جامعررررررررررررررررررررة ا هرررررررررررررررررررررر – غرررررررررررررررررررررزة



عمرررررررررررررررررررادة الدراسرررررررررررررررررررات العليرررررررررررررررررررا
كليرررررررررة اال ت ررررررررراد والعلررررررررروم اإلداريرررررررررة
سرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررم المحاسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررربة



متطلبات تطبيق محاسبة الموارد البشرية في مؤسسات التعليم
العالي

(دراسة تطبيقية على الجامعات غير الحكومية بقطاع غزة)
Requirements of Applying Human Resources Accounting in
Higher Education Institutions
إعداد الباحث:
محمد ماهر سليمان شحادة
إشررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ار :
د .إسرررررررررررركودر محمررررررررررررود شرررررررررررروان

د .عمررررررررررررررررررراد محمرررررررررررررررررررد البرررررررررررررررررررا

أسررررررررررررتال المحاسرررررررررررربة المسرررررررررررراعد

أسرررررررررررررررتال المحاسررررررررررررررربة المسررررررررررررررراعد

رررررررررررررررى – غرررررررررررررررزة

جامعرررررررررررررررررررة ا هرررررررررررررررررررر – غرررررررررررررررررررزة

جامعرررررررررررررررة ا

دمت هذه الرسالة استكماالً لمتطلبات الح ول على درجة الماجستير في المحاسبة من كلية
اال ت اد والعلوم اإلدارية جامعة ا هر – غزة.
1437ه2016-م
أ



بسم اهلل الرمحن الرحيم
}ولَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْناهُمْ مِّنَ
الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِريٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيالً{


صدق اهلل العظيم
(سورة اإلسراء ,آية رقم )70

















أ

اإلهداء

إلى أبي الذي وهبني الحياة واألمل والنشأة على شغف االطالع والمعرفة.
وإلى أمي التي تتسابق الكلمات لتخرج معبرة عن مكنون ذاتها والتي عانت الصعاب ألصل
لما انا فيه ،وعندما تكسوني الهموم أسبح في بحر حنانها لتخفف من أآلمي.
وإلى أخوتي وأخواتي ،سليمان ،ومرسي ،وأحمد ،ووئام ،وكرستين ،وفاطمة ،وهدى ،النور
الذي ينير لي درب النجاح.
وإلى أسرتي جميعاً.
وإلى أصدقائي ...أحبكم حباً لو مر على أرض قاحلة لتفجرت منها ينابيع المحبة
واخص بالذكر رفيق الدرب وحبيب القلب إبراهيم محمود الجعبري
وإلى أساتذتي جميعا ...الذين أضاءوا بعلمهم عقول اآلخرنن
وإلى صديقي ومعلمي الحبيب د .يعرب جميل كالب
ثم إلى كل من علمني النجاح والصبر ،وأخص بالذكر خميس
أهدي هذا البحث المتواضع راجياً من المولى عز وجل أن يجد القبول والنجاح.

ب

شكر وتقدير
وص ِّهل اللههم علهى خهاتم الرسهل ،مهن ال
الحمد هلل ذي المن والفضل واإلحسان ،حمداً يليق بجاللهه وعممتههَ .
هي مهن إنجها
نبي بعده .وهلل الشكر أوالً وأخي اًر ،على حسن توفيقهه ،وكهرنم عونهه ،وعلهى مها م حهن وفهتح بهه عل ح
وفرج الههم ،وعلهى ل
هي بوال َهدين كهرنمين ش ِّهقا لهي
وذلل الصعب ،ح
يسر العسيرِّ ،
تفضهله عل ح
لهذه الدراسة ،بعد أن ِّ
طرنق العلم ،وكانا خيهر سهند لهي طيلهة حيهاتي الد ارسهية مهن تشهجيع ودعهاء وصهبر وع هاء أمهحد فهي عمرهمها
على عمل صالح ،وأعانني على برهما.

ين بعميم الفضل والشكر والعرفان بعد هللا سبحانه وتعهالى فهي إنجها ههذا البحهث وهخ ارجهه بالصهورة
كما أَد ُ
المرجوة إلى مشرفي الرسهالة الدكتور :إسكودر محمود شوان و الدكتور :عماد محمد البا الهذين منحهوني

الكثيههر مههن وقههتهم ،وجهههدهم وتوجيهههاتهم وهرشههاداتهم وآرائههم القيمههة ،ومه ِّهد َو يههد العههون لههي دون ضههجر للسههير
قدماً بالدراسة نحو األفضل سائالً المولى القدير أن يجزنهم عني خير الجزاء ونثيبهم األجر إن شاء هللا.
كمهها وأشههكر ك ه مههن الرردكتور علرري الوعررامي لقبولههه لمناقشههة هههذه الد ارسههة بصههفته مناقشهاً داخلي هاً ،وا سررتال
الرردكتور حمرردش شررحدة عررر لقبولههه مناقشههة هههذه الد ارسههة بصههفته مناقش هاً خارجيهاً ،الههذين سههيثرون الد ارسههة
بعلمهم الكبير ومالحماتهم القيمة.

وك ههل إخ ههال

وتق ههدير وعرف ههان بالجمي ههل أتق ههدم بالش ههكر ألس ههتاذتي الكه هرام أعض ههاء الهيل ههة التدرنس ههية بقس ههم

المحاسبة بجامعة األ هر وبجامعة األقصى لهم منى كل الحب والتقدير.

كمه ه هها أقه ه ههدم أعبه ه ههق كلمهه ههات الثنهه ههاء وأخلهه ههص عبه ه ههارات الشهه ههكر لص ه ههاحب الصه ه ههدر الحنه ه ههون والقله ه ههب الكبيه ه ههر

الدكتور :محمود إبراهيم الجعبرش ،أسأل هللا أن يديمه ونحفمه.

وكههذلت أتقههدم واخههص بالش هكر والتقههدير رم هو التواضههع والع ههاء ،مثههال األمههل والتفهها ل عميههد كليههة اإلدارة

والتمونل بجامعة األقصهى الدكتور :ضرال فريرد عبرد ه وحبير القلر الردكتور :أشرر محمرد مشرم
مساعد عميد كلية اإلدارة والتمونل بجامعة األقصى ،لما قاموا به من تسهيل ظروف العمل لي.

ج

كمهها يسهرني ونشهرفني أن اسه ر كههل عرفههان بالجميههل إلههى ا سررتال فررادش خليررس ا سررطس الهذي أفههادني
بعلمه القهيم ،و لهم يبخهل علهي بوقتهه ،وجههده .حيهث أمهدني بهالكثير مهن الم ارجهع والكتهب التهي سهاعدتني فهي

توثيق هذا البحث وهثرائه.

وال يفههوتني أن أذكههر وأخههص بالشههكر ك هالً مههن الههدكتور عبررد الحكرريم الط ر ع لمهها قههدم مههن دفعههات معنونههة
وتشههجيع مسههتمر ،فلههه منههي كههل االحتهرام والتقههدير ،وال أنسههى الصههديق الحبيههب الههدكتور /ضررال أبررو هرررش،

وكذلت الدكتور /محمد غا م ا سطس ،والدكتور /موسى لبد.

وال أنسههى فههي هههذا المقههام الههذي رافقنههي فههي كههل خ هوات الد ارسههة ،وكههان لههي نعههم العههون بعههد هللا تعههالى فقههد

ساندني في تنسيق البحث ،ولهم يبخهل علهى بوقتهه صردققي :محمرود رححري عاشرور  ...فإليهه أتوجهه بجزنهل

شكري وامتناني.

وكما أتوجه بجزنهل الشهكر والعرفهان إلهى ا سرتال الاالرس :عبرد الكرريم دقرا السرر ،لمها بذلهه مهن جههد فهي
تدقيق الرسالة لغوناً ،فجزاه هللا خير الجزاء.
يعجز قلمي عن تسه ير عبهارات الشهكر لههم لمها قهدموه إلهي
وشكر هلل الذي أحاطني بالصحبة ال يبة ..
ُ
ِّ
من ترجمة لكل ما احتجت إليه من المراجع االجنبية  ..فكانوا لي بمثابة األخوة ..
صدققي :يوسف محمد مطرية وصدققي :وائس عبد الكريم السر فجزاهم هللا عني خير الجزاء.
وأتوجه لكل من مد لي يد العون ،ممن لم تسعفني الذاكرة بذكرهم بالشكر ،فجزاهم هللا عني خير الجزاء.
وختامهاً أسههال هللا العلههي القههدير أن يكههون هههذا العمههل خالصهاً لوجهههه ،وأن يجعلههه علمهاً نافعهاً ،ونسه ِّههل لههي بههه
طرنقاً إلى الجنة.

د

ملخص الدراسة
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مت لبات ت بيق محاسبة الموارد البشرنة في مؤسسات التعليم
العالي في ق اع غزة ،حيث تم تحديد أربعة مت لبات تتمثل في كل من مت لب الوعي واالدراك ،ومت لب
االطار العام للنمام المحاسبي ،ومت لب التكاليف الخاصة بالموارد البشرنة ،ومت لب العوائد الخاصة
بالموارد البشرنة ،وبغية تحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،معتمداً على
أسلوب الحصر الشامل لجميع العاملين في الدوائر المالية وكذلت عمداء التخ يط أو الت ونر في
الجامعات غير الحكومية في ق اع غزة والمتمثلة في (جامعة األ هر ،الجامعة اإلسالمية ،جامعة القدس
المفتوحة ،جامعة فلس ين ،جامعة غزة) والبالغ عددهم  68فرداً ،وقد استخدمت االستبانة كأداة رئيسية
لجمع البيانات ،كما واستخدم الباحث برنامج الحزم اإلحصائية  SPSSفي تحليل بيانات الدراسة ،وتوصل
الباحث إلى النتائج التالية:
 -1يعتبر الوعي واالدراك ألهمية ت بيق محاسبة الموارد البشرنة من مت لبات ت بيق محاسبة الموارد
البشرنة.
 -2يعتبر وجود إطار عام لنمام محاسبي من مت لبات ت بيق محاسبة الموارد البشرنة.
 -3يعتبر تحديد التكاليف الخاصة بالموارد البشرنة من مت لبات ت بيق محاسبة الموارد البشرنة.
 -4يعتبر تحديد العوائد الخاصة بالموارد البشرنة من مت لبات ت بيق محاسبة الموارد البشرنة.
 -5ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات المشاركين في الدراسة حول مت لبات ت بيق
محاسبة الموارد البشرنة تعزى للمتغيرات التالية (المسمى الوظيفي ،المؤهل العلمي ،الخبرة العملية،
الجامعة).
وفي ضوء النتائج السا بقة أوصى الباحث بضرورة ت بيق نمام محاسبة الموارد البشرنة في الجامعات غير
الحكومية العاملة بق اع غزة ،وتوفير الجو المناسب لمت لبات ت بيقها ،لما لهذا النمام من أهمية وأهداف
كثيرة.

ه

ABSTRACT
This study aims to identify the requirements of Applying Human Resources
Accounting in Higher Education Institutions. The researcher has determined
these four requirements to deal with: Awareness and perception, the framework
of the accounting system, human resources costs and human resources returns. In
order to achieve the study objects, the researcher used the descriptive analytical
approach depending on a comprehensive survey of all the employees in the
financial departments, as well as, the deans of planning or development in the
non-governmental universities as follows: Al-Azhar University, Islamic
University, Al-Quds Open University, The University and Gaza University.
For this purpose, the researcher used the questionnaire as a key tool and 68
individuals were involved. For the purpose of analysis the researcher used the
SPSS packages what helped to reach the following conclusion:
1. The awareness and perception of the importance of the application of human
resources' accounting is considered as one of human resources' accounting
requirements.
2. The general framework's existence in the accounting system is considered as
one of requirements for the application of human resources' accounting.
3. The identification of human resources costs is considered as one of the
requirements of the application of human resources' accounting .
4. Identifying human resources revenue is considered as a requirement of the
application of human resources' accounting.
5. There are no statistical significant differences between the responses of the
participants of the requirements of applying the human resources' accounting in
higher education non-governmental universities due to the following variables
(job title, educational qualification, practical experience and the university).
In the light of the findings of this study, the researcher recommend that the
application of the human resources' accounting in the non-governmental
universities which work in the Gaza Strip is necessary so it is essential to create
the appropriate environment to apply these requirements for its importance.


و

ائمة المحتويات
المحتوى

ال احة

آية قرانيه

أ

اإلهداء

ب

شكر وتقدير

ج

الملخص باللغة العربية

ه

الملخص باللغة األجنبية ()Abstract

و

قائمة المحتونات
قائمة الجداول

ي

قائمة األشكال

ل

قائمة المالحق

ل
الا س ا ول :خطة الدراسة

المقدمة

2

مشكلة الدراسة

3

فرضيات الدراسة

4

أهداف الدراسة

4

أهمية الدراسة

5

منهجية الدراسة.

5

مجتمع الدراسة.

5

حدود الدراسة

5

مص لحات الدراسة

6

الدراسات السابقة

6

الدراسات العربية

6

الدراسات األجنبية

16

التعقيب العام على الدراسات السابقة

20

أوجه االستفادة من الدراسات وما يميز الدراسة عنها.

21

ز

الا س الثا ي :اإلطار الوظرش
المبحث ا ول :محاسبة الموارد البشرية
تمهيد

23

الت ور التارنخي لمحاسبة الموارد البشرنة

23

تعرنف محاسبة الموارد البشرنة

25

مبررات محاسبة الموارد البشرنة

29

أهمية محاسبة الموارد البشرنة

30

أهداف محاسبة الموارد البشرنة

32

وظائف محاسبة الموارد البشرنة

34

معوقات وصعوبات ت بيق محاسبة الموارد البشرنة

35

القياس المحاسبي لتكلفة الموارد البشرنة

37

أساليب القياس المحاسبي

38

طرق قياس تكلفة الموارد البشرنة

38

نبذة عن مؤسسات التعليم العالي

46

نشأة التعليم العالي في فلس ين

46

ر نة ورسالة التعليم العالي في فلس ين

48

نبذه عن الجامعات غير الحكومية العاملة في ق اع غزة

49

نبذة عن جامعة األ هر.

49

نبذة عن الجامعة اإلسالمية.

49

نبذة عن جامعة فلس ين.

50

نبذة عن جامعة غزة.

50

نبذة عن جامعة القدس المفتوحة.

51

الا س الثالث :اإلطار التطبيقي للدراسة
المبحث ا ول :موهجية الرسالة وإجراءاتها
المقدمة

54

منهجية الدراسة

54
ح

مجتمع وعينة الدراسة

55

أداة الدراسة

56

مقياس ليكارت الخماسي

56

اختبار التو نع ال بيعي

57

األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة

58

صدق االستبانة

59

صدق المقياس

59

ثبات االستبانة

63
المبحث الثا ي :تحليس البيا ات واختبار فرليات الدراسة

المقدمة

66

الخصائص والسمات الشخصية لعينة الدراسة

66

اختبار فرضيات الدراسة

69

تحليل فقرات محور الوعي واالدراك.

69

نتائج اختبار الفرضية األولى.

71

تحليل فقرات محور اإلطار العام للنمام المحاسبي.

72

نتائج اختبار الفرضية الثانية.

74

تحليل فقرات محور تحديد التكاليف الخاصة بالموارد البشرنة.

76

نتائج اختبار الفرضية الثالثة.

77

تحليل فقرات محور تحديد العوائد الخاصة بالموارد البشرنة.

80

نتائج اختبار الفرضية الرابعة.

81

اختبار الفرضية الرئيسة الثانية

83

المبحث الثالث :الوتائج والتوصيات
نتائج الدراسة.

89

توصيات الدراسة.

90

قائمة المراجع.

91

قائمة المالحق.

I
ط

ائمة الجداول
ر م الجدول

الجدول

ر م ال احة

()1

تعرنفات محاسبة الموارد البشرنة

26

()2

تو نع مجتمع الدراسة ونسبة االسترداد

55

()3

درجة مقياس ليكارت الخماسي

56

()4

توضيح مقياس ليكارت الخماسي

57

()5

نتائج اختبار التو نع ال بيعي

57

()6

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور األول والدرجة الكلية للمحور

59

()7
()8
()9
()10

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثاني والدرجة الكلية
للمحور

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثالث والدرجة الكلية
للمحور

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الرابع والدرجة الكلية للمحور
معامل االرتباط بين درجة كل محور من محاور االستبانة والدرجة الكلية
لالستبانة

60
61
62
63

()11

معامل الفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة

63

()12

تو نع عينة الدراسة وفقا للمسمى الوظيفي

67

()13

تو نع عينة الدراسة وفقا للمؤهل العلمي

67

()14

تو نع عينة الدراسة وفقا للخبرة العملية

68

()15

تو نع عينة الدراسة وفقا السم الجامعة

69

()16

المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال( )sig.لكل فقرة من فقرات المحور األول

70

()17

المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال( )sig.لكل فقرة من فقرات المحور الثاني 

73

()18

المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال( )sig.لكل فقرة من فقرات المحور الثالث 

76

()19

المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال( )sig.لكل فقرة من فقرات المحور الرابع 

80

()20

ترتيب مت لبات ت بيق محاسبة الموارد البشرنة

82

()21

اختبار تحليل التباين األحادي(متغير المسمى الوظيفي)

83

()22

اختبار تحليل التباين األحادي (متغير المؤهل العلمي)

84

ي

()23

اختبار تحليل التباين األحادي (متغير الخبرة العلمية)

86

()24

اختبار تحليل التباين األحادي (متغير اسم الجامعة)

87

ائمة ا شكال
م

الشكس

ر م ال احة

()1

اهداف محاسبة الموارد البشرنة

34

()2

معوقات ت بيق محاسبة الموارد البشرنة

36

ائمة الم حق
م

الملحق

ر م ال احة

()1

قائمة المحكمين

I

()2

االستبانة في صورتها النهائية

II

ك

الا س ا ول

اإلطار العام للدراسة والدراسات السابقة
 مقدمة الدراسة.
 مشكلة الدراسة.
 فرضيات الدراسة.
 أهداف الدراسة.
 أهمية الدراسة.
 منهجية الدراسة.
 مجتمع الدراسة.
 حدود الدراسة.
 مص لحات الدراسة.
 الدراسات السابقة.

1

أوالً :مقدمة الدراسة
لقد أدى التحول الجوهري في االقتصاد العالمي من اقتصاد يعتمد على الصناعة إلهى اقتصهاد قهائم
على المعرفة إلى نشوء طلب على خدمات التقنية الحديثة التي يقدمها أفراد يتمتعون بقهدرات علميهة ومهنيهة
عاليهة ،لههذا أصههبح هنههاك تركيههز مت ازيههد علههى أرس المههال البشههري إلههى جانههب رأس المههال المههادي لتقههديم هههذه
الخدمات (المدهون،2015 ،

.)120

وفي السنوات األخيرة اد االهتمام بعنصر الموارد البشرنة نم اًر للت ور التكنولوجي وما رافقه من حاجة إلى

م هوارد بش هرنة علههى مسههتوى عه ي
هال مههن التعلههيم والتههدرنب قههادرة علههى إدارة هههذه التكنولوجيهها وتوظيفههها لتحقيههق
أهههداف المنممههات ،وبههذلت أصههبح العنصههر البشههري فههي المنممههة أحههد المههؤثرات األساسههية التههي تحقههق مي هزة
تنافسية ،ومن هنا بر العديد من االتجاهات التهي تهدعو إلهى رسهملة تكهاليف المهوارد البشهرنة ،والحاجهة إلهى
اإلفصاح عن قيمة الموارد البشرنة في القوائم المالية للمنممات (الصقر،2013 ،

.)162

ونعتبههر موضههوع محاسههبة الم هوارد البش هرنة مههن الموضههوعات الحديثههة نسههبياً فههي مجههال المحاسههبة ،حيههث أن
تههارنم محاسههبة المهوارد البشهرنة فههي الفكههر المحاسههبي يرجههع إلههى عقههد السههتينيات مههن القههرن العشهرنن ،نتيجههة
لت ور أحد مدارس علم إدارة األفراد ،والتهي قامهت علهى فرضهية أن البشهر ههم مهورد تنميمهي ذو قيمهة هامهة
(العياشي وكرنمة،2014 ،

.)8

إن محاسههبة الم هوارد البش هرنة تههزود اإلدارة بمعلومههات قابلههة للقيههاس حههول قيمههة األصههول البش هرنة بالمنممههة،
هررات المناسهبة ( Arora,
األمر الذي سهيمكن إدارة المنممهات مهن تشهخيص المشهكالت المختلفهة واتخهاذ الق ا
.)2012
وتعهد الجامعهات م محهاً للشههعوب الناهضههة لتحقيههق أمانيههها وأهههدافها ،وباتههت البوابههة الرئيسههة التههي تنفههذ منههها
المجتمعههات المعاصهرة إلههى جسههر التقههدم والرقههي الههذي يوصههل إلههى أعلههى وأسههمى م ارتههب العهزة والك ارمههة إلههى
أرض خصههبة بههالعلم والتكنولوجيهها التههي تس هود عههالم اليههوم ،فهال تعههد الجامع هات منفصههلة عههن بيلتههها ،بههل هههي
مؤسس هات مجتمعيههة تههؤثر وتتههأثر بههالمروف السياسههية واالقتصههادية واالجتماعيههة ،وتعك ه
المجتمع من ت ورات (حرب،2011 ،

.)65
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مهها يعيشههه ه ههذا

لههذا فإنههه يقههع علههى رأس أولونههات إدارة هههذه الجامعههات تأهيههل وتنميههة المهوارد البشهرنة ،وتمكينههها ممهها يجعلههها
ق ههادرة عل ههى المس ههاهمة الحقيقي ههة والفاعل ههة ف ههي تحقي ههق التنمي ههة االقتص ههادية والثقافي ههة واالجتماعي ههة والسياس ههية
الهادفة (شبير،2015 ،

.)3

وان القاً من الدور المهم الهذي تلعبهه مؤسسهات التعلهيم العهالي وخصوصهاً الجامعهات الفلسه ينية فهي ت هونر
المجتمع المحلي من كافة الجوانب ،تأتي هذه الدراسة لتسليط الضوء على مت لبات ت بيق محاسبة الموارد
البشرنة نم اًر ألن العنصر البشري يشكل العمود الفقهري لتقهديم خهدمات المؤسسهات وتحسهين أدائهها وضهمان
استمرارها.
ثا ياً :مشكلة الدراسة
إن م ههن الض ههروري االهتم ههام بكاف ههة البيان ههات الت ههي تتعل ههق به هالموارد البشه هرنةك لك ههي يك ههون باإلمك ههان
االس ههتفادة منه هها ف ههي كاف ههة المج ههاالت الت ههي تحت ههاج إل ههى اتخ ههاذ قه ه اررات بش ههأنها ( العياش ههي وكرنم ههة،2014 ،
.)7
وتكم ههن مشه ههكلة الد ارسه ههة ف ههي كه ههون الم ه هوارد البش ه هرنة له هها دور مهه ههم جه ههداً ف ههي نجه ههاح أي مؤسسه ههة وخاصه ههة
الخدماتية ،كونها تعتمد بشكل أساسي علهى المهورد البشهري ،كمها أن المنشهتت تفقهد جهزءاً مهن بياناتهها إذا لهم
تكن لديها بيانات عن محاسبة الموارد البشرنة.
وقههد أشههارت د ارسههة الجعيههدي ( )2007إلههى أن مؤسسههات التعلههيم العههالي ال ت بههق محاسههبة المهوارد البشهرنة،
ولكي تحقق تلت المؤسسات األداء األمثل لها ،عليها ت بيق محاسبة الموارد البشرنة بإحدى طرق المعالجة
المحاسههبية ،ولكههي يحقههق هههذا الت بيههق الهههدف المنشههود ،البههد مههن معرفههة مت لبههات ت بيههق محاسههبة الم هوارد
البشرنة ،وتأسيساً على ما تقدم فإن مشكلة الدراسة تتمثل في اإلجابة على السؤال الرئي

التالي:

ما متطلبات تطبيق محاسبة الموارد البشرية في مؤسسات التعليم العالي بقطاع غزة؟
ونتفرع من هذا السؤال األسللة الفرعية التالية:
 هل يعتبر االدراك والوعي ألهمية ت بيق محاسبة الموارد البشرنة من مت لبات ت بيقها؟
 هل يعتبر وجود إطار عام لنمام محاسبي من مت لبات ت بيق محاسبة الموارد البشرنة؟
 هل يعتبر تحديد التكاليف الخاصة بالموارد البشرنة من مت لبات ت بيق محاسبة الموارد البشرنة؟
 هل يعتبر تحديد العوائد الخاصة بالموارد البشرنة من مت لبات ت بيق محاسبة الموارد البشرنة؟
3

 هل توجد فروق ذات داللة احصائية بين إجابات المبحوثين حول مت لبات ت بيق محاسبة المهوارد
البشرنة تعزى للمتغيرات الشخصية (المسمى الوظيفي ،المؤهل العلمي ،الخبرة العلمية ،الجامعة)؟
ثالثاً :فرليات الدراسة
يحاول الباحث من خالل الدراسة اختبار الفرضيات التالية:
 الارلررية الرئيسررة ا ولررى :ال يعتبههر الههوعي واالدراك ألهميههة ت بيههق محاسههبة الم هوارد البش هرنة مههن
مت لبات ت بيق محاسبة الموارد البشرنة.
 الارلية الرئيسة الثا ية :ال يعتبر وجود إطار عهام لنمهام محاسهبي مهن مت لبهات ت بيهق محاسهبة
الموارد البشرنة.
 الارلية الرئيسة الثالثة :ال يعتبر تحديد التكهاليف الخاصهة بهالموارد البشهرنة مهن مت لبهات ت بيهق
محاسبة الموارد البشرنة.
 الارلررية الرئيسررة الرابعررة :ال يعتبههر تحديههد العوائههد الخاصههة بههالموارد البشهرنة مههن مت لبههات ت بيههق
محاسبة الموارد البشرنة.
 الارلرررية الرئيسرررة الخامسرررة :ال توج ههد ف ههروق ذات دالل ههة احص ههائية ب ههين اجاب ههات المش ههاركين ف ههي
الد ارسهة حهول مت لبهات ت بيهق نمهام محاسهبة المهوارد البشهرنة تعهزى للمتغيهرات (المسهمى الههوظيفي،
المؤهل العلمي ،الخبرة العملية ،اسم الجامعة).
رابعاً :أهدا

الدراسة

يحاول الباحث من خالل الدراسة الحالية تحقيق األهداف اآلتية:
 .1التعرف إلى مت لبات الوعي واإلدراك ألهمية ت بيق محاسبة الموارد البشرنة.
 .2التعرف إلى مت لبات وجود إطار عام لنمام محاسبي لت بيق محاسبة الموارد البشرنة.
 .3بيان المعلومات الكمية المتعلقة بالتكاليف الخاصة بالموارد البشرنة كمت لب لت بيق النمام.
 .4بيان المعلومات الكمية المتعلقة بالعوائد الخاصة بالموارد البشرنة كمت لب لت بيق النمام.
 .5تحديد مت لبات ت بيق نمام محاسبة الموارد البشرنة.
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خامساً :أهمية الدراسة
تكم ههن أهمي ههة الد ارس ههة الحاليه هة ف ههي أهمي ههة الموض ههوع ال ههذي تتناول ههه ،حي ههث إنه هها س ههعت إل ههى د ارس ههة
مت لبات ت بيهق محاسهبة المهوارد البشهرنة فهي مؤسسهات التعلهيم العهالي ،وقهد أثهرت الد ارسهة المعرفهة فهي ههذا
المجههال ،ممهها أسههفر عنههه معرفههة مت لبههات ت بيههق محاسههبة الم هوارد البش هرنة فههي مؤسسههات التعلههيم العههالي،
خاصههة أن هههذه الد ارسههة تناولههت شهرنحة مهمههة وفعالههة مههن العههاملين ،وهههي فلههة العههاملين فههي الههدوائر الماليههة
وعمههداء التخ ههيط أو الت ههونر فههي الجامعههات ،كمهها أنههها تعتبههر مصههد اًر للبههاحثين والدارسههين الههذين يههودون
التعرف على مت لبات الت بيق األساسية لنمام محاسبة الموارد البشرنة ،و ستشكل نق هة ان هالق للبهاحثين
المستقبليين إلجراء المزند من البحوث في هذا المجال .

سادساً :موهجية الدراسة
بنههاء علههى طبيعههة الد ارسههة واألهههداف التههي تسههعى إلههى تحقيقههها فقههد اسههتخدم الباحههث المههنهج الوصههفي
التحليلههي ،والههذي يعتمههد علههى د ارسههة المههاهرة كمها توجههد فههي الواقههع ونهههتم بوصههفها وصههفا دقيقهها ونعبههر عنههها
تعبيه ار كيفيهاً وكميهاً ،كمهها ال يكتفههي هههذا المههنهج عنههد جمههع المعلومههات المتعلقههة بالمههاهرة مههن أجههل استقصههاء
مماهرها وعالقاتها المختلفة  ،بل يتعداه إلى التحليل والربط والتفسهير للوصهول إلهى اسهتنتاجات يبنهي عليهها
التصور المقترح بحيث يزند بها رصيد المعرفة عن الموضوع .
سابعاً :مجتمع الدراسة
بنههاء علههى مشههكلة الد ارسههة وأهههدافها فههان المجتمههع المسههتهدف يتكههون مههن جميههع العههاملين فههي الههدائرة الماليههة
ممثلة به (النائب اإلداري والمالي ،والمدير المالي ،والمراقب المالي ،ور ساء األقسام ،والمحاسهبون) ،إضهافة
إلى عميد التخ يط أو الت ونر بالجامعة.
وقههد تك ههون مجتم ههع الد ارس ههة م ههن ( )5جامع ههات ،وبل ههغ ع ههدد الع ههاملين المس ههتهدفين فيه هها ( )77ف ههردا ،واعتم ههد
الباحث على أسلوب الحصر الشامل وذلت لقلة الجامعات غير الحكومية العاملة بق اع غزة.
ثامواً :حدود الدراسة:
 .1الحررد البشرررش :تتضههمن العههاملين فههي العههاملين بالههدائرة الماليههة ممثلههة ب (نائههب اداري ومههالي ،م ارقههب
مههالي ،عميههد التخ ههيط والت ههونر ،مههدير مههالي ،رئههي
عمداء التخ يط أو الت ونر بالجامعات.
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قسههم فههي الههدائرة الماليههة ،محاسههب) ،إضههافة إلههى

 .2الحد المكرا ي :الجامعهات غيهر الحكوميهة فهي المحافمهات الجنوبيهة فهي ق هاع غهزة الممثلهة فهى (جامعهة
األ ههر ،الجامعههة اإلسهالمية ،جامعههة القهدس المفتوحههة ،جامعههة فلسه ين ،جامعههة غهزة) ،وهههي الجامعههات
المدرجة في سجالت و ارة التربية والتعليم العالي.
 .3الحد الزما ي :العام (.)2016
تاسعاً :م طلحات الدراسة
الموارد البشرية :مجموعة من قهوة العمهل المسهتقرة والفعالهة والمتعاونهة والقهادرة علهى العمهل والراغبهة فيهه ،أو
كونه هها نش ههاطا ادارن هها متعلق هها بتحدي ههد احتياج ههات المش ههروع م ههن الق ههوى العامل ههة وتوفيره هها باألع ههداد والكف ههاءات
المحددة وتحقيق االستفادة منها بأعلى كفاءة ممكنة (ال ائي وآخرون،2006 ،

.)38

محاسبة الموارد البشرية :مجموعة مهن المفهاهيم والمبهادا واألسهاليب واإلجهراءات التهي تحكهم عمليهة تحديهد
وقيههاس وعههرض المعلومههات المتعلقههة بههالموارد البش هرنة وذلههت بقصههد إيصههال تلههت المعلومههات ل ط هراف ذات
المصلحة (م ر والسون ي،2008 ،

.)434

عاش اًر :الدراسات السابقة
 الدراسات العرحية:
 -1دراسرة (المرردهون )2015 ،بعوروان :تطبيررق محاسرربة المروارد البشرررية فرري البورو التجاريررة فرري
فلسطين  :دراسة ميدا ية .
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دوافهع وقواعهد ومبهادا ت بيهق محاسهبة المهوارد البشهرنة فهي البنهوك
التجارنههة ،والتعههرف علههى الصههعوبات والمعوقههات التههي تواجههه ت بيقههها .اعتمههدت الد ارسههة علههى اسههتبانة ت ههم
تجميعههها مههن البنههوك التجارنههة وذلههت مههن عينههة عههددها ( )48موظفهها مههن الههذين يشههغلون الم اركههز الوظيفيههة
كمدير عام ،مدير مالي ،مراقب مالي ،مدير موارد بشرنة ،ورئهي

قسهم محاسهبة ،وقهد توصهلت الد ارسهة إلهى

عدة نتائج أهمها:
 -يوجد دوافع لت بيق محاسبة الموارد البشرنة في البنوك التجارنة العاملة في فلس ين.
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 ال تقههوم البنههوك التجارنههة العاملههة فههي فلس ه ين باسههتخدام القواعههد والمبههادا لت بيههق محاسههبة الم هواردالبش هرنة باسههتثناء قيامههها برسههملة النفقههات المدفوعههة مقابههل تههدرنب المههوظفين ،واسههتخدامها أسههلوب
التكلفة التارنخية في قياس تكلفة المورد البشري.
 هناك عديد من الصعوبات والمعوقات التي تواجه ت بيق محاسبة المهوارد البشهرنة مهن أهمهها ،عهدموجود حق ملكية قانوني للمورد البشري يكون مبر اًر لمعاملته كأصهل ،وكهذلت صهعوبة تقهدير العوائهد
المستقبلية للموارد البشرنة ،وتمست اإلدارة بنمام المحاسبة التقليدي ومقاومة التغيير لصعوبة قياس
الم ههورد البش ههري م ههن خ ههالل اإلط ههار التقلي ههدي ،وك ههذلت ع ههدم الرغب ههة ف ههي اإلفص ههاح ع ههن المعلوم ههات
الخاصة بالموارد البشرنة حفاظا على سرنتها.
وف ههي ض ههوء النت ههائج أوص ههت الد ارس ههة بض ههرورة قي ههام البن ههوك التجارن ههة بت بي ههق محاس ههبة المه هوارد البشه هرنة
ألهميتها في تحديد وقياس تكلفة الموارد البشرنة وضب ها إدارنا وماليا ،وضرورة عقد دورات ومؤتمرات
علمية تساهم في توضيح الر ى حول آليات ت بيهق محاسهبة المهوارد البشهرنة وهيضهاح م ازيها ههذا النمهام
المحاسبي وانعكاساته اإليجابية على البنوك.
 -2دراسة ( ويدر )2014 ،بعووان :التأصيس والقياس المحاسبي لرأس المرال البشررش فري موظمرات
االعمال الحديثة .
هههدفت هههذه الد ارسههة إلههى التعههرف إلههى مفهههوم محاسههبة المهوارد البشهرنة ومهدى امكانيههة اعتبههار المههورد
البشههري أص هالً قههابالً للقيههاس مثههل بههاقي األصههول األخههرى الموجههودة فههي المنممههة ،مههع إب ه ار بعههط ال ههرق
واألسههاليب المسههتعملة فههي منممههات األعمههال الحديثههة لقيههاس قيمههة المههورد البشههري ،وكههذلت طههرق إهههالك هههذا
المورد باعتباره اصالً قابالً للقياس والتناقص عبر الزمن.
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:
 حتههي يمك ههن اعتبههار عنص ههر مهها اصه هالً م ههن األصههول يج ههب أن تتههوفر في ههه مجموعههة م ههن المع ههاييراألساسههية أال وهههي :معيههار الملكيههة ،ومعيههار القههدرة االنتاجيههة ،ومعيههار العوائههد والخههدمات المسههتقبلية
ومعيار القابلية للقياس.
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 تعبهر محاسهبة المهوارد البشهرنة عهن قهدرتها علهى حسهاب مجمهل التكهاليف التهي انفقهت فهي اسههتق ابالعنصر البشري ،واعتباره موردا ولي

كأصل قابل للتملت بشكل كامل كبقية األصول االخرى.

 تهههدف محاسههبة المهوارد البشهرنة بشههكل عههام إلههى تقههديم المعلومههات الضههرورنة التههي تسههاعد المنممههةعلى استق اب وتوظيف وت ونر الموارد البشرنة ذات الكفاءة العالية التي تحقق أهداف المنممة.
-

تعتمههد محاسههبة الم هوارد البشهرنة علههى مجموعههة مههن التقنيههات وال ههرق لتقيههيم الم هوارد البش هرنة داخههل
المنممة من حيث العائد والتكلفة ومن بين هذه ال رق :طرنقة التكلفة التارنخية ،وطرنقة اإلحهالل،
وطرنق ههة التكلف ههة البديل ههة ،وطرنق ههة العوائ ههد المس ههتقبلية ،وطرنق ههة التكلف ههة االقتص ههادية ،وطرنق ههة تكلف ههة
االستبدال ،وطرنقة المضاعف ،وطرنقة رسملة االجور.

 -3دراسة (رالي )2014 ،بعوروان :مردى إمكا يرة تطبيرق محاسربة المروارد البشررية فري الجامعرات
(دراسة تطبيقية على جامعة القادسية)
ت رقههت هههذه الد ارسههة إلههى بيههان إمكانيههة ت بيههق محاسههبة الم هوارد البش هرنة فههي الجامعههات مههن خههالل
عينههة البحههث جامعههة القادسههية .وقههد تههم إعههداد اسههتمارة اسههتبيان باالسههتفادة مههن الد ارسههات السههابقة فههي هههذا
المجههال ،تههم تو نعههها علههى عينههة شههملت ( )64مههن مههدراء وبعههط مههوظفي أقسههام ووحههدات الماليههة والرقابههة
والتهدقيق الهداخلي فهي جامعهة القادسههيةك للتعهرف علهى آرائههم مهن خههالل اإلجابهة علهى أسهللة االسهتبيان وبعههد
تحليل اإلجابات كانت أهم النتائج التي تم التوصل إليها:
-

كان مستوى تأييد عينة البحث لعدم وجود الهوعى الكهافي بأهميهة وضهرورة ت بيهق محاسهبة المهوارد
البش هرنة فههي الجامعههات بشههكل متوسههط ،إذ كههان مفهههوم محاسههبة الم هوارد البش هرنة ال يحمههى باهتمههام
كبير لدى إدارات الجامعة ،وأن الجامعة ال تسعي إلى ت بيقها.

 كم هها أن مس ههتوى تأيي ههد عين ههة البح ههث  -لك ههون النم ههام المحاس ههبي الم ب ههق ف ههي الجامع ههات ال يلب ههىمت لبههات ت بيههق محاسههبة المهوارد البشهرنة بشههكل عههام  -كههان مرتفعهها ألسههباب منههها صههعوبة قيههاس
قيمة الموارد البشرنة لتفهاوت قهدراتها ،ولكهون النمهام المحاسهبي مقيهداً بنصهو

قانونيهة لهم يهرد فيهها

اعتبار الموارد البشرنة أصوال ،وكذلت النمام المحاسبي ال يعترف باالندثار على األصول وبالتالي
ال يمكنه ت بيق االستنفاذ على الموارد البشرنة.
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 عدم إمكانية ت بيهق محاسهبة المهوارد البشهرنة فهي الجامعهات حاليها ،لعهدم تهوفر مسهتلزمات ت بيقهها،وهههذا يعنههى أن محاسههبة المهوارد البشهرنة مهها الههت فههي إطارههها النمههري ولههم تجههد المرتكهزات األساسههية
لت بيقها في الواقع العملي.
وأوصت الدراسة بضرورة تضمين المناهج الد ارسهية فهي أقسهام كليهات اإلدارة فهي الجامعهات مواضهيع تتنهاول
المحاسبة عن الموارد البشرنة وطرق معالجة البيانات الخاصة بها والمبادا ذات الصلة بهها ،وكهذلت تنمهيم
برامج تدرنبية وورش متخصصة للتعرنف بأهمية راس المال البشري وضرورة وجود نمام محاسبي لمعالجهة
بياناته ،وتصميم سجالت خاصة لتوثيق بيانات التكاليف الخاصة بمنتسهبي الجامعهة ،إلهى جانهب السهجالت
المنصو

عليها قانونيا والتي يتم مسكها حاليا.

 -4دراسة (ال قر )2013 ،بعووان :محاسبة الموارد البشرية :الماهوم واالهمية دراسة على عيورة
من الشركات الع ار ية في الب رة
أهتمههت هههذه الد ارسههة بإظهههار مههدى أهميههة محاسههبة الم هوارد البش هرنة وقيههاس مههدى معرفههة الشههركات
العراقيههة بمحاسههبة الم هوارد البش هرنة ،ومهها المنههافع التههي يمك هن أن تتحقههق مههن ت بيقههها فههي الشههركات العراقيههة،
واعتمدت الدراسة على األسلوب الوصفي التحليلي وأعهدت اسهتبانة خاصهة بالبحهث ،وو عهت االسهتبانة علهى
عدد من المحاسبين والمختصين بالموارد البشهرنة والمهدراء وأعضهاء مجله

اإلدارة والمهدققين الخهارجيين فهي

الشركات العراقية ،وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج األتية:
-

تبين أن الشركات العراقية بشكل عام لي

لديها معرفة بمحاسبة الموارد البشرنة.

 تبههين أن ت بيههق محاسههبة الم هوارد البش هرنة فههي الشههركات العراقيههة يههؤدي إلههى تههوفير معلومههات تفيههدالمستثمرنن في تحسين ق ارراتهم االستثمارنة.
 تب ههين أن ت بي ههق محاس ههبة المه هوارد البش ههرنة ف ههي الش ههركات العراقي ههة يس ههاعد اإلدارة فه هي عملي ههة اتخ ههاذالق اررات وبشكل كبير.
 تبين أن هنالت تأييداً وبدرجهة متوسه ة لوجهود تهأثير لت بيهق محاسهبة المهوارد البشهرنة فهي الشهركاتالعراقية على االفراد العاملين بصورة ايجابية.
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 -5دراسة (ع وش )2012 ،بعووان :أثر تطبيق القياس واإلف اح عن تكلاة الموارد البشرية علرى
القوائم المالية ( .دراسة تطبيقية في الشركات العامة لتجارة المواد اإل شائية)
هدفت هذه الدراسة إلى بيان ت بيق القياس واإلفصاح عن تكلفة المهوارد البشهرنة فهي القهوائم الماليهة
من خالل ت بيهق محاسهبة المهوارد البشهرنة والتهي عالجهت المهوارد البشهرنة علهى أنهها أصهول يجهب اإلفصهاح
عههن تكاليفههها فههي قائمههة المركههز المههالي إضههافة إلههى اسههتنفادها وفههق المبههادا المحاسههبية المقبولههة قبهوالً عامهها،
حيههث افترض هت الد ارسههة أن ت بيههق القيههاس واإلفص هاح عههن تكلفههة الم هوارد البش هرنة لههه أثههر هههام علههى الق هوائم
الماليهة المتمثلههة بقهائمتي الههدخل والمركههز المهالي وذلههت مهن خههالل د ارسههة ت بيقيهة فههي (الشهركة العامههة لتجههارة
المواد اإلنشائية) وقد توصلت الدراسة بعدها إلى مجموعة من النتائج أهمها:
 تعتب ههر محاس ههبة المه هوارد البشه هرنة أداة لتحدي ههد وقي ههاس البيان ههات المتعلق ههة ب ههالموارد البشه هرنة لمس ههاعدةمتخذي الق اررات الداخلية.
 إن تجاهههل أهميههة الم هوارد البش هرنة وعههدم قيههام الشههركات العامههة مههن المحاسههبة عههن مواردههها البش هرنةواإلفصههاح عنههها ف ههي قوائمههها الماليههة ي ههؤدى بالنهايههة إلههى اتخ ههاذ ق ه اررات غيههر س ههليمة وعههدم إنج هها
األهداف.
 إن رسه ههملة الم ه هوارد البش ه هرنة يت له ههب اإلفصه ههاح عنهه هها فه ههي الق ه هوائم الماليه ههة حيه ههث يسه ههتلزم إدراجهه ههاكموجودات في قائمة المركز المالي.
 إن ت بيق محاسهبة المهوارد البشهرنة يهوفر تقهارنر ماليهة داخليهة وخارجيهة أكثهر إفصهاحاً ،إضهافة إلهىمميزات أخرى ال يوفرها النمام المحاسبي التقليدي.
 إن األنممة الموجودة في الشركات العراقية ال تلبي مت لبات الموارد البشرنة إضافة إلى عدم وجوداهتمام واضح للشركات بت بيق محاسبة الموارد البشرنة بالرغم من اهتمام هذه الشركات باالستثمار
بكثافة في العنصر البشري.
وأوصت الدراسة بضرورة اتخاذ االجراءات والسياسات الرسمية من أجل ت بيق محاسبة الموارد البشرنة مهن
خالل وضع نمهام محاسهبي للمهوارد البشهرنة كجهزء مهن النمهام المحاسهبي العهام والعمهل علهى إعهداد سهجالت
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تحليليههة ومحاسههبية للتسههجيل والتبونههب وقيههاس عناصههر تكههاليف الم هوارد البش هرنة مههن أجههل إظهارههها بههالقوائم
المالية.
 -6دراسة (جواد وعيدش )2012 ،بعوروان :إمكا يرة تطبيرق محاسربة المروارد البشررية فري الشرركات
الع ار ية بحث تطبيقي في شركة اط ميسان
تناولهت الد ارسههة التعههرف علههى إمكانيههة ت بيههق محاسههبة المهوارد البش هرنة فههي الشههركات العراقيههة ،وقههد
اسههتخدمت الد ارسههة المههنهج الوصههفي التحليلههي وأعههدت اسههتبانة وو عههت علههى عههدد مههن العههاملين فههي أقسههام
الحسابات بالمسميات الوظيفية (مدير حسابات ،محاسب ،معهاون محاسهب ،مهدقق) ،وتوصهلت الد ارسهة إلهى
النتائج التالية:
 أ َن النمهام المحاسهبي المتبهع حاليها علههى الهرغم مهن وجهود بعهط القصههور فيهه يمكهن أن يضهم تحههتطياته محاسبة الموارد البشرنة.

 تههم إج هراء بعههط التعههديالت واإلضههافات فههي الميزانيههة العموميههة لتغ ههى مت لبههات محاسههبة الم هواردالبشرنة كأصل ضمن فقرة الموجودات وتحديدا الموجودات المعنونة بعد تنزنل االستهالك.
 فصل النفقات الرأسمالية في الموارد البشرنة (االستق اب والتعيين والتأهيل واالختيار والتدرنب) منالنفقههات الجارنههة (الرواتههب واألجهور والمكافههتت واالسههتهالك) يههؤدي إلههى صههحة نتههائج أعمههال الشههركة
(صافي الربح وصافي الخسارة).
 اسههتحداث مجموعههة مهن الههدفاتر والسههجالت الخاصههة بههالموارد البشهرنة تحليليههة وتفصههيلية تشههمل كههلالمفردات.
 مست قوائم إضافية مثل ملخص االستثمار ومجرى االستثمار لإلفصاح عن الموارد البشرنة. -7دراسة (المعمورش )2012 ،بعووان تحدقات اإلف اح المحاسبي عن الموارد البشرية
ت رقههت هههذه الد ارسههة إلهى معرفهة أهههم تحههديات اإلفصههاح المحاسههبي عههن المهوارد البشهرنة ،واعتمههدت
هههذه الد ارسههة المههنهج االسههتداللي فههي تنههاول مشههكالت الد ارسههة واثبههات فرضههياتها لمالئمتههه ألغ هراض الد ارسههة
وتحقيقاً ألهدافها من خالل استعراض األدبيات النمرنة المتعلقة بموضوع البحث.
وقد توصلت هذه الدراسة إلى أهم النتائج بخصو
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تحديات اإلفصاح كان أهم ما يخصنا منها:

 ضههعف اهتمههام الفكههر المحاسههبي باإلفصههاح عههن الم هوارد البش هرنة أدى إلههى وجههود قصههور فههي التمثيههلالصادق للقوائم المالية.
 تتمثل محددات االفصاح المحاسبي عن الموارد البشرنة المتعلقهة بهالت بيق المحاسهبي باتسهاع األفكهارالتي تنادي بعدم رسملة الموارد البشرنة بين المحاسهبين ،وارتبهاط غالبيهة اإلنفهاق علهى المهوارد البشهرنة
إلى اي اردي ورأسمالي ،وصعوبة تحديد فترة إطفاء اإلنفاق الرأسمالي.
وقد أوصت الدراسة بضرورة اعتماد أساليب موضوعية لتقونم الموارد البشرنة كإفصاح ملحق للقهوائم الماليهة
ضه ههمن تقرنه ههر اإلدارة لزنه ههادة موثوقيه ههة الق ه هوائم الماليه ههة ،وهقامه ههة نه ههدوات متخصصه ههة مه ههن الجهه ههات المنممه ههة
لالقتصههاديات الوطنيههة إلب ه ار دور الم هوارد البش هرنة فههي االقتصههاد الكلههي والجزئههي وأهميههة ت ههونر االسههتثمار
فيها.
 -8دراسة (المطيرش )2010 ،بعووان تطبيق ظم محاسبة الموارد البشرية في الشركات المساهمة
العامة بدولة الكويت "
كشههفت هههذه الد ارسههة عههن مههدى ت بيههق نمههم محاسههبة الم هوارد البش هرنة فههي الشههركات المسههاهمة العامههة
بدولهة الكونههت ،ومبههررات ومبههادا ومعوقههات ههذا الت بيههق ،وقههد تههم تصههميم اسهتبانة مههن  25فقهرة تههم تو نعههها
على  60مدي اًر مالياً و  23وسي اً مالياً و  60مدققاً خارجياً من مكاتب التدقيق ،وقد تم التوصل إلهى عهدة
نتائج أهمها:
 تأييد عينة الدراسة لمبررات ت بيق النمام. تأييههد عينههة الد ارسههة للمبههادا والقواعههد التههي تحكههم ت بيههق النمههام بشههكل مرتفههع وقههد كانههت فلههة المههديرننالماليين هي األكثر تأييداً.
 هناك عدة معوقات تحول دون ت بيق هذا النمام.وأوصههت الد ارسههة بتشههجيع الشههركات علههى ت بيههق نمههام محاسههبة الم هوارد البش هرنة لمهها يههوفره مههن معلومههات
مناسبة عن تكلفة ونوعية تلت الموارد.
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 -9دراسة (سالم )2008 ،بعووان :مدى أهمية القيراس واإلف راح المحاسربي عرن تكلارة المروارد
البشرية وأثره على اتخال الق اررات المالية
هههدفت هههذه الد ارسههة إلههى التعههرف علههى مههدى اإلدراك ألهميههة المحاسههبة عههن تكلفههة الم هوارد البش هرنة
وأهميههة القيههاس واإلفصههاح المحاسههبي عههن تكلفههة الم هوارد البش هرنة مههع بيههان تههأثير ذلههت علههى اتخههاذ الق ه اررات
الماليههة ،واسههتخدمت الد ارسههة المههنهج الوصههفي التحليلههي ،واعههدت اسههتبانة كههأداة رئيسههية لجمههع البيانههات حههول
الدراسة ،وتكون مجتمع الدراسة من فلات متخذي الق اررات في كبرى الشركات العاملة في ق اع غزة وبلغت
العينة المأخوذة من المجتمع  100شركة ،وتم التوصل إلى عدة نتائج كان أهمها :
أن هناك إهماالً للمدخل الدفتري والسجالت
 يوجد اهتمام مقبول بالبيانات الخاصة بالموارد البشرنة إالَ َالمنممة للقياس المحاسبي للموارد البشرنة.

 تمد المحاسبة عن الموارد البشرنة المستخدمين لها بالمعلومات الكميهة والماليهة عهن تكلفهة االسهتق ابوالمحافمههة عليههها وطههرق اسههتخدامها وتقييمههها ،ممهها يسههاعد المختصههين فههي الم هوارد البش هرنة المتاحههة
واستخدامها بكفاءة وفعالية.
 يسههاهم ت بيههق المحاسههبة عههن الم هوارد البش هرنة فههي تحقيههق مجموعههة مههن األهههداف منههها تقههدير التكلفههةوالعائههد لقه اررات االسههتغناء واإلحههالل وتحديههد معههدل دوران العمالههة وقيههاس تكلفههة دوران العمههل ،وتحديههد
العائد من األصول البشرنة منسوباً إلى االستثمارات من هذه االصول.
وقههد تههم التوصههل إلههى توصههيات أهمههها ضههرورة اتخههاذ اإلج هراءات و السياسههات الرسههمية مههن أجههل ت بيههق
محاسبة الموارد البشرنة وهعداد سجالت تحليلية وهحصهائية ومحاسهبية للتسهجيل والتبونهب والقيهاس فهي إطهار
نمام محاسبي شامل ،االهتمام بإصدار معيار محاسهبي يلهزم المنشهتت بقيهاس أرسهمالها البشهري لسهد الفجهوة
بين القيمة السوقية والقيمة الدفترنة .
 -10دراسررة (الجعيررردش )2007 ،بعوررروان دور وأهميررة القيررراس المحاسررربي للمرروارد البشررررية فررري
الجامعات الالسطيوية في طاع غزة
اهتمت هذه الدراسة بتحليل دور وأهمية القياس المحاسبي للموارد البشرنة في الجامعهات الفلسه ينية
ف ههي ق ههاع غه هزة ،وهل ههى ض ههرورة إب ههداء االهتم ههام به ههذه المه هوارد البشه هرنة ف ههي الجامع ههات وخاص ههة فيم هها يتعل ههق
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بالمعالجهة المحاسهبية ببياناتهها ،واسهتخدمت الد ارسهة المهنهج الوصهفي التحليلهي ،واعهدت اسهتبانة و عهت علههى
الجامعههات فههي ق ههاع غهزة ،واعتمههدت الد ارسههة أسههلوب الحصههر الشههامل وبلغههت العينههة المسههتردة مههن العههاملين
في دائرتي المالية وشؤون الموظفين  41فرداً ،وتم التوصل إلى النتائج التالية:
 ال يتوفر لدى الجامعات في ق اع غزة نمام محاسبي يلبي مت لبات محاسبة الموارد البشرنة. ال يتم استخدام بيانات الموارد البشرنة في دعم الق اررات اإلدارنة ،مع العلم أن مثل تلت البيانات يمكنأن تشكل قاعدة جيدة التخاذ ق اررات صائبة.
-

هناك وعي لدى المسلولين في الجامعات ألهمية المحاسبة عن الموارد البشرنة.

وأوصههت الد ارسههة ضههرورة إتخههاذ اإلج هراءات والسياسههات اإلدارنههة مههن أجههل ت بيههق محاسههبة الم هوارد البش هرنة،
والعمههل علههى تحديههد قيمههة المهوارد البشهرنة تبعهاً لمههدخل التكلفههة التارنخيههة ألن هههذا المقيههاس أكثههر موضههوعية
وسهولة في الت بيق مقارنة ببعط األساليب األخرى.
 -11دراسرررة (رشررريد )2007 ،بعوررروان إمكا يرررة ت رررميم ظرررام معلومرررات للمحاسررربة عرررن المررروارد
البشرية في الوحدات اال ت ادقة
سعت هذه الدراسة إلى توضيح إمكانية تصميم نمام للمعلومات عهن محاسهبة المهوارد البشهرنة ،وقهد
استخدمت الدراسة المنهج الوصفي وذلت من خالل االستفادة من الرسائل العلمية والدورنات والكتب العربية
واألجنبيهة التههي تناولههت موضههوعات المحاسههبة عههن المهوارد البشهرنة ،وقههد توصههلت إلههى أن هههذا النمههام يعتبههر
مههن أحههد الههنمم الفرعيههة ضههمن نمههام المعلومههات المحاسههبية يهههتم بتههوفير كافههة المعلومههات التارنخيههة والحاليههة
والمسههتقبلية ،الماليههة وغيههر الماليههة ،الخاصههة بههالموارد البشهرنة ،وتقههديمها إلههى كافههة الجهههات التههي يهمههها أمههر
تلت الموارد وبما يؤدي إلى تحقيق الهدف الم لوب منها.
كما تبين أن محاسبة الموارد البشرنة تهتم بكافة البيانهات الخاصهة بهالموارد البشهرنة مهن خهالل تجميعهها مهن
مصادرها المختلفة ومن ثم تشهغيلها وفهق أسه

وقواعهد محاسهبية معينهة طبقها لمهدى الحاجهة إلهى المعلومهات

التي يمكن انتاجها والتي يتم ايصالها إلى الجهات التي لها اهتمامات بهذه الموارد.
وقد توصلت الدراسة إلى أنه عند تصهميم نمهام معلومهات للمحاسهبة عهن المهوارد البشهرنة فانهه سهوف يسهاهم
في قيهاس قيمهة المهوارد البشهرنة وتحليلهها بصهورة ماليهة إضهافة إلهى المسهاهمة فهي تخ هيط تلهت المهوارد علهى
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مستوى الوحهدة االقتصهادية وكهذلت علهى المسهتوى القهومي مهن خهالل المسهاهمة فهي رسهم سياسهات التوظيهف
والعمالة وما يرتبط بها من سياسات تنميم الهجرة واألجور والترقيات والحوافز بشكل علمي.
 -12دراسة(حمادة )2002 ،بعووان :القياس واإلف راح المحاسربي عرن المروارد البشررية وأثرره فري
القوائم المالية(.دراسة تطبيقية على أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة دمشق).
ه ههدفت ه ههذه الد ارس ههة إل ههى التعرن ههف بمحاس ههبة المه هوارد البشه هرنة ك ههأداة إدارن ههة يمك ههن االعتم ههاد عليه هها
للحصههول علههى معلومههات هامههة مههن أجههل تحسههين آليههة اتخههاذ الق ه اررات المختلفههة (االسههتثمارنة ،واإلئتمانيههة،
والضهرنبية ،واإلنتاجيهة ،والعمالهة) والتههي تخهدم فلهات مختلفهة وألغهراض مختلفهة ،كمها وأن الد ارسهة اسههتخدمت
أسلوبين متكاملين في هذا البحث ،وهما أسلوب البحث النمري وأسلوب الت بيق العملي ،وتوصلت الد ارسهة
إلى نتائج أهمها:
 تكفههل المحاسههبة عههن الم هوارد البش هرنة االسههتخدام األمثههل لتلههت الم هوارد باعتبارههها أص هوالً ،اعتمههاداً علههىالمفهوم االقتصادي ل صل.
 حتههي تقههوم المحاسههبة عههن الم هوارد البش هرنة بههدورها علههى أكمههل وجههه البههد أن يوجههد المختصههون وسههائلجديههدة مبتكهرة تتناسههب مههع المتغيهرات واالحتياجههات الجديههدة والمت ازيههدة والتههي ترسههم الحاجههة إلههى نمههام
محاسههبي شههامل يضههمن تههدفق معلومههات عههن الم هوارد الماليههة والبش هرنة ،والتوصههل الفعههال لمبههدأ قابليههة
المقارنههة ومههع اإلفصههاح المحاسههبي وخاصههة فههي الشههركات الصههناعية التههي تههؤثر علههى المنافسههة فههي
أعمالها بشكل كبير.
 يل ههزم ت بي ههق محاس ههبة المه هوارد البشه هرنة ض ههرورة اتخ ههاذ إجه هراءات وسياس ههات وهع ههداد س ههجالت تحليلي ههةإحصائية ومحاسبية للتسجيل والتبونب والقياس.
وأوصهت الد ارسهة بضهرورة قيههاس إههالك األصهل (اسههتنفاده) وذلهت مهن خهالل قيمههة األصهل وعمهره اإلنتهاجي،
ومن ثم احتساب قسط االستنفاد على مدى سنوات الخدمة.
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 الدراسات ا جوبية:
 -1دراسررة ( )Paki & Azar, 2015بعوروان :تحديررد وترتير معو ررات تطبيررق محاسرربة المروارد
البشرية حس ا ولوية عبر مولج . TOPSIS
هههدفت هههذه الد ارسههة إلههى تحديههد وترتيههب أولونههات معوقههات ت بيههق محاسههبة الم هوارد البش هرنة فههي شههركة
 Pumpiranوذلههت بواسه ة نمههوذج  ،TOPSISولتحقيههق أهههداف الد ارسههة تههم تصههميم اسههتبانة لهههذا الغههرض
وقهام بتو نعههها علهى مجتمههع الد ارسهة ،ثههم باسهتخدام برنههامج  Minitabوبرنهامج الخهرائط  ،Paretoتهم تحديههد
العقبات التي لديها أكبر األثر على عدم ت بيق محاسبة الموارد البشرنة.
ولترتيهب ههذه المعوقهات التهي تهم تحديهدها سهابقاً تهم اسهتخدام نمهوذج Shanon & Topsisوقهد تهم تو نهع
استبانة ثانية لهذا الغرضك وذلت لتقييم تهأثير كهل عقبهة مهن المعوقهات التهي تهم تحديهدها سهابقاً ،وبعهد تو نهع
االستبانة على عينة الدراسة ،تهم تحليهل البيانهات والوصهول إلهى مصهفوفة القهرار ،وتهم ترتيهب المعوقهات وفقها
للو ن واألهمية النسبية لكل منها ،وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
 .1عدم وجود اقتصاد حديث قائم على اقتصاد األصول غير الملموسة في البالد.
 .2ندرة المعايير المقبولة قبوالً عاماً حول محاسبة الموارد البشرنة.
 .3الصعوبة في جمع البيانات.
 .4ارتفاع تكلفة ت بيق محاسبة الموارد البشرنة.
 .5ندرة الموارد والبرامج والبنى التحتية.
 .6استخدام المحاسبة التقليدية وعدم الرغبة في تغيير النمام.
 .7عدم وجود وعي بفوائد محاسبة الموارد البشرنة.
وبناء على النتائج التي توصل لها الباحث قام بتقديم مجموعة من التوصيات هي:
ً
 .1ضرورة توعية المدراء حول فوائد وأهمية محاسبة الموارد البشرنة.
 .2ضرورة ايالء اهتمام خا

باألصول غير الملموسة في المنشأة.

 .3ضرورة االهتمام بالمعوقات واتخاذ التدابير الال مة للقضاء عليها والتخلص منها.
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 -2دراسة ( )Yingjun et al., 2015بعووان :استراتيجيات الموشرأة للر ابرة علرى تكراليف المروارد
البشرية .
هدفت الدراسة إلى القاء الضوء على أهمية الموارد البشرنة في أي منشأة وكمية المعرفهة والمههارات
التي تمتلكها ،حيث بينت أنه ال يمكهن االسهتغناء عنهها فهي بيلهة األعمهال ،وذلهت ألن المهوارد البشهرنة تلعهب
دو اًر هام هاً فههي اسههتمرار أعمههال المنشههأة ،وفههي الوقههت الحههالي وألن الم هوارد البش هرنة تعتبههر عنص ه اًر هام هاً فههي
تكههاليف األعمههال ،فقههد كانههت تكلفههة المهوارد البشهرنة قضههية هامههة سهواء علههى صههعيد البحههث العلمههي أو علههى
صههعيد علههم اإلدارة ،وفههي هههذا السههياق فههإن هنههاك بعههط االسههتراتيجيات لههبعط الشههركات لمراقبههة تكههاليف
المه هوارد البشه هرنة ،والت ههي تحت ههوي األج ههور ،والمكاف ههتت ،والتوظي ههف واالختي ههار ،وت ههدرنب الم ههوظفين ،وت ههونر
االستراتيجيات ،واستراتيجية اإلدارة.
وكذلت أهداف الرقابة على تكاليف الموارد البشهرنة ليسهت واحهدة للمنشهتت المختلفهة ،ولههذا أوصهت الد ارسهة:
أنه يجب على الشركات أن تقوم بإعداد تقارنر دورنة حول موا نات الموارد البشهرنة ،وذلهت تبعهاً لخصهائص
ك ههل منش ههأة ،كم هها أن تكلف ههة المنافس ههة تعم ههل كتغذي ههة راجع ههة لت بي ههق الموا ن ههة ف ههي نفه ه

الوق ههت ،وله ههذا م ههن

الضروري عمل تحليل التكلفة والعوائد .
 -3دراسة ( )Enyi & Akindehinde, 2014بعووان :محاسبة المروارد البشررية واتخرال القر اررات
في مرحلة ا ت اد ما بعد ال واعة .
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على التأثير المحتمل لمحاسبة الموارد البشرنة على عملية اتخهاذ القهرار
وعلى طرنقة تقييم األعمالك (وذلت على فرض أن الشركات في االقتصاد ما بعد الصهناعي تعمهل فهي بيلهة
اقتصههادية تنافسههية تت لههب قه اررات فعالههة وذات كفههاءة فههي الوقههت المناسههب لضههمان النجههاح والبقههاء علههى قيههد
الحياة).
وقههد أجرنههت هههذه الد ارسههة (وهههي د ارسههة تجرنبيههة) علههى  16بنك هاً فههي نيجيرنهها وذلههت باسههتخدام نمههاذج األثههر
الرجعهي (،)Ex-post facto research designوقهد كانهت أداة الد ارسهة عبهارة عهن اسهتبانة تهم تصهميمها
على مقياس ليكرت السداسي وتم التحقق من صدقها من خالل معامل ألفا كرونبهاخ ،وتهم اختبهار فرضهيات
الد ارسههة عههن طرنههق اختبههار تحليههل االنحههدار اإلحصههائي والههذي أظهههر تههأثي اًر ذا داللههة إحصههائية السههتخدام
محاسبة الموارد البشرنة على عملية اتخاذ القرار حيث كانت قيمة  ،F= 121.977وكانهت قيمهة الداللهة P
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تساوي  ،0.00بينما كان قيمة معامل االرتباط  R2وقيمة معامل االرتباط المعدل هي  0.341و 0.338
على التوالي.
وبناء على هذه النتائج خلصت الدراسة إلى أن هناك حاجة إلى تقييم األصهول البشهرنة ،ونجهب عكه

ههذه

القيمة في القوائم المالية مثل األصول غير الملموسة األخرى.
و كشفت أن الموارد البشهرنة تهؤثر ،وبشهكل كبيهر علهى قه اررات اإلدارة ،وقهد ت ابقهت ههذه النتيجهة مهع الكثيهر
أن الموظفين أصل هام وعامل مهم وحاسم لبقهاء المنشهتت
من الدراسات األخرى ذات الصلة والتي اعتبرت َ
ض ههمن بيل ههة اقتص ههادية تنافس ههية ،كم هها أن هن ههاك لتقي ههيم ه ههذه األص ههول ورس ههملتها نفه ه

تقي ههيم األص ههول غي ههر

الملموسة األخرى مثل الشهرة ،والتي تمهر في الميزانية العمومية أو قائمة المركز المالي.
بناء على النتائج السابقة فإن الدراسة أوصت:
ً
بضههرورة رسههملة جميههع التكههاليف المتعلقههة بههالتوظيف ،والتههدرنب ،وكههل تكههاليف الت ههونر ذات الصههلة ،تماشههياً
مههع معههايير التقههارنر الدوليههة مههن أجههل إعههداد تقههارنر ماليههة نزنهههة تعمههل علههى إنتههاج معلومههات ماليههة أفضههل،
ترتكز عليها المنشتت في عملية اتخاذ القرار.
 -4دراسرة ( )Ibukun-Falayi & Falayi , 2014بعوروان :تحسرين محاسربة المروارد البشررية
من خ ل معايير التقارير المالية الدولية .
سل ت هذه الدراسة الضوء على الموارد البشرنة على أنها أغلى مها يمكهن للمنشهأة أن تسهتثمر فيهه،
حيث أنها فهي نهايهة الم هاف تجلهب األربهاح المسهتقبلية للمنشهأة ،اليهوم وفهي لغهة المحاسهبة فإنهها تعامهل
في البيانات المالية على أسهاس بنهد تكلفهة بهدالً مهن اعتبارهها أصهل غيهر ملمهوس لديهه القهدرة علهى توليهد
دخل مستقبلي ،وتركز هذه الدراسة على فائدة محاسهبة المهوارد البشهرنة والحاجهة للتهرونج لهها مهن خهالل
معههايير التقههارنر الماليههة الدوليههة ،وقههد اعتمههدت الد ارسههة علههى بنههت نيجيرنهها المحههدود كد ارسههة حالههة ،وتههم
اعتماد نموذج  Flamholtzالتكلفة التارنخية لتوظيف رأس المال البشري لتحديد قيمة الموارد البشرنة.
وت ههم الحص ههول عل ههى البيان ههات الثانون ههة م ههن خ ههالل التق ههارنر الس ههنونة وحس ههابات البن ههت ف ههي بن ههت نيجيرن هها
المحدود من عامي  ،2013-2012وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:
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 أن نسبة الرفع المالي ،العائد على السهم ،والعائد على األصول للبنهت كانهت نتائجهها أفضهل عنهدماتههم إدخههال قيمههة الم هوارد البش هرنة فههي التقههارنر الماليههة ممهها كانههت عليههه عنههدما كانههت قيمههة الم هوارد
البشرنة ال تدخل في التقارنر المالية بين عامي .2013-2012
 وكشفت هذه الدراسة فائدة محاسبة الموارد البشرنة لمستخدمي المعلومات المالية في التخ يط وفهيعمليههات صههنع القهرار ،حيههث أن المهوارد البشهرنة هههي أغلههى مهها يمكههن أن تسههتثمر فيههه المنشههأة ،كمهها
أنههها قههوة موجهههة خلههف خ ههوط اإلنتههاج والخههدمات والبضههائع ،ونجههاح أي منشههأة يعتمههد علههى نوعيههة
الموارد البشرنة التي يمكن تفخر بها المنشهأةك حيهث أن ههذا المهورد الضهخم القهادر علهى توليهد تيهار
مههن الههدخل المسههتقبلي يجههب أن يعههالج كأصههل غيههر ملمههوس بههدالً مههن معالجتههه كتكلفههة فههي قائمههة
الدخل الشامل.
وقد أوصت الدراسة مجل

معايير المحاسبة الدولية بضرورة ت ونر وهصدار معيار محاسبي يعالج المهوارد

البش هرنة كأصههل ،كمهها يجههب علههى مجل ه

معههايير المحاسههبة الدوليههة ت ههونر وهصههدار معيههار محاسههبي دولههي

للتقارنر الماليهة يعمهل علهى معالجهة المهوارد البشهرنة كأصهل ،وهنهاك الكثيهر مهن العلمهاء مثهل إرنهت فلمههولتز
وبهاروخ ليههف ( )Eric G. Flamholtz, Baruch Levقهد وضههعوا نمهاذج مختلفههة لتحديهد قيمههة المهوارد
البشرنة وذلت منذ عام  ،1971ولهذا ال يمكهن أن يكهون إصهدار معيهار محاسهبي بههذا الصهدد مهمهة شهاقة،
وخصوصا أنه تم إصدار معيار يعمل على معالجة الشهرة كأصل غير ملموس.
 -5دراسررة ( )Jelil et al., 2015بعوروان :تحسررين فعاليررة التقررارير الماليررة مررن خر ل محاسرربة
الموارد البشرية .
هدفت هذه الدراسة إلى القاء الضوء على محاسبة الموارد البشرنة ،من حيث أهمية المعلومات عهن
المهوارد البشهرنة فهي تحسهين فعاليهة التقهارنر الماليهة ،كمها أنهها ههدفت إلهى فههم احتياجهات وأهميهة المهوارد
البشرنة في سبيل الوصول إلى القوائم المالية بشكل أفضل ،وكذلت لتقديم اقتراحات لت ونر الممارسهات
المحاسبية في بيلة األعمال.
وقد استخدمت الدراسة المنهج االستكشهافي القهائم علهى مجموعهة مهن الد ارسهات ذات الصهلة والتهي تمهت
في السابق ،وقد توصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
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 ضههرورة أن يههتم إدراج رأس المههال البشههري فههي قائمههة المركههز المههالي ،وهههذا مههن شههأنه أن يههؤدي إلههىالمثالية وفرصة إلظهار القيمة الحقيقة ألصول الشركة.
 من الضروري االحتفاظ بسجالت ومعلومات مناسبة حول الموارد البشرنة. -يههوفر النمههام المحاسههبي التقليههدي معلومههات عههن الم هوارد الماديههة والماليههة فقههط ولههي

عههن العناصههر

البشرنة في المنشأة ،مما أدى إلى عدم عدالة القوائم المالية والمعلومات الواردة فيها.
 الفشل في قياس قيمة الموارد البشهرنة والتقرنهر عنهها ،قهد يسهبب تجاههل تهأثير القه اررات التهي تتخهذهااإلدارة على الموظفين.
وأوصههت الد ارسههة لضههرورة فههرض أحكههام محههددة لتقيههيم المهوارد البشهرنة والكشههف عههن تفاصههيل االسههتثمار فههي
األصول البشرنة في شكل التدرنب والتنمية ونفقات الت هونر والرواتهب والبهدالت األخهرى مهن خهالل التقهارنر
السنونة ،وضرورة أن تتم عملية تقييم الموارد البشهرنة ب رنقهة منهجيهة وتسهجيل المعلومهات المتعلقهة بهها فهي
قائمة المركز المالي للمنشأة وذلت حتى يستفيد منها األشخا

ذوو العالقة.

 -6دراسة ( )Arora, 2012بعووان  :محاسبة الموارد البشرية لألكادقمية
هدفت هذه الدراسة إلى بيان القيمة التي توفرها محاسهبة المهوارد البشهرنة وقابليتهها للقيهاس ،وقهد اسهتندت
الدراسة على بعط البيانات األوليهة التهي تهم جمعهها مهن مجموعهة مهن الخبهراء ذوي العالقهة بالمحاسهبة عهن
الموارد البشرنة ،وخلصت الدراسة إلى أن محاسبة المهوارد البشهرنة تهوفر معلومهات كميهة عهن قيمهة األصهول
البشرنة ،والتي تساعد على اتخاذ الق اررات المتعلقة بمدى كفاية الموارد البشرنة.
واستنتجت الدراسة أن الموارد البشرنة عنصر ال غنى عنه ،ولكنه مهمل نوعها مها ،وأكهدت الد ارسهة علهى أن
نمو المؤسسات وت ورها ال يمكن أن يتحقق دون ت ونر أنماط السلوك لدى العاملين في هذه المؤسسات.
تعقي عام على الدراسات السابقة:
لقد استعرض الباحث العديد من الدراسات السابقة المحلية والعربية واألجنبية في موضوع محاسبة الموارد
البشرنة ،حيث تم تناول ثمانية عشر دراسة سابقة تم ت بيقها خالل الفترة الواقعة بين  2015-2002على
العديد من المنممات التي تتواجد في بيلات مختلفة ،مع العلم أن هناك أربعة عشر دراسة تم ت بيقها حديثاً
خالل الفترة الزمنية الواقعة بين  ،2015-2012وتناولت الدراسات مجاالت مختلفة ،حيث أن هناك
دراسات سابقة تناولت ت بيق نمام محاسبة الموارد البشرنة بمنممات مختلفة ،مثل دراسة (المدهون،
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طبقت على الجامعات،
 )2015والتي طبقت النمام على ق اع البنوك ،ودراسة (راضي )2014 ،التي ُ
وكذلت دراسة (جواد وعبيدي )2012 ،و دراسة (م ر)2010 ،

التي تناولت ت بيق النمام على

الشركات ،وهناك دراسة (رشيد )2007 ،التي تعاملت مع بيلة الوحدات االقتصادية بشكل عام ،وأخي اًر
دراسة ( )Arora, 2012حيث تم ت بيق محاسبة الموارد البشرنة على الجامعات األكاديمية.
وعلى صعيد أخر هناك دراسات سابقة تناولت أثر ت بيق نمام محاسبة الموارد البشرنة على متغيرات
متنوعة ،مثل دراستي ( ) Akindehinde & Enyi ،2012و(سالم )2008 ،الالتي تناولت أثر ت بيق
النمام على اتخاذ الق اررات المالية ،وهناك دراسة (الجعيدي )2007 ،التي اهتمت بأثر النمام على أداء
الجامعات ،وأخي ار دراستي(حمادة )2002 ،و(عالوي )2012 ،تناولتا األثر على القوائم المالية.
وأخي ار هناك دراسات تناولت المعوقات والتحديات التي تواجه ت بيق نمام محاسبة الموارد البشرنة ،مثل
دراسة ( )Paki & Azar, 2015ودراسة (المعموري.)2012 ،
أوجه االستاادة من الدراسات وما قميز الدراسة عوها:
 الجانب الت بيقي والذي تم على كبرى الجامعات الفلس ينية غير الحكومية العاملة في ق اع غزة،وبما أن الجامعات تعتبر حاضنة أساسية للموارد البشرنة فهذا سيكسب الدراسة الحالية أهمية
كبيرة ،باإلضافة إلى اكتساب هذه الدراسة تمي از على المستوى المحلي حيث إنها تدرس مت لبات
ت بيق محاسبة الموارد البشرنة في الجامعات ،وال توجد دراسة محلية أشارت إلى هذه المت لبات.
 تعتبر الدراسة الحالية امتدادا واستكماال لجهود الباحثين حيث استفادت الدراسة الحالية منالدراسات السابقة في تحديد مشكلة الدراسة ومجاالتها وتحديد المنهجية البحثية ،وصياغة وبلورة
فرضياتها وأهدافها وأهميتها ،كما سيتم رصد نتائجها ومقارنتها مع نتائج الدراسات السابقة لتحديد
نقاط االختالف واالتفاق .ومن ثم االستفادة في توضيح مت لبات ت بيق محاسبة الموارد البشرنة
في الجامعات الفلس ينية غير الحكومية العاملة بق اع غزة من أجل القاء الضوء إلدارة الجامعات
حول هذا النمام.
 قدمت الدراسة الحالية تصو اًر عن المت لبات األساسية لت بيق نمام محاسبة الموارد البشرنة ،فيحين أ ن الدراسات السابقة لم تشر إلى هذه المت لبات وركزت على الجانب الت بيقي لهذا النمام
فقط.
21

الا س الثا ي

محاسبة الموارد البشرية ومؤسسات التعليم العالي
 تمهيد.
 الت ور التارنخي لمحاسبة الموارد البشرنة.
 تعرنف محاسبة الموارد البشرنة.
 مبررات المحاسبة عن الموارد البشرنة.
 أهمية محاسبة الموارد البشرنة.
 أهداف محاسبة الموارد البشرنة.
 وظائف محاسبة الموارد البشرنة.
 معوقات وصعوبات ت بيق محاسبة الموارد البشرنة.
 القياس المحاسبي لتكلفة الموارد البشرنة.
 طرق قياس تكلفة الموارد البشرنة.
 نبذة عن مؤسسات التعليم العالي.
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تمهيد:
يحمههى موضههوع محاسههبة الم هوارد البش هرنة علههى اهتمههام واسههع مههن المختصههين بق ههاع الم هوارد
البش هرنة ،حيههث أدى التحههول الجههوهري فههي االقتصههاد العههالمي مههن اقتصههاد يعتمههد علههى الصههناعة إلههى
اقتصههاد قههائم علههى المعرفههة إلههى نشههوء طلههب كبيههر علههى "خههدمات التقنيههة العاليههة" التههي يقههدمها أف هراد
يتمتعون بقهدرات علميهة ومهنيهة عاليهة ،حيهث أصهبح االهتمهام بهرأس المهال البشهري أكبهر مهن االهتمهام
برأس المال المادي لتقديم مثل هذه الخدمات (أبو غزالة،2005 ،

.)2

وهههذا يعنههي أن المهوارد البشهرنة يمكههن أن تحتههل مكانهها بههار ا وأهميههة كبيهرة عنههد اتخههاذ القه اررات المختلفههة
والمتعلقههة بنشههاط الوحههدات االقتصههادية التههي تعمههل فيههها ،ومههن الضههروري والمهههم جههدا أن يههتم االهتمههام
بكافههة البيانههات التههي تتعلههق بههالموارد البشهرنة لكههي يكههون باإلمكههان االسههتفادة منههها فههي كافههة المجههاالت
التي تحتاج إلى اتخاذ ق اررات مباشرة بشأنها (عالوي،2012 ،

.)64

أوالً :التطور التاريخي لمحاسبة الموارد البشرية
م ههرت محاس ههبة المه هوارد البشه هرنة ب ههأربع م ارح ههل أساس ههية أورده هها ارن ههت فالمه ههولز (،1974/1992
:)10-7
 المرحلة ا ولى( :من  1960إلى عام 1966م).تتمي ههز ه ههذه المرحل ههة بأنه هها فته هرة وض ههع المف ههاهيم األساس ههية للمحاس ههبة ع ههن المه هوارد البشه هرنة باس ههتخدام
النمرنههات والمبههادا المتعلقههة بهههذا الموضههوع فههي العلههوم االجتماعيههة األخههرى ،وكانههت المصههادر البحثيههة
الرئيسية تتركز على فكرة رأس المال البشري في النمرنة االقتصادية ،وكذلت بحوث سيكولوجية التنميم
التههي تهههتم بفاعليههة القيههادة واألهميههة النسههبية للمهوارد البشهرنة فههي مكونههات " شهههرة المحههل" فههي المحاسههبة
التقليدية.
 المرحلة الثا ية( :من الاترة 1967م وحتى 1971م)تتميز هذه الفترة بأنها فترة البحوث األكاديمية الخاصة بإيجاد وتقييم فعالية نماذج قياس "تكلفهة" المهوارد
البشرنة (سواء التكلفهة التارنخيهة أو تكلفهة اإلحهالل) ،وكهذلت نمهاذج قيهاس "قيمهة" المهوارد البشهرنة (سهواء
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النقديههة أو غيههر النقديههة) ،وكههذلت إيجههاد مجههاالت حاليههة ومسههتقبلية السههتخدامات المحاسههبة عههن الم هوارد
البش هرنة بحيههث تصههبح أداة تسههاعد العديههدين مههن المس ههتفيدين مههن خههارج المنشههأة الههذين يحتههاجون إل ههى
البيانههات الماليههة عههن الم هوارد البش هرنة مثههل المسههتثمرنن ،وفههي هههذه الفت هرة حههدثت أول د ارسههة فههي مجههال
المحاسههبة عههن الم هوارد البش هرنة قههام بههها " روجههر هيرمانسههون" حيههث قامههت الد ارسههة علههى وضههع أسههلوب
لقياس قيمة األصول البشرنة باعتبارها جزءا من شهرة المحل في حال عدم شرائها ،وكذلت قام كهل مهن
" رننيسههي

ليكههرت و ايرنههت فالمهههولز" بههإجراء العديههد مههن البحههوث ،الهههدف منههها إيجههاد نمههاذج وطههرق

محاسبية خاصة بالموارد البشرنة ،ومن أهمها ما قام به "ونليام بايل" حول قياس القيمة التارنخية لتكلفة
المه هوارد البشه هرنة ب ههالت بيق عل ههى ش ههركة "ر.جي.ب ههاري" وه ههي ش ههركة متوسه ه ة الحج ههم تق ههوم بإنت ههاج س ههلع
صناعية في مدينة كولومب

بوالية أوهايو.

 المرحلة الثالثة( :من الاترة  1972وحتى .)1976شهههدت هههذه المرحلههة ت ههو ار ه ههائال وس هرنعا ،حيههث نشههرت العديههد م ههن الد ارسههات األكاديميههة فههي الع ههالم
الغربي ،وأستراليا ،واليابان وغيرها ،وتم ت بيق العديد من هذه األبحاث في العديد من المنشتت في هذه
الههدول ،وممهها هههو جههدير بالههذكر أنههه خههالل هههذه المرحلههة كونههت جمعيههة المحاسههبين األم هرنكيين A.A.A
لجنتين للمحاسبة عن الموارد البشرنة عام 1972/1971م ،ونشرت تقارنر اللجنتين تحت عنوان ت ور
المحاسههبة عههن الم هوارد البش هرنة ،كمهها تههم نشههر أول كتههاب كامههل عههن الموضههوع عههام 1974م بال بعههة
األولى.
 المرحلة الرابعة( :من الاترة 1977م وحتى 1980م).وشهدت هذه الفترة تناقصا في االهتمام بهذا الفرع سواء من جانب األكاديميين أو من جانب الت بيقيين
ونرجع ذلت إلهى عهدة أسهباب منهها :أن الجهزء األكبهر مهن البحهوث األوليهة فهي ههذا الميهدان والتهي تعتبهر
أقل صعوبة قهد تمهت فهي الم ارحهل السهابقة ،وأههن األجهزاء الباقيهة أكثهر صهعوبة وتت لهب عهددا غيهر قليهل
مههن البههاحثين ذوي الكفههاءة العاليههة للقيههام بههها ،كمهها تت لههب تعاونهها كبيه ار مههن المؤسسههات والشههركات التههي
تقبل أن يتم ت بيق هذه البحوث في داخلها ومن خاللها.
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 المرحلرررة الخامسرررة (مرررن1980م الرررى 2010م) (بداي ههة الق ههرن الواح ههد والعشه هرنن) حي ههث وص ههفتبمرحلة الت ونر الحالية فقد شهدت بداية بحث جدي لالهتمام بكل من النمرنة والت بيهق للمحاسهبة
ع ههن المه هوارد البشه هرنة ،نتيج ههة ت ازي ههد اهتم ههام دول الع ههالم عام ههة والوالي ههات المتح ههدة األمرنكي ههة خاص ههة
بموضوع نادة اإلنتاجية ورأس المال الفكري ،حيث تركز على االهتمام بدور العنصر البشري في
نادة اإلنتاجية مما شد االهتمام نحو المحاسبة عن الموارد البشرنة ،إضافة إلى نادة المنافسة بين
الواليههات المتحههدة األمرنكيههة واليابههان فههي مجههال الصههناعة ،وهلههى اخههتالف إدارة الشههركات اليابانيههة
للموارد البشرنة عن مثيالتها األمرنكية في االهتمهام وأسهاليب ونمهم المحاسهبة عهن المهوارد البشهرنة،
وشهدت هذه المرحلة ت بيق المحاسبة عن الموارد البشرنة على شركات ومؤسسات ضخمة بعكه
الح ههال ف ههي م ارح ههل الت ههور األول ههى حي ههث ك ههان الت بيه هق عل ههى ش ههركات ص ههغيرة ومتوسه ه ة الحج ههم
(حمادة،2002 ،

.)147-146

 المرحلة السادسة(:من 2011إلى هذا التراري ) :فهي ههذه الفتهرة أصهبحت المهوارد البشهرنة مهن أههمالركههائز التههي تهههتم بههها المنممههات لمسههايرة مت لبههات االعتمههاد علههى التكنولوجيهها الحديثههة المت ههورة
والنم ههو المس ههتمر لالبتك ههارات ،حي ههث احت ههل موض ههوع محاس ههبة المه هوارد البشه هرنة أهمي ههة خاص ههة ب ههين
الموضوعات البحثية في مجال الفكر المحاسبي ،وخالل هذه الفترة أصبح هناك معرفة وقناعة بين
الب ههاحثين ف ههي نمرن ههة المحاس ههبة عل ههى اعتب ههار اإلنف ههاق عل ههى المه هوارد البشه هرنة إنفاقه هاً عل ههى األص ههول
الرأسمالية و ذلت ألهمية العنصر البشري(العياشي وكرنمة،2014 ،

.)10- 9

ثا ياً :تعريف محاسبة الموارد البشرية
طبقه ه هها للتعرنه ه ههف اله ه ههذي وضه ه ههعته جمعيه ه ههة المحاسه ه ههبة األمرنكيه ه ههة A.A.A

American

 Accounting Associationفهإن المحاسهبة عهن المهوارد البشهرنة ههي عمليهة تحديهد وقيهاس البيانهات
الخاصة بالموارد البشرنة وتوصيل هذه المعلومات للجهات المعنية (.)A.A.A,1973, p.169
وقد عرفها فالمهولز( )1992/1974بأنها المحاسبة التي تشتمل على التكاليف التي تتحملها المنشتت
التي تهدف إلى الربح وغيرهها فهي سهبيل اسهتق اب و اختيهار و تعيهين وتوظيهف وتنميهة المهوارد البشهرنة
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لهذه المنشأة ،وباختصار فهي تشهمل المحاسهبة عهن البشهر باعتبهارهم مهوارد تنميميهة ،لكهل مهن أغهراض
المحاسبة االدارنة والمحاسبة المالية (

.)3

ونبه هين الج ههدول رق ههم ( )1أه ههم التعرنف ههات الت ههي تناولته هها الد ارس ههات الحديث ههة ف ههي مج ههال محاس ههبة المه هوارد
البشرنة:
جدول رقم ( :)1تعرنفات محاسبة الموارد البشرنة
التعرنف

الباحث

ه ههي أداة قي ههاس المه هوارد البشه هرنة قياس هها كمي هها م ههن خ ههالل مجموع ههة م ههن
(العياشي وكرنمة،2014 ،

.)10

األس ههاليب والنم ههاذج الت ههي يمك ههن ت بيقه هها عملي هها ،والتقرن ههر ع ههن نت ههائج
القي ههاس للجه ههات الداخلي ههة والخارجي ههة ،بم هها يمكنه هها م ههن تحقي ههق مقابل ههة
التكاليف باإليرادات
مجموعههة اإلجهراءات التههي تقههوم بههها المنشههتت لقيههاس القيمههة االقتصههادية

(راضي،2014 ،

)153

(قوندر،2014 ،

)124

للموارد البشرنة من خالل تقييم تكلفتهها والتغييهرات التهي ت ه أر علهى تلهت
التكلفة بمرور الزمن ومعالجتها محاسهبيا ،فضهال عهن تقيهيم أدائهها وأثهره
على قيمة المنشأة.
هي المحاسبة التهي تههتم بقيهاس القيمهة االقتصهادية للمهوارد البشهرنة مهن
خههالل مختلههف العمليههات الحسههابية المتعلقههة بتقيههيم تكلفههة المههورد البشههري
(التكلفة القابلة للقياس وغير القابلة للقيهاس) وتقيهيم أداء المهورد البشهري
(الملم ههوس وغي ههر الملم ههوس) وأثرهم هها عل ههى األداء الكل ههي للمؤسس ههة ف ههي
وسط بيلة األعمال التي تنشط فيها.
هي فرع جديد من المحاسهبة حيهث تك حهون ههذا التعرنهف علهى أسهاس أن

(Ganta, & Geddam, 2014,
)p.54

أي تكلف ههة ي ههتم تكب ههدها ف ههي أي أص ههل م ههن أص ههول المنمم ههة سه هواء ك ههان
بشههري أو مههادي يجههب رسههملتها ،حيههث إنههها تجلههب فوائههد وأربههاح قابلههة
للقياس في حيثيتها النقدية.

26

(Hossain, Akhter, & Sadia,
) 2014, p. 38
& (Mahmoodi, Babaei,
)Mohamed, 2013, p. 2255

عملية تعرنهف وقيهاس البيانهات المتعلقهة بهالموارد البشهرنة وتوصهيل ههذه
المعلومات مع الجهات المهتمة.
ه ههي محاول ههة لتحدي ههد وتقرن ههر االس ههتثمار ف ههي الق ههوى العامل ههة الت ههي م ههن
المتوقع أن تعود بفوائد تتجاو عوائد الشركة في المستقبل.
ه ههي عملي ههة تحدي ههد وتس ههجيل والتقرن ههر ع ههن االس ههتثمارات الموظف ههة ف ههي
الموارد البشرنة في منممهة مها فهي الوقهت الحاضهر ،وبعبهارة أخهرى ههي

& (Rahaman, Hossain,
)Akter, 2013, p.2

امته ههداد لمبه ههدأ االعت ه هراف بالنفقه ههات حيه ههث يت له ههب أن تكه ههون اإلي ه هرادات
مت ابقههة مههع النفقههات المكبههدة لكسههب هههذا المبلههغ مههن اإلي هرادات وتنمههيم
وتبونب البيانات لتوصيل المعلومات ألصحاب المصالح.
عبارة عن أداة قياس ولي

فرعا مستقال ،تتعلق بتحديد وقياس البيانات

المتعلقههة عههن الم هوارد البش هرنة ،كمهها أنههها تعتههرف بأسههاليب القيههاس التههي
(عالوي،2012 ،

)66

يمكن ت بيقها عمليا ،كما يمكن التقرنر عن نتائجهها علهى شهكل تقهارنر
معينههة علههى شههكل ميزانيههة أو تقههارنر مسههتقلة ،وهههي أصههل مههن أصههول
الوحدة االقتصادية يمكن رسملتها وهطفا ها حسب العمر اإلنتاجي.
هي عملية قياس وتسجيل وتحليل الكلف التي أنفقت من أجل تحصهيل
وت ونر وتدرنب وهحالل الموارد البشرنة في الوحدة االقتصادية ،ورصد

(عبيد،2012 ،

)273

التغييرات التي ت أر عليها خالل مدة منية من خالل تقديم المعلومهات
والبيانات الال مة لمساعدة اإلدارة في عمليات اتخاذ القرار بشأن القهوى
العامل ه ههة ،كزن ه ههادة المه ه ههارة واإلنتاجي ه ههة بت بي ه ههق به ه هرامج لتعل ه ههيم وت ه ههدرنب
العاملين.
هههي أسههلوب جديههد إلدارة الم هوارد البش هرنة فههي المشههروعات ،ألن االف هراد

(جواد وعيدي،2012 ،

)565

لهههم قيمههة اقتصههادية ضههمن األصههول والم هوارد التههي تمثههل القيمههة الكليههة
للمشههروع ،كمهها أنههها تحههث المههديرنن والمتخصصههين فههي المهوارد البشهرنة
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علههى أن تكههون ق ه ارراتهم مبنيههة علههى أسههاس تقههدير التكلفههة والقيمههة التههي
يتضههمنها الق هرار ،وكههذلت هههي نمههام إلمههداد اإلدارة بالمعلومههات الال مههة
إلدارة تلت الموارد بكفاءة وفاعلية.
عملية تحقيق وقياس المعلومات حول الموارد البشرنة والتقرنر عن هذه
المعلومه ههات إله ههى األف ه هراد المهتمه ههين والمسه ههتفيدين ،حيه ههث تقه ههوم بتحونه ههل
)(Hosseini, 2012, p.6

الج ههودة والمفه ههوم الشخص ههي للمه هوارد البشه هرنة ف ههي ش ههكل كمي ههة وه ههدف
الستخدام المعرفة المحاسبية بعقد صفقات مهع ثهالث أقسهام هامهة حهول
الم هوارد البش هرنة تتضههمن :تحديههد كميتههها ونوعيتههها ،تقههيم وقيههاس القيمههة
االقتصادية لها ،وهعداد التقارنر المالية بما يتناسب مع ذلت.

( Sharma & Shukla,2010,

هي نمام للمعلومات يوفر لإلدارة المعلومات عهن التغيهرات عبهر الهزمن
حول حجم االستثمار في عنصر المورد البشري في المنشأة.

)p.131

نم ههام يتض ههمن عملي ههة قي ههاس وتحدي ههد المه هوارد البشه هرنة كأص ههول لت ههوفير
(شنداخ،2009 ،

)5

(سالم،2008 ،

)26

(رشيد،2007 ،

)150

المعلومه ه ههات ألط ه ه هراف داخليه ه ههة أو خارجيه ه ههة وعله ه ههى وجه ه ههه الخصه ه ههو
المستثمرنن والمقرضين.
ه ههي أداة قي ههاس المه هوارد البشه هرنة قياس هها كمي هها م ههن خ ههالل مجموع ههة م ههن
األس ههاليب والنم ههاذج الت ههي يمك ههن ت بيقه هها عملي هها ،والتقرن ههر ع ههن نت ههائج
القيه ههاس للجهه ههات الداخليه ههة والخارجيهههة ،بمه هها يمك ههن مه ههن تحقيهههق مقابله ههة
التكاليف واإليرادات.
أحد النمم الفرعية ضهمن نمهم المعلومهات المحاسهبية يههتم بتهوفير كافهة
المعلومه ههات التارنخي ه ههة والحاليه ههة والمس ه ههتقبلية ،والماليه ههة وغي ه ههر المالي ه ههة،
الخاصههة بههالموارد البشهرنة وتقههديمها إلههى كافههة الجهههات التههي يهمههها أمههر
تلت الموارد وبما يؤدي إلى تحقيق الهدف الم لوب.

)(Jasrotia, 2004

مقيههاس وتقرنههر لتكلفههة وقيمههة األشههخا
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كمهوارد للمنممههة ،حيههث يعتمههد

التعرنههف علههى أسههاس أن المعرفههة والقههدرات الفكرنههة للمههوظفين أصههبحت
أكث ههر أهمي ههة ف ههي اتخ ههاذ القه ه اررات االس ههتثمارنة ف ههي الش ههركات والمعرف ههة
والكفاءات الفكرنة للموظفين مهمة أكثر من األصول المادية األخرى.
)(Flamhollz, 2002, p. 947

عمليههة تحديههد وقيههاس وتههوفير المعلومههات عههن الم هوارد البش هرنة لتسهههيل
اإلجراءات بشكل فعال في المؤسسة.
المصدر( :إعداد الباحث)2016 ،

من خالل ما تم عرضه من تعرنفات لمحاسبة الموارد البشرنة يتبين ح
أن محاسبة الموارد البشهرنة تتجمهع
في  3نقاط أساسية تتمثل في:
 قياس تكلفة المورد البشري والعائد منه. اعداد التقارنر المنممة. اتخاذ القرار بنا ًء على التقارنر ومحاولة ترشيدها.وبهذلت يعههرف الباحهث محاسههبة المهوارد البشهرنة بأنههها :نمهام يقههوم علههى عمليهة قيههاس لتكهاليف وعوائههد المههورد
البش ههري وتجهيزه هها عل ههى ش ههكل تق ههارنر منمم ههة بأش ههكال مح ههددة ورفعه هها ألص ههحاب المص ههالح م ههن األطه هراف
المتعلقة بالموضوع ،التخاذ الق اررات المناسبة لهم.
ثالثاً :مبررات المحاسبة عن الموارد البشرية
هناك مجموعة من المبررات للمحاسبة عن الموارد البشرنة من أهمها (المعموري،2012 ،
 -1تساعد في تقييم العديد من األصول غير الملموسة التي ال يمكن قياسها.
 -2تساهم في ت ونر اإلفصاح المحاسبي وتبونب اإلنفاق بشكل أفضل.
 -3تساهم في تنمية اإلبداع لدى كافة العاملين وتعزنز كفاءة وفاعلية أداء الشركات.
 -4تقييم رأس المال البشري يؤدي إلى نادة القيمة السوقية للشركات.
 -5يساعد تقييم رأس المال البشري في تقديم صورة عادلة عن عناصر ثورة المنشأة.
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:)19

ونرى الباحث أن المحاسهبة عهن المهوارد البشهرنة أصهبحت ضهرورة حتميهة باعتبهاره نمهام وأسهلوب رقهابي
لههدى اإلدارة العليهها وعليههها ،وكههذلت نمههام يعمههل علههى تحقيههق الكفههاءة القصههوى حيههث يسههاعد النمههام علههى
استغالل األفراد ومحاولة الوصول واالستفادة من الكفاءة القصوى لهم.
رابعاً :أهمية محاسبة الموارد البشرية
تههتلخص أهميههة محاسههبة المهوارد البشهرنة فههي أنههها تسههاعد فههي ت ههونر القه اررات اإلدارنههة وتمنههع إهههدار المهوارد
البش هرنة وتزنههد مههن إنتاجيههة األصههول البش هرنة للمنممههة وتحسههين األخالقيههات والرضهها الههوظيفي وترفههع م ههن
مستوى األداء والتحفيز واإلبداعية مما يحسن من جودة اإلدارة ).(Hossain, et al.,2014, p.38
وأشه ههار عه ههالوي (،2012

 )67إله ههى أن تجاهه ههل أهميه ههة محاسه ههبة الم ه هوارد البش ه هرنة وعه ههدم قيه ههام الوحه ههدة

االقتصادية من المحاسبة عن مواردها البشرنة واإلفصاح عنهها فهي القهوائم الماليهة يهؤدي بالنهايهة إلهى اتخهاذ
ق اررات غير سليمة وكذلت عدم قيام تلت الوحدات من إنجا أهدافها بالشكل المناسب.
ومن الواضح أن محاسبة الموارد البشرنة لها أثهار مهمهة جهداً مهن وجههة نمهر تهوفير المعلومهات التهي يمكهن
أن تتنههاف

مههع مقترحههات اسههتثمارنة أخههرى لمهوارد الشههركة ،وهثبههات أن الفوائههد علههى المههدى ال ونههل مههن هههذه

االستثمارات يمكن أن تكون إيجابية ،وأن إدراج ههذه المعلومهات سهيفيد فهي اتخهاذ القه اررات الخاصهة بهالموارد
البشرنة ).(Bullen, Eyler, 2010, p.13
إ حن المعلومات التي توفرها محاسبة الموارد البشهرنة تلعهب دو ار هامها وفعهاال فهي عمليهة اتخهاذ القهرار الهداخلي
حيث عملية قياس تكلفتها تستخدم إلظهار قيمة االستثمار في الموارد البشهرنة وبالتهالي يسهتفيد المسهتثمرون
منها (.)Enyi & Akindehinde, 2014, p.29
كما ح
أن محاسبة الموارد البشرنة تلبي احتياجات العديد من األطراف ذات العالقة ،حيث يؤثر ت بيقهها علهى
قرار كل من المستثمرنن وكذلت اإلدارة (.)Johanson & Mouritsen,2005, p.19
وال ننسهى الحاجهة الحقيقيهة إلههى المعلومهات التهي يمكههن أن تتهيهأ لهإلدارة والمسههتخدمين الخهارجيين مهن خههالل
محاسبة الموارد البشرنة (جمعة،2008 ،

.)106
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وتعمل محاسبة الموارد البشرنة على توفير المعلومات والبيانات التهي تسهاعد المنممهة علهى حسهاب تكهاليف
ومنههافع الم هوارد البش هرنة ،ممهها يسههاعدها علههى اتخههاذ الق ه اررات الخاصههة بالعههاملين (عمههارة ومسههعود،2004 ،
.)134
 -وأشار الحيالي (،2004

 )292إلى أهمية المحاسبة عن الموارد البشرنة في عدة نقاط أبر ها:

 -1المساعدة في إعداد الموا نات التخ ي ية لتكاليف الحصول على الموارد البشرنة وتنميتها.
 -2تساعد على استخدام الموارد البشرنة المتاحة بكفاءة وفعالية.
 -3إعههداد الب هرامج التدرنبيههة الال مههة لرفههع مهههارات وقههدرات األف هراد وذلههت بمهها تمه هره مههن تكههاليف هههذه
البرامج والعائد المتوقع مقابل ذلت.
 -4تحديههد العائههد الههذي يحصههل عليههه المشههروع مههن رأس المههال البشههري وتقيههيم ق ه اررات االسههتثمار فههي
القوى العاملة وذلت بمقارنة التكلفة بالمنفعة لمختلف البدائل.
إ حن اإلدراك والوعي ألهمية القياس المحاسبي عن تكلفة الموارد البشهرنة واالسهتخدام الفعهال لمحاسهبة المهوارد
البش هرنة مههن شههأنه أن يههؤدي إلههى توجيههه االهتمههام بالعههاملين كم هوارد ،واعتبههار التكههاليف المتعلقههة بالعنصههر
البشههري كاسههتثمارات طونلههة األجههل للمنممههة ،والسههبيل إلههى ذلههت االسههتخدام األمثههل لتلههت الم هوارد ( ارضههي،
،2014

.)153

كما وتع ي محاسبة المهوارد البشهرنة اإلدارة أساسها أفضهل لالختيهار مهن بهين البهدائل واتخهاذ ق ارراتهها ب رنقهة
رشيدة تحقق االستخدام األمثل للموارد المتاحة (سالم،2008 ،

.)36

وقد أفر ت المتغيرات التكنلوجية والسياسية واالقتصادية قفزة واسعة لنمام اإلنتاج واإلدارة في شركات الدول
المتقدمة مما خلق فجوة واسعة وأصبح من الضروري االهتمام بالمورد البشري (شنداخ،2009 ،

.)6

ممهها سههبق يسههتنتج الباحررث أن أهميههة محاسههبة الم هوارد البش هرنة تنبههع مههن أهميههة الق هرار والنتيجههة التههي تقههدمها
حيههث إن المحاسههبة عههن الم هوارد البش هرنة عبههارة عههن نمههام يههوفر قاعههدة معلوماتيههة لههإلدارة والجهههات المعنيههة
التخ ههاذ القه هرار المناس ههب ،فالمحاس ههبة ع ههن المه هوارد البشه هرنة ت ههوفر المعلوم ههات المالئم ههة لقي ههاس تكلف ههة وعائ ههد
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االستثمار فهي المهوارد البشهرنة وبالتهالي يمكهن اتخهاذ القه اررات المسهتندة علهى المعلومهات الكافيهة وههذا يع هي
القرار األفضل.
خامساً :أهدا

محاسبة الموارد البشرية

تهدف محاسبة الموارد البشرنة إلى تقديم المعلومات الال مة والضرورنة عن القوى العاملهة بالوحهدة
االقتصادية في الوقت المناسب إلهى المسهتفيدين كمها تسهاهم فهي قيهاس تكلفهة المهوارد البشهرنة لتسهاعد اإلدارة
في اختيار األفراد المالئمين وتدرنبهم وصيانتهم وتحفيزهم (عالوي،2012 ،

.)67

إن محاس ههبة المه هوارد البشه هرنة مثله هها مث ههل ب ههاقي أنه هواع المحاس ههبة األخ ههرى ته ههدف إل ههى تحقي ههق مجموع ههة م ههن
:)129-128

األهداف تتمثل في كل من اآلتي (قوندر،2014 ،
 -1تقدم المعلومات الال مة والكافية عن العاملين.

 -2تساعد في اختيار األفراد المالئمين وأصحاب الكفاءة حسب احتياجات المنممة.
 -3تقوم بقياس تكلفة المورد البشري والعائد عن هذا المورد.
 -4تس ههيير تك ههاليف ت ههدرنب العم ههال ،وتحفي ههزهم م ههن خ ههالل ت ههوفير ظ ههروف العم ههل المالئم ههة وال ههدورات
التدرنبية.
 -5توفر نماماً كامالً من المعلومات المحاسبية عن الموارد البشرنة من أجل اتخاذ الق اررات المالئمهة
في الوقت المالئم والكيفية والكمية الم لوبة والمناسبة.
 -6مقارنههة وتقيههيم وضههع الم هوارد البش هرنة بالمقارنههة مههع فت هرات سههابقة أو مههع م هوارد بش هرنة لمؤسسههات
أخرى من نف

الق اع.

 -7اختيار الكفاءات لتولي مناصب عليا في السلم التنميمي حسب كفاءتهم.
من ناحية أخرى استنتج العديد من البهاحثين أههدافاً لمحاسهبة المهوارد البشهرنة مهن خهالل تعرنفاتهها المختلفهة،
واتفقوا على أن محاسبة الموارد البشرنة جاءت لتهتم بعدة أشياء منها (جوادي وعيدي،2012 ،
 -1اعتبار الموارد البشرنة أصالً من أصول المنشأة.
 -2قياس وتحديد كلفة الموارد البشرنة.
 -3رسملة االستثمارات في الموارد البشرنة.
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:)564

 -4اإلفصاح عن قيمة االستثمارات في الموارد البشرنة في القوائم المالية.
إن الهدف من المحاسبة عن المهوارد البشهرنة يتمثهل بشهكل أساسهي فهي مسهاعدة اإلدارة بمسهتوناتها المختلفهة
في اتخهاذ القه اررات المتعلقهة بهالتخ يط واالسهتخدام والرقابهة علهى عنصهر المهوارد البشهرنة ،بمها يحقهق أههداف
المنشأة ،كما أنها توفر اإلطار الموضهوعي والعلمهي الهذي يسهاعد إدارة المهوارد البشهرنة علهى اتخهاذ القه اررات
كتقليل أعداد القوى العاملة أو نادتها أو استبدالها (الهاللي،2011 ،

.)183

إن أهم األهداف العتماد نمام محاسبي للموارد البشرنة (:)Singh, 2009, p.440
 -1اسههتفادة كههل مههن اإلدارة والمسههتثمرنن واألط هراف المسههتفيدين مههن المعلومههات المختلفههة عههن القههوى
العاملة.
 -2اعتماد صورة موحدة عن الموارد البشرنة كأصل من أصول المنشأة.
 -3تحديد التكلفة والعائد المتوقع من المورد البشري ومن خاللها وضعه في المكان المناسب.
 -4نادة قيمة المنشأة من خالل الشهرة للمحل.
 -5تقييم الموارد البشرنة الحالية وهف ار ذوي الكفاءة وتحديد الحاجهة المسهتقبلية لجهذب المهوارد البشهرنة
ذات الكفاءة والخبرة.
 -6توفير بيانات للتحليل المالي وكذلت التخاذ القه اررات التسهونقية مهن خهالل المعلومهات عهن تكهاليف
الموارد البشرنة.
 -7الرقابة على استخدام الموارد البشرنة.
من خالل ما سبق وما تناولتهه الد ارسهات يهرى الباحرث أن الههدف مهن محاسهبة المهوارد البشهرنة ينحصهر فهي
عدة أمور أهمها على وجه التحديد ما يلي:
 -1قيهاس تكلفههة االسههتثمار فههي المهورد البشههري وهنهها تنحصههر التكهاليف (تكلفههة االعههداد والتجهيههز للمههورد
البشري وتكلفة االستخدام للمورد البشري).
 -2قي ههاس العائ ههد م ههن االس ههتثمار ف ههي الم ههورد البش ههري وتنحص ههر بالت ههالي (الكف ههاءة االنتاجي ههة ل ص ههول
البشرنة ،ربحية استخدام األصول ،معدل العائد على االستثمار للمورد البشري).
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 -3التقرنههر عههن بيانههات الم هوارد البش هرنة مههن خههالل (الب اقههات والسههجالت المحاسههبية ،الق هوائم الماليههة،
قوائم خاصة عن الموارد البشرنة ،تقارنر مرحلية ودورنة وسنونة ،تقارنر اضافية).
 -4د ارس ههة وتقي ههيم الب ههدائل واختي ههار االفض ههل منه هها واالس ههتغالل األمث ههل له هها واتخ ههاذ القههرارات بن ههاء عل ههى
المعلومات المتوفرة.
ونمكن اجمال األهداف كما هو مبين بالشكل اآلتي:
شكس ر م (  :) 1أهدا

محاسبة الموارد البشرية

المصدر( :إعداد الباحث)2016 ،
سادساً :وظائف محاسبة الموارد البشرية
يمكن إجمال وظائف محاسبة الموارد البشرنة كما يلي (العياشي وكرنمة،2014 ،
 -1توفير اإلطار الذي يساعد على اتخاذ الق اررات الخاصة بالموارد البشرنة.
 -2تقديم المعلومات عن التكلفة والقيمة الخاصة بالموارد البشرنة.
 -3ت ونع نماذج قياس التكلفة المحاسبية.
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:)11

 -4تحفي ههز اإلدارة عل ههى االهتم ههام بمفه ههوم رأس الم ههال البش ههري عن ههد اتخ ههاذ القه ه اررات الخاص ههة ب ههالموارد
البشرنة.
 -5إدراج قيمة وتكاليف الموارد البشرنة ضمن النمام المحاسبي في المنممة.
 -6تههوفير المعلومههات الدقيقههة والمالئمههة عههن الم هوارد البش هرنة لمتخههذي الق ه اررات للمسههاعدة فههي تخ ههيط
احتياجات المنممة من الموارد البشرنة وتخصيصها عن الوظائف المتاحة فيها.
سابعاً :معو ات وصعوحات تطبيق محاسبة الموارد البشرية
من أجل تحديد أهمية ت بيق محاسبة الموارد البشرنة فال بد من معرفة الصعوبات التي سيتم مواجهتهها
عند ت بيقها ،حيث عرض عدد من الباحثين أهم هذه الصعوبات على النحو التالي:
أشار الصقر (،2013

 )182إلى أن نمام محاسهبة المهوارد البشهرنة ههو نمهام جديهد سيصه دم بالنمهام

التقليههدي القههديم المعتمههد والههذي لديههه قبههول عههام ،وكههذلت مشههكلة اخههتالف نسههبة اسههتنفاد قيمههة المهوارد البشهرنة
حيث إن بعط األشخا

تقل قدراتهم مع مرور الزمن في حهين أن الهبعط اآلخهر تهزداد مهع مهرور الهزمن

مما يخلق مشكلة في التقدير ،وأيضا اختالف المناهج المستخدمة في عملية القياس سواء بنهاء علهى القيمهة
أو التكلفة األمر الذي يخلق صعوبة في تقييم األفراد وخاصة العاملين بالمجال اإلداري.
ان عه ههدم إمكانيه ههة امه ههتالك األف ه هراد فه ههي المنشه ههأة مه ههع إمكانيه ههة اسه ههتخدامهم واالسه ههتفادة مه ههنهم فقه ههط ،وكه ههذلت
ع ه ه ههدم إمكاني ه ه ههة تحدي ه ه ههد القيم ه ه ههة البيعيه ه ه هة للمه ه ه هوارد البشه ه ه هرنة تعتب ه ه ههر م ه ه ههن معوق ه ه ههات ت بي ه ه ههق ه ه ه ههذا النم ه ه ههام
(.)Narayan, 2010, p.240
وقههد أشههار ارضههي (،2014

 )155إلههى أ حن عمليههة قيههاس تكلفههة الم هوارد البش هرنة ال يمكههن أن تصههل إلههى

تقييم حقيقي للقدرات البشرنة واإلمكانات التي يتوقع االستفادة منها مما يخلق نوعا من عدم الموضوعية.
وأجمل Paki & Azarبعط المعوقات التي ما الت عائقة في ت بيق محاسبة الموارد البشرنة في عدة
مجاالت كما هو موضح في الشكل اآلتي:

35

شكس ر م ( :)2معو ات تطبيق محاسبة الموارد البشرية

المصدر(Paki &Azar, 2015, p.25( :
وقههد أبههدى أنصههار محاسههبة الم هوارد البش هرنة اعت ارضههات علههى المعههايير المحاسههبية فيمهها يتعلههق باإلهمههال فههي
توفير معلومات مفيدة لإلدارة والمستثمرنن ،ألن نمم محاسبة الموارد البشرنة ههي األداء األكثهر أهميهة التهي
يمكن أن توفر معلومات مفيدة في مجهال المهوارد البشهرنة ،إن ههذه االعت ارضهات يجهب أن يهتم حصهرها عهن
طرنق نماذج من أجل التقييم النقدي ل صهول البشهرنة ،نمه اًر لتعقيهد طهرق التقيهيم للقهوى العاملهة التهي تجعهل
من الصعوبة فهمها وانخفاض موثوقيتها منهم ).(Mahmoodi, et all., 2013, p. 2255

ونرى الباحث من خالل ما ورد من دراسات سابقة وبخاصهة الحديثهة منهها أن ههذه المعوقهات بهدأت تتالشهى
شههيلا فشههيلا حيههث أصههبح مههن المقبههول اعتبههار المههورد البشههري أصههال مههن أصههول المنشههأة مههن خههالل امههتالك
المنشأة لملكية الخدمات التي يقدمها المورد البشري ،وكذلت ضرورة اإلفصاح عن قيمة الموارد البشرنةك لما
لها من أهمية بالغة ألصحاب المصالح وخاصة المستثمرنن باستخدام أحد طرق القياس ،ومسألة اسهتم اررنة
المههورد مرتب ههة باسههتم اررنة المؤسسههة نفسههها ،وبالتههالي يمكههن إج هراء المعالجههات المحاسههبية بنههاء علههى فههرض
االسههتمرار المتوقههع ،وأتفههق فههي الهرأي بشههكل أكبههر مههع د ارسههة ( ارضههي )2014 ،فههي أن المشههكلة األكبههر هههي
الموضوعية في عملية القياس ،ذلهت ألن نمهام محاسهبة المهوارد البشهرنة يحتهاج ونت لهب نمامهاً دقيقهاً لقيهاس
وتقيههيم أداء األف هراد يعتمههد علههى الموضههوعية والشههمول والعدالههة ،ومههع اخههتالف طههرق القيههاس ووجههود بعههط
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المشاكل العالقة في كيفية القياس واختالف طرق المعالجة المحاسهبية ههذا بهدوره يعهرض عمليهة القيهاس إلهى
نوع من التحيز أو الخ أ أو النسيان.
ثامواً :القياس المحاسبي لتكلاة الموارد البشرية
إن الجمعية األمرنكية للمحاسبة تعرف محاسبة الموارد البشرنة بأنهها عمليهة تحديهد وقيهاس البيانهات
حههول المهوارد البشهرنة وتوصههيل المعلومههات إلههى الجهههات المهتمههة ،وهههي بشههكل بسههيط تعنههي محاسههبة األفهراد
كم هوارد أساس ههية للمنممههة ،حي ههث تحتههاج إل ههى تحدي ههد وقيههاس التكلف ههة التههي تتكب ههدها المنممههة ف ههي اس ههتق اب
واختيار وتوظيف وت ونر األصول البشرنة (.)Ibukun-Falayi, & Falayi, 2014, p.84
وبما أن تنفيذ جميع العمليات في المنممة يتم عبر الموارد البشرنة ،لذا فإن تقييم هذه الموارد أمر ضهروري
جدا والمعلومات الخاصة بتقييمها يجب أن تكون مع اة للمستثمرنن واإلدارة واألشخا

اآلخرنن المهتمهين

عبر إظهارها في القوائم المالية ليتم عملية قياسها (.)Pandurangan, et al., 2013, p.83
إن القيهاس المحاسههبي للمهوارد البشهرنة يسههاعد فهي إيجههاد طهرق قيههاس يعتمهد عليههها فههي معرفهة تكلفههة المهوارد
البش هرنة ،ووضههع التقههارنر الماليههة الصههحيحة عههن نشههاط المنشههأة وكههذلت تقيههيم اإلدارة ب رنقههة سههليمة وأكثههر
كف ههاءة ،ع ههالوة عل ههى ذل ههت إتخ ههاذ قه ه اررات أرس ههمالية س ههليمة ع ههن المنش ههأة سه هواء بواسه ه ة اإلدارة أو بواسه ه ة
األشخا

الخارجيين المعنيين (العياشي وكرنمة،2014 ،

وقد أشار المعمهوري (،2012

.)12

 .)13إلهى أن القيهاس المحاسهبي :ههو عمليهة مقابلهة يهتم مهن خاللهها قهرن

خاصههية التعههدد النقههدي لشههيء معههين (هههو حههدث اقتصههادي) فههي مجههال معههين (هههو المشههروع االقتصههادي)
بعنصهر آخههر (هههو نمهام األعههداد الحقيقيههة) وذلهت باسههتخدام مقيههاس معهين (هههو وحههدة النقهد) وبموجههب قواعههد
اقتههران معينههة هههي قواعههد االحتسههاب ،أي أنههها عمليههة مقابلههة يقتههرن فيههها حههدث اقتصههادي لمشههروع اقتصههادي
بعدد حقيقي باستخدام مقياس معين واستنادا لقواعد اقتران معينة.
وعرفهت جمعيهة المحاسهبة األمرنكيهة A. A. Aالقيهاس المحاسهبي بأنهه" :تحديهد ألرقهام الماضهي والحاضهر
والمسههتقبل للمنشههأة أو تحديههد المههاهرة االقتصههادية فههي المسههتقبل وذلههت علههى أسههاس المالحمههة وتبعهها للقواعههد
المحددة" (.)AAA, 1973 , p.3
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و يعرفه آخر بأنه :تحديد وتقييم ل حداث االقتصادية المرتب ة بالوحدة المحاسبية كميا مع بيان أثرها على
.)70

القوائم المالية للوحدة االقتصادية (عالوي،2012 ،
 أساليب القياس المحاسبي:
بههين المعمههوري (،2012

 )14أسههاليب القيههاس المحاسههبي إلههى ثالثههة أن هواع وتتمثههل فههي أسههاليب

قياس (أساسية ،ومشتقة ،وتحكمية) ،كما يلي:
أوال :أساليب قياس أساسية :وهي قياس تكلفة أصل معين من خهالل فهاتورة الشهراء ،وكهذلت حهاالت التبونهب
المحاسههبي جههاء مههن عمليههات القيههاس وهههو يمثههل تبونههب الحههدث محههل القيههاس فههي الفلههة التههي تنتمههي اليههها
األصول الثابتة استنادا إلى توفر عالقة رناضية بين الخوا

محل القياس.

ثانيا :أساليب قياس مشتقة :وتستخدم عند تعذر القياس باألسلوب المباشر ،كما في قياس تكلفة أجزاء االلة
كل على حدة تمهيدا لتحديد التكلفة االجمالية.
ثالثا :أساليب قياس تحكمية :تشبه المشتقة لكن بدون قواعد موضوعية لتأثرها باألحكام الشخصية وتقديرات
القائم بالقياس ال سيما عند وجود قواعد ومبررات من قية أو معايير موضهوعية الخهتالف اآلراء مثهل تحديهد
قيمة المصنع داخليا.
تاسعاً :طرق و مالج ياس تكلاة الموارد البشرية
هنهاك طههرق عديههدة ونمههاذج محههددة تناولههها البههاحثون والد ارسههات لقيههاس تكههاليف المهوارد البشهرنة ومهها
الت الدراسات تبحث عن ال رنقة األمثل في قياس تكلفة الموارد البشرنة ومحاولة عهالج المشهاكل المتعلقهة
بالقيههاس واألمههور العالقههة ،حيههث الح ه الباحههث أن معمههم البههاحثين قسههموا النمههاذج إلههى نمههاذج قيههاس تعتمههد
على التكلفة ونماذج قياس تعتمد على القيمة:
الائة ا ولى :مالج ياس تعتمد على التكلاة (طريقة التكلاة التاريخية ،طريقة تكلاة الارصة البديلة)
 -1نموذج (طرنقة) التكلفة التارنخية:
يستخدم هذا النموذج في قياس تكلفة الموارد البشرنة على نفه

األسه

المتبعهة فهي قيهاس األصهول الماديهة

أو ال بيعيهة ،حيههث تعههرف التكلفههة األصههلية بأنههها التضههحية التههي تتحملههها المنشههأة فههي سههبيل الحصههول علههى
البشر وتدرنبهم وت ونرهم وتنمية قدراتهم (سالم،2008 ،
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.)101

وتشههتمل هههذه ال رنقههة علههى رسههملة التكههاليف المرتب ههة باالسههتق اب واالختيههار والتعيههين واالسههتخدام وتههدرنب
الفرد وت ونره ومن ثم إطفاء هذه التكاليف على مدى العمر المتوقهع لالسهتخدام ،ونعتمهد ههذا المهنهج أساسها
على األساليب الم بقة في المحاسبة على األصول الثابتة الملموسة ومعمم األصول الثابتة غير الملموسة
(جمعة،2008 ،

.)99

وق ههد ب ههوب قون ههدر (،2014

 )132-130قي ههاس التكلف ههة التارنخي ههة األص ههلية للمه هوارد البشه هرنة إل ههى

عنصرنن أساسيين ومهمين هما:
 تكلف ههة الحص ههول عل ههى الع ههاملين :وتتمث ههل ف ههي (تكلف ههة االس ههتق اب ،وتكلف ههة االختي ههار ،وتكلف ههة
التعيين ،وتكلفة التعليم).
 تكلفة اإلحالل :وتنقسم إلى تكلفة إحالل وظيفي (تكلفة الحصهول علهى األفهراد ،وتكلفهة التعلهيم،
وتكلفة ترك العمل) ،وتكلفة إحالل شخصي.
تكلفة الحصول على العاملين:
هههي التضههحية التههي يجههب أن تتحملههها المؤسسههة فههي سههبيل الحصههول علههى مههن يشههغل مرك ه از معينهها
وهي إ حما مباشرة أو غير مباشرة (بن عمارة ومسعود،2004 ،

 ،)135وقسمها حمادة (،2002

 )155إلى مجموعة مهن التكهاليف المباشهرة كتكهاليف االسهتق اب واالختيهار والتعيهين والتوظيهف
وكذلت مجموعة من التكاليف غير المباشرة كتكاليف الترقية والندب.
 وأجم ه ههع ك ه ههل م ه ههن الع ه ههالوي (،2012
ومسعود (،2004

 )71وقون ه ههدر(،2014

 )131واب ه ههن عم ه ههارة

 )135إلى تعرنف تكلفة االستق اب واالختيار والتعيين كالتالي:

 تكلفههة االسههتق اب :هههي تكلفههة اجتههذاب واسههتق اب العمههال الجههدد إلههى المؤسسههة وتتمثههل فههي( :تكلفههةاالعالن ،ومصارنف عقود التوظيف ،وتكاليف السفر ،وتكاليف االمتيا ات ،وكهل المصهارنف التهي
تتحملها المنممة في سبيل جذب واستق اب اليد العاملة).
 تكلفة االختيار :هي التكلفة التي تتحملها المنممة من أجل اختيار وتحديد المورد البشري للمنصبالمالئههم لههه مثههل( :تكههاليف المقههابالت ،وتكههاليف االمتحانههات ومسههابقات التوظيههف ،وكههل التكههاليف
األخرى التي تتحملها في سبيل اختيار المورد البشري المالئم).
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 تكلفة التعيهين :وههي جميهع التكهاليف التهي تتحملهها المنشهأة فهي سهبيل الحصهول علهى عنصهر جديهدفي المؤسسة.
 -تكلفههة الههتعلم والتههدرنب :عرفههها ارضههي (،2014

 )156بأنههها تكلفههة تفاضههلية تتحملههها المنشههأة

لحههين تحقيههق الفههرد مسههتوى اإلنتاجيههة الم لوبههة عههادة لوظيفههة معينههة وتشههمل تكههاليف بهرامج التههدرنب
الرسمي وتكاليف التدرنب أثناء العمل ،وتعرف أيضا بأنها التكلفة التي تشهتمل علهى كافهة التكهاليف
المباشرة مثل رواتب المتدربين والتكاليف غير المباشرة متمثلة في التكلفة اإلنتاجيهة الضهائعة خهالل
مدة التدرنب (عبيد،2012 ،

.)276

تكلفة اإلحالل الوظيفي
هي قيمة اليد العاملة التي لها نف
اليههد العاملههة وتههؤدي نفه
(قوندر،2014 ،

المؤهالت في سهوق العمهل والتهي يمكهن أن تحهل محهل

العمههل الههذي كانههت تؤديههه اليههد العاملههة القديمههة وبههنف

المهههارة والمههؤهالت

.)132

ووض ههحها فالمه ههولتز وآخ ههرون ( )2004بالمث ههال اآلت ههي :إذا أراد عام ههل أن يغ ههادر الي ههوم ف ه ح
هإن ذل ههت
سينشههت تكههاليف مختلفههة السههتبداله منههها :تكههاليف اسههتق اب واختيههار وتعيههين وت ههونر عامههل آخههر
يكون بهديال عنهه ،فضهال عهن نفقهات تعونضهية لهه أو ارتقائهه ،اذ إن التكلفهة االسهتبدالية تنشهأ نتيجهة
تههرك بعههط المههوظفين الخدمههة ،إمهها بالتقاعههد أو الوفههاة أو االسههتقالة أو االسههتغناء عنههه بق هرار مههن
اإلدارة (

.)27

تكلفة االحالل الشخصي
هههي التضههحية التههي تتحملههها المنشههأة فههي سههبيل إحههالل شههخص محههل آخههر يكههون قههاد اًر علههى تقيههيم
مجموعة من الخدمات التي يقدمها الشهخص الحهالي وتشهمل تكلفهة إحهالل الفهرد أو التنمهيم البشهري
كلههه ،حيههث تقههوم بتجميههع ورسههملة تكههاليف (التوظيههف المباش هرة وغيههر المباش هرة ،وتعلههيم المههوظفين
الجدد ،وترك الخدمة المباشرة وغير المباشرة) ( سالم،2008 ،
وقد أشار عبيد (،2012

.)106

 )274إلى عدة انتقادات لمدخل التكلفة التارنخية منها:
40

 ال توضههح التغيه هرات الحاص ههلة ف ههي تكلف ههة المه هوارد البش هرنة بم ههرور ال ههزمن وم هها تكتس ههبه م ههن معه هارفوخبرات.
 ال تؤدي إلى أي قيم قابلة للمقارنة بسبب تكلفة الحصول على البشر وتكلفة التعلم تختلهف مهن فهردآلخر داخل الوحدة االقتصادية.
 ال تأخذ بعين االعتبار تغيرات األسعار في وقت التضخم وبالتالي تفاوت القيمة االقتصادية للمواردالبشرنة.
 حإن أي نههادة أو اسههتهالك فههي قيمههة الم هوارد البش هرنة تكههون ذاتيههة بمعنههى أحنههه ال يمهههر أي عالقههة
ارتباط أو انخفاض إنتاجية الموارد البشرنة.
بينما وضح جمعة (،2008

)107أهم االنتقادات كما يلي:

 تقدير عمر األصل ال يستند إلى أدلة يمكن التحقق منها. تكلفة الماضي ال تالئم اتخاذ الق اررات فيما يتعلق بالحاضر والمستقبل. القيمة االقتصادية ل صول البشرنة متزايدة مع التدرنب والخبرة بخالف األصول المادية. تكههاليف االسههتق اب واالختيههار والتعيههين ال تمثههل تكلفههة الم هوارد البش هرنة بههل هههي تكلفههة لنشههاط إدارةالموارد البشرنة ،ألن أي شخص حينما يتم قبول الوظيفة أو عمل معين يعرض عليه ،فإن المرتهب
واألجههر هههو المعيههار المههؤثر فههي قبولههه أو رفضههه ،ولههي

مقههدار مهها أنفقههت الشههركة فههي اسههتق ابه

واختياره وتعيينه.
وأكههد ال غههزوي (،2010

 )42إلههى أن هههذه ال رنقههة يعههاب عليههها أنههها ال توضههح المتغي هرات فههي قيمههة

المورد البشري بعد مرور من على عمله في الشركة.
وعلههى الجانههب األخههر فههان هههذه ال رنقههة تتميههز بالسهههولة والبسههاطة فههي القيههاس ومهها يعيبههها هههو أن التكلفههة
التارنخيههة ل صههول البشهرنة ال تعبههر عههن ال اقههة اإلنتاجيههة األساسههية ل فهراد والتههي ال يمكههن بههدونها اعتبارههها
أص ههال بش ه هرنا ،كمه هها أن قيمهههة الفه ههرد خه ههالل فت ه هرة منيهههة تتغيه ههر ،س ه هواء بالزنهههادة الكتسهههاب ق ههدرات جديهههدة أو
بالنقصانك بسبب تقدم السن أو المرض ،مما يؤدي إلهى وجهود عائهد غيهر سهليم لقيمتهه االسهتثمارنة (قونهدر،
،2014

.)131
41

 -2نموذج تكلفة الفرصة البديلة
تقوم هذه ال رنقة على تحديد قيمة المورد البشري بالمزاد العلني بهين مهدراء األقسهام للحصهول علهى
الموظفين ذوي الخبرة والكفاءة وأن قيمتها تحدد بالثمن الذي يكون فيه مدير قسم معين على اسهتعداد لدفعهه
مقاب ههل الحص ههول عل ههى موظ ههف مع ههين يعم ههل ف ههي قس ههم أخ ههر بالمنش ههأة وعل ههى ذل ههت ال يك ههون للموظ ههف قيم ههة
.)43

اقتصادية إال إذا اعتبر عنص ار ناد ار (ال غزوي،2010 ،

ونههرى الههبعط الفرصههة البديلههة بانههها ليسههت تكههاليف بديلههة ،أو تارنخيههة ،أو تكههاليف اسههتبدال ولكههنهم يقههدرون
هههذه التكههاليف دون أخ ههاء ،وتعههد تكههاليف الفرصههة البديلههة كأصههل ذات قيمههة عنههدما يكههون الهههدف اسههتخداما
بديال (حمادة،2002 ،

.)161

وتتمثههل هههذه ال رنقههة فههي إجمههالي التههدفقات النقديههة التههي يههتم التضههحية بههها ف هي سههبيل توجيههه مههورد مهها مههن
اس ههتعمال م هها إل ههى اس ههتعمال آخ ههر ب ههديل ،وبالنس ههبة للمه هوارد البشه هرنة ف ههإن تكلف ههة الفرص ههة البديل ههة ه ههي القيم ههة
الضائعة لتخصيص شخص في وظيفة معينة دون آخرى (عبيد،2012 ،
وقد بين قوندر (،2014

.)275

)133أن العاملين حسب هذه ال رنقة يمكن تقسيمهم إلى فلتين:

 -فلههة العههاملين غيههر المههرة :وهههم عبههارة عههن األشههخا

أو العمههال غيههر المحت هرفين وليسههوا مههن ذوي

المهارات داخل المنممة ،وتكون هذه األيدي العاملة غالبها رخيصهة وغيهر مؤهلهة ،ونسههل احتسهاب
تكلفتها ،مثل(األجراء ،الحراسات).
 فلة العهاملين المههرة :وههي فلهة نهادرة يهتم تقييمهها باعتبارهها أصهول بشهرنة ونهتم اسهتخدامها فهي أكثهرمن نشاط ،أي عدة بدائل لمعرفة قيمتها في أفضل استخدام لها.
وتتميز هذه ال رنقة بأنها تضمن نجاح عملية تخصيص الموارد البشرنة بالمنشأة بين استخداماتها
المثلى (ال غزوي،2010 ،

 ،)44وأنها تساعد على التو نع للموارد البشرنة على االستخدامات البديلهة

وتضع األساس الكمي لتخ يط وتنمية الموارد البشرنة (عبيد،2012 ،
ونعههاب علههى هههذه ال رنقههة أنههها تهههتم باألشههخا

.)275

ذوي الكفههاءة العاليههة التههي تجعههل ال لههب علههيهم أكبههر مههن

العههرض وتهمههل قيمههة األفهراد العههاديين الههذين يمكههن الحصههول علههيهم بسهههولة ممهها قههد يسههبب بعههط المشههاكل
الشخص ههية ل ههدى األفه هراد الع ههاديين وال ههذي مم هها ي ههؤثر ب ههدوره عل ههى انت ههاجيتهم ف ههي العم ههل وأيض هها يلع ههب اله هرأي
الشخصي دو اًر في عملية التقييم (ال غزوي،2010 ،
42

 )44و(عبيد،2012 ،

)275

الائة الثا ية :مالج ياس تعتمد على القيمة
ت ههرى ك ههل النمرن ههات االقتص ههادية الخاص ههة بالقيم ههة أنِّ معي ههار تحدي ههد القيم ههة ه ههو الق ههدرة عل ههى تق ههديم
خدمات أو منافع اقتصادية في المستقبل ،وهال يعتبر عديم القيمة (العياشي وكرنمة،2014 ،

.)15

 -1طرنقة التقييم بخصم األرباح غير العادية أو وشهرة المحل (Hermanson):
حيهث اقتهرح  Hermansonطرنقههة لتقيهيم المهوارد البشهرنة التهي تعتمههد علهى خصههم األربهاح غيههر
العاديههة للمنممههة إذ ربههط فههي طرنقتههه هههذه بههين مقومههات تكههونن شهههرة المحههل  -مثههل الوضههع المههالي الجيههد
والمههوظفين الجيههدين وسههمعة المنشههأة الحسههنة بههين المنشههتت األخههرى  -وبههين قيمههة الم هوارد البش هرنة ،وصهها
نموذجه كالتالي :
قيمة الموارد البشرنة= شهرة المحل *(تكاليف تكونن الموارد البشرنة /إجمالي قيمة الموجودات)،
ونعههاب عليههها تجاهلههها دور األصههول الماديههة التههي قههد تسههاهم فههي تحقيههق جههزء مههن األربههاح غيههر العاديههة
(العياشي وكرنمة،2014 ،

 )15و (آل غزوي،2010 ،

.)45

 -2نموذج المزايدة التنافسية)Hekimican & jones( :
يقترح هذان المؤلفان إجراء يت ازيهد بواسه ته مهديرو م اركهز الهربح علهى خهدمات العمهال (ذوي المكانهة
المتمي هزة) ف ههي أقسههامهم المختلف ههة ،ونعتم ههد سههعر الم ازي ههدة األعل ههى كقيمههة للف ههرد ،نمهه ار ألنههه س ههيثمل المع ههادل
التقههديري الحههالي لالسههتخدام األمثههل لخههدمات األفهراد بههين م اركههز الهربح ،وتسههتخدم هههذه ال رنقههة مفهههوم تكلفههة
الفرصههة البديلههة ونعههاب عليههها عههدم وجههود قيمههة لجميههع أفهراد المنممههة حيههث تهههتم بق ههاع معههين مههن األفهراد،
واعتمادههها علههى الحكههم الشخصههي وبالتههالي تجنههب المقيههاس الموضههوعي ل فهراد (العياشههي وكرنمههة،2014 ،
.)15
 -3نموذج القيمة الحالية لإليرادات المستقبلية )lev & Scwardtz( :
حيث يتم قياس قيمة رأس المال اإلنساني المقدرة كما يلي (حمادة:)151 :2002 ،
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وقههد تعههرض هههذا النمههوذج إلههى المفهههوم االقتصههادي الههذي ينمههر الههي اإلنسههان علههى أنههه أغلههي االسههتثمارات
وأبعدها أث اًر في النشاطات االقتصهادية للمنممهة ،وتسهتند طرنقتهه للقيهاس إلهى األسهاس النمهري لمقولهة فيشهر
"إن قيمههة رأس المههال تقههاس بمجموعههة األربههاح الصههافية المتوقههع تحقيقههها مسههتقبال" ،وعليههه يههتم تحديههد قيمههة
الم هوارد البش هرنة علههى أسههاس خصههم الرواتههب واألجههور التههي يتوقههع أن يحصههل عليههها الموظههف خههالل عم هره
اإلنتاجي بالمنممة بسعر فائدة خا

 ،ونت لب ذلهت د ارسهة طبيعهة الوظهائف بالمنممهة د ارسهة عميقهة لكهي

يمكن تقسهيم المهوارد البشهرنة العاملهة بالمنممهة إلهى مجموعهات متماثلهة فهي الكفهاءة والمهؤهالت بشهكل يسههل
فيه استخدام اإلحصائيات الخاصة بدخول مجموعة األفراد المماثلة للمجموعة المراد تحديد قيمتها من حيث
الكفاءة والفاعلية والعمر (العياشي وكرنمة،2014 ،
وأجمههع كههل مههن (بههن عمههارة ومسههعود،2004 ،

.)16

 )136و(عههالوي،2012 ،

 )72و(قونههدر،2014 ،

 )133على كل من طرنقتي العوائد المستقبلية والتكلفة االقتصادية كالتالي:
 -4طرنقة العوائد المستقبلية
يتم تقييم األصول البشرنة على أساس التوصل إلى القيمة الحالية للمرتبات واألجور التي يتقاضاها
العنصههر البشههري فههي المسههتقبل حتههى نهايههة عمرههها اإلنتههاجي بالمنممههة ،حيههث تعمههل علههى حسههاب القيمههة
اإلجمالية ل صهول البشهرنة مهن واقهع متوسهط رواتهب لمجموعهة متماثلهة مهن العهاملين ،ونعهاب عليهها أنهها ال
تأخههذ بعههين االعتبههار إال عنص ه ار واحههدا مههن عناصههر التكههاليف للوصههول إلههى قيمههة الم هوارد البش هرنة وههمههال
عوامل أخرى كسن العامل وكفاءته وأقدميته.
 -5طرنقة التكلفة االقتصادية

يتم تقييم األصول البشرنة وفقا لمعدل العائد الممكن الحصول عليهه مهن اسهتخدامه ،أي تحهدد قيمهة

الشخص بالمشروع بما يساوي القيمة الحالية ل رباح المستقبلية معتمدين في ذلت على مهدى مسهاهمة الفهرد
في تحقيق أهداف المنممة.
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الخ صة:
يعتبههر موضههوع محاسههبة الم هوارد البش هرنة ضههرورة حتميههة فههي وقتنهها الحههالي ،علههى اعتبههار أنههه نمههام وأسههلوب
رقههابي لههدى اإلدارة وعليههها بههنف

الوقههت ،حيههث يعمههل هههذا النمههام علههى تحقيههق الكفههاءة القصههوى مههن خههالل

اسهتغالل األفهراد العهاملين بالمنممههة واالسهتفادة مهنهم ،حيههث تتجمهع محاسهبة المهوارد البشهرنة فهي ثالثهة نقههاط
أساسههية وهههي قيههاس تكلفههة المههورد البشههري والعائههد المتحقههق منههه ،ثههم اعههداد تقههارنر منشههأة لتمكههين اإلدارة مههن
بناء على معلومهات ههذه التقهارنر ،حيهث يتضهح أن أهميهة محاسهبة المهوارد البشهرنة
اتخاذ الق اررات وترشيدها ً
تنبع من أهمية القرار والنتيجة التي سنحققها من خالل ت بيق هذا النمام،
إن ت بيق نمام محاسبة الموارد البشرنة يساعد المنممة في تحقيق أهدافها وعلى رأس ههذه األههداف قيهاس
تكلفههة االسههتثمار فههي المههورد البشههري والعائههد المرجههو منههه والتقرنههر عههن بيانههات الم هوارد البش هرنة فههي الق هوائم
المالية.
إن اهتمام المنممات على المستوى العالمي بالعنصر البشري واعتباره مورداً رأسمالياً سهل مهن فكهرة اظههاره
كقيمة ضمن القهوائم الماليهة ،األمهر الهذي سهاعد فهي تالشهي معوقهات ت بيهق النمهام ،إالً أنهه مها الهت تواجهه
هههذا النمههام مشههاكل متعلقههة بكيفيههة القيههاس واختيههار طرنقههة المعالجههة المحاسههبية الصههحيحة ،كمهها ان نجههاح
ت بيق نمام محاسبة الموارد البشرنة يحتاج إلى توافر بنيهة تحتيهة فهي شهكل مت لبهات متنوعهة أهمهها الهوعي
واإلدراك ألهمية ت بيق هذا النمام ،ومت لهب االطهار العهام للنمهام المحاسهبي والمكهون مهن سهجالت ودفهاتر
مؤهلين وأكفاء قادرنن علهى تحونهل نمهام المحاسهبة

ومستندات وأدلة محاسبية يتم تشغيلها بواس ة أشخا

القديم إلى نمام جديد في ضوء القوانين والتشرنعات والنصو

القانونيهة المسهموح بهها ،ليهتمكن ههذا النمهام

مههن فصههل العناصههر الخاصههة بالتكههاليف ومسههت الحسههابات واالفصههاح عنههها فههي الق هوائم ،كمهها يجههب تحديههد
التك ه ههاليف الخاص ه ههة ب ه ههالموارد البشه ه هرنة ك ه ههالتعيين والتخ ه ههيط والت ه ههدرنب والت ه ههونر واالختي ه ههار واالس ه ههتق اب
واالستغناء ،وعلى الجانب اآلخر تحديد العوائد الخاصة بالموارد البشرنة ،وبههذا يكهون قهد اكتملهت مت لبهات
بناء نمام محاسبي خا

بالموارد البشرنة بالمنممة.
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بذة عن مؤسسات التعليم العالي:
يقصد بالتعليم العالي كل دراسة أكاديمية أو مهنية منتممة في مؤسسهة تعلهيم ع ي
هال معتهرف بهها ،ال
تقل عهن سهنة د ارسهية كاملهة أو فصهلين د ارسهيين ،بعهد الحصهول علهى شههادة الثانونهة العامهة أو مها يعادلهها،
أما عن مؤسسات التعليم العالي فهي المؤسسهات المعتهرف بهها والتهي تتهولى تقهديم ههذه الخدمهة ،والجامعهات
هي إحدى مؤسسات التعليم العالي ،حيث يشترط فيها ان تضم ما ال يقل عن ثهالث كليهات جامعيهة ،حيهث
تمنح هذه الجامعة درجة البكالورنوس بعد انتهاء مدة الدراسة (النحال،2012 ،

.)2

ونعد ق اع التعليم العالي في فلس ين ركيزة أساسية في إحداث التنمية والت ور على كافة الصعد السياسية
واالقتصههادية والمجتمعيههة والمعرفيههة ،ورغههم المههروف التههي تعيشههها فلسه ين مههن احههتالل وحصههار ومحدوديههة
اإلمكانات إال أن مؤسسات التعليم العهالي فيهها قهد أحهدثت نقلهة نوعيهة فهي برامجهها ومناهجهها وأنمهاط الهتعلم
فيها ،ونتضح ذلت من أولونة االهتمام التي يحمى بها هذا الق اع من الحكومات الفلس ينية المتعاقبة.
أوالً :شأة التعليم العالي في فلسطين

يعود تارنم التعلهيم العهالي الفلسه يني إلهى حقبهة األربعينهات مهن القهرن الماضهي ،حيهث كهان ال لبهة

الفلس ينيون في ذلت الوقت يتوجههون للد ارسهة فهي جامعهات مصهرنة وأردنيهة وأمرنكيهة وبرن انيهة ،سهيما وأن
االنتقال في ذلت الوقت كان سهال والحدود مفتوحة (عبد الرحمن،2010 ،

.)15

ونمكن تقسيم المراحل التي مر فيها التعليم العالي في فلس ين إلى أربع مراحل رئيسية:
المرحلة ا ولرى  :مها قبهل العهام  ،1967لهم تكهن فهي فلسه ين مؤسسهات تعلهيم عهال جهامعي ،وكانهت هنهاك
كليه ههات متوسهه ه ة ،أو معاه ه ههد لتخهه هرنج المعلم ه ههين ،وأبر ه ه هها دور المعلم ه ههين التابع ه ههة لوكال ه ههة الغ ه ههوث الدولي ه ههة
(األونروا) .إضافة إلى بعط الكليات الخاصة مثل كلية بير نت ،وكلية النجاح فهي نهابل  ،والكليهة العربيهة
في القدس.
المرحلرة الثا يرة  :مها بعهد عهام  1967وحتهى تأسهي

السهل ة الوطنيهة الفلسه ينية عهام 1994م ،حيهث

بههر ت فههي هههذه الفت هرة تغيي هرات اجتماعيههة واقتصههادية فمبههدأ المجتمههع الفلس ه يني االعتمههاد علههى نفسههه فههي
التخ يط والتفكير ببناء مؤسساته الخاصة ،ومنها التعليمية بال بع (شبيب،2012 ،
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.)1

وقد كانت أولى المبادرات في كلية بير نت عام  1972التي أعلنهت ت هونر التخصصهات التهي تدرسهها إلهى
درجة البكالورنوس .وفي عام  1973أعلنت مدارس الفرنر في القدس عن تحونلها إلى جامعة أطلهق عليهها
جامعة بيت لحم .وفهي عهام  1980افتتحهت كليهة أخهرى فهي الخليهل إلهى جانهب كليهة الشهرنعة التهي تأسسهت
منذ عام  1971لتشهكال جامعهة الخليهل .وت هورت كليهة النجهاح فهي نهابل

إلهى جامعهة عهام  1977بعهد أن

كانت كلية متوس ة .وفهي عهام 1978تأسسهت الجامعهة اإلسهالمية فهي غهزة .وفهي نهايهة السهبعينات وبدايهة
الثمانينات ان لقهت أربهع كليهات جامعيهة فهي القهدس شهكلت مها يعهرف باسهم جامعهة القهدس .ومهع بدايهة العقهد
األخيههر مههن القههرن الماضههي تأسسههت أحههدث جههامعيتين فههي فلس ه ين وهمهها جامعههة األ هههر وجامعههة القههدس
المفتوحة (قداد وحل ،2001 ،

.)104

العمليهة التعليميهة فهي فلسه ين فهي آب (أغسه
المرحلة الثالثة  :تولهت السهل ة الوطنيهة الفلسه ينية
ِّ

) مهن

هنمم
العام  .1994وقد ورثت بنية تعليمية محدودة النمو ومنزوعة الوطنيهة ،تعرضهت فيهها إلهى االنتههاك الم ِّ
أي آفههاق
برمتههه ونقه ِّهوض ِّ
والمتواصههل مههن قبههل االحههتالل ،األمههر الههذي كههان ينههذر بانهيههار النمههام التعليمههي ِّ
تم تشكيل و ارة التعليم العالي عام  1996لتسهتكمل دور مجله التعلهيم
تنمونة حقيقية في هذا المجال .وقد ِّ

العالي الفلس يني الذي كان قائماً قبل قدوم السل ة الوطنية الفلس ينية.

ومنذ توليها تلت المهام ،سعت السل ة الفلس ينية إلى القيام بواجباتها الرئيسة ،وهي ضهمان اسهتمرار تهوفير
الخههدمات التعليميههة للم ارحههل الد ارسههية المختلفههة لمجمههوع المنتفعههين الههذين يزنههد عههددهم عههن ثلههث السههكان فههي
الضفة الغربية وق هاع غهزة .لههذا ،فقهد ح ِّهددت الهو ارة منهذ بهدء عملهها المههام الرئيسهة تجهاه النههوض بهالتعليم
العههالي والبحههث العلمههي مههن حيههث الجههودة وتحسههين وت ههونر األجه هزة اإلدارنههة فههي مؤسسههات التعلههيم العههالي

باإلضهافة إلههى دعههم التفاعههل بههين مؤسسههات التعلههيم العههالي والق ههاع الخهها

 ،واالهتمههام بههالتركيز علههى البعههد

الت بيقي والبحث العلمي كأحد مقومات التعليم العالي (شبيب،2012 ،

.)3-2

وبعههد تأسههي

السههل ة الوطنيههة الفلسه ينية فههي أوائههل التسههعينات أُنشههلت و ارة التعلههيم العههالي والبحههث العلمههي

عههام  1996لتشههرف وتههدعم وتُوجههه نمههو التعلههيم العههالي الفلس ه يني مههن خههالل مجالسههها وهيلاتههها وهدارته ها
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ووحههداتها المختلفههة ،وصههدر قههانون التعلههيم العههالي رقههم ( )11عههام  ،1998الههذي حههدد أهههداف التعلههيم العههالي
ودور الو ارة وصالحياتها ومستونات التعليم العالي وشهاداته الممنوحة وأنماط التعليم وأنواع مؤسساته.
وفي عام  ،2002دمجت و ارة التعليم العالي والبحث العلمي مع و ارة التربية والتعليم في و ارة واحدة ،وبعد
عام أُعيد تفعيل مجل

التعليم العالي لرسم السياسات العامة ،وكذلت تم تفعيل مجله

البحهث العلمهي لرسهم

السياسات البحثية ضمن إطار مؤسسات التعليم العالي ،وتم إنشهاء هيلهة االعتمهاد والجهودة لتهرخيص وتقيهيم
واعتمههاد مؤسسههات وب هرامج أكاديميههة جديههدة وقديمههة ،إضههافة إلههى إنشههاء صههندوق إق هراض ال الههب ،لمسههاعدة
ال لبة في تغ ية نفقات تعليمهم .
وفي عهام  ،2012أُعيهد فصهل و ارة التعلهيم العهالي عهن و ارة التربيهة والتعلهيم ،واسهتمرت بتنفيهذ كافهة أعمالهها
وت ههونر برامجه هها ووس ههائل إشه هرافها وف ههق خ ته هها المتوسه ه ة الم ههدى  2013-2011م ههن خ ههالل مجالس ههها
وهيلاتههها وهداراتههها العامههة وفرنههق الههو ارة الفنههي واإلداري لمواجهههة التحههديات العديههدة وتههذليلها وتحقيههق رسههالتها
وتقديم أفضل الخدمات ذات الصلة للمجتمع الفلس يني ( . )http://www.mohe.pna.ps/Intro.htm


ثا ياً :رؤية ورسالة التعليم العالي في فلسطين
تضههح ر نههة ورسههالة التعلههيم العههالي فههي فلسه ين مههن خههالل و ارة التربيههة والتعلههيم العههالي الفلسه ينية
كما يلي (:)http://www.mohe.ps
 رؤية و ارة الترحية والتعليم العالي:بنههاء إنسههان فلسه يني صههالح يعتههز بدينههه ووطنههه ،ونتفاعههل بإيجابيههة مههع ت ههور العلههوم والتكنولوجيهها ،ونسهههم
مبدعاً في بناء مجتمع القيم والخلق الرفيع ،وتحقيق الجودة في نمام التعليم والبحث العلمي.
 رسالة و ارة الترحية والتعليم العالي:تسعى و ارة التربية والتعليم العالي إلى توفير التعليم للجميع وتحسين نوعيته ومعاييره في جميع المستونات،
من أجل تلبية احتياجات المتعلمين للتكيف مع مت لبات عصر االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،وتعميق
فهمهههم للههدين ،وتوسههعة فكههرهم فههي بيلههة صههحية متوا نههة تههأهلهم للههدفاع عههن الحقههوق الوطنيههة وأداء الواجههب
بكف ههاءة ،واالنفت ههاح عله ههى المجتمع ههات اإلنسه ههانية ،وذل ههت بالتع ههاون مه ههع ال ههو ارات األخه ههرى والمنمم ههات غيه ههر
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الحكومية والمؤسسات اإلقليمية والدولية فهي إطهار الخ هة الت ونرنهة االسهتراتيجية التربونهة للهو ارة بمها يحقهق
المشاركة االستراتيجية ،ونضمن جودة األداء.
ثالثاً :بذة عن الجامعات غير الحكومية العاملة في طاع غزة
 -1بذة عن جامعة ا هر:
جامعههة األ هههر  -بغ هزة مؤسس ه ًة للتعلههيم العههالي أنشههلت لتلبههي طموحههات الشههعب الفلس ه يني ولتكههون
عنواناً لقدرة هذا الشعب على البذل والع اء ،وقد كان قرار سيادة الرئي

الشهيد ياسر عرفات رئهي

دولة فلس ين بإنشاء هذه الجامعة هادفاً إلى غرس الشباب الفلس يني فهي بلهده ومهد جهذوره فيهه ،وقهد
نمت هذه الجامعة نمواً سرنعاً يستحق كل اإلعجاب والتقدير ،تأسست الجامعة سهنة 1991م ،تتمثهل
ر نههة الجامعههة فههي أنههها تسههعى إلههى التميههز ،واإلبههداع  ،والرقميههةك لتكههون ضههمن الجامعههات المرموقههة
فلس ه ينياً وعربي هاً ودولي هاً ،ولتكههون مرك ه اًز لإلشههعاع العلمههي ،والبحثههي ،والتنمههوي للمجتمههع الفلس ه يني
المبني على الجودة الشاملة والتحسين المستمر ،ورسالة الجامعة تكمن في أنها مؤسسة تعليم مستقلة
غير ربحية ،تهدف إلى تلبية احتياجات المجتمع الفلس يني والعربي من المهوارد البشهرنة المؤهلهة فهي
التخصصههات المعرفيههة المختلفههة ،والبحههوث العلميههة الت بيقيههة ،والتنميههة المسههتدامة مههع التركيههز علههى
توظي ههف تكنولوجي هها المعلومه ههات واالتص ههاالت ،والمحافمه ههة عل ههى أص ههالة الت ه هراث العرب ههي اإلسه ههالمي،
وااللته هزام بمب ههادا حق ههوق اإلنس ههان الت ههي تش ههمل العدال ههة والمس ههاواة ،وااللته هزام بحك ههم الق ههانون والش ههفافية
والتس ه ه ه ه ه ه ه ههامح واالحته ه ه ه ه ه ه ه هرام ،وع ه ه ه ه ه ه ه ههدم التمي ه ه ه ه ه ه ه ههز والتن ه ه ه ه ه ه ه ههوع والشه ه ه ه ه ه ه ه هراكة ألص ه ه ه ه ه ه ه ههحاب المص ه ه ه ه ه ه ه ههلحة
( .)http://www.alazhar.edu.ps
 -2بذة عن الجامعة االس مية:
الجامعههة اإلسههالمية بغ هزة مؤسسههة أكاديميههة مسههتقلة مههن مؤسسههات التعلههيم العههالي ،تعمههل بإش هراف و ارة
التربيههة والتعل ههيم الع ههالي ،وهههي عض ههو ف ههي :اتحههاد الجامع ههات العربي ههة ،وراب ههة الجامع ههات اإلس ههالمية،
واتحاد الجامعات اإلسالمية  ،وراب ة جامعهات البحهر األبهيط المتوسهط ،واالتحهاد الهدولي للجامعهات،
وترب ههها عالقههات تعههاون مههع الكثيههر مههن الجامعههات العربيههة واألجنبيههة ،تأسسههت عههام 1978م ،تتمثههل
ر نتها في أنها منهارة علميهة ارئهدة للمعرفهة والثقافهة وخدمهة اإلنسهانية إلحهداث نهضهة مجتمعيهة شهاملة،
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وتكمررن رسررالتها فرري أ هررا مؤسسههة أكاديميههة تسههعى للنهههوض بالمسههتوى العلمههي والثقههافي والحضههاري،
تعمل على مواكبة االتجاهات الحديثة في التعليم العالي والت هور التكنولهوجي ،وتشهجع البحهث العلمهي
وتس ه ه ه ه ه ههاهم ف ه ه ه ه ه ههي بن ه ه ه ه ه ههاء األجي ه ه ه ه ه ههال وتنمي ه ه ه ه ه ههة المجتم ه ه ه ه ه ههع ف ه ه ه ه ه ههي إط ه ه ه ه ه ههار م ه ه ه ه ه ههن الق ه ه ه ه ه ههيم اإلس ه ه ه ه ه ههالمية
( .) http://www.iugaza.edu.ps

 -3بذة عن جامعة فلسطين:
جامعههة فلس ه ين مؤسسههة أكاديميههة مههن مؤسسههات التعلههيم العههالي الفلس ه ينية تأسسههت مههن أجههل خدمههة أبنههاء
الشعب الفلسه يني فهي الهداخل والخهارج بشهكل خها
فلس ين بمباركة من فخامة الرئي

وال لبهة العهرب واألجانهب بشهكل عهام ،أسسهت جامعهة

الراحل ياسهر عرفهات – أبهو عمهار ،وبهدأت ممارسهة دورهها فهي المجتمهع

الفلس يني جنباً إلى جنهب مهع نميراتهها مهن الجامعهات المحليهة فهي أوائهل شههر مهارس مهن عهام  2005فهي
مدينههة غ هزة ،وذلههت بتجهيههز ملفههات اعتمههاد الكليههات والب هرامج ،تأسسههت عههام  ،2003تتمثههل ر نتههها فههي أنههها
جامعة متميزة ،تسهتند إلهى البحهث والمعرفهة وتوظيهف التقنيهات الحديثهة إلعهداد الكهوادر ،فهي شهتى المجهاالت
ضمن معايير الجودة الشهاملة لرسهم شخصهية فلسه ينية مميهزة واثقهة منفتحهة علهى حضهارات العهالم وعلومهه،
وتقهوم رسهالتها علهى أنههها مؤسسهة تعلهيم ع ي
هال فلسه ينية ،تههدف إلهى إعهداد كهوادر مؤهلهة علميهاً ومهنيهاً قههادرة
على تلبية حاجات المجتمع ،من خالل تهيلة البيلة الجامعية وفق مت لبهات الجهودة مهع مواكبهة المسهتجدات
العلميههة والتقني ههة وتعزن ههز دور البح ههث العلم ههي والت ههور المعرفههي ،وذل ههت للمس ههاهمة ف ههي دع ههم جه ههود التنمي ههة
المستدامة ومواكبة ركب الحضارة والمساهمة في صياغة خارطة المستقبل فهي إطهار مبهادا وقهيم حضهارتنا
العرنقة (.)http://up.edu.ps
 -4بذة عن جامعة غزة:
جامعة غزة هي جامعة فلس ينية نماميه أسست فهي مدينهة غهزة لتكهون منهارة علميهة أكاديميهة تقهدم خهدماتها
الجامعيههة للشههباب الفلس ه يني للمسههاهمة فههي ت ههونر المجتمههع الفلس ه يني علمي هاً ومهني هاً ،وتخههتص بههالتعليم
العههالي والبحههث العلمههي بدايههة مههن علههوم الحاسههوب وتكنولوجيهها المعلومههات والعلههوم اإلدارنههة والماليههة وعلههوم
االتصههال واللغههات والترجمههة وتباعهها" بعههد ذلههت فههي مجههاالت وعلههوم أخههرى بههإذن هللا ،تأسسههت عههام ،2006
تتمثل ر نتها في أنها جامعة رائدة متعددة التخصصات واالهتمامات األكاديمية والبحثية تسهعى ألن تصهبح
إحدى الخيارات المثلى لنموذج الجامعة الوطنية التي تأخذ بالمعايير العالمية من حيهث التعلهيم والقهدرة علهى
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ت بيههق األبحههاث العلميههة ذات المههردود المجتمعههي محليهاً و إقليميههاً باإلضههافة إلههى االلتهزام بمعههايير االعتمههاد
األكاديمي الوطني والعالمي .وفي إطار هذه الر نا تسعى جامعة غزة إلى أن تكون منهارة البتكهار المعهارف
ونشههرها ودعههم التكههونن المهههاري والمهنههي واألخالقههي ل لبتههها ،وهلههى تههوفير اإلمكانههات األكاديميههة وتوظيفههها
لخدمة المجتمع في عصر تت ور فيهه المعهارف والتقنيهات والوسهائل ،وتهزداد فيهه التحهديات أمهام المجتمعهات
النامية لكي تحقق طموحاتها من خهالل توثيهق الصهلة مهع الجامعهات والكليهات األخهرى وكهذلت مهع المجتمهع
لتحقيق طموحات التنمية والتغلب على تحدياتها ،وتقوم رسالتها على أنها تهدف إلى رفد المجتمع بخرنجين
متميزنن قادرنن على تلبية حاجهات المجتمهع واإلسههام فهي ت هونره ورفاهيتهه مهن خهالل قيامهها بتهوفير آليهات
تعليمية وتعلمية عالية الجودة ومعتمدة من و ارة التربية والتعليم العالي الفلس ينية منتقاة بعنايهة لتنسهجم مهع
قيم المجتمع وتقاليده ومت لباته ،وكذلت من خالل التزامها بتحقيق التميز وتوفير بيلة تعليميهة وثقافيهة تخهدم
احتياجههات طلبتههها العلميههة والتربونههة والثقافيههة مههع تنميههة مهههارتهم الذاتيههة ورب هههم بمهها يههدور فههي فلههت بيلههتهم
المحلية وخارجها (.)http://www.gu.edu.ps
 -5بذة عن جامعة القدس الماتوحة:
باشرت جامعة القدس المفتوحة خدماتها التعليمية في فلس ين متخهذة مهن مدينهة القهدس الشهرنف مقه ار رئيسها
لها وأنشأت فروعاً ومراكز دراسية في المدن الفلس ينية الكبرى ،ضهمت فهي البدايهة الملهات مهن ال لبهة وبهدأ
العدد باال دياد سنونا .وقد خرجت الجامعة الكوكبة األولى من طلبتها عام  ،1997تأسسهت عهام 1991م،
تتمثههل ر نتههها فههي الرنههادة والتميههز واإلبههداع فههي مجههاالت التعلههيم الجههامعي المفتههوح وخدمههة المجتمههع والبحههث
العلمهي وترسههيم مكانتهها القياديههة فهي بنههاء مجتمهع فلسه يني قهائم علههى العلهم والمعرفههة ،وتههدف رسههالتها إلههى
إعههداد خ هرنجين مههؤهلين لتلبيههة حاجههات المجتمههع قههادرنن علههى المنافسههة فههي سههوق العمههل المحلههي واإلقليمههي
واإلسهام الفاعل والمتميهز فهي مجهال البحهث العلمهي وبنهاء القهدرات التقنيهة والبشهرنة ،مهن خهالل تقهديم بهرامج
تعليمية وتدرنبية وفق أفضل ممارسات التعليم المفتوح وأساليب التعليم المهدمج ،وتعزنهز بيلهة البحهث العلمهي
فهي إطهار مهن التفاعهل المجتمعههي والتعهاون والشهراكة وتبهادل الخبهرات مههع كافهة األطهراف المعنيهة مهع م ارعههاة
أحدث معايير الجودة والتميز ( .)http://www.qou.edu
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الا س الثالث
اإلطار التطبيقي للدراسة

 المبحث األول :منهجية الدراسة وهجراءاتها.
 المبحث الثاني :تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة.
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المبحث ا ول
موهجية الدراسة
 المقدمة.
 منهجية الدراسة.
 مجتمع وعينة الدراسة.
 أداة الدراسة.
 مقياس ليكرت الخماسي.
 اختبار التو نع ال بيعي.
 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة.
 صدق االستبانة.
 صدق المحكمين.
 صدق المقياس.
 ثبات االستبانة.
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أوالً :المقدمة
تعتبر منهجية الدراسة وهجراءاتها محو ار رئيسيا يتم من خالله إنجا الجانب الت بيقي مهن الد ارسهة،
وعن طرنقها يتم الحصول على البيانات الم لوبة إلجراء التحليل اإلحصائي للتوصل إلهى النتهائج التهي يهتم
تفسههيرها فههي ضههوء أدبيههات الد ارسههة المتعلقههة بموضههوع الد ارسههة  ،وبالتههالي تحقههق األهههداف التههي تسههعى إلههى
تحقيقها .
حيههث تنههاول هههذا الفصههل وصههفا للم هنهج المتبههع ومجتمههع الد ارسههة ،وكههذلت أداة الد ارسههة المسههتخدمة وطرنقههة
إعدادها وكيفية بنائها وت ونرها ،ومدى صدقها وثباتها .كما يتضمن وصفا لإلجراءات التي قام بها الباحث
فه ههي تصه ههميم أداة الد ارسه ههة وتقنينهه هها ،واألدوات الته ههي اسه ههتخدمها لجمه ههع بيانه ههات الد ارسه ههة  ،وننتهه ههي الفصه ههل
بالمعالجههات اإلحصههائية التههي اسههتخدمت فههي تحليههل البيانههات واسههتخال

النتههائج  ،وفيمها يلههي وصههف لهههذه

اإلجراءات.
ثا ياً :موهجية الدراسة
بنههاء علههى طبيعههة الد ارسههة واألهههداف التههي تسههعى إلههى تحقيقههها فقههد اسههتخدم الباحههث المههنهج الوصههفي
التحليلههي ،والههذي يعتمههد علههى د ارسههة المههاهرة كمهها توجههد فههي الواقههع ونهههتم بوصههفها وصههفا دقيقهها ونعبههر عنههها
تعبي ار كيفيها وكميها  ،كمها ال يكتفهي ههذا المهنهج عنهد جمهع المعلومهات المتعلقهة بالمهاهرة مهن أجهل استقصهاء
مماهرها وعالقاتها المختلفة  ،بل يتعداه إلى التحليل والربط والتفسهير للوصهول إلهى اسهتنتاجات يبنهي عليهها
التصور المقترح بحيث يزند بها رصيد المعرفة عن الموضوع .
و د استخدم الباحث م درين أساسين للمعلومات:
 .1الم ادر الثا وية :حيث اتجه الباحث في معالجة اإلطار النمري للبحث إلي مصادر البيانات الثانونة
والت ههي تتمث ههل فه ههي الكت ههب والم ارج ههع العربيهههة واألجنبي ههة ذات العالق ههة ،وال ههدورنات والمق ههاالت والتقه ههارنر،
واألبحههاث والد ارسههات السههابقة التههي تناولههت موضههوع الدارسههة ،والد ارسههة والم العههة فههي مواقههع اإلنترنههت
المختلفة.
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 .2الم ادر ا ولية :لمعالجهة الجوانهب التحليليهة لموضهوع الد ارسهة لجهأ الباحهث إلهي جمهع البيانهات األوليهة
من خالل االسهتبانة كهأداة رئيسهية للبحهث ،صهممت خصيصهاً لههذا الغهرض ،وو عهت علهى عينهة متمثلهة
بجمي ههع الع ههاملين ف ههي ال ههدائرة المالي ههة ،إض ههافة إل ههى ك ههل م ههن النائ ههب اإلداري والم ههالي وعمي ههد التخ ههيط
والت ونر.
ثالثاً :مجتمع الدراسة
مجتمههع الد ارسههة يعههرف بأنههه جميههع مفههردات المههاهرة التههي يدرسههها الباحههث  ،وبههذلت فههان مجتمههع الد ارسههة هههو
جميهع األشههياء أو األفهراد الههذين يكونهون موضههوع مشهكلة الد ارسههة  .وبنهاء علههى مشهكلة الد ارسههة وأههدافها فههإن
المجتمع المستهدف يتكون من جميع العاملين في الدائرة الماليهة ممثلهة ب ه (النائهب اإلداري والمهالي ،والمهدير
المالي ،والمراقب المالي ،ور ساء األقسام ،المحاسبون) ،إضافة إلى عميد التخ يط أو الت ونر بالجامعة.
حيههث اعتمههدت الد ارسههة علههى أسههلوب الحصههر الشههامل وذلههت لقلههة الجامعههات غيههر الحكوميههة العاملههة بق ههاع
غزة ،وقد تكون مجتمع الدراسة من  5جامعات كما ههو موضهح فهي جهدول رقهم ( ،)2حيهث تهم تو نهع ()77
استبانة على مجتمع الدراسة ،وقد تم استرداد ( )68استبانة وبلغت نسبة االسترداد (.)%88.31
جدول ر م ( :)2تو يع مجتمع الدراسة /سبة االسترداد
الجامعة
جامعة األ هر

*عدد االستبا ات المو عة عدد االستبا ات المستردة
15
16

سبة االسترداد
%93.75

الجامعة اإلسالمية

20

18

%90

جامعة القدس المفتوحة

22

19

%86.36

جامعة فلس ين

13

11

%84.61

جامعة غزة

6

5

%83.33

المجموع

77

68

%88.31

المصدر( :إعداد الباحث)2016 ،

*تم تو نع االستبانات بناء على عدد العاملين ،وقد تم حصر عدد العاملين من خالل نارة قام بها إلى
الدوائر المالية في الجامعات.
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رابعاً :أداة الدراسة
تم إعداد استبانة حول " متطلبات تطبيق محاسبة الموارد البشرية فري مؤسسرات التعلريم العرالي  -دراسرة
تطبيقية على الجامعات غير الحكومية بقطاع غزة " ،حيث تعتبر االستبانة األداة الرئيسة المالئمة للدراسة
الميدانية للحصول على المعلومات والبيانات التي يجري تعبلتها من قبل المستجيب.
و د سمت االستبا ة إلى سمين رئيسيين هما:
القسررم ا ول :عبههارة عههن البيانههات الشخصههية (المسههمى الههوظيفي ،والمؤهههل العلمههي ،والخب هرة العمليههة ،واسههم
الجامعة ).
القسم الثا ي :عبهارة عهن محهاور الد ارسهة حيهث تتكهون االسهتبانة مهن  39فقهرة مو عهة علهى  4محهاور تمثهل
مت لبات ت بيق محاسبة الموارد البشرنة وهي:
المحور ا ول :الوعي واإلدراك ألهمية ت بيق محاسبة الموارد البشرنة  ،ونتكون من ( )12فقرة.
المحور الثا ي :اإلطار العام للنمام المحاسبي  ،ونتكون من ( )10فقرات.
المحور الثالث :تحديد التكاليف الخاصة بالموارد البشرنة  ،ونتكون من ( )7فقرات.
المحور الرابع :تحديد العوائد الخاصة بالموارد البشرنة  ،ونتكون من ( )10فقرات.
تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات المشاركين في الدراسة لفقرات االستبانة حسهب جهدول
(:)3
جدول ( :)3درجات مقياس ليكرت الخماسي
درجة الموافقة

كبيرة جدا

كبيرة

متوس ة

ضعيفة

ضعيفة جدا

الدرجة

5

4

3

2

1

اختههار الباحههث الدرجههة ( )1لالسههتجابة " موافههق بدرجههة ضههعيفة جههدا " وبههذلت يكههون الههو ن النسههبي فههي هههذه
الحالة هو %20وهو يتناسب مع هذه االستجابة.
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توليح مقياس ليكرت الخماسي:
 .1تم ترميز وهدخال البيانات إلى الحاسب اآللي ،حسب مقياس ) Likert- Scaleليكرت( الخماسي،
ولتحديد طول فترة مقياس ليكرت الخماسي (الحدود الدنيا والعليا) المستخدم في محاور الدراسة ،تم
حساب المدى:
المدى = 4 = 1 – 5
ثم تقسيمه على عدد فترات المقياس الخمسة للحصول على طول الفقرة أي:
طول الفترة = 0.8 =5 ÷ 4
بعد ذلت تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس (وهي الواحد الصحيح) وذلت لتحديد الحد
األعلى للفترة األولى وهكذا ،وجدول رقم ( )4يوضح أطوال الفترات كما يلي:
جدول ر م ( :)4توليح مقياس ليكرت الخماسي
درجة الموافقة

المتوسط المرجح

موافق بدرجة ضعيفة جدا

1.79 – 1

موافق بدرجة ضعيفة

2.59 – 1.8

موافق بدرجة متوس ة

3.39 – 2.60

موافق بدرجة كبيرة

4.19 – 3.40

موافق بدرجة كبيرة جدا

5 – 4.20

خامساً :اختبار التو يع الطبيعي Normality Distribution Test
استخدم الباحث اختبار كولمجوروف-سمرنوف ) Kolmogorov-Smirnov Test )K-Sالختبار مها إذا
كانت البيانات تتبع التو نع ال بيعي من عدمه ،وكانت النتائج كما هي مبينة في الجدول اآلتي.
جدول ( :)5تائج اختبار التو يع الطبيعي
المحور

م

القيمة االحتمالية
)(Sig.
0.145

.1

الوعي واالدراك ألهمية ت بيق محاسبة الموارد البشرنة

.2

اإلطار العام للنمام المحاسبي

0.452

.3

تحديد التكاليف الخاصة بالموارد البشرنة

0.365
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.4

تحديد العوائد الخاصة بالموارد البشرنة

0.622

جميع محاور الدراسة

0.705

* البيانات تخضع للتو نع ال بيعي عند مستوى داللة   0.05

واضح من النتائج الموضحة في جدول ( )5أن القيمة االحتمالية ) (Sig.لجميع محاور الدراسة كانت أكبر
مههن مسههتوى الداللههة

  0.05

وهههذا يعنههي أن تو نههع البيانههات لهههذه المحههاور يتبههع التو نههع ال بيعههيك لههذلت

استخدم االختبارات المعلمية لإلجابة على فرضيات الدراسة.
سادساً :ا سالي اإلح ائية المستخدمة في الدراسة:
تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:
-1

النسب الملونة والتك اررات والمتوسط الحسابي :يستخدم هذا األمر بشكل أساسي ألغراض معرفة تكرار
فلات متغير ما وتفيد الباحث في وصف عينة الدراسة.

-2

اختبار ألفا كرونباخ ( )Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات االستبانة.

-3

اختبهار كهولمجروف – سهمرنوف ) Kolomogorov - Smirnov Test(K-Sالختبهار مها إذا كانهت
البيانات تتبع التو نع ال بيعي من عدمه.

-4

معامهل ارتبهاط بيرسهون ( )Pearson Correlation Coefficientلقيهاس درجهة االرتبهاط :يقهوم ههذا
االختبههار علههى د ارسههة العالقههة بههين متغيرنن.وقههد اسههتخدمه الباحههث لحسههاب االتسههاق الههداخلي والصههدق
البنائي لالستبانة.

-5

اختبار  Tفي حالة عينة واحدة ( )T-Testلمعرفة ما إذا كان متوسهط درجهة االسهتجابة قهد وصهل إلهي
درجة الحياد وهو  3أم اد أو قل عن ذلت .ولقد استخدمه الباحث للتأكهد مهن داللهة المتوسهط لكهل فقهرة
من فقرات االستبانة.

-6

اختبهار تحليهل التبهاين األحهادي)  )One Way Analysis of Variance - ANOVAلمعرفهة مها
إذا كههان هنههاك فروقههات ذات داللههة إحصههائية بههين ثههالث مجموعههات أو أكثههر مههن البيانههات .اسههتخدمه
الباحث إليجاد الفروق التي تعزى للمتغير الذي يشتمل على ثالث مجموعات فأكثر.
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سابعاً :صدق االستبا ة
يقص ههد بص ههدق االس ههتبانة أن تق ههي

أس ههللة االس ههتبانة م هها وض ههعت لقياس ههه ،كم هها ونقص ههد بالص ههدق " ش ههمول

االستقصههاء لكههل العناصههر التههي يجههب أن تههدخل التحليههل مههن ناحيههة ،ووضههوح فقراتههها ومفرداتههها مههن ناحيههة
ثانية ،بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها" ،وقد قام الباحث بالتأكد من صدق االستبانة ب رنقتين:
 -1صدق المحكمين ال دق الظاهرش :
يقصد بصدق المحكمين " ههو أن يختهار الباحهث عهددا مهن المحكمهين المتخصصهين فهي محهور المهاهرة أو
المش ههكلة موض ههوع الد ارسه هة" ،حي ههث ت ههم ع ههرض االس ههتبانة عل ههى مجموع ههة م ههن المحكم ههين تألف ههت م ههن ()13
متخصصاً ،وأسماء المحكمين بالملحق رقم ( ،)1وقد استجاب الباحث آلراء المحكمين وقام بهإجراء مها يلهزم
من حذف وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة ،وبذلت خرجت االستبانة بصورتها النهائية.
 -2صدق المقياس:
أوال :االتساق الداخلي Internal Validity
يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االسهتبانة مهع المحهور الهذي تنتمهي إليهه ههذه
الفقرة ،وقد قام الباحث بحساب االتساق الداخلي لالستبانة ،وذلت من خالل حسهاب معهامالت االرتبهاط بهين
كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكلية للمحور نفسه.
أوالً :تائج االتساق الداخلي
يوضهح جهدول ( )6معامهل االرتبهاط بهين كهل فقهرة مهن فقهرات المحهور األول " الروعي واإلد ار

هميرة تطبيرق

محاسرربة المرروارد البشرررية " والدرجههة الكليههة للمحههور  ،والههذي يبههين أن معههامالت االرتبههاط المبينههة دالههة عنههد
مستوى معنونة  α= 0.05وبذلت يعتبر المحور صادق لما وضع لقياسه.
جدول ( :)6معامس االرتباط بين كس فقرة من فقرات المحور ا ول والدرجة الكلية للمحور
ل رتباط

معامس بيرسون

().Sig

القيمة االحتمالية

م

الاقرة

-1

الرغبة في التعرف على محاسبة الموارد البشرنة.

**0.428

0.000

-2

اهتمام إدارة الجامعة بمفهوم محاسبة الموارد البشرنة.

**0.707

0.000
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-3

نمرة إدارة الجامعة إلى العاملين بأنهم موارد ذات قيمة.

**0.638

0.000

-4

مكافأة العاملين معنونا وماديا على أساس قيمتهم بالنسبة للجامعة.

**0.736

0.000

**0.836

0.000

**0.647

0.000

**0.733

0.000

**0.824

0.000

**0.841

0.000

 -10حصر إدارة الجامعة أهداف ت بيق محاسبة الموارد البشرنة.

**0.806

0.000

 -11معرفة إدارة الجامعة بإجراءات ت بيق محاسبة الموارد البشرنة.

**0.793

0.000

 -12اهتمام إدارة الجامعة باألبحاث والدراسات عن محاسبة الموارد البشرنة.

**0.761

0.000

-5
-6
-7
-8
-9

دعههم إدارة الجامعههة للعههاملين لزنههادة قههدراتهم مههن خههالل دورات تههدرنب وتأهيههل

تجعلهم يدركون أهمية الدور الذي يقومون به.

نمرة إدارة الجامعة إلى العنصر البشري لديها على أنه استثمار يتم االستفادة

منه في المستقبل.

اهتمام إدارة الجامعة بمحاسبة الموارد البشرنة حيث إنها تقدم بيانهات تسهتخدم
في تقييم أداء العاملين.

قناعههة إدارة الجامعههة بههأن محاسههبة الم هوارد البش هرنة تسههاعد فههي وضههع أسههاس

موضوعي لتقدير الحوافز والمكافلات.

إطالع إدارة الجامعة على نمام محاسبة الموارد البشرنة.

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة α =0.05
** االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة α =0.01

يوضح جدول ( )7معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثاني " اإلطار العرام للوظرام المحاسربي
والدرجة الكلية للمحور  ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنونة  α= 0.05وبذلت
يعتبر المحور صادق لما وضع لقياسه.
جدول ( :)7معامس االرتباط بين كس فقرة من فقرات المحور الثا ي والدرجة الكلية للمحور
ل رتباط

معامس بيرسون

().Sig

القيمة االحتمالية

م

الاقرة

-1

مست سجالت ودفاتر خاصة لتوثيق البيانات الخاصة بالموارد البشرنة.

**0.667

0.000

-2

إعداد وتوفير مستندات محاسبية ومالية مناسبة ومالئمة.

**0.702

0.000

-3

جاهزنة الدليل المحاسبي إلظهار بيانات الموارد البشرنة.

**0.751

0.000
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-4

امتالك الجامعة للمؤهالت العلمية في مجال محاسبة الموارد البشرنة.

**0.677

0.000

-5

انسجام نمام محاسبة الموارد البشرنة مع النمام المحاسبي الم بق حاليا.

**0.814

0.000

**0.819

0.000

**0.781

0.000

**0.781

0.000

-9

اإلفصاح عن الموارد البشرنة في القوائم المالية الختامية.

**0.857

0.000

-10

إعداد الموا نات التخ ي ية الخاصة بالموارد البشرنة وتنميتها.

**0.835

0.000

-6
-7
-8

مالئمة القواعد والنصو

القانونية لقياس قيمة الموارد البشرنة.

فصههل عناصههر التكلفههة الخاصههة بههالموارد البشهرنة عههن بههاقي عناصههر التكههاليف

األخرى.

مسههت حسههابات التكههاليف فههي المهوارد البشهرنة علههى مسههتوى المجموعههات ولههي
على مستوى األفراد لتسهيل احتساب أقساط اإلطفاء.

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة α =0.05
** االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة α =0.01

يوضههح جههدول ( )8معامههل االرتبههاط بههين كههل فق هرة مههن فق هرات المحههور الثالههث

تحديرررد التكررراليف الخاصرررة

برررالموارد البشررررية " والدرجههة الكليههة للمحههور  ،والههذي يبههين أن معههامالت االرتبههاط المبينههة دالههة عنههد مسههتوى
معنونة  α= 0.05وبذلت يعتبر المحور صادق لما وضع لقياسه.
جدول ( :)8معامس االرتباط بين كس فقرة من فقرات المحور الثالث والدرجة الكلية للمحور
ل رتباط

معامس بيرسون

().Sig

القيمة االحتمالية

م

الاقرة

 .1تكاليف التخ يط للموارد البشرنة.

**0.763

0.000

 .2تكاليف االستق اب للموارد البشرنة.

**0.652

0.000

 .3تكاليف االختيار للموارد البشرنة.

**0.815

0.000

 .4تكاليف التعيين للموارد البشرنة.

**0.586

0.000

 .5تكاليف التدرنب للموارد البشرنة.

**0.807

0.000

 .6تكاليف الت ونر للموارد للبشرنة.

**0.759

0.000

 .7تكاليف االستغناء عن الموارد البشرنة.

**0.759

0.000

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة α =0.05
** االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة α =0.01
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يوضههح جههدول ( )9معامههل االرتبههاط بههين كههل فقهرة مههن فق هرات المحههور ال اربههع " تحديررد العوائررد الخاصررة بررالموارد

البشرية " والدرجة الكلية للمحور  ،والذي يبين أن معامالت االرتبهاط المبينهة دالهة عنهد مسهتوى معنونهة 0.05
= αوبذلت يعتبر المحور صادق لما وضع لقياسه.

جدول ( :)9معامس االرتباط بين كس فقرة من فقرات المحور الرابع والدرجة الكلية للمحور
ل رتباط

معامس بيرسون

().Sig

االحتمالية

م
.1

العائد من تبادل الخبرات األكاديمية واإلدارنة بين الجامعات مع جامعات إقليمية0.831** .

0.000

.2

العائد من تبادل الخبرات األكاديمية واإلدارنة مع جامعات دولية.

**0.791

0.000

.3

عائد تبادل الخبرات بين تخصصات علمية مع نميراتها.

**0.840

0.000

.4

تجميع رأس المال البشري حسب التخصصات العلمية.

**0.864

0.000

.5

عائد التأليف واإلنتاج العلمي للموارد البشرنة.

**0.866

0.000

عائد فرق العمل واالستشارة داخل وخارج الجامعة.

**0.919

0.000

.7

عائد المحاضرات والمشاركات التدرنبية.

**0.804

0.000

.8

عائد المهارات والكفاءات الفعالة وخبرات العمل.

**0.729

0.000

.9

عائد الكتب والنشرات واألبحاث والرسائل العلمية.

**0.737

0.000

**0.782

0.000

.6

 .10عوائد ترقية الموارد البشرنة.
* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة α =0.05
** االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة α =0.01

ثا يا :ال دق البوائي Structure Validity
يعتبر الصدق البنائي أحد مقايي

صدق األداة الهذي يقهي

مهدى تحقهق األههداف التهي ترنهد األداة الوصهول

إليها ،ونبين مدى ارتباط كل محور من محاور الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات االستبانة.
يبههين جههدول ( )10أن جميههع معههامالت االرتب هاط فههي جميههع محههاور االسههتبانة دالههة إحصههائياً عنههد مسههتوى
معنونة  α= 0.05وبذلت تعتبر جميع محاور االستبانة صادقه لما وضعت لقياسه.
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القيمة

الاقرة

جدول ( :)10معامس االرتباط بين درجة كس محور من محاور االستبا ة والدرجة الكلية ل ستبا ة
معامس

القيمة

المحور

بيرسون

.1

الوعي واإلدراك ألهمية ت بيق محاسبة الموارد البشرنة.

**0.873

0.000

.2

اإلطار العام للنمام المحاسبي.

**0.866

0.000

.3

تحديد التكاليف الخاصة بالموارد البشرنة.

**0.566

0.000

.4

تحديد العوائد الخاصة بالموارد البشرنة.

**0.789

0.000

الر م

ل رتباط

االحتمالية )(Sig.

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة α =0.05
** االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة α =0.01

ثامواً :ثبات االستبا ة المستخدمة في الدراسة Reliability

يقصههد بثبههات االسههتبانة أن تع ههي هههذه االسههتبانة نف ه
تحههت نف ه

النتيجههة لههو تههم إعههادة تو نههع االسههتبانة أكثههر مههن م هرة

المههروف والشههروط ،أو بعبههارة أخههرى :إن ثبههات االسههتبانة يعنههي االسههتقرار فههي نتههائج االسههتبانة

وعدم تغييرها بشكل كبير فيما لو تم إعادة تو نعها على أفراد العينة عدة مرات خالل فترات منية معينة.
وقد تحقق الباحث من ثبات استبانة الدراسة من خالل ما يلي:
معامس ألاا كرو باخ : Cronbach's Alpha Coefficient
استخدم الباحث طرنقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة ،وكانت النتائج كما هي مبينة في جدول (.)11
جدول ( :)11معامس ألاا كرو باخ لقياس ثبات االستبا ة
م

المحور

.1

الوعي واالدراك ألهمية ت بيق محاسبة الموارد

عدد الاقرات معامس ألاا كرو باخ

الثبات*

12

0.919

0.959

.2

االطار العام للنمام المحاسبي

10

0.923

0.961

.3

تحديد التكاليف الخاصة بالموارد البشرنة

7

0.857

0.926

.4

تحديد العوائد الخاصة بالموارد البشرنة

10

0.943

0.971

جميع محاور االستبا ة

39

0.955

0.977

البشرنة

*الثبات = الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ
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واضح من النتائج الموضحة في جدول ( )11أن قيمة معامل ألفا كرونباخ كانت مرتفعة لكل
محور حيث تتراوح ،بين ( 0.857و  . )0.943كذلت كانت قيمة معامل ألفا لجميع فقرات االستبانة

( .)0.955وكذلت قيمة الثبات كانت مرتفعة لكل محور حيث تتراوح بين ( .)0.971 ، 0.926كذلت كانت
قيمة الثبات لجميع فقرات االستبانة ( )0.977وهذا يعنى أن معامل الثبات مرتفع.

وبذلت يكون الباحث قد تأكد من صدق وثبات استبانة الدراسة مما يجعله على ثقة تامة بصحة

االستبانة وصالحيتها لتحليل النتائج واإلجابة على أسللة الدراسة واختبار فرضياتها.
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المبحث الثا ي
تحليس البيا ات واختبار فرليات الدراسة.
 المقدمة.
 الخصائص والسمات الشخصية لعينة الدراسة.
 تحليل فقرات االستبانة.
 اختبار فرضيات الدراسة.
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المقدمة
يتضمن هذا الفصل عرضاً لتحليهل البيانهات واختبهار فرضهيات الد ارسهة ،وذلهت مهن خهالل اإلجابهة عهن
أسللة الد ارسهة واسهتعراض أبهر نتهائج االسهتبانة والتهي تهم التوصهل إليهها مهن خهالل تحليهل فقراتهها ،والوقهوف
على متغيرات الدراسة.
لهذا تههم إجهراء المعالجهات اإلحصههائية للبيانههات المتجمعههة مهن اسههتبانة الد ارسههة  ،إذ تهم اسههتخدام برنههامج الههر م
اإلحصائية للد ارسهات االجتماعيهة ) (SPSSللحصهول علهى نتهائج الد ارسهة التهي سهيتم عرضهها وتحليلهها فهي
هذا الفصل.
أوالً :الوصف اإلح ائي لمجتمع الدراسة وفق الخ ائص والسمات الشخ ية
يتميز أفراد عينة الدراسة في ضوء المحددات الوظيفية والشخصية بعدد من الخصائص التي يمكن
توضيحها فيما يلي:
تو يع عيوة الدراسة وفقاً للمسمى الوظياي:
يوضح جدول رقم ( )12تو نع أفراد عينة الدراسة وفقاً للمسمى الوظيفي ،حيث تبين أن ()%5.9
من عينة الدراسة مسماهم الوظيفي "نائب إداري ومالي" ،و ( )%11.8من عينة الدراسة مسماهم الوظيفي
"مراقب مالي" ،و ( )%4.4من عينة الدراسة مسماهم الوظيفي "عميد تخ يط وت ونر" ،و ( )%13.2من
عينة الدراسة مسماهم الوظيفي "مدير مالي" ،و ( )%25من عينة الدراسة مسماهم الوظيفي "رئي

قسم"،

و ( )%39.7من عينة الدراسة مسماهم الوظيفي "محاسب".
ونالح

من تو نع عينة الدراسة وفقاً للمسمى الوظيفي أن نسبة فلة المحاسبين هي األكبرك ألنه تبعاً

ل بيعة الهيكل التنميمي في مؤسسات التعليم العالي الفلس ينية ُيعين عميد تخ يط وت ونر واحد فقط لكل

جامعة ،ونعين نائباً ادارناً ومالياً واحداً للجامعة ،مع العلم أن جامعة القدس المفتوحة تعين نائباً ادارناً
ومالياً على مستوى كافة المحافمات مقره في الضفة ،ونوجد في كل دائرة مالية عدد من األقسام يرأسها
رئي

القسم ،ونوجد في كل قسم موظفون معممهم من المحاسبين ،إضافة إلى وجود مراقب مالي على

األقسامك لذلت تعتبر هذه النتيجة طبيعية وفقاً للهياكل التنميمية المتبعة في مؤسسات التعليم العالي
الفلس ينية.
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جدول ر م ( :)12تو يع عيوة الدراسة وفقاً للمسمى الوظياي

المسمى الوظياي

نائب اداري ومالي

التكرار
4

الوسبة المئوية
%5.9

مراقب مالي

8

%11.8

عميد التخ يط والت ونر

3

%4.4

مدير مالي

9

%13.2

قسم

17

%25.0

محاسب

27

%39.7

المجموع

68

%100

رئي

تو يع عيوة الدراسة وفقاً للمؤهس العلمي:
يوضح جدول رقم ( )13تو نع أفراد عينة الدراسة وفقاً للمؤهل العلمي ،حيث تبين أن ()%10.3
من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي "دكتوراه" ،و ( )%32.3من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي "ماجستير"،
و ( )%55.9من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي "بكالورنوس" ،و ( )%1.5من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي
"دبلوم" .ونعزو الباحث ارتفاع نسبة الحاصلين على الدرجات العلمية العليا في مؤسسات التعليم العالي
الفلس ينية إلى طبيعة عمل تلت المؤسسات والتي تت لب بدورها مؤهالت علمية عليا من موظفين يتمتعون
بالخبرة والكفاءة ،لذلت تسعى معمم المؤسسات التعليمية إلى توظيف األفراد المؤهلين القادرنن على
اإلسهام في تحقيق ر نة المؤسسة وأهدافها ،وهع اء قيمة مضافة لتجربة طلبة المؤسسة التعليمية
ومنتسبيها ،عالوة على ذلت ،تستمر المؤسسات في تكييف وت ونر أفضل الممارسات واالستراتيجيات
الكفيلة باالستق اب واالحتفاظ بأجود الكفاءات ،بما يعز مكانة المؤسسة كبيلة نموذجية للعمل.
جدول ر م ( :)13تو يع عيوة الدراسة وفقاً للمؤهس العلمي

المؤهس العلمي

التكرار
1

بكالورنوس

38

%55.9

ماجستير

22

%32.3

دكتوراه

7

%10.3

المجموع

68

%100

دبلوم
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الوسبة المئوية
%1.5

تو يع عيوة الدراسة وفقاً للخبرة العملية:
يوضح جدول رقم ( )14تو نع أفراد عينة الدراسة وفقاً لسنوات الخبرة العملية ،حيث تبين أن
( )%7.4من عينة الدراسة بلغت سنوات خبرتهم في الجامعة " 5 – 1سنوات" ،و ( )%19.1من عينة
الدراسة بلغت سنوات خبرتهم في الجامعة "من  10-6سنة" ،و ( )%27.9من عينة الدراسة بلغت سنوات
خبرتهم " 15 –11سنة" ،و ( )%45.6من عينة الدراسة بلغت سنوات خبرتهم "أكثر من  15سنة".
وهذا يشير إلى أن المناصب اإلدارنة في مؤسسات التعليم العالي الفلس ينية وخصوصا الدائرة المالية
يشغلها موظفون على درجة عالية من الخبرة العملية ،حيث بلغ نسبة من يشغلون هذه المواقع اإلشرافية
ممن بلغت سنوات خدمتهم أكثر من خم

سنوات ( )%92.60من عينة الدراسة ،حيث اكتسبوا خبرة

عملية جيدة خالل سنوات خدمتهم ،جعلهم األقدر على تحمل أعباء العمل ،ومتابعة المهام الوظيفية
المختلفة للموظفين.
جدول ر م ( :)14تو يع عيوة الدراسة وفقاً للخبرة العملية

الخبرة العملية

التكرار

الوسبة المئوية

 5 – 1سنوات

5

%7.4

 10 – 6سنوات

13

%19.1

 15 – 11سنة

19

%27.9

أكثر من  15سنة

31

%45.6

المجموع

68

%100

عيوة الدراسة وفقاً للمؤسسة (اسم الجامعة):
يوضح جدول رقم ( )15تو نع أفراد عينة الدراسة وفقاً للمؤسسة ،حيث تبين أن ( )%22.1من
عينة الدراسة يعملون في "جامعة األ هر" ،و ( )%26.5من عينة الدراسة يعملون في "الجامعة اإلسالمية"،
و ( )%27.9من عينة الدراسة يعملون في "جامعة القدس المفتوحة" ،و ( )%16.2من عينة الدراسة
يعملون في "جامعة فلس ين" ،و ( )%7.3من عينة الدراسة يعملون في "جامعة غزة".
يالح من خالل جدول رقم ( )15أن هناك تفاوتاً وتقارب في األعداد بين الجامعات  ،وهذا تو نع طبيعي
يتناسب مع حجم كل مؤسسة تعليمية من حيث عدد الكليات والتخصصات وال الب.
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ونعزو الباحث هذا التقارب إلى أن عدد الكليات والتخصصات وال لبة واألفرع متقارب جداً في تلت

الجامعات ،باإلضافة إلى أن تلت الجامعات أنشلت منذ فترة كبيرة ومتقاربة إلى ي
حد ما ،أما جامعة فلس ين
وجامعة غزة فهي جامعات أنشلت حديثاً  ،وعدد الكليات فيها قليل ،وعدد التخصصات محدود نسبياً.

الجامعة

جدول ر م ( :)15تو يع عيوة الدراسة وفقاً السم الجامعة

جامعة األ هر

التكرار
15

الوسبة المئوية
%22.1

الجامعة اإلسالمية

18

%26.5

جامعة القدس المفتوحة

19

%27.9

جامعة فلس ين

11

%16.2

جامعة غزة

5

%7.3

المجموع

68

%100

ثا ياً :اختبار فرليات الدراسة
اختبار الارليات حول متوسط (وسيط) درجة اإلجابة قساوش درجة الموافقة المتوسطة (الحياد).
تم استخدام اختبار  Tللعينة الواحدة ( )One Sample T testلتحليل فقرات االستبانة ،وتكون الفقرة
ايجابية بمعنى أن أفراد العينة يوافقون على محتواها إذا كانت قيمة  tالمحسوبة أكبر من قيمة  tالجدولية
والتي تساوي  ،2أو ( القيمة االحتمالية أقل من  0.05والو ن النسبي أكبر من  ،) %60وتكون الفقرة
سلبية بمعنى أن أفراد العينة ال يوافقون على محتواها اذا كانت قيمة  tالمحسوبة أقل من قيمة  tالجدولية
والتي تساوي  ،2أو ( القيمة االحتمالية أقل من  0.05والو ن النسبي أقل من  ،) %60وهذا كان مستوى
الداللة أكبر من  0.05تكون أراء العينة في الفقرة متوس ة.
تحليس فقرات المحور ا ول الوعي واالد ار

همية تطبيق محاسبة الموارد البشرية .

تههم اسههتخدام اختبههار  Tلمعرفههة مهها إذا كههان متوسههط درجههة الموافقههة قههد وصههل إلههي درجههة الموافقههة المتوس ه ة
( الحياد ) وهي  3أم ال .النتائج موضحة في الجدول اآلتي.
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جدول ( :)16المتوسط الحسابي و يمة االحتمال ) (Sig.لكس فقرة من فقرات المحور ا ول
المتوسط الحسابي

الوسبي

المتوسط الحسابي

يمة االختبار

().Sig

القيمة االحتمالية

م

الرتبة

الاقرة

.1

الرغبة في التعرف على محاسبة الموارد البشرنة.

0.000 16.723 88.24% 4.41

1

.2

اهتمام إدارة الجامعة بمفهوم محاسبة الموارد البشرنة.

0.000 10.672 80.00% 4.00

4

.3

نمرة إدارة الجامعة إلى العاملين بأنهم موارد ذات قيمة.

0.000 10.994 80.59% 4.03

3

72.35% 3.62

4.981

0.000

12

75.88% 3.79

7.497

0.000

11

0.000 10.626 78.53% 3.93

5

0.000

10

0.000 11.528 77.35% 3.87

7

76.47% 3.82

8.033

0.000

9

76.76% 3.84

9.034

0.000

8

81.18% 4.06

8.950

0.000

2

78.53% 3.93

7.661

0.000

5

.4
.5
.6
.7
.8
.9

مكاف ههأة الع ههاملين معنون هها ومادي هها عل ههى أس ههاس قيم ههتهم بالنس ههبة

للجامعة.

دعههم إدارة الجامعههة للعههاملين لزنههادة قههدراتهم مههن خههالل دورات
تدرنب وتأهيل تجعلهم يدركون أهمية الدور الذي يقومون به.

نم ه هرة إدارة الجامعه ههة إله ههى العنصه ههر البشه ههري له ههديها عله ههى أنه ههه

استثمار يتم االستفادة منه في المستقبل.

اهتمام إدارة الجامعة بمحاسبة الموارد البشهرنة حيهث أنهها تقهدم

بيانات تستخدم في تقييم أداء العاملين.

قناعههة إدارة الجامعههة بههأن محاسههبة المهوارد البشهرنة تسههاعد فههي

وضع أساس موضوعي لتقدير الحوافز والمكافلات.

اطالع إدارة الجامعة على نمام محاسبة الموارد البشرنة.

 .10حصر إدارة الجامعة أهداف ت بيق محاسبة الموارد البشرنة.
.11
.12

معرفه ه ههة إدارة الجامعه ه ههة به ه ههإجراءات ت بيه ه ههق محاسه ه ههبة الم ه ه هوارد

البشرنة.

اهتمه ه ههام إدارة الجامعه ه ههة باألبحه ه ههاث والد ارسه ه ههات والكته ه ههب عه ه ههن

محاسبة الموارد البشرنة.

جميع فقرات المحور معاً

76.18% 3.81

8.005

0.000 12.599 78.50% 3.93

*المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة .   0.05
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من جدول ( )16يمكن استخال

ما يلي:

 المتوس ههط الحس ههابي للفقه هرة رق ههم " "1الرغب ههة ف ههي التع ههرف عل ههى محاس ههبة المه هوارد البشه هرنة " يس ههاوي 4.41(الدرجة الكلية من  )5أي أن المتوسط الحسهابي النسهبي  ،88.24%قيمهة اختبهار  16.723 Tوأن القيمهة
االحتماليهة ( )Sig.تسهاوي  0.000لهذلت تعتبههر ههذه الفقهرة دالهة إحصههائياً عنهد مسهتوى داللههة  ،   0.05و
هناك موافقة كبيرة على هذه الفقرة.
 المتوسهط الحسههابي للفقهرة رقههم " "4مكافههأة العهاملين معنونهها وماديها علههى أسههاس قيمهتهم بالنسههبة للجامعههة" .يسه ههاوي ( 3.79الدرجه ههة الكليه ههة مه ههن  )5أي أن المتوسه ههط الحسه ههابي النسه ههبي  ،72.35%قيمه ههة اختبه ههار T
 4.981وأن القيمههة االحتماليههة ( )Sig.تسههاوي 0.000لههذلت تعتبههر هههذه الفقهرة دالههة إحصههائياً عنههد مسههتوى
داللة  ،   0.05و هناك موافقة كبيرة على هذه الفقرة.
 وبشههكل عههام يمكههن القههول بههأن المتوسههط الحسههابي يسههاوي  ،3.93وأن المتوسههط الحسههابي النسههبي لجميههعفق ه هرات المح ه ههور يس ه ههاوي  ، 78.50%قيم ه ههة اختب ه ههار  12.599 Tوأن القيم ه ههة االحتمالي ه ههة ( )Sig.تس ه ههاوي
 0.000لذلت يعتبر محور "مت لب الوعي واإلدراك" دال إحصهائياً عنهد مسهتوى داللهة  ،   0.05ممها يهدل
على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المحور يختلف عن درجهة الموافقهة المتوسه ة وههي  3وههذا يعنهي أن
هناك موافقة كبيرة على فقرات هذا المحور.
تائج اختبار الارلية ا ولى:
حسب إجابات العينة على الفقرات والمتوسط الحسابي النسبي لفقرات المحور األول ،وقيمة  Tفقد تبين
أن قيمة  Tالمحسوبة تساوي  12.599وهي أكبر من قيمة  Tالجدولية التي تساوي  2وبذلت يتم رفط
الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة كالتالي:
يعتبر مت لب الوعي واالدراك ألهمية ت بيق محاسبة الموارد البشرنة من مت لبات ت بيق محاسبة الموارد
البشرنة.
ونعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن الوعي واإلدراك لمفهوم هذا النمام من األمور الهامة جدا ،خصوصا أن
هههذا النمههام الحههديث ،يحتههاج إلههى فهههم عميههق مههن قبههل العههاملين ،وال يتولههد هههذا الفهههم إال مههن خههالل رغبههة
واهتمام العاملين في التعرف على ههذا النمهام ،خصوصها أن ههذا النمهام ههو نمهام يخهتص بههم ولهي

كهأي

نمههام عههادي ،وأيضهها مههن جانههب آخههر ال بههد مههن إدارة الجامعههة أن تقههوم بالههدعم واالهتمههام الكههافي مههن خههالل
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الههدورات التدرنبيههة واإليمههان بوسههائل جديههدة قههد يخلقههها النمههام كمن ههق وأسههاس لتقههدير الح هوافز ونمههام تقيههيم
األداء وغيرههها مههن األمههور األخههرى ،ولكههي يههتم ت بيههق هههذا النمههام ال بههد أيضهها مههن تههوفر معرفههة عامههة عههن
النمام وما هي أهدافه وهجراءات ت بيقه ومن تناول جميع الدراسات واألبحاث التي تكلمت عن هذا النمام،
حتى ال تقع الجامعات في عثرات الت بيق وخصوصا "عدم معرفهة" وههي أههم جهزء علهى العهاملين والجامعهة
فهمها ،لذلت جاءت نسبة الموافقة على المحور بدرجة كبيرة ،وبذلت يمكن القول أن مت لب الوعي واإلدراك
لمفهوم وأهمية محاسبة الموارد البشرنة من مت لبات ت بيق محاسبة الموارد البشرنة.
وقد توافقت هذه النتيجة مع بعط نتائج الدراسات السابقة مثل:
دراسة (راضي )2014 ،التي أكدت أن محاسبة الموارد البشرنة ال ت بق في الجامعهات ،ولكهي يهتم ت بيقهها
ال بد من وجود وعي ي
كاف بأهمية وضرورة ت بيق محاسبة الموارد البشرنة في الجامعات.
كما توصلت دراسة (الصقر )2013 ،إلى أن عينة البحث التي تم الت بيق عليها فهي الشهركات لهي

لهديهم

معرفههة بمفهههوم محاسههبة الم هوارد البش هرنة ،وبالتههالي ال ي بقههون محاسههبة الم هوارد البش هرنة ،وبالتههالي مهها يبههر
أهمية هذا المت لب كضرورة للت بيق.
وكذلت اتفقت هذه الدراسة مع (عالوي )2012 ،الذي توصل إلى ضهرورة نهادة االهتمهام والتوجهه مهن قبهل
اإلدارات حول أهمية محاسبة الموارد البشرنة لتسهيل عملية ت بيق محاسبة الموارد البشرنة.
واتفقهت أيضها مهع د ارسهة ( )Paki & Azar, 2015الهذي توصهل إلهى أن ت بيهق محاسهبة المهوارد البشهرنة
يلزمه وجود وعي وهدراك لفوائد محاسبة الموارد البشرنة.
تحليس فقرات المحور الثا ي اإلطار العام للوظام المحاسبي .
تههم اسههتخدام اختبههار  Tلمعرفههة مهها إذا كههان متوسههط درجههة الموافقههة قههد وصههل إلههى درجههة الموافقههة المتوس ه ة
( الحياد ) وهي  3أم ال .النتائج موضحة في الجدول اآلتي.
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جدول ( :)17المتوسط الحسابي و يمة االحتمال ) (Sig.لكس فقرة من فقرات المحور الثا ي
المتوسط الحسابي

الوسبي

المتوسط الحسابي

يمة االختبار

().Sig

القيمة االحتمالية

مس ه ههت س ه ههجالت ودف ه ههاتر خاص ه ههة لتوثي ه ههق البيان ه ههات الخاص ه ههة

الرتبة

م

.1

الاقرة

0.000 11.334 81.18% 4.06

2

.2

إعداد وتوفير مستندات محاسبية ومالية مناسبة ومالئمة.

0.000 12.033 82.06% 4.10

1

.3

جاهزنة الدليل المحاسبي إلظهار بيانات الموارد البشرنة.

0.000 10.950 80.00% 4.00

3

77.94% 3.90

8.714

0.000

6

76.76% 3.84

7.231

0.000

7

79.41% 3.97

9.090

0.000

4

76.76% 3.84

7.756

0.000

7

.4
.5
.6
.7

.8

بالموارد البشرنة.

امتالك الجامعة للمؤهالت العلميهة فهي مجهال محاسهبة المهوارد

البشرنة.

انسههجام نمههام محاسههبة الم هوارد البش هرنة مههع النمههام المحاسههبي

الم بق حاليا.

مالءمه ههة القواعه ههد والنصه ههو

البشرنة.

القانونيه ههة لقيه ههاس قيمه ههة الم ه هوارد

فص ههل عناص ههر التكلف ههة الخاص ههة ب ههالموارد البشه هرنة ع ههن ب ههاقي
عناصر التكاليف األخرى.

مس ههت حس ههابات التك ههاليف ف ههي المه هوارد البشه هرنة عل ههى مس ههتوى

المجموعه ههات وله ههي

عله ههى مسه ههتوى األف ه هراد لتسه هههيل احتسه ههاب 73.24% 3.66

5.804

0.000

10

أقساط اإلطفاء.
.9
.10

اإلفصاح عن الموارد البشرنة في القوائم المالية الختامية.
إع ه ه ههداد الموا ن ه ه ههات التخ ي ي ه ه ههة الخاص ه ه ههة ب ه ه ههالموارد البشه ه ه هرنة
وتنميتها.

جميع فقرات المحور معاً

75.29% 3.76

5.495

0.000

9

78.24% 3.91

7.725

0.000

5

0.000 10.790 78.09% 3.90

*المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة .   0.05

من جدول ( )17يمكن استخال

ما يلي:

 المتوسههط الحس ههابي للفقه هرة رق ههم " "2إع ههداد وت ههوفير مس ههتندات محاس ههبية ومالي ههة مناس ههبة ومالئم ههة " يس ههاوي( 4.10الدرجة الكلية من  )5أي أن المتوسط الحسابي النسبي  ،82.06%قيمة اختبهار  12.033 Tوأن
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القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.000لذلت تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة

  0.05

 ،و هناك موافقة كبيرة على هذه الفقرة.
 المتوسط الحسابي للفقهرة رقهم " "8مسهت حسهابات التكهاليف فهي المهوارد البشهرنة علهى مسهتوى المجموعهاتولي

على مستوى األفراد لتسهيل احتساب أقساط اإلطفهاء " .يسهاوي ( 3.66الدرجهة الكليهة مهن  )5أي أن

المتوس ه ه ه ههط الحس ه ه ه ههابي النس ه ه ه ههبي  ،73.24%قيم ه ه ه ههة اختب ه ه ه ههار  5.804 Tوأن القيم ه ه ه ههة االحتمالي ه ه ه ههة ()Sig.
تسههاوي 0.000لههذلت تعتبههر هههذه الفق هرة دالههة إحصههائياً عنههد مسههتوى داللههة  ،   0.05و هنههاك موافقههة كبي هرة
على هذه الفقرة.
 وبشههكل عههام يمكههن القههول بههأن المتوسههط الحسههابي يسههاوي  ،3.90وأن المتوسههط الحسههابي النسههبي لجميههعفق ه هرات المحه ههور يسه ههاوي  ، 78.09%وقيمه ههة اختبه ههار  10.790 Tوأن القيمه ههة االحتماليه ههة ( )Sig.تسه ههاوي
 0.000ل ههذلت يعتب ههر مح ههور "مت ل ههب االط ههار الع ههام للنم ههام المحاس ههبي" داالً إحص ههائياً عن ههد مس ههتوى دالل ههة
 ،   0.05ممهها يههدل علههى أن متوسههط درجههة االسههتجابة لهههذا المحههور يختلههف عههن درجههة الموافقههة المتوسه ة
وهي  3وهذا يعني أن هناك موافقة كبيرة على فقرات هذا المحور.
تائج اختبار الارلية الثا ية:
حسب إجابات العينة على الفقرات والمتوسط الحسابي النسبي لفقرات المحور الثاني ،وقيمة  Tفقد تبين
أن قيمة  Tالمحسوبة تساوي  10.790وهي أكبر من قيمة  Tالجدولية التي تساوي  2وبذلت يتم رفط
الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة كالتالي:
يعتبر وجود إطار عام لنمام محاسبي من مت لبات ت بيق محاسبة الموارد البشرنة.
ونعههزو الباحررث حصههول هههذا المحههور علههى درجههة موافقههة كبي هرة ،ألنههه ال يمكههن ألي نمههام وخصوصهها نمههام
محاسبة الموارد البشرنة أن يعمل إال من خالل وجود إطار عام لنمام محاسبي ،وما أقصهده باإلطهار العهام
وهو المت لبات األساسية لوجود النمام والمرافقهة لت بيقهه ،فعلهى سهبيل ذكهر محاسهبة المهوارد البشهرنة فيجهب
أن يتم تحضير المجموعة الدفترنة المصاحبة لنمام محاسهبة المهوارد البشهرنة متمثلهة فهي السهجالت والهدفاتر
والمسههتندات والههدليل المحاسههبي ،يههتم تشههغيلها بواسه ة امههتالك الجامعههة ل شههخا

المههؤهلين فههي مجههال هههذا

النمام بحيث يكونون قادرنن على توليف وتحونل النمام المحاسبي الم بق بالجامعة إلى النمام الجديد في
ضههوء الق هوانين والتش هرنعات والنصههو

هادر هههذا النمههام علههى فصههل
القانونيههة المسههموح بهههاك لكههي يكههون قه اً
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العناصههر الخاصههة بالتكههاليف ومسههت هههذه الحسههابات واإلفصههاح عنههها فههي القهوائم وهعههداد الموا نههات الخاصههة
بها.
وت ابقههت هههذه النتههائج مههع بعههط الد ارسههات كد ارسههة (المههدهون )2015 ،حيههث توصههل إلههى أن الصههعوبات
والمعوقات التي تواجه ت بيق محاسبة الموارد البشرنة هي عدم وجود حق ملكية قانوني للمورد البشري كما
أشرنا في الفقرة السادسة " مالئمة القواعد والنصو

القانونية لقياس قيمهة المهورد البشهري " ،وكهذلت تمسهت

اإلدارة بنمام المحاسبة التقليدي ومقاومة التغيير لصعوبة قياس المهورد البشهري مهن خهالل اإلطهار التقليهدي
كما أشرنا في الفقرة الخامسة "انسجام نمام محاسبة الموارد البشرنة مع النمام المحاسبي الم بق حاليا ".
وأكدت دراسة (راضي )2014 ،إلى أنه ال بد من وجود نمام محاسبي لمعالجة البيانات ،وتصميم سجالت
خاصة ،ومالئمة الجانب القانوني كذلت.
واتفقت مع دراسة (عالوي )2012 ،في أن ت بيق محاسبة الموارد البشرنة يحتاج إلى نمهام محاسهبي غيهر
تقليدي يلبي ت بيق النمام ،حيث إنه يوفر تقارنر مالية داخلية وخارجيهة أكثهر افصهاحا وتعبيه ار عهن صهافي
الربح والمركز المالي للوحدة االقتصادية إضافة إلى ميزات أخرى ال يوفرها النمام التقليهدي ،كمها أنهه أيضها
أوصههى إلههى ضههرورة اتخههاذ إجهراءات وسياسههات مههن أجههل ت بيههق محاسههبة المهوارد البشهرنة مههن خههالل وضههع
نمههام محاسههبي كجههزء مههن النمههام المحاسههبي العههام والعمههل علههى إعههداد سههجالت تحليليههة ومحاسههبية للتسههجيل
والتبونب وقياس عناصر تكاليف الموارد البشرنة من أجل اظهارها بالقوائم المالية.
وت ابقت مع دراسة (الجعيهدي )2007 ،التهي توصهلت إلهى أنهه يلهزم ت بيهق محاسهبة المهوارد البشهرنة تهوفير
أنمم ههة محاس ههبية ل ههدى الجامع ههات تلب ههي مت لب ههات المحاس ههبة ع ههن المه هوارد البشههرنة لك ههي ي ههتم االس ههتفادة مه هن
البيانات المتوفرة في عملية تخ ي واستخدام الموارد البشرنة بكفاءة واالستفادة من تلت المعلومهات فهي دعهم
الق اررات اإلدارنة.
واتفقت هذه الدراسة مع دراسة (حمادة )2002 ،التي توصلت إلهى أن محاسهبة المهوارد البشهرنة تقهوم بهدورها
عل ههى أكم ههل وج ههه م ههن خ ههالل الوس ههائل الجدي ههدة المبتكه هرة والمت ازي ههدة الت ههي ترس ههم الحاج ههة إل ههى وج ههود النم ههام
المحاسبي الشامل من خالل اإلطار العام ،لكي يضمن تدفق معلومات عن الموارد المالية والبشرنة.
واتفقههت أيضهها مههع د ارسههة ( )Paki & Azar, 2015فههي أن أحههد معوقههات ت بيههق نمههام محاسههبة المهوارد
البشرنة هو استخدام المحاسبة التقليدية وعدم الرغبة في تغيير النمام.
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واتفقت مع دراسة ( )Jelil et.al, 2015في أنه من الضروري االحتفاظ بسجالت ومعلومات مناسبة حهول
المهوارد البشهرنة ،وأنههه يجهب أن يتههوفر نمهام محاسههبي جديهد غيههر التقليهدي الههذي يقهوم بتههوفير معلومهات عههن
الموارد المادية والمالية فقط ولي

عن العناصر البشرنة في المنشأة.

واختلفت مع دراسة (جواد وعبيدي )2012 ،في أن النمام المحاسبي القديم والتقليدي ،يمكن أن يضم تحت
طياته نمام محاسهبة المهوارد البشهرنة وال يحتهاج إلهى إطهار عهام لنمهام محاسهبي جديهد وت هونره ،ونتفهق معهه
فههي أنههه يلههزم تحههديث هههذا النمههام مههن خههالل اسههتحداث مجموعههة مههن الههدفاتر والسههجالت الخاصههة بههالموارد
البشرنة تحليلية وتفصيلية تشمل كل المفردات.
تحليس فقرات المحور الثالث تحديد التكاليف الخاصة بالموارد البشرية
تم استخدام اختبار  Tلمعرفة مها إذا كانهت متوسهط درجهة الموافقهة قهد وصهلت إلهي درجهة الموافقهة المتوسه ة

( الحياد ) وهي  3أم ال .النتائج موضحة في الجدول اآلتي.

جدول ( :)18المتوسط الحسابي و يمة االحتمال ) (Sig.لكس فقرة من فقرات المحور الثالث
المتوسط الحسابي

المتوسط الحسابي

.3

تكاليف االختيار للموارد البشرنة.

0.000 10.485 75.29% 3.76

5

.4

تكاليف التعيين للموارد البشرنة.

0.000 15.719 80.29% 4.01

1

.5

تكاليف التدرنب للموارد البشرنة.

0.000 10.061 78.53% 3.93

3

.6

تكاليف الت ونر للموارد للبشرنة.

0.000 11.299 78.53% 3.93

3

.7

تكاليف االستغناء عن الموارد البشرنة.

74.71% 3.74

0.000

6

جميع فقرات المحور معاً

0.000 13.905 77.27% 3.86

*المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة .   0.05
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الوسبي

يمة االختبار

().Sig

القيمة االحتمالية

.2

تكاليف االستق اب للموارد البشرنة.

74.71% 3.74

9.510

0.000

6

7.379

الرتبة

.1

تكاليف التخ يط للموارد البشرنة.

78.82% 3.94

9.603

0.000

2

م

الاقرة

من جدول ( )18يمكن استخال

ما يلي:

 المتوسط الحسابي للفقرة رقم " "4تكهاليف التعيهين للمهوارد البشهرنة " يسهاوي ( 4.01الدرجهة الكليهة مهن )5أي أن المتوس ههط الحس ههابي النس ههبي  ،80.29%قيم ههة اختب ههار  15.719 Tوأن القيم ههة االحتمالي ههة ()Sig.
تسهاوي  0.000لههذلت تعتبههر هههذه الفقهرة دالهة إحصههائياً عنههد مسههتوى داللههة  ،   0.05و هنههاك موافقههة كبيهرة
على هذه الفقرة.
 المتوسههط الحسههابي للفق هرة رقههم " "7 "2تكههاليف االسههتق اب واالسههتغناء للم هوارد البش هرنة " .يسههاوي 3.74(الدرجههة الكليههة مههن  )5أي أن المتوسههط الحسههابي النسههبي  ،74.71%قيمههة اختبههار  7.379 Tوأن القيمههة
االحتماليهة ( )Sig.تسهاوي 0.000لههذلت تعتبهر ههذه الفقهرة دالهة إحصهائياً عنههد مسهتوى داللههة  ،   0.05و
هناك موافقة كبيرة على هذه الفقرة.
 وبشههكل عههام يمكههن القههول بههأن المتوسههط الحسههابي يسههاوي  ،3.86وأن المتوسههط الحسههابي النسههبي لجميههعفق ه هرات المح ه ههور يس ه ههاوي  ، 77.27%قيم ه ههة اختب ه ههار  13.905 Tوأن القيم ه ههة االحتمالي ه ههة ( )Sig.تس ه ههاوي
 0.000لههذلت يعتبههر محههور "تحديههد التكههاليف الخاصههة بههالموارد البش هرنة" داالً إحصههائياً عنههد مسههتوى داللههة
 ،   0.05ممهها يههدل علههى أن متوسههط درجههة االسههتجابة لهههذا المحههور يختلههف عههن درجههة الموافقههة المتوسه ة
وهي  3وهذا يعني أن هناك موافقة كبيرة على فقرات هذا المحور.
تائج اختبار الارلية الثالثة:
حسب إجابات العينة على الفقرات والمتوسط الحسابي النسبي لفقرات المحور الثالث ،وقيمة  Tفقد تبين
أن قيمة  Tالمحسوبة تساوي  13.905وهي أكبر من قيمة  Tالجدولية التي تساوي  2وبذلت يتم رفط
الفرضية الصفرنة وقبول الفرضية البديلة كالتالي:
يعتبر تحديد التكاليف الخاصة بالموارد البشرنة من مت لبات ت بيق محاسبة الموارد البشرنة.
ونعههزو الباحررث ذلههت إلههى أن أي نمههام يحتههاج إلههى مههدخالت ،ومههدخالت نمههام محاسههبة المهوارد البشهرنة هههي
التكاليف الخاصة بهالمورد البشهري ،ونحتهاج النمهام لتحديهد ههذه التكهاليف ليهتمكن النمهام مهن قياسهها بإحهدى
طههرق المعالجههة المحاسههبية واإلفصههاح عنه ها فههي الق هوائم الماليههة ،وبالتههالي إذا لههم تكههن الجامعههات قههادرة علههى
تحديد هذه التكاليف فلن تكون قادرة على التحكم فيها ،فال يمكن بعد ذلت قياسها وبالتالي ت بيق النمام.
واتفقت هذه الدراسة مع دراسة (المدهون )2015 ،من خالل نق تين هما:
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 حيههث توصههل إلههى أنههه مههن الصههعوبات والمعوقههات التههي تواجههه ت بيههق محاسههبة الم هوارد البش هرنة عههدمرغبتهم باإلفصاح عن المعلومات الخاصة بالموارد البشرنة ،بالتالي يرى الباحث أنه لكي يتم اإلفصهاح
عههن المعلومههات الخاصههة بههالموارد البشهرنة ال بههد مههن تحديههد التكههاليف الخاصههة بههالموارد البشهرنة متمثلههة
بالتكاليف السبعة التي تم حصرها ألنها تمثل جميع التكاليف التي تخص المورد البشري.
 اتفقههت مههع توصههيات الباحههث ،حيههث أوصههى بضههرورة قيههام البنههوك التجارنههة بت بيههق محاسههبة الم هواردالبش هرنة ألهميتههها فههي تحديههد وقيههاس تكلفههة الم هوارد البش هرنة وضههب ها إدارنهها وماليهها ،فمههن دون تحديههد
التكاليف لن تكون المخرجات صحيحة.


واتفقت مع دراسة (قوندر )2014 ،في أن محاسبة الموارد البشرنة تهدف بشكل عام إلى تقديم معلومات
ضرورنة تساعد المنممة على استق اب وت ونر الموارد البشرنة ذات الكفاءة العالية ،وهذه المعلومات لن
يتم تقديمها إال من خالل تحديد دقيق لهذه التكاليف.
وكذلت ت ابقت هذه الدراسة مع دراسة (راضي )2014 ،التي توصلت إلى ضرورة تبونب النفقات ذات
الصلة بتكلفة الموارد البشرنة.
واتفقت مع دراسة (الصقر )2013 ،والتي بينت أن ت بيق محاسبة الموارد البشرنة في الشركات العراقية
يساعد اإلدارة في تقديم معلومات محاسبية حول قرار التوظيف ،وتحديد مستوى الرواتب ،وهنهاء
الخدمات ،وتقييم الم وظفين واتخاذ ق اررات الترقية ،وق اررات التدرنب والت ونر ،وهي تجمل تقرنبا جميع
التكاليف السابقة التي تكلمنا عنها في الدراسة ،حيث يجب تحديدها لكي يتم اتخاذ القرار المناسب.
واتفقت مع دراسة (عالوي )2012 ،التي توصلت إلى أن محاسبة الموارد البشرنة هي أداة لقياس وتحديد
البيانات المتعلقة بالموارد البشرنة ،وأن عدم اإلفصاح عنها من خالل تحديد تكاليفها سيؤدي بالنهاية إلى
اتخاذ ق اررات غير سليمة ولن تنجز األهداف بالشكل المناسب.
واتفقت مع دراسة (جواد وعبيدي )2012 ،إلى أن فصل النفقات الرأسمالية في الموارد البشرنة مثل
االستق اب ،والتعيين ،والتأهيل ،واالختبار ،والتدرنب يؤدي إلى صحة نتائج أعمال الشركة.
واتفقت مع دراسة (سالم )2008 ،في أن محاسبة الموارد البشرنة تقدم معلومات كمية ومالية عن تكلفة
االستق اب والمحافمة عليها وطرق استخدامها وتقييمها مما يساعد المختصين في الموارد البشرنة
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المتاحة واستخدامها بكفاءة وفعالية ،كما تعمل على تقدير هذه التكاليف ،وهذا يتم من خالل تحديد مسبق
للتكاليف لتعمل محاسبة الموارد البشرنة على معالجة هذه التكاليف وتقديمها بالصورة النهائية ل طراف
ذات العالقة.
واتفقت مع دراسة (رشيد )2007 ،في أن محاسبة الموارد البشرنة تعمل على رسم سياسات التوظيف
والعمالة وما يرتبط بها من سياسات تنميم األجرة واألجور والترقيات والحوافز بشكل علمي ،وهذا يتم من
خالل تحديد هذه التكاليف.
واتفقت مع دراسة (حمادة )2002 ،التي أكدت ضرورة قياس عناصر االنفاق من استق اب وتعيين
وتدرنب وترقية.
واتفقت مع دراسة ( )Yingiun et.al., 2015إلى أن أهمية محاسبة الموارد البشرنة في أي منشأة،
تتمثل في االستغناء عن هذا العنصر لذلت يلزم مراقبة عدد من التكاليف تتمثل في تكلفة األجور
والمكافلات والتوظيف واالختيار والتدرنب.
واتفقت مع دراسة ( )Jelil et.al, 2015في ضرورة تحديد المعلومات الكمية عن الموارد البشرنة لتكون
محاسبة الموارد البشرنة قادرة على تزوند المنشأة بالمعلومات عن قيمة األصول البشرنة لتكون مفيدة في
اتخاذ القرار.
واتفقت مع دراسة ( )Enyi & Akindehinde, 2014إلى ضرورة قياس وتحديد قيمة األصول البشرنة
وعكسها في القوائم المالية ،ورسملة جميع التكاليف المتعلقة بالتوظيف والتدرنب وكل تكاليف الت ونر
ذات الصلة وذلت تماشيا مع معايير التقارنر المالية.
واتفقت مع دراسة ( )Ibukun – Falayi, 2014إلى أن محاسبة الموارد البشرنة تعمل على توفير
معلومات تنميمية بشأن ما إذا كان هناك حاجة للمزند من التوظيف أو التقليل من العمالة الموجودة في
المنشأة.
واتفقت مع دراسة ( )Arora, 2012في أن محاسبة الموارد البشرنة تساعد على اتخاذ الق اررات المتعلقة
بالموارد البشرنة وكفايتها من خالل توفر معلومات كمية عن قيمة األصول البشرنة.
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تحليس فقرات المحور الرابع تحديد العوائد الخاصة بالموارد البشرية .
تههم اسههتخدام اختبههار  Tلمعرفههة مهها إذا كههان متوسههط درجههة الموافقههة قههد وصههل إلههي درجههة الموافقههة المتوس ه ة
( الحياد ) وهي  3أم ال .النتائج موضحة في الجدول اآلتي.
جدول ( :)19المتوسط الحسابي و يمة االحتمال ) (Sig.لكس فقرة من فقرات المحور الرابع
المتوسط الحسابي

الوسبي

المتوسط الحسابي

يمة االختبار

().Sig

القيمة االحتمالية

العائههد مههن تبههادل الخب هرات األكاديميههة واإلدارنههة بههين الجامعههات

الرتبة

م

.1

الاقرة

0.000 5.141 73.53% 3.68

3

0.000 3.896 70.88% 3.54

7

.3

عائد تبادل الخبرات بين تخصصات علمية مع نميراتها.

0.000 4.798 71.76% 3.59

6

.4

تجميع رأس المال البشري حسب التخصصات العلمية.

0.000 4.839 72.65% 3.63

4

.5

عائد التأليف واإلنتاج العلمي للموارد البشرنة.

عائد فرق العمل واالستشارة داخل وخارج الجامعة.

0.000 4.195 69.71% 3.49

9

0.003 3.110 67.94% 3.40

10

.7

عائد المحاضرات والمشاركات التدرنبية.

0.000 4.245 70.88% 3.54

7

.8

عائد المهارات والكفاءات الفعالة وخبرات العمل.

0.000 5.991 75.29% 3.76

1

.9

عائد الكتب والنشرات واألبحاث والرسائل العلمية.

0.000 8.347 75.29% 3.76

1

0.000 6.173 72.65% 3.63

4

.2

.6

مع جامعات إقليمية.
العائ ههد م ههن تب ههادل الخبه هرات األكاديمي ههة واإلدارن ههة م ههع جامع ههات
دولية.

 .10عوائد ترقية الموارد البشرنة.
جميع فقرات المحور معاً

0.000 6.048 72.06% 3.60

*المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة .   0.05

من جدول ( )19يمكن استخال

ما يلي:

 المتوس ههط الحس ههابي للفقه هرة رق ههم "8و "9عائ ههد المه ههارات والكف ههاءات الفعال ههة وخبه هرات العم ههل ،وعائ ههد الكت ههبوالنش هرات واألبحههاث والرسههائل العلميههة " .يسههاوي ( 3.76الدرجههة الكليههة مههن  )5أي أن المتوسههط الحسههابي
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النسبي  ،75.29%قيمة اختبار  8.347 ،5.991 Tعلى التوالي ،وأن القيمهة االحتماليهة ( )Sig.تسهاوي
 0.000لذلت تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة  ،   0.05و هناك موافقهة كبيهرة علهى ههذه
الفقرة.
 المتوسههط الحسههابي للفق هرة رقههم " "6عائههد فههرق العمههل واالستشههارة داخههل وخههارج الجامعههة " .يسههاوي 3.40(الدرجههة الكليههة مههن  )5أي أن المتوسههط الحسههابي النسههبي  ،67.94%قيمههة اختبههار  3.110 Tوأن القيمههة
االحتماليهة ( )Sig.تسهاوي 0.003لههذلت تعتبهر ههذه الفقهرة دالهة إحصهائياً عنههد مسهتوى داللههة  ،   0.05و
هناك موافقة كبيرة على هذه الفقرة.
 وبشههكل عههام يمكههن القهول بههأن المتوسههط الحسههابي يسههاوي  ،3.60وأن المتوسههط الحسههابي النسههبي لجميههعفقرات المحور يساوي  ، 72.06%وقيمة اختبار  6.048 Tوأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي 0.000
لذلت يعتبر محور "تحديد العوائد الخاصة بالمورد البشري" داالً إحصائياً عند مستوى داللهة  ،   0.05ممها
يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المحور يختلف عن درجة الموافقة المتوس ة وهي  3وهذا يعنهي
أن هناك موافقة كبيرة على فقرات هذا المحور.
تائج اختبار الارلية الرابعة:
حسب إجابات العينة على الفقرات والمتوسط الحسابي النسبي لفقرات المحور الرابع ،وقيمة  Tفقد تبين
أن قيمة  Tالمحسوبة تساوي  6.048وهي أكبر من قيمة  Tالجدولية التي تساوي  2وبذلت يتم رفط
الفرضية الصفرنة وقبول الفرضية البديلة كالتالي:
يعتبر تحديد العوائد الخاصة بالموارد البشرنة من مت لبات ت بيق محاسبة الموارد البشرنة.
ونعههزو الباحررث هههذه النتيجههة إلههى أن الهههدف مههن محاسههبة الم هوارد البش هرنة تحديههد التكههاليف ورسههملتها ،لكههي
يمكن من خاللها قياس العائد من هذا االستثمار في المورد البشري ،ولكي تتمكن اإلدارة من معرفة المهوارد
البش هرنة ذات القيمههة والتههي تض هيف قيمههة بالنسههبة لههها ،وبالتههالي فإنههه يجههب تحديههد هههذه العوائههد ومهها تسههبب
بحدوثها ،فيصبح من السهل جدا التحكم فيها.
وبههالنمر إلههى نتههائج بعههط الد ارسههات السههابقة نههرى أن د ارسههة (المههدهون )2015 ،اكههدت وجههود صههعوبة فههي
تقههدير العوائههد المسههتقبلية للم هوارد البش هرنة ،وهههذه النتيجههة تؤكههد مهها توصههلنا لههه حيههث يههرى الباحررث أن أولههى
المراحل للتقدير هي تحديد العوائد وحصرها.
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وقد أشار (قوندر )2014 ،إلى أن محاسبة الموارد البشرنة تعتمد على مجموعة من التقنيات وال رق لتقييم
الم هوارد البش هرنة داخههل المنممههة مههن حيههث العائههد ،وبالتههالي يجههب تحديههد هههذه العوائههد قبههل عمليههة تقههديرها
وتقييمها.
واتفقت مع دراسة (عالوي )2012 ،إلى أن محاسبة الموارد البشرنة تعمل على نهادة اإلنتاجيهة عهن طرنهق
إدارتها للعنصر البشري بفاعلية وكفاءة من خالل تحديد العوائد الخاصة باستثماره.
واتفقههت مههع د ارسههة ( )Jelil et.al, 2015فههي أن هنههاك عوائههد ومنههافع مسههتقبلية تعههود علههى المنشههأة مههن
االستثمار في الموارد البشرنة يجب تحديدها.
واتفقههت مههع د ارسههة ( )Enyi and Akindehinde, 2014فههي أن قيههاس القيمههة العادلههة أحههد المت لبههات
األساسية لالعتراف باإليرادات والعوائد ،فيجب األخهذ بعهين االعتبهار قيمهة المهوارد البشهرنة مهن حيهث العائهد
لتحقيق التوا ن في التأثير على القوائم المالية.
واتفقت مع دراسة ( )Ibukun – falayi, 2014إلى أنه عند تحديد قيمهة المهوارد البشهرنة مهن حيهث العائهد
فإنه ستتحسن نتهائج الرفهع المهالي والعائهد علهى السههم والعائهد علهى األصهول ممها يؤكهد أهميهة تحديهد العوائهد
الخاصة بالموارد البشرنة ،كما أن المورد البشري قادر على توليد تيار من الدخل المستقبلي يجب أن يعالج
ونمهر قيمته في الموارد البشرنة.
ترتي متطلبات التطبيق لمحاسبة الموارد البشرية
من خالل تحليل المحاور السابقة نلخص أهمية المت لبات وترتيبها كما هو موضح في الجدول رقم (:)25
جدول ( :)20ترتي متطلبات تطبيق محاسبة الموارد البشرية حس أهميتها
المتوسط الحسابي

المتوسط الحسابي

.2

اإلطار العام للنمام المحاسبي.

78.09% 3.90

2

متوس ة

.3

تحديد التكاليف الخاصة بالموارد البشرنة.

77.27% 3.86

3

متوس ة

.4

تحديد العوائد الخاصة بالموارد البشرنة.

72.06% 3.60

4

متوس ة
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الوسبي

الرتبة

درجة الموافقة

.1

الوعي واإلدراك ألهمية ت بيق محاسبة الموارد البشرنة.

78.50% 3.93

1

متوس ة

م

المتطل

اختبار الارلية الرئيسة الثا ية:
ال يوجد فروق لات داللة إح ائية بين إجابات المشاركين في الدراسة حول (متطلبرات تطبيرق محاسربة
الموارد البشرية في مؤسسات التعليم العرالي) تعرزى إلرى متغيررات ( المسرمى الروظياي ،المؤهرس العلمري،
الخبرة العملية ،اسم الجامعة).
وننبثق عن هذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:
الارلررية الارعيررة ا ولررى :يوجررد فررروق لات داللررة إح ررائية بررين إجابررات المشرراركين فرري الدراسررة حررول
(متطلبررات تطبيررق محاسرربة الم روارد البشرررية فرري مؤسسررات التعلرريم الع رالي) تعررزى إلررى متغيررر المسررمى
الوظياي.
من النتائج الموضحة في جدول ( )21يمكن استنتاج ما يلي:
تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبهار تحليهل التبهاين األحهادي )(One Way ANOVA
أكبر من مستوى الداللة

  0.05

لكل مجال من مجاالت االسهتبانة وأن القيمهة الم لقهة  Fالمحسهوبة

لجميههع المحههاور مجتمعههة تسههاوي ( )1.338وهههي أقههل مههن قيمههة  Fالجدوليههة والتههي تسههاوي (،)2.368
لذلت نقبل الفرضية الفرعية األولى ،وبهذلت يمكهن اسهتنتاج أنهه ال توجهد فهروق ذات داللهة إحصهائية بهين
متوس ه ات تقههديرات عينههة البحههث حههول " متطلبررات تطبيررق محاسرربة الم روارد البشرررية فرري مؤسسررات
التعليم العالي " تعزى إلى المسمى الوظيفي.
جدول ( :)21اختبار تحليس التباين ا حادش (متغير المسمى الوظياي)
المجال

مجموع درجات متوسط

م در التباين

المرحعات الحرية المرحعات

بين المجموعات

مت لب الوعي واإلدراك

مت لب اإلطار العام للنمام
المحاسبي

 1.984

5

 397.

داخل المجموعات 22.587

62

364.

المجموع

24.571

67

بين المجموعات

 2.960

5

 592.

داخل المجموعات 29.048

62

469.

32.009

67

المجموع
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يمة  Fمستوى الداللة

 1.089


 1.264


 0.375


 0.291


مت لب تحديد التكاليف

الخاصة بالموارد البشرنة
مت لب تحديد العوائد الخاصة
بالموارد البشرنة
متطلبات تطبيق محاسبة
الموارد البشرية

بين المجموعات

 1.243

5

 249.

داخل المجموعات 16.326

62

263.

المجموع

17.569

67

بين المجموعات

 4.587

5

 917.

داخل المجموعات 40.692

62

656.

المجموع

45.279

67

بين المجموعات

 1.926

5

 385.

داخل المجموعات 17.215

62

278.

19.141

67

المجموع

 944.


 1.398


 1.388


 0.459


 0.238


 0.241


الارلية الارعية الثا ية :يوجد فروق لات داللة إح ائية بين إجابات المشاركين في الدراسة حول
(متطلبات تطبيق محاسبة الموارد البشرية في مؤسسات التعليم العالي) تعزى إلى متغير المؤهس العلمي.
من النتائج الموضحة في جدول ( )22يمكن استنتاج ما يلي:
تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبهار تحليهل التبهاين األحهادي )(One Way ANOVA
أكبر من مستوى الداللة

  0.05

لكل مجال من مجاالت االسهتبانة وأن القيمهة الم لقهة  Fالمحسهوبة

لجميهع المحههاور مجتمعههة تسههاوي ( )1.363وهههي أكبهر مههن قيمههة  Fالجدوليههة والتههي تسههاوي (،)2.758
لذلت نقبل الفرضية الفرعيهة الثانيهة ،وبهذلت يمكهن اسهتنتاج أنهه ال توجهد فهروق ذات داللهة إحصهائية بهين
متوس ه ات تقههديرات عينههة البحههث حههول " متطلبررات تطبيررق محاسرربة الم روارد البشرررية فرري مؤسسررات
التعليم العالي " تعزى إلى المؤهل العلمي.
جدول ( :)22اختبار تحليس التباين ا حادش (متغير المؤهس العلمي)
المجال

مجموع درجات متوسط

م در التباين

المرحعات الحرية المرحعات

بين المجموعات

مت لب الوعي واإلدراك

 2.220

3

 0.740

داخل المجموعات 22.351
24.571
المجموع

64

0.349

84
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يمة  Fمستوى الداللة

 2.119


 0.106


مت لب اإلطار العام للنمام
المحاسبي

مت لب تحديد التكاليف

الخاصة بالموارد البشرنة
مت لب تحديد العوائد الخاصة
بالموارد البشرنة

متطلبات تطبيق محاسبة
الموارد البشرية

بين المجموعات

 1.509

3

 0.503

داخل المجموعات 30.500
32.009
المجموع

64

0.477

بين المجموعات

67

 645.

3

 0.215

داخل المجموعات 16.924
17.569
المجموع

64

0.264

بين المجموعات

 813.


 0.491


67

 1.457

3

 0.486

داخل المجموعات 43.823
45.279
المجموع

64

0.685

بين المجموعات

 1.055


 0.374


67

 1.149

3

 0.383

داخل المجموعات 17.992

64

0.281

 709.


 1.363


 0.550


 0.262


المجموع

الارلية الارعية الثالثة :ال يوجد فروق لات داللة إح ائية بين إجابات المشاركين في الدراسة حول
(متطلبات تطبيق محاسبة الموارد البشرية في مؤسسات التعليم العالي) تعزى إلى متغير الخبرة العملية.
من النتائج الموضحة في جدول ( )23يمكن استنتاج ما يلي:
تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار تحليهل التبهاين األحهادي )(One Way ANOVA
أكبر من مستوى الداللة

  0.05

لكل مجال من مجاالت االستبانة ،وأن القيمة الم لقة  Fالمحسوبة

لجميهع المحههاور مجتمعههة تسههاوي ( )1.481وهههي أكبهر مههن قيمههة  Fالجدوليههة والتههي تسههاوي (،)2.758
لذلت نقبل الفرضهية الفرعيهة الثالثهة ،وبهذلت يمكهن اسهتنتاج أنهه ال توجهد فهروق ذات داللهة إحصهائية بهين
متوس ه ات تقههديرات عينههة البحههث حههول " متطلبررات تطبيررق محاسرربة الم روارد البشرررية فرري مؤسسررات
التعليم العالي " تعزى إلى الخبرة العملية.
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جدول ( :)23اختبار تحليس التباين ا حادش (متغير الخبرة العملية)
المجال

مجموع درجات متوسط

م در التباين

المرحعات الحرية المرحعات

بين المجموعات

مت لب الوعي واالدراك

مت لب االطار العام للنمام
المحاسبي
مت لب تحديد التكاليف
الخاصة بالموارد البشرنة
مت لب تحديد العوائد الخاصة
بالموارد البشرنة
متطلبات تطبيق محاسبة
الموارد البشرية

 1.806

3

 0.602

داخل المجموعات 22.765
24.571
المجموع

64

0.356

بين المجموعات

 3.655

3

داخل المجموعات 28.353
32.009
المجموع

64

0.443

 1.406

3

داخل المجموعات 16.162
17.569
المجموع

64

0.253

 1.856


 0.146


67

 2.103

3

 0.701

داخل المجموعات 43.176
45.279
المجموع

64

0.675

بين المجموعات

 2.750


 0.050


67
 0.469

بين المجموعات

 1.693


 0.177


67
 10.218

بين المجموعات

يمة  Fمستوى الداللة

67

 1.242

3

 0.414

داخل المجموعات 17.899
19.141
المجموع

64

0.280

 1.039


 1.481


 0.381


 0.228
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الارلية الارعية الرابعة :يوجد فروق لات داللة إح ائية بين إجابات المشاركين في الدراسة حول

(متطلبات تطبيق محاسبة الموارد البشرية في مؤسسات التعليم العالي) تعزى إلى متغير اسم الجامعة.

من النتائج الموضحة في جدول ( )24يمكن استنتاج ما يلي:

تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار تحليهل التبهاين األحهادي )(One Way ANOVA

أكبر من مستوى الداللة

  0.05

لكل مجال من مجاالت االسهتبانة وأن القيمهة الم لقهة  Fالمحسهوبة

لجميههع المحههاور مجتمعههة تسههاوي ( )0.739وهههي أكبههر مههن قيمههة  Fالجدوليههة والتههي تسههاوي (،)2.52
لذلت نقبل الفرضية الفرعية الرابعهة ،وبهذلت يمكهن اسهتنتاج أنهه ال توجهد فهروق ذات داللهة إحصهائية بهين
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متوس ه ات تقههديرات عينههة البحههث حههول " متطلبررات تطبيررق محاسرربة الم روارد البشرررية فرري مؤسسررات

التعليم العالي " تعزى إلى اسم الجامعة.

جدول ( :)24اختبار تحليس التباين ا حادش (متغير اسم الجامعة)

المجال

مجموع درجات متوسط

م در التباين

المرحعات الحرية المرحعات

بين المجموعات

مت لب الوعي واإلدراك

مت لب اإلطار العام للنمام
المحاسبي
مت لب تحديد التكاليف
الخاصة بالموارد البشرنة
مت لب تحديد العوائد الخاصة
بالموارد البشرنة
متطلبات تطبيق محاسبة
الموارد البشرية

 1.316

4

داخل المجموعات 23.256
24.571
المجموع

63

بين المجموعات

 1.871

داخل المجموعات 30.138
32.009
المجموع

63

 837.

داخل المجموعات 16.732
17.569
المجموع

63

 1.678

داخل المجموعات 43.602
45.279
المجموع

63

 0.606  0.419

0.692

 0.660


67

 857.

4

داخل المجموعات 18.284
19.141
المجموع

63

87

 0.787  0.209

0.266

 0.538


67
4

بين المجموعات

 0.978  0.468

0.478

 0.426


67
4

بين المجموعات

 0.891  0.329

0.369

 0.475


67
4

بين المجموعات

يمة  Fمستوى الداللة

67

 0.739  0.214

0.290

 0.569


المبحث الثالث
الوتائج والتوصيات

 النتائج.
 التوصيات.
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أوالً :الوتائج
بعد عرض نتائج الدراسة الت بيقية والتعليق عليها يمكن إجمال النتائج التالية:
 -1يعتبر الوعي واإلدراك ألهمية ت بيق محاسبة الموارد البشرنة من مت لبات ت بيق محاسبة
الموارد البشرنة ،حيث أكدت ذلت عينة الدراسة بموافقتهم عليها بدرجة موافقة كبيرة ،حيث كان
المتوسط الحسابي للمحور يساوي  3.93وأهمية نسبية .%78.50
 -2يعتبر وجود إطار عام لنمام محاسبي من مت لبات ت بيق محاسبة الموارد البشرنة ،حيث
أكدت ذلت مجتمع الدراسة بموافقتهم عليها بدرجة موافقة كبيرة ،حيث كان المتوسط الحسابي
للمحور يساوي  3.90وأهمية نسبية .%78.09
 -3يعتبر تحديد التكاليف الخاصة بالموارد البشرنة من مت لبات ت بيق محاسبة الموارد البشرنة،
حيث أكدت ذلت مجتمع الدراسة بموافقتهم عليها بدرجة موافقة كبيرة ،حيث كان المتوسط
الحسابي للمحور يساوي  3.86وأهمية نسبية .%77.27
 -4يعتبر تحديد العوائد الخاصة بالموارد البشرنة من مت لبات ت بيق محاسبة الموارد البشرنة،
حيث أكدت ذلت مجتمع الدراسة بموافقتهم عليها بدرجة موافقة كبيرة ،حيث كان المتوسط
الحسابي للمحور يساوي  3.60وأهمية نسبية .%72.06
 -5ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين اجابات المشاركين في الدراسة حول مت لبات ت بيق
نمام محاسبة الموارد البشرنة تعزى للمتغيرات التالية (المسمى الوظيفي ،والمؤهل العلمي،
والخبرة العملية ،واسم الجامعة).
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ثا ياً :التوصيات
في لوء الوتائج السابقة فقد أوصى الباحث ما يلي:
 -1ضرورة ت بيق محاسبة الموارد البشرنة في الجامعات غير الحكومية العاملة بق اع غزة.
 -2عقد المؤتمرات والورش العلمية التي تساهم في نادة اإلدراك والوعي حول نمام محاسبة الموارد
البشرنة من فوائد ومزايا وأهداف ،إضافة إلى تضمين المناهج الدراسية في الجامعات حول هذا
النمام ودراسة ت بيقه.
 -3ضرورة اتخاذ اإلجراءات الال مة والرسمية من أجل ت بيق محاسبة الموارد البشرنة من خالل
تهيلة النمام المحاسبي الحالي ليتضمن سجالت تحليلية ومحاسبية ،إضافة إلى تمهيد تقبل النمام
من خالل توليف البرامج المستخدمة بالجامعة.
 -4نادة االهتمام والتوجيه من قبل إدارة الجامعة حول أهمية تحديد التكاليف الخاصة بالموارد البشرنة
وفصلها.
 -5نادة االهتمام من قبل إدارة الجامعة وضرورة معرفتها بالعوائد التي يمكن أن تمتلكها من خالل
المورد البشري ،ومحاولة رصدها وتحديدها.
 -6االطالع على تجارب الجامعات التي قامت بت بيق محاسبة الموارد البشرنة في الدول األجنبية،
وهجراء المزند من البحوث والدراسات حول هذا الموضوع لحداثته وألنه محل اهتمام الباحثين في
الفترة األخيرة.
ثالثاً :الدراسات المقترحة:
 -1أثر قياس تكاليف المورد البشري على تدعيم النمام المحاسبي في الشركات.
 -2مشاكل قياس محاسبة الموارد البشرنة وطرق التعامل معها.
 -3أثر تبني نمام محاسبة الموارد البشرنة على ربحية الشركة.
 -4أثر نمام محاسبة الموارد البشرنة على جودة القوائم المالية.
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ثالثاً :المراجع
المراجع العرحية:
الجامعه ه ه ههة اإلسه ه ه ههالمية ( .)2016نبه ه ه ههذة عه ه ه ههن الجامعه ه ه ههة اإلسه ه ه ههالمية .غ ه ه ه هزة ،فلس ه ه ه ه ين ،اسه ه ه ههترجعت مه ه ه ههن
.http://www.iugaza.edu.ps

جامعه ه ه ه ه ههة األ هه ه ه ه ه ههر ( .)2016نبه ه ه ه ه ههذة عه ه ه ه ه ههن جامعه ه ه ه ه ههة األ هه ه ه ه ه ههر .غ ه ه ه ه ه هزة ،فلس ه ه ه ه ه ه ين ،اسه ه ه ه ه ههترجعت مه ه ه ه ه ههن
.http://www.alazhar.edu.ps
جامعة غزة ( .)2016نبذة عن جامعة غزة .غزة ،فلس ين ،استرجعت من http://www.gu.edu.ps
جامعة فلس ين ( .)2016نبذة عن جامعة فلس ين .غزة ،فلس ين ،استرجعت من http://up.edu.ps
جامع ههة الق ههدس المفتوح ههة ( .)2016نب ههذة ع ههن جامع ههة الق ههدس المفتوح ههة .غه هزة ،فلسه ه ين ،اس ههترجعت م ههن
 ..pshttp://www.qou.edu

الجعيدي ،سناء غانم ( .)2007دور وأهمية القياس المحاسبي للموارد البشرنة في الجامعات الفلس ينية
في ق اع غزة .رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،فلس ين.
جمعة ،كمال حسن ( .)2008محاسبة الموارد البشرنة – منهج جديد لقياس قيمة خدمات المورد البشري.
بحث غير منشور ،األردن.
جواد ،انتصار محمد ،وعيدي ،ايمان سعيد ( .)2012إمكانية ت بيق محاسبة الموارد البشرنة في الشركات
العراقية ،مجلة أبحاث بيسان.588-560 ،)16(8 ،

حرب ،نعيمة محمد ( .)2011واقع الشفافية اإلدارنة ومت لبات ت بيقها في الجامعات الفلس ينية بق اع
غزة .رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،فلس ين.

حمادة ،رشا ( .)2002القياس واالفصاح المحاسبي عن الموارد البشرنة وأثره في القوائم المالية  .مجلة
جامعة دمشق.177-143 ،)1(18 ،
الحيالي ،وليد ناجي ( .)2004دراسات في المشكالت المحاسبية المعاصرة .األردن ،عمان :دار الحامد
للنشر والتو نع.

راضي ،نوال حربي ( .)2014مدى إمكانية ت بيق محاسبة الموارد البشرنة في الجامعات .مجلة القادسية
للعلوم اإلدارنة واالقتصادية.165-149 ،)1(16 ،
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رشيد ،ناظم حسن ( .)2007إمكانية تصميم نمام معلومات للمحاسبة عن الموارد البشرنة في الوحدات
االقتصادية .مجلة تكرنت للعلوم اإلدارنة واالقتصادية.163-148 ،)5(3 ،

سالم ،فضل كمال ( .)2008مدى أهمية القياس واالفصاح المحاسبي عن تكلفة الموارد البشرنة وأثره على
اتخاذ الق اررات المالية .رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،فلس ين.

شبيب ،سميح ( .)2012ندوة متخصصة بعنوان واقع التعليم العالي في فلس ين وآفاق ت ونره.
 ، 2012/10/7منشأة التحرنر الفلس ينية ،مركز األبحاث ،العدد .250-249

شبير ،محمد توفيق ( .)2015واقع ت بيق أسلوب إدارة األهداف في الجامعات الفلس ينية بغزة وأثرها
على مشاركة المر وسين في اتخاذ الق اررات .رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية،
فلس ين.

شنداخ ،عقيل قاسم ( .)2009دور نمام معلومات محاسبة الموارد البشرنة في تكامل نمم المعلومات
المحاسبية واإلدارنة .بحث غير منشور ،السعودية.
الصقر ،تامر عادل ( .)2013محاسبة الموارد البشرنة :المفهوم واألهمية (دراسة على عينة من الشركات
العراقية في البصرة) .مجلة دراسات البصرة.206-160 ،)16( ،

عبد الرحمن ،برهان حاف ( .)2010دور التعليم العالي في تعزنز الهونة الفلس ينية وأثره على التنمية
السياسية من وجهة نمر ال لبة والعاملين  :جامعة النجاح نموذجا .رسالة ماجستير غير منشورة،
جامعة النجاح الوطنية ،نابل  ،فلس ين.

عبيد ،انتصار أحمد ( .)2012محاسبة الموارد البشرنة وانعكاساتها على كلف النوعية ،مجلة دراسات
محاسبية ومالية.290-263 ،)21(7 ،
عالوي ،خضير مجيد ( .)2012أثر ت بيق القياس واالفصاح عن تكلفة الموارد البشرنة على القوائم

المالية – دراسة ت بيقية على الشركة العامة لتجارة المواد االنشائية ،مجلة المثنى للعلوم اإلدارنة
واالقتصادية.82-62 ،)3(2 ،

بن عمارة ،نوال الدين ،ومسعود ،صديقي ( .)2004محاسبة الموارد البشرنة .الملتقى الدولي حول التنمية
البشرنة وفر

االندماج في اقتصاد المعرفة والكفاءات البشرنة ،كلية الحقوق والعلوم االقتصادية،

جامعة ورقلة ،الجزائر.138-132 ،
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العياشي ،ر ار ،وكرنمة ،غياد ( .)2014أهمية محاسبة الموارد البشرنة كمنهج لقياس قيمة خدمات
المورد البشري .المجلة العربية للدراسات اإلدارنة واالقتصادية.20-7 ،)5( ،
أبو غزالة ،طالل ( .)2005مؤتمر بعنوان قياس النجاح المؤسساتي من خالل رأس المال البشري.
المنامة ،مملكة البحرنن.

ال غزوي ،حسين عبد الجليل ( .)2010المشاكل المحاسبية المعاصرة .رسالة ماجستير غير منشورة،
األكاديمية العربية في الدنمارك .كوبنهاجن ،الدنمارك.
فالمهولز ،إرنت .)1992( .المحاسبة عن الموارد البشرنة (محمد عصام ايد ،مترجم) .الرناض ،المملكة
العربية السعودية :دار المرنم للنشر( ،العمل األصلي نشر في سنة .)1974
قداد ،محمد إبراهيم ،وحل  ،سالم عبد هللا ( .)2001العوامل المؤثرة في أداء ال لبة في الجامعات
الفلس ينية .مجلة ر نة ،)5( ،الهيلة العامة لالستعالمات ،غزة.
قوندر ،قورنن حاج ( .)2014التأصيل والقياس المحاسبي لرأس المال البشري في منممات األعمال
الحديثة .مجلة أبحاث اقتصادية وهدارنة.144-119 ،)15( ،
المدهون ،خالد محمد ( .)2015ت بيق محاسبة الموارد البشرنة في البنوك التجارنة في فلس ين :دراسة
ميدانية .مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات االقتصادية واإلدارنة.139-119 ،)2(23 ،
مركز الميزان لحقوق اإلنسان ( .)2005دليل قانون التعليم العالي الفلس يني.

.7

الم يري ،حمد فهد دعسان ( .)2010ت بيق نمم محاسبة الموارد البشرنة في الشركات المساهمة العامة
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املالحق

I

ملحق ر م ()1
ائمة المحكمين
م

االسم

المؤسسة

المسمى الوظياي

التخ ص

1

أ.د .سالم صباح

جامعة فلسطين

رئيس جامعة

محاسبة

2

أ.د ماجد الا ار

الجامعة اإلس مية

ائ ادارى ومالى

إدارة أعمال

3

د .محمد أحمد العايدش

وكالة الغوث

رئيس مكت االو روا  -خان يو س

تومية إدارية

4

د .ضال فريد عبد ه

جامعة ا

ى

عميد كلية اإلدارة والتمويس

محاسبة

5

د .رامي صالح عبده

جامعة ا

ى

رئيس سم المحاسبة

محاسبة

6

د .ع ام محمد الطويس

جامعة ا

ى

محالر جامعي

محاسبة

7

د .عبد الحكيم الط ع

جامعة ا

ى

محالر جامعي

ا ت اد

8

د .على الوعامي

جامعة ا هر

محالر جامعي

محاسبة

9

د .مايد الشي على

جامعة ا هر

محالر جامعي

محاسبة

10

أ.د .ماهر موسي درغام

الجامعة اإلس مية

محالر جامعي

محاسبة

11

أ.د .على شاهين

الجامعة اإلس مية

محالر جامعي

محاسبة

12

أ.د .سمير صافي

الجامعة اإلس مية

محالر جامعي

إح اء

محالر جامعي

محاسبة

13

أ.عبد الموعم العلول

جامعة ا

ى

II

ملحق ر م ()2
االستبا ة في صورتها الوهائية
جامعررررررررررررررررررررررررررة ا هررررررررررررررررررررررررررر – غررررررررررررررررررررررررررزة



عمررررررادة الدراسررررررات العليررررررا والبحررررررث العلمرررررري
كليرررررررررررررة اال ت ررررررررررررراد والعلررررررررررررروم اإلداريرررررررررررررة
سرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررم المحاسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررربة


استبانة
يقوم الباحث بإعداد دراسة بعنوان:
متطلبات تطبيق محاسبة الموارد البشرية في مؤسسات التعليم العالي
دراسة تطبيقية على الجامعات غير الحكومية بقطاع غزة
ونم ار لخبرتكم في مجال المحاسبة واالدراك لدى مؤسسات التعليم العالي ،فإنهه يشهرفنا مسهاهمتكم فهي ههذه
الدراسة ،وذلت من خالل قيامكم باستيفاء االستبانة واعادتها للباحث في أقرب فرصهة ممكنهة حتهى يتسهنى
تحليل إجاباتكم الواردة فيها ،حيث تمثل اجاباتكم أحد الدعامات األساسية للبحث ،علما بأن جميهع البيانهات
سوف تحمى بالسرنة التامة ،ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط.
وتفضلوا بقبول االحترام والتقدير،،،،،،

الباحث
محمد ماهر شحادة
0599020594

III

م طلحات الدراسة:
محاسررربة المررروارد البشررررية :تعتب ههر محاس ههبة المه هوارد البشه هرنة مجموع ههة م ههن المف ههاهيم والمب ههادا واألس ههاليب
واإلج هراءات التههي تحكههم عمليههة تحديههد وقيههاس وعههرض المعلومههات المتعلقههة بههالموارد البش هرنة وذلههت بغههرض

استخدام هذه المعلومات من األطراف ذات المصلحة.

كما ونعهرف الباحهث محاسهبة المهوارد البشهرنة بأنهها :عمليهة قيهاس لتكهاليف وعوائهد المهورد البشهري وتجهيزهها
على شكل تقارنر منشأة بأشكال محددة ورفعها ألصحاب المصالح من األطراف المتعلقة بالموضوع.

القسم ا ول :البيرا ات الشخ يرة
الرجاء ولع اشارة (×) أمام الخيار المواس .

المسمى الوظيفي

نائب اداري ومالي

مراقب مالي

عميد التخ يط أو(الت ونر)

مدير مالي

رئي
المؤهل العلمي

الخبرة العملية

اسم الجامعة*

محاسب

قسم

دبلوم

بكالورنوس

ماجستير

دكتوراه

 5 – 1سنوات

 10 – 6سنوات

 15 – 11سنة

أكثر من  15سنة

اال هر

اإلسالمية
فلس ين

القدس المفتوحة
غزة

*تم أخذ عينة الدراسة وفقا لسجالت و ارة التربية والتعليم العالي التي تبين الجامعات المدرجة فيها.

IV

القسم الثا ي :متطلبات تطبيق محاسبة الموارد البشرية
يرجى التكرم بولع اشارة ( × ) أمام الخيار المواس .
درجة الموافقة

العبارات

م

كبيرة
جدا

المحور ا ول :الوعي واالد ار

كبيرة

متوسطة

لعياة

همية تطبيق محاسبة الموارد البشرية

 فيما يلي عدد من العبارات ت ف متطل الوعي واالد ار لتطبيق محاسبة الموارد البشرية:
.1

الرغبة في التعرف على محاسبة الموارد البشرنة.

.2

اهتمام إدارة الجامعة بمفهوم محاسبة الموارد البشرنة.

.3

نمرة إدارة الجامعة إلى العاملين بأنهم موارد ذات قيمة.

.4

.5

.6

.7

مكافأة العاملين معنونا وماديا على أساس قيمتهم بالنسبة
للجامعة.
دعم إدارة الجامعة للعاملين لزنادة قدراتهم من خالل دورات
تدرنب وتأهيل تجعلهم يدركون أهمية الدور الذي يقومون به.
نمرة إدارة الجامعة إلى العنصر البشري لديها على أنه استثمار
يتم االستفادة منه في المستقبل.
اهتمام إدارة الجامعة بمحاسبة الموارد البشرنة حيث أنها تقدم
بيانات تستخدم في تقييم أداء العاملين.
قناعة إدارة الجامعة بأن محاسبة الموارد البشرنة تساعد في

.8

وضع أساس موضوعي لتقدير الحوافز والمكافلات.

.9

اطالع إدارة الجامعة على نمام محاسبة الموارد البشرنة.
V

لعياة
جدا

درجة الموافقة

العبارات

م

كبيرة
جدا

.10

حصر إدارة الجامعة أهداف ت بيق محاسبة الموارد البشرنة.

.11

معرفة إدارة الجامعة بإجراءات ت بيق محاسبة الموارد البشرنة.

.12

كبيرة

متوسطة

لعياة

لعياة

اهتمام إدارة الجامعة باألبحاث والدراسات والكتب عن محاسبة
الموارد البشرنة.
المحور الثا ي :اإلطار العام للوظام المحاسبي
 فيما يلي عدد من العبارات ت ف متطل اإلطار العام للوظام المحاسبي لتطبيق محاسبة الموارد البشرية:

.1

مست سجالت ودفاتر خاصة لتوثيق البيانات الخاصة بالموارد

البشرنة.

.2

اعداد وتوفير مستندات محاسبية ومالية مناسبة ومالئمة.

.3

جاهزنة الدليل المحاسبي إلظهار بيانات الموارد البشرنة.

.4

امتالك الجامعة للمؤهالت العلمية في مجال محاسبة الموارد
البشرنة.
انسجام نمام محاسبة الموارد البشرنة مع النمام المحاسبي

.5

الم بق حاليا.

.6

مالئمة القواعد والنصو

.7
.8

القانونية لقياس قيمة الموارد البشرنة.

فصه ههل عناصه ههر التكلفه ههة الخاصه ههة ب ه هالموارد البش ه هرنة عه ههن به ههاقي
عناصر التكاليف األخرى.
مس ه ههت حس ه ههابات التك ه ههاليف ف ه ههي المه ه هوارد البشه ه هرنة عل ه ههى مس ه ههتوى
VI

جدا

درجة الموافقة

العبارات

م

كبيرة
جدا

المجموعهات ولههي

االطفاء.

كبيرة

متوسطة

لعياة

لعياة
جدا

علههى مسههتوى األفهراد لتسهههيل احتسههاب أقسههاط

.9

اإلفصاح عن الموارد البشرنة في القوائم المالية الختامية.

.10

إعداد الموا نات التخ ي ية الخاصة بالموارد البشرنة وتنميتها.
المحور الثالث :تحديد التكاليف الخاصة بالموارد البشرية.
 فيما يلي عدد من العبارات ت ف متطل تحديد التكاليف الخاصة بالموارد البشرية لتطبيق محاسبة الموارد البشرية:

.1

تكاليف التخ يط للموارد البشرنة.

.2

تكاليف االستق اب للموارد البشرنة.

.3

تكاليف االختيار للموارد البشرنة.

.4

تكاليف التعيين للموارد البشرنة.

.5

تكاليف التدرنب للموارد البشرنة.

.6

تكاليف الت ونر للموارد للبشرنة.

.7

تكاليف االستغناء عن الموارد البشرنة.
المحور الرابع :تحديد العوائد الخاصة بالموارد البشرية.
 فيما يلي عدد من العبارات ت ف متطل تحديد العوائد الخاصة بالموارد البشرية لتطبيق محاسبة الموارد البشرية:

.1
.2

العائد من تبادل الخبرات األكاديمية واالدارنهة بهين الجامعهات مهع

جامعات إقليمية.

العائه ههد مه ههن تبه ههادل الخب ه هرات األكاديمي ه هة واالدارنه ههة مه ههع جامعه ههات

دولية.

.3

عائد تبادل الخبرات بين تخصصات علمية مع نميراتها.

.4

تجميع رأس المال البشري حسب التخصصات العلمية.

.5

عائد التأليف واإلنتاج العلمي للموارد البشرنة.

.6

عائد فرق العمل واالستشارة داخل وخارج الجامعة.
VII

درجة الموافقة

العبارات

م

كبيرة
جدا

.7

عائد المحاضرات والمشاركات التدرنبية.

.8

عائد المهارات والكفاءات الفعالة وخبرات العمل.

.9

عائد الكتب والنشرات واألبحاث والرسائل العلمية.

.10

عوائد ترقية الموارد البشرنة.


شك ار لحسن تعاونكم معنا،،،،،،،

VIII

كبيرة

متوسطة

لعياة

لعياة
جدا

