تستكشف هذه الدراسة البحث في كيفية المحاسبة عن الموارد البشرية من حيث القياس و العرض

واإلفصاح ،و بيان أثر إدراج العنصر البشري على القوائم المالية ،و تعتمد هذه الدراسة على كل من المنهج
االستقرائي ،و المنهج الوصفي التحليلي؛ حيث تم توزيع ( )183استبانة على عينة بطريقة عشوائية من أفراد

مجتمع الدراسة المكون من فئتين :األكاديميون في قسم المحاسبة في الجامعات السعودية ،و المهنيون في مكاتب
المراجعة المرخص لها بمزاولة المهنة ،و توصلت الدراسة لنتائج أبرزها :إن األسلوب المالئم لقياس الموارد
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البشرية من وجه نظر األكاديميين هو أسلوب العوائد المستقبلية ،أما من وجهة نظر المهنيين فإن أسلوب التكلفة
االقتصادية يعد األسلوب األنسب مقارنة باألساليب األخرى ،و إن اإلفصاح الطوعي يساعد على زيادة المحتوى
المعلوماتي للقوائم المالية ،و من توصيات الدراسة أن تقوم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بإصدار معيار

يحدد للعرض والقياس و اإلفصاح عن الموارد البشرية .
 .8دراسة ( الشالحي )2012 ،بعنوان " تحديد طبيعة اإلفصاح اإلختياري عن الموارد البشرية في التقارير
المالية الصادرة عن الشركات الصناعية المساهمة العامة في دولة الكويت "

تكشف هذه الدراسة التعرف إلى مستوى اإلفصاح االختياري عن العناصر المتعلقة بالموارد البشرية في

الشركات الصناعية المساهمة العامة في دولة الكويت ،و اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي
و بالتطبيق بالطريقة القصدية على عينة مكونة من  20شركة مساهمة كويتية من أصل ( )28شركة صناعية
تتداول أسهمها في سوق الكويت لألوراق المالية ،و توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزها  :عدم قيام الشركات
الصناعية المساهمة باإلفصاح عن العناصر المتعلقة بالموارد البشرية ،كما بينت النتائج عدم وجود اختالف بين

الشركات الصناعية المساهمة الكويتية في تطبيق عناصر اإلفصاح االختياري المتعلقة بالموارد البشرية تعزى

لمتغير الربحية ،و في ضوء تلك النتائج توصي الدراسة بضرورة االهتمام بنشر ثقافة اإلفصاح االختياري
و ربطها بالمنافع االقتصادية التي يمكن أن تجنيها تلك الشركات لقاء ذلك ،مثل زيادة الربحية.

 .9دراسة ( الشكرجي  )2010،بعنوان " قياس رأس المال الفكري وأثره في ربحية المصارف "
تسعى الدراسة إلى قياس رأس المال الفكري و أثره في ربحية المصارف  ،و قد طبقت الدراسة على
عينة من مكونة من خمسة عشر مصرفا لتسع دول عربية من خالل اختبار فرضياته  ،و توصلت الدراسة لعدة

استنتاجات أبرزها :أنه على الرغم من تعدد المؤشرات (المالية و غير المالية) في قياس رأس المال الفكري إال
أن عملية استخدام تلك المؤشرات محددة بما توفره القوائم المالية للمصارف عينة الدراسة ،كما توصلت الى

وجود عالقة ارتباط و أثر معنوي بين رأس المال الفكري و ربحية تلك المصارف  ،و تقترح الدراسة أن تولي

المصارف اهتماما برأس المال الفكري بشرط إظهاره و عرضه في القوائم المالية و إظهار ما يقابله من أصول
معرفية و فكرية بحيث تبدأ بها الميزانية .
 .10دراسة ( جمعة )2008 ،بعنوان" :منهج جديد لقياس قيمة خدمات المورد البشري"

تتطرق هذه الدراسة إلى التعريف بمحاسبة الموارد البشرية ،والطرائق والمناهج المقترحة لتقييم الموارد
البشرية ،والمشاكل واالنتقادات التي تواجه كال منها ،من خالل اعتماد المنهج االستقرائي وبالتطبيق على عينة
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مكونة من خمس شركات اختيرت عشوائيا من بين أربعة عشر شركة أردنية ،و قد توصلت الدراسة إلى عدة
نتائج أهمها أن البشر موارد بالنسبة إلى المجتمع بشكل عام وليس بالنسبة إلى الشركة التي تستفيد من خدماتهم،
كما أن معظم أهداف محاسبة الموارد البشرية تركز على أغراض داخلية لتسهيل اإلدارة الكفؤة للموارد البشرية ،

وأن محاسبة الموارد البشرية ،هي أهم بكثير من البحث عن الوسائل التي يراد بها إظهار قيمة لألفراد في الميزانية

العامة ،وفي ضوء ذلك أوصت الدراسة بإظهار معلومات كافية عن العاملين في التقارير السنوية بصيغة

متناسقة.

 .11دراسة (سالم ) 2008 ،بعنوان " :مدى أهمية القياس واإلفصاح المحاسبي عن تكلفة الموارد البشرية
وأثره على اتخاذ الق اررات المالية :دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة في قطاع غزة.".

تسعى إلى دراسة وتحليل األهمية التي يحظى بها القياس و اإلفصاح المحاسبي عن تكلفة الموارد

البشرية  ،و إلى ضرورة إبداء االهتمام بهذه الموارد و خصوصا من ناحية المعالجة المحاسبية الخاصة لبياناتها
وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،و ذلك بالتطبيق على كبرى الشركات العاملة في قطاع غزة
حيث تم اختيار عينة من الشركات التي يعمل بها أكثر من( )10موظفين و يتجاوز رأسمالها ( 100الف ) $

فأكثر حيث بلغ عددها (  )100شركة بنسبة أكثر من  %50من مجتمع الدراسة ،ومن أهم النتائج التي توصلت
إليها الدراسة  :يوجد اهتمام مقبول بالبيانات الخاصة بالموارد البشرية إال أن هناك إهماال بالجانب الدفتري
والسجالت المنظمة للقياس المحاسبي للموارد البشرية ،كما أن توفير معلومات عن القيمة االقتصادية لألصول

البشرية يزيد من كفاءة اإلدارة في الرقابة عليها وفي استغاللها االستغالل األمثل الذي يحقق اإلنتاجية القصوى،

و قد أ وصت الدراسة بضرورة التفرقة بين النفقات التي تعتبر مصروفات جارية تحمل على نفس الفترة ،و تلك

التي يجب أن ترسمل و تظهر ضمن عناصر أصول المنشأة .

 1.8.2ثانيا  -دراسات سابقة أجنبية :
 .1دراسة ( )Chao,2015بعنوان " محاسبة الموارد البشرية :آثارها & اقرارها "
تكشف هذه الدراسة أهمية المحاسبة عن الموارد البشرية في المنظمات األهلية و اإلفصاح اإلعالمي
عنها بهدف اتخاذ الق اررات اإلدارية و المالية المالئمة ،و أنها كضمن األصول المعنوية تعتبر المحرك األساسي

لألصول المادية في تلك المنظمات ،و تعتمد الد ارسة على أسلوب الحصر الشامل ألربع وعشرين جمعية مدرجة
أسهمها في البورصة الهندية ،حيث توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها :أن ( )%63من الجمعيات
الكبرى تفصح طوعيا عن بيانات خاصة بالموظفين و إعداد الموارد البشرية من نفقات توظيف و إعالنات،

و مكافآت وغيرها ،و أن ( ) %37من اإلدارات العليا لتلك الجمعيات ال يقرون بأن القياس الكمي للموارد البشرية
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و اإلفصاح عنها يؤثر على اتخاذ الق اررات المالئمة رغم اعترافهم بأهمية المورد البشري في البيئة االقتصادية،
و االجتماعية.
 .2دراسة ( (Nurul, Amran,2014بعنوان " رأس المال البشري :نتائج التقارير المالية الصادرة عن
قطاع البنوك في بنغالدش دراسة تطبيقية "

توضح هذه الدراسة مدى طبيعة اإلفصاح الطوعي عن رأس المال البشري في التقارير السنوية
للمصارف العاملة في بنغالدش ،و تتبع الدراسة أسلوب المحتوى وذلك بالتطبيق على ( ) 27مصرفا من أصل
 30بنك و المدرجة أسهمها في بورصة دكا ،عينة الدراسة تفصح طوعيا عن رأس المال البشري كميا في تقاريرها

السنوية ،إضافة إلى  5من المصارف المبحوثة تفصح عن رأس المال البشري بالتفصيل كما و نوعا في عدة
أقسام من قوائمها المالية مثل تكاليف تدريب و تنمية الموظفين ،سواء أكانت في التقارير المرحلية أم في التقارير
القطاعية ،و تقترح الدراسة إلى ضرورة إجراء توسيع الدراسات المستقبلية الستكشاف العالقة بين األداء التنظيمي

لرأس المال البشري و مستوى درجة اإلفصاح عنه في التقارير المالية.
 .3دراسة ( (Jindal & Kumar,2012بعنوان " محاسبة الموارد البشرية لتسهيل إدارة هذه الموارد
بكفاءة "

تبحث هذه الدراسة في اإلفصاح االختياري عن الموارد البشرية في الشركات الهندية ،وأفادت النتائج

بوجود تفاوت كبير في مستوى هذا اإلفصاح بين الشركات المبحوثة ما بين المتوسط و المنخفض ،وأن حجم
الشركة ومصاريف العاملين كحصة من إجمالي المصاريف التشغيلية للشركة لهما تأثير موجب ومعنوي في
مستوى اإلفصاح عن الموارد البشرية ،كما تبين أن العولمة و الربحية و تركيز الملكية وعمر الشركة ودرجة الرفع

المالي ونوع الصناعة وسمعة المدقق الخارجي لم يكن لها تأثير معنوي في مستوى هذا اإلفصاح.
 .4دراسة ( )Herman A. Theeke ،2006بعنوان " انتقال محاسبة الموارد البشرية :التحول من
الفشل إلى المستقبل ".

تقدم هذه الدراسة منهجا جديدا للمحاسبة عن الموارد البشرية ،تطلق عليه " منهج المطلوبات" ،بديال عن

منهج األصول.

تعرض الدراسة كيفية قيد رأس المال البشري كمبلغ يقرضه العاملون لرب العمل مقابل قيد أصول بشرية،

ويقترح معالجة هذه المطلوبات على غرار اإليداعات تحت الطلب ،أو اإليجار طويل األجل أو كالتزامات طارئة،
يرتبط تحققها بأحداث وظروف مستقبلية ،وترجح الدراسة المعالجة األخيرة بحيث إذا كان احتمال الخسارة أقل

تأكيدا فيمكن تقرير األصل كمالحظة مقترنة بالقوائم المالية.
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المقترحات التي تقدمها الدراسة موجهة نحو حل مشكلة الملكية  ،و ترجح المعالجة على أساس االلتزامات
الطارئة ،علما أن مسألة االلتزامات الطارئة الناجمة عن مسؤولية المنظمة اتجاه العاملين فيها ليست مسألة
جديدة ،ولم تقدم الدراسة أي مقترح بشأن مشكلة التقييم.

 .5دراسة ( )Flamholtz,2005بعنوان " :تحديد مفاهيم و قياس القيمة االقتصادية لرأس المال البشري
".

تسعى هذه الدراسة إلى عرض عدد من المفاهيم المختلفة ذات الصلة برأس المال البشري ،إذ بينت أن

رأس المال البشري يتكون من ثالثة أنواع تتمثل في القيمة االقتصادية في األفراد ،والقيمة االقتصادية للجماعات

أو الفرق ،والقيمة االقتصادية لمجموع الموارد البشرية في المنظمة ،كما بينت الدراسة أن رأس المال الفكري هو
كبير في نجاح
دور ا
مكون رئيس من مكونات الموارد البشرية التي ينبغي القيام بالمحاسبة عنها وقياسها وأن لها ا

وتأثير مهما على األداء المالي.
ا
المشروع

1.8.3التعليق على الدراسات السابقة
 تتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة كدراسة كل من( ،)Chao,2015و ( المدهون ،)2015،و ( مطر،
و نور )2013،و (عبد الكريم ،)2013،و (سالم ،)2008 ،ودراسة(  ) Flamholtz,2005و الذي يعتبر
من أوائل رواد الباحثين في مجال الموارد البشرية؛ حيث تؤكد هذه الدراسة على أهمية الموارد البشرية و

عنصر مهما لنجاح أداء الوحدات االقتصادية المختلفة.
ا
المحاسبة عنها و مدى الحاجة لها ،و كونها تعتبر

 و تتفق هذه الدراسة مع دراسة (جمعة )2008،في معالجة طرق العرض والقياس التي اقترحت نموذجا جديدا

في قياس المورد البشري بعدم اعتبار الموارد البشرية أصوال مملوكة للشركة وانما ملك للمجتمع ككل،
و تختلف مع بقية الدراسات السابقة التي تعتبر الموارد البشرية أصال من أصول الشركة .

 تختلف هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في درجة مستوى اإلفصاح الطوعي عن تكلفة و قيمة الموارد

البشرية؛ حيث توصلت هذه الدراسة إلى درجة جيدة في مستوى اإلفصاح الطوعي ،خالف الدراسات السابقة
التي بلغت بين درجة المتوسط و المنخفض كدراسة كل من( )Chao,2015و((Nurul, Amran,2014
و ( زويلف )2014 ،و ) (Jindal&Kumar,2012و ( الشالحي.)2012 ،

 كما اختلفت مع الدراسات السابقة من حيث بيئة التطبيق ،فغالبيتها تم تطبيقها في العديد من الدول العربية،
و األجنبية في فترات زمنية مختلفة ،مع مالحظة أن دراسة كل من ( المدهون )2015 ،و ( سالم)2008 ،
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هي األقرب للدراسة الحالية من حيث بيئة التطبيق ،إال أنها تختلف في مجتمع الدراسة؛ حيث إنها دراسة
ميدانية  -تطبيقية على الشركات المساهمة المدرجة في بورصة فلسطين بينما اقتصرت األولى على تطبيقها

ميدانيا على المصارف التجارية العاملة في فلسطين ،بينما اعتمدت الثانية بتطبيقها على الشركات المساهمة
في المحافظات الجنوبية فقط.
ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة :
 من الدراسات النادرة التي تربط بين دور محاسبة الموارد البشرية و موضوع كفاءة األداء المالي للشركات
المساهمة العامة ،و ذلك على حد علم الباحث.
 تجمع الدراسة من خالل استعراض مواضيعها عدة مجاالت كالمحاسبة المالية و اإلدارية و التمويل من

خالل التكامل في تحليل المؤشرات المالية التقليدية و الحديثة و األساليب الكمية و الوصفية في تحليل

الدراسة.
 التنوع في أدوات الدراسة؛ حيث إنها تعتمد على كل من قائمة االستقصاء ،والقوائم المالية المنشورة في
بورصة فلسطين و االستعانة بمقابالت شخصية مع بعض المدراء الماليين للشركات المساهمة بغرض

الوصول لمؤشرات األداء المالي.
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2.1

مقدمة:

يعد الهدف األساسي لمحاسبة الموارد البشرية؛ تقديم بيانات عن قيمة الموارد البشرية الموجودة ،والتكاليف
المترتبة عليها كأصول لها قيمتها السوقية التي تؤثر في قيمة الوحدة االقتصادية في أسواق المال ،و ذلك من خالل
تقديم المعلومات المطلوبة لمساعدة اإلدارة في اتخاذ الق اررات الالزمة فيما يخص القوى العاملة؛ كزيادة المهارة

و اإلنتاجية ،بتطبيق برامج التعليم ،و تدريب

العاملين.

لقد أظهر االهتمام بالعنصر البشري لدى غالبية المؤسسات إلى تكوين قسم خاص ،و هو قسم الموارد

البشرية الستقطاب العاملين المؤهلين ،و إقامة الدورات التدريبية لتحسين مهاراتهم؛ حيث يلعب كادر األبحاث و
التطوير دو ار محوريا في المحافظة على حصتها السوقية و الحصول على مجال تنافسي ،و يلعب التكوين الرأسمالي

البشري و تطوير الكفاءات دو ار مهما في نجاح تلك المؤسسات

.

لقد أدى التحول الجوهري في االقتصاد العالمي من االقتصاد الذي يعتمد على الصناعة إلى االقتصاد القائم
على المعرفة إلى نشوء طلب على خدمات التقنية العالية يقدمها أفراد يتمتعون بقدرات علمية و مهنية عالية ،لذا

أصـبح

هناك

تركيـز

متزايـد على رأس

المال

البشـري

إلى

جانب

رأس

المال

المادي

لتقديم الخدمات ( المدهون.) 120 :2015 ،
نتيجة لهذا الدور الذي يلعبه العنصر البشري ،و تزايد االهتمام به فقد وجدت النظرية المحاسبية ضرورة

استحداث نظام جديد يطلق عليه محاسبة الموارد البشرية) ) Human Resource Accountingيهتم بقياس
القيمة االقتصادية و التكاليف المتعلقة بالموارد البشرية ،و توصيل تلك المعلومات إلى المستخدمين و متخذي

الق اررات المالية و اإلدارية (الحيالي،

. )278 :2004

لذلك يستعرض هذا الفصل بعض المفاهيم و أسس محاسبة الموارد البشرية ،و خصائص األصول و الموارد

البشرية ،و سوف يتم التعرف إلى أساليب قياس الموارد البشرية و القياس المحاسبي ،و كما تبين اإلفصاح المحاسبي
عن الموارد

البشرية.
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 2. 2اإلطار الفكري لمحاسبة الموارد البشرية
 2.2.1تعريف محاسبة الموارد البشرية :
ورد في األدب المحاسبي تعريفات عديدة لمحاسبة الموارد البشرية ،يركز معظمها حول نفس المعنى من

حيث مسألة قياس البيانات المتعلقة بالموارد البشرية و كونها أداة قياس للقيمة ،كما يتوجه بعضها نحو موضوع
اإلفصاح عن الموارد البشرية كأصول و توصيل معلومات في التقارير المالية الموجهة نحو الجهات ذات المصلحة
(جمعة.)8 : 2008 ،

و سيتم عرض هذه التعاريف التي تم استخراجها من الكتب و الدراسات المتعلقة بالموضوع:
 )1تعريف لجنة المحاسبين االمريكيين ( ،)A.A.Aفي تقريرها األول عام(:(1973
حيث عرفت المحاسبة عن الموارد البشرية بأنها " عملية تحديد وقياس البيانات المتعلقة بالموارد البشرية
وتوصيل تلك المعلومات إلى األطراف المعنية " (الحيالي.)289:2007 ،
و على ضوء هذا التعريف فإن محاسبة الموارد البشرية تركز على ثالثة أهداف رئيسة:
 تحديد قيمة الموارد البشرية.
 قياس (تكلفة  /قيمة) الموارد البشرية بالنسبة للمنظمة ،و الوحدة االقتصادية.
 إيصال البيانات أو المعلومات إلى األطراف المعنية.
و يؤخذ على التعريف السابق عدم الوضوح في تفسير أهمية التعرف إلى المعلومات الخاصة بالموارد

البشرية ،و في ما إذا كانت بيانات كمية أو وصفية ،باإلضافة إلى أنه لم يحدد نظاما لقياس هذه البيانات ،فيما إذا
كان قياس تاريخي أو اقتصادي ،مما ترك المجال مفتوحا أمام وضع إطار عملي ،و علمي للمحاسبة عن الموارد

البشرية ،حيث يقوم هذا اإلطار على عدة مراحل:
القياس كمرحلة أولى ،ثم التطبيق للمقاييس المختارة كمرحلة ثانية ،ثم التقرير عن النتائج لخدمة األغراض
المختلفة.
 )2تعريف فالمهولتز (:)Flamholtz,1992
عرض اريك فالمهولتز في كتابه (المحاسبة عن الموارد البشرية)؛ أن محاسبة الموارد البشرية هي المحاسبة
عن األفراد كموارد تنظيمية ،و هي تتضمن التكاليف المتحققة من قبل المنظمة في استقطاب و اختيار و تعيين،
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و تدريب و تنمية الموارد البشرية للمنظمات ،و تشمل كذلك قياس القيمة االقتصادية لألفراد بالنسبة إلى المنظمة
(.)Flamholtz,1992:p13
يتضح من هذا التعريف بأن فالمهولتز اقترب من مفهوم األصل بشكل واضح ،إذ اقتصر في تحديدها على

العاملين في المشروع و التكاليف المتعلقة بهم.
 – )3تعريف ليكرت ):)Likert,1976

و الذي يعد ليكرت أول من بحث في السلوكيين في محاسبة الموارد البشرية ،فقد نظر للموارد البشرية على
أنها عملية التقدير الدقيق للقيمة الحالية المستقبلية لألصول البشرية ،و قد عرفها تعريفا عاما كاآلتي" :تشتمل

الموارد البشرية على ذلك النوع من أصول المشروع الممثل في والء جمهور المستهلكين و حملة األسهم ،وكذلك على
والء الموردين ،باإلضافة إلى سمعة المشروع في المجتمع المالي ،و كذلك سمعته في البيئة التي توجد بها مصانعه

و مكاتبه " (فتوح.)24 :2000 ،

من هذا التعريف يتضح أن ليكرت يفرق ضمنا بين الموارد البشرية الداخلية المتمثلة في الموظفين و العمال،
و بين الموارد البشرية الخارجية المتمثلة في جمهور الموردين و المستهلكين.
و من التعاريف السابقة لمحاسبة الموارد البشرية يتضح أن اإلطار العام للمحاسبة عن الموارد البشرية يتمثل
من خالله الخصائص التالية-:
 المحاسبة عن الموارد البشرية هي أداة قياس و ليس فرعا مستقال.
 أن قياس الموارد البشرية ليس هدفا في حد ذاته ،بل وسيلة للمساعدة في اتخاذ الق اررات اإلدارية الداخلية
والخارجية.

 توصيل البيانات و المعلومات الكاملة عن الموارد البشرية للجهات ذات المصلحة ،و األطراف المستفيدة ،بغض
النظر عن شكل التقارير و نتائج القياس المحاسبي.
 يوضح التعريف دراسة األثر الفكري و السلوكي و الكمي للمحاسبة عن الموارد البشرية (حنان.)2003 ،
و على ضوء ذلك يتوصل الباحث الى تعريف شامل لمحاسبة الموارد البشرية:
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" هي أحدى أدوات و أساليب القياس المحاسبي التي تهتم بتوفير كافة المعلومات و البيانات التاريخية،
و الحالية والمستقبلية ،المالية و غير المالية و تستخدم كأداة قياس كميا خاصة بالمورد البشري و تقديم نتائج القياس

لألطراف ذات األهمية بما يمكن من تحقيق مقابلة اإليرادات بالتكاليف ،و بما يؤدي إلى تحقيق الهدف المطلوب ".

 2.2.2نشأة و تطور المحاسبة عن الموارد البشرية:
على الرغم من أن المحاسبة عن الموارد البشرية تعتبر ميدانا حديثا نسبيا؛ حيث بدأ البحث في أصول

المحاسبة عن الموارد البشرية في بداية الستينات من القرن الماضي ،طبقا لرأي العالم (ليكرت) الذي دافع عن
التخطيط طويل األجل من خالل التأثير في المتغيرات النوعية للموارد البشرية و الذي يؤدي إلى منافع أكبر على

المدى البعيد.

و قد مرت المحاسـبة عن الموارد البشـرية بالعديد من مراحل التطور المتميزة( :فالمهولتز ،تعريب زايد،
)10 – 7 :1992
 المرحلة األولى (بداية الستينات:)1966 -
و تتميز هذه المرحلة بأنها فترة وضع المفاهيم األساسية للمحاسبة عن الموارد البشرية باستخدام النظريات
و المبادئ المتعلقة بهذا الموضوع في العلوم االجتماعية األخرى.
 المرحلة الثانية (:)1971 - 1966
شهدت هذه المرحلة فترة البحوث األكاديمية الخاصة بإيجاد ،وتقييم فعالية نماذج قياس تكلفة الموارد
البشرية التاريخية ،أو تكلفة اإلحالل وقيمتها ،سواء النقدية أم غير النقدية.
و برزت بحوث خاصة بإيجاد مجاالت حالية و مستقبلية الستخدامات المحاسبة عن الموارد البشرية،

و كأداة تساعد األطراف المستفيدة من خارج الشركة.

و قد برزت في هذه المرحلة التطبيق العملي الميداني للمحاسبة عن الموارد البشرية في بعض المنشآت

آنذاك .و اهتمت بتطبيق عدة نماذج للقياس ،وأهمها الدراسات التي قام بها عدد من رواد المحاسبة و منهم (روجر
هرمانسون) ،و (رينيس ليكرت)( ،اريك فالمهولتز)( ،ويليام بايل) ،و الذي قام بتطبيق بحثه الهادف لتقييم الموارد

البشرية على شركة ( ،)R.G.Barryحيث نشرت الشركة و لعدة سنوات قوائمها المالية الختامية و المحتوية على
معلومات مالية عن الموارد البشرية.
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 المرحلة الثالثة (:)1976 -1971
ظهرت في هذه المرحلة تطو ار هاما و سريعا حيث نشرت العديد من الدراسات األكاديمية في العالم الغربي،
و قد تم تطبيق العديد من هذه األبحاث في العديد من المنشآت متوسطة الحجم ،و اشتملت هذه البحوث دراسة أثر

المعلومات التي تقدمها المحاسبة عن الموارد البشرية على اتخاذ الق ار ارت اإلدارية من قبل اإلدارة العليا و التنفيذية،
و كذلك في ق اررات المستثمرين من حملة األسهم و مما هو جدير بالذكر أنه خالل هذه المرحلة أسست جمعية

المحاسبين األمريكية ( )A.A.Aلجنتين للمحاسبة عن الموارد البشرية ،األولى كانت عام ( )1971و تم نشر تقارير
اللجنتين بهدف تطوير المحاسبة عن الموارد البشرية ،و كان أهم ما توصلت إليه من نتائج أنه هناك أثر لمحاسبة

الموارد البشرية على النتائج اإلنسانية من الجانب التنظيمي للعاملين و سلوك أدائهم.
و استمرت خالل هذه الفترة البحوث الهادفة إلى تطوير المفاهيم ،و النماذج المستخدمة في قياس الموارد
البشرية و المحاسبة عنها سواء من ناحية أو من ناحية القيمة .
 المرحلة الرابعة (:)1980- 1976
شهدت هذه المرحلة تراجعا في االهتمام بهذا الفرع سواء من جانب األكاديميين أو من جانب التطبيقيين،

و يرجع ذلك لعدة اسباب منها:

وذلك بسبب إن الجزء الكبير من البحوث األولية في هذا الميدان والتي تعد أقل صعوبة تمت إعدادها في

المرحلة السابقة وان األجزاء الباقية أكثر صعوبة وتتطلب عدد غير قليل من المؤسسات والشركات الكبرى التي تقبل
أن يتم تطبيق هذه البحوث داخلها.
حيث كان عدد الباحثين ذوي الكفاءة العالية من حيث الخبرات و المؤهالت عددهم قليل ،إضافة لذلك أن

تكاليف هذا النظم تزايدت و العائد المتوقع منها غير مؤكد حسب وجهة نظر تلك الشركات.
 المرحلة الخامسة ( – 1980حتى مطلع القرن :)21

و هي مرحلة التطوير الحالية ،فقد شهدت هذه المرحلة بداية بعث جديد و بحث جدي لالهتمام بكل من

النظرية و التطبيق للمحاسبة عن الموارد البشرية ،حيث امتد و توسع التطبيق على شركات و مؤسسات ضخمة بعد
إن كان مقتص ار على الشركات الصغيرة و متوسطة الحجم.
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و قد تميزت تلك المرحلة أيضا بتوسع التطبيق على شركات و مؤسسات ضخمة بعكس ما كان عليه الحال
في مراحل التطور األولى حيث كان التطبيق يقتصر على شركات صغيرة و متوسطة الحجم ،و من أمثلة تلك
التطبيقات الميدانية في هذه المرحلة:

إحدى الشركات التي بلغ رأسمالها ( 450مليون  )$و التي تقوم بتوزيع و إنتاج قطع غيار أجهزة كهربائية،

و تواجه بمعدل دوران مرتفع للعمالة قامت باستخدام المحاسبة عن الموارد البشرية لقياس تكلفة دوران العمل

(فالمهولتز.)1992 ،

و ذلك نتيجة لتزايد اهتمام الواليات المتحدة األمريكية بموضوع زيادة االنتاجية ،و تركز هذا االهتمام على

دور العنصر البشري في زيادة اإلنتاجية (حمادة.)147 :2002 ،

و من ناحية أخرى فقد أدت زيادة المنافسة بين الواليات المتحدة و اليابان في ميدان الصناعة ،و اختالف

إدارة الشركات اليابانية للموارد البشرية عن مثيالتها االمريكية ،إلى االهتمام بأساليب و نظم المحاسبة عن الموارد
البشرية.
 2.2.3مبررات و دوافع االهتمام بمحاسبة الموارد البشرية:
نشأت محاسبة الموارد البشرية في ستينات القرن الماضي و بشكل متوازي نتيجة لتطور أحد مدارس علم
إدارة األفراد و التي تسمى مدرسة الموارد البشرية و التي تفترض أن البشر في الشركات و المؤسسات هم موارد
تنظيمية ذات قيمة ،و بالتالي يجب أن تدار على هذا األساس (فالمهولتز.)90 :1992 ،

و لكن على الرغم من ذلك ،و نتيجة لتزايد أهمية رأس المال البشري للمشروع بشكل فردي ،و لالقتصاد ككل

نشطت البحوث و الدراسات التي تهدف إلى تكوين و تطوير المبادئ العلمية و النظم المحاسبية عن االستثمار في

البشر باعتبارها أصوال ،و هذا الميدان الجديد عرف بإسم المحاسبة عن الموارد البشرية.

و هناك العديد من العوامل و الدوافع التي ادت إلى االهتمام بمحاسبة الموارد البشرية ،منها على مستوى

المشروع ،و منها على المستوى القومي (الفضل وآخرون.)98 :2002 ،
 2.2.3.1على مستوى المشروع

من العوامل و األسباب التي أدت إلى التفكير في المحاسبة عن الموارد البشرية على مستوى المشروع ،ما

ذكره (الفضل و آخرون:)98 :2002 ،
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 أن الموارد البشرية هي من الموارد الرئيسة للمشروع لذا فإن على المحاسبة قياسها و إبرازها للمحللين،
و المستثمرين و اإلدارة.
 أن تقييم كفاءة إدارة المشروع يتطلب التعرف على الموارد المتاحة لذلك المشروع ،و أن تكون اإلدارة على معرفة
تامة بالموارد البشرية التي تمتلكها لتتمكن من توجيهها و استخدامها و االستخدام األمثل.
 الدور المتزايد للموارد البشرية في الشركات الخدمية الحديثة التي تعتمد أساسا على كفاءة و قدرة الموارد البشرية
مما يترتب عليه اهتمام تلك الشركات في معرفة قيمة مواردها البشرية.

 االهتمام بدراسة مشكلة شهرة المحل ،و رسملتها ،و محاولة المحاسبين الوصول الى إتفاق بشأنها من خالل
الربط فيما بينها و بين المهارات الخاصة التي يتمتع بها العاملون في الشركات باالعتراف و القياس.

 الرغبة المتزايدة لدى المستعملين الخارجيين للكشوفات المالية في معرفة درجة رضا و معنويات العاملين في
الشركة.

 2.2.3.2على المستوى القومي:
من العوامل و األسباب التي أدت إلى التفكير في المحاسبة عن الموارد البشرية على المستوى القومي ما

ذكره (جابر:)37 :2007 ،

 تحديد الثروة الكلية التي تمتلكها األمة و التي من ضمنها الثروة البشرية.
 تحديد األثر االقتصادي (الجدوى االقتصادية) لالستثمار في التعليم و الصحة و األثر االقتصادي للهجرة
الداخلية و الخارجية.

 مساعدة الدولة في اتخاذ الق اررات السليمة المتعلقة برسم سياسات التوظيف و العمالة و ما يرتبط بها من سياسات
األجور و الترقيات و الحوافز ،و تحديد التعويض المناسب لألفراد في حالة العجز أو الوفاة بشكل عملي بناء
على أسس علمية سليمة.

نتيجة لتلك العوامل و غيرها فقد وجد أن النظرية المحاسبية استحدثت نظام جديد يصطلح عليه محاسبة

الموارد البشرية يهتم بقياس التكاليف التي حدثت بواسطة الشركة أو الشركات األخرى من أجل جذب و اختيار،
و تدريب و تأهيل و رفع كفاءة الموارد البشرية ،و كذلك قياس القيمة االقتصادية لألصول البشرية و ذلك بهدف
توفير المعلومات الالزمة لتقييم البدائل المتاحة للق اررات اإلدارية ،و المالية المتعلقة بالموارد البشرية من جهة ،و من
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جهة أخرى مساعدة األطراف الخارجية و ال سيما المستثمرين منهم في الحكم على مدى قدرة اإلدارة في االستغالل
األمثل للموارد البشرية المتاحة لها ،و لتحديد حجم االستثمار في القوى العاملة في الشركة.
وهناك مجموعة من المبررات للمحاسبة عن الموارد البشرية من أهمها (المعموري:)19 :2012 ،
 تساعد في تقييم العديد من األصول التي ال يمكن قياسها سابقا. تساهم في تطوير اإلفصاح المحاسبي و تبويب اإلنفاق بشكل أفضل. تساهم في تنمية اإلبداع لدى كافة العاملين و تعزيز كفاءة و فاعلية أداء الشركات. أن تقييم رأس المال البشري يؤدي إلى زيادة القيمة السوقية للشركات. تقييم رأس المال البشري يساعد في تقديم صورة عادلة عن عناصر ثروة الشركة. 2.2.4أهمية محاسبة الموارد البشرية:
يتزايد االهتمام في الشركات المختلفة و المتعددة حيث في مطلع القرن العشرين شاع االستخدام الفعال

لمدخل الموارد البشرية من خالل اعتماد الوحدات االقتصادية في تحقيق أهدافها و نجاحها بصورة متزايدة على
العنصر البشري بما يكفل زيادة فعالية الشركات فكفاءة العاملين و فعاليتهم تعد عامال أساسيا في تحقيق االستخدام

الكفء لالستثمارات المادية الضخمة في الصناعات الحديثة ،بل تعد العامل األهم في العديد من الشركات (حنان،
.)2003
و يركز هذا المدخل الجديد على أهمية العاملين كموارد و ليس كعوامل إنتاجية ،و معنى ذلك هو اعتبار

العنصر البشري كاستثمارات تحقق عوائد طويلة األجل للشركات المختلفة في زيادة اإلنتاجية.

تنبع أهمية محاسبة الموارد البشرية في كونها أداة إدارية فاعلة و كفؤة للموارد البشرية ،حيث يصنف

أغراضها الى أغراض داخلية ،و أغراض خارجية و لكنه يتوسع في بيان األغراض الداخلية لتسهيل اتخاذ الق اررات
اإلدارية في مجاالت الموارد البشرية ،و برامج تخفيض التكاليف والرقابة باستخدام الموازنات وانتهاء بتأثير العالقات
االنسانية والسلوك التنظيمي بالنسبة لألغراض الخارجية (.)Porwal,1993,p:345
و نتيجة للتطورات التي حدثت نتيجة مفاهيم الرفاهية االجتماعية فقد ظهر اتجاه ينادي إلى ضرورة أن يتجه
الفكر المحاسبي الى دراسة و تحليل األصول إنسانية و إظهارها في الحسابات الختامية للشركة.
من جانب آخر يرى (مطر و السيوطي )434 :2008،بأن تزايد اهتمام المحاسبين بمعالجة الموارد البشرية

جاء لعدة أسباب هي:
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 األهمية المتصاعدة للموارد غير الملموسة عامة و البشرية على وجه الخصوص في المشروعات الحديثة.
 االتجاه المتزايد في المشروعات الحديثة نحو تكوين نظم معلومات تزود األطراف ذات العالقة بمعلومات مناسبة
حول الموارد البشرية العاملة في الوحدة االقتصادية واإلفصاح عما يحدث في تغيير قيمتها.

 تفاعل علم المحاسبة مع العلوم السلوكية إذا اكتسبت العديد من المفاهيم التي ساهمت في تحسين وتطوير
أساليب القياس المحاسبي بشكل عام و في مجال الموارد البشرية بشكل خاص.

ويمكن اإلشارة الى مجموعة من العوامل التي ساعدت على االهتمام بمحاسبة الموارد البشرية ،و هي:
 العنصر اإلنساني هو أهم أنواع األصول في الوحدة االقتصادية و له تأثير جوهري على اإلنتاجية( .جابر،
)34 :2007
 العنصر اإلنساني له قيمة سوقية و ما حدث في الواليات المتحدة األمريكية عام ( ،)1968يؤكد هذا فعندما
استقال ثمانية من كبار المدراء في شركة موتوروال و التحاقهم بالعمل لدى شركة منافسة و هي شركة فيرتشيلر
فقد انخفضت القيمة السوقية السهم الشركة األولى بحوالي ( 4مليون  )$و ارتفعت القيمة السوقية السهم الشركة

الثانية ( 14مليون  )$خالل  24ساعة من تاريخ إعالن خبر االستقالة (الحيالي.)295 :2004 ،

 تعطي محاسبة األصول البشرية دالالت مهمة ليعطي النسب المحاسبية ،فقد أوضحت شركة فولفو السويدية
لصناعة السيارات أن كل نقص في معدل دوران العمالة بنسبة  %1يعادل توفير مبلغ ( 5آالف جنيه استرليني)
على الشركة ،علما بأن الشركة المذكورة قد تمكنت من حساب هذه األرقام باستخدام نظام للمحاسبة عن الموارد

البشرية (حسبو.)127 :1991 ،
 التطورات و المتغيرات التكنولوجية و التقنية و انعكاساتها على الوحدة االقتصادية.
 ضغوط المؤثرات البيئية الخارجية و يشمل ذلك:
أ .المؤثرات القانونية :و تتمثل في القوانين و التشريعات التي تصدرها الدولة بهدف حماية و تأمين العاملين.
ب .تـأثير النقابات العمالية :من حيث تحديد حقوق العاملين من أجور و ميزات اضافية و إجازات و خدمات
و غيرها.
ج .تأثير سوق العمل :تتأثر ظروف هذه السوق فظروف العرض و الطلب على عنصر العمل ،و حيث يصعب
الحكم و التأثير من قبل الوحدة االقتصادية وحدها.
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يقول ( )Harbisonأن اإلنسان هو المحدد الرئيس لألعمال ،ومقدار كفايتها ,ونجاحها ,فهو الذي يخطط
لقيام المنظمة ,ويحدد أهدافها ويعين سبل الوصول الى هذه األهداف ،وهو المنفذ للعمل الفعلي ،وهو الذي يقيم نتائج
هذا العمل ,ويحدد درجة نجاحه أو فشله (الحيالي.)296 :2004 ،

ويرى الباحث أن محاسبة الموارد البشرية ،مهمة بالفعل من حيث إن هناك حاجة حقيقية إلى المعلومات

التي يمكن أن تتهيأ لإلدارة و المستخدمين الخارجيين ،و لكن هذا ال يفترض بالضرورة تحديد قيمة معينة للبشر
واظهارها كأصل في القوائم المالية و لو راجعنا تعريف جمعية المحاسبين األمريكيين ( )A.A.Aمراجعة متمعنة

لوجدنا أن هذا التعريف ال يحدد عملية تعريف و قياس البيانات المتعلقة بالموارد البشرية بالمعالجة عن طريق

اعتبارها هذه الموارد أصوال في القوائم المالية للشركات.
 2.2.5أهداف المحاسبة عن الموارد البشرية :

إن الهدف من اعتماد نظام للمحاسبة عن الموارد البشرية يتمثل بشكل أساسي في مساعدة اإلدارة بمستوياتها

المختلفة في اتخاذ الق اررات المتعلقة بالتخطيط ،واالستخدام والرقابة ،على عنصر الموارد البشرية بما يحقق أهداف

الوحدة االقتصادية ،كما أنها توفر اإلطار الموضوعي والعلمي الذي يساعد إدارة الموارد البشرية على اتخاذ الق اررات،
كتخفيض أعداد القوى العاملة أو زيادتها أو استبدالها.
كما أن المستثمرين الحاليين و المستقبليين يحتاجون معلومات عن الموارد البشرية بما يساعدهم على تقييم
األصول البشرية للشركة و االستثمارات منها (الصفار.)144 :2009 ،
و يمكن تحديد أهم األهداف العتماد نظام محاسبي للموارد البشرية كما يلي:
 تقدم معلومات مختلفة عن القوى العاملة في الشركة إلى الجهات و األطراف المعنية المستفيدة .و جمع البيانات
الخاصة بالموارد البشرية مثل مؤهالت األفراد العاملين و درجاتهم العلمية و المالية و المسؤولية الملقاة على
عاتقهم و األجور المدفوعة لهم.

 يساعد في جذب االستثمار في الوحدات االقتصادية من خالل توضيح قيمة الموارد البشرية الموجودة فيها.
 معالجة مشكلة تقييم األصول غير الملموسة.
 زيادة قيمة شهرة المحل للشركات.
 توفير بيانات للتحليل المالي كتحديد أثر قيمة الموارد البشرية على ربحية الشركات ،و مقابلة اإليرادات مع رأس
المال المستخدم في الموجودات البشرية ،و مقابلة إنتاجية الشركة مع قيمة مواردها البشرية.

 تقديم معلومات عن تكاليف الموارد البشرية لغرض اتخاذ الق اررات المالية و اإلدارية و التسويقية.
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 الرقابة على فاعلية استخدام الموارد البشرية (حمادة.)2002:144 ،
 المساعدة في إعداد الموازنة التخطيطية لتكاليف الحصول على المواد و تنميتها.
و يمكن تلخيص عدة أهداف أخرى لمحاسبة الموارد البشرية:
 إيجاد طرق قياس يعتمد عليها في تحديد تكلفة الموارد البشرية حيث تعتبر موردا رئيسا من الموارد المتاحة
للشركات ،فإنه يجب تحديد قيمتها و قياسها بموضوعية ممكنة.

 قياس معدل رأس المال البشري بالنسبة الى رأس المال غير بشري لتحديد كثافة العمل في الشركة.
 تهدف إلى وضع نظام تخطيط القوى العاملة ،و االستخدام األمثل لها ،مثل وضع نظام مكافأة و تعويض
للموارد البشرية.

و ال يخرج هدف محاسبة الموارد البشرية عن جوهر ذلك ،فقد حددت جمعية المحاسبة األمريكية ()A.A.A

ثالثة أهداف رئيسة لمحاسبة الموارد البشرية و هي (عمارة ،مسعود:)4 :2004 ،

 القياس :أي تقدير تكلفة و قيمة العنصر البشري ،باستخدام طرق و نماذج و معايير موضوعية.
 التطبيق :و يعني تصميم النظام المحاسبي المالئم لالستفادة من المقاييس الموضوعة.
 النتائج اإلنسانية :و تتضمن تحليل أثر محاسبة الموارد البشرية على التنظيم اإلنساني للمنظمة ،من حيث
اتجاهات العاملين ،و سلوك أدائهم.

 2.2.6مزايا االعتماد على الموارد البشرية :
هناك عدة مزايا تتحقق للشركات نتيجة تطبيق محاسبة الموارد البشرية و االعتماد عليها و من أهم تلك

المزايا( :الحيالي،2004 ،ص)297 :

 عدم تحميل حسابات النتيجة بكافة المصروفات المرتبطة بالموارد البشرية ،التي تستنفذ خالل الفترة المالية مما
يترتب عليه زيادة األرباح.
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 استحداث أصول جديدة هي األصول اإلنسانية ،يترتب عليه تضخم المركز المالي للشركة ،و هذا يوحي بزيادة
ثقلها في السوق.
 تساعد محاسبة الموارد البشرية الشركات على القيام بمسؤولياتها االجتماعية ،و ذلك عن طريق وضع أهداف
لتنمية الموارد البشرية إلى جانب األهداف اإلنتاجية.
 تقدير االستثمارات التي توجهها الوحدة االقتصادية في بناء تنظيمها اإلنساني.
 تشجيع عمليات القروض طويلة األجل بضمان األصول التي تضخمت بزيادة أصول الموارد البشرية.
 إظهار إيجابيات في جميع نسب التحليل المالي الذي يمثل البسط فيها صافي األرباح أو أصول الشركة.
 التأثير في سلوكيات األفراد ،مما يدفع بالمستثمرين إلى استثمار أموالهم في الشركات التي تعكس حساباتها
الختامية موقفا متفائال بالنسبة للفترة المالية الواحدة.
 تساعد محاسبة الموارد البشرية اإلدارة على حسن استخدام قواها العاملة ،و اتخاذ الق اررات المالئمة بشأن
توظيفهم و توجيه جهودهم.
 تساعد محاسبة الموارد البشرية في تحويل النظرة إلى العاملين من أنهم أعباء إلى أنهم أصول ،و من ثم فإنها
تجعل اإلدارة تزيد اهتمامها بتطوير الموارد البشرية .و اعتبار األفراد العاملين ليسوا أدوات إنتاجية فحسب ،بل

أنهم أعضاء مشاركين يساهمون في تحقيق أهداف المنظمة ،إلى جانب أهدافهم الشخصية.
 تحديد أفضل مجاالت االستفادة من األصول البشرية و ذلك عن طريق قياس:
 العائد من استخدام هذه األصول.
 تقدير التكاليف الحقيقية لألعمال ،مما يسـاعد على اتخاذ الق اررات الماليـة المالئمـة ،واإلنتاجيـة واإلنسانية (جابر،
.)33 :2007
أي أن المحاسبة عن الموارد البشرية لها غرض مزدوج من حيث إنها تعتبر أسلوبا جديدا للتفكير المنطقي

إلدارة الموارد البشرية في الشركة ،و أنها نظام إلعداد اإلدارة بالمعلومات الالزمة إلدارة تلك الموارد بكفاءة و فعالية.

30

 2.2.7فروض محاسبة الموارد البشرية :
تقوم محاسبة الموارد البشرية على خمسة فروض أساسية ترتكز عليها ،و التي كانت أساسا لمعظم الباحثين
في هذا المجال ،و في ما يلي أهم الفروض التي تعتمد عليها محاسبة الموارد البشرية (الحيالي:)290 :2007 ،
 )1الفرض األول  -أن األفراد ذو قيمة كموارد بشرية للشركة :
أي أن األفراد لدى الشركة ذو قيمة كبيرة كمورد للشركة .و يعتبر العنصر البشري موردا اقتصاديا مهما من
موارد الشركة ،إن لم يكن أهمها جميعا فكما تستفيد اإلدارة من العناصر المادية و التقنية و األموال و المعدات
و الخامات والطرق و األساليب ،فإنها تجني فوائد جمة من العاملين ،حيث إن هؤالء قادرون على المساهمة في
تحقيق أهداف الوحدة االقتصادية ،و تقديم خدمات متنوعة و ذات قيمة اقتصادية معينة ،سواء على المدى القصير

أم الطويل.

 )2الفرض الثاني  -أن قيمة الموارد البشرية تتأثر بنمط اإلدارة الموجودة في الوحدة االقتصادية :
أن قيمة األفراد كموارد للشركات ،تتأثر بالنمط القيادي اإلداري ،أي أن الطريقة التي تتبعها اإلدارة في
التعامل مع القوى العاملة تؤثر على قيمة العنصر البشري ،أما بالزيادة أو بالنقصان ،و بالثبات.
فمثال تتوقف إنتاجية العاملين و مدى مطابقتها للمعايير الموضوعة كما ونوعا ،على حسب اختيار األفراد لألعمال
التي تالئمهم من حيث القدرات و المهارات من ناحية ،و الرغبات و الميول من ناحية أخرى.
فيمكن زيادة قيمة موارد بشرية لشركة ما أو المحافظة عليها نتيجة للتصرفات اإلدارية التي تتخذها تجاه هؤالء ،فمثال
يمكن زيادة قيمة الموارد البشرية عن طريق زيادة الكفاءة بواسطة تكثيف الدورات التدريبية للعاملين مما ينعكس

إيجابيا على زيادة اإلنتاجية بكفاءة.
 )3الفرض الثالث  -ضرورة وجود معلومات عن محاسبة الموارد البشرية :
حيث إن محاسبة الموارد البشرية توفر المعلومات المطلوبة عن تكلفة العنصر البشري ،و قيمته فإنها تساعد
اإلدارة على اتخاذ ق ارراتها بناء على تحليل واقعي للتكاليف و العائد و أقساط اإلهالك.
تعد المعلومات الخاصة لمحاسبة الموارد البشرية إلى جانب تكلفة و قيمة الموارد البشرية ضرورية لفاعلية و

كفاءة إدارة الشركات ،فهي مفيدة في عمليات التخطيط الختيار و توظيف و تنمية و تعويض و صيانة الموارد
البشرية (الهيتي.)313 :2003 ،
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 )4الفرض الرابع  -يعتبر العنصر البشري أصل من أصول الوحدة االقتصادية يمكن إخضاعه إلى حد كبير
لعملية الرسملة و النفاذ حسب العمر االنتاجي لذلك األصل او المورد البشري :

و يعرف االقتصاديون األصل بأنه شيء ذو قيمة يمتلكه شخص أو جهة معينة ،أو هو عنصر إنتاج الذي
يقدم منفعة أو خدمات معينة ،و يعرف المحاسبون األصل بأنه مورد اقتصادي يعطي منفعة مستقبلية ،و يمكن

قياسه نقديا بطريقة موضوعية.

و لقد عرف األصل من قبل أصحاب المشروع على أنه كل شيء مملوك للمشروع ،بمعنى أن الموارد

مملوكة للمشروع حتى تكون ضمن أصوله ،و لقد قوبلت وجهة النظر هذه عدة انتقادات أهمها:

 إن ارتباط تعريف األصل بالملكية ال يكفي للداللة على كثير من البنود التي تظهر في قائمة المركز المالي،
والتي تعتبر من وجهة نظر المحاسبين أصوال.
فمثال هناك بنود المصروفات المقدمة و مصروفات التأسيس و شهرة المحل و جميعها تعتبر أصوال تظهر
في قائمة المركز المالي ،إال أنها ال تتصف بأي صفة من صفات الملكية.
كما أن هناك كتابا في األدب المحاسبي أضافوا فرضا خامسا.
 )5الفرض الخامس :استخدام الموارد و األصول البشرية يتضمن تكلفة اقتصادية تتحملها الشركة ،و في مقابل ذلك
تحصل الشركة من هذه األصول على عدة خدمات و منافع مستقبلية تسهم في تحقيق درجة من الفعالية
(المدهون.)126 :2015 ،
لذا يمكن ترجمة تلك التكاليف و الخدمات في صورة نقدية و إظهارها في القوائم المالية .
 2.2.8صعوبات و تحديات تواجه تطبيق محاسبة الموارد البشرية
من أجل تحديد أهمية تطبيق محاسبة الموارد البشرية فال بد من معرفة الصعوبات التي سيتم مواجهتها عند

تطبيقها ،و يمكن تحديد أهم هذه الصعوبات بما يلي:

 أن تطبيق نظام محاسبي جديد يتضمن اإلفصاح عن الموارد البشرية سيصطدم بالنظام المحاسبي التقليدي
المعتمد ،و الذي لديه قبول عام؛ حيث من الصعب القبول بمعالجة األصول البشرية كما تعالج األصول في

النظام التقليدي ( الصقر.)182: 2013 ،

 إن تطبيق محاسبة الموارد البشرية يتطلب تطوير نسب الستنفاذ األصول البشرية ،حيث تخفض قيمة االستنفاذ
السنوي لألصول البشرية من قيمة األرباح كما هو الحال في اندثار األصول المادية ،لكن استنفاذ قيمة الموارد
البشرية يواجه صعوبة باختالف نسبة استنفاذ األفراد ،كما أنه من الصعب تقدير فترة استنفاذ الموارد البشرية،
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وأيضا الصعوبة في معالجة شطب األصول البشرية لدى انتهاء السنوات التقديرية لالستفادة منها (بن عمارة،
.) 213: 2004
 أن العديد من إجراءات محاسبة الموارد البشرية ال تالقي قبوال تاما ،فمثال أن لكل من منهج القيمة ،و منهج
التكلفة في تقييم الموارد البشرية لهما انتقادات بعدم الموضوعية ،و رغم أن منهج القيمة القى قبوال واسعا خالل

الفترة الماضية ( الصقر.) 183 : 2013 ،

 أن عملية قياس قيمة األفراد وفقا لمحاسبة الموارد البشرية يفترض بقاء األفراد في الشركة ،ووضع مسار يحدد
للتطور الوظيفي لألفراد مع مراعاة سياسات التقاعد ،واحتمالية مغادرة العمل في أي وقت ،وتطبيق ذلك الواقع
العملي يكون صعب.

 أن األصول المادية يمكن أن تمتلك ،و تستخدم من قبل الشركة بالطريقة التي ترغب بها ،و لكن األفراد ال يمكن
امتالكهم بل استخدامهم و االستفادة منهم ،كما أن األصول المادية يمكن أن تقدر لها قيمة بيعية في نهاية العمر
اإلنتاجي ،في حين ال يمكن ذلك للموارد البشرية ،و قد يتطلب األمر أن تصرف لألفراد تعويضات أو مكافأة
نهاية الخدمة  ،كما أن األصول المادية تقل قيمتها الدفترية بمرور الزمن بفعل االندثار ،في حين أن األفراد قد

تزداد قيمتهم بمرور الوقت بتطور خبرتهم ،و معرفتهم ).(Narayan,2010,p:240
 2.3خصائص ومقومات األصول والموارد البشرية :

وفي هذا الصدد البد من تناول مجموعة من التعاريف التي حددت تلك المعايير التي يجب توافرها في أي

مورد لالعتراف به كأصل ثم بعد ذلك نستعرض بشكل مختصر واذا كان المورد البشري يلبي تلك المعايير.
هناك عدة تعاريف تناولت األصول من أوجه مختلفة (الحيالي ،2007 ،ص: )292:

-1األصل( :هو كل شيء مملوك للمشروع وله قيمة) ،وهذا التعريف يعبر عن رأي أصحاب المشروع ،حيث يرون إن
جوهر أي أصل يكمن في قدرته على سداد ديون الشركة ،لذلك وعندما يكون األصل قاد ار على سداد ديون المشروع:
 .1أن يكون مملوك للمشروع.
 .2أن يكون له قيمة معينة.
وعرفت لجنة معايير المحاسبة الدولية ( ،)IASCاألصل (بأنه مورد تسيطر عليه المشروع نتيجة ألحداث
سابقة ،ومن المتوقع أن ينجم عنه منافع اقتصادية مستقبلية للشركة).
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أما مجلس المحاسبة األمريكي ( )FASBفقد عرف األصول بأنها منافع اقتصادية متوقع الحصول عليها
في المستقبل ،وقد اكتسبت الوحدة االقتصادية حق الحصول على هذه المنافع أو السيطرة عليها نتيجة أحداث أو
عمليات تمت في الماضي (حمادة)148 :2002 ،

وعرف مجلس المبادئ المحاسبية ( )1970األصول على أنها موارد اقتصادية للمشروع تم االعتراف بها

وقياسها وفق المبادئ المحاسبية المقبولة عموما ،وتتضمن أيضا مصروفات مؤجلة معينة ال تعد موارد اقتصادية،
ولكن يعترف بها وتقاس وفق المبادئ المحاسبية المقبولة عموما (حنان.)2003 ،

ومن خالل هذه التعاريف يمكن تحديد أربع مقومات أو خصائص يجب أن تتوفر فيها حتى يمكن اعتباره

أصال من أصول المشروع وهذه المقومات:
 معيار الملكية.
 معيار المقدرة اإلنتاجية.
 معيار الخدمات المستقبلية.
 معيار القابلية للقياس والتحديد.
أوالا  -معيار الملكية:

حيث يعتبر المورد "أصال" تابعا للمشروع ،فإنه يجب أن يكون للمشروع توفر خاصية ملكية هذا المورد إن
معيار الملكية بمفهومة القانوني واالقتصادي يمكن أن ينطبق على الموارد البشرية ،نظ ار لتوافر شواهد هذه الملكية
والمتمثلة في( :المعايير المحاسبية الدولية)845 :2011 ،

أ-حيازة األصل :حيث يعتبر المورد من ضمن أصول المشروع لفترة محددة ،وذلك من خالل التعاقد القائم بين المورد
البشري وبين المشروع الذي بموجبه يكون للمشروع الحق في االنتفاع واالستخدام بناء على هذا التعاقد
(الصقر)176 :2013،

ب-الرقابة على األصل :إن من أهم جوانب الملكية خضوع المورد للرقابة الكاملة وهذه الرقابة تتبع أساسا وحيازة
األصل وفي حالة الموارد البشرية يمكن للوحدة االقتصادية أن تفرض رقابة على األفراد العاملين لديها عن طريق ما
يسمى بالعقد المانع (وهو العقد الذي يحدد للفرد بمباشرة قدراته ومهاراته والخبرة المكتسبة لديه بشكل كلي أو جزئي)

(جابر.)63 :2007 ،
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ج-القدرة على التصرف باألصل :حيث يحق للمشروع التصرف في الموارد االقتصادية بما يحقق الهدف الذي
استخدم من أجله هذا المورد ،وتأخذ صورة التصرف بالنسبة لموارد المشروع األشكال التالية:
(عن طريق إعادة البيع والتخزين والتوجيه)
أما بالنسبة للموارد البشرية فإن عملية التصرف به ال تكمن بعملية بيعه (لعدة وجود سوق له وعدم وجود
انظمة وقوانين تتيح ذلك) ،وانما تكمن في عملية ومرادفة لها وهي التشريح أو النقل أو االستغناء عن هذا المورد كليا

أو جزئيا وذلك مقابل تعويض معين ضمن شروط (بو علي)28 :2011 ،

مما سبق يالحظ أن العناصر الواجب توافرها في المورد حتى ينطبق عليه معيار الملكية تتوافر في الموارد
البشرية ،مما يمكن القول أن معيار الملكية ينطبق على الموارد البشرية ،وكما هو الحال في الموارد المادية األخرى
المتمثلة في األصول المادية للشركة ولكن الملكية هنا ليست بالمعلنة المطلق الذي يجب فهمه وانما في إطار

العناصر الثالثة السابقة الذكر.
ثاني ا  -معيار المقدرة اإلنتاجية:
إن الغرض من الحصول على األصول المادية هو استخدامها في العملية اإلنتاجية ،والشك أن عنصر اليد

العاملة كأحدى عناصر المدخالت في العملية اإلنتاجية ،يعد العنصر األكثر أهمية في المشروع فهو من جهة أحد
مدخالت العملية اإلنتاجية ،ومن جهة أخرى مقدرة العنصر البشري على التأثير في الموارد أو عناصر اإلنتاج
األخرى ،هذا ينصب في نهاية األمر في إنتاج الوحدات والسلع المنتجة والخدمات المختلفة المقدمة من العنصر

البشري مما يساعد على تحقيق الهدف الرئيس للمشروع وهو في األغلب تعظيم الربح والذي من أجله تم استقطاب

الموارد البشرية واستخدام عناصر اإلنتاج المختلفة األخرى (بوعلي.)28 :2011 ،
ثالثا :معيار القابلية للقياس أو التحديد:

يتطلب تعريف المورد على أنه أصل وجوب أن يكون قابال للتحديد أو القياس ،وذلك لتمييزه وفصله عن
باقي الموارد األخرى ،وهذا بالتحديد أو القياس يعبر عنه غالبا بوحدات نقدية.
وتهدف عملية القياس إلى قياس الخدمات االقتصادية المستقبلية المتدفقة من المورد وبالنسبة للموارد،
البشرية فتوجد عدة طرق لقياس خدماته االقتصادية المستقبلية وهذا التعريف يتضمن ثالثة عناصر:
 -1أن يكون هناك توقع لمنافع وخدمات اقتصادية مستقبلية ،وذلك من خالل مقدرتها اإلنتاجية والمقدرة على التأثير
على الموارد األخرى.
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 -2إمكانية قياس هذه المنافع ،حيث يمكن قياس المنافع المتأنية من عمل الموارد البشرية بطرق مختلفة وقد تواجه
صعوبة في فصل الجزء الخاص بالموارد البشرية عن الجزء الخاص بالموارد المادية.
 -3أن يكون للمشروع الحق في استالم هذه المنافع وهذا يرتبط بالحق والملكية القانونية في استخدام األفراد بموجب
التعاقد.
واستنادا إلى ما سبق نجد أن المعايير الواجب توفرها في الموارد االقتصادية لكي تعتبر أصوال للمشروع من

وجهة النظر المحاسبية يمكن توفرها في الموارد البشرية ،وبالتالي يمكن معالجة الموارد البشرية محاسبيا كأحد أصول
المشروع (الحيالي.)288 :2007 ،
 2.4معايير االعتراف المحاسبي باألصول البشرية:
تقليديا تعد المحاسبة المالية نفقات الموارد البشرية ومصروفات تحمل على الدورة المحاسبية ،في حين أن
محاسبة الموارد البشرية تطالب االعتراف بتلك النفقات على أنها أصل يجب أن يظهر في قائمة المركز المالي ،ومن
ثم توزع على الدورات المالية المستقبلية.

وأصدرت هيئة معايير المحاسبة المالية األمريكية ( )FASBرقم (-5عام  )1984الخاص بأي بند من البنود

الواردة في القوائم المالية وتتمثل هذه المعايير بالشروط التالية( :حنان)212 :2003 ،

 -1االعتراف :يجب أن ينطبق على البند المراد االعتراف به واثباته محاسبيا أحد التعريفات العملية لبنود القوائم
المالية ،فإن كان موردا انطبق عليه تعريف األصل ،وان كان التزاما انطبق عليه التعريف العلمي للخصوم.
وتعالج المحاسبة نفقات الموارد البشرية على أساس أنها مصروفات يتم تحميلها على الدورة المحاسبية ،في

حين أن نظام المحاسبة عن الموارد البشرية يطالب بمعالجة تلك النفقات على أنها أصل يجب أن يظهر في قائمة
المركز المالي ،ومن ثم التوزيع على الدورات المستقبلية المستفيدة.
 -2القياس :يرتبط هذا المعيار بالمبادئ والفروض المحاسبية حيث يشترط لالعتراف بأحد عناصر القوائم المالية أن
تتوفر فيه موثوقية القياس ،وتكتمل هذه الخاصية بتوفر ثالثة شروط:
 أن يكون للبند خاصية مالئمة إلنجاز عملية القياس ،مثل خاصية (التكلفة أو القيمة).
 اختيار لخاصية األكثر مالءمة ،وأهمية بالنسبة للمستخدم وعادة ما تكون خاصية التكلفة التاريخية في تاريخ
العملية.

 أن يكون باإلمكان التعبير عن هذا العنصر كميا ورقميا.
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 -3المالئمة :تعرف المعلومات بأنها مالئمة إذا كانت مؤثرة في اتخاذ الق اررات ،ولخاصية المالئمة ثالث خصائص
ثانوية:
 المالئمة بالتوقيت :أي يتم تقييمها في الوقت المناسب دون تأخير.
 التنبؤ :أي أن تكون ذات قيمة وقدرة تنبؤيه.
 التغذية العكسية ( :)Feedbackأي ذات قيمة ارتدادية عكسية قادرة على تقييم نتائج االختبارات السابقة مما
يوفر إمكانية تأكيدا وتصحيح توقعات سابقة.
 -4الموثوقية :وتعني خاصية المعلومات بأنها خالية من التحيز بدرجة معقولة ،وأنها تمثل بصدق ما تزعم تمثيله
أي أن المعلومات موضوعية وصادقة غير متحيزة لصالح فئة معينة من المستخدمين ،كما نص معيار المحاسبة
الدولي ( )116على عدم االعتراف باألصل إال إذا تحقق شرطان:
 احتمال الحصول على منفعة مستقبلية.
 أن يكون للبند تكلفة أو قيمة يمكن قياسها بقدر من الموثوقية (القاضي وحمدان،2008 ،ص)141 :
القياس المحاسبي للموارد البشرية :
إن الموارد البشرية هي من أصول المنشأة المهمة لذلك فهي ذات منافع اقتصادية حالية ومستقبلية محتملة،

ولغرض االستفادة من المعلومات المحاسبية يجب أن يعبر عن تلك الموارد بمصطلحات نقدية ،وذلك بعد أن يتم
قياسها ،وبالتالي يصبح باإلمكان ضمها إلى القوائم المالية .أو بما توفرها تلك القوائم من المعلومات.
فالدراسات العملية الحديثة كثي ار ما أشارت إلى أن إسهام التعليم والتدريب وبرامج التأهيل يوازي ضعف

إسهام رأس المال المادي في زيادة الدخل واألرباح ،بمعنى آخر أن الدخل واألرباح لكل الشركات يعتمد كثي ار على
معدل التكوين الرأسمالي البشري للمتدرب ،فكلما زاد عمق التعليم والتدريب والتقدم التكنولوجي أدى إلى
زيادة األرباح( .حنان)163 :2003 ،
تعريف القياس المحاسبي:
يعد القياس وظيفة مهمة في المحاسبة بل أنه جوهر المحاسبة ،وذلك لكونه يفصح عن معلومات واسعة

تنطوي على أهميتها بالنسبة للمستخدمين ،ومن أكثر التعاريف التي حددت معنى القياس هو ذلك التعريف الذي
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تضمنه تقرير جمعية المحاسبين األمريكية ( )AAAوالذي ورد فيه (بأن القياس المحاسبي هو تحديد أرقام الماضي
والحاضر والمستقبل ،وذلك على أساس المالحظة وتبعا للقواعد المحددة)AAA, 1971,p: 3(.
وعرفت لجنة المعايير المحاسبة الدولية ( )IASCفي عرضها اإلطار القوائم المالية "القياس على أنه
عملية تحديد القيم النقدية للعناصر التي سوف يعترف بها في القوائم المالية ،وهذا يتطلب اختيار أساس معين

للقياس ،ويتم استخدام أسس مختلفة للقياس مثل :التكلفة التاريخية والجارية ،والقيمة القابلة للتحقق الحالية"(القاضي،
حمدان،2008 ،ص)142 :

أما نورمان كامبل ( )Normen cambillفقد عرفه بأنه (تحديد األعداد لتمثل خواص األنظمة المادية بدال

من العدد ،وذلك بفضل القوانين التي تحكم هذه الخواص).

ومن ذلك تستخلص الدراسة بأن (عملية القياس تمثل عملية مقارنة بين وحدة القياس والصفة المراد قياسها

لتضع اإلدارة موضع التأكد في اتخاذ الق اررات للوصول إلى قرار حكيم ،ويتسم بالكامل ،ويفي باألغراض الداخلية
على مستوى الشركات وخارجيا على مستوى الوحدات االقتصادية).
 2.5نماذج القياس المحاسبي للموارد البشرية :
يوجد في األدب المحاسبي طرق متعددة لقياس قيمة الموارد البشرية ،وتركز هذه الدراسة على منظورين

أساسيين هما التكلفة ،و القيمة االقتصادية.

 2.5.1نماذج القياس التي تعتمد على التكلفة :
ويقصد تكلفة الموارد البشرية .تكلفة الموارد االقتصادية التي تتحملها الشركة في سبيل الحصول على البشر

أو استبدالهم لذلك البد من التمييز بين التكلفة التاريخية وتكلفة اإلحالل ومن النماذج التي تعتمد على التكلفة
 -1نموذج التكلفة التاريخية.
 -2نموذج التكلفة االستبدالية.
 -3نموذج تكلفة الفرصة البديلة.

 2.5.1.1نموذج التكلفة التاريخية :تعرف بالتكلفة األصلية وهي التضحية التي يتحملها المشروع في سبيل
الحصول على البشر وتدريبهم وتأهيلهم ،وتهدف هذه الطريقة إلى معرفة قيمة األصل عن طريق إثبات كل ما
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يتحمله المشروع في سبيل اقتناء هذا األصل واعداده بحيث يكون صالح لالستخدام في المشروع أو الشركة وتتميز
هذه الطريقة بالموضوعية ومسايرتها للعرف والتطبيق المحاسبي ،حيث تعتبر مصاريف اختيار وتوظيف وتدريب

العاملين مصاريف رأسمالية ،يجري رسملتها على فترات استخدامها وبالتالي يتعين إهالكها على العمر اإلنتاجي
لألصول البشرية أو االستغناء عن العاملين قبل انتهاء حياتهم اإلنتاجية المقدرة ،ويعتبر الرصيد المتبقي خسارة،
ويمكن أن يكون ربحا في حالة انتقاله بمقابل مادي.

وأهم نقد يمكن أن يوجه لهذه الطريقة بأنها ال تعبر عن الطاقة اإلنتاجية األساسي لألفراد ،الخدمات والمنافع
المتوقعة من األصل خالل حياته اإلنتاجية بل تعبر عن تكاليف اختياره وتدريبه فقط وتتكون هذه التكلفة من
عنصرين أساسيين:

 -1تكلفة الحصول على البشر( :فالمهولتز ،بتعريب زايد)1992:102 ،
يشير هذا العنصر إلى التضحية التي تتحملها المنشأة في سبيل الحصول على من سيشغل مرك از معينا،

وهي تشمل مجموعة من التكاليف المباشرة ،وتكاليف االستقطاب ،واالختيار ،والتعيين والتوظيف
ومجموعة من التكاليف غير المباشرة  +الترقية الداخلية.
 -2العنصر الثاني تكلفة التعليم:

وهي تشير إلى التضحية التي تتحملها المنشأة في سبيل تدريب الفرد ووضعه في مستوى األداء العادي

المتوقع من الفرد عند قيامه بوظيفة معينة ،ويمكن تعريفها بأنها التكلفة التفاضلية التي تتحملها الشركة لحين تحقيق
الفرد مستوى اإلنتاجية المطلوبة عادة لوظيفة معينة وتشمل:
*تكاليف مباشرة:

تدريب داخلي

*تكاليف غير مباشرة :وقت المتدرب

تدريب أثناء العمل
اإلنتاجية الضائعة أثناء التدريب

كما هو موضح في شكل رقم ( ) 2.1
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شكل رقم ( ) 2.1
نموذج حساب تكلفة الموظف
(فالمهولتز ،بتعريب زايد،1992 ،ص)101 :

 2.5.1.2نموذج تكلفة اإلحالل (االستبدالية) للموارد البشرية:
تكلفة اإلحالل هي عبارة عن التضحية التي تتحملها الشركة لغرض استبدال موارد بشرية موجودة اآلن

بموارد بشرية أخرى لها نفس القدرة ،والخبرة التي يتمتع بها المورد البشري المستبعد (مسعود)135 :2004 ،

ويقصد بتكلفة اإلحالل لألصل هي التضحية التي تتحملها الشركة أي ما معناه هي الكلفة المقدرة للحصول
على أصل جديد ومكافئ وباألسعار الجارية ()spiccland and others, 2001,p:280
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وتنقسم تكلفة اإلحالل إلى نوعين:
أ -تكلفة اإلحالل الوظيفي :وهي التضحية بالموارد االقتصادية التي ستتحملها الشركة في سبيل إحالل شخص محل
شخص آخر يشغل وظيفة معينة في التنظيم حيث يكون البديل قاد ار على القيام بنفس المهام وتقديم نفس الخدمات

الالزمة لهذه الوظيفة وتتضمن تكلفة اإلحالل الوظيفي ثالثة عناصر (تكلفة الحصول على أفراد – تكلفة التعليم –
تكلفة ترك الخدمة) (حنان.)220 :2003 ،
ب-تكلفة اإلحالل الشخصي :وهي التضحية التي ستتحملها الشركة من إحالل شخص محل آخر يكون قاد ار على
تقديم مجموعة الخدمات التي يقدمها الشخص الحالي وتقضي هذه الطريقة بتجميع ورسملة التكاليف التالية:
 تكاليف التوظيف المباشرة وغير المباشرة.
 تكاليف تعليم الموظفين الجدد واكسابهم الخبرة السابقة.
 تكاليف ترك الخدمة المباشرة وغير مباشرة.
وتختلف هذه الطريقة عن طريقة التكلفة التاريخية بأنها تقوم باحتساب تكلفة األصول طويلة األجل على أساس

المتوقع إنفاقه في المستقبل.

وفي مزايا هذه الطريقة أنها تتالقى في االعتراضات التي تعرضت لها التكلفة التاريخية حيث تراعي اعتبارات
السوق عند تحديد أرقامها النهائية ،ويأخذ بعين االعتبار تكلفة ترك العمل التي أهملتها التكلفة التاريخية وبالرغم من
ذلك إال أن هذه الطريقة يشوبها عدة عيوب:

 -1صعوبة إيجاد بديل للموارد البشرية الحالية عمليا ،وأن كل شخص هو حالة متفردة من حيث القابليات البدنية
والفكرية.

 -2التكلفة االستبدالية ال تعبر بالضرورة عن المعارف والمهارات التي يمتاز بها األفراد.
 -3إن عملية تقدير التكلفة االستبدالية تواجه صعوبات كبيرة ،وأن أشخاصا مختلفين يتوصلون إلى نتائج مختلفة
تماما.

 -4تتجاهل قيمة الموظفين وال تأخذ في االعتبار العاملين كفريق عمل متكامل.
و شكل رقم ( )2.2يوضح عناصر نموذج تكلفة اإلحالل الوظيفي :
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شكل رقم ()2.2
نموذج قياس تكلفة إحالل الموارد البشرية

(فالمهولتر ،بتعريب زايد)107 :1992 ،
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 2.5.1.3نموذج الفرصة البديلة (نموذج المزايدة التنافسية لهيكيمان وجونز):
يعتبر هذا النموذج مفهوم تكلفة الفرصة البديلة والتي تعني التكلفة التي تتحملها الشركة لتغيير االستخدام
العالي للموارد البشرية إلى استخدام آخر بديل ،سميت بالمزايدة التنافسية ( البوعلي،2011،ص.) 75 :
ويقترح هذا المنهج كل من هيكمان وجونز حيث يقوم بمقتضاها مدراء األقسام خصوصا (مركز االستثمار)
بإجراء مزايدة ،على خدمات األفراد الذين يتميزون بالندرة ،أو األفراد اآلخرين الذين ال يتميزون بالندرة فإن هذه

الطريقة ال تعتبرهم ضمن قاعدة األصول البشرية ،ويتم اعتماد سعر المزايدة األعلى كقيمة للفرد ،ألنه
سيمثل

المعادل

التقديري

الحالي

لالسـتخدام

األمثل

لخدمات

األفراد

بين

مراكز

الربح واالستثمار ).(Hekimian and,Jones,1967,p:107
ويتميز هذا النموذج بانه يبدو متفقا مع قانون العرض والطلب ،وبالتالي يعطي وسيلة أفضل للتوزيع المثالي للموارد
البشرية ،وبأنه يحقق تخصيصا أكثر مثالية للقوة البشرية (الحيالي. )301 :2004 ،
إال أن هذا النموذج يواجه عدة قصور ( :جمعة)11 :2008 ،
 -1التميز بين العاملين تمثل حالة ضارة بمصالح الشركة من خالل التركيز على الموارد البشرية النادرة مما يخلق
إجراء تمييزي ومحاباة بين األفراد.
 -2تفاوت قدرات وامكانيات األقسام المنافسة من أجل الحصول على عاملين جيدين.
 -3ال يقدم صورة حقيقية عن تكلفة الموارد البشرية بشكل كامل.
 -4قد تفهم هذه الطريقة على أنها ال أخالقية ومصطنعة.
 2.5.2نماذج القياس التي تعتمد على القيمة:
تقوم هذه النماذج على مفهوم القيمة االقتصادية للموارد البشرية ،وهي أكثر واقعية من أساليب التكلفة ،ألنها

تأخذ في االعتبار الخدمات المتوقعة ( )potential servicesمن األصول البشرية كعامل أساسي لتقويم هذه

األصول وهذا ما تحمله أساليب التكلفة (الحيالي،2010 ،ص)109 :

ولتحديد قيمة الموارد البشرية البد من دراسة المفهوم االقتصادية للقيمة ،ثم تطبيقه على الموظفين حتى

يمكن إيجاد قيمة الموارد البشرية.
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المفهوم االقتصادي للقيمة:
تستند كل النظريات االقتصادية الخاصة بالقيمة على أساس أن المحدد الرئيس لكون أي شيء له قيمة هو

قدرة هذا الشيء على تقديم منافع أو خدمات اقتصادية في المستقبل فذكر أحد االقتصاديين ( )Misesأن كل من
يريد أن يوجد نظرية للقيمة ،وبسعر عليه أن يفكر أوال في المنفعة.

أما ( )Iring Fisherفيقول" :ال شك أن مشتري أي أصل رأسمالي يقوم بتقويم هذا الشيء على أساس

الخدمات التي سيحصل عليها منه ،وأنه سيدفع السعر الذي يمثل الحد األدنى الذي يتعادل مع خدماته المتوقعة أو
بمعنى آخر القيمة الحالية لهذا األصل (فالمهولتز ،بتعريب زايد .)244: 1992 ،
وبناء على ما سبق فإنه يمكن تعريف األصل بانها القيمة الحالية للخدمات المتوقعة في المستقبل واذا كان

األصل غير قادر على تقديم خدمات اقتصادية في المستقبل فإنه يصبح عديم القيمة.
مفهوم قيمة الموارد البشرية:

تعرف القيمة االقتصادية للموارد البشرية على أنها القيمة الحالية لألرباح المستقبلية التي ترجع إلى الموارد

البشرية (عبد العال)1981 ،

ويمكن تعريف قيمة البشر بأنها القيمة الحالية للخدمات المتوقعة منهم في المستقبل ،ويمكن أن ينسحب

مفهوم قيمة الموارد البشرية على األفراد والجماعات من األفراد والتنظيم ككل (فالمهولتز.)245: 1992 ،

ومن هذا المنطلق نجد أن األساليب التي تقوم على مفهوم القيمة االقتصادية للموارد البشرية أكثر واقعية من
تلك التي تقوم على التكلفة ،ألنها تأخذ بعين االعتبار الخدمات المتوقعة من البشر وهو ما أهملته أساليب

التكلفة ).)Cherian, and Farouq,2013,p:78

وفيما يلي أهم نماذج قياس الموارد البشرية التي تعتمد على القيمة( :الحيالي)43 :2010 ،
 2.5.2.1نموذج الشهرة غير المشتراة ( هيرمانسون :) Hermanson
اقترح ”  ” Herrmnisonطريقة لتقييم الموارد البشرية تعتمد على خصم األرباح غير العادية للمنشأة،
حيث ربط في طريقته هذه بين مقومات شهرة المحل مثل الوضع المالي الجيد والموظفين األكفاء وسمعة وصيت

المنشاة الحسن بين المنشآت األخرى ،وبين قيمة الموارد البشرية وصاغ نموذجه اآلتي:
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قيمة الموارد البشرية = شهرة المحل × تكاليف تكوين الموارد البشرية
إجمالي قيمة الموجودات
و تقوم هذه الطريقة على أساس المقولة" :إن أحسن دليل متاح على الوجود الحالي للموارد البشرية المملوكة
هو حقيقة أن مكاسب منشاة معينة أكثر من المعدل العادي للسنوات األخيرة"( .حمادة)152 :2002،
وتستند هذه الطريقة على أساس اتخاذ األرباح التي تزيد عن المتوسط العادي لألرباح السائدة (األرباح غير
العادية) أساس للتقييم ،وذلك عن طريق رسملة هذه األرباح الزائدة واعتبارها ممثلة للموارد البشرية في (منشأة)
ويسمى (هرمانسون) هذه الطريقة بنموذج الشهرة غير مشتراة فعلى سبيل المثال:

إذا كان معدل العائد على "األصول المملوكة" في شركة معينة خالل السنوات الخمسة الماضية ()%12
وأن الشركة حققت عائدا ( )%15على أصولها المملوكة البالغة ( )$ 6000000وعندئذ يفترض أن تقوم أصولها
غير مملوكة (الموارد البشرية) بمبلغ ( )$ 1500000نظ ار ألن الربح ( )%15× 6000000( = )$90000وبناء

عليه يفترض أن يكون ( )%12من أصولها الممتلكة ()750000
( 150000 = )$ 6000000 – 750000شهرة غير مشتراة
ويتمتع هذا النموذج بمزايا محدودة ،إال أن هذه الطريقة واجهت عدة انتقادات أبرزها( :حمادة)151 :2002،
 -1أنها تتجاهل الكفاءة التي تستغل بها األصول األخرى.
 -2قيمة الموارد البشرية ال ترتبط بتحقيق أو عدم تحقيق أرباح.

 2.5.2.2نموذج القيمة الحالية لإليرادات المستقبلية( :لف و سشوارتز)lev and scwartz's ،
ويسمى أيضا بنموذج التعويضات ( ،)compensation modelيستخدم هذان الباحثان المفهوم

االقتصادي لرأس المال البشري في البيانات المالية ،ويستنتج من نظرية (ارفنج فيشر  )Irfving Fisherأن رأس
المال هو الذي يعرف على أنه مصدر لتدفق الدخل ،وقيمته (ثروته) هي القيمة الحالية لمجموعة الدخول المستقبلية
المحسوبة بمعدل خصم معين لصاحب هذا المورد بسبب ظاهرة عدم التأكد والصعوبة المرتبطة بتحديد قيمة أرس

المال البشري( .الحيالي)44 :2010 ،
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ومن ذلك يقترح ليف و سشوارتز استخدام التعويضات المستقبلية للشخص العامل كبديل لقيمته (المرتبات
واألجور المستقبلية)
وتبعا لذلك فإن قيمة رأس المال البشري المتجسدة لشخص عامل عمره ( )yهي القيمة الحالية لمكتسباته
المستقبلية الباقية ،حتى سن تقاعده ،ويمكن التعبير عن هذه القيمة وفق المعادلة اآلتية:

) 1(t
(1  r )t  y

E (vy)  t  y
t

حيث إن = vy :قيمة رأس المال البشري لشخص عمره ( )yسنة.
) =I(tالمنافع السنوية للشخص حتى تاريخ تقاعده.
 =Rمعدل الخصم الخاص بالشخص.
 =t-yالسنوات المتبقية لشخص عمره ( )yحتى سن التقاعد
 =Tسن التقاعد.
بما أن ( )yتمثل القيمة بعدية ( )Ex-Post Valueفالمنافع (التعويضات) ) ،I(tيحصل عليها الشخص
المعني فقط بعد سن التقاعد ،كما أن ( )Vyتتجاهل إمكانية الموت قبل التقاعد.
مالحظة :قام (لف وسشوارتز) بتعديل نموذج المعادلة السابقة ،وذلك الحتمال إمكانية أن الشخص يتعرض
للوفاة لتصبح النموذج التالي:
x

I
E (Vy )  t  y Py (1  t ) i
x y
t

حيث أن =E(Vy) :القيمة المتوقعة لرأس المال البشري لشخص عمره  yحتى سن التقاعد مع مراعاة احتمال

موته أو تركه العمل

 :(t)pاحتمال وفاته لشخص في سن t
 =Iixالمكاسب السنوية المستقبلية
يقدم نموذج (التعويضات) مقياسا مقبوال لرأس المال البشري ،ويمكن أن يكون مفيدا في اإلحصاء على

المستوى القومي ،وفي تقدير ديناميكية رأس المال البشري على هذا المستوى الكلي.

لكن على مستوى المنشأة الفردية يعاني هذا النموذج من ذاتية متعددة الجوانب:
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 ذاتية ترتبط بتحديد مستوى المكاسب المستقبلية.
 وذاتية طول فترة االستخدام المتبقية المتوقعة للفرد داخل المنشأة.
 وأخي ار ذاتية تقدير معدل الخصم.
يشير الباحثان إلى أن قيمة رأس المال المحددة باستخدام هذا النموذج ستزود مستخدمي البيانات المالية

بمعلومات قابلة للتقويم حول التغيرات في القوى العاملة لمنظمة ما (حمادة.)152 :2002 ،
 2.5.2.3نموذج تقويم المكافآت المستقلة( :فالمتهولتز :)Flamholtz

اقترح إيريك فالمهولتز ( )Flamholtzهذا النموذج بناء على التطبيقات الخاصة بإحدى شركات التأمين،
التي قامت بدراسة لقياس قيمة أفرادها ،فقامت بتحديد قيمة مختلف المواقع الوظيفية لديها ويعتمد على النظرية
االقتصادية التي تنادي بأن قيمة الموارد البشرية ال تكمن في تكلفتها ،وانما في معدل العائد الناتج

من استخدامها (جمعة،2008 ،ص.)13 :
وينظر هذا النموذج إلى حركة األفراد من خالل أدوارهم المختلفة أو مناصبهم في الشركة ،باعتبار ذلك

عملية مستقلة تعتمد على الوظائف السابقة أو حاالت الخدمة التي قام بها الفرد في الشركة ،ويستلزم جعل النموذج
عمليا وحسب القيمة القابلة للتحقيق ،والمتوقعة للفرد وللشركة الخطوات التالية:
 -1تعريف (ووصف) مجموعة من الحاالت المتعاقبة التي يمكن أن يشغلها الفرد في النظام.
 -2تحديد القيمة لكل حالة للشركة.
 -3تقدير الثبات المتوقع لشخص ما في الشركة.
 -4احتمال أن شخصا ما سيشغل كل حالة ممكنة.
وفي أوقات مستقبلية محددة والقيمة القابلة للتحقق والمتوقعة لشخص ما ( E )Rvيمكن أن يعبر عنها:
()Flamholtz, 1971: p255
]

) Ri  p ( Ri
k

)(1 R

m

n

i 1

i 1



حيث أن:
) :(E(RVهي القيمة القابلة للتحقيق والمتوقعة لشخص ما.
 =Riقيمة تشتق من الشركة لكل حالة خدمة ممكنة (.)I
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E ( Rv ) 

) =(iالوقت.
 =Nحالة ترك العمل =P ،معدل الخصم المالئم.
 = Riقيمة العائد المتوقع الحصول عليها من الشركة في كل حالة للخدمات المحتمل تحصيلها في الموارد البشرية.
وطبق هذا النموذج مع بعض الفروقات في ( )cester writeوشركاءه وهي جمعية المحاسبين القانونيين
) (PAفي شيكاغو وسجلت كحالة دراسية مع بعض التفصيل في كتاب (( )caplan, land, kichحمادة،

،2002ص.)153 :

يعاني هذا النموذج من عدة مشاكل تطبيقية ،وذلك بسبب تقدير مدة بقاء الفرد في الشركة واحتماالت ذلك،

إضافة إلى كيفية تحديد معدالت الخصم والمرتبات واألجور المستقبلية ما تستغرقه هذه العمليات من وقت وتكلفة
ويتمتع هذا النموذج بميزه كبيرة ،نظ ار ألنه سيقدم نتائج ستستجيب الحتماالت الثبات والترقية المتنبأ بها وهي عموما

مؤشر للوقت ،ويعتبر هذا النموذج غير عملي له حدود بسبب عنصر الشخصية في تقدير االحتماالت وقيمة
المكافآت على الخدمات.
 2.5.2.4نموذج المنافع الصافية المعادلة لظروف التأكد (المخصومة) ألوغان (:)Ogan's
يقترح أوغان نموذجا يتضمن بشكل صريح مراعاة لوجهي التكلفة والمنفعة لقيمة الموارد البشرية في شركة

ما ،وذلك ألن نماذج التقديم تتجاهل التكاليف التي تتكبدها الشركة في سبيل االحتفاظ بهذه الموارد فهذا غير كاف
من وجهة نظر مالئمة للشركة ).)Raiashekar, and Avazzadehfath,2011,p:4
ويعبر عن نموذج بالرموز اآلتية)ogan's, 1976,p: 309( :
)(vaj

l 2

1

) (1 r

v

n

Kkj  
i 1 k t

حيث إن:
 =Kkjالقيمة الحالية الصافية الكلية المعدلة للموارد البشرية في منظمة خدمة مهنية.
 =Vajالمنافع الصافية المعادلة المؤكدة التي تتولد من قبل الموارد البشرية العاملة لشركة ما.
 =Lانتهاء الحياة المقدرة لخدمة الفرد.
 =Iسلسلة وجود العامل في العمل . 3.2.1
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 =Tالفترة الزمنية من  1إلى .i
 =Vمعدل خصم خارجي (خال من المخاطرة).
ومن مزايا هذا النموذج قابلية استخدامه في شركات ،أو مجموعات من األفراد الذين تحدد مساهماتهم أو
منافعهم بسهولة أو قابلة للتنبؤ مثل موظفي البيع والخبراء.
إال أنه من عيوبه يقدم مقترحات يصعب تحديدها وقياسها كميا (حمادة،2002 ،ص.)154 :
 2.5.2.5نموذج األبعاد الخمسة لمايرز وفلورز)Mayers, Flowers, Five. Dimensios M( :
يقترح المؤلفان إجراء تقدير للقوة العاملة بشركة ما وتقدير تكاليف المدخالت المختلفة لتحسين كفاءة
التنظيم اإلنساني ،وأن تتضمن أبعاد األصول اإلنسانية المعرفة والمهارات والصحة والوفرة والوضع الجسماني.
()Mayers,and Flowers, 1974,p:5
استخدام تقديرات اللوائح المدققة والتقييم الشخصي وأن تستخدم تقارير المالحظة العامة لتقدير الوضع
الجسماني ،ويعد نموذج األبعاد الخمسة عملية أكثر منها نظرية (حمادة)153 :2002 ،
إذ ربما لن تكون تكلفة فعالية تحسين معرفة موظف ما إذا كان وضعه الجسماني ضعيف ويجب أن تعتمد
الق اررات على فعالية التكلفة لكل األبعاد الخمسة ()Mayers, Flowers, 1974,p: 6
ويستدل من هذا النموذج أن يكون للوضع الجسماني األفضلية إذ يشكل "الوضع الجسماني" متضمنا كال

من الوضع الجسماني للشخص والوظيفة ،استعدادا لالستجابة ألوضاع الحياة المختلفة ،مثل إعطاء المعرفة
والمهارات والصحة الوفرة.
ويتضح أن تربط في هذه الطريقة عالمات الوضع الجسماني بالعوائد المالية على االستثمارات في جدول
الرواتب معب ار عنها بمصطلحات ربح أو نقطة تعادل أو عجز لمعادالته الموضحة:
الوضع الجسماني القياسي وضعها في صيغ مالية= عالمات الوضع الجسماني الموزونة /الوزن الجسماني.
الوضع الجسماني = الوضع الجسماني القياسي × المدفوعات السنوية.
الربح = الوضع الجسماني – المدفوعات السنوية.
الربح في الشخص الواحد = الربح  /عدد األشخاص.
قد تكون هذه الطريقة في النظر إلى أبعاد اإلنسان مفيدة للق اررات المتعلقة بإدارة األفراد ،ولكنها ربما ال تعد

محاسبة موارد بشرية.
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لكن عمل هذين المؤلفين هو إضافة هامة من حقل إدارة األفراد إلى أدبيات محاسبة الموارد البشرية ولن
يكون والتضمين لمفهوم العائد على االستثمارات كافيا للمحاسبين بالتأكيد .
 2.5.2.6نموذج القيمة االقتصادية (:)pyle, Flamhotz
اقترح برومت وفالمهولتز وزمالئهم في أعمالهم األولية مقاييس متعددة للموارد البشرية متضمنة مفهوم
القيمة االقتصادية التي تتضمن باإليرادات المستقبلية ،وحسم تلك اإليرادات المستقبلية ،وتوزيع هذا المبلغ نسبيا على

كل األصول ومنها الموارد البشرية ويتسابه هذا االقتراح مع اقتراح هرمانسون ( ،)Hermansonولكنه يضع الموارد
البشرية مع الموارد األخرى في مساهمتها باإليرادات وليس فقط في اإليرادات التي تتجاوز اإليرادات العادية إذا
وجدت كأصول إنسانية (فالمهولتز.)297 :1992،

باإلضافة إلى المقاييس السابق عرضها وهي مقاييس مالية ،هناك مقاييس غير مالية وهي مقاييس سلوكية
ومنها نماذج القياس السلوكية.
 2.5.2.7نموذج ليكرت للعالقة بين السبب والتدخل والنتيجة النهائية:
( Likert's Model: Schematic Relations Among Causal, Intervening End-
)Reshltvariables
تقوم هذه الطريقة على تقييم الموارد البشرية باستخدام المقاييس السلوكية في جانب المقاييس الكمية التي

ستؤدي إلى زيادة فاعلية المعلومات المتولدة عنها في ترسيد الق اررات اإلدارية والسيما المعلقة منها بالموارد البشرية

ذلك ،ألنها ستكون أكثر قدرة في تحليل عناصر السلوك اإلنساني من حاجات ورغبات ،كما يعد ليكرت من رواد من
استخدم مناهج العلوم السلوكية في تقييم الموارد البشرية ،فقد ربط بين التنظيم اإلداري واإلنتاجية ،ومن ثم حدد أهم

العوامل التي يحدد كفاءة الموارد البشرية وتعكس قدرتها اإلنتاجية (الحيالي)45 :2003 ،

فقد أكدت معظم النماذج المقترحة في الفقرات السابقة تقدير قيمة الموارد البشرية كفرد ولم تتعامل مع عملية

أو مجموعة عمليات بين األفراد كعنصر هام في نجاح العديد من الشركات ويعتمد نموذج ليكرت على عالقات
مقاسة بين ثالثة مجموعات من المتغيرات ( :مطر ،و نور)62 :2013 ،

أ.

المتغيرات السببية ( :)cosnal & variablesوهي تمثل متغيرات مستقلة يمكن لها أن تتغير مباشرة بواسطة
المشروع أو إدارته ،والتي بدورها تحدد مجاالت التقدم في المشروع ،والنتائج المحققة بمعرفته وتشمل العالقات
السببية على الهيكل التنظيمي لإلدارة والسلوك اإلداري وسلوك المرؤوسين.
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أ-عالقة خطية (معادلة االنحدار واالرتباط المستقيم)

y Bˆ ....... E
2

2

y  Bˆ  X 1̂ B1 

ب-عالقة غير خطية (معادلة االنحدار واالرتباط المتعدد غير مستقيم)

y B  y B B  yY B E
4

ب.

2

i

3

2

i

2

2

y  B  x1 B1 

المتغيرات المتداخلة :وهي متغيرات وسطية تعكس الحالة الداخلية للشركة وأعضائها وتشتمل على درجة الوالء
للشركة والمواقف والدوافع واألداء واألهداف واإلدراك لكل األعضاء وقدرتهم الجماعية في التنفيذ الجيد وكذلك
وسائل االتصال واتخاذ الق اررات.

ج.

المتغيرات النهائية :وهي متغيرات تابعة ليست مستقلة أي (نتيجة) تعكس النتائج بواسطة الشركة كاإلنتاجية
والتكاليف واألداء المالي وسعر األسهم في السوق واألرباح ويوضح الشكل ( )2العالقات بين المتغيرات الثالث

العالقات بين أبعاد التنظيم البشري.

 2.5.2.8نموذج محددات (قيمة الفرد) (لفالمهولتز)
(Flamhotz's Determinants of an Individudl's value to aformal organization
)Model
قام فالمهولتز بتطوير نموذجا يعتمد إلى حد ما على (نموذج تقويم المكافآت المستقلة) في محاولة منه أن

يعين التغيرات األساسية التي تحدد قيمة فرد بمنظمة ما والعالقات بين هذه التغي ارت ،وذلك على المستويين النظري

و المفهومي ،باعتبارات تلك المحددات يمكن وضعها في صورة نقدية أو غير نقدية ،وباختيار حقلي مع شركة دولية
رئيسية للمحاسبين القانونيين ()Flamholtz, 1972, p:257
وهذا النموذج كما هو موضح في الشكل (( : )2-3نموذج معدل لمحددات قيمة الفرد)

51

شكل رقم ()2-3
نموذج معدل لمحددات قيمة الفرد:

المصدر( Flamholtz, Eric,1972," Assessing the validity of a Theory of Human Resource :
)Value:A field study " journal of Accounting Research,vol.10,No.3, 1972, P: 257

يبين النموذج أن المقياس النهائي لما يساويه الفرد بالنسبة للمنظمة هو القيمة المتوقع تحقيقها ( Expected
.)Relizatle Value
ويبين أيضا أن القيمة المشروطة هي الخطوة قبل األخيرة والذي يعد مقياسا ضمنيا هاما وذلك ألنه يتعارض

مع المفهوم التقليدي لقيمة الفرد ،والتي ال تميز بين بعدي القيمة ،خصوصا أن هناك اتجاه للتفكير في أن الفرد من
ناحية قيمته المحتملة المشروطة للمنظمة بدال من قيمتها المتوقعة والممكن تحقيقها.
وأن قيمة الفرد هي دالة ليس فقط لمهاراته ومستوى نشاطه ،ولكن أيضا لدور الفرد في المنظمة .وال شك أن
هذا األسلوب السلوكي في القياس المحاسبي غير النقدي للموارد البشرية في المنظمة له دالالته العديدة ،وهو يقيم

كثي ار في اتخاذ الق اررات المتعلقة بهذه الموارد البشرية وأيضا في تحقيق الرقابة على الموارد البشرية للمنظمة والتقرير
عنها ،وهو يمهد الطريق للمحاسبين في قياس مثل هذه األهداف السلوكية للمحاسبة عن الموارد البشرية.

ولكن يؤخذ عليه أنه عالج قيمة الفرد كظاهرة مستقلة وعلى ذلك فهو لم يأخذ في اعتباره االتجاهات الحركية

فضال عن أنه لم يشرح قيمة مجاميع األفراد في المنظمة بل ركز على قيمة الفرد الواحد ،وبخالف ذلك لم يشر إلى
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طريقة القياس المتبعة في المتغيرات السلوكية التي قدمها وهل ستكون في صورة نسبية كما في حال (ليكرت) أم كمية
أو قيمة.
ولكن على أي حال أسلوب قياس واتجاه محاسبي سلوكي ال يمكن تجاهله أو رفضه لمجرد الرفض .إال أن
السؤال الذي يطرح نفسه :هل نفقات هذه اإلجراءات والجهد المبذول فيه تعادل الفائدة المرجوة منه وخاصة أنه

أسلوب إداري يتبع المحاسبة اإلدارية ،ولن تظهر نتائجه في القوائم المالية المنشورة التي تهم القراء( :الحيالي،
 ،2004ص.)309 :

وأخي ار فإن المعالجات المحاسبية الواردة باألدب المحاسبي ترتكز على افتراض ضمني وهو أن رقما واحدا

(التكلفة والقيمة) يمكن أن يكون نافعا لكل األغراض ،ويوجد هذا االعتقاد في أغلب األبحاث التي تعالج مشاكل
لقياس األصول البشرية حيث تناقش مزايا وعيوب كل طريقة كما لو كانت طرق القياس هذه بدائل شاملة وأن

إحداهما البد أن يمثل األفضل (نمر.)71 :1982 ،
 2.5.3المعالجة المحاسبية للموارد البشرية

تختلف المعالجة المحاسبية للموارد البشرية حسب األهداف األساسية التي ترتكز عليها الشركة بتطبيقها

لمحاسبة الموارد البشرية ،وكذلك تعتمد على حجم الشركة ومدى تنوع الموارد البشرية الموجودة فيها ،ووفقا لدراسة
( )ya-hu-2007, P:4تم طرح ثالثة أساليب للمعالجة المحاسبية للموارد البشرية:

أ-األسلوب األول  -يتم إنشاء ستة حسابات:
 -1حساب الموجودات البشرية.
 -2حساب تكاليف الحصول على الموارد البشرية (تكاليف التعيين).
 -3حساب تكاليف تطوير الموارد البشرية.
 -4حساب االستنفاذ المتراكم للموارد البشرية.
 -5حساب رأس المال البشري.
 -6حساب احتياطي خسائر الموارد البشرية.
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حيث إن تكاليف التعيين وتكاليف التطوير ترحل إلى حساب الموجودات البشرية في نهاية الفترة ،وأن قيمة
االستنفاذ الموارد البشرية تعالج في نهاية الفترة في الجانب المدين لحساب االستنفاذ المتراكم للموارد البشرية وتفيد

قيمة استنفاذ الموارد البشرية ضمن حساب التشغيل الخاص بالفترة المالية.
ب-األسلوب الثاني  -يتم إنشاء أربعة حسابات:
 -1حساب لتكاليف الحصول على الموارد البشرية.
 -2حساب لتكاليف تطوير الموارد البشرية.
 -3حساب الموجودات البشرية.
 -4حساب االستنفاذ المتراكم للموارد البشرية.
وتكون المعالج المحاسبية مشابهة لألسلوب األول.
ج-األسلوب الثالث  -يتم إنشاء حسابين:
 -1حساب االستثمار في الموارد البشرية.

 -2حساب استنفاذ االستثمارات في الموارد البشرية ،كما يتم إنشاء مستوى ثاني من الحسابات ترحل جميعها في
حساب االستثمار في الموارد البشرية ،تتمثل في حسابات التكاليف المختلفة الخاصة بالموارد البشرية كتكاليف

التعيين ،وتكاليف التدريب والمحافظة على الموارد البشرية (.)ya-hu, 2007, P:4

إن طرق المعالجة المحاسبية والمتعلقة بالموارد والبشري تتم بعد رسملة كل المصاريف الالزمة للحصول
على المورد البشري والتي تعتبر جزء من تكلفة المورد البشري (الحيالي )308 ،306 :2004 ،وهي:
 -1مصاريف اإلعالن للحصول على المورد البشري.
 -2مصاريف الحصول على العنصر البشري وتطوير كفاءته مثل تدريب وبعثات ودورات.....الخ.
 -3مصاريف تتعلق بالخبراء للحصول على العنصر البشري مثل مصاريف نقلهم ،والمكافآت الممنوحة لهم
ومصاريف المقابلة واالختبارات.

ولذلك فإن قيمة المورد البشري تمثل كافة المصاريف المرتبطة بالمدة اإلنتاجية للعنصر البشري والتي يمثلها

العقد المبرم للعنصر البشري مع المنشأة وبالتالي فإن  ( :الحيالي ،2010 ،ص)48 :
إطفاء المورد البشري = تكلفة األصل البشري  /العمر اإلنتاجي لألصل.
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والمعالجة المحاسبية المتعلقة بالعنصر البشري تتمثل في:
 -1تكلفة الحصول على المورد البشري من حساب الموارد البشرية إلى حساب النقدية.
 -2إطفاء المورد البشري :من حساب قسط إطفاء المورد البشري إلى حساب المورد البشري.
ونجد هنا أنه لم يتم عمل مخصص للعنصر البشري ،وذلك ألن قدرته اإلنتاجية محددة بموجب عقد العمل.
 -3االستغناء عن المورد البشري :قد يتم االستغناء عن المورد البشري لقاء مقابل مالي.
مكاسب االستغناء = مبلغ االنتقال أو البيع القيمة الدفترية لألصل البشري.
القيمة الدفترية لألصل البشري= تكلفة الحصول على العنصر البشري.
مجموع اإلطفاء السنوي.
من حساب النقدية إلى مذكورين.
حساب موارد بشرية.
حساب مكاسب االستغناء عن الموارد البشرية.
أو_____________
من مذكورين
حساب النقدية
حساب خسائر االستغناء عن الموارد البشرية.
إلى حساب موارد بشرية.
 -4وفاة المورد البشري :حيث يتم تحديد قيمة خسائر الوفاة والمتمثلة بالقيمة الدفترية لألصل البشري لذلك :الخسائر
= تكلفة الحصول على العنصر البشري – مجموع اإلطفاء السنوي من حساب خسائر موارد بشرية إلى حساب

الموارد البشرية ( الحيالي.)48 :2010 ،
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 2.5.4أهم المشاكل المحاسبية المتعلقة بالموارد البشرية:
في حال ما تم اتخاذ قرار بإظهار قيمة الموارد البشرية ضمن القوائم المالية المنشورة ،حينها ستواجه
المحاسب خمسة مشاكل تتمثل في اآلتي ):(Bullen&Eyler,2010,p:6
 -1ماهي التكاليف الواجب رسملتها كأصول؟
 -2كيف يمكن استنفاد أو اهالك هذه التكلفة؟
 -3ماهي الظروف التي تدعو الى استبعاد أو شطب هذه األصول؟
 -4كيف يمكن عرض هذه البيانات ضمن القوائم المالية المنشورة؟
 -5كيف يمكن تجنب احتمال استخدام االدارة للمحاسبة عن الموارد البشرية كوسيلة للتالعب في رقم صافى
الربح ؟

 -1رسملة الموارد البشرية :المعيار الرئيس للتفرقة بين األصل والمصروف هو الخدمات المتوقعة من النفقة في
المستقبل ،فالتكلفة يجب أن تعالج كمصروف في الفترة التي تتحقق فيها منافعها ،ومن ثم فإذا كانت منافع التكلفة
تتعلق أو تفيد عدة سنوات فأنها يجب أن تعالج كأصل ،فعلى سبيل المثال عام ( 1970م) صدر بالتقرير السنوي

لشركة ”  ” Data Systemالميزانية العمومية للشركة مشتملة على بند خاص عن تكلفة نظم تدريب المهندسين
ضمن برنامج التدريب للشركة ،وقد أعتبر هذا البند أصال ،ألنه يتوقع منه أن يقدم خدمات للمنشاة في فترات مالية
مستقبلية (الحيالي.)103 :2004 ،

حيث إن قيمة المورد البشري تمثل كافة المصاريف والنفقات التي تعتبر جزءا من تكلفة المورد البشري.
 مصاريف اإلعالن للحصول على الموارد البشرية.
 مصاريف التدريب والدورات.
 مصاريف تتعلق بالخبراء لحصول على العنصر البشري.
والمرتبطة بالمدة اإلنتاجية للعنصر البشري والتي يمثلها العقد المبرم للعنصر البشري (الشركة) ،وبالتالي فإن إهالك
المورد البشري = تكلفة األصول البشرية  /العمر اإلنتاجي لألصل البشري (الحيالي،2004 ،ص.)308:
وبالتالي يمكن اإلفصاح عن الموارد البشرية حسب طبيعة النفقة أو المصروف حيث يوجد هناك تكاليف

إيراديه جارية وهي التي تتعلق بصيانة الموارد كاألجور ونفقات العالج الطبي ،وزيادة الكفاءة اإلنتاجية.
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إضافة إلى استبدال القوى العاملة ،فيتم اإلفصاح عن الموارد البشرية كتكاليف إيراديه جارية ضمن قائمة
الدخل والتكاليف اإليرادية ضمن المركز المالي.
 -2استنفاذ األصول البشرية :متى ما تم رسملة األصول البشرية واعتبرت أصال فإن المشكلة التالية هي قياس
النسبة من قيمة األصل التي سوف تستهلك خالل الفترة المحاسبية ،الهدف الرئيس من استنفاد األصول البشرية
هي مقابلة ما يستهلك من خدمات هذا األصل بالعوائد التي تم الحصول عليها منه ،وهذه العملية في المحاسبة

التقليدية تسمى ” مقابلة اإليرادات بالمصروفات ” (مبدأ المقابلة) ،وبالنسبة لألصول البشرية فإن المقصود هو

استنفاد قيمة األصل خالل الفترة المتوقعة لخدمات هذا األصل التي يجب تقديرها.

مما الشك فيه إن بعض األصول البشرية لها خدمة تعادل فترة بقاء الشخص في خدمة المنشأة ،بينما األخرى

قد تكون مدة خدماتها تعادل مدة بقاء الفرد في وظيفة معينة في المنشاة ،ومجموعة ثالثة تعادل مدة بقاء التكنولوجيا
التي يجيدونها ،بمعنى إذا صدرت تكنولوجيا جديدة ال يعرفونها فإن قيمتهم كأصل بشرى تستنفد بالكامل .فعلى سبيل

المثال تكلفة تدريب مهندس للعمل في الرقابة على الجودة قد تصبح عديمة القيمة إذا انتقل الى العمل بإدارة
التسويق.

-3استبعاد األصول البشرية :بالرغم من أن االستنفاد هو الطريقة األساسية لتحويل تكاليف األصول البشرية إلى
مصروف ،فإنه قد توجد بعض الظروف التي تؤدى الى تسوية وتعديل قيمة هذه األصول ،ومن األمثلة على ذلك هو
استبعاد أو شطب قيمة أصول بشرية نتيجة دوران العمل أو التغير في تقديرات العمر اإلنتاجي لألصل البشرى،
ويحدث دوران العمل إما اختياريا ،او باالستغناء ،أو بالفصل وغير ذلك ،وفى أي من هذه الحاالت فإن قيمة الرصيد
غير المستنفد لألصل البشرى تعامل كأنها خسارة في الفترة التي حدثت فيها ،والعمر اإلنتاجي التقديري لألصل

البشرى نتيجة لعد عوامل ،تدهور الحالة الصحية ،التقاعد المبكر ،التقادم التكنولوجي ،كل هذه العوامل تؤدى الى
قصر العمر اإلنتاجي لألصل البشرى ،وفى حالة حدوث أي تغير مادى يؤثر على العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل
فانه يجب تسوية ” تعديل” قيمته ،وتستخدم في هذه الحالة نفس الطريقة المتبعة في تسوية قيمة األصول األخرى.

-4عرض بيانات الموارد البشرية فى القوائم المالية :من أهم المشاكل التي تواجه عملية عرض األصول البشرية في
القوائم المالية هي احتماالت دوران العمل ،فاألفراد ليسوا مملوكين للمنشاة ،وبالرغم من أن بعض المنشآت تلزم
العاملين فيها بعقود تقيد حركتهم ،مثل النوادي الرياضية حيث يصبح من حق تلك المنشآت شراء أو بيع أو مبادلة
عقود األفراد ،ومع ذلك فال زال األفراد لديهم حرية نسبية في ترك المنشأة بدون موافقتها في معظم الحاالت ،ومن ثم

فما زالت هناك حالة من عدم التأكد حول المدى الزمنى لالستفادة من الخدمات المستقبلية للبشر.
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على ضوء ما ذكر فإن السؤال المحاسبي الذى يثار اآلن هو :كيف يمكن أخذ درجة عدم التأكد عند عرض
معلومات الموارد البشرية في القوائم المالية المنشورة ؟ هذه المشكلة يمكن حلها عن طريق تكوين مخصص بتكلفة
معدل الدو ارن المتوقع في مقابل إجمالي االستثمار في األصول البشرية.

 -5التالعب في المكاسب :تعتبر النقطة األخيرة والخاصة بمشاكل عرض البيانات الخاصة باألصول البشرية
ضمن القوائم المالية المنشورة هي مشكلة احتماالت اتخاذ المحاسبة عن الموارد البشرية كذريعة لإلدارة للتالعب في

المكاسب والتأثير على رقم صافى الدخل ،فهناك من المحاسبين من يعتقد بضرورة تحويل األصول غير الملموسة

مثل الموارد البشرية إلى مصروف في فترة حدوثها بغض النظر عن المنافع المستقبلية المتوقعة منها ،وذلك نظ ار

لزيادة حاالت عدم التأكد حول إمكانية تحقيق هذه المنافع المستقبلية وأن رسملتها ليس إال نوعا من التالعب في
األرباح وهناك بعض الصحة في هذا الرأي ولكن التعميم غير صحيح ،فإن قرار رسملة االستثمار في األصول

البشرية يعتمد على درجة عدم التأكد لكل حالة على حدة ففي بعض الظروف قد ال يكون مفيدا رسملة بعض تكاليف

الموارد البشرية نظ ار ألن المنافع المستقبلية المتوقعة منها غير كبيرة ،ولكن هذه الحاالت تعتبر حاالت استثنائية و ال
يمكن اعتبارها قاعدة عامة ( http://www.almohasb1.com/2010/06/2-human-asset.htmlمن مدونة

موقع المحاسب األول. )2010 ،
نماذج المقاييس السلوكية:
تقوم هذه الطريقة على تقييم الموارد البشرية باستخدام المقاييس السلوكية في جانب المقاييس الكمية التي
ستؤدي إلى زيادة فاعلية المعلومات المتولدة عنها في ترشيد الق اررات اإلدارية ،والسيما المعلقة منها بالموارد البشرية

ذلك ،ألنها ستكون أكثر قدرة في تحليل عناصر السلوك اإلنساني من حاجات ورغبات ،كما يعد ليكرت من رواد
مستخدمي مناهج العلوم السلوكية في تقييم الموارد البشرية فقد ربط بين التنظيم اإلداري واإلنتاجية ومن ثم حدد أهم

العوامل التي تحدد كفاءة الموارد البشرية وتعكس قدرتها اإلنتاجية.
ومن أهم أمثلة المقاييس التي اقترحت بهذا الخصوص( :الحيالي)46 :2010 ،
 مقياس القدرة على العمل :القدرة = المعرفة × المهارة.
 مقياس الرغبة أو الدافعية :الرغبة أو الدافعية = االتجاه × الموقف.
تتضمن هذه المعادلة قياس المحددات المختلفة لظروف العمل المادية مثل االضاءة والتهوية.
 مقياس مستوى األداء :تصاغ معادلة هذا المقياس من تفاعل المقياسين السابقين.
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وكما هو مبين:
مستوى األداء = القدرة على العمل × الدافعية ،وعن طريق المعادالت السابقة يمكن قياس اإلنتاجية.
الكفاءة اإلنتاجية = القدرة × الرغبة.
وهكذا يمكن الحصول على سلسلة من العالقات تربط بين الفرد وواجباته في آن واحد ويمكن التعبير عن ذلك
العمل = القدرة × الواجبات.
العمل = المعرفة × المهارة× الواجبات.
رسملة واستنفاذ األصول البشرية:
إن الحد الفاصل في تحديد ما إذا كانت النفقة هي نفقة رأسمالية ،أو أنها نفقة جارية هو مقدار الخدمات

المتوقعة من تلك النفقة مستقبال ،فالنفقة يجب أن تعالج كنفقة جارية ،أو رأسمالية في الفترة التي تحقق فيها منافعها،
فإذا كانت تلك النفقات تعود بالمنفعة لعدة سنوات فإنها يجب أن تعد كأصل من أصول المؤسسة ،وعندها في هذه

الحالة البد من رسملة ذلك األصل ( الحيالي. )308-206 :2004 ،

ولتوخي الموضوعية يجب التنويه على عدم التمييز والتفرقة بين النفقات الرأسمالية واإليرادية ينتج عنه تقديم

صورة غير صحيحة ومضللة للمركز المالي ونتائج غير دقيقة لألعمال مما تؤثر على اتخاذ ق اررات خاطئة.

وقدم سابقا دراسة موضوع اعتبار الموارد البشرية كأصل من أصول المؤسسة ،وعليه فالبد من رسملة
الموارد البشرية بمعنى قياس النسبة من قيمة األصل التي سوف تستهلك خالل الفترة المحاسبية وهنا البد أن نميز
بين اإلهالك والذي هو النقص في األصول المادية المملوكة كالعقارات واآلالت واألثاث وبين االستنفاذ الذي هو

النقص في األصول غير المعلومة أو ما يسمى باألصول المعنوية على الرغم من أن شهرة المحل مثال قد تتزايد
قيمتها بمرور الزمن على عكس باقي األصول المادية الثابتة التي يط أر عليها تناقص تدريجي في قيمتها.

ولكن إذا عرفنا االستنفاذ بأنه مقابلة ما يستهلك من منافع األصل بالعوائد التي تم الحصول عليها منه فإن
االستنفاذ لألصول البشرية إنما هو استنفاذ قيمة األصل خالل الفترة التقديرية المتوقعة لخدمات هذا األصل مع األخذ
بالحسبان الحاجة إلى وضع معيار معين يحدد فترة زيادة الخبرة لألصل البشري خالل سنوات الخدمة والفترة التي

تبقى عندها الخبرة ثابتة ،ويمكن أن يكون استنفاذ األصول البشرية مبينا على أحد االعتبارات(حمادة:2002 ،
:)150
 -1مدة خدمة األصل البشري تعادل فترة بقائه في خدمة المؤسسة.
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 -2مدة خدمة األصل البشري تعادل فترة بقاء األصل في وظيفة معينة في المؤسسة.
 -3مدة خدمة األصل البشري تعادل مدة استمرار معارفهم في التكنولوجيا المتطورة والجديدة ،فإذا كانت معارفهم
غير قادرة على مجاراة التكنولوجيا فإن قيمتهم كأصل بشري تستنفذ بالكامل.

نستخلص مما سبق بأن هناك اختالفا في قيمة القياس لتكاليف الوحدة في الفكر المحاسبي عن نظيره

االقتصادي فالخالف يتمثل في تلك النفقات االفتراضية التي يرى االقتصادين احتسابها ضمن التكاليف بينما
يعترض عليها المحاسبون ،ويرجع ذلك الختالف وجهة نظر كل من المحاسب واالقتصادي للزاوية التي يتم منها

قياس اإليرادات والتكاليف.
ومن البديهي أن استخدام التكلفة الجارية كأسلوب لقياس التكلفة بالنسبة للمحاسبين ،قد يمثل اتجاها نحو
صحة القياس المحاسبي ،وذلك على الرغم من أن ذلك ال يمثل بطبيعة الحال التقاء تاما مع الفكر االقتصادي بحيث
تعتبر التكلفة التاريخية التي ظلت هدفا لنقد شديد من االقتصاديين ومحال العتراض أغلب المحاسبين غير أن أي

محاولة لتأييد أي نظام للقياس يخرج على أساس التكلفة التاريخية ما زال يلقى تحفظات شديدة من جانب المحاسبين،
وذلك لحاجتهم الدائمة لتحقيق درجة من الموضوعية في القياس.

 2.6اإلفصاح المحاسبي عن الموارد البشرية:
مقدمة:
يمكن النظر إلى اإلفصاح المحاسبي كظاهرة تتأثر بالعديد من الظروف االقتصادية والظروف القانونية
وغيرها.
كما بين أن شكل ومحتوى القوائم والتقارير المالية قد يختلف جوهريا باختالف مفهوم اإلفصاح المطبق ،إذ

أن القوائم والتقارير المالية التي تعد وفقا لمفهوم اإلفصاح الكافي من شأنها أن تختلف عن القوائم والتقارير المعدة
طبقا لمفهوم اإلفصاح العادل ،عن القوائم والتقارير المعدة وفقا لمفهوم اإلفصاح الشامل (.)Full Disclosure
 2.6.1طرق وأساليب اإلفصاح عن الموارد البشرية:
إن اختيار أسلوب معين لإلفصاح عن معلومات تتعلق باالستثمار في الموارد البشرية داخل التقارير المالية

سواء كان جزءا من القوائم المالية األساسية أم من خالل المالحظات الهامشية أو في قوائم إضافية ملحقة ،يعتمد
على األسلوب المتبع في قياس البيانات الخاصة باالستثمار في الموارد البشرية ،والذي ستنبثق عنه المعلومات التي

سيتم اإلفصاح عنها في التقارير المالية.
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وتشير الدراسات إلى أن ثلثي اكبر( )250شركة في العالم تقوم بإصدار تقرير مرفق بتقاريرها المالية
يتضمن معلومات حول مواردها البشرية من أجل بيان القيمة الكلية للشركة ،ألن اإلفصاح عن هذه الموارد يعكس

احتماالت الربحية واألداء المستقبلي (.)Hansen, 2007,p:113

ويدخل اإلفصاح عن الموارد البشرية بشكل عام ضمن إطار اإلفصاح الطوعي (االختياري) حيث ال يوجد

في الوقت الراهن معيار محاسبي شامل لمعالجة قضية رأس المال البشري والفقرات المتعلقة به سواء في معايير

المحاسبة واإلبالغ المالي الدولية أو في غيرها من المعايير المحاسبية كالمعايير الصادرة عن مجلس معايير
المحاسبة المالية األمريكي) .Financial Accounting Standards Board (FASBوقد تناول المجلس
المذكور جزءا من قضية اإلفصاح عن الموارد البشرية من خالل تشجيع منظمات األعمال على اإلفصاح الطوعي
عن المعلومات المتعلقة بهذه الموارد ( .)FASB, 2001أما معايير المحاسبة واإلبالغ المالي الدولية فتفتقر إلى

معيار خاص بالموارد البشرية ،علما بأن هذه المعايير قد تطرقت إلى األصول غير الملموسة ،وكذلك بعض
الجزئيات ذات العالقة بالموارد البشرية من خالل معيار المحاسبة الدولي رقم( )IAS :19المتعلق بمنافع الموظفين،

ومعيار المحاسبة الدولي رقم( )IAS:38المتعلق باألصول غير الملموسة ،ومعيار المحاسبة الدولي رقم( :26

 ) IASالمتعلق بالمحاسبة واإلبالغ عن خطط المنافع المحددة (خطط منافع التقاعد) ،ومعيار اإلبالغ المالي
الدولي رقم ( ) IFRS 3المتعلق باندماج األعمال  ،واإلطار المفاهيمي لإلبالغ المالي الصادر عام  2010والذي
جاء ثمرة للجهود المشتركة بين مجلس معايير المحاسبة الدولية International Accounting Standards

) Board (IASBومجلس معايير المحاسبة المالية األمريكي ( .)FASBوفي سياق ما تقدم ،نجد أن العديد من
الباحثين مثل ( )Seetharaman, Sooria & Saravanan, 2002) ( Clacher, 2010استمروا بتسليط

الضوء على عدم كفاية معايير المحاسبة واإلبالغ المالي الدولية الحالية في هذا المجال وحذروا من أن استبعاد رأس
المال الفكري (بضمنه أرس المال البشري) من التقارير المالية لمنظمات األعمال له عواقب وخيمة على االقتصاد

الكلي (زويلف،2014،ص.) 7:

استنادا ألشكال منافع الموارد البشرية يستند اإلفصاح المحاسبي إلى اإلنفاق الفعلي أو المحتمل على فئات

الموارد البشرية التي تحقق خاصيتي الموضوعية والموثوقية ،كما أنها ستكون أكثر مالئمة من الوضع الحالي قبل
اإلفصاح عن الموارد البشرية ،وفيما يلي مالمح اإلفصاح عنها التي تستند إلى الفترة التي تغطيها المنافع الناتجة من
اإلنفاق على الموارد البشرية (المعموري.)20 :2012 ،
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أوالا -مدخل الرسملة (مدخل العقود والرواتب والمزايا المرتفعة):
يعد هذا المدخل مقبوال للشركات التي تهتم مباشرة بالفئة المتميزة من العاملين ،وأنها تعتمد أن االستثمار في
هذه الفئة وتنميتها يعد أم ار ضروريا ،ويعتمد عليه بقاء الشركة واستمرار نموها وتطورها كما يعد مطلبا مهما في ظل

التنافس الشديد بين الشركات للحصول على الكفاءات البشرية ،ويقوم هذا المدخل على رسملة الزيادة في رواتب
ومزايا العاملين التي تؤدي إلى تحقيق منافع اقتصادية مستقبلية تمتد إلى أكثر من سنة مالية واحدة ،إذ أنه على

الرغم من أهمية تنمية كافة فئات الموارد البشرية إال أن هذا المنهج يوجه االهتمام إلى فئة خاصة من الموارد البشرية
وهي الفئة التي تمتلك الخبرة والمعرفة والقدرة على اإلبداع ويتوقف عليها نمو وازدهار الوحدة االقتصادية ،أما رواتب

هذه الفئة المتميزة من الموارد البشرية تنقسم إلى قسمين:
 -1قسم يعد مصروفا إيراديا يحمل على كشف الدخل وهي رواتب ومزايا ترتبط بمنافع المتحققة لنفس سنة اإلنفاق.
 -2قسم ثاني يعد مصروفا رأسماليا يحمل على حساب رأس المال البشري استنادا للقيمة الحالية للزيادة المقدرة في
الرواتب لهذه الفئة خالل فترة العقد المحددة.

وفق هذا المنهج يتم إطفاء حساب رأس المال البشري استنادا إلى الفرق بين صافي القيمة الحالية أول المدة
وصافي القيمة الحالية آخر المدة مع مراعاة الزيادة أو االنخفاض في رأس المال الفكري خالل الفترة المالية.
ويواجه هذا المنهج محددين محاسبين هما ( المعموري ،2012 ،ص: )21-20:
 -1تحديد معدل خصم التدفقات النقدية:
البلد.

إن أفضل معدل لخصم التدفقات النقدية هو أقل معدل اقتراض بين الوحدة االقتصادية والبنوك العاملة في

 -2تحديد الجزء من الرواتب والمزايا:
التي تنتج منافع مستقبلية يمكن االتفاق مع اإلدارة لتحديد مقدار المزايا والزيادة في الرواتب التي تنتج منافع
مستقبلية.
ثاني ا -مدخل االنفاق اإليرادي:
إن هذا المدخل مقبول وممكن التطبيق في الشركات التي تهتم بتطوير كافة فئات العاملين العتقادها أن بقاء
الشركة واستمرار نموها وتطورها يعتمد على التفاعل والتكامل بأفضل ما يمكن بين كافة فئات العاملين ولمختلف
مستويات التنظيم ،والذي يحقق منافع في نفس سنة اإلنفاق ويقوم هذا المدخل على تحميل اإلنفاق الفعلي لتطوير

كافة الموارد البشرية على الحسابات ذات العالقة ويتم إغراقها في كشف الدخل ،ومن هذه الحسابات المرتبطة بهذا
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المدخل هي الرواتب ،المخصصات ،التدريب وغيرها من الحسابات ،ومن هنا يجب التفرقة بين اإلنفاق على البحث
والتطوير المتعلقة بتقديم منتجات جديدة أو تطوير المنتجات الحالية ،وبين اإلنفاق لتطوير الموارد البشرية ذات

المردود المستقبلي الذي سيحمل على حساب رأس المال البشري والتي سيتم إطفاءها على فترة زمنية ال تتجاوز 5
سنوات لسببين:
 -1إن تطوير الجوانب المعرفية المهارية تتطلب استم اررية التطوير لمواكبة استمرار التطور التكنولوجي والتطور في
كافة مجاالت الحياة.

 -2إن المعارف والمهارات غالبا ما تفقد أهميتها وأثرها خالل  5سنوات ،من الممكن اعتماد طريقة القسط الثابت
لتحقيق سهولة التطبيق.

والفكر المحاسبي يعرض العديد من طرق وأساليب اإلفصاح والتقرير عن البيانات الخاصة بالموارد البشرية

منها ما تم ذكره (فالمهولتز ،تعريب زايد،1992 ،ص.)66 :
 2.6.2اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة:

يتم بموجب هذه الطريقة اإلفصاح عن البيانات المالية المتعلقة باالستثمار في الموارد البشرية في تقرير
مجلس اإلدارة ،بحيث يتم توضيح حجم االستثمارات التي قامت الشركة في توجيهها نحو البيانات المالية واإلدارية
في التقارير السنوية.

إعداد قائمة االستثمارات المعنوية:
تكمن في هذه الطريقة إعداد قائمة االستثمارات المعنوية لإلفصاح عن االستثمارات في الموارد البشرية حيث

تناسب هذه الطريقة الشركات التي تنفق مبالغ ضخمة على شراء براءات االختراع ،وشهرة المحل لمنشآت قائمة
باإلضافة إلى االستثمارات في األصول البشرية في المنشآت التي تستخدم أساليب التكنولوجيا المتقدمة وشركات

الخدمات ،ويكون لهذه القائمة تبويب منفصل من قائمة الدخل وتتضمن بيانات مالية مقارنة تمثيلها في العام السابق.
وهذه الطريقة لها مكانة وميزة كبيرة من حيث تزويد المستثمرين بالمعلومات عن االستثمارات في الموارد
البشرية ،كما أنها تتجنب مشاكل استنفاذ هذه االستثمارات إذا اعتبرت أصوال ثابتة ،ومن عيوب هذه الطريقة أنها
تؤدي إلى إعداد قوائم مالية تتضمن بيانات مالية غير حقيقية ،وبالتحديد قائمة مركز مالي ال تتضمن كافة بنود

األصول وقائمة دخل أدرج فيها أصول على أنها نفقات جارية تخص الفترة المالية الحالية
أو الجارية فقط (سالم،2008 ،ص.)84 :
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قوائم مالية غير مدققة تلحق بالقوائم المالية األساسية:
ويتم بموجب هذه الطريقة اإلفصاح عن االستثمارات في الموارد البشرية في قوائم مالية منفصلة ال تخضع

لمراجعة مراقب الحسابات ،بحيث يتم إدراجها ضمن مالحق القوائم المالية األساسية المدققة من قبل المراجع
الخارجي ،وطبقت بعض الشركات هذه الطريقة مثل شركة (.)R.G. Bary
اإلدراج في القوائم المالية األساسية المدققة:
يتم اإلفصاح عن االستثمارات في الموارد البشرية ضمن القوائم المالية األساسية للشركة ،وتخضع لمعايير

المحاسبة التقليدية ،ولمراجعة مراقب الحسابات أو المراجع الخارجي.

وبهذا اإلجراء يتم رسملة االستثمارات في الموارد البشرية ،وادراجها في قائمة المركز المالي أو الميزانية

واقفالها ،االستنفاذ السنوي في قائمة الدخل على مدى عدة سنوات مالية.
 2.6.3أثر اإلفصاح المحاسبي عن الموارد البشرية:

أوالا  -أثر اإلفصاح المحاسبي عن الموارد البشرية على الحسابات الختامية:
في ضوء ما ذكره (الحيالي )318 :2004 ،في كتابة تقسم الحسابات الختامية إلى عدة حسابات ،وتعتمد
هذه الحسابات على طبيعة النشاط االقتصادي الذي يمارسه أي مشروع ،ففي المؤسسات التجارية يتم إعداد حساب

المتاجرة وحساب األرباح والخسائر ،أما في المؤسسات الصناعية فيتم إضافة حساب آخر وهو حساب التسجيل؛
لذلك فإن اإلفصاح المحاسبي في القوائم المالية ينطوي على ما يلي:
 -1تسجيل الحسابات الختامية بمصروفات قصيرة األجل والخاصة بالموارد البشرية مقسمة حسب نوع المصروف
قصير األجل (األجور -اإلنجا ازت -العالج -وأخرى) نظ ار لعملية رسملة االستثمار في الموارد البشرية متوسطة
وطويلة األجل.
 -2اعتبار اإلنفاق على االستثمار في الموارد البشرية "متوسطة وطويلة األجل" إيرادا مؤجال (مصرف رأسمالي).
 -3إن صافي الدخل سوف يعكس صورة حقيقية لنتائج أعمال الشركة نتيجة العتبار تكلفة االستقطاب والتعيين
والتأهيل والتنمية للموارد البشرية نفقات رأسمالية ،وبالتالي رسملتها واظهارها بالميزانية ،وذلك بإهالك العمر

اإلنتاجي للموارد البشرية.
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ثاني ا  -اآلثار على الميزانية الختامية (قائمة المركز المالي):
كنتيجة إلظهار قيمة االستثمارات في الموارد البشرية (طويلة ومتوسطة االجل) ضمن القوائم المالية
(اإلفصاح عنها) يؤدي إلى التعبير الصحيح والعادل عن المركز المالي ،حيث إنها تعامل معاملة األصل في القوائم

المالية.

لذلك فإن قيمة االستثمارات في الموارد البشرية ،تظهر طرق الموجودات تحت األصول االسمية مقسمة

حسب مدة االستفادة منها ،ويظهر اإلهالك بقيمة هذه االستثمارات في جانب المطلوبات تحت بند مخصصات

اإلهالك.

ثالثاا  -االهمية النسبية لإلفصاح المحاسبي عن الموارد البشرية:
هناك ضوابط ومحددات لإلفصاح المحاسبي عن الموارد البشرية قد تمنع التطبيق واالعتماد ومنها

(الحيالي: )321 :2004 ،

 -1تزايد أعباء التدقيق وتتمثل هذه األعباء في تحميل الشركة تكاليف الحصول على المعلومات ،لذلك يتوجب تحديد
هذه التكلفة ودراستها فيما لو كانت تفوق العائد المتوقع أم ال.

 -2القدرة على االستقطاب أي أن زيادة المعلومات وكثرة التفاصيل غير المهمة سوف يبعد مستخدمي القوائم المالية
عن إدراك جوهر األمور المهمة.
ولتحديد األهمية النسبية لإلفصاح عن بند معين أو موضوع ما كالموارد البشرية ،فإنه توجد اعتبارات كمية
ونوعية ،حيث يمكن أن تتمثل االعتبارات الكمية في مقارنة قيمة البند مع صافي الدخل ،واذا أردنا تحديد األهمية

النسبية ألحد بنود المركز المالي أو المقترح اعتبارها من بنود المركز المالي ،يقارن هذا البند بقيمه صافي األصول

أو إجمالي المجموعة التي يقع فيها.

أما عن االعتبارات النوعية ،فتشير إلى صفة البند ذاته؛ حيث إن هناك بعض البنود بتعيين اإلفصاح عنها

حتى لو كانت قيمتها النسبية ضئيلة.

وهناك أيضا مجموعة من الضوابط والمحددات لإلفصاح المحاسبي عن الموارد البشرية (المعموري،
: )28 :2010
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 اتساع األفكار التي تنادي بعدم رسملة الموارد البشرية بين المحاسبين.
 صعوبة فصل اإلنفاق على الموارد البشرية إلى إنفاق إيرادي يحمل على كشف الدخل ،وانفاق رأسمالي يظهر في
الميزانية العمومية.

 عدم قبول الدوائر الضريبية فكرة رسملة بعض مجاالت اإلنفاق على الموارد البشرية أو إعادة تقويمها.
 رغبة اإلدارة بعدم اإلفصاح عن مظاهر اإلنفاق على الموارد البشرية وخصوصيتها؛ نتيجة المنافسة الشديدة في
ظل اقتصاد العولمة ،وذلك لعدم اإلضرار بالموقع التنافسي للشركة.

 يمكن أن يستغل اإلفصاح المحاسبي عن الموارد البشرية في تطبيق المحاسبة اإلبداعية وحاالت إدارة األرباح،
ومن ثم تحريف البيانات المالية.

 صعوبة إيجاد تقديرات موضوعية التقويم للموارد البشرية التي ال ترتبط باإلنفاق الفعلي عليها ،مما يؤدي إلى
تحيز الموضوعية.

 ضعف اإلجراءات والسياسات المحاسبية المعتمدة حاليا في اإلفصاح عن الموارد البشرية ،وهوما يؤثر في النظرة
الصحيحة للتطبيق المحاسبي.

 تحكم مبدأ التحفظ باإلفصاح المحاسبي بشكل عام والموارد البشرية بشكل خاص؛ لحماية المحاسب من
المساءلة.
 2.6.4األثر اإلعالمي لمحاسبة الموارد البشرية:
يتناول مدى تأثير نظام المحاسب المقترح ومخرجاته كمصدر للمعلومات واتخاذ الق اررات السليمة سواء
داخل الشركة أم خارجها( .حسين)194-195 :1995 ،
أوالا  -داخل اإلدارة :إن إضافة قيمة األصول البشرية في القوائم المالية والتقارير السنوية للشركة يؤدي إلى زيادة
محتواها اإلخباري الستخدامات جديدة داخل المنشأة في المجاالت التالية ( الدويك: )56 : 2014 ،

 -1مجال تخطيط الموارد البشرية :ومن خالل تعرف اإلدارة بشكل أكثر وضوحا على التكاليف الالزمة القتناء
األفراد وتطويرهم.
 -2مجال الرقابة على تكلفة الموارد البشرية :وذلك في النواحي اآلتية:
أ-

الرقابة على تكلفة اقتناء المورد البشري.
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ب-

الرقابة على معدل دوران العاملين في الشركة.

 -3مجال التحليل المالي :إن توفر بيانات ومعلومات عن قيمة المورد البشري للشركة في القوائم المالية من سنة
ألخرى يتيح الحصول على مجموعة من النسب المالية ،ومن أهمها:
أ-

نسبة األصول البشرية إلى إجمالي األصول ،وذلك ألهمية األصول البشرية بالنسبة لباقي األصول.

ب-

نسبة األصول البشرية إلى نسبة األصول غير البشرية وتوضح هذه النسبة مدى تركيز الشركة على العمل

اآللي أو اإلنساني ،وتوضح درجة توازن األصول البشرية مع غيرها من األصول.

ثاني ا  -خارج اإلدارة :عن مخرجات النظام المحاسبي للموارد البشرية ال يقتصر استخدامها على داخل الشركة فقط
بل يمتد ليشمل األطراف الخارجية اآلتية:

 -1المستثمر الخارجي :تمكن المعلومات المتوفرة عن محاسبة الموارد البشرية المستثمر الخارجي في عدة نواح:
أ.

التنبؤ بالمكاسب المستقبلية.

ب.

إمكانية الحكم السليم على قدرات الجهاز اإلداري بالشركة في استخدام وادارة الموارد سواء المادية أم البشرية
من خالل معدل العائد على االستثمار اإلجمالي.

ج.

فتح مجال لعمل دراسات أعمق في إمكانية المقارنة بين المشروعات المختلفة ،وذلك في ظل توافر معلومات
مالية وأثر ذلك على األرباح.

ثاني ا  -المحاسب القومي :يمكن بيان أهمية إظهار قيمة االستثمار في الموارد البشرية في المحاسبات القومية من

خالل إمكانية قيام المحاسب القومي بالقيام بتحقيق األهداف التالية:
 -1القياس الحقيقي للثروة القومية.

 -2الوصول إلى األسباب الحقيقية لزيادة الناتج القومي بمعدل أكبر من معدل زيادة االستثمارات المادية القومية.
 -3تصحيح مقياس صافي الناتج والدخل القومي.
 -4معرفة مستوى تنمية الموارد البشرية ،وذلك عن طريق مقارنة رصيدها من سنة ألخرى.
مما سبق ترى هذه الدراسة أنه في سياق هذه األهمية الكبيرة لرأس المال البشري ،وفي ضوء حجم

االستثمارات الموجهة أو التي يجب أن يتم توجيهها – إلى مكوناته ،وفي ظل ندرة الموارد التي أصبحت أحد
المحددات الرئيسية ،وفي خضم المنافسة الحادة والتي تعد السمة األساسية للبيئة االقتصادية ،أصبح من الضروري
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توجيه اهتمام ونظر الوحدات االقتصادية المختلفة إلى إدراك أهمية الموارد البشرية وضرورة العمل على تنميتها
باعتبارها المفتاح الرئيس ألية مشكلة و لتوجيه إدارة الموارد األخرى ،وذلك لضمان استم اررية القدرة على خلق القيمة

المضافة لتلك الشركات وتحقيق مركز تنافسي قوي.

كما أن حدة المنافسة قد تزايدت أيضا في القطاعات المبنية على اقتصاديات المعرفة خالل السنوات القليلة

الماضية سواء تمثل ذلك من خالل الشركات القائمة (القديمة) أم مع الشركات التي دخلت حديثا إلى السوق
الفلسطيني نتيجة العولمة والتقدم التكنولوجي ،مما استدعى ضرورة االهتمام بالجوانب وتوظيف الطاقات اإلبداعية

التي عادة ما يكون مصدرها األساسي اإلنسان أو القوى البشرية ،لذا فإن رأس المال البشري يعد أحد األدوات الرئيسة
في تطوير بيئة العمل في االقتصاد الفلسطيني ،ودعم الميزة التنافسية.
ج

 2.7ملخص الفصل :
تناول الفصل الثاني اإلطار النظري للمتغير المستقل ،و هو المحاسبة عن الموارد البشرية ،و ذلك
باستعراض اإلطار الفكري بتعريف محاسبة الموارد البشرية ،و هي إحدى أدوات و أساليب القياس المحاسبي التي

تهتم بتوفير كافة المعلومات و البيانات التاريخية ،و الحالية والمستقبلية ،المالية و غير المالية و تستخدم كأداة قياس

كميا خاصة بالموارد البشري و تقديم نتائج القياس لألطراف ذات األهمية بما يمكن من تحقيق مقابلة اإليرادات
بالتكاليف ،و بما يؤدي إلى تحقيق الهدف المطلوب و مراحل االهتمام به ،كما استعرض الفصل أهمية مجال

المحاسبة عن الموارد البشرية و أبرز أهدافه ،و ناقشت الفروض الخمسة له و إبراز معايير محاسبة الموارد البشرية
من خالل خمسة معايير ،و مقومات األصول البشرية ،و استعرض الفصل أساليب القياس المحاسبي من خالل
اعتماده على نموذجين األول و هو نموذج التكلفة و الثاني و هو نموذج القيمة إضافة إلى نموذج المقاييس

السلوكية ،و أنه ال يوجد أسلوب محدد للقياس فكل طريقة لها ميزتها و عيوبها ،و وضح الفصل المعالجة المحاسبية
للموارد البشرية و طرق رسملتها و استنفادها ،و كشفت الدراسة اإلفصاح عن قيمة و تكلفة الموارد البشرية  ،وآثار
اإلفصاح عن القوائم المالية و اختتم الفصل بتسليط الضوء عن ضوابط و محددات من خالل األهمية النسبية

لإلفصاح المحاسبي عن الموارد البشرية ،و سيتناول الفصل الثالث المتغير التابع للدراسة و هو األداء المالي و
مؤشرات الحكم على كفاءته.
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 3.1مقدمة :
اختلفت الصفات األساسية لبيئة األعمال الحديثة اختالفا ضروريا عن صفات بيئة األعمال التي كانت
سائدة في الماضي ،حيث اتصفت بيئة األعمال التقليدية بالسكون و االستقرار النسبي و التغير البطيء و لفترات

طويلة نسبيا ،بينما تتصف بيئة األعمال الحديثة بالحركة الشديدة و التغييرات السريعة المتالحقة على فترات
قصيرة نسبيا .
و يحتل موضوع األداء المالي أهمية كبيرة و متزايدة في الوقت الراهن؛ نتيجة التطورات التي حدثت

على ظروف المنافسة العالمية ،و ما أحدثته من ضغوط نحو ضرورة تحسين و تطوير أداء الشركات و ما نتج
من فرص للدخول في األسواق ،و تقديم منتجات وخدمات متطورة ذات تقنية عالية ،لذا كان ال بد للشركات التي

ترغب في االستمرار في المنافسة أن تقوم بإجراء تغييرات جذرية في عملياتها المختلفة وتطبيق الفلسفات اإلدارية

الجديدة ( نديم.)33: 2013،
يمثل األداء المالي مهام جوهرية ،فهو المرآة العاكسة ألنشطة الشركة و إنجازاتها ،وهو حصيلة و نتاج
النشاط الشمولي ،و الذي تمارسه الشركات و يحدد مستوى إنجازاتها و مدى استغاللها لمواردها و إمكانياتها

االستغالل األمثل ،إذ يشار إليه بأنه انعكاس لقدرة و قابلية الشركة على بلوغ و تحقيق أهدافها .

و لضمان نجاح عمل الشركات ال بد من اتباع منهجية علمية تساعد في توقع المستقبل ،من حيث
معرفة مؤشرات نتائج األعمال ،و تجسد ذلك في النظام المحاسبي المالي لتنظيم المعلومات و البيانات المالية

لتسجيل و عرض كشوف تعكس صورة صادقة و حقيقية عن المركز المالي للشركات المختلفة (الحيالي،
.)132 :2007

 3.2مفهوم األداء المالي :
جدير بالذكر أن الوظيفة المالية تبحث عن أساس منهجي سليم لتقويم استخدام األهداف المالية بفعالية

و بأعلى كفاءة في الشركة ،كي يتسنى تحقيق األهداف المالية المنشودة في األجل الطويل من خالل معلومات
مالئمة و طريقة تحليل علمية و عملية في بناء المؤشرات المالية .
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و يختلف مفهوم األداء المالي في الفكر المحاسبي عنه في الفكر االقتصادي و االتجاهات األخرى ،فكل
فكر و اتجاه يعرف األداء المالي حسب نظرته و رؤيته و حسب الهدف و الغاية التي تبلغها لتسيير أعمالها و

ما يخدم مصالحه .

فقد أشار (  ) Cynch,2001,p:317في تعريفه لألداء المالي ،بأنه المقياس المحدد لمدى نجاح

الشركات و أن عدم تحقيقها لألداء المالي بالمستوى المطلوب يعرض وجودها و استمرارها للخطر ،و ذكر

( الحديثي ) 34 :2010 ،إن األداء المالي هو تعبير عن أداء الشركة من خالل تحقيق عدد من األهداف
المالية المتمثلة في الربحية و تحقيق معدالت نمو مرتفعة ،و تحسين القيمة االقتصادية المضافة المتمثلة في

العوائد المتحققة بعد طرح تكلفة رأس المال من األرباح بعد الضرائب ،و يرى (  )Shahin,2011,p:107أن
ذلك يتم من خالل استخدام العديد من المؤشرات المالية التي تعكس مدى كفاءة الشركة في استخدام الموارد

المتاحة لتحقيق تلك األهداف ،و يذهب بعض الكتاب إلى أبعد من ذلك في التأكيد على أهمية األداء المالي

و ذلك إلى حد اعتباره الهدف األهم للشركة ،و يرى ( الدعالس )97: 2010 ،أن تفوق الشركات على غيرها من
الشركات في ميدان األداء المالي يضمن لها مرك از تنافسيا متنوعا ،و يفتح اآلفاق أمامها لالنطالق نحو تعزيز

ذلك المركز و تطويره ،إذ إن تحقيق األداء المتفوق و المركز المالي المتفوق يعدان أفضل األدلة حول قياس أداء
الشركة استراتيجيا ،حيث يرى ) )Dalabeeh,2013,p:16أن تعزيز األداء المالي للشركة وتطويره ينعكس إيجابيا
على عوائدها االستثمارية ،و تحسين فرصها االستثمارية و يخلق لها ميزة تنافسية تميزها عن غيرها من الشركات

.
و يرى الباحث أن األداء المالي هو مدى قدرة الشركة على االستغالل األمثل لمواردها و مصادرها في

االستخدامات طويلة األجل ،و األجل القصير؛ من أجل تعظيم قيمتها و استمرارها في سوق المنافسة ،و تقييم
وقياس أدائها باستخدام المؤشرات المالية لبلوغ أهدافها المنشودة.

 3.3وظائف األداء المالي وأهدافه :
تنبع أهمية األداء المالي من خالل ترجمة البيانات و القوائم المالية لنتائج القياس التشغيلي و التي

تستخدم في تحديد مدى تحقيق األهداف االستراتيجية للشركة ،و يمكن إجمال وظائف األداء المالي
فيما يلي ( الزبيدي: )96 :2011 ،
 الحصول على أموال :تهتم بتوفير مصادر التمويل للشركة مع مراعاة طبيعة المصدر و طبيعة
االستخدام لهذه األموال .
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 التخطيط المالي :يعتبر من أهم الوظائف و يتعلق بدراسة و تقدير حركة و تدفق األموال و الحصول
على صورة شاملة لعمليات و نشاط الشركة ،و وضع الخطط التي تسير عليها الشركة في المستقبل

لمعرفة االحتياجات المالية سواء قصيرة أم طويلة األجل .

 إدارة الموجودات ( استثمار األموال ) و ذلك من خالل التأكد من أن هذه األموال تستثمر بحكمة،

و تستخدم استخداما اقتصاديا داخل الشركة و لتلبية أغراضها ،و العمل على توزيع هذه السيولة على

مختلف نواحي نشاطها ،و إتمام دورة رأس المال بشكل يضمن تدفقها و انسيابها دون عوائق.

 الرقابة المالية  :و ذلك بتتبع و دراسة األعمال الماضية و كذلك الحالية ،للتأكد من أن حركة األموال
تسير طبقا لألهداف الموضوعة و يشمل ذلك مقاييس و معايير رقابية محددة لمقارنة اإلنجاز الفعلي مع

المعايير ،و تحديد االنحرافات المتوقعة و معرفة أسبابها بوضع نظام رقابي فعال يتميز بالمرونة

و السهولة و الواقعية و الوضوح .

أهداف األداء المالي:
هناك عدة أهداف لألداء المالي أهمها ( الحيالي: )138: 2007 ،
 زيادة قيمة الشركة  :وهي عبارة عن القيمة الحالية لألرباح النقدية المتوقع الحصول عليها من قبل حملة
األسهم .

 المحافظة على سيولة الشركة :و تعني السيولة توفير أموال سائلة كافية لدى الشركة لمواجهة االلتزامات

المترتبة عليها عند استحقاقها ،أو هي القدرة على تحويل بعض الموجودات إلى نقد جاهز خالل فترة

قصيرة دون خسارة؛ و ذلك لحماية الشركة من خطر اإلفالس و التصفية .

 الربحية  :و هي من أهم األهداف إلدارة الشركات و خاصة اإلدارة المالية ،و من خالله يستمر بقاء
الشركة ،كما أنها مقياس عام لقياس كفاءة اإلدارة الستخدام الموارد استخداما أمثل لتحقيق عائد مناسب .

 تحقيق عائد مناسب على االستثمار  :وهو مقياس آخر من مقاييس الربحية و عن طريقه يمكن معرفة

األرباح المتحققة من استثمار جميع األموال العاملة في الشركة ،أيا كان مصدر هذه األموال سواء من

داخل أم خارج الشركة ،و لذلك يدخل بالحساب هذا اعتبار األرباح المتولدة من العمل االساسي للشركة
في أرباح أخرى .

72

 تقديم قاعدة بيانات و معلومات عن أداء الشركة تسهم في وضع السياسات و الدراسات و البحوث
المستقبلية التي تعمل على تحسين نماذج األداء و رفع كفاءته .
 قياس مدى نجاح الشركة من خالل سعيه لمواصلة نشاطه ،و توفير المعلومات لمختلف المستويات
و الجهات األخرى خارج الشركة .
و تلخص الدراسة ذلك بكون األداء المالي يمثل عصب الشركات و المحور األساسي لوضع الخطط

المستقبلية للتوسع في نشاطاتها و المحافظة على مركزها في السوق ،و يساعد أيضا على مدى توفر السيولة و
تحقيق العوائد المناسبة .

 3.4المعايير المستخدمة لتقييم األداء المالي :
لكي تقف أي إدارة على نقاط القوة و الضعف ،و على الفرص المتاحة و المعوقات التي يمكن أن

تواجهها كان ال بد من تقييم أدائها و خاصة األداء المالي باعتباره مزودا لإلدارة بمعلومات و مفاهيم تسمح

باتخاذ الق اررات االستثمارية و على سد الثغرات ،و عليه فعملية تقييم األداء المالي ما هي إال قياس للنتائج
المحققة أو المنتظرة في ضوء معايير محددة مسبقا و تقدير حكم على إدارة الموارد الطبيعية و المالية المتاحة

للشركة و لخدمة أطراف مختلفة لها عالقة بالشركة ( دبابش. ) 6: 2013 ،

إن عملية تقييم األداء تنعكس في صورة مجموعة من المؤشرات التي تقيس نجاح الشركة وتطورها،

بحيث تصبح هذه المؤشرات بمثابة معايير يمكن بواسطتها تقدير قيامها بتحقيق أهدافها ،وعند تحديد المعايير أو
المؤشرات المناسبة للحكم على األداء يفضل أن تكون قليلة العدد ،ولكن ذات داللة وأهمية على أن تتوفر فيها

الشروط التالية ( مصطفى ،و الشهاوي: ) 68: 2012 ،

 أن يكون المعيار مقياسا صادقا لمدى فعالية استخدام موارد الشركة ،و أن يكون المعيار حساسا للتغيير في
األداء بحيث يعكس مدى قوة و اتجاه هذا التغيير ،و في الزاوية المقابلة يجب أن تتوافر فيه خاصية التحفيز

إلى تغيير مستوى األداء .

 أن تتوفر للمقياس القدرة على وصف العوامل المتشابكة التي تتداخل معا؛ لتشكيل المقياس النهائي بأن يسمح
المعيار بمقارنة أداء الشركة حاليا بأدائها في فترات سابقة ،وكذلك مقارنة هذا األداء بأداء وحدات أخرى.

 أن يتم اختيار مؤشرات األداء المالي على أساس التقييم السليم و التحديد الواضح ألهداف و وظائف الشركة.

73

 عند وضع معايير لألداء ال بد من فحص و تحليل البيانات المحاسبية الستبعاد تأثير العوامل التي تخرج عن
نطاق سيطرة الشركات .
و تعتبر عملية تقييم األداء المالي للمؤسسة بالغة األهمية ،و ذلك بما يخدم مختلف األطراف التي لها
عالقة بالمؤسسة ،و ذلك لألسباب التالية :
 تحديد مستوى تحقيق األهداف من خالل قياس و مقارنة النتائج ،مما يسمح بالحكم على الفاعلية.
 تحديد األهمية النسبية بين النتائج و الموارد المستخدمة مما يسمح بالحكم على الكفاءة.
حيث إن الفاعلية هي تحقيق األهداف المنشودة وفقا للموارد المتاحة  ،أما الكفاءة فهي تقوم على

االستخدام األمثل للموارد المتاحة ( جمعة.) 38: 2008 ،

و يمكن تقسيم المعايير المستخدمة في تقييم األداء المالي كما يلي (النعيمي:)102: 2007 ،

 3.4.1المعايير التاريخية (الذاتية):
يعتمد هذا المعيار على دراسة أداء الشركة في الماضي واعتباره معيار للحكم على أدائها الحالي

واتجاهاته وعادة يستخرج هذا المعدل عن طريق ايجاد المتوسط الحسابي لنفس النسبة في فترات سابقة محددة،
وبعد ذلك يستخدم المعدل المستخرج في تقييم النسبة الخاصة بالفترة الحالية ،اي انه معيار مستمد من فعاليات

المنشأة ذاتها .

 3.4.2المعايير المستهدفة
و تعني المعايير التي تعتمد عادة على الخطط المستقبلية للشركة و التي تمثل الموازنة التخطيطية ،وهذه

المعايير يستفيد من المحلل أو اإلدارة للتحقق من مدى تطبيق الخطط الموضوعة ،فالمحلل المالي يقوم بمقارنة
المعايير المستهدفة مع المتحقق ،وبالتالي يحدد فيما إذا كانت هناك انحرافات إيجابية أو سلبية ،و بالتالي فإن

المعايير المستهدفة من األدوات المهمة في عملية التخطيط و الرقابة .

 3.4.3المعايير الصناعية ( القطاعية )
يتم استخراجها من قطاع الصناعة نفسه بحيث؛ تعمل من خالله الشركة سواء من ضمن صناعة واحدة
محلية أم إقليمية أم دولية ،و يستفيد المحلل المالي بدرجة كبيرة من المعايير الصناعية في رقابة األداء ،وهي
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معايير تمثل متوسط ألداء القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خاصة و أن الشركات تتشابه في العديد من الصفات
و الخصائص ،إال أنه يصعب االعتماد عليها و يتعذر استخدامها (العلي.) 78 : 2010،
 3.5أهم النسب و المؤشرات المالية المستخدمة في تقييم األداء المالي:
تعتبر النسب المالية من أهم محاور التحليل الذي تستعمله المؤسسة لتحليل و تقييم مركزها المالي،
وال يمكن استعمال النسب للحكم على وضعية المؤسسة إال بمقارنتها مع النسب النموذجية (المعيارية) الموضوعة
من طرف المؤسسة أو من طرف القطاع الذي تنشط فيه هذه المؤسسة .

ويمكن تعريف النسب على أنها " عالقة بين قيمتين ذات معنى على الهيكل المالي للمؤسسة ،فيمكن أن
تتعلق بصنف من الميزانية أو معطيات أخرى  ،كرأس المال أو القيمة المضافة  ،و تسمح هذه النسب للمحلل
المالي بمتابعة تطور المؤسسة و تحديد صورتها للمتعاملين المهتمين بها كالمساهمين و البنوك ،فأسلوب النسب

المالية هو دراسة العالقة بين عناصر القوائم المالية  ،ثم تفسير مدلول تلك العالقة من خالل مقارنتها بالنسب

المعيارية المتعارف عليها بين الماليين و المحللين " ( السايح.) 64 : 2012 ،

ويمكن تحديد نسب و مؤشرات تقييم األداء المالي إلى خمسة أقسام رئيسة و هي ( Brigham and
: ) Ehrhardt,2011,p:89
 نسب السيولة .
 نسب الربحية.
 نسب النشاط .
 نسب المديونية .
 نسب السوق .
و تعتبر األقسام األربعة األولى هي مؤشرات األداء المالية المبنية على الربح المحاسبي.

 3.5.1نسب السيولة :
تعتبر من أهم النسب التي يستخدمها المحللون ،إذ تقيس هذه النسب قدرة الشركة على الوفاء بااللتزامات

قصيرة األجل  ،أي بما تملك من نقدية أو أصول أخرى يمكن تحويلها إلى نقد في فترة قصيرة نسبيا وتسمى
(األصول المتداولة) ،وكما يبدو فإن نسب السيولة تعد مؤش ار لمدى احتمال تعرض الشركة لمخاطر اإلفالس
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التي تنجم عن فشلها في سداد ما عليها من التزامات ،ومن هذه النسب نسبة التداول ونسبة السيولة السريعة
(إبراهيم.)12 : 2012 ،

 3.5.1.1نسبة التداول :
تكشف هذه النسبة مقدار تغطية األصول المتداولة لكل وحدة نقدية من االلتزامات المتداولة  ،فإذا كانت

النتيجة أكثر من ( )1صحيح ،فهذا يدل على أن األصول المتداولة أكثر من الخصوم المتداولة ،وكلما كانت
نسبة التداول عالي ة دل ذلك على أن سيولة الشركة عالية ومقدرتها كبيرة على تسديد االلتزامات المالية قصيرة

األجل وعلى الرغم من أهمية نسبة التداول كمقياس للسيولة  ،إال أنه يعاب على تلك النسبة أنها تأخذ في
الحسبان جميع األصول المتداولة  ،والحقيقة أن تلك األصول المتداولة تختلف فيما بينها من حيث السيولة ،فمثال
تعتبر النقدية كاملة السيولة في حين أن المخزون أقل سيولة من النقدية ( إبراهيم. ) 12 :2012 ،

 3.5.1.2نسبة التداول السريعة:
ترجع أهمية هذه النسبة إلى أنها تقيس قدرة الشركة على سداد التزاماتها قصيرة األجل دون اللجوء إلى

بيع المخزون .و هي أكثر دقة من نسبة التداول ،وتأخذ هذه النسبة في الحسبان األصول المتداولة من حيث
درجة سيولتها متالفية بذلك عيب نسبة التداول التي تفترض أن المخزون السلعي من األصول المتداولة التي
يسهل تحويلها إلى نقدية ،ولهذا فإن هذه النسبة تأخذ بعين االعتبار األصول الشديدة السيولة وهي النقدية ،

األوراق المالية المتداولة  ،المدينين ). )Leichter, James,2012,p:86

 3.5.1.3نسبة النقدية :
و تهتم تلك النسبة بأكثر األصول سيولة و هي النقدية ،و ذلك في عالقتها بالتزامات الشركة قصيرة

األجل ،و يهتم المحللون بهذه النسبة ،ألن أصول الشركة من النقد و األوراق المالية هي األصول األكثر سيولة،

و التي سيعتمد عليها في الوفاء بااللتزامات بشكل رئيسي خاصة إذا لم تتمكن الشركة من تسييل أصولها
األخرى ،و من المهم اإلشارة إلى أن تدني هذه النسبة ال يعني سوء وضع السيولة لدى الشركة ،ألنه قد يكون لها
ترتيب لالقتراض من البنوك عند الحاجة تحصل بموجبه على النقد ( عقل. ) 215 : 2009 ،
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مجموع النقدية

نسبة النقدية =

مجموع الخصوم المتداولة

 3.5.1.4صافي رأس المال العامل :
يعرف صافي رأس المال العامل بأنه الفرق بين األصول المتداولة و الخصوم المتداولة ،لذا فهو ليس

نسبة مالية كباقي النسب األخرى بل هو عبارة عن مفهوم كمي لنسبة التداول حيث تبين األرقام مدى زيادة

األصول المتداولة عن الخصوم المتداولة ( عقل. )214: 2009،

 3.5.2نسب الربحية :
هنالك العديد من مقاييس الربحية  ،وهي  -بشكل عام  -تقيس ربحية الشركة مع األخذ بعين االعتبار

مستوى المبيعات ،حجم األصول ،استثمارات المالكين وحقوق الملكية ،ومما الشك فيه فإنه عند عدم تحقيق

الشركة لألرباح يصبح الدائنين وحملة األسهم في قلق حول مستقبل الشركة وحول استرداد أموالهم ،لذلك فإن

المالكين الدائنين وادارة الشركة يكونون مهتمين بزيادة األرباح كونها تحمي الشركة من خطر اإلفالس

(أحمد ،)55: 2011،وهذه النسب تعتبر موضع اهتمام لجميع األطراف المعنية مثل الدائنين و المستثمرين،
و المالكين و اإلدارة ،و تساعدهم على اتخاذ ق ارراتهم االستثمارية ،و تنقسم هذه النسب إلى قسمين نسب تتعلق

بربحية المبيعات ،و نسب تتعلق بربحية االستثمارات ( . )Dalabeeh,2013,p:25
واألكثر استخداما منها هي :

 3.5.2.1نسب ربحية المبيعات :
ومن أهم نسب هذه المجموعة وأكثرها شيوعا" هي:
 3.5.2.1.1نسبة الربح اإلجمالي :
تعكس هذه النسبة مدى كفاءة اإلدارة في تحقيق األرباح من اإليرادات ،واذا كانت نسبة مجمل الربح

مرتفعة ،فإن ذلك يعني أن الشركة قادرة على اإلنتاج بتكلفة قليلة نسبيا ،كما أنه إذا كانت النسبة منخفضة ،فإن
ذلك يدل على ارتفاع تكلفة البضاعة المباعة مما يدل على سوء استخدام موارد الشركة المختلفة و السيطرة على
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التكاليف ( العامري ،)139 : 2001 ،و تحتسب من قسمة الربح اإلجمالي (المبيعات – كلفة البضاعة المتاحة
للبيع) على صافي المبيعات ،و كلما زادت هذه النسبة كلما كان ذلك أفضل ( . )Gitman, 2003,2
نسبة الربح اإلجمالي =

مجمل الربح من العمليات
صافي المبيعات

 3.5.2.1.2نسبة هامش الربح من العمليات التشغيلية :
وتقيس هذه النسبة الكفاءة التشغيلية الشاملة للشركة و توليد المبيعات (العامري ،)140 :2001 ،و على

مدى قدرتها على تحقيق األرباح من أنشطتها األساسية حيث تعكس العالقة بين الربح التشغيلي ،و المبيعات ،و

تظهر العائد من النشاط األساسي قبل المصاريف غير التشغيلية )(Brigham and Ehrhardt,2001,p:98
.
نسبة هامش الربح التشغيلي = األرباح قبل الفوائد و الضرائب
صافي المبيعات

 3.5.2.1.3نسبة صافي الربح :
و تقيس مدى قدرة الشركة على توليد صافي الدخل ،و هذه النسبة تبين إلى أي مدى يمكن أن ينخفض

سعر الوحدة قبل أن تتحمل الشركة خسارة شاملة أو المدى الذي يمكن أن ينخفض الربح المتولد قبل أن تتعرض

الشركة لخسائر فعلية ،أي قبل أن يتحول صافي الربح بعد الضريبة إلى قيمة سالبة .فإذا كانت النسبة منخفضة،
فإن ذلك يعني عدم مقدرة الشركة على تحقيق األرباح ،ومن ثم يقل العائد المتوقع للسهم ،كما يعني أيضا عدم

قدرة الشركة على تحمل أي صعوبات مالية قد تمر بها .واذا كانت النسبة مرتفعة فإن ذلك يعكس مقدرة الشركة
على مواجهة مشاكل السيولة وانخفاض المبيعات (ابراهيم. )15: 2012،
و تعتبر هذه النسبة مقياسا أشمل للربحية من النسبتين السابقتين ،ولكن ال بد من اإلشارة إليهم جميعا في

آن واحد للوصول إلى نتيجة أدق في الحكم على ربحية الشركة ( الخصاونة. )51: 2011،
نسبة صافي الربح =

صافي الربح بعد الفوائد و الضرائب
صافي المبيعات
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 3.5.2.2نسب تتعلق بربحية االستثمارات :
وهي نسب تعبر عن مدى كفاءة الشركة في استخدام وادارة كل األموال المتاحة لديها من المساهمين
واألموال المقترضة في تحقيق عائد على تلك األموال .و من أهم النسب :

 3.5.2.2.1معدل العائد على إجمالي األصول :
وتقيس هذه النسبة الكفاءة الكلية لإلدارة في تحقيقها األرباح من مجمل استثماراتها في

الموجودات ،و كلما كان هذا المعدل مرتفعا كلما كان أداء الشركة أفضل ،و أنها تحقق أرباحا
جيدة ( النعيمي،2007،ص.) 30 :

معدل العائد على إجمالي األصول = صافي الربح بعد الضرائب
إجمالي األصول

 3.5.2.2.2معدل العائد على حقوق الملكية :
المعيار

وتقيس هذه النسبة معدل العائد على األموال المستثمرة بواسطة المالك ويشار إلى أن هذه النسبة تعتبر
األكثر

شموال

لقياس

فاعلية

اإلدارة،

وذلك

ألنه

يقيس

ربحية

األصول

وربحية

هيكل رأس المال ( العامري.)117 :2007،
كما أنها تعتبر مؤش ار أيضا على مدى قدرة الشركة على جذب االستثمارات إليها بحكم كون العائد على
االستثمار محددا أساسيا لق اررات المستثمرين (عقل. )330 : 2009 ،

 3.5.3نسب النشاط:
و تقيس هذه المجموعة من النسب كفاءة إدارة موارد المنشأة من خالل مقارنة مبيعاتها الصافية مع

االستثمار في مجموعات رئيسة من الموجودات أو في الموجودات ككل (العامري ،مصدر سابق) .أي مدى كفاءة
إدارة المؤسسة في توزيع مواردها المالية توزيعا" مناسبا على :
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مختلف أنواع األصول ,كما تقيس مدى كفاءتها في استخدام أصولها إلنتاج أكبر قدر ممكن من السلع
والخدمات  ،وتحقيق أكبر حجم ممكن من المبيعات وبالتالي أعلى ربح ممكن ( عقل. )371 : 2009 ،

 3.5.3.1معدل دوران إجمالي األصول:
تقيس هذه النسبة كفاءة اإلدارة في إدارة إجمالي الموجودات لتوليد المبيعات ،وأن ارتفاع النسبة يدلل على

االستخدام الكفؤ للموجودات لتوليد المبيعات  ،إذا كان هذا المعدل مرتفعا ،فذلك يشير إلى نقص االستثمار في
األصول أو االستغالل الكبير لهذه األصول .واذا كان هذا المعدل منخفضا يعتبر دليال على عدم استغالل
األصول أي أن هناك زيادة في األصول ال ضرورة لها ،وبالتالي يتوجب على الشركة اتباع السياسات التي تؤدي

إ لى زيادة المبيعات أو العمل على تخفيض حجم االستثمارات بالتخلص من بعض الموجودات أو أن تقوم بكليهما
معا"

.

ويحسب

دوران

مجموع

الموجودات (العامري. )118 : 2007،

معدل إجمالي األصول

=

الموجودات

من

تقسيم

صافي

المبيعات

على

مجموع

صافي المبيعات
إجمالي األصول

 3.5.3.2معدل دوران األصول الثابتة :
يقيس هذا المؤشر كفاءة اإلدارة في استخدام موجوداتها الثابتة ألجل تحقيق المبيعات  ،فإذا كان مرتفعا"
فإنه يدلل على االستخدام الفعال للطاقة اإلنتاجية المتاحة شدة استغالل المنشأة ألصولها الثابتة ،أما انخفاضه
فيدلل على عدم استغالل األصول الثابتة بكفاءة  ،وعدم وجود توازن ما بين المبيعات وحجم االستثمارات في

الموجودات الثابتة ،وبالتالي فإن الشركة تعاني من طاقة إنتاجية فائضة ،أو تكدس اإلنتاج في المخازن بشكل
مخزون سلعي بدال" من تصريفه في السوق .يحسب دوران الموجودات الثابتة بتقسيم صافي المبيعات على

صافي الموجودات الثابتة (العامري ،مصدر سابق).
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 3.5.3.3معدل دوران األصول المتداولة:
تركز هذه النسبة على مدى استخدام األصول المتداولة في توليد المبيعات ويمكن مقارنتها بالمعدل
الموجود في الصناعة التي تنتمي إليها المنشأة؛ نظ ار لعدم وجود معدل نمطي .والمعدل المرتفع مؤشر على كفاءة

استخدام االصول الثابتة ( ابراهيم.)14: 2012،

 3.5.3.4معدل دوران المخزون :
يقيس معدل دوران المخزون كفاءة اإلدارة في تحويل البضاعة إلى سيولة نقدية عن طريق بيعها ،وتحديد

درجة سيولة المخزون و هذا يعطي مؤش ار على جودة وكفاءة المخزون ( حويلة.)27: 2012 ،

ويمكن القول إن معدل الدوران المرتفع مؤشر على قدرة اإلدارة على إبقاء المخزون في أدنى مستوى له ،
وقدرتها على تصريف البضائع بسرعة ،وهذا يحسن السيولة والربحية ،ألن األموال المستثمرة في المخزون قليلة

و إ مكانية تجنب خسائر قد تنتج عن ركود المخزون سواء أكانت ناتجة عن التلف وعن تجميد أموال ،إال أن هذا
االرتفاع ال يخلو من مشاكل ،إذ إنه من المناسب عدم المبالغة في تخفيض المخزون لما لذلك من اثار سلبية
تتمثل في عدم إمكانية تلبية بعض طلبات البيع الواردة من العمالء ثم توجههم إلى المنافسين ،أما انخفاض هذا
استثمار غير منتج بال أي عائد ويحسب دوران
ا
المعدل فيدلل على عدم كفاءة في إدارة المخزون ،كما يعد ذلك "
المخزون بتقسيم كلفة البضاعة المباعة على المخزون أو على متوسطه  ،وعلى المتوسط يعطي صورة أوضح

عن المخزون وباألخص إذا كانت المبيعات موسمية ( لطفي. )2006:362 ،

 3.5.3.5معدل دوران المدينين
هذا المعدل يشير إلى قدرة الشركة على تحصيل أرصدة العمالء من حسابات مدينة وأوراق القبض
وتحويلها إلى نقدية ،واذا كان هذا المعدل مرتفعا ،فإن ذلك يعكس الكفاءة الجيدة في تحصيل األرصدة المدينة،

أما إذا كان المعدل منخفضا فإن ذلك يعني التأخر في تحصيل ديون الشركة.
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ولكن الكشوفات المالية ناد ار ما تظهر المبيعات اآلجلة  ،لهذا نستخدم صافي المبيعات في كشف الدخل
لحساب دوران الحسابات المدينة ( العامري ،مصدر سابق) .

 3.5.3.6معدل دوران الدائنين
وتقيس مدى نجاح تحقيق المالءمة بين سياستي تكلفة التشغيل وشراء المواد الخام ،وكلما انخفض معدل

دوران الذمم الدائنة وزاد عن متوسط فترة االئتمان كلما كان ذلك مؤش ار على تخفيض الضغوط التي ستواجهها
الشركة من زاوية السيولة.

و يعتبر مؤش ار على السرعة التي تقوم بها الشركة في تسديد التزاماتها ،فاالنخفاض في النسبة قد يكون

نتيجة حصول الشركة على خصم ،أما إذا ارتفع معدل دوران الدائنين فإن هذا مؤشر حصول الشركة على
تسهيالت جديدة ،أو قد يكون مؤش ار على مشكلة سيولة أدت بالشركة إلى التأخر في دفع التزاماتها ( عقل،
. ) 229: 2009

معدل دوران الدائنين = إجمالي المشتريات اآلجلة
إجمالي الدائنين

 3.5.3.7معدل دوران رأس المال العامل :
وت ستخدم هذه النسبة لقياس كفاءة استخدام رأس المال العامل لتوليد المبيعات ،حيث يتم تحديد عدد

مرات استخداماته خالل فترة زمنية معينة ،لمعرفة تشغيل وحدة النقد الواحدة في تمويل العمليات وشراء المخزون
السلعي ،وتحويلها إلى مبيعات .وكلما زادت معدالت دوران رأس المال العامل كلما تضاعف صافي المبيعات،
و بشكل عام يعكس معدل الدوران المرتفع كفاءة جيدة مع أخذ احتماالت التوسع بعين

االعتبار ( عقل. ) 326: 2009،

معدل دوران رأس المال العامل = صافي المبيعات
متوسط رأس المال العامل
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 3.5.4نسب المديونية :
تقيس مدى االعتماد على الدين في تمويل االستثمار مقارنة مع التمويل المقدم من المالكين ،وتدعى
أيضا رافعة التمويل و تمثل الديون في أبرزها من القروض و السندات .
تسمى أيضا نسب تحميل المديونية أو االقتراض ،وتتولى هذه النسب إلقاء الضوء على قدرة المنشأة على

سداد كافة ديونها سواء قصيرة األجل أم طويلة األجل من خالل األصول التي بحوزتها وسواء أكانت أصوال
متداولة أم أصوال ثابتة ( الشيخ ،2009 ،ص.) 88 :

 3.5.4.1نسبة الديون الى اجمالي األصول :
وتقيس هذه النسبة درجة مساهمة الديون في تمويل أصول المنشأة ،وكلما زادت هذه النسبة كلما دل ذلك

على اعتماد المنشأة أكثر على الديون واالقتراض في تمويل أصولها ،األمر الذي يحد من قدرتها في الحصول
على االئتمان في المستقبل.
و ارتفاع هذه النسبة غير مرغوب فيها باعتبار أن الشركة سوف تتحمل فوائد و أقساطا كبيرة على

القروض التي حصلت عليها ( النعيمي.) 103 : 2007 ،
نسبة الديون إلى إجمالي األصول=

إجمالي الديون ( خصوم متداولة  +خصوم طويلة األجل )
إجمالي األصول

 3.5.4.2نسبة المديونية إلى حقوق الملكية:
نسب الملكية بشكل عام تنسب الديون إلى حقوق الملكية ،وتبين حجم التغطية الذي توفره حقوق الملكية

للدائنين وبشكل عام كلما قلت نسبة الديون لحقوق الملكية ،أي ازد حجم التغطية الذي يوفره المالكون للدائنين،
كلما

ارتفع

عامل

األمان

التمويلية (الزبيدي.)118 :2011 ،
نسبة الديون إلى حقوق الملكية =

بالنسبة

للدائنين،

وهي

بهذا

تعتبر

مقياسا

بديال

إجمالي الديون ( خصوم متداولة  +خصوم طويلة األجل )
إجمالي حقوق الملكية
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للمخاطرة

 3.5.4.3نسبة الملكية :
تستخدم نسبة الملكية لمعرفة ما تملكه الشركة من األصول ،وتقيس مدى اعتماد الشركة على التمويل
الداخلي ألنشطتها ( الشرقطلي ،2010 ،ص ،)59 :كما تستخدم هذه النسبة في تحديد النسبة المئوية التي
سيحصل عليها حملة األسهم العادية من مجموع األصول في حالة التصفية ،كلما كانت النسبة مرتفعة ،فإنها تدل

علي االعتماد الذاتي ،وبالتالي تعتبر مؤش ار علي قوة المشروع.
نسبة الملكية =

إجمالي حقوق الملكية
إجمالي األصول

 3.5.4.4معدل تغطية الفوائد
تقيس هذه النسبة قدرة المنشأة على سداد فوائد ديونها من خالل أرباحها السنوية ،وكلما زادت هذه النسبة

كلما أشار ذلك إلى ارتفاع هامش األمان المتاح لدى الشركة ،والذي يستخدم في تغطية فوائد ديونها.
معدل تغطية الفوائد =

صافي الربح قبل الفوائد و الضرائب
مصروف الفوائد

 3.5.5نسب السوق :
هي مجموعة من النسب المالية توضح عالقة سعر السهم مع األرباح والتدفقات النقدية والقيمة الدفترية
للسهم ،وكذلك تعطي صورة للمستثمرين عن وضع الشركة السابق والمتوقع ( Brigham &Ehrhardt, 2005,

 ،)p454وتعتبر النسب الخاصة بالسوق (األسهم) من أهم النسب ،ألن المستثمرين والمقرضين وبنوك االستثمار
والمحللين لألوراق المالية يستخدمون هذه النسب لتحقيق أهدافهم وغاياتهم ( الشديفات. )131: 2001،
و من أهم تلك النسب ما يلي :

 3.5.5.1نسبة سعر السهم إلى ربح السهم:
تبين هذه النسبة السعر الذي يكون المستثمر مستعدا لدفعه مقابل ما يحققه كل دوالر من األرباح ،ويعبر

عن ناتج هذه النسبة بعدد المرات ،فمثال إذا كانت نسبة سعر السهم إلى نصيبه من األرباح المحققة تساوي 5
مرات ،فإن ذلك يعني أن السهم في السوق يباع بخمسة أضعاف ربحية السهم  .وتكون هذه النسبة مرتفعة في

المنشآت ذات النمو المرتفع ،بينما تكون منخفضة في المنشآت ذات المخاطر المرتفعة ( & Gapenski
.)Brigham, 2004, p59
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سعر السهم إلى ربح السهم = سعر السهم العادي في السوق
نصيب السهم من األرباح المحققة

 3.5.5.2القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية للسهم:
وتحسب هذه النسبة بتقسيم سعر السهم في سوق األوراق المالية على القيمة الدفترية للسهم ،ويعبر عن
قيمته بمرة ،أما إذا كانت قيمة هذا المؤشر ،أكبر من واحد فإن هذا يعني أن الشركة تقوم بأداء جيد بحسب تقييم
المستثمرين في األسواق المالية ،وأن ذلك قد انعكس بارتفاع سعر السهم في السوق فوق القيمة الدفترية للسهم،
وكلما زادت هذه النسبة عن واحد كلما كان ذلك أفضل (الدوري وزناد.)271 :2003 ،

القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية =

سعر السهم العادي في السوق
القيمة الدفترية للسهم العادي

 3.5.5.3عائد التوزيع:
تفيد هذه النسبة في الحكم على فرص االستثمار حيث يتوقف قبول المستثمر بفرص االستثمار على

مقدار العائد المحقق ،وكلما ارتفعت تلك النسب كلما كان أفضل ( الغصين. ) 51 : 2004 ،

عائد التوزيع =

نصيب السهم من األرباح الموزعة
سعر السهم السوقي

 3.5.5.4عائد السهم العادي :
تقيس هذه النسبة ربحية كل سهم بمفرده ،ويتم قياس هذه النسبة من خالل تقسيم صافي الربح بعد

الضريبة ،و بعد طرح توزيعات األسهم العادية على عدد األسهم العادية للشركة ( الغصين. ) 51 : 2004 ،
عائد السهم العادي =

صافي الربح بعد الضرائب – توزيعات األسهم
عدد األسهم
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 3.6مزايا و عيوب مؤشرات تقييم األداء المالي:
من أهم مزايا هذه المؤشرات ( جمعة: ) 66 : 2013 ،
 سهولة في الحساب
 يمكن تطبيقها على أي شركة بغض النظر عن الحجم و طبيعة النشاط .
 تساعد على المقارنة بين الشركات و اختيار األفضل .
و من أهم العيوب و االنتقادات الموجهة لمؤشرات تقييم األداء المالي التقليدية :
 الحسابات محدودة فقط على المعلومات المعلنة .
 غالبيتها تاريخية تهتم بالماضي دون المستقبل .
 مقارنة القوائم المالية خالل فترة زمنية طويلة قد يكون صعبا بسبب احتمالية تبني طرق محاسبية جديدة.
 ال تأخذ بعين االعتبار العالقة بين العائد المتحقق و المخاطرة .
 تركز نتائجها على المدى قصير األجل .

 3.7االتجاهات الحديثة في تقييم األداء المالي :
ومع التغير الجذري في بيئة األعمال التي أصبح هدفها تعظيم ثروة المالك أوال ،حيث حدث تغير

جذري في أساليب تقييم األداء المالي ،إذ تم تجاوز التقييم المحاسبي إلى التقييم االقتصادي .ومن أكثر األساليب
الحديثة في التقييم االقتصادي ظهر مفهوما القيمة االقتصادية المضافة ( ،)EVAوالقيمة السوقية المضافة

(. )MVA

 3.7.1القيمة االقتصادية المضافة (: )EVA
يعد موضوع القيمة المضافة منهجا جديدا للمحاسبة ،أو أسلوبا حديثا للعمل بمقتضاه في مجال المحاسبة
و اإلدارة و االقتصاد و جاءت الفكرة نتيجة للتطور االقتصادي العالمي .
قدمت شركة (  ) Stern Stewartفي عام  2002القيمة االقتصادية المضافة ( )EVAكمؤشر األداء

الداخلي للشركات الهادفة للربح و التي تهتم بتعظيم الثروة ،و استطاعت بذلك ( )EVAأن تتميز عن غيرها من
المؤشرات باعتمادها على الربح االقتصادي للشركة بدال من الربح المحاسبي ،وذلك بعد التعديل الحاصل على
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صافي الدخل بعد األنشطة التشغيلية و رأس المال العامل ،و هذا ما جعله أكثر توافقا مع الهدف األساسي
للشركات المساهمة ،فهي تقيس اإل نجاز في الشركة مقارنة بالسوق ككل ،كما أنها تعتمد على القيمة الحالية التي
تكون أكثر ارتباطا بالواقع من غيرها عند التخطيط لمشاريع مستقبلية ( الخيال.) 635 : 2009 ،

 3.7.1.1المدخل المحاسبي لمفهوم القيمة االقتصادية المضافة:
إن الفكر المحاسبي بشكل عام يتناول مفهوم القيمة االقتصادية المضافة بشكل ضيق ومن خالل

المحاسبة القومية لغرض الوصول إلى قياس الدخل القومي .ولكن مع نهاية الخمسينات وبداية ستينيات القرن

الماضي بدأ االهتمام بمفهوم القيمة االقتصادية المضافة؛ إذ أصبح من الممكن أن تتضمنها القوائم المالية
للحصول على معلومات إضافية في تقييم أداء الشركات ( شلبي ، )141: 2009 ،وقد توصل باحث أخر (أبو

ذر )32 :2001 ،إلى أن القيمة المضافة ال تختلف كثي ار عن مفهوم ظل سائد لفترة طويلة في األوساط
المحاسبية وهو مفهوم الدخل المتبقي وأن القيمة االقتصادية المضافة ما هي إال الدخل المتبقي ذاته ،ولكن أعيد
تغليفه وتسويقه تحت اسم القيمة المضافة ،والدخل المتبقي هو عبارة عن الفرق بين األرباح التشغيلية وكلفة رأس

المال ،وهذا يعد األساس في مفهوم القيمة المضافة.

و يؤكد  Hopwoodعلى الرغم من أن المحاسبة تهتم بالجوانب الفنية إال أنها بدأت باالعتراف بأن

المجتمع يمكن أ ن يؤثر في التطبيقات الفنية للمحاسبة وقد آن األوان لربط المسؤولية للتطبيقات المحاسبية
للمجتمع ،أل ن المحاسبة نظام مسؤولياته المهنية تتمحور في تزويد المستخدمين بالبيانات عن المنظمة والمساعدة
في اتخاذ الق اررات والمساهمة في تحقيق الرفاهية االجتماعية ،فالمحاسبة من وجهة نظر اجتماعية هي عملية

اختيار متغيرات ومقاييس واجراءات لقياس األداء االجتماعي إلى األطراف المعنية في المجتمع سواء أكانت هذه
األطراف داخلية أم خارجية ( شلبي. )142: 2009 ،
و يتم حساب القيمة االقتصادية المضافة ( )EVAبالمعادلة اآلتية :
القيمة االقتصادية المضافة( = )EVAصافي الربح التشغيلي بعد الضرائب (  ) -تكلفة رأس المال .
)EVAt = NOPAT – r(TAt-1
حيث إن :
 = NOPATالربح المحاسبي بعد الضريبة للفترة .t
 = rتكلفة رأس المال.
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 = TAt-1إجمالي األصول المستخدمة في بداية الفترة.
إال أن شركة (  )Stern Stewartاقترحت إجراء الكثير من التعديالت والتسويات على الدخل المحاسبي

وكلفة االستثمار  ،وعلى رأي الشركة فإن هناك أكثر من (  ) 160تعديال يمكن إجراؤها على الدخل المحاسبي
من العمليات وذلك الحتساب القيمة االقتصادية المضافة .
وباالعتماد على هذه التعديالت فإن نموذج تحديد وحساب القيمة االقتصادية المضافة وفق ما اقترحته
الشركة المطورة لهذا النموذج يأخذ الشكل اآلتي ( الزبيدي-: )248: 2004 ،
( = )EVAصافي الربح التشغيلي بعد الضرائب +التسويات و التعديالت على أرباح التشغيل * تكلفة رأس المال
 ±التسويات والتعديالت على عناصر المركز المالي .

 3.7.1.2مزايا مؤشر القيمة االقتصادية المضافة :
ذكر ( الزبيدي ) 253 : 2004 ،عددا من المزايا أهمها :
 يوضح هذا المؤشر التحسن المستمر لثروة المالك .
 أداة مهمة في الق اررات االستثمارية .
 تضمن أساسا لنظام من الحوافز للعاملين داخل شركة األعمال .
 إ ن تنامي عدد الشركات التي تستخدم مدخل القيمة المضافة قد دفع معهد المحاسبين القانونيين
األمريكي ( )AICPAإلى التنبؤ إلى أن القيمة االقتصادية المضافة ستحل محل ربحية السهم العادي
) )EPSفي التقارير التي تصدرها مجلة  Wall Street Journalعن توزيعات األرباح وتحليالت

األسهم .
 ان القيمة االقتصادية المضافة تطرح نفسها كأحد األساليب الناجحة التي تمكن الشركة من قياس وتقييم
أداء وحداتها وأقسامها المختلفة ( حسين.) 276: 2002،
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 3.7.1.3العيوب واالنتقادات الموجهة لمؤشر القيمة االقتصادية المضافة :
بالرغم من المزايا والمنافع التي تقدمها قائمة القيمة المضافة إال أن هذا المدخل أو القائمة واجهت العديد
من المحددات واالنتقادات خاصة من قبل ( )Kramer&Pushner,1999,41و ()Brewen& Gyan

تتلخص باآلتي (شلبي-: )153: 2009 ،

 ان القيمة االقتصادية المضافة تقيس الربحية فقط باألجل القصير ،وبالتالي فإنه يجب تدعيمها بمؤشرات
أخرى إضافية تقيس مستوى الجودة ،درجة مرونة العمليات اإلنتاجية ،كفاءة عمليات التشغيل و التصنيع،

وسرعة االستجابة لرغبات العمالء ودرجة رضا العاملين .

 إ ن مدخل القيمة االقتصادية المضافة يتركز (مثله مثل باقي المقاييس المالية األخرى) على البيانات

التاريخية والمعطيات الماضية في قياس كفاءة أداء اإلدارة دون أن يكون له دور بارز في رصد النتائج

المتوقعة الستراتيجيات اإلدارة الحالية.

 يتطلب الوصول إلى القيمة االقتصادية المضافة إجراء عدد كبير من التسويات الضرورية على صافي
الدخل المحاسبي من العمليات التي تتجاوز ( )164تعديال وأن بعض هذه التسويات قد تخضع للتقديرات

الشخصية المتباينة وال شك أن ذلك سيقلل من مصداقيتها ويضعف فاعليتها.
 إن القيمة االقتصادية المضافة ال تعد مناسبة التخاذ الق اررات المتعلقة بالموازنة الرأسمالية في حالة
استخدامها كمقياس وحيد ،وأنه يجب أن تقترن بها أساليب أخرى مكملة مثل صافي القيمة الحالية ،ومعدل

العائد الداخلي .

 3.7.2القيمة السوقية المضافة ( : )MVA
هي المؤشر الثاني الذي سوقته شركة (  ) Stern Stewartكمؤشر لتقييم األداء في الشركات ،و هي

القيمة الناشئة عن تجاوز القيمة السوقية لرأس المال عن القيمة الدفترية ،و تهدف الشركات المساهمة للوصول
مؤشر عاما لقياس األداء
ا
إلى أعلى قيمة بغض النظر عن السلع أو الخدمات التي تنتجها باعتبار ( )MVA

الخارجي للشركة ،و بالتالي يضمن للمستثمرين تقديم المزيد من العوائد لهم ،و عرفت (  )MVAأيضا بأنها
المقياس التراكمي لعوائد رأس المال المساهم به( )Ehartar,1999فهي تعكس حسن إدارة الشركة لرؤوس أموالها
على المدى الطويل ( الخيال. ) 644 : 2009 ،
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و يتم حساب القيمة السوقية المضافة (  )MVAبطريقتين ( الخيال: )645: 2009 ،
 الطريقة األولى:
(  = )MVAالقيمة السوقية لحقوق الملكية – القيمة الدفترية لحقوق الملكية
 الطريقة الثانية  :خصم القيمة االقتصادية المضافة المستقبلية

حيث ( = )NPVصافي القيمة الحالية
) = (EVAnالقيمة االقتصادية المضافة المستقبلية
…… K= 2,3,4,السنوات

 3.7.2.1مزايا القيمة السوقية المضافة :
 يوفر النظام معايير عادله لتحديد الرواتب والمكافآت واألجور التشجيعية .
 توفر بيئة صالحة لتطبيق نظم محاسبة المسؤولية ومجاال لمساءلة اإلدارة عن جميع النتائج االقتصادية
للشركة  ،هذا إضافة إلى توفير مجموعة من المؤشرات المهمة التي تلزم في إعداد الموازنات التخطيطية
وفي اتخاذ الق اررات االستراتيجية .

 يوفر لمستخدمي المعلومات المالية بيانات ذات مصداقية عالية مقارنة بالبيانات المحاسبية التقليدية ،وذلك
من خالل تخليص األخيرة من معظم نواحي القصور التي تنعكس عليها من جراء تطبيق الفروض و

المبادئ المحاسبية المتعارف عليها كمبدأ التكلفة التاريخية وفرض ثبات وحدة النقد و غيرها .
وعلى الرغم من وجود تباين في وجهات النظر في االنتقادات الموجهة لمؤشرات تقييم األداء المالي
و بخاصة المؤشرات التقليدية و االختالف بين الفكرين المحاسبي و االقتصادي ،إال أنه ال يمكن إغفال أهميتها

في تقدير حكم على إدارة الموارد الطبيعية ،و المالية المتاحة للشركة و لخدمة أط ارف مختلفة لها عالقة بالشركة،
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و االستخدام األمثل للموارد المتاحة .مع األخذ بعين االعتبار أهمية المؤشرات الحديثة و دورها في تقييم األداء
المالي .

 3.8ملخص الفصل :
تناول الفصل المتغير التابع لإلطار النظري األداء المالي ،و ذلك بتعريف األداء المالي بمفهومه
و أهميته ،هو مدى قدرة الشركة على االستغالل األمثل لمواردها و مصادرها في االستخدامات طويلة األجل،

و األجل القصير من أجل تعظيم قيمتها و استمرارها في سوق المنافسة ،و تقييم وقياس أدائها باستخدام

المؤشرات المالية لبلوغ أهدافها المنشودة.

كما استعرض الفصل نسب و مؤشرات تقييم األداء المالي و أنواع كل قسم منها حيث تنقسم هذه

المؤشرات إلى أربع فئات  :نسب السيولة ،نسب الربحية ،نسب النشاط ،نسب المديونية ،نسب السوق ،كما
كشفت الدراسة عن مزايا و االنتقادات الموجهة لهذه المؤشرات المالية على اعتبار أنها تهتم باألحداث الماضية،

و تركز نتائجها على المدى القصير.

و قدم هذا الفصل االتجاهات الحديثة في تقييم األداء المالي و المتمثل في كل من القيمة االقتصادية
المضافة ،و القيمة السوقية المضافة و المزايا التي تقدمها كأدوات مهمة في اإلدارة لتعظيم ثروة المالك ،و اتخاذ

الق اررات االستثمارية.
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 4.1مقدمة :
يتناول هذا الفصل وصفا لمنهج الدراسة ،واألفراد مجتمع الدراسة وعينتها ،وكذلك أداة الدراسة المستخدمة

وطرق إعدادها ،وصدقها وثباتها ،كما يتضمن هذا الفصل وصفا لإلجراءات المتبعة في تقنين أدوات الدراسة
وتطبيقها ،وأخي ار المعالجات اإلحصائية التي تم االعتماد عليها في تحليل الدراسة.

 4.2منهجية الدراسة:
يمكن اعتبار منهج الدراسة بأنه الطريقة التي تتبع الدراسة خطاها ،ليصل في النهاية إلى نتائج تتعلق

بالموضوع محل الدراسة؛ وحيث إن الباحث يعرف مسبقا جوانب وأبعاد الظاهرة موضع الدراسة من خالل اطالعه
على الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث " ،دور محاسبة الموارد البشرية في رفع كفاءة األداء المالي وهي

دراسة ميدانية على الشركات المساهمة المدرجة في بورصة فلسطين " ،والذي يتوافق مع المنهج الوصفي
التحليلي الذي يهدف إلى توفير البيانات والحقائق عن المشكلة موضوع البحث لتفسيرها والوقوف على دالالتها؛

وحيث إن المنهج الوصفي التحليلي يتم من خالل الرجوع للوثائق المختلفة كالكتب والصحف والمجالت وغيرها
من المواد التي يثبت صدقها بهدف تحليلها للوصول إلى أهداف البحث  ،فإن هذه الدراسة ستعتمد على هذا
المنهج للوصول إلى المعرفة الدقيقة والتفصيلية حول مشكلة البحث ،ولتحقيق تصور أفضل وأدق للظاهرة موضع

الدراسة ،كما أنه سيستخدم أسلوب العينة العشوائية في اختياره لعينة الدراسة ،وسيستخدم االستبانة في جمع
البيانات األولية .
طرق جمع البيانات:
اعتمدت الدراسة على نوعين من البيانات
 -1البيانات األولية:
وذلك بالبحث في الجانب الميداني بتوزيع استبانات لدراسة بعض مفردات البحث وحصر وتجميع
المعلومات الالزمة في موضوع البحث ،ومن ثم تفريغها وتحليلها باستخدام برنامج (Statistical SPSS
) Package for Social Scienceاإلحصائي ،واستخدام االختبارات اإلحصائية المناسبة بهدف الوصول

لدالالت ذات قيمة ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة ،إضافة إلى أن الدراسة تستعين باستخراج القوائم المالية
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للشركات المساهمة المدرجة في بورصة فلسطين ،بهدف الوصول للنسب و المؤشرات المالية التي تدعم نتائج
الدراسة .
 -2البيانات الثانوية:
و ذلك من خالل مراجعة الكتب و األبحاث و الدوريات العلمية المتخصصة ،والتي تتعلق بدراسة دور
محاسبة الموارد البشرية في رفع كفاءة األداء المالي – دراسة ميدانية تطبيقية  -على الشركات المساهمة المدرجة

في بورصة فلسطين ،وأية مراجع قد تسهم في إثراء الدراسة بشكل علمي ،إضافة إلى اللجوء للمصادر الثانوية في

الدراسة ،والتعرف على األسس و الطرق العلمية السليمة في كتابة الدراسات ،وكذلك أخذ تصور عام عن آخر
المستجدات التي حدثت و تحدث في مجال الدراسة.

 4.3مجتمع وعينة الدراسة :
يتكون مجتمع الدراسة من الشركات المساهمة العامة و المدرجة في بورصة فلسطين البالغ عددها ( )48

شركة و المكونة من ( )5قطاعات مختلفة و ذلك حسب الموقع اإللكتروني الرسمي لبورصة
فلسطين (.)www.p-s-e.com

و تم اختيار عينة الدراسة للشركات التي يزيد رأس مالها عن ( )4مليون دوالر أمريكي نظ ار ألنها تعكس
حجم و قوة نشاط الشركة؛ حيث تم توزيع (  ) 60استبانة باستخدام ( طريقة المسح الشامل) على جميع افراد

مجتمع الدراسة المستهدفة من مدراء األقسام والدوائر الماليين واإلداريين العاملين في تلك الوحدات االقتصادية،

إضافة إلى التوصيل المباشر للفئة المستهدفة بالتواصل عبر اإليميل و الفاكس.

وتم استرجاع ( )54استبانة ،وبعد تفحص االستبانات تم استبعاد استبانتين نظ ار لعدم تحقق الشروط

المطلوبة لإلجابة عن االستبانة ،وبذلك يكون عدد االستبانات الخاضعة للدراسة ( )52استبانة أي بنسبة استرداد
(  ،)%86.6و التي تتمثل في ردود ( )39وحدة إقتصادية.
والجداول و األشكال التالية تبين خصائص وسمات عينة الدراسة بالتفصيل كما يلي:
 -1القطاع التي تنتمي له الشركة ( تقسيم القطاعات وفقا لتصنيف بورصة فلسطين )
يبين جدول رقم ( )4.1أن أكبر القطاعات تمثيال في عينة الدراسة " هو قطاع البنوك و الخدمات المالية
بنسبة( " )%25.0مع العلم بأن قطاع البنوك قد غطى بالكامل في عينة الدراسة ،أي بنسبة ( )%100و ذلك
يظهر مدى حس ن تعاون العاملين بذلك القطاع و استجابتهم في تعبئة االستبانة ،و يمتاز أيضا بأهميته في
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بورصة فلسطين من بين القطاعت االقتصادية األخرى ،و يليه ( )% 23.1من "قطاع الصناعة" ،و ()%21.2
من " قطاع الخدمات" ،و( )%19.2من " قطاع االستثمار " ،مما يدل على أهمية العنصر البشري و الذي يعتبر

الركيزة األساسية في ظل االفتقار لبيئة تحتية من ثروات و موارد طبيعية ،و كان أقل قطاع تمثيال هو قطاع

التأمين  %11.5من الشركات بالنسبة إلجمالي الوحدات االقتصادية ،و هذه النسب تدل على أن االقتصاد
الفلسطيني يعمل على تنمية القطاعات كافة.

جدول رقم ( )4.1القطاع التي تنتمي له الشركة

القطاع التي تنتمي له الشركة

التكرار

النسبة المئوية

قطاع البنوك و الخدمات المالية

13

25.0

قطاع الصناعة

12

23.1

قطاع الخدمات

11

21.2

قطاع االستثمار

10

19.2

قطاع التأمين

6

11.5

52

100.0

المجموع

 -2رأس المال المدفوع للشركة :
يبين جدول رقم ( )4.2أن أكبر القطاعات تمثيال في عينة الدراسة هو قطاع الشركات التي رأسمالها
(أقل من  10مليون )$بنسبة ( ،)% 32.7و ( )%30.8من الشركات ت اروح رأسمالها " أكثر من  30مليون" و

( )%25.0من الشركات تراوح رأسمالها "  10مليون –  20مليون " ،و أما أقل القطاعات تمثيال في عينة
الدراسة هو قطاع الشركات التي تراوح رأسمالها "  21مليون 30-مليون " بنسبة ( ،)%11.5و يدل على عدالة

التوزيع و قوة تمثيلها في المجتمع و مدى حجم نشاط الوحدات االقتصادية في القطاعات المختلفة خاصة أن

معظم قطاع ال بنوك و الخدمات المالية ،و قطاع الخدمات تستحوذ القسم األكبر في االقتصاد الفلسطيني من
حيث رأس المال.
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جدول رقم ()4.2
توزيع عينة الدراسة حسب متغير رأس المال المدفوع للشركة
التكرار

النسبة المئوية

رأس المال المدفوع للشركة
أقل من  10مليون

17

32.7

 10مليون –  20مليون

13

25.0

 21مليون 30 -مليون

6

11.5

أكثر من  30مليون

16

30.8

المجموع

52

100.0

 -3الدرجة العلمية :
يبين جدول رقم ( )4.3أن  % 53.8من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي " بكالوريوس"  ،و %42.3من
عينة الدراسة مؤهلهم العلمي " ماجستير" ،و %3.8من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي " دكتوراه " ،مما يدل على
أن أفراد العينة لديهم من الكفاءات و المهارات العلمية و المهنية ،مما يعزز من مصداقية و دقة البيانات التي تم

الحصول عليها و إمكانية االعتماد عليها .
جدول رقم ()4.3

توزيع عينة الدراسة حسب متغير الدرجة العلمية

التكرار

النسبة المئوية

بكالوريوس

28

53.8

ماجستير

22

42.3

دكتوراه

2

3.8

52

100.0

الدرجة العلمية

المجموع
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 -4التخصص :
يبين جدول رقم ( )4.4أن  % 73.1من عينة الدراسة تخصصهم " محاسبة "  ،و % 21.2من عينة

الدراسة تخصصهم " إدارة "  ،و %5.7من عينة الدراسة تخصصهم " اقتصاد " ،و هذا يدل على أن غالبية أفراد
العينة لديهم الدراية و المعرفة في مجال المحاسبة و اإلدارة .
جدول رقم ()4.4

توزيع عينة الدراسة حسب متغير التخصص

التكرار

النسبة المئوية

محاسبة

38

73.1

إدارة

11

21.2

اقتصاد

3

5.7

52

100.0

التخصص

المجموع

 -5المركز الوظيفي :
يبين جدول رقم ( )4.5أن  % 21.2من عينة الدراسة مركزهم الوظيفي " مدير مالي "  ،و %13.5من

عينة الدراسة مركزهم الوظيفي " مدير إداري "  ،و %32.7من عينة الدراسة مركزهم الوظيفي " رئيس قسم " ،

و %9.6من عينة الدراسة مركزهم الوظيفي " عضو مجلس إدارة "  ،و %23.1من عينة الدراسة مركزهم
الوظيفي "مراكز وظيفية أخرى " ،مما يدل على أن غالبية أفراد العينة المستجيبة لديهم القدرة الكافية على لإلجابة

عن محاور أسئلة االستبانة مما يعكس على دقة النتائج.

97

جدول رقم ()4.5

توزيع عينة الدراسة حسب متغير المركز الوظيفي

التكرار

النسبة المئوية

مدير مالي

11

21.2

مدير إداري

7

13.5

رئيس قسم

17

32.7

عضو مجلس إدارة

5

9.6

أخرى

12

23.1

52

100.0

المركز الوظيفي

المجموع

 -6سنوات الخبرة :
يبين جدول رقم ( )4.6أن  %15.4من عينة الدراسة تراوحت سنوات خبرتهم " أقل من  5سنوات"،
و  %15.4من عينة الدراسة تراوحت سنوات خبرتهم "  10 – 5سنة "  ،و  %23.1من عينة الدراسة تراوحت
سنوات خبرتهم "  15 -11سنة " ،و %46.2من عينة الدراسة تراوحت سنوات خبرتهم " أكثر من  15سنة "،

و هذا التوزيع يدل على أن أفراد العينة لديهم الخبرة العملية الكافية في مجال اختصاصهم مما تدعم في الوصول

لنتائج دقيقة و موضوعية أكثر.

جدول رقم ()4.6
توزيع عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة

التكرار

النسبة المئوية

أقل من  5سنوات

8

15.4

 10 – 5سنة

8

15.4

 15 -11سنة

12

23.1

أكثر من  15سنة

24

46.2

سنوات الخبرة
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المجموع

52

100.0

أداة الدراسة :
وقد تم إعداد االستبانة على النحو التالي:
 القسم األول  :يتكون من البيانات الشخصية لعينة الدراسة ويتكون من  6فقرات.
 القسم الثاني تتناول دور محاسبة الموارد البشرية في رفع كفاءة األداء المالي ،وتم تقسيمه إلى أربع محاور
كما يلي:
 المحور االول :تأثير محاسبة الموارد البشرية على كفاءة األداء المالي للشركات المساهمة العامة ويتكون من
( )10فقرات.
 المحور الثاني :يعكس اإلفصاح الطوعي عن الموارد البشرية المزيد من المصداقية و الثقة في التقارير المالية عند

مستوى داللة  .  0.05ويتكون من ( )10فقرات.
 المحور الثالث :مدى التأثير اإليجابي للتباين في كمية و جودة اإلفصاح الطوعي للمحاسبة عن الموارد
البشرية في رفع كفاءة األداء المالي للشركات المساهمة العامة الفلسطينية ويتكون من ( )8فقرات.
 المحور الرابع :مدى وجود معوقات تمنع من مدى قدرة الشركات على تعزيز كمية و جودة اإلفصاح الطوعي
فيما يتعلق بالمحاسبة عن الموارد البشرية لدى الشركات المساهمة العامة الفلسطينية ويتكون من ( )7فقرات.
وقد كانت اإلجابات على حسب مقياس ليكارت الخماسي كما هو موضح في جدول رقم ()4.7
جدول رقم ()4.7

مقياس االجابات
الدرجة
1
2
3
4
5
التصنيف موافق جد ا موافق محايد معارض معارض جد ا

 4.4صدق وثبات االستبانة:
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صدق االستبانة يعني التأكد من أنها سوف تقيس ما أعدت لقياسه (العساف ،)429 :1995 ،كما يقصد
بالصدق " شمول االستبانة لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية ،ووضوح فقراتها ومفرداتها

من ناحية ثانية ،بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها"(عبيدات وآخرون  ،)179 ،2001وقد قام الباحث
بالتأكد من صدق أداة الدراسة كما يلي:

 صدق فقرات االستبيان  :تم التأكد من صدق فقرات االستبيان بطريقتين.
 )1الصدق الظاهري لألداة:
تستند أداة الدراسة بعرض صورتها األولية على مجموعة من المحكمين تألفت من ( )7أعضاء من

أعضاء الهيئة التدريسية في كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية في جامعة األزهر و الجامعة اإلسالمية وجامعة

فلسطين وجامعة القدس المفتوحة بغزة متخصصين في اإلدارة والمحاسبة واإلحصاء .ويوضح الملحق رقم ()2

أسماء المحكمين الذين قاموا مشكورين بتحكيم أداة الدراسة .وقد قدم المحكمون إبداء آرائهم في مدى مالءمة
العبارات لقياس ما وضعت ألجله ،ومدى وضوح صياغة العبارات ومدى مناسبة كل عبارة للمحور الذي تنتمي
إليه .ومدى كفاية العبارات لتغطية كل محور من محاور متغيرات الدراسة األساسية ،هذا باإلضافة إلى اقتراح ما
يرونه ضروريا من تعديل صياغة العبارات أو حذفها ،أو إضافة عبارات جديدة ألداة الدراسة ،وكذلك إبداء آرائهم

فيما يتعلق بالبيانات األولية ( الخصائص الشخصية والوظيفية المطلوبة من المبحوثين) ،إلى جانب مقياس
ليكارت المستخدم في االستبانة .وتركزت توجيهات المحكمين على انتقاد طول االستبانة حيث كانت تحتوي على
بعض العبارات المتكررة ،كما أن بعض المحكمين نصحوا بضرورة تقليص بعض العبارات من بعض المحاور
واضافة بعض العبارات إلى محاور أخرى.
واستنادا إلى المالحظات والتوجيهات التي أبداها المحكمون في فقرات االستبانة ،تم تعديل صياغة

العبارات وحذف أو إضافة البعض اآلخر منها.
 )2صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة:

تم حساب االتساق الداخلي لفقرات االستبانة على عينة الدراسة االستطالعية البالغ حجمها ()30

مفردة ،وذلك بحساب معامالت اإلرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمحور التابعة له وتبين الجداول من رقم
( )11-8أن معامالت االرتباط دالة عند مستوى داللة () 0.05؛ حيث إن القيمة االحتمالية لكل فقرة أقل من
( )0.05وقيمة  rالمحسوبة أكبر من قيمة  rالجدولية والتي تساوي ( ،)0.361وبذلك تعتبر فقرات االستبانة
صادقة لما وضعت لقياسه؛ حيث تراوحت معامالت االرتباط بين ( )0.828 - 0.393لفقرات محاور االستبانة،
و هذا يدل على أن فقرات االستبانة تتمتع بمعامل صدق عال.
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جدول رقم ( )4.8الصدق الداخلي لفقرات المحور االول :تأثير محاسبة الموارد البشرية على كفاءة األداء المالي للشركات
المساهمة العامة

م.

1
2
3

معامل

الفقرة

االرتباط

االحتمالية

يوجد دور للمحاسبة عن الموارد البشرية في ترشيد اتخاذ الق اررات المالية المالئمة.

0.712

0.000

تسهم محاسبة الموارد البشرية في قياس األداء المالي للشركة بشكل فعال.

0.762

0.000

تسهم المحاسبة عن الموارد البشرية في ترشيد النفقات ،و الرقابة عليها.

0.728

0.000

0.482

0.007

يساعد اإلفصاح عن تكاليف الموارد البشرية في تقدير القيمة المالية للشركة.

0.770

0.000

تسهم المحاسبة عن الموارد البشرية في تحسين المركز المالي للشركة.

0.633

0.000

0.669

0.000

0.398

0.029

تعتبر قيمة المهارات والخبرات والوالء لدى االفراد في الشركة أحدى مؤشرات نمو الشركة.

0.664

0.000

االهتمام بقياس الموارد البشرية تزيد من مصداقية القياس بمؤشرات االداء المالي.

0.670

0.000

تهتم الشركة بالبيانات الخاصة بالموظفين من نظام الرواتب و االجور ،و حوافز

4

المكافآت ،و الترقيات بصفتهم موارد ذات قيمة مستقبلية.

5
6

تسهم محاسبة الموارد البشرية في تقدير التكاليف الحقيقية لألعمال مما يساعد على اتخاذ

7

الق اررات المالية المالئمة ذات العالقة.

8
9
10

القيمة

تسهم المحاسبة عن الموارد البشرية في تحديد القيمة السوقية للشركة.

قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية " "28تساوي 0.361

جدول رقم ( )4.9الصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني :يعكس االفصاح الطوعي عن الموارد البشرية المزيد من المصداقية و
الثقة في التقارير المالية عند مستوى داللة .   0.05
م.

1
2
3
4

معامل

الفقرة

القيمة

االرتباط

االحتمالية

0.794

0.000

0.685

0.000

تحظى الموارد البشرية باهتمام لإلفصاح الطوعي عنها في القوائم المالية.

0.828

0.000

اإلفصاح الطوعي عن الموارد البشرية يوفر أسس و معايير عادلة لتقييم أداء العاملين

0.596

0.001

إن اإلفصاح الطوعي عن الموارد البشرية في القوائم المالية مفيد في اتخاذ الق اررات و

ترشيدها.

إن االفصاح عن الموارد البشرية كأصل يساعد في الحكم على مدى قدرة اإلدارة
الستغالل مواردها البشرية بالشكل األمثل.
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تستخدم في الترقية و تجديد العقود.

5
6
7
-

يعكس االفصاح عن الموارد البشرية المزيد من المصداقية و الثقة في التقارير المالية.

0.763

0.000

تتحفظ الشركة في االفصاح عن معلومات الموارد البشرية.

0.585

0.001

ما هو االسلوب المتبع لإلفصاح عن الموارد البشرية :
أ-

في التقارير المالية ،و االيضاحات.

0.775

0.000

ب -في تقرير مجلس االدارة.

0.684

0.000

ج -في متطلبات البورصة .

0.707

0.000

0.707

0.000

0.528

0.003

0.671

0.000

يساعد اإلفصاح عن الموارد البشرية من خالل تحديد العائد ،و التكلفة للموارد البشرية في

8

الحكم على كفاءة وأداء الشركة بشكل فعال .

توفر بيانات كافية عن الموارد البشرية لها أثر ايجابي على كمية و جودة اإلفصاح

9

الطوعي.

10

اإلفصاح عن القيمة االقتصادية للموارد البشرية في القوائم المالية تساعد على جذب و
اهتمام االطراف الخارجية للشركة.

قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية " "28تساوي 0.361

جدول رقم ( )4.10الصدق الداخلي لفقرات المحور الثالث :مدى التأثير اإليجابي للتباين في كمية و جودة اإلفصاح الطوعي
للمحاسبة عن الموارد البشرية في رفع كفاءة األداء المالي للشركات المساهمة العامة الفلسطينية

م.

1
2
3
4
5

معامل

الفقرة
يساعد التباين في اإلفصاح للمحاسبة عن الموارد البشرية في زيادة مستوى و جودة
االفصاح الطوعي للشركات المساهمة العامة الفلسطينية.
التباين في االفصاح الطوعي عن قيمة الموارد البشرية له تأثير ايجابي على مؤشرات
االداء المالي للشركات المساهمة العامة الفلسطينية.
ي ــؤثر االفص ــاح الط ــوعي ع ــن قيم ــة المـ ـوارد البشـ ـرية عل ــى نس ــب النش ــاط ل ــألداء الم ــالي
للشركات المساهمة العامة الفلسطينية.
يؤثر االفصاح الطوعي عن قيمة الموارد البشرية على نسب الربحية لألداء المالي

للشركات المساهمة العامة الفلسطينية.

االهتمام باإلفصاح الطوعي عن قيمة الموارد البشرية يساعد في تقدير القيمة السوقية و
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القيمة

االرتباط

االحتمالية

0.722

0.000

0.470

0.009

0.663

0.000

0.838

0.000

0.790

0.000

االقتصادية للشركات المساهمة العامة الفلسطينية.
تساعد زيادة مستوى و جودة االفصاح الطوعي للشركات المساهمة العامة الفلسطينية في

6

رفع كفاءة األداء المالي للشركات المساهمة العامة الفلسطينية .

إن قياس قيمة الموظفين بصيغة مالية يساعد اإلدارة في تحديد مستوى رواتب ،و عملية

7

تقييم الموظفين.
يعكس االهتمام بالمحاسبة عن الموارد البشرية و االفصاح الطوعي عنها مدى كفاءة

8

القدرة المالية للشركات المساهمة العامة الفلسطينية.

0.632

0.000

0.576

0.001

0.557

0.001

قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية " "28تساوي 0.361

جدول رقم ()4.11
الصدق الداخلي لفقرات المحور الرابع :مدى وجود معوقات تمنع من مدى قدرة الشركات على تعزيز كمية و جودة االفصاح
الطوعي فيما يتعلق بالمحاسبة عن الموارد البشرية لدى الشركات المساهمة العامة الفلسطينية

م.

1
2
3
4
5
6
7

معامل

الفقرة

القيمة

االرتباط

االحتمالية

صعوبة تقدير العوائد المستقبلية للموارد البشرية.

0.704

0.000

صعوبة قياس التغيرات في قيمة الموارد البشرية.

0.617

0.000

ارتفاع تكاليف جمع و قياس المعلومات المتعلقة بالموارد البشرية .

0.627

0.000

عدم رغبة الشركات في اإلفصاح عن بعض المعلومات المتعلقة بالموارد البشرية لسريتها.

0.393

0.032

عوامل اجتماعية وثقافية ،ترتكز على رفض القبول بفكرة قياس العنصر البشري.

0.437

0.016

عدم وجود أساس أو معيار يحدد آلية القياس والعرض واإلفصاح عن الموارد البشرية.

0.478

0.008

0.526

0.003

عدم قبول المراجعين اعتماد تقارير خارج النظام المحاسبي التقليدي ،ومن ثم تفقد جانبا

من مصداقيتها لدى األطراف المستفيدة.

قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية " "28تساوي 0.361



صدق االتساق البنائي لمحاور الدراسة:
جدول رقم (  )4.12يبين معامالت االرتباط بين معدل كل محور من محاور الدراسة مع المعدل الكلي لفقرات

االستبانة والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة (  ، ) 0.05حيث إن القيمة االحتمالية
لكل فقرة أقل من (  ) 0.05وقيمة  rالمحسوبة اكبر من قيمة  rالجدولية والتي تساوي ( ،)0.361و أن معامالت
االرتباط تتراوح بين ( )0.917 - 0.684مما يدل على صدق االتساق البنائي لمحاور الدراسة .
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جدول رقم (  )4.12معامل االرتباط بين معدل كل محور من محاور الدراسة مع المعدل الكلي لفقرات االستبانة
القيمة
معامل
عنوان المحور
المحور
الرتباط الحتمالية
0.000
0.826
األول تأثير محاسبة الموارد البشرية على كفاءة األداء المالي للشركات المساهمة العامة
يعكس االفصاح الطوعي عن الموارد البشرية المزيد من المصداقية و الثقة في التقارير

الثاني

المالية عند مستوى داللة .   0.05
مدى وجود معوقات تمنع من مدى قدرة الشركات على تعزيز كمية و جودة االفصاح الطوعي

الثالث

فيما يتعلق بالمحاسبة عن الموارد البشرية لدى الشركات المساهمة العامة الفلسطينية

مدى التأثير اإليجابي للتباين في كمية و جودة اإلفصاح الطوعي للمحاسبة عن الموارد

الرابع

البشرية في رفع كفاءة األداء المالي للشركات المساهمة العامة الفلسطينية

0.917

0.000

0.838

0.000

0.684

0.000

قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية " "28تساوي 0.36

ثبات فقرات االستبانة :Reliability
أما ثبات أداة الدراسة فيعني التأكد من أن اإلجابة ستكون واحدة تقريبا لو تكرر تطبيقها على األشخاص

ذاتهم في أوقات (العساف .)430 :1995 ،وقد أجرى الباحث خطوات الثبات على العينة االستطالعية نفسها
بطريقتين هما طريقة التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ.
 -1طريقـة التجزئـة النصـفية  :Split-Half Coefficientتـم إيجـاد معامــل ارتبـاط بيرسـون بـين معـدل األســئلة
الفرديــة الرتبــة ومعــدل األســئلة الزوجيــة الرتبــة لكــل بعــد وقــد تــم تصــحيح معــامالت االرتبــاط باســتخدام معامــل
ارتباط سبيرمان براون للتصحيح ( )Spearman-Brown Coefficientحسب المعادلة التالية:

معامل الثبات =

2ر
 1ر

حيث ر معامل االرتباط وقد بين جدول رقم ( )4.13يبين أن هناك معامل ثبات كبير

نسبيا لفقرات االستبيان حيث بلغ

0.915

مما يدلل على أن الباحث يمكنه من استخدام االستبانة بكل طمأنينة
جدول رقم ()4.13

معامل الثبات ( طريقة التجزئة النصفية)
المحور
األول
الثاني

عنوان المحور
تأثير محاسبة الموارد البشرية على كفاءة األداء المالي للشركات المساهمة العامة
مدى التأثير اإليجابي فيما يتعلق بأهمية كمية و جودة االفصاح الطوعي للمحاسبة
عن الموارد البشرية في الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين
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معامل
الرتباط

معامل
الرتباط
المصحح

0.783

0.878

0.721

0.838

مدى وجود معوقات تمنع من مدى قدرة الشركات على تعزيز كمية و جودة االفصاح
الطوعي فيما يتعلق بالمحاسبة عن الموارد البشرية لدى الشركات المساهمة العامة

الثالث

0.776

0.874

الفلسطينية
مدى التأثير اإليجابي للتباين في كمية و جودة اإلفصاح الطوعي للمحاسبة عن

الرابع

الموارد البشرية في رفع كفاءة األداء المالي للشركات المساهمة العامة الفلسطينية

جميع الفقرات

0.8128

0.897

0.843

0.915

 -2طريقة ألفا كرونباخ :Cronbach's Alpha
استخدم الباحث طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة كطريقة ثانية لقياس الثبات وقد يبين جدول
رقم ( )4.14أن معامالت الثبات مرتفعة حيث بلغ

0.926

مما يدل على استخدام االستبانة بكل طمأنينة.

جدول رقم ( )4.14معامل الثبات ( طريقة والفا كرونباخ)
المحور

عنوان المحور

األول

تأثير محاسبة الموارد البشرية على كفاءة األداء المالي للشركات المساهمة العامة

عدد

معامل ألفا

الفقرات

كرونباخ

11

0.831

مدى التأثير اإليجابي فيما يتعلق بأهمية كمية و جودة االفصاح الطوعي
الثاني

للمحاسبة عن الموارد البشرية في الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة

6

0.864

فلسطين
مدى وجود معوقات تمنع من مدى قدرة الشركات على تعزيز كمية و جودة
الثالث

االفصاح الطوعي فيما يتعلق بالمحاسبة عن الموارد البشرية لدى الشركات

8

0.814

المساهمة العامة الفلسطينية
الرابع

مدى التأثير اإليجابي للتباين في كمية و جودة اإلفصاح الطوعي للمحاسبة عن
الموارد البشرية في رفع كفاءة األداء المالي للشركات المساهمة العامة الفلسطينية

جميع الفقرات

105

5

0.904

46

0.926

 4.5االساليب اإلحصائية:
لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي تم تجميعها ،فقد تم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية
المناسبة باستخدام الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية)Statistical Package for Social Science ( SPSS
وفيما يلي مجموعة من األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات:

 -1تم ترميز وادخال البيانات إلى الحاسب اآللي ،حسب مقياس ليكرت الخماسي  ،ولتحديد طول فترة مقياس
ليكرت الخماسي ( الحدود الدنيا والعليا) المستخدم في محاور الدراسة ،تم حساب المدى(  ،)4=1-5ثم
تقسيمه على عدد فترات المقياس الخمسة للحصول على طول الفقرة أي ( ، )0.8=5/4بعد ذلك تم إضافة

هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس (وهي الواحد الصحيح) وذلك لتحديد الحد األعلى للفترة األولى وهكذا
وجدول رقم ( )4.15يوضح أطوال الفترات كما يلي:

جدول رقم ( )4.15مقياس ليكرت الخماسي

الفترة(متوسط الفقرة)

1.80-1

2.60-1.80

3.40-2.60

4.20-3.40

5.0-4.20

التقدير

غير موافق بشدة

غير موافق

محايد

موافق

موافق بشدة

الوزن

1

2

3

4

5

 -2تــم حســاب التك ـ اررات والنســب المئويــة للتعــرف إلــى الصــفات الشخصــية لمفــردات الد ارســة وتحديــد اســتجابات
أفرادها تجاه عبارات المحاور الرئيسة التي تتضمنها أداة الدراسة.
 -3المتوسط الحسابي  Meanوذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد الد ارسـة عـن كـل عبـارة مـن
عبــارات متغي ـرات الد ارســة األساســية ،مــع العلــم بأنــه يفيــد فــي ترتيــب العبــارات حســب أعلــى متوســط حســابي

( كشك  )89 ،1996 ،علما بان تفسير مدى االستخدام أو مدى الموافقة على العبارة.

 -4تــم اســتخدام االنح ـراف المعيــاري ) (Standard Deviationللتعــرف علــى مــدى انح ـراف اســتجابات أف ـراد
الد ارســة لكــل عبــارة مــن عبــارات متغيـرات الد ارســة ولكــل محــور مــن المحــاور الرئيســة عــن متوســطها الحســابي،
ويالحــظ أن االنحـراف المعيــاري يوضــح التشــتت فــي اســتجابات أفـراد الد ارســة لكــل عبــارة مــن عبــارات متغيـرات

الدراسة إلى جانب المحاور الرئيسة ،فكلما اقتربت قيمته من الصفر كلما تركزت االستجابات وانخفض تشـتتها
بين المقياس ( إذا كان االنحراف المعياري واحد صحيحا فأعلى فيعني عدم تركز االستجابات وتشتتها)

 -5اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة.
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 -6معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق الفقرات .
 -7معادلة سبيرمان براون للثبات.
 -8اختبار كولومجروف-سمرنوف لمعرفة نوع البيانات هل تتبع التوزيع الطبيعي أو ال ( .)1- Sample K-S

 -9اختبـار  tلمتوسـط عينـة واحـدة  One sample T testلمعرفـة الفـرق بـين متوسـط الفقـرة والمتوسـط الحيـادي
". "3

 -10تحليل التباين األحادي للفروق بين ثالث متوسطات فأكثر.
 -11اختبار شفيه للفروق المتعددة بين المتوسطات.

 4.6ملخص الفصل
استعرض هذا الفصلل الطريقلة و اإلجلرااات التلي تناولتهلا الدراسلة ملن خلالل وصل

منهجيلة الدراسلة؛

حيث اتبعت المنهج الوصفي التحليلي ،و طرق جمع البيانات األولية و ذلك من خالل أداة الدراسة المستخدمة ،فقد
تبين صدقها في قياس ما وضعت لقياسه و تمتعها بدرجة ثبات كبير ،إضلافة للبيانلات الثانويلة ملن خلالل مراجعلة
أدبيات الدراسة المختلفة ،و تحديد المجتمع المتمثل في الشركات المساهمة العامة المدرجلة فلي بورصلة فلسلطين
و التي يتجاوز رأسمالها (  4مليون ،) $و اختيار عينة الدراسة ،كملا اسلتعرض الفصلل تحليلل خصلاص
و الفصل القادم يتناول نتاصج الدراسة الميدانية – التطبيقية و تفسيرها .
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العينلة.

الفصل الخامس
نتائج الدراسة ( الميدانية – التطبيقية ) وتفسيرها

 1.1مقدمة .
 1.2الدراسة الميدانية.
 5.2.1اختبار التوزيع الطبيعي.
 5.2.2تحليل فقرات وفرضيات الدراسة الميدانية.
 1.3الدراسة التطبيقية.
 5.3.1قياس متغيرات الدراسة.
 5.3.2اختبار التوزيع الطبيعي.
 5.3.3اإلحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة.
 5.3.4اختبار فرضيات الدراسة التطبيقية.
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 5.1مقدمة:
يتضمن هذا الفصل عرضا تحليل بيانات الدراسة الميدانية التي تم جمعها من قاصمة االستقصاا،
و استعراض أبرز نتاصجها و تحليل فقراتها ،و اإلجابة على تساؤالتها من خالل اختبار الفرضيات المتعلقة بها
إحصاصيا ،و تحليل نتاصج فرضيات الدراسة التطبيقية من خالل قياس متغيرات الدراسة ،و استخراج النسب
و المؤشرات المالية لدراسة دور محاسبة الموارد البشرية في رفع كفااة األداا المالي للشركات المساهمة العامة
المدرجة في بورصة فلسطين.

 5.2الدراسة الميدانية:
 5.2.1اختبار التوزيع الطبيعي(اختبار كولمجروف -سمرنوف ))(1- Sample K-S
تناولــت الد ارســة اختبــار كــولمجروف -ســمرنوف لمعرفــة هــل البيانــات تتبــع التوزيــع الطبيعــي أم ال وهــو
اختبــار ضــروري فــي حالــة اختبــار الفرضــيات ،ألن معظــم االختبــارات المعلميــة تشــترط أن يكــون توزيــع البيانــات

طبيعيــا .ويوضــح الجــدول رقــم ( )5.1نتــائج االختبــار حيــث إن القيمــة االحتماليــة لكــل محــور أكبــر مــن ( ) 0.05
(  ،) sig.  0.05وهذا يدل على أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ويجب استخدام االختبارات المعلمية.
جدول رقم ()5.1

اختبار التوزيع الطبيعي()1-Sample Kolmogorov-Smirnov
عدد

المحور

عنوان المحور

األول

تأثير محاسبة الموارد البشرية على كفاءة األداء المالي للشركات المساهمة العامة.

الثاني
الثالث

مدى تأثير االفصاح الطوعي عن الموارد البشرية على المصداقية و الثقة في
التقارير المالية عند مستوى داللة .   0.05
مدى التأثير اإليجابي للتباين في كمية و جودة اإلفصاح الطوعي للمحاسبة عن
الموارد البشرية في رفع كفاءة األداء المالي للشركات المساهمة العامة الفلسطينية.

القيمة

الفقرات

قيمة
Z

االحتمالية

10

1.058

0.213

10

1.294

0.070

8

1.058

0.213

مدى وجود معوقات تمنع من مدى قدرة الشركات على تعزيز كمية و جودة
الرابع

االفصاح الطوعي فيما يتعلق بالمحاسبة عن الموارد البشرية لدى الشركات

7

1.028

0.241

المساهمة العامة الفلسطينية.

جميع الفقرات

35
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1.184

0.121

 5.2.2تحليل فقرات و محاور الدراسة:
تـم اسـتخدام اختبـار  Tللعينـة الواحـدة (  )One Sample T testلتحليـل فقـرات االسـتبانة  ،وتكـون الفقـرة
إيجابية بمعنى أن أفراد العينة يوافقون على محتواها إذا كانت قيمة  tالمحسوبة أكبر من قيمة  tالجدولية والتـي
تســاوي ( ( )2.01أو القيمــة االحتماليــة اقــل مــن (  ) 0.05والــوزن النســبي أكبــر مــن ( )% 60والمتوســط الحســابي

اكبر من المتوسط المحايد  ،)3وتكون الفقرة سلبية بمعنى أن أفراد العينة ال يوافقون علـى محتواهـا إذا كانـت قيمـة

 tالمحس ــوبة أص ــغر م ــن قيم ــة  tالجدولي ــة والت ــي تس ــاوي ( 2.01-أو القيمـــة االحتماليـــة أق ــل م ــن  0.05وال ــوزن
النسبي أقـل مـن  % 60والمتوسـط الحسـابي اكبـر مـن المتوسـط المحايـد  ،)3وتكـون آراء العينـة فـي الفقـرة محايـدة

إذا كان القيمة االحتمالية لها اكبر من .0.05
جدول رقم ()5.2تحليل فقرات المحور األول (تأثير محاسبة الموارد البشرية على كفاءة األداء المالي للشركات المساهمة العامة)

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوزن النسبي

قيمة t

القيمة االحتمالية

م

تهتم الشركة بالبيانات الخاصة بالموظفين من نظام

الترتيب

الفقرات

1

الرواتب و االجور ،و حوافز المكافآت ،و الترقيات 0.000 15.546 88.85 0.669 4.44

4

بصفتهم موارد ذات قيمة مستقبلية.

تسهم المحاسبة عن الموارد البشرية في ترشيد النفقات ،و
3

الرقابة عليها.
يوجد دور للمحاسبة عن الموارد البشرية في ترشيد اتخاذ

1

الق اررات المالية المالئمة.
تسهم محاسبة الموارد البشرية في قياس األداء المالي

2

للشركة بشكل فعال.
تسهم المحاسبة عن الموارد البشرية في تحسين المركز

6

المالي للشركة.
االهتمام بقياس الموارد البشرية تزيد من مصداقية القياس

 10بمؤشرات األداء المالي.
تعتبر قيمة المهارات والخبرات والوالء لدى األفراد في
9

الشركة أحدى مؤشرات نمو الشركة.
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2
0.000 11.935 81.15 0.639 4.06
3
0.000 12.632 80.77 0.593 4.04
4
78.85 0.752 3.94

9.038

0.000
4

0.000 12.602 78.85 0.539 3.94
5
0.000 11.301 78.46 0.589 3.92
6
76.15 0.886 3.81

6.570

0.000

المتوسط الحسابي

5

القيمة المالية للشركة.

االنحراف المعياري

يساعد اإلفصاح عن تكاليف الموارد البشرية في تقدير

الوزن النسبي

8

السوقية للشركة.

قيمة t

تسهم المحاسبة عن الموارد البشرية في تحديد القيمة

القيمة االحتمالية

م

4.445

0.000

7
70.77 0.874 3.54

8
68.08 0.934 3.40

3.117

0.003

تسهم محاسبة الموارد البشرية في تقدير التكاليف الحقيقية

9

لألعمال مما يساعد على اتخاذ الق اررات المالية المالئمة 67.31 0.991 3.37
7

الترتيب

الفقرات

2.660

0.010

ذات العالقة.

جميع الفقرات

0.000 14.406 76.92 0.424 3.85

قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة "  "0.05و درجة حرية "  "51تساوي 2.01

فرضيات الدراسة الميدانية:
اعتمد الباحث في اإلجابة على مشكالت الدراسة بالفرضيات التالية:
الفرضية األولى :-
يوجد دور مهم لمحاسبة الموارد البشرية في رفع كفاءة األداء المالي للشركات المساهمة العامة

الفلسطينية المدرجة في بورصة فلسطين عند مستوى داللة .  0.05

الختبار الفرضية تم استخدام اختبار  tللعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ( )5.2والذي يبين آراء

أفـراد عينــة الد ارســة فــي فقـرات المحــور األول (تــأثير محاســبة المـوارد البشـرية علــى كفــاءة األداء المــالي للشــركات

المساهمة العامة) مرتبة حسب الوزن النسبي من األعلى موافقة إلى األقل موافقة كما يلي:

 .1في الفقرة رقم "  "4بلـغ الـوزن النسـبي "  "%88.85وهـي أكبـر مـن  ،% 60و القيمـة االحتماليـة تسـاوي

"  "0.000وهــي أقــل مــن  0.05ممــا يــدل علــى إن " الشــركة تهــتم بالبيانــات الخاصــة بــالموظفين مــن نظــام
الرواتب و األجور ،و حوافز المكافآت ،و الترقيات بصفتهم موارد ذات قيمة مستقبلية. ".
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 .2في الفقرة رقم " " 7بلغ الوزن النسبي "  "%67.31وهي أكبر من  ،% 60و القيمة االحتمالية تساوي
"  "0.010وهي أقل من  0.05مما يدل على إن " محاسبة الموارد البشرية تساهم في تقدير التكاليف
الحقيقية لألعمال مما يساعد على اتخاذ الق اررات المالية المالئمة ذات العالقة " .

وبصــفة عامــة يتبــين أن المتوســط الحس ـابي لجميــع فق ـرات المحــور األول (تــأثير محاســبة الم ـوارد البش ـرية

علـى كفـاءة األداء المـالي للشـركات المسـاهمة العامـة) تسـاوي  3.85وهـي أكبـر مـن القيمـة المتوسـطة المحايـدة

( ،)3واالنح ـراف المعيــاري يســاوي  0.424والــوزن النســبي يســاوي  %76.92وهــي أكبــر مــن الــوزن النســبي
المحايــد "  " %60وقيمــة  tالمحســوبة تســاوي  14.406وهــي أكبــر مــن قيمــة  tالجدوليــة والتــي تســاوي ،2.01
و القيمــة االحتماليــة تســاوي  0.000وهــي أقــل مــن  0.05ممــا يــدل علــى وجــود دور مهــم لمحاســبة الم ـوارد

البش ـرية فــي رفــع كفــاءة األداء المــالي للشــركات المســاهمة العامــة الفلســطينية المدرجــة فــي بورصــة فلســطين عنــد

مستوى داللة .  0.05

بناء على نتائج فقرات المحور األول فقد تم قبول الفرضية األولى يوجد دور مهم لمحاسبة الموارد البشرية

في رفع كفاءة األداء المالي للشركات المساهمة العامة الفلسطينية المدرجة في بورصة فلسـطين ،و هـذا يـدل علـى
أهمية عنصر القوى البشرية في فلسطين و بخاصة فـي ظـل نـدرة المـوارد الطبيعيـة و الماديـة ،و هـذا مـا يتفـق مـع
نتائج دراسة كل من ( مطر ،و نور ) 2013 ،و (عبد الكريم )2013،التي توصلتا بأن لمحاسبة الموارد البشـرية
دور في األداء على الشركات المساهمة من حيث االنفاق و ترشـيد القـ اررات االداريـة و الماليـة ،و تتفـق أيضـا مـع

د ارســة ( جمعــة )2008 ،بأهميــة تلــك الم ـوارد بالنســبة للمجتمــع بشــكل عــام ،و لــيس للوحــدة االقتصــادية و حســب
التــي تســتفيد مــن خــدماتهم خــالل فتــرة معينــة ،و تتفــق أيضــا مــع د ارســة ( )Flamholtz,2005التــي كشــفت علــى

دور الم ـوارد البش ـرية فــي التــأثير اإليجــابي علــى األداء المــالي ،كمــا أنهــا تتفــق مــع د ارســة ( ســالم )2008،التــي
توصلت إلى أن تكلفـة المـوارد البشـرية تـؤثر علـى اتخـاذ القـ اررات الماليـة فـي الشـركات المسـاهمة الخاصـة إال أنهـا

تختلــف معهــا باقتصــارها فقــط علــى المحافظــات الجنوبيــة مــن شــطر الــوطن بعكــس الد ارســة الحاليــة بتركيزهــا علــى
الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين.
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جدول رقم ( )5.3تحليل فقرات المحور الثاني (المحور الثاني :يعكس االفصاح الطوعي عن الموارد البشرية المزيد من
المصداقية و الثقة في التقارير المالية عند مستوى داللة ).  0.05

المتوسط الحسابي

5

المصداقية و الثقة في التقارير المالية.
إن اإلفصاح الطوعي عن الموارد البشرية في القوائم

1

المالية مفيد في اتخاذ الق اررات و ترشيدها.

االنحراف المعياري

يعكس اإلفصاح عن الموارد البشرية المزيد من

الوزن النسبي

9

على كمية و جودة اإلفصاح الطوعي.

قيمة t

توفر بيانات كافية عن الموارد البشرية لها أثر إيجابي

القيمة االحتمالية

م

1
0.000 11.532 83.46 0.734 4.17
2
0.000 15.462 83.08 0.538 4.15
3
0.000 10.576 79.23 0.656 3.96

إن اإلفصاح عن الموارد البشرية كأصل يساعد في

4

الحكم على مدى قدرة اإلدارة الستغالل مواردها البشرية 78.85 0.725 3.94

2

9.369

0.000

بالشكل األمثل.
اإلفصاح الطوعي عن الموارد البشرية يوفر أسس

5

و معايير عادلة لتقييم أداء العاملين تستخدم في الترقية 76.92 0.802 3.85
4
7.1

7.612

0.000

و تجديد العقود.
ما هو االسلوب المتبع لإلفصاح عن الموارد البشرية :
أ)

6

في التقارير المالية ،و اإليضاحات.

تحظى الموارد البشرية باهتمام لإلفصاح الطوعي عنها

3

في القوائم المالية.

75.00 0.711 3.75

7.611

0.000

72.69 0.929 3.63

4.924

0.000

7

يساعد اإلفصاح عن الموارد البشرية من خالل تحديد
العائد ،و التكلفة للموارد البشرية في الحكم على كفاءة
8

7
72.69 0.991 3.63

4.619

0.000

وأداء الشركة بشكل فعال .
اإلفصاح عن القيمة االقتصادية للموارد البشرية في

8

القوائم المالية تساعد على جذب و اهتمام االطراف 71.15 0.978 3.56
10
7.2

4.110

0.000

الخارجية للشركة.
ب) في تقرير مجلس اإلدارة.
تتحفظ الشركة في اإلفصاح عن معلومات الموارد

6

الترتيب

الفقرات

البشرية.
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60.00 0.632 3.00

0.000

1.000

59.62 1.075 2.98

-0.129

0.898

9
10

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوزن النسبي

جميع الفقرات

قيمة t

7.3

ج) في متطلبات البورصة .

45.00 0.500 2.25

القيمة االحتمالية

م

الترتيب

الفقرات

-3.000

0.058

11

0.000 10.675 74.72 0.497 3.74

قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة "  "0.05و درجة حرية "  "51تساوي 2.01

الفرضية الثانية : -
المحــور الثــاني :يعكــس اإلفصــاح الطــوعي عــن الم ـوارد البشــرية المزيــد مــن المصــداقية و الثقــة فــي

التقارير المالية عند مستوى داللة .  0.05

الختبار الفرضية تم استخدام اختبار  tللعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ( )5.3والذي يبين آراء

أفراد عينة الد ارسـة فـي فقـرات المحـور الثـاني (مـدى التـأثير اإليجـابي فيمـا يتعلـق بأهميـة كميـة و جـودة االفصـاح
الطوعي للمحاسبة عن الموارد البشرية في الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين) مرتبة حسـب

الوزن النسبي من األعلى موافقة إلى األقل موافقة كما يلي:

 .1في الفقرة رقم "  "9بلغ الوزن النسبي "  "%83.46وهي أكبر من  ،% 60و القيمة االحتمالية تساوي "
 "0.000وهــي أقــل مــن  0.05ممــا يــدل علــى إن " تــوفر بيانــات كافيــة عــن المـوارد البشـرية لهــا أثــر إيجــابي
على كمية و جودة اإلفصاح الطوعي " .

 .2في الفقرة رقم "  "7.3بلغ الوزن النسـبي "  "%45.00وهـي أقـل مـن  ،% 60و القيمـة االحتماليـة تسـاوي

"  "0.058وهي أكبر من  0.05مما يدل على إن " األسلوب المتبـع لإلفصـاح عـن المـوارد البشـرية  :هـو فـي
متطلبات البورصة بنسبة متدنية " .
وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثاني (مدى التأثير اإليجابي فيما

يتعلق بأهمية كمية و جودة اإلفصاح الطوعي للمحاسبة عن الموارد البشرية في الشركات المساهمة العامة

المدرجة في بورصة فلسطين) تساوي  3.74وهي أكبر من القيمة المتوسطة المحايدة ( ،)3واالنحراف

المعياري يساوي  0.497والوزن النسبي يساوي  %74.72وهي أكبر من الوزن النسبي المحايد " " %60
وقيمة  tالمحسوبة تساوي  ،10.675وهي أكبر من قيمة  tالجدولية والتي تساوي
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 ،2.01و القيمة

وهي أقل من  0.05مما يدل على المحور الثاني :يعكس االفصاح الطوعي

االحتمالية تساوي 0.000

عن الموارد البشرية المزيد من المصداقية و الثقة في التقارير المالية عند مستوى داللة .  0.05

و علــى ضــوء تلــك النتــائج تــم قبــول الفرضــية الثانيــة ،ممــا يــدل علــى أن الشــركات المســاهمة العامــة فــي
فلسطين تدرك أهمية اإلفصاح طوعيا عن الموارد البشرية لما له من تأثير إيجابي على مصـداقية قوائمهـا الماليـة،
و تتفــق هــذه الد ارســة مــع نتــائج د ارســة كــل مــن ( )Chao,2015و ( (Nurul, Amran,2014التــي أشــارت إلــى

أهمية اإلفصاح الطوعي فـي القـوائم الماليـة ،ود ارسـة ( الشـهري )2013،التـي تفيـد بـأن اإلفصـاح الطـوعي يسـاعد
على زيادة المحتوى المعلوماتي للقوائم المالية ،إال أنهـا اختلفـت مـع د ارسـة ( الشـالحي )2012،التـي توصـلت إلـى
نتائج دراستها بعدم وجود تأثير لإلفصاح االختياري على القوائم المالية للشركات المساهمة الكويتية .

جدول رقم ( )5.4تحليل فقرات المحور الثالث (مدى التأثير اإليجابي للتباين في كمية و جودة اإلفصاح الطوعي للمحاسبة عن
الموارد البشرية في رفع كفاءة األداء المالي للشركات المساهمة العامة الفلسطينية)

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوزن النسبي

7

تحديد مستوى رواتب ،و عملية تقييم الموظفين.

قيمة t

إن قياس قيمة الموظفين بصيغة مالية يساعد اإلدارة في

القيمة االحتمالية

م

1
0.000 13.278 81.15 0.574 4.06

يعكس االهتمام بالمحاسبة عن الموارد البشرية و

2

اإلفصاح الطوعي عنها مدى كفاءة القدرة المالية 77.69 0.646 3.88
8

9.869

0.000

للشركات المساهمة العامة الفلسطينية.
يــؤثر اإلفصــاح الطــوعي عــن قيمــة الم ـوارد البش ـرية علــى

3

نســب النشــاط لــألداء المــالي للشــركات المســاهمة العامــة 76.15 0.715 3.81
3

8.145

0.000

الفلسطينية.
التباين في االفصاح الطوعي عن قيمة الموارد البشرية له

4

تأثير ايجابي على مؤشرات االداء المالي للشركات 75.77 0.750 3.79
2

7.583

0.000

المساهمة العامة الفلسطينية.
تساعد زيادة مستوى و جودة االفصاح الطوعي للشركات

6

الترتيب

الفقرات

المساهمة العامة الفلسطينية في رفع كفاءة األداء المالي
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4
75.77 0.750 3.79

7.583

0.000

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوزن النسبي

قيمة t

القيمة االحتمالية

م

الترتيب

الفقرات

للشركات المساهمة العامة الفلسطينية .
يساعد التباين في اإلفصاح للمحاسبة عن الموارد البشرية

5

في زيادة مستوى و جودة االفصاح الطوعي للشركات 73.46 0.901 3.67
1

5.384

0.000

المساهمة العامة الفلسطينية.

االهتمام باإلفصاح الطوعي عن قيمة الموارد البشرية
يساعد في تقدير القيمة السوقية و االقتصادية للشركات
المساهمة العامة الفلسطينية.

6
72.69 0.929 3.63

4.924

0.000

5
يؤثر اإلفصاح الطوعي عن قيمة الموارد البشرية على

7

نسب الربحية لألداء المالي للشركات المساهمة العامة 63.08 1.127 3.15

4

0.984

0.330

الفلسطينية.

جميع الفقرات

0.000 10.924 74.47 0.478 3.72

قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة "  "0.05و درجة حرية "  "51تساوي 2.01

الفرضية الثالثة :-
يوجد تأثير إيجابي للتباين في كمية و جودة اإلفصاح الطوعي لـه للمحاسـبة عـن المـوارد البشـرية فـي

رفع كفاءة األداء المالي للشركات المساهمة العامة الفلسطينية عند مستوى داللة .  0.05

الختبار الفرضية تم استخدام اختبار  tللعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ( )5.4والذي يبين آراء
أفراد عينة الدراسة في فقرات المحور الثالث (مدى التأثير اإليجـابي للتبـاين فـي كميـة و جـودة اإلفصـاح الطـوعي
للمحاسبة عـن المـوارد البشـرية فـي رفـع كفـاءة األداء المـالي للشـركات المسـاهمة العامـة الفلسـطينية) مرتبـة حسـب

الوزن النسبي من األعلى موافقة إلى األقل موافقة كما يلي:
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 .1في الفقرة رقم "  "7بلغ الـوزن النسـبي "  "%81.15وهـي أكبـر مـن  ،% 60و القيمـة االحتماليـة تسـاوي
"  "0.000وهـي أقـل مـن  0.05ممـا يـدل علـى " إن قيـاس قيمـة المـوظفين بصـيغة ماليـة يسـاعد اإلدارة فـي
تحديد مستوى رواتب ،و عملية تقييم الموظفين " .

 .2في الفقرة رقم "  "4بلغ الـوزن النسـبي "  "%63.08وهـي أكبـر مـن  ،% 60و القيمـة االحتماليـة تسـاوي

"  "0.330وهي أكبر من  0.05مما يدل على إن " اإلفصاح الطوعي عـن قيمـة المـوارد البشـرية يـؤثر علـى
نسب الربحية لألداء المالي للشركات المساهمة العامة الفلسطينية بدرجة متوسطة ".

وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثالث (يوجد تأثير إيجابي للتباين في

كمية و جودة اإل فصاح الطوعي له للمحاسبة عن الموارد البشرية في رفع كفاءة األداء المالي للشركات
المساهمة العامة الفلسطينية عند مستوى داللة ).  0.05

تســـاوي ( (3.72وهـــي أكبـــر مـــن القيمـــة المتوســـطة المحايـــدة ( ،)3واالنحـــراف المعيـــاري يســـاوي

 0.478والوزن النسبي يساوي  %74.47وهي أكبر من الوزن النسبي المحايد "  " %60وقيمة  tالمحسوبة

تساوي  10.924وهي أكبر من قيمة  tالجدولية والتي تساوي  ،2.01و القيمة االحتمالية تسـاوي 0.000
وهــي أقــل مــن  0.05ممــا يــدل علــى وجــود تــأثير إيجــابي للتبــاين فــي كميــة و جــودة اإلفصــاح الطــوعي لــه

للمحاسبة عن الموارد البشرية في رفع كفاءة األداء المالي للشركات المساهمة العامة الفلسطينية عند مسـتوى

داللة .  0.05

وهذه النتائج تقود إلى قبـول الفرضـية الثالثـة ممـا يـدل علـى وجـود تـأثير إيجـابي للتبـاين فـي كميـة و جـودة

اإلفصـ ــاح الطـ ــوعي للمحاسـ ــبة عـ ــن الم ـ ـوارد البش ـ ـرية فـ ــي رفـ ــع كفـ ــاءة األداء المـ ــالي للشـ ــركات المسـ ــاهمة العامـ ــة
الفلسطينية عند مستوى داللة  ،  0.05و تتفق نتائج هـذه الد ارسـة مـع د ارسـة ( (Nurul, Amran,2014والتـي
توصلت إلى أن (  ) 5مصارف من (  ) 27مصرفا تفصح كميا و وصفيا عن المورد البشري و باقي المصـارف
تفصــح كميــا فقــط ممــا يــدل علــى التبــاين فــي كميــة اإلفصــاح الطــوعي ممــا يــنعكس علــى األداء المــالي بنــاء علــى

التقارير المالية المنشورة في تلك الشركات ،و أشارت أيضا دراسة كل من ( )Chao,2015و ( زويلـف )2014،
و( (Jindal & Kumar,2012إلـى أن هنـاك تباينـا فـي درجـة اإلفصـاح الطـوعي و تتفـاوت مـا بـين المتوسـط
والمــنخفض ال تتجــاوز نســبة (  )%63بخــالف الد ارســة الحاليــة التــي يشــير الــوزن النســبي لصــالح " فق ـرة الم ـوارد
البشـرية تحظــى باهتمــام لإلفصــاح الطــوعي عنهــا فــي القـوائم الماليــة " بنســبة ( )%72.69و هــي أعلــى مــن الــوزن

المحايد ( )%60مما يدل على أن درجة اإلفصاح الطوعي للموارد البشـرية فـي القـوائم الماليـة للشـركات المسـاهمة
العامة المدرجة في بورصة فلسطين نسبة جيدة .
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جدول رقم ()5.5
تحليل فقرات المحور الرابع (مدى وجود معوقات تحد أو تمنع من مدى قدرة الشركات على تعزيز كمية و جودة اإلفصاح الطوعي
فيما يتعلق بالمحاسبة عن الموارد البشرية لدى الشركات المساهمة العامة الفلسطينية).

المتوسط الحسابي

0.000 10.571 85.38 0.866 4.27

واإلفصاح عن الموارد البشرية.
البشرية .

عوامل اجتماعية وثقافية ،ترتكز على رفض القبول بفكرة
5

قياس العنصر البشري.

االنحراف المعياري

1

ارتفاع تكاليف جمع و قياس المعلومات المتعلقة بالموارد
3

الوزن النسبي

6

قيمة t

عدم وجود أساس أو معيار يحدد آلية القياس والعرض

القيمة االحتمالية

م

الترتيب

الفقرات

2
83.85 0.930 4.19

9.248

0.000
3

0.000 11.696 79.23 0.593 3.96

1

صعوبة تقدير العوائد المستقبلية للموارد البشرية.

78.85 0.725 3.94

9.369

0.000

4

2

صعوبة قياس التغيرات في قيمة الموارد البشرية.

75.77 0.696 3.79

8.174

0.000

5

60.38 1.196 3.02

0.116

0.908

6

عدم رغبة الشركات في اإلفصاح عن بعض المعلومات
4

المتعلقة بالموارد البشرية لسريتها.
عدم قبول المراجعين اعتماد تقارير خارج النظام

المحاسبي التقليدي ،ومن ثم تفقد جانبا من مصداقيتها 55.00 1.118 2.75
7

-1.612

0.113

7

لدى األطراف المستفيدة.
0.000 13.045 74.07 0.389 3.70

قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة "  "0.05و درجة حرية "  "51تساوي 2.01

الفرضية الرابعة :-
توجد معوقات تحد أو تمنع من مدى قدرة الشركات على تعزيز كمية و جودة اإلفصاح الطوعي فيما

يتعلق بالمحاسبة عن الموارد البشرية لدى الشركات المساهمة العامة الفلسطينية عند مستوى داللة .  0.05

الختبار الفرضية تم استخدام اختبار  tللعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ( )5.5والذي يبين آراء
أفـراد عينــة الد ارسـة فــي فقـرات المحــور ال اربـع (مللدى وجللود معوقللات تحللد أو تمنللع مللن مللدى قللدرة الشللركات علللى
118

تعزيز كمية و جودة اإلفصاح الطوعي فيما يتعلق بالمحاسبة عن الموارد البشرية لدى الشركات المسلاهمة العاملة
الفلسطينية) مرتبة حسب الوزن النسبي من األعلى موافقة الى األقل موافقة كما يلي:
 .1في الفقرة رقم "  "6بلغ الوزن النسبي "  "%85.38وهي أكبـر مـن  ،% 60و القيمـة االحتماليـة تسـاوي

"  "0.000وه ــي أق ــل م ــن  0.05مم ــا ي ــدل عل ــى إن " م ــن المعوق ــات الت ــي تح ــد أو تمن ــع م ــن م ــدى ق ــدرة
الشـركات علـى تعزيـز كميـة و جـودة االفصـاح الطـوعي هـي عـدم وجـود أسـاس أو معيـار يحـدد آليـة القيـاس
والعرض واإلفصاح عن الموارد البشرية " وقد احتل المرتبة األولى.

 .2في الفقرة رقـم "  "7بلـغ الـوزن النسـبي "  "%55.00وهـي أقـل مـن  ،% 60و القيمـة االحتماليـة تسـاوي

"  "0.113وهي أكبر من  0.05مما يدل على أن " من المعوقات التي تحد أو تمنع من مدى قدرة الشركات
على تعزيز كمية و جودة اإلفصاح الطوعي هي عدم قبـول المـراجعين اعتمـاد تقـارير خـارج النظـام المحاسـبي

التقليــدي ،ومــن ثــم تفقــد جانبــا مــن مصــداقيتها لــدى األط ـراف المســتفيدة بدرجــة متوســطة " وقــد احتــل المرتبــة

السابعة.

وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسـابي لجميـع فقـرات المحـور الرابـع (مدد وجدود معوقدات تحدد أو
تمنع من مد قدرة الشركات على تعزيز كميدة و جدودة اإلفصدا الطدوعي فيمدا يتعلد بالمحاسدبة عدن المدوارد
البشرية لد الشركات المساهمة العامة الفلسطينية) تساوي  3.70وهي أكبر من القيمة المتوسـطة المحايـدة
( ، )3واالنحراف المعياري يساوي  0.389والوزن النسبي يساوي  %74.07وهي أكبر من الوزن النسـبي

المحايد "  " %60وقيمة  tالمحسوبة تساوي  13.045وهي أكبر من قيمة  tالجدولية والتي تساوي ،2.01
و القيمة االحتمالية تساوي  0.000وهي أقل من  0.05ممـا يـدل علـى وجـود معوقـات تحـد أو تمنـع مـن
مدى قدرة الشركات على تعزيز كمية و جودة الYفصاح الطـوعي فيمـا يتعلـق بالمحاسـبة عـن المـوارد البشـرية

لدى الشركات المساهمة العامة الفلسطينية عند مستوى داللة .  0.05

يالحــظ مــن نتــائج الجــدول الســابق وجــود العديــد مــن الصــعوبات و المعوقــات التــي تحــد و تمنــع مــن مــدى

قــدرة الشــركات علــى تعزيــز كميــة و جــودة الYفصــاح الطــوعي فيمــا يتعلــق بالمحاســبة عــن الم ـوارد البش ـرية لــدى

الشـركات المسـاهمة العامـة الفلســطينية ،حيـث جـاء فــي الترتيـب األول مـن المعوقـات "عــدم وجـود أسـاس أو معيــار
يحــدد آليــة القيــاس والعــرض واإلفصــاح عــن الم ـوارد البش ـرية" ،يليــه فــي التريتــب " ارتفــاع تكــاليف جمــع و قيــاس

المعلومات المتعلقة بالموارد البشرية" ،و جاء في المرتبة األخيرة "عدم قبول المراجعين اعتماد تقارير خـارج النظـام
المحاسبي التقليدي ،ومن ثم تفقد جانبا من مصداقيتها لدى األطراف المستفيدة" ،و تتشـابه هـذه الد ارسـة مـن حيـث
عــرض الصــعوبات و المعوقــات التــي تمنــع مــن درجــة اإلفصــاح الطــوعي عــن المـوارد البشـرية مــع د ارســة كــل مــن

( المدهون )2015 ،و ( الشهري )2013،إال أنها تختلف مع كل منها في ترتيب فقرات المحاور؛ حيث توصـلت
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دراسة ( المدهون )2015 ،أن فقرة " صعوبة تقدير العوائد المستقبلية للموارد البشرية" جـاءت فـي المرتبـة األولـى،
و اتفقت معها في فقرة "عدم قبول المراجعين اعتمـاد تقـارير خـارج النظـام المحاسـبي التقليـدي" بأنهـا أقـل تـأثي ار مـن

المعوقات األخرى ،أما دراسة (الشهري )2013،فهي األقرب لهذه الدراسة على الرغم من اختالف بيئـة التطبيـق،
و التــي تكشــف نتائجهــا بــأن أولــى المعوقــات هــي فق ـرة " عــدم وجــود أســاس أو معيــار يحــدد آليــة القيــاس والعــرض

واإلفصاح عن الموارد البشرية" ،و هذا يفسر صعوبة القياس بشكل دقيق لتكلفة و قيمـة المـوارد البشـرية ممـا تـؤثر

على المصداقية في القوائم المالية .

 5.3الدراسة التطبيقية:
 5.3.1قياس متغيرات الدراسة :
قياس قيمة المورد للبشري للشركات عينة الدراسة:
لقياس قيمة المورد البشري تم استخدام معادلة (قيمة خدمات المورد البشري) المستخدمة في دراسة

(جمعة ) 2008 ،و التي رأى فيها انها نموذج معقول للتوفيق بين نماذج التكلفة و القيمة في قياس الموارد

البشرية ،و تم اختيارها من قبل الباحث؛ ألنها اكثر الطرق مالئمة بالنسبة لتوفر متغيراتها في القوائم المالية،

و إمكانية استخراجها ،و هذه المعادلة كاآلتي :
Vt = ) Wct + Tct ) × Rt / Et
حيث إن :
 =Vtقيمة المورد البشري في نهاية الفترة .
 =Wctإجمالي الرواتب و األجور والمنافع األخرى التي يحصل عليها العاملون خالل الفترة .
 = TCtنفقات التدريب والتطوير المتحققة خالل الفترة .
 = Rtمجموع اإليرادات التشغيلية للفترة
 = Etمجموع مصروفات التشغيل للفترة .
و استخراج نسب المؤشرات المالية وهي:
مؤشرات السيولة = = Ctمجموع النقدية  /مجموع االلتزامات المتداولة .
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مؤشرات الربحية =  = CAtايرادات التشغيل /األصول المتداولة.
مؤشرات النشاط = = TAtصافي الدخل بعد الضرائب  /إجمالي األصول .
القيمة السوقية المضافة =  = :MVAtالقيمة السوقية لحقوق الملكية  -القيمة الدفترية لحقوق الملكية.
القيمة االقتصادية المضافة = = EVAtصافي الدخل بعد الضرائب – تكلفة رأس المال.
ويتضمن األسلوب اإلحصائي الوصفي كل من المتوسط الحسابي ( ،)Meanواالنحراف المعياري

(  ) Standard Deviationوأكبر القيم ) (maximumوأصغر القيم ) (minimumواالخطاء المعيارية
) ،(mean standard deviationأما األسلوب االستداللي ( االستنتاجي ) فيتضمن مجموعة األساليب الفنية

ا لتي تستخدم لتفسير قيم النتائج التي يتم التوصل إليها  ،مثل معامالت االرتباط بين المتغير المستقل ( : Vt
قيمة خدمات المورد البشري ( و المتغيرات التابعه (  :Ctمؤشرات السيولة  : CAt ،مؤشرات الربحية: TAt ،

مؤشرات النشاط :MVAt ،القيمة السوقية المضافة: EVAt،القيمة االقتصادية المضافة) باستخدام اختبار
بيرسون.
طرق جمع البيانات:

وقد تم ذلك من خالل البحث المكتبي للحصول على البيانات الالزمة لصياغة الجانب النظري لموضوع

البحث ،وتم الحصول على هذه البيانات من المصادر اآلتية:

 المراجع العربية واألجنبية (الكتب والدوريات والمقاالت) ،والدراسات والتقارير والبيانات المنشورة وغير
المنشورة المتعلقة بموضوع الدراسة.

 موقع بورصة فلسطين ،و منشوراتها.
 القوانين واللوائح والنظم والتشريعات الصادرة عن سلطة النقد والمنظمة لعمل الشركات المدرجة في سوق
فلسطين لألوراق المالية.

 اإلحصاءات الرسمية السنوية والشهرية الصادرة عن دائرة األبحاث والسياسات في سلطة النقد.
 البيانات الصادرة عن و ازرة االقتصاد الوطني .
 القوائم المالية السنوية المجمعة للشركات والبنوك المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية موضوع
الدراسة.
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 وأية مراجع قد يرى الباحث أنها تسهم في إثراء الدراسة بشكل علمي ،وذلك للتعرف إلى األسس والطرق
العلمية السليمة في كتابة الدراسات باإلضافة ألخذ تصور عام عن آخر المستجدات التي حدثت و

تحدث في مجال الدراسة.

 5.3.2اختبار التوزيع الطبيعي(اختبار كولمجروف -سمرنوف ))(1- Sample K-S
تم عرض اختبار كولمجروف -سمرنوف لمعرفة هل البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم ال وهو اختبار

ضروري في حالة اختبار الفرضيات ،ألن معظم االختبارات المعلمية تشترط أن يكون توزيع البيانات طبيعيا.
ويوضح الجدول رقم ( )1نتائج االختبار حيث أن القيمة االحتمالية لكل محور أكبر من ( ) 0.05

(  ) sig.  0.05وهذا يدل على أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ويجب استخدام االختبارات المعلمية.
جدول رقم ()5.6
اختبار التوزيع الطبيعي

قيمة  Zالقيمة االحتمالية

المتغير

 : Vtقيمة خدمات المورد البشري 1.058

0.213

1.294
1.058
1.028
1.184
0.632

0.070
0.213
0.241
0.121
0.820

 :Ctمؤشرات السيولة
 : CAtمؤشرات الربحية
 : TAtمؤشرات النشاط
 :MVAtالقيمة السوقية المضافة
: EVAtالقيمة االقتصادية المضافة

5.3.3اإلحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة التطبيقية:
قبل البدء في تحليل البيانات ال بد من وصف بيانات متغي ارت الدراسة وتوضيح معالمها الرئيسة ،وذلك

باستخدام أساليب التحليل الوصفي اإلحصائي األكثر شيوعا وهي الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وأكبر

قيمة واصغر قيمة و الخطأ المعياري .وجدول رقم ( )2التالي يوضح نتائج اإلحصاء الوصفي للمتغير المستقل

(  : Vtقيمة خدمات المورد البشري ( و المتغيرات التابعه (  :Ctمؤشر السيولة  : CAt ،مؤشر الربحيةTAt ،
 :مؤشر النشاط :MVAt ،القيمة السوقية المضافة: EVAt،القيمة االقتصادية المضافة) قطاعات البنوك

و الخدمات ،والصناعة واالستثمار و التامين في الفترة (2014 -2011م)
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جدول رقم ()5.7
اإلحصاء الوصفي للمتغيرات التابعة والمتغير المستقل

المتغيرات

القطاع العدد اقل قيمة

بنوك
 : Vtقيمة خدمات
خدمات
الصناعة
المورد البشري
االستثمار
التامين
بنوك
 :Ctمؤشر السيولة
خدمات
الصناعة
االستثمار
التامين
بنوك
 : CAtمؤشر الربحية
خدمات
الصناعة
االستثمار
التامين
بنوك
 : TAtمؤشر النشاط
خدمات
الصناعة
االستثمار
التامين
 :MVAtالقيمة السوقية بنوك
خدمات
المضافة
الصناعة
االستثمار
التامين
:القيمة بنوك
EVAt
خدمات
االقتصادية المضافة
الصناعة
االستثمار
التامين

32
40
38
24
19
32
40
40
24
20
32
40
40
24
20
32
40
40
24
20
30
40
40
24
20
32
40
40
24
20

اكبر قيمة

2494470
100983
168576
0
462744
0.0542
0.0044
0.0030
0.0007
0.0069
0.0309
0.3532
-0.9374
-0.0332
0.0256
-0.0598
-0.5831
-0.0181
-0.0645
-0.0142
3200000.0
708325.0
365032.0
9199020.0
5750000.0
-35671000.0
-38277000.0
-913150.0
-4930300.0
-466940.0
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28380000000
2347920000
31768100
34962700
30174700
7.0677
6.7037
19.9333
10.2952
0.7502
4.8386
60.0245
31.8351
2.2041
1.4047
0.2054
1.5148
0.3146
0.2187
0.0817
348000000.0
1148650000.0
286553000.0
94220000.0
38622400.0
26763000.0
47042000.0
17010000.0
5706500.0
4742500.0

المتوسط
الحسابي
1621039200
158704730
6488790
6998068
5220680
0.9307
0.3928
1.2686
0.8870
0.1396
0.3501
6.4258
3.7890
0.7684
0.5289
0.0295
0.0862
0.0709
0.0400
0.0351
82864408.0
149862790.0
46595884.0
35575985.0
18117360.0
-4179813.0
483555.1
2501768.0
523009.5
1688988.0

النحراف
المعياري
5607615830
533721454
10155906
11709766
8665493
1.5887
1.0467
3.2990
2.1531
0.1642
0.8799
12.9397
7.5761
0.8509
0.4450
0.0634
0.4485
0.0854
0.0595
0.0258
90337914.9
323007310.0
75468970.2
27215646.4
13890611.9
16739935.0
17900320.0
3962445.5
2106971.5
1443494.1

جدول رقم ()5.8

معامل االرتباط بين (  : Vtقيمة خدمات المورد البشري) وبين ( :Ctمؤشر السيولة) لقطاعات البنوك و الخدمات والصناعة
واالستثمار و التأمين ولجميع القطاعات.

 :Ctمؤشر السيولة
المؤشر

اإلحصاءات

قطاع البنوك

قطاع

قطاع

قطاع

قطاع

جميع

الخدمات

الصناعة

االستثمار

التامين

القطاعات

0.098

0.007

-0.049

-0.162

0.255

-0.026

خدمات

القيمة

البشري

االحتمالية

0.594

0.964

0.771

0.449

0.293

0.750

حجم العينة

32

40

38

24

19
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Vt
قيمة
المورد

معامل

االرتباط

 5.3.4اختبار الفرضيات Hypothesis Testing
يحاول هذا البحث اختبار مجموعة من الفرضيات التي يمكن صياغتها كاآلتي:
الفرضية األولى :-ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  0.05

بين (  : Vtقيمة

خدمات المورد البشري) وبين ( :Ctمؤشر السيولة) لقطاعات البنوك و الخدمات والصناعة واالستثمار و التأمين
ولجميع القطاعات في الفترة (2014 -2011م)

تم استخدام اختبار بيرسون إليجاد العالقة بين (  : Vtقيمة خدمات المورد البشري) وبين ( :Ctمؤشر
السيولة ) لقطاعات البنوك و الخدمات والصناعة واالستثمار و التامين ولجميع القطاعات في الفترة (-2011
2014م) عند مستوى داللة   0.05والنتائج مبينة في جدول رقم ( )5.8والذي يبين أن قيمة معامل االرتباط

( )rتساوي( )-0.026لجميع القطاعات ،و القيمة االحتمالية تساوي ، 0.05 <0.964 ،0.05 < 0.594

0.05 < 0 0.750 ،0.05 <0.293 ، ، 0.05 <0.449 ، 0.05 < 0.771

على الترتيب مما يدل

على وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى   0.05بين (  : Vtقيمة خدمات المورد البشري) وبين

( :Ctمؤشر السيولة) لقطاعات البنوك و الخدمات ولجميع القطاعات في الفترة (2014 -2011م) حيث تشير
إلى تغيير إيجابي بنسبة ( )%23-19و تعتبر نسبا جيدة في ظل الوضع السياسي و االقتصادي الراهن.

124

أما بالنسبة لقطاع البنوك و الخدمات المالية ،و قطاع الخدمات فهم أكثر القطاعات يشهدها تحسن
ملحوظ في نسب السيولة ،و ذلك النخفاض قيمة االلتزامات المتداولة لبعض الشركات .
و عدم وجود عالقة بين قيمة المورد البشري ،و مؤشر السيولة في كل من قطاعات الصناعة
واالستثمار و التامين بسبب زيادة االلتزامات المتداولة لبعض الشركات في قطاعات التأمين و الصناعة،

و انخفاض قيمة األصول المتداولة و النقدية في شركات اخرى .وهذه الدراسة تتفق مع دراسة (البشتاوي)2014،

بوجود تحسن في مؤشرات األداء المالي.

جدول رقم ()5.9
معامل االرتباط بين (  : Vtقيمة خدمات المورد البشري) وبين ( : CAtمؤشر الربحية) لقطاعات البنوك و الخدمات والصناعة
واالستثمار و التامين ولجميع القطاعات

 : CAtمؤشر الربحية
المؤشر
Vt
قيمة

اإلحصاءات
 :معامل

االرتباط

خدمات

القيمة

البشري

حجم العينة

المورد

االحتمالية

قطاع

قطاع

قطاع

البنوك

الخدمات

الصناعة

قطاع

االستثمار

قطاع

التامين

جميع

القطاعات

0.095

0.216

-0.225

0.481
0.376

-0.022

0.604

0.182

0.175

0.113 0.017

0.788

32

40

38

19

153

24

 الفرضية الثانية :-ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  0.05

خدمات المورد البشري) وبين

( : CAtمؤشر الربحية) في الفترة (2014 -2011م)

بين (  :Vtقيمة

تم استخدام اختبار بيرسون إليجاد العالقة بين (  : Vtقيمة خدمات المورد البشري) وبين (:CAt
مؤشر الربحية) لقطاعات البنوك و الخدمات والصناعة واالستثمار و التامين ولجميع القطاعات في الفترة

(2014 -2011م) عند مستوى داللة   0.05والنتائج مبينة في جدول رقم ( )5.9والذي يبين أن قيمة
معامل االرتباط ( )rتساوي( )0.022-و القيمة االحتمالية تساوي

،0.05 > 0.017 ، ،0.05 <0.225

، 0.05 < 0.482 ، 0.05 < 0.60

 0.05 < 00.788 ،0.05 < 0.113على الترتيب مما يدل
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على وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى   0.05بين (  : Vtقيمة خدمات المورد البشري) وبين
( : CAtمؤشر الربحية) لقطاع االستثمار فقط إما لباقي قطاعات البنوك ،و الخدمات والصناعة و التأمين،
ولجميع القطاعات في الفترة (2014 -2011م) فال توجد عالقة بين (  : Vtقيمة خدمات المورد البشري) وبين

( : CAtمعدل دوران األصول المتداول).
و ترجع عدم وجود عالقة بين قيمة المورد البشري و بين المؤشرات الربحية بسبب انخفاض قيمة

اإل يرادات التشغيلية من منتجات و خدمات في بعض السنوات وذلك بسبب الحصار االسرائيلي و من إغالق
مستمر و انخفاض القوى الشرائية مما نتج عنه سوء األوضاع االقتصادية و نتيجة هذه الدراسة تختل

مع دراسة

كل من ( البشتاوي ،)2014،و( الشكرجي )2010 ،التي توصلت إلى وجود عالقة ارتباط بين رأس المال الفكري
و ربحية كل من الشركات الصناعية الدوائية و المصارف .
جدول رقم ()5.10

معامل االرتباط بين (  : Vtقيمة خدمات المورد البشري) وبين ( : TAtمؤشر النشاط) لقطاعات البنوك و الخدمات والصناعة
واالستثمار و التامين ولجميع القطاعات
 : TAtمؤشر النشاط
قطاع

قطاع

قطاع

جميع

الخدمات

الصناعة

االستثمار

التامين

القطاعات

-0.085

0.862

0.440

0.109

0.149

0.063

خدمات

القيمة

البشري

االحتمالية

0.643

0.000

0.006

0.612

0.543

0.441

حجم العينة

32

40

38

24

19
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المؤشر
Vt
قيمة

المورد

اإلحصاءات
 :معامل

االرتباط

قطاع البنوك

قطاع

 الفرضية الثالثة  :-ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   0.05بين (  : Vtقيمة
خدمات المورد البشري) وبين ( : TAtمؤشرات النشاط في الفترة (2014 -2011م)

تم استخدام اختبار بيرسون إليجاد العالقة بين (  : Vtقيمة خدمات المورد البشري) وبين (: TAt

مؤشرات النشاط ) لقطاعات البنوك و الخدمات والصناعة واالستثمار و التأمين ولجميع القطاعات في الفترة

(2014 -2011م) عند مستوى داللة   0.05والنتائج مبينة في جدول رقم ( )5.10والذي يبين أن قيمة
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معامل االرتباط ( )rتساوي ( )0.063لجميع القطاعات ،و القيمة االحتمالية تساوي

،0.05 < 0.643

 0.05 <0.441 ،0.05 <0.543 ،0.05 <0.612 ، 0.05 >0.006 ، 0.05 > 0.000على الترتيب

مما يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى   0.05بين (  : Vtقيمة خدمات المورد

البشري) وبين ( : TAtمؤشر النشاط) لقطاعات الخدمات والصناعة إما لباقي قطاعات البنوك واالستثمار و

التأمين ولجميع القطاعات في الفترة (2014 -2011م) فال توجد عالقة بين(  : Vtقيمة خدمات المورد
البشري) وبين ( : TAtمؤشر النشاط).

عدم وجود عالقة بين قيمة خدمات المورد البشري و بين مؤشرات النشاط هو بسبب تعرض بعض

الشركات المساهمة لخسائر نتيجة زيادة النفقات و تعرض المحافظات الجنوبية إلى حرب مدمرة في السنة األخيرة
و مما شهده من ركود اقتصادي أثر سلبا على االقتصاد الفلسطيني.
جدول رقم ()5.11
معامل االرتباط بين (  : Vtقيمة خدمات المورد البشري) وبين ( :MVAtالقيمة السوقية المضافة) لقطاعات البنوك و
الخدمات والصناعة واالستثمار و التامين ولجميع القطاعات.
( :MVAtالقيمة السوقية المضافة
المؤشر

Vt
قيمة
خدمات
المورد

البشري

اإلحصاءات

:

معامل

االرتباط
القيمة

قطاع

قطاع

قطاع

قطاع

قطاع

جميع

البنوك

الخدمات

الصناعة

االستثمار

التامين

القطاعات

0.803

0.644

0.519

0.311

0.162

0.655

االحتمالية

0.017

0.000

0.000

0.160

0.446

0.124

حجم العينة

30

40

38

24

19

151
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 الفرضية الرابعة  :-ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   0.05بين (  : Vtقيمة
خدمات المورد البشري) وبين ( :MVAtالقيمة السوقية المضافة) في الفترة (2014 -2011م)

تم استخدام اختبار بيرسون إليجاد العالقة بين (  : Vtقيمة خدمات المورد البشري) وبين (:MVAt
القيمة السوقية المضافة) لقطاعات البنوك و الخدمات والصناعة واالستثمار و التأمين ولجميع القطاعات في

الفترة (2014 -2011م) عند مستوى داللة   0.05والنتائج مبينة في جدول رقم ( )5.11والذي يبين أن
قيمة معامل االرتباط ( )rتساوي و القيمة االحتمالية تساوي

0.05 < 0.087

،0.05 <0.080 ،

 0.05 < 0.023 ، 0.05 >0.056 ،0.05 > 0.030 ، ، 0.05 <0.132مما يدل على وجود عالقة

ذات داللة إحصائية عند مستوى   0.05بين (  :Vtقيمة خدمات المورد البشري) وبين ( :MVAtالقيمة

السوقية المضافة) لقطاعات الخدمات والصناعة والبنوك و االستثمار و قطاع التأمين ولجميع القطاعات في

الفترة (2014 -2011م) توجد عالقة بين (  : Vtقيمة خدمات المورد البشري) وبين ( :MVAtالقيمة السوقية
المضافة).
و يتم رفض الفرضية العدمية ،و يتم قبول الفرضية البديلة " بوجود عالقة ذات داللة إحصائية بين قيمة

خدمات المورد البشري و القيمة السوقية المضافة.

تشير تلك النسب إلى أن هناك عالقة بين قيمة المورد البشري و القيمة السوقية المضافة بالنسبة

لقطاعات الخدمات و الصناعة و البنوك و االستثمار و التأمين ،حيث حققت تلك القطاعات نموا ملحوظا
خصوصا قطاع البنوك و الخدمات المالية نظ ار لزيادة العمالء و فتح عدة فروع و زيادة الطلب على الخدمات
كقطاع االتصاالت و التكنولوجيا ،بالمقابل أدى التوسع في أعمال الشركات إلى الحاجة في زيادة عدد الموظفين.
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جدول رقم ()5.12

معامل االرتباط بين (  : Vtقيمة خدمات المورد البشري) وبين (: EVAtالقيمة االقتصادية المضافة) لقطاعات البنوك و
الخدمات والصناعة واالستثمار و التامين ولجميع القطاعات
: EVAtالقيمة االقتصادية المضافة
المؤشر
Vt

قطاع

قطاع

قطاع

جميع

الخدمات

الصناعة

االستثمار

التامين

القطاعات

-0.241

0.683

0.565

0.511

0.455

-0.137

االحتمالية

0.185

0.000

0.000

0.011

0.049

0.092

حجم العينة

32

40

38

24

19
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اإلحصاءات
 :معامل

قيمة

االرتباط

خدمات

القيمة

المورد

البشري

قطاع البنوك

قطاع

الفرضية الخامسة  :-ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   0.05

بين (  : Vtقيمة

خدمات المورد البشري) وبين (: EVAtالقيمة االقتصادية المضافة) في الفترة (2014 -2011م)

تم استخدام اختبار بيرسون إليجاد العالقة بين (  : Vtقيمة خدمات المورد البشري) وبين (EVAt
:القيمة االقتصادية المضافة) لقطاعات البنوك و الخدمات والصناعة واالستثمار و التأمين ولجميع القطاعات
في الفترة (2014 -2011م) عند مستوى داللة   0.05والنتائج مبينة في جدول رقم ( )5.12والذي يبين أن

قيمة معامل االرتباط ( )rتساوي ( ) 0.137-لجميع القطاعات ،و القيمة االحتمالية تساوي ،0.05 <0.185

0.05 >0.092 ، 0.05 >00.049 ، 0.05 >0.011 ،0.05 >0.000 ،0.05 >0.000

مما يدل

على وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى   0.05بين (  : Vtقيمة خدمات المورد البشري) وبين

(: EVAtالقيمة االقتصادية المضافة) لقطاعات الخدمات واالستثمار و البنوك  .إما قطاع التأمين و الصناعة

ولجميع القطاعات في الفترة (2014 -2011م) فال توجد عالقة بين (  : Vtقيمة خدمات المورد البشري) وبين

(: EVAtالقيمة االقتصادية المضافة)
على ضوء ذلك وجود عالقة بين قيمة خدمات المورد البشري و القيمة االقتصادية المضافة في

القطاعات البنوك و الخدمات و الصناعة ،و ذلك بسبب زيادة في حقوق الملكية و تحسن في صافي الدخل.
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بالنسبة لقطاع الصناعة و التأمين نظ ار لتأثرهما بسبب العوامل السياسي و االقتصادي أكثر من القطاعات
األخرى فالقطاع الصناعي يعتمد على مواد خام و اولية مما يؤثر الحصار اإلسرائيلي على تلك القطاعات.
يالحظ بشكل إجمالي أن مؤشر الربحية هي أقل المؤشرات تأث ار بالتغير في قيمة الموارد البشرية ،و تتفق
مع دراسة ( (Jindal & Kumar,2012التي كشفت على أن نسب الربحية لم تؤثر على درجة اإلفصاح عن

الموارد البشرية ،و أكثرها تأث ار هي مؤشرات القيمة السوقية المضافة و مؤشر كل من النشاط و السيولة ثم مؤشر
القيمة االقتصادية المضافة.

و التطور في قيمة المورد البشري تتفق مع نتائج دراسة ( جمعة )2008 ،التي وضحت بوجود زيادة في

قيمة المورد البشري ،و اقترح أن ال يتم اعتبار الموارد البشري ضمن اصول الشركة؛ حيث تعتبر تلك الموارد ملكا
للمجتمع و ليس ملك لجهة واحدة فقط ،و الملحق رقم (  ) 3يوضح جداول و أشكال تطور قيمة خدمات المورد

البشري للسنوات األربعة (  2014 -2011م) في القطاعات الخمس وفقا لتصنيف بورصة فلسطين.

 5.4ملخص الفصل :
تناول هذا الفصل نتائج الدراسة الميدانية ،و ذلك بتحليل محاور فقرات االستبانة و اختبار الفرضيات

األربعة و التي توصلت إلى قبول الفرضيات و أهمها بوجود دور مهم لمحاسبة الموارد البشرية في رفع كفاءة

األداء المالي للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ،كما استعرضت نتائج الدراسة التطبيقية،
و ذلك من خالل نموذج قياس قيمة المورد البشري للتوصل إلى اختبار و تحليل خمس فرضيات لدراسة العالقة

بين قيمة خدمات المورد البشري و بين مؤشرات األداء المالي التقليدية و الحديثة.
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 6.1النتائج:
في ضوء نتائج الدراسة و بعد استعراض اإلطار النظري لكل من متغيرات الدراسة ،تم إجراء دراسة
ميدانية وتطبيقية لدراسة العالقة بين المتغيرات ،و اختبار فرضيات الدراسة ،تم التوصل إلى العديد من النتائج و

التوصيات التالية:

أوالا :-نتائج الدراسة الميدانية:
 توصلت الدراسة لوجود دور مهم لمحاسبة الموارد البشرية في رفع كفاءة األداء المالي للشركات المساهمة
المدرجة في بورصة فلسطين ،حيث تشير النتائج إلى أن المحاسبة عن الموارد البشرية تساهم في كفاءة

األداء المالي بنسبة (  ،)%78.85و هذا يدل على أهمية القوى البشرية في المجتمع الفلسطيني و دوره في
بناء و ازدهار االقتصاد الفلسطيني.
 أظهرت الدراسة أن اإلفصاح الطوعي يعكس عن الموارد البشرية المزيد من المصداقية و الثقة في التقارير

المالية عند مستوى داللة  ،  0.05حيث تشير النتائج إلى أن ( )%83من الشركات المساهمة العامة

المدرجة في بورصة فلسطين توفر بيانات كافية عن الموارد البشرية ،مما يعطي أثر إيجابي على كمية

و جودة اإلفصاح الطوعي.

 يوجد تأثير إيجابي للتباين في كمية و جودة اإلفصاح الطوعي له للمحاسبة عن الموارد البشرية في رفع كفاءة
األداء المالي للشركات المساهمة العامة الفلسطينية عند مستوى داللة  ،  0.05حيث بلغت درجة اإلفصاح
الطوعي للموارد البشرية في القوائم المالية للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين بنسبة

( )%72.69و تعتبر نسبة جيدة بالمقارنة مع باقي الدول العربية كمصر و األردن و السعودية و التي لم
تزيد نسبتها عن ( .)%67

 كشفت الدراسة على وجود العديد من المعوقات التي تحد و تمنع من مدى قدرة الشركات على تعزيز كمية

و جودة اإلفصاح الطوعي ،فيما يتعلق بالمحاسبة عن الموارد البشرية لدى الشركات المساهمة العامة

الفلسطينية؛ حيث تشير النتائج إلى عدم وجود أساس أو معيار يحدد آلية القياس والعرض واإلفصاح عن
الموارد البشرية هو أكثر المعوقات و التحديات التي تواجه تطبيق محاسبة الموارد البشرية و اإلفصاح عنها.
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ثاني ا :-نتائج الدراسة التطبيقية :
 تظهر نتائج الدراسة إلى تطور في زيادة قيمة المورد البشري في القطاعات الخمس خالل السنوات األربعة،
و قد بلغت نسبة متوسط التغير في تطور قيمة المورد البشري بين (  )%33.6 - %7.8حيث بلغت أعلى
نسبة في قطاع البنوك ،و أقلها في قطاع التأمين ،و يرجع ذلك نتيجة التوسع في عمل تلك القطاعات و فتح

فروع جديدة ،مما يؤكد على أهمية الموارد البشرية في فلسطين وبخاصة في ظل االفتقار لوجود موارد طبيعية

و شح اإلمكانات المادية المتوفرة.

 كشفت الدراسة على وجود عالقة بين قيمة خدمات المورد البشري ،و بين مؤشر السيولة خالل األعوام
األربعة (  2014-2011م) ؛ حيث تشير النتائج إلى أن قطاع البنوك و الخدمات المالية ،و قطاع

الخدمات هما أكثر القطاعات التي شهدها تحسن في نسب السيولة  ،و أن قطاعي كل من الصناعة

و التأمين أقلها تأث ار و ذلك بسبب زيادة االلتزامات و انخفاض قيمة األصول المتداولة في شركاتها.
 توصلت الدراسة إلى عدم وجود عالقة بين قيمة خدمات المورد البشري ،و بين مؤشر الربحية ،لجميع
القطاعات باستثناء قطاع االستثمار األقل تأث ار ،و كما تشير النتائج إلى عدم وجود عالقة بين قيمة خدمات

المورد البشري ،و بين مؤشر النشاط لجميع القطاعات باستثناء قطاع الخدمات ،و ذلك بسبب انخفاض قيمة

اإليرادات التشغيلية خاصة في العامين األخيرين .

 أظهرت الدراسة وجود عالقة بين قيمة خدمات المورد البشري ،و بين المؤشرات المالية الحديثة؛ حيث
توصلت النتائج إلى وجود عالقة بين قيمة المورد البشري و القيمة السوقية المضافة (  ،) MVAو القيمة

االقتصادية المضافة (  ) EVAلجميع القطاعات الخمس باستثناء قطاع الصناعة ،و ذلك نتيجة لتوسع
أعمال الشركات و فتح فروع جديدة ،و زيادة الطلب على الخدمات.
 كشفت الدراسة على تحسن في كفاءة األداء المالي ،و زيادة فاعليتها من خالل المؤشرات المالية التقليدية
والحديثة ،حيث أظهرت إن أكثر المؤشرات شهد تحسنا خالل األعوام (  )2014-2011هو مؤشر القيمة

السوقية المضافة يليه في الترتيب كل من مؤشرات السيولة و النشاط و مؤشر القيمة االقتصادية ،و أن
مؤشر الربحية هو أقل المؤشرات التي شهدت تحسنا خالل السنوات االربع السابقة خاصة
بسبب تعرض محافظات الوطن لحرب شديدة في العام األخير مما انعكس سلبا على االقتصاد
الفلسطيني.
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6.2

التوصيات :

بناء على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج ،فإن الدراسة تقترح عدة توصيات :
 التأكيد على أهمية الموارد البشرية على مستوى الوحدات االقتصادية المختلفة ،و على مستوى االقتصاد

القومي ككل ،بقياس تكلفته و قيمته لما يحققه من تحسن في كفاءة األداء المالي و تحقيق منافع اقتصادية

محتملة.

 إبداء المزيد من االهتمام باإلفصاح الطوعي عن الموارد البشرية ،والعمل على تحسين درجة مستواه في
التقارير المالية ،و تقترح الدراسة بتفصيل اإلفصاح عن الموارد البشرية في تقارير منفصلة ،و ذلك من أجل

تسهيل إجراء المقارنات لقياس التغير في قيمة الموارد البشرية بهدف اتخاذ الق اررات المالئمة.
 تطوير النظم اإللكترونية المحوسبة و البرامج اإلحصائية ،و تصميم نظم محاسبية متخصصة للمحاسبة عن
الموارد البشرية تشمل أسس و معايير تحد من الصعوبات و المعوقات التي تواجه الشركات المساهمة العامة

عند تطبيق محاسبة الموارد البشرية ،و نظ ار لصعوبة الحصول على بيانات كافية نظ ار ،ألنها تحتاج إلى جهد

و وقت.

 العمل على التدريب و التطوير المستمر من قبل الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين
لكافة العاملين لديها و التشجيع على تنمية المهارات لديهم من خالل برامج التحفيز المختلفة ،ألهميتها في ما
تحققه من تميز كبير ألداء الشركات المساهمة عموما ،و خصوصا على صعيد األداء المالي.

 تنظيم المؤتمرات و الندوات و عقد ورش العمل من قبل بورصة فلسطين و سلطة النقد و كافة النقابات
المهنية المعنية كنقابة المحاسبين و المراجعين الفلسطينيين و تكثيفها ،لمناقشة دور ،و أهمية محاسبة الموارد

البشرية و اإلفصاح الطوعي عنها ،في النظام اإلداري و المالي و االقتصادي و االجتماعي و على كافة

األصعدة.

 تقترح الدراسة أيضا التعاون بين القطاع العام و القطاع الخاص و مؤسسات المجتمع المدني في تخصيص
جزء من موازنتها السنوية لدعم البحث العلمي ،و تنمية االبتكارات و االبداعات و االستفادة من الطاقات

البشرية من جميع االختصاصات ،و عدم تبديدها.
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6.3

دراسات مقترحة :

 إجراء دراسات مستقبلية لدراسة أهمية المحاسبة عن الموارد البشرية و ربطها بمتغيرات كمية و وصفية أخرى،
مثل ق اررات االستثمار ،و االستفادة من أساليب المحاسبة اإلدارية اإلستراتيجية ،مثل استخدام الموازنة على

أساس النشاط ،و الجودة الشاملة ،و دورها في تخفيض التكاليف من خالل منهج التكلفة المستهدفة.

 االهتمام بإجراء المزيد من البحوث المستقبلية التي تتمحور حول رأس المال الفكري و المعرفي ،و سبل
تنميته و عالقته بمتغيرات أخرى لم تتناولها الدراسات السابقة و الدراسة الحالية.

 إجراء دراسات تعتمد على التكامل بين المقاييس الكمية والوصفية ،والمؤشرات المالية التقليدية والحديثة ،وذلك
ألهميتها في الحصول على نتائج دقيقة يمكن االعتماد عليها.
 تطبيق هذه الدراسة على عدة مجتمعات مختلفة في البيئة الفلسطينية ،بغرض إجراء المقارنات لمعرفة مدى
التشابه و االختالف ،في اإلفصاح عن الموارد البشرية و التطور في قيمتها.
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جامعة األزهر – غــزة
عمادة الدراسات العليـا

كليــة االقتصاد والعلوم اإلدارية
قســم المحاسبة

ملحق رقم ()1
قائمة االستقصاء ( استبانة )
بسم هللا الرحمن الرحيم

السادة  ............................................................ /المحترمين حفظكم هللا
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
الموضوع  /بحث ماجستير في المحاسبة
تحية طيبة و بعد ،،،
أحيط سيادتكم علما بأنني أجري دراسة علمية بغرض استكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في المحاسبة من جامعة األزهر
بعنوان " :دور محاسبة الموارد البشرية في رفع كفاءة األداء المالي – دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة المدرجة في بورصة
فلسطين " وقد صممت هذه االستبانة لجمع المعلومات حول موضوع الدراسة ،نرجو من سيادتكم التكرم بتعبئة االستبانة ،وتفضلوا بقبول
فائق االحترام والتقدير ،علما بأن البيانات التي سيتم جمعها ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط.
مالحظة :تتكون االستبانة من قسمين:
•

القسم األول  :-يتكون من معلومات خاصة بالشركة يرجى منك وضع اإلشارة (×) أمام ما يناسب الحالة.

•

القسم الثاني  :-يتكون العديد من الفقرات لجمع المعلومات حول موضوع الدراسة ،يرجى منك وضع اإلشارة (×) في المكان

الذي يناسب تقييمكم أمام كل فقرة.
شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا
الباحث
وسـام رمضـان الشـــنطي
رقم الجوال 0599-334168 /
ايميلwesamshanti60@gmail.com / 1
تلفاكس 08- 2870946 /

أ

القسم األول  :-تعريف المصطلحات:
يقوم الباحث في هذا القسم بتعريف أهم المصطلحات الواردة في الدراسة كما يلي :
 محاسبة الموارد البشرية  :هي أحد ادوات و أساليب القياس المحاسبي التي تهتم بتوفير كافة
المعلومات و البيانات التاريخية ،و الحالية والمستقبلية ،المالية و غير المالية و تستخدم كأداة قياس

كميا خاصة بالمورد البشري و تقديم نتائج القياس لألطراف ذات األهمية بما يمكن من تحقيق مقابلة

اإليرادات بالتكاليف ،و بما يؤدي الى تحقيق الهدف المطلوب.
 اإلفصاح الطوعي ( االختياري)  :يمكن تعريفه ببساطه بأنه كميه و نوعيه المعلومات التى تقوم
الشركات باإلفصاح عنها اختياريا و بدون أي التزام قانوني و هو عكس اإلفصاح اإلجباري و الذى
يعبر عن كمية و نوعية المعلومات التي تلتزم الشركات باإلفصاح عنها قانونا مثل اإلفصاح عن

القوائم المالية و اإليضاحات المتممة للقوائم المالية.
 األداء المالي  :هو المقياس المحدد لمدى نجاح الشركات ،و هو مدى قدرة الشركة على االستغالل
األمثل لمواردها و مصادرها في االستخدامات طويلة األجل ،و األجل القصير من أجل تعظيم قيمتها
و استمرارها في سوق المنافسة ،و تقييم وقياس أدائها باستخدام المؤشرات المالية لبلوغ أهدافها

المنشودة .
 القيمة االقتصادية المضافة ( : )EVAهو عبارة عن الفرق بين األرباح التشغيلية و تكلفة رأس
المال.
 القيمة السوقية المضافة (  :)MVAهي القيمة الناشئة عن تجاوز القيمة السوقية لرأس المال عن
القيمة الدفترية ،و تهدف الشركات المساهمة للوصول إلى أعلى قيمة بغض النظر عن السلع أو

مؤشر عاما لقياس األداء الخارجي للشركة.
ا
الخدمات التي تنتجها باعتبار ( )MVA

ب

القسم الثاني  :-معلومات عامة :
رجاء وضع عالمة ( × ) أمام اإلجابة المناسبة :
 -1القطاع التي تنتمي له الشركة ( تقسيم القطاعات وفقا لتصنيف بورصة فلسطين ):
( ) قطاع الصناعة

( ) قطاع الخدمات ( ) قطاع االستثمار
( ) قطاع التأمين

( ) قطاع البنوك و الخدمات المالية
 -2رأس المال المدفوع للشركة:
( ) أقل من  10مليون
( )  21مليون 30 -مليون

( )  10مليون –  20مليون
) أكثر من  30مليون

(

 -3الدرجة العلمية :
( ) بكالوريوس

( ) ماجستير

( ) دكتوراه

( ) أخرى

 -4التخصص :
( ) محاسبة

(

) إدارة

( ) اقتصاد

(

) أخرى يرجى ذكرها ................

 -5المركز الوظيفي :
( ) مدير مالي

( ) مدير إداري

( ) رئيس قسم

( ) عضو مجلس إدارة

( ) أخرى يرجى ذكرها ........
 -6سنوات الخبرة :
( ) أقل من  5سنوات

( )  10 – 5سنة

( )  15 -11سنة

( ) أكثر من  15سنة
ت

القسم الثالث  : -فقرات قائمة

االستقصاء:

المحور االول  :-تأثير محاسبة الموارد البشرية على كفاءة األداء المالي للشركات المساهمة العامة
الرقم
1

الفقرة
يوجد دور للمحاسبة عن الموارد البشرية في ترشيد اتخاذ
الق اررات المالية المالئمة.

2

تسهم محاسبة الموارد البشرية في قياس األداء المالي للشركة
بشكل فعال.

3

تسهم المحاسبة عن الموارد البشرية في ترشيد النفقات ،و
الرقابة عليها.

4

تهتم الشركة بالبيانات الخاصة بالموظفين من نظام الرواتب
و األجور ،و حوافز المكافآت ،و الترقيات بصفتهم موارد
ذات قيمة مستقبلية.

5

يساعد اإلفصاح عن تكاليف الموارد البشرية في تقدير القيمة
المالية للشركة.

6

تسهم المحاسبة عن الموارد البشرية في تحسين المركز
المالي للشركة.

7

تسام محاسبة الموارد البشرية في تقدير التكاليف الحقيقية

لألعمال مما يساعد على اتخاذ الق اررات المالية المالئمة
ذات العالقة.

8

تساهم المحاسبة عن الموارد البشرية في تحديد القيمة
السوقية للشركة.

9

تعتبر قيمة المهارات والخبرات والوالء لدى األفراد في

10

االهتمام بقياس الموارد البشرية تزيد من مصداقية القياس

الشركة إحدى مؤشرات نمو الشركة.
بمؤشرات األداء المالي.

ث

موافق جدا

موافق

محايد

معارض

معارض جدا

المحور الثاني  :-يعكس اإلفصاح الطوعي عن الموارد البشرية المزيد من المصداقية و الثقة في التقارير المالية عند مستوى

داللة .   0.05
الرقم
1

الفقرة
إن اإلفصاح الطوعي عن الموارد البشرية في القوائم المالية
مفيد في اتخاذ الق اررات و ترشيدها.

2

إن اإلفصاح عن الموارد البشرية كأصل يساعد في الحكم على

3

تحظى الموارد البشرية باهتمام لإلفصاح الطوعي عنها في

4

اإلفصاح الطوعي عن الموارد البشرية يوفر أسس و معايير

مدى قدرة اإلدارة الستغالل مواردها البشرية بالشكل األمثل.

القوائم المالية.

عادلة لتقييم أداء العاملين تستخدم في الترقية و تجديد
العقود.
5

يعكس اإلفصاح عن الموارد البشرية المزيد من المصداقية و
الثقة في التقارير المالية.

6

تتحفظ الشركة في اإلفصاح عن معلومات الموارد البشرية.

7

ما األسلوب المتبع لإلفصاح عن الموارد البشرية :
ت -في التقارير المالية ،و اإليضاحات.
ث -في تقرير مجلس اإلدارة.
ح -في متطلبات البورصة .

8

يساعد اإلفصاح عن الموارد البشرية من خالل تحديد العائد،
و التكلفة للموارد البشرية في الحكم على كفاءة وأداء الشركة

بشكل فعال .
9

توفر بيانات كافية عن الموارد البشرية لها أثر إيجابي على
كمية و جودة اإلفصاح الطوعي.

10

اإلفصاح عن القيمة االقتصادية للموارد البشرية في القوائم
المالية تساعد على جذب واهتمام األطراف الخارجية للشركة.

ج

موافق جدا

موافق

محايد

معارض

معارض جدا

المحور الثالث  :-يوجد تأثير ايجابي للتباين في كمية و جودة اإلفصاح الطوعي للمحاسبة عن الموارد البشرية في رفع كفاءة
األداء المالي للشركات المساهمة العامة الفلسطينية
الرقم
1

الفقرة
يساعد التباين في اإلفصاح للمحاسبة عن الموارد البشرية في
زيادة مستوى و جودة االفصاح الطوعي للشركات المساهمة
العامة الفلسطينية.

2

التباين في االفصاح الطوعي عن قيمة الموارد البشرية له

تأثير ايجابي على مؤشرات األداء المالي للشركات المساهمة
العامة الفلسطينية.
3

يؤثر اإلفصاح الطوعي عن قيمـة المـوارد البشـرية علـى نسـب
النشاط لألداء المالي للشركات المساهمة العامة الفلسطينية.

4

يؤثر االفصاح الطوعي عن قيمة الموارد البشرية على نسب
الربحية لألداء المالي للشركات المساهمة العامة الفلسطينية.

5

االهتمام باإلفصاح الطوعي عن قيمة الموارد البشرية يساعد
في تقدير القيمة السوقية و االقتصادية للشركات المساهمة
العامة الفلسطينية.

6

تساعد زيادة مستوى و جودة اإلفصاح الطوعي للشركات
المساهمة العامة الفلسطينية في رفع كفاءة األداء المالي
للشركات المساهمة العامة الفلسطينية .

7

إن قياس قيمة الموظفين بصيغة مالية يساعد اإلدارة في
تحديد مستوى رواتب ،و عملية تقييم الموظفين.

8

يعكس االهتمام بالمحاسبة عن الموارد البشرية و اإلفصاح
الطوعي عنها مدى كفاءة القدرة المالية للشركات المساهمة
العامة الفلسطينية.

ح

موافق جدا

موافق

محايد

معارض

معارض جدا

المحور الرابع  :-يوجد معوقات تمنع من مدى قدرة الشركات على تعزيز كمية و جودة اإلفصاح الطوعي فيما يتعلق بالمحاسبة عن
الموارد البشرية لدى الشركات المساهمة العامة الفلسطينية
الفقرة

الرقم
1

صعوبة تقدير العوائد المستقبلية للموارد البشرية.

2

صعوبة قياس التغيرات في قيمة الموارد البشرية.

3

ارتفاع تكاليف جمع و قياس المعلومات المتعلقة بالموارد

موافق جدا

البشرية .
4

عدم رغبة الشركات في اإلفصاح عن بعض المعلومات

5

عوامل اجتماعية وثقافية ,ترتكز على رفض القبول بفكرة

المتعلقة بالموارد البشرية لسريتها.

قياس العنصر البشري.
6

عدم وجود أساس أو معيار يحدد آلية القياس والعرض
واإلفصاح عن الموارد البشرية.

7

عدم قبول المراجعين اعتماد تقارير خارج النظام المحاسبي
التقليدي ,ومن ثم تفقد جانبا من مصداقيتها لدى األطراف

المستفيدة.
8

معوقات أخرى يرجى ذكرها - :

خ

موافق

محايد

معارض

معارض جدا

ملحق ()2
جدول المحكمين والخبراء

الرقم

الدرجة العلمية

االسم

-1

د .إسكندر نشوان

أستاذ المحاسبة المشارك بجامعة األقصى.

-2

د .جبر الداعور

أستاذ المحاسبة المشارك بجامعة األزهر -غزة.

-3

د .يوسف جربوع

أستاذ المحاسبة المشارك ،وعميد البحث العلمي بجامعة فلسطين.

-4

د .ماهر ضرغام

أستاذ المحاسبة المشارك الجامعة اإلسالمية.

-5

د .مفيد الشيخ علي

أستاذ المحاسبة المساعد بجامعة األزهر – غزة.

-6

د .صبري مشتهى

أستاذ المحاسبة المساعد بجامعة القدس المفتوحة – غزة.

-7

د .نافذ بركات

أستاذ اإلحصاء المساعد بالجامعة اإلسالمية.

د

ملحق ()3
جداول تطور قيمة خدمات المورد البشري للسنوات ( )2014- 2013- 2012-2011للقطاعات الخمس
جدول رقم ( )3.1

تطور قيمة خدمات المورد البشري للسنوات ( )2014- 2013- 2012-2011قطاع البنوك
2014
2013
2012
رمز الشركة 2011
56408340 50549358 42091108
39137137.3
BOP
13291569
4873823
2494468
5669856.67
PSE
8634700
7072591
5718974
3303975.28
TNB
E+102.84 14145356 E+101.19
E+101.0557
QUDS
12401252 11516252 13332621
10428175
ISBK
8772424
8448918
6244417
6195059.11
AIB
5507042
4344071
3580986
3475560.91
PCB
6853519
6255828 59640678
615060560
BIPC
المتوسط
3.56E+09 13400775 1.5E+09
1405038840
الحسابي

جدول رقم ()3.2
تطور قيمة خدمات المورد البشري للسنوات ( )2014- 2013- 2012-2011قطاع الخدمات
2014
2013
2012
2011
رمز الشركة
E+082.36
E+092.35
E+091.94
1664778259
PALTEL
782322
900016.8
1490112
134147.126
PEC
3098953
12728382
9892024
7300414.45
WATANIYA
104079.2
117374.9
112721.7
100982.854
ABRAJ
23598004
20749201
19165300
25170482.7
PLAZA
1429892
1170156
2434858
2161644.68
AHC
372855.6
489023.5
498118.8
3968397.17
WASSEL
403916
416942.5
5091145
353072.162
GCOM
151864.5
130973.1
134705
1283325.3
RSR
3011040
2487260
3351357
1713090.45
NSC
المتوسط الحسابي
26911884 2.39E+08 1.98E+08
170696382
ذ

جدول رقم ()3.3
تطور قيمة خدمات المورد البشري للسنوات ( )2014- 2013- 2012-2011قطاع الصناعة
رمز الشركة
AZIZA
BPC
LADAEN
NAPCO
NCI
VOIC
GMC
JPH
JCC
المتوسط
الحسابي

2011

2012

2013

2014

168576.039
1404210.13
188937.629
2862954.87
300454.142
1134266.42
11981126.6
1567705.01
1493488.87

183696.5
15085016
183491
2769179
299132.7
767443.8
1030472
1950048
1439117

184415.1
1545293
13103731768062
309113.3
771404.3
916577.3
1514523
13268580

178964.7
17331782
123128930955079
322239.2
1032253
907821.4
1381772
1149582

4097814

8065524

8257031

4100800.61

ر

جدول رقم ()3.4
تطور قيمة خدمات المورد البشري للسنوات ( )2014- 2013- 2012-2011قطاع االستثمار
رمز الشركة
PADICO
PIIC
PRICO
ARAB
UCI
JREI
المتوسط
الحسابي

2011

2012

2013

2014

19906286.4
23549007
1363209
466703.5
2041339
100511.8

17270542
22167416
2546669
73435.09
2373936
116105.9

30508313
33942698
2416998
214062.5
3454593
11958.29

30542104
34962710
2108160
71951.23
1492664
28958596

4599703

6673507

5453382

ز

11512991

جدول رقم ( ) 3.5

تطور قيمة خدمات المورد البشري للسنوات ( )2014- 2013- 2012-2011قطاع التامين
2014
2013
2012
2011
رمز الشركة
1483863
732.1371
320655.4
5199520
AIG
3027354
1607130
2188525
2122932
TRUST
0
30174671
29148478
2953077
NIC
3161272
3533277
4664395
462744.2
GUI
2604430
2906639
1965456
2613669
TIC
1673646
1645686
1509963
1419351
PICO
المتوسط
2093340
7973481
7895363
1914355
الحسابي
المتوسط
الحسابي
7.22E+08
55022657
3.43E+08
3.17E+08
لجميع
القطاعات

س

ش

ملحق ( ) 4

تصنيف مجتمع الدراسة
مسلسل

رمز الشركة

الشركة
قطاع البنوك و الخدمات المالية

1

بنك فلسطين

BOP

2

سوق فلسطين لألوراق المالية

PSE

3

البنك الوطني

TNB

4

بنك القدس

QUDS

5

البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBK

6

البنك اإلسالمي العربي

AIB

7

النك التجاري الفلسطيني

PCB

8

بنك االستثمار الفلسطيني

PIBC

قطاع الخدمات
9

شركة االتصاالت الفلسطينية

PALTEL

10

الفلسطينية للكهرباء

PEC

11

موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت

WATANIYA

12

شركة أبراج الوطنية

ABRAJ

13

العربية الفلسطينية لمراكز التسوق

PLAZA

14

المؤسسة العربية للفنادق

AHC

15

الفلسطينية للتوزيع و الخدمات اللوجستية

WASSEL

16

جلوبال كوم لالتصاالت

GCOM

17

مصايف رام هللا

RSR

18

مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSC

قطاع الصناعة
19

دواجن فلسطين

AZIZA

20

بيرزيت لألدوية

BPC

21

فلسطين لصناعة اللدائن

LADAEN

22

الوطنية لصناعة االلومنيوم

NAPCO

23

الوطنية لصناعة الكرتون

NCI
ص

مسلسل
24

رمز الشركة

الشركة
مصانع الزيوت النباتية

VOIC

25

مطاحن القمح الذهبي

GMC

26

القدس للمستحضرات الطبية

JPH

27

سجائر القدس

JCC

28

فلسطين للتنمية و االستثمار

PADICO

29

فلسطين لالستثمار الصناعي

PIIC

30

فلسطين لالستثمار العقاري

PRICO

31

المستثمرون العرب

ARAB

32

االتحاد لإلعمار و االستثمار

UCI

33

القدس لالستثمار العقاري

JREI

34

الفلسطينية لالستثمار و االنماء

PID

35

العقارية التجارية لالستثمار

AQARIYA

قطاع االستثمار

قطاع التأمين
36

المجموعة األهلية للتأمين

AIG

37

ترست العالمية للتأمين

TRUST

38

التأمين الوطنية

NIC

39

العالمية المتحدة للتأمين

GUI

40

التكافل الفلسطينية للتأمين

TIC

41

فلسطين للتامين

PICO

42

المشرق للتأمين

MIC

ض

