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ملخص البحث بالعربية
هدفت هذه الدراسة الى التعرف على المحاسبة عن الموارد البشرية ،إذ أنها مدخ ٌل قديم معاصر
يوضح قيمة الموارد البشرية في المنشأة ودورها في تحقيق النجاح واألهداف ،فاعتبار الموارد
البشرية أصالً من أصول المنشأة يقود الى إبراز القيمة الكبيرة لهذه الموارد فضالً عن االستثمار
فيها لزيادة كفائتها وفاعليتها وهو ما ُيعزز مساهمتها في تحقيق النجاح في المنشأة.

كذلك هدفت الدراسة للتعرف على بطاقة األداء المتوازن ،حيث إنها أداة فاعلة في عمليات
التخطيط والرقابة وترجمة استراتيجية المنشأة من خالل تحقيق أهدافها الفرعية ،فيما قام الباحث
بدراسة أثر التكامل بين هذين المفهومين على تحقيق فرض االستم اررية للمنشآت .
طُبقت هذه الدراسة على شركات مجموعة االتصاالت الفلسطينية العاملة في قطاع غزة ،وقد
استخدمت المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهدافها واختبار فرضياتها ،حيث اعتمدت الدراسة
في جمع البيانات والمعلومات على المصادر الثانوية المتمثلة في االطار النظري ،وكذلك
المصادر األولية المتمثلة في قائمة استقصاء (استبانة) استهدفت أفراد العينة من العاملين في
شركات مجموعة االتصاالت الفلسطينية بغزة ،وألجل ذلك تم توزيع  70استبانة على مجتمع
الدراسة وتم الحصول على  60منها بنسبة .%85
وكان من أبرز نتائج الدراسة ما يلي :
 إن محاسبة الموارد البشرية هي مدخل لقياس قيمة المورد البشري ودوره الريادي فيالمنشأة ،وبالتالي فقد اعتُبر أصالً من أصولها يمكن االستثمار فيه لتحقيق المنافع
واألهداف .
 تتميز بطاقة األداء المتوازن بأنها تربط أهداف المنشأة المالية وغير المالية بالهدفاالستراتيجي لها ،كما أنها أداةً ناجحة للتخطيط واإلدارة الفعالة للموارد البشرية وتقييم
األداء .

 هناك عالقة ايجابية بين تحقق فرض االستم اررية لشركات مجموعة االتصاالتالفلسطينية العاملة في قطاع غزة ،وبين تطبيق محاسبة الموارد البشرية وكذلك استخدام
بطاقة األداء المتوازن فيها .

ك

 وجود عالقة تكاملية بين محاسبة الموارد البشرية وبطاقة األداء المتوازن ،مما يفتح مجاالًلقياس استم اررية المنشأة من منظور آخر وهو مؤشر األداء ،إلى جانب المؤشرات
المالية.
أما التوصيات التي أوصت بها الدراسة فكانت كالتالي :
 ضرورة االهتمام بتطبيق محاسبة الموارد البشرية وبطاقة األداء المتوازن في بيئة العمل،لما لهذين المفهومين من دور فاعل في إبراز قيمة الموارد البشرية وتأثير أدائه في
مختلف مستويات المنشأة وصوالً إلى تحقيق استراتيجيتها وأهدافها .
 -ضرورة التركيز على ُبعد التعلم والنمو في بطاقة األداء المتوازن والذي يرتبط بشكل

مباشر وكبير بالموارد البشرية ،األمر الذي يخلق تكامالً بين النظامين يؤثر بذلك على

البعد المالي لبطاقة األداء والذي يقيس -مالياً -نجاح المنشأة واستمرارها في سوق
ُ

العمل.

 ضرورة خلق معيار محاسبي خاص بالمعالجة المحاسبية وقياس الموارد البشرية فيالمنشأة ،أو دمجه ضمن معايير األصول غير الملموسة كالشهرة ونفقات البحث
والتطوير.

ل

Abstract
This study aims to introduce the Human Resources Accounting (HRA)
concept as a tool to highlight the value and importance of an entity’s
human resources and its role in achieving the entity’s objectives. Based
on this concept, recognizing human resources as an asset for the entity
will assist in demonstrating the significance of this asset on an entity’s
performance, and will justify the investment in developing such an asset
with the view of enhancing its effectiveness and efficiency, which would,
in turn, contribute in achieving the entity’s success.
The study also aims at introducing the concept of the Balanced Score
Cards (BSC) as an effective tool in planning and control. The researcher
has studied the impact of the integration between these two concepts on
confirming the Going Concern Concept of an entity.
This study was applied at the Palestinian Communications Group
(PALTEL) operating in Gaza Strip. The analytical descriptive approach
was used in testing the hypothesis and in achieving the study’s objectives.
The researcher relied on secondary resources to collect the data and
information to develop the theoretical framework of the study, and also
used primary sources in the form of a questionnaire that was distributed
to the employees of the PALTEL group. 70 questionnaires were
distributed, of which 60 were responded to comprising 85% of the total
distributed.
The main results of the study were:
- HRA was found to be a suitable introduction for the valuation of
the value of HR and its role in achieving an entity’s objectives.
Therefore HR was considered as an asset which could be invested
in for the purpose of achieving an entity’s objectives.
- The BSC is a concept that would link the entity’s financial and
non-financial objectives with its strategic goals, and therefore is an
effective tool for planning and managing the entity’s HR and in
evaluating performance.
- There is a positive relationship between confirming the going
concern concept of PALTEL and the implementation of HRA and
the use of BSC.
- There is an integrated relationship between both HRA and BSC,
which would enable the assessment of an entity’s going concern
ability from a different dimension based on its performance
indicators in addition to its financial indicators.
م

The study has produced the following recommendations:
- The need and importance of implementing HRA and BSC in the
work environment as effective tools in illustrating the importance
of HR and its significance in achieving the entity’s objectives.
- The need to illustrate the dimension relating to the use of BSC as a
tool that will create integration between the two concepts in order
to enable the assessment of an entity’s ability to continue to exist
as a going concern.
- The need for introducing a new accounting standard that will
enable the measurement of the value of HR and will prescribe the
accounting treatment of HR financial aspects, or integrating these
requirements within an existing standard that deals with intangible
assets.
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 1.1مقدمة
"النجاح ،فالبقاء واالستمرار"  ..ال شك أنه الهدف األسمى واألعظم الذي تسعى لتحقيقه المنشآت
في أسواق العمل المختلفة ،فلم يكن الوصول ألعلى نسب الربحية وتحقيق العوائد الضخمة هدفاً
استراتيجياً بقدر ما كان ويكون االستمرار في السوق هو الهدف االستراتيجي األول ،فتعظيم
الربحية وتضخيم العوائد والوصول ألعلى مستويات المنافسة في السوق هو نتيجةً لقدرة المنشأة
على االستمرار في النشاط ،وفي سبيل ذلك ال ُب ّد من توافر عوامل فاعلة وذات تأثير كبير تقوم

على تحقيق ذلك الهدف ،ولترجمة هذا المفهوم حسب الفكر المحاسبي ،فإن فرض االستم اررية

يقوم على أن المنشأة مستمرة في نشاطها فترة غير محددة من الزمن ،إال إذا ما تم تقدير وتحديد
عمر هذه المنشأة من خالل نسب وقياسات مالية تهدد العمر االفتراضي لها ،حينها يسقط هذا
المبدأ ألنه من المفترض أن عمر المنشأة يكون أطول من عمر أصولها ،وعند االكتشاف بأن
هناك ما يهدد هذه الحقيقة فإنه وبالضرورة يفترض تالشي مبدأ االستم اررية لهذه المنشأة .
وللتسهيل على المحاسبين في قياس مدى نجاح هذه المنشأة ،يعتمد جميعهم على فرض الدورية
للقوائم المالية مثل قائمة التدفق المالي التي تقيس نجاحها وكذلك حساب األرباح والخسائر
وغيرها من المؤشرات ،ومن الجدير بالذكر بأن هذا الفرض له أهمية كبيرة في التأثير على أدائها
وأداء القائمين عليها بشكل مباشر ألنه طالما أن االفتراض قائم على أن هذه المنشأة مستمرة،
يؤدي ذلك بالضرورة إلى زيادة التدفق في النشاطات واإلنتاجية لهذه المنشأة( .البلداوي.)2012 ،
إن للعنصر البشري في المنشآت أهمية بالغة ،وقد تنامى هذا االهتمام في السنوات األخيرة ،كما
أدى التخصيص وتقسيم العمل ومحاسبة كل مستوى في المنشأة وتقييم أدائه إلى بروز أهمية
العنصر البشري ،فتنوعت المهارات والكفاءات واالختصاصات والمستويات االدارية الالزمة
محرك أساسي ُيعطي
لتوظيف هذه العناصر وفقاً ألهداف المنشأة ،وبالتالي فالعنصر البشري هو ّ
ميزة تنافسية خاصة للمنشأة  ،حيث إن انتاجية المورد البشري أو ما ُيسمى بـ"رأس المال الفكري
أو البشري" أصبح بمثابة المحك الرئيس في إطالة بقاء أي منشأة ناجحة ،وأصبحت القوة الدافعة

لتلك المنشآت تتمثل في العناصر ذوي المعرفة والذكاء والمهارات ( .الصقر)162 ،2013 ،
مباشر في بقاء المنشأة واستم ارراها في سوق األعمال ،فإن
تأثير
وكما أن للموارد البشرية
اً
اً
استخدام بطاقة األداء المتوازن كأداة لتقييم أداء العاملين في المنشأة -من جهة أخرى -هو أيضاً
فعاالً ومؤثّ اًر مباش اًر يساهم في استمرار المنشأة في العمل والنجاح .
عامالً ّ
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تفكير متوازن ،وأداة ٍ
ٍ
عمل تنفيذية تُمكن المنشأة -في
عد بطاقة قياس األداء المتوازن منهج
وبهذا تُ ّ
تبنيها -من تحقيق أهدافها االستراتيجية ،ومن تقييم أدائها التشغيلي والمالي واالستراتيجي
حال ّ

وفق اطار متكامل من المقاييس المالية وغير المالية بشكل متوازن ،بحيث توفر معلومات شاملة

نظام متكام ٌل ومتوازن يعطي مؤشرات
عن أدائها (درغام وأبوفضة ،)743 ،2009 ،أي انها
ٌ

سيما الميزة التنافسية
حقيقية لتقييم األداء والجودة والنوعية ،وتحقيق األهداف المخطط لها ال ّ

وكذلك استم اررية نشاط المنشأة في السوق.

 1.2مشكلة الدراسة
لقد أدى التحول الجوهري في االقتصاد العالمي من اقتصاد يعتمد على الصناعة إلى اقتصاد قائم
على المعرفة ،إلى نشوء طلب على "خدمات التقنية العالية" التي يقدمها أفراد يتمتعون بقدرات
علمية ومهنية عالية ،وفي بيئة كهذه ،يصبح هناك تركيز متزايد على رأس المال البشري وتركيز
أقل على رأس المال المادي لتقديم هذه الخدمات (أبوغزالة ،)2 ،2005 ،لذلك فإن هناك حاجة
ملحة إلدراك المنافع المترتبة عن تطبيق محاسبة الموارد البشرية والعمل على تطبيقها.
ّ

ومن جهة أخرى فإن المنشآت العاملة في قطاع غزة تطبق أثناء قياس أدائها مقاييس مالية

وأخرى غير مالية إال أن ذلك لم يتم ضمن إطار التطبيق الكامل والشامل لنموذج بطاقة األداء
المتوازن وأن هناك انعكاسات ايجابية للربط بين مقاييس األداء في المحاور األربعة لنموذج
بطاقة األداء المتوازن وتدعيم المركز التنافسي لهذه المنشآت (النجار ،)2 ،2012 ،ومن هذا
المنطلق فإن استخدام بطاقة األداء المتوازن في المنشأة وربطها بالعنصر البشري يؤمل منه
تحقيق نتائج تدعم األهداف االستراتيجية لها .
وبناء على ما تقدم فإن مشكلة الدراسة تدور حول اإلجابة عن السؤال التالي:
ً

"ما األثر المترتب من تطبيق محاسبة الموارد البشرية بالتكامل مع استخدام بطاقة األداء المتوازن
على تحقيق فرض االستم اررية في المنشآت ؟"

 1.3أهمية الدراسة
تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية الموضوع ذاته  ،وتتلخص في النقاط التالية :
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 .1أنها تبحث في مدى تطبيق المنشآت لمحاسبة الموارد البشرية ،وكذلك استخدام بطاقة األداء
المتوازن.
 .2حاجة المنشآت في العصر الحديث لتطبيق محاسبة الموارد البشرية ،وكذلك بطاقة األداء
المتوازن لما لذلك من تأثير مباشر على كفاءة وجودة العمل ،وبالتالي المساهمة في تحقيق
نتائج تُبنى عليها الق اررات االستراتيجية للمنشآت .
 .3إن المفاهيم التي تتحدث عن محاسبة الموارد البشرية وبطاقة األداء المتوازن هي مفاهيم
حديثة تفتقر إليها حقول البحث العلمي .
 .4الحاجة إلى دراسة فرض االستم اررية ،وأسباب الفشل المالي للمنشآت ،ومسؤوليات اإلدارة
في تحقيق هذا الفرض لالستمرار في أسواق العمل .

 1.1أهداف الدراسة
وتتمثل أهداف الدراسة في التعرف على:
 -1مفهوم محاسبة الموارد البشرية وأهميتها وميزاتها وكذلك طرق قياسها .
 -2مفهوم بطاقة األداء المتوازن كأداة للقياس في المنشأة وكذلك التعرف على أبعادها
نجاح في المنشأة .
األربعة وما يترتب عن تطبيقها من
ٍ
 -3مدى تطبيق شركات مجموعة االتصاالت الفلسطينية العاملة في قطاع غزة لمحاسبة
الموارد البشرية.
 -4مدى تطبيق شركات مجموعة االتصاالت الفلسطينية العاملة في قطاع غزة لبطاقة
األداء المتوازن .
 -5مدى تأثير تطبيق محاسبة الموارد البشرية بالتكامل مع استخدام بطاقة األداء المتوازن
في إظهار نتائج ومؤشرات تساعد في تحقيق فرض االستم اررية لدى الشركات .

 1.5فرضيات الدراسة
في ضوء مشكلة الدراسة وأهدافها تمت صياغة الفرضيات التالية :
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الفرضية األولى :توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ،)0.05بين تطبيق
شركات مجموعة االتصاالت الفلسطينية العاملة في قطاع غزة لمحاسبة الموارد البشرية ،وتحقيق
فرض االستم اررية في هذه الشركات.
الفرضية الثانية :توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ،)0.05بين استخدام
شركات مجموعة االتصاالت الفلسطينية العاملة في قطاع غزة لبطاقة االداء المتوازن ،وتحقيق
فرض االستم اررية في هذه الشركات ،ويتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية:
 توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ،)0.05بين تطبيق شركاتمجموعة االتصاالت الفلسطينية العاملة في قطاع غزة للبعد المالي كأحد أبعاد بطاقة
األداء المتوازن ،وتحقيق فرض االستم اررية.
 توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ،)0.05بين تطبيق شركاتمجموعة االتصاالت الفلسطينية العاملة في قطاع غزة لبعد العمالء كأحد أبعاد بطاقة
األداء المتوازن ،وتحقيق فرض االستم اررية.
 توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ،)0.05بين تطبيق شركاتمجموعة االتصاالت الفلسطينية العاملة في قطاع غزة لبعد العمليات الداخلية كأحد أبعاد
بطاقة األداء المتوازن ،وتحقيق فرض االستم اررية.
 توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ،)0.05بين تطبيق شركاتمجموعة االتصاالت الفلسطينية العاملة في قطاع غزة لبعد التعلم والنمو كأحد أبعاد
بطاقة األداء المتوازن وتحقيق فرض االستم اررية.
الفرضية الثالثة :يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ،)0.05للتكامل بين تطبيق
محاسبة الموارد البشرية ،واستخدام بطاقة األداء المتوازن على فرض االستم اررية لشركات
مجموعة االتصاالت الفلسطينية العاملة في قطاع غزة .

 1.6منهجية الدراسة
تم االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي في إجراء الدراسة لكونه من أكثر المناهج
استخداماً في دراسة الظواهر االجتماعية واإلنسانية ،وألنه يناسب الظاهرة موضع البحث،
وتم استخدام المصادر الثانوية واألولية في الدراسة ،وتتمثل المصادر الثانوية في االطالع
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على اآلراء واألفكار والكتابات واألبحاث حول الموضوع ،أما المصادر األولية فتتمثل في
إعداد قائمة االستقصاء(االستبانة)؛ الختبار صحة فرضيات الدراسة في ضوء نتائجها
بواسطة برنامج .SPSS

 1.7متغيرات الدراسة
تقوم هذه الدراسة على تحليل العالقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع .
حيث أن المتغير التابع يتمثل في تحقيق فرض االستم اررية ،أما المتغيرين المستقلين فيتمثالن في
محاسبة الموارد البشرية وبطاقة األداء المتوازن ،كما هو موضح بالشكل التالي :
المتغير التابع

المتغيرات المستقلة

فرض االستم اررية

محاسبة الموارد البشرية
بطاقة األداء المتوازن

 1.8مجتمع وعينة الدراسة
يتكون مجتمع وعينة الدراسة من شركات مجموعة االتصاالت الفلسطينية ،وعددها  4شركات
على النحو التالي :
 "شركة االتصاالت الفلسطينية بالتل" وهي شركة اتصاالت الخط الثابت . "شركة جوال" وهي شركة اتصاالت السلكية (خلوية) . "شركة حضارة" وهي شركة لخدمات االنترنت وتكنولوجيا المعلومات ." -شركة بال ميديا" وهي شركة لتقديم الخدمات المرئية واالعالمية .

 1.9حدود الدراسة
الحد المكاني :
ويتمثل في شركات مجموعة االتصاالت الفلسطينية العاملة في قطاع غزة دون الضفة الغربية .
الحد الزماني :
ويتمثل في الفترة ما بين بداية العام  2016وحتى منتصف العام . 2017
6

االاطر اعار عدر اة

اعفصل األول

 1.10الدراسات السابقة
تناول الباحث في هذا المحور بعض الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة الحالية
حيث تم التعرف على دراسات باللغة العربية واألجنبية حول محاسبة الموارد البشرية وكذلك بطاقة
انتهاء بدراسات حول فرض االستم اررية .
األداء المتوازن ،و ً
أوالً  :دراسات حول محاسبة الموارد البشرية
 -1دراســة (الشــنطي  )2016بعن ـوان  /ودور محاســبة الم ـوارد البشــرية فــي رف ـع كفــاءة
األداء المــالي :دراســة ميدانيــة تطبيقيــة علــى الشــركات المســاهمة العامــة المدرجــة فــي
بورصة فلسطينو
هدفت هذه الدراسة التعرف إلى دور محاسبة الموارد البشرية في رفع كفاءة األداء المالي على
الشركات المساهمة الفلسطينية المدرجة في بورصة فلسطين ،و ذلك من خالل المؤشرات المالية
التقليدية (السيولة،النشاط،الربحية) ،و المؤشرات المالية الحديثة،و لتحقيق غرض هذه الدراسة
فقد اتبعت المنهج الوصفي التحليلي ،و يتألف مجتمع الدراسة من الشركات المساهمة التي يزيد
رأسمالها عن  4مليون دوالر ،فيما تم استخراج النسب و المؤشرات المالية من القوائم المالية
المنشورة في بورصة فلسطين خالل األعوام  ،2014 -2011و قد توصلت الدراسة إلى العديد
من النتائج أهمها :أظهرت الدراسةخالل السنوات األربعة تطورا في زيادة قيمة المورد البشري
في القطاعات الخمس ،و قد بلغت نسبة متوسط التغير في تطور قيمة المورد البشري بين
 %33.6 - %7.8حيث بلغت أعلى نسبة في قطاع البنوك ،و أقلها في قطاع التأمين ،كما
كشفت الدراسة على تحسن في كفاءة األداء المالي ،حيث أظهرت أن أكثر المؤشرات شهد تحسنا
خالل األعوام  2014-2011هو مؤشر القيمة السوقية المضافة ،يليه في الترتيب كل من
مؤشرات السيولة و النشاط و مؤشر القيمة االقتصادية ،و أن مؤشر الربحية أقل المؤشرات التي
شهدت تحسنا خالل السنوات األربع السابقة .
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 -2دراسة (لويزة  )2016بعنوان  /ودور رأس المال الفكري في تحقيق الميزة التنافسية
للمؤسسات االقتصادية في ظل اقتصاد المعرفة :دراسة حالة شركة االسمنت عين
التوتة – باتنةو
هدفت الدراسة إلى تحديد دور رأس المال الفكري بأبعاده المتمثلة في (رأس المال البشري ،رأس
المال الزبوني ،رأس المال الهيكلي) وتحقيق الميزة التنافسية بأبعادها المتمثلة في (الجودة،
الكفاءة ،االبداع ،االستجابة) في شركة األسمنت عين التوتة محل الدراسة ،ومن خالل تصميم
استبيان من أجل التحقق من المقاربات في األطر النظرية للمتغير المستقل وعالقته بالمتغير
التابع وهو الميزة التنافسية ،وقد أظهر التحليالت عدة نتائج من أهمها :وجود عالقة ذات داللة
إ حصائية بين رأس المال الفكري بأبعاده الثالثة وتحقيق الميزة التنافسية في الشركة محل الدراسة،
حيث وضحت الدراسة توفر أبعاد كال من رأس المال البشري والهيكلي بدرجة كبيرة وتفوق توفر
أبعاد رأس المال الزبوني ،حيث يسهم كل منهما في تحقيق الميزة التنافسية أكثر من رأس المال
الزبوني .
 -3دراسة (أبوبكر  )2015بعنوان  /ونحو اطار مقترح لتطبيق نظام محاسبة الموارد
البشرية بالجامعات السودانية  :دراسة تطبيقية على جامعة دنقالو
هدفت الدراسة إلى وضع إطار مقترح لتطبيق محاسبة الموارد البشرية وذلك بالتطبيق على
جامعة دنقال ،وتمثلت الدراسة في أن المحاسبة الحكومية بمقوماتها المستندية والدفترية ،ال
تتعامل مع الموارد البشرية إال من ناحية تسجيل الرواتب واألجور فقط ،أي تعاملها كنفقات
جارية ،وبما أن الموارد البشرية تقوم بتقديم منافع وخدمات مستقبلية ،إال أنها تعالج ضمن
مصروفات الفصل الثاني بالحسابات الختامية للجامعة ،وقد توصلت الدراسة إلى أن الجامعة ال
تظهر أي معلومات عن تكاليف الموارد البشرية كأصول ضمن الحسابات الختامية المنشورة،
حيث يتم معالجة تكاليف تدريب الموارد البشرية ضمن مصروفات الفصل الثاني بجامعة دنقال .
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دراسة (الغالييني  )2015بعنوان  /وعالقة استقطاب وتعيين الموارد البشرية بتحقيق الميزة
التنافسية :دراسة ميدانية على البنوك العاملة في قطاع غزةو
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على عالقة استقطاب وتعيين الموارد البشرية بتحقيق الميزة
التنافسية من وجهة نظر العاملين في البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة ،حيث تم اختيار
عينة عشوائية اشتملت على  200موظف وموظفة من العاملين في البنوك التجارية بمحافظة
غزة ،وتم استرداد  182استبيان ،واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ،كما اعتمدت
على أسلوب االستبانة لجمع البيانات ،وكانت من أبرز نتائج الدراسة  :أن هناك مستوى لتوفر
أبعاد عملية االستقطاب واختيار الموارد البشرية في البنوك التجارية بقطاع غزة ،بوزن نسبي ،كما
يوجد مستوى لتوفر الميزة التنافسية لدى البنوك التجارية في قطاع غزة ،بوزن نسبي أيضاً.
 -1دراســة (المـــدهون  )2015بعنـــوان  /وتطبيـــق محاســبة المـــوارد البشـــرية فـــي البنـــوك
التجارية في فلسطين :دراسة مدانية)
هدفت هذه الدراسة التعرف إلى دوافع و قواعد ومبادئ تطبيق محاسبة الموارد البشرية في البنوك
التجارية ،و التعرف إلى الصعوبات ،والمعوقات التي تواجه تطبيقها ،واعتمدت الدراسة على
المنهج الوصفي التحليلي ،وقد تم توزيع وتجميع استبانات على عينة ( )48موظفا في البنوك
التجارية يشغلون في المراكز العليا و المتوسطة ،و توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:
وجود دوافع لتطبيق محاسبة الموارد البشرية في البنوك التجارية مثل مساهمته في تصميم نظام
معلومات متكامل يجمع بين الجانب اإلداري والمحاسبي ،و لكنها ال تقوم بإتباع القواعد و
المبادئ لتطبيقها ،كذلك استنتجت الدراسة وجود العديد من الصعوبات والمعوقات التي
تواجه تطبيق محاسبة الموارد البشرية ،و من أهمها صعوبة تقدير العوائد المستقبلية للموارد
البشرية ،كذلك تمسك اإلدارة بنظام المحاسبة التقليدي ،وعدم الرغبة في التغيير .
 -5دراســة (زويلــف  )2011بعنـوان  /والعوامــل المــؤثرة فــي مســتول االفصــاح المحاســبي
عن الموارد البشرية في التقارير المالية للبنوك في األردنو
تناول ــت ه ــذه الد ارس ــة استكش ــاف أث ــر العوامـ ــل ذات العالق ــة ب ــبعض خص ــائص البن ــك المتمثلـــة
بالحجم ،والعمر ،وطبيعة النشاط  ،والربحية ،والجنسية ،في مستوى اإلفصاح عن المـوارد البشـرية
في التقارير المالية السنوية للبنوك في األردن ،فضال عن بيان مستوى اإلفصاح عـن هـذه المـوارد
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فــي التقــارير المــذكورة  ،ويــدخل اإلفصــاح عــن المـوارد البشـرية بشــكل عــام ضــمن إطــار اإلفصــاح
الطوعي (االختياري) ،حيث ال يوجد في الوقت الراهن معيار محاسبي شامل لمعالجة قضية رأس
المــال البشــري ،والفقـرات المتعلقــة بــه سـواء فــي معــايير المحاســبة واإلبــالل المــالي الدوليــة ،أم فــي
غيرهــا مــن المعــايير المحاســبية كالمعــايير الصــادرة عــن مجلــس .Financial Accounting
)Standards Board (FASBمعاييرالمحاسبةالماليةاألمريكي ،ولتحقيـق أهـداف الد ارسـة تـم
تط ــوير مؤش ــر لقي ــاس مس ــتوى اإلفص ــاح ع ــن ه ــذه المـ ـوارد ف ــي التق ــارير المالي ــة الس ــنوية للبن ــوك
المذكورة ،إضافة إلى استخدام أسلوب تحليل المحتوى لتحديد الفقرات ذات الصلة بالموارد البشـرية
التي تـم اإلفصـاح عنهـا فعـال فـي هـذه التقـارير ،وقـد بينـت النتـائج أن مسـتوى اإلفصـاح العـام عـن
الم ـوارد البش ـرية فــي التقــارير الماليــة الســنوية للبنــوك العاملــة فــي األردن جــاء متوســطا ،وأن هنــاك
تــأثي ار معنويــا لخصــائص البنــك المتمثلــة بــالحجم ،والعمــر ،والربحيــة ،والجنســية فــي مســتوى هــذا
اإلفصاح ،فيما لم يكن هناك أثر دال إحصائياً لخاصية طبيعة نشاط البنـك فـي مسـتوى اإلفصـاح
عن الموارد البشرية في تلك التقارير.
 -6دراسة (البشتاوي  )2011بعنوان  /وأثر رأس المال الفكري في تحسين ربحية شـركات
الصناعات الدوائية األردنيةو
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر رأس المال الفكري في تحسين ربحية شركات الصناعات
الدوائية األردنية ،وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي ،حيث تم اختيار عينة مكونة من  11شركة
دوائية في األردن ،وذلك باستخدام طريقة العينـة الطبقيـة ،وقـد توصـلت الد ارسـة للعديـد مـن النتـائج
أهمهــا :أن ل ـرأس المــال الفكــري ومكوناتــه الــثالث الرئيســة (البشــري والهيكلــي والزبــائن) دو اًر كبي ـ اًر
وفع ــاالً ف ــي تحس ــين ربحي ــة ش ــركات الص ــناعات الدوائي ــة األردني ــة ،وم ــن أه ــم توص ــيات الد ارس ــة:
ضــرورة اســتثمار األم ـوال فــي رأس المــال الفكــري للحصــول علــى الم ـوارد المعرفيــة ،ووضــع خطــة
للمحافظــة علــى رأس المــال الفكــري مــن خــالل ب ـرامج التحفيــز المــادي والمعنــوي ،وتــوفير األج ـواء
المناسبة الستقطاب الخبرات والمهارات والكفاءات.
 -7دراسة (قشقش  )2011بعنوان  /وإدارة رأس المـال الفكـري وعالقتـ فـي تعزيـز الميـزة
التنافسية :دراسة تطبيقية على الجامعات الفلسطينية في قطاع غزةو
10

االاطر اعار عدر اة

اعفصل األول

هدفت الدراسة الى دراسة العالقة بين اإلجراءات اإلدارية التي تتبعها الجامعات في إدارة رأس
المال الفكري في تعزيز الميزة التنافسية لديها من عدة محاور وهي (جودة الخدمة – المرونة
والتطور – النوعية – اإلبداع( ،كما وهدفت الدراسة إلى اإلجابة عن مدى تأثير كل مكون من
مكونات رأس المال الفكري في تعزيز الميزة التنافسية بين الجامعات الفلسطينية ،وان كان هناك
إختالف بين الجامعات نفسها في كيفية إدارة رأس المال الفكري الذي تمتلكه ،قد تم استخدام
المنهج الوصفي التحليلي في البحث ،فيما خلصت الدراسة إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية
بين إدارة رأس المال الفكري وتحقيق الميزة التنافسية  ،حيث بلغ معامل االرتباط ( (0.929وأن
هناك تفاوت في عالقة كل مكون من مكونات رأس المال الفكري ( رأس المال البشري – رأس
المال الهيكلي – رأس مال العالقات) في تعزيز الميزة التنافسية لدى الجامعات الفلسطينية،
وأظهرت نتائج الدراسة أن اإلجراءات اإلدارية لرأس مال العالقات هي األكثر ارتباطاً من
مكونات رأس المال الفكري االخرى في تعزيز الميزة التنافسية لدى الجامعات ،حيث بلغ معامل
االرتباط  ، 0.887وبوزن نسبي بلغ  ،%82.37وأن هناك عالقة لمكان العمل والمسمى
الوظيفي على االجراءات االدارية المتبعة في تحقيق الميزة التنافسية ،مع عدم وجود فروق لكل
من (الجنس – العمر  -المؤهل العلمي  -سنوات الخبرة) في اإلجراءات اإلدارية التي تعزز
الميزة التنافسية .


 -8دراسة (الخطيب  )2013بعنوان  /ودور رأس المال الفكري في تطوير الكفاءة االدارية
لدل العاملين االداريين في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في قطاع غزةو
هدفت الدراسة الى التعرف على دور رأس المال الفكري في تطوير الكفاءة اإلدارية لدى العاملين
اإلداريين في و ازرة التربية والتعليم الفلسطينية العاملة في قطاع غزة ،وقد استخدمت الدراسة
المنهج الوصفي التحليلي ،وكذلك استبانة وتم تحليل البيانات فيها إحصائياً ،حيث توصلت
الدراسة إلى نتائج منها :أن هناك مستوى لرأس المال الفكري لدى العاملين االداريين في و ازرة
التربية والتعليم الفلسطينية العاملة في قطاع غزة بوزن نسبي  ،%71.84حيث احتل المرتبة
األولى مجال رأس المال البشري بوزن نسبي  ،%72.80وجاء في المرتبة الثانية مجال رأس
المال الهيكلي بوزن نسبي  ،%72.05بينما جاء في المرتبة الثالثة مجال رأس مال العالقات
بوزن نسبي  ،%69.98كما أن هناك مستوى للكفاءة اإلدارية لدى العاملين اإلداريين في و ازرة
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التربية والتعليم الفلسطينية بقطاع غزة بوزن نسبي  ،%79.97وكذلك ال يوجد فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة لرأس المال الفكري على تطوير الكفاءة
اإلدارية لدى العاملين اإلداريين في و ازرة التربية والتعليم الفلسطينية العاملة في قطاع غزة تعزى
المسمى الوظيفي (مدير عام ،نائب مدير عام ،مدير دائرة ،مدير تربية وتعليم ،نائب مدير تربية
وتعليم ،مشرف تربوي ،مدير مدرسة ،رئيس قسم) .
 -9دراسة (مطر ونور  )2013بعنوان  /ومبررات ومزايا ومعوقات تطبيق نظام محاسبة
الموارد البشرية في الشركات المساهمة العامة األردنيةو
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مبررات ومزايا ومعوقات تطبيق نظم محاسبة الموارد
البشرية ،وذلك من خالل مناقشة المبادئ والقواعد المحاسبية التي تحكم تلك النظم في حال
تطبيقها ،ولتحقيق ذلك تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي وتصميم وتوزيع استبانة على 3
فئات من العاملين في  60شركة من الشركات المساهمة العامة األردنية تم اختيارهم بشكل
عشوائي ،وكانت من نتائج الدراسة وجود إجماع من قبل الفئات المشمولة في الدراسة حول الم ازيا
التي تبرر تطبيق نظم محاسبة الموارد البشرية في الشركات المساهمة العامة األردنية ،بسبب
تعاظم قيمة اإلنفاق المالي الذي تنفقه هذه الشركات في اقتناء وتنمية تلك الموارد ،في حين لم
يكن هناك إجماع بين هذه الفئات حول كل من األسس والمباديء التي تحكم مشاكل القياس
واالفصاح في حال تطبيق تلك النظم .
 -10دراسة (الصقر  )2013بعنوان /ومحاسبة الموارد البشرية  :المفهوم واألهميةو
هدفت هذه الدراسة إلى إبراز اهمية محاسبة الموارد البشرية وقياس مدى معرفة الشركات العراقية
بمحاسبة الموارد البشرية وما المنافع التي يمكن أن تتحقق من تطبيقها في الشركات العراقية،
حيث اعتمد الباحث لتحقيق هذا الهدف األسلوب الوصفي من خالل الدراسة النظرية التي
تضمنت مراجعة الدراسات السابقة حول محاسبة المورد البشرية وتحليل نتائجها ،وقد خلصت
الدراسة إلى نتائج أهمها أن الموارد البشرية تعتبر أهم العناصر االنتاجية التي تحكم نجاح
الشركات ،كما أن المحاسبة التقليدية تفتقر إلى اإلفصاح في القوائم المالية للشركات عن أحد أهم
مواردها االقتصادية واهم اسباب نجاحها ،والمتمثلة بالموارد البشرية ،وأن الهدف الرئيس من
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تطبيق محاسبة الموارد البشرية يتمثل بتقديم معلومات كمية عن قيمة االصول البشرية في
المنشأة ،وذلك ما يساعد المستثمرين واإلدارة في اتخاذ الق اررات ،وكذلك هنالك منهجين لقياس
الموارد البشرية :األول يعتمد على القيمة والثاني يعتمد على الكلفة في حين يستند تطبيق
اإلجراءات المحاسبية على الموارد البشرية إلى توفر مجموعة من المعايير في المورد البشري
حتى تستطيع أي منشاة اإلعتراف وبالتالي اإلفصاح عنها في القوائم المالية على أنها أصول
تابعة للمنشأة أو مصروفات .إن المعالجة المحاسبية للموارد البشرية تختلف حسب األهداف
األساسية التي تركز عليها الشركة بتطبيقها لمحاسبة الموارد البشرية وكذلك تعتمد على حجم
الشركة ومدى تنوع الموارد البشرية الموجودة في الشركة .
 -11دراسة (الشهري  )2013بعنوان  /والمحاسبة عن الموارد البشرية  :دراسة ميدانية
في المملكة العربية السعوديةو
هدفت هذه الدراسة للبحث في كيفية المحاسبة عن الموارد البشرية من حيث القياس والعرض
واإلفصاح ،وبيان أثر إدراج العنصر البشري على القوائم المالية ،واعتمدت الدراسة على
المنهجين االستقرائي والوصفي التحليلي ،حيث وزعت  183استبانة على عينة بطريقة عشوائية
من أفراد مجتمع الدراسة المكون من فئتين  :األكاديميون في قسم المحاسبة في الجامعات
السعودية ،والمهنيون في مكاتب المراجعة المرخص لها بمزاولة المهنة ،وتوصلت الدراسة لنتائج
منها :إن األسلوب المالئم لقياس الموارد البشرية من وجهة نظر األكاديميين هو أسلوب العوائد
المستقبلية ،أما من وجهة نظر المهنيين فإن أسلوب التكلفة االقتصادية يعد األسلوب األنسب
مقارنة باألساليب األخرى ،وان اإلفصاح الطوعي يساعد على زيادة المحتوى المعلوماتي للقوائم
المالية .
 -12دراسة (الشالحي  )2012بعنوان  /وتحديد طبيعة االفصاح االختياري عن الموارد
البشرية في التقارير المالية الصادرة عن الشركات الصناعية المساهمة العامة في دولة
الكويتو
هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى اإلفصاح عن العناصر المتعلقة بالموارد البشرية "رأس
المال البشري" في الشركات الصناعية المساهمة في دولة الكويت ،وقد أظهرت نتائج الدراسة
عدم قيام الشركات الصناعية المساهمة العامة في دولة الكويت باإلفصاح عن العناصر المتعلقة
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بالموارد البشرية "رأس المال البشري" ،كما بينت نتائج الدراسة عدم وجود اختالف بين الشركات
الصناعية الكويتية في تطبيق عناصر اإلفصاح االختياري المتعلقة بالموارد البشرية "رأس المال
البشري" يعزى لمتغير الربحية ،وفي ضوء نتائج الدراسة أوصت الدراسة بضرورة االهتمام بنشر
ثقافة االفصاح االختياري عند الشركات الصناعية المساهمة العامة وربطها بالمنافع االقتصادية
التي يمكن أن تجنيها الشركات لقاء ذلك ،مثل زيادة الربحية.
 -13دراسة ) (Lee, 2008بعنوان/
“Awareness and recording of human resource value in the financial
”statements of Malaysian organizations
هدفت هذه الدراسة إلى توضيح أثر اإلفصاح عن قيمة الموارد البشرية في القوائم المالية
للشركات الماليزية على مستخدمي هذه القوائم  ،وقد تضمنت هذه الدراسة مراجعة لعدد من
الدراسات السابقة وتوضيح النتائج التي توصلت اليها ،مع تسليط الضوء على أهمية تطبيق
محاسبة الموارد البشرية وأثر ذلك على ق اررات المستثمرين ونتائج األعمال والنجاح الذي تحققه
الشركات التي تطبق محاسبة الموارد البشرية ،إضافةً إلى التطرق إلى بعض أساليب اإلفصاح
عن قيمة الموارد البشرية ،أما الجانب التطبيقي للدراسة فقد استند إلى إجراء استبيان آلراء عينة
البحث لقياس ثالثة جوانب أساسية متمثلة بمدى اإلدراك ألهمية محاسبة الموارد البشرية ،ومدى
القبول لتطبيق محاسبة الموارد البشرية ،ومدى المعرفة بالمنافع التي تنتج عن تطبيق محاسبة
الموارد البشرية ،وقد توصلت الدراسة إلى إهمية التعبير عن القيمة المالية للموارد البشرية في
الشركات الماليزية ،وقد اتضح من خالل االستبيان أنه على الرغم من عدم تطبيق محاسبة
الموارد البشرية في الشركات الماليزية إال أنها لديها معرفة بها وبالمنافع التي تتحقق من تطبيقها،
حيث أن هنالك إدراك للمزايا التنافسية التي يمكن أن تحققها الشركات من خالل االفصاح عن
قيمة مواردها البشرية ،كما أن محاسبة الموارد البشرية تجعل الشركة تدرك مدى أثر مواردها
البشرية على زيادة ربحيتها ،و تساعد في تطوير عمليات التخطيط وق اررات التوظيف واالستثمار
في الموارد البشرية .
 -41د اة ) (Johanson et al, 2005بانوان/
“Human Resources Costing and Accounting Versus the Balance
”Scorecard: survey of experience with the concepts
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تناولت هذه الدراسة مفهوم المحاسبة عن الموارد البشرية وتكاليفها ،وتسخير مخرجاتها لخدمة
اإلدارة الداخلية التخاذ الق اررات االستراتيجية من خالل بطاقة األهداف المتوازنة ،حيث يتم
استخراج المعلومات الخاصة بتكاليف الموارد البشرية لإلستفادة منها في بطاقة االهداف
المتوازنة .وتهدف هذه الدراسة إلى محاولة قياس الموارد غير الملموسة ووضعها بصيغة
معلومات محاسبية مالية ،وتحديد تأثير اإلفصاح بالمعلومات عن الموارد غير الملموسة إلى
اإلدارة على أداء المؤسسات ،وقد طرحت الدراسة مفهوم المحاسبة وقياس تكاليف الموارد البشرية
من حيث تحديد أهدافها وكيفية تطبيقها في الواقع الفعلي ،والجوانب األخالقية في التطبيق،
وتحديد الفائدة من قياس تكاليف الموارد البشرية وتأثيراتها على متخذي الق اررات ،ومن ثم تم
تناول تطبيق نموذج بطاقة األهداف المتوازنة على رأس المال الفكري كأحد الموارد غير
الملموسة ،حيث تم طرح مفهوم الموارد غير الملموسة وفقاً للحاجات المحاسبية ووفقاً للحاجات
اإلدارية من خالل تحديد ما طرحته المنظمات والهيئات المعنية ومن خالل ما توصل إليه
الباحثون في الدراسات السابقة ،ومن ثم تناولت الدراسة تطبيق نموذج بطاقة األهداف المتوازنة،
ووصف مكونات بطاقة األهداف المتوازنة ،وكيفية استخدامها لتقديم المعلومات المالية وغير
المالية ألغراض التقارير الداخلية والخارجية .

ثانياً  :دراسات حول بطاقة األداء المتوازن
 -1دراسة (العجرمي  )2016بعنوان  /والخصائص النوعيـة للمعلومـات المحاسـبية وأثرهـا
على كفاءة وفعالية بطاقة األداء المتـوازن  :دراسـة ميدانيـة علـى البنـوك التجاريـة فـي
فلسطينو
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية على بطاقة األداء
المتوازن ،وأهمية الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية في اتخاذ الق اررات بشكل عام
والمتعلقة بأسلوب بطاقة األداء المتوازن بشكل خاص ،وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي
التحليلي ،وتم جمع البيانات من المصادر الثانوية وتوزيع استبانة على عينة الدراسة ،وقد أظهرت
نتائج الدراسة وجود عالقة توضح أن هناك تأثير للخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية
المتعلقة بخاصيتي المالءمة والتمثيل الصادق على بطاقة األداء المتوازن ،فيما أوصت الدراسة
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بضرورة اهتمام البنوك التجارية بالعمالء وتقديم خدمات تنافسية لهم وتوفير جودة المعلومات
المحاسبية في معلوماتها للتوصل إلى قدر أكبر من كفاءة وفعالية بطاقة األداء المتوازن ،وكذلك
ضرورة االهتمام بالبعد البيئي واحتساب التكاليف البيئية في قوائم مخصصة وفصلها عن
التكاليف المحاسبية وذلك لضمان زيادة كفاءة وفعالية بطاقة األداء المتوازن .
 -2دراسة ) (Al Tarazi, 2015بعنوان /
“The scope of using Balance Scorecard (BSC) in performance
valuation for the corporations listed on the Palestine Exchange
”(PEX): Case study on APIC Holding Company 2012
ه ــدفت الد ارس ــة إل ــى قي ــاس م ــدى اس ــتخدام بطاق ــة األداء المتـ ـوازن ف ــي تقي ــيم أداء الش ــركة العربي ــة
الفلسطينية لالستثمار القابضة (أبيك) ،ومعرفة إذا ما كانت مقومات تطبيق بطاقة األداء المتوازن
متاح ــة لتطبي ــق األبع ــاد األربع ــة له ــا ،وق ــد اعتم ــدت الد ارس ــة الم ــنهج الوص ــفي التحليل ــي وقائمـــة
استقصـاء لجمــع البيانــات األوليــة ،وتوصــلت الد ارســة إلـى أن الشــركة لــديها مقومــات تطبيــق بطاقــة
األداء المتـوازن ،وأن لــدى الشــركة أهــداف ومقــاييس محــدد لكــل أبعــاد البطاقــة ،فلــديها هــدف زيــادة
مبيعات الشركة وكذلك تخفيض تكاليف اإلنتاج ،أيضاً زيادة االنتاج وتعظيم السهم ،كما أن هناك
معيق ــات الس ـ ـتخدام بطاقـ ــة األداء المت ـ ـوازن مثـ ــل ع ــدم تبنـ ــي الشـ ــركة لفك ـ ـرة تطبيـ ــق بطاقـ ــة األداء
وص ــعوبة انتق ــاء المق ــاييس ،فضـ ـالً ع ــن ض ــعف الوض ــع االقتص ــادي الفلسـ ـطيني نتيج ــة ارتباط ــه
باالقتص ــاد اإلسـ ـرائيلي وع ــدم االس ــتقرار األمن ــي ،وق ــد أوص ــت الد ارس ــة بض ــرورة قي ــام المنظم ــات
الخاصـــة والمسـ ــاهمة بعقـ ــد ال ـ ـدورات وورشـ ــات العمـ ــل فـ ــي مجـ ــال تقيـ ــيم األداء والتخطـ ــيط المـ ــالي
واالس ــتراتيجي باس ــتخدام بطاق ــة األداء المتـ ـوازن ،وض ــرورة معالج ــة المعيق ــات الت ــي تواج ــه تطبي ــق
بطاقة األداء المتوازن نظ اًر الرتباطها الوثيق بضمان نجاح التطبيق .
 -3دراسة ( )Deshpande, 2015بعنـوان “Application of Balanced Score /
Card in Higher Education with special emphasis in Business
”School
هــدفت هــذه الد ارســة إلــى التحقــق مــن تطبيــق نمــوذج بطاقــة األداء المتــوازن فــي التعلــيم العــالي فــي
كليـات إدارة األعمــال بالهنـد ،حيــث وضــحت الد ارسـة أن بطاقــة األداء المتـوازن تهـتم ببعــد العمــالء
ف ــي المؤسس ــة ،وتس ــاعد ف ــي تحدي ــد أدوار ومس ــؤوليات األفـ ـراد ف ــي المؤسس ــة بش ــكل ي ــتالءم م ــع
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االستراتيجية الشاملة ،كما وضحت الد ارسـة أن  % 50مـن المؤسسـات األمريكيـة تسـتخدم أسـلوب
بطاقــة األداء وأن ذلــك يعكــس قوتهــا فــي تقــديم توجهاتهــا للمجتمــع ،وقــد توصــلت الد ارســة إلــى أن
الجهات التي تطبق أسلوب بطاقة األداء المتـوازن يكـون لهـا رؤيـة ورسـالة واضـحة ،وكـذلك تشـكل
وجهات نظر مختلفة من خالل اسـتخدام وتقـديم معلومـات مفيـدة تسـاعد العديـد مـن األطـراف ،وأن
تسليط الضوء على المقاييس واألهداف الموضوعية يعمل على مساعدة متخذي الق اررات للوصول
الــى نتــائج ســليمة ،وأن المؤسســات تعمــل علــى بــذل جهــد إلدارة العمليــات المرتبطــة ب ـرأس المــال
الفكري ،ودورها في المجتمع وسوق العمل وبشكل واسع في التعليم العالي .
 -1دراســة (بــدر  )2013بعن ـوان  /ودور المقيــاس المت ـوازن لــيداء فــي ترشــيد أداء ادارة
األرباحو
هــدفت الد ارســة إلــى معرفــة العالقــة بــين تطبيــق نمــوذج القيــاس المت ـوازن لــأداء بجوانبــه األربعــة
وترش ــيد أداء إدارة األرب ــاح ف ــي الوح ــدات االقتص ــادية الفلس ــطينية ،وق ــد اعتم ــدت الد ارس ــة الم ــنهج
الدرســة ،وتــم اســتخدام األســاليب
الوصــفي التحليلــي وصــممت قائمــة استقصــاء وزعــت علــى عينــة ا
اإلحصائية لتحليل البيانـات ومناقشـة النتـائج ،حيـث توصـلت النتـائج إلـى أن الوحـدات االقتصـادية
الفلســطينية تطبــق نمــوذج المقيــاس المتـوازن لــأداء بنســب عاليــة ومتفاوتــة ،كمــا بينــت الد ارســة أن
الوحدات االقتصادية الفلسطينية تمارس سياسة إدارة األرباح ،وأنه توجد عالقة عكسية بين تطبيق
نمــوذج المقي ــاس المتـ ـوازن ل ــأداء بجوانب ــه األربعــة ،وب ــين ترش ــيد أداء إدارة األرب ــاح ف ــي الوح ــدات
االقتصــادية الفلســطينية ،باســتثناء جانــب الــتعلم والنمــو حيــث أظهــرت الد ارســة أنــه ال يوجــد عالقــة
بين تطبيق مقـاييس األداء فـي جانـب الـتعلم والنمـو ضـمن نمـوذج المقيـاس المتـوازن لـأداء ،وبـين
ممارسة إدارة األرباح في الوحدات االقتصادية الفلسطينة .
 -5دراسة (عابدين  )2013بعنوان /ومدل استخدام بطاقة األداء المتوازن لتقويم أداء
كلية العلوم والتكنولوجيا بخانيوسو
هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى استخدام بطاقة األداء المتوازن ) (BSCكأداة لتقويم أداء
كلية العلوم والتكنولوجيا ،ولتحقيق اهداف الدراسة واختبار فرضياتها اعتمدت الدراسة على المنهج
الوصفي التحليلي ،حيث صممت استبانة الستطالع آراء أفراد العينة بعدد ( )30مبحوثا ،وكان
من أهم نتائج الدراسة ،أن كلية العلوم والتكنولوجيا تستخدم بطاقة األداء المتوازن بأبعادها األربعة
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لتقويم األداء وهى :البعد المالي ،ورضا الطلبة ،وعمليات التشغيل الداخلية ومدى تطورها ،والنمو
والتعلم للعاملين ،كما أن أسعار الساعات الدراسية تتناسب مع عدد ونوعية الخدمات المقدمة
للطلبة ،وأن الكلية تسعى الى زيادة االيرادات بالشكل الذي يمكنها من تحقيق أهدافها ،كما
أوضحت نتائج الدراسة عدم وجود متابعة كافية من قبل إدارة الكلية مع الخريجين ومتابعة
أوضاعهم ،وقد أوصت الدراسة بضرورة البحث عن مصادر إيرادات أخرى لتغطية نفقات الكلية
والعاملين ،وتطوير العالقة مع الخريجين ومتابعة اوضاعهم.
 -6دراسة (الداعور  )2013بعنوان  /وأثر بطاقة األداء المتوازن في الحد من إدارة
األرباحو
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين تطبيق األداء المتوازن بأبعادها األربعة ،والحد
من إدارة األرباح ،وكذلك التعرف على مفهوم سياسة إدارة األرباح ودوافع اإلدارة إلى تبني هذه
السياسة ،كما هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم ودور بطاقة األداء بأبعادها األربعة في
تقييم األداء ،ومدى ممارسة المؤسسات اإلقتصادية الفلسطينية لها ،حيث استخدمت الد ارسة
المنهج الوصفي التحليلي وكذلك استبانة لجمع المعلومات ،وأظهرت الدراسة أن المؤسسات
االقتصادية الفلسطينية العاملة في قطاع غزة تطبق بطاقة األداء المتوازن بأبعادها األربعة ولكن
بمستويات متفاوتة ،وأن هناك عالقة عكسية بين تطبيق كل ُبعد من أبعاد البطاقة األربعة ك ٌل
على حدة وبين ممارسة إدارة األرباح في المؤسسات االقتصادية الفلسطينية ،وكذلك وجود عالقة

عكسية بين تطبيق بطاقة األداء المتوازن وبين إدارة األرباح في المؤسسات االقتصادية .
 -7دراسة (المدهون والبطنيجي  )2013بعنوان /والتخطيط االستراتيجي باستخدام بطاقة
األداء المتوازن دراسة تطبيقية على مركز التدريب المجتمعي وادارة األزمات -غزةو
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة درجة ممارسة التخطيط االستراتيجي داخل مركز التدريب
المجتمعي وادارة األزمات ومدى استخدام أبعاد بطاقة األداء المتوازن في عملية التخطيط
االستراتيجي ،وتحديد مالئمة أبعاد بطاقة األداء المتوازن لبيئة عمل مركز التدريب المجتمعي
وادارة األزما،ت وتقديم تصور مقترح إلعداد خطة استراتيجية في ضوء معايير بطاقة األداء
المتوازن.
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وقد توصلت الدراسة إلى أنه يتم استخدام بطاقة األداء المتوازن وأبعادها في عملية التخطيط
االستراتيجي عند إدارة جمعية مركز التدريب المجتمعي وادارة األزمات ،كما أوصت الدراسة
بتعزيز اتجاهات العاملين في الجمعية نحو ممارسة التخطيط االستراتيجي ،وكذلك مشاركة أكبر
عدد من العاملين في الؤسسة بوضع الخطط اإلستراتيجية والتنفيذية .
 -8دراسة (نديم  )2013بعنوان  /وتقييم األداء المالي باستخدام بطاقة األداء المتوازنو
هدفت الدراسة إلى التعرف على أهم المفاهيم المرتبطة بأسلوب بطاقة األداء المتوازن ،واظهار
أهم مزايا استعمال هذه البطاقة ،والتي تقيس األداء في أربعة أبعاد (المالي والعميل والعلميات
الداخلية والنمو والتعلم) ،وذلك من خالل تحقيق األهداف والخطط المرحلية واالستراتيجية التي
يمكن استخدامها لتقويم األداء في جميع الدوائر وأقسام مؤسسة الطي ارن األردنية ،وقد استخدمت
الدراسة أسلوب البحث النوعي ودراسة القوائم المالية للمؤسسة لعامي  ،2012 ،2011وذلك
بهدف تقييم األداء المالي باستخدام بطاقة األداء المتوازن ،وكانت من نتائج الدراسة أن بطاقة
األداء المتوازن تعمل على ترجمة استراتيجية ورؤية المؤسسة ،وأن االتصال واالنسجام في
األهداف يسهل وجود اإلدارة العامة في توضيح االستراتيجية وربطها مع أهدف موظفيها حسب
نشاطها ،وكذلك وجود تأثير لتطبيق كافة أبعاد بطاقة األداء المتوازن على الربح المحاسبي،
أيضاً وجود تأثير لتطبيق واستخدام أبعاد بطاقة األداء المتوازن على مقاييس األداء الحديثة
بمؤشراتها .
 -9دراسة (أبوجزر  )2012بعنوان  /واستخدام بطاقة األداء المتوازن  BSCكأداة لتقويم
أداء البنك االسالمي الفلسطينيو
هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى استخدام بطاقة األداء المتوازن في البنك االسالمي
الفلسطيني ،والتعرف على ما إذا كان التزام البنك بتطبيق بطاقة األداء المتوازن مرتبطاً بمجموعة
من العوامل والمتغيرات وهي (الجنس ،والعمر ،والتحصيل العلمي ،والتخصص ،والمسمى
الوظيفي ،والخبرات العلمية ،والدورات التدريبية) ،وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي
لقياس متغيرات الدراسة واختبار فرضياتها ،وكانت من نتائج الدراسة وجود أثر ايجابي لجميع
أبعاد بطاقة األداء المتوازن على أداء البنك ولكن بدرجات متفاوتة نسبياً ،وأن البنك يطبق
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مقاييس أداء واضحة منها مقاييس تقليدية وأخرى غير مالية ،وأن الخدمات المصرفية المستحدثة
التي يقدمها البنك كانت أقل من توقعات العمالء .
 -10دراسة (النجار  )2012بعنوان  /وأثر تطبيق بطاقة األداء المتوازن ( )BSCعلى
تعزيز المركز التنافسي االستراتيجي دراسة تطبيقية على قطاع المؤسسات المالية العاملة
في قطاع غزةو
هدفت هذه الدراسة إلى كشف مدى تطبيق بطاقة األداء المتوازن لدى المؤسسات المالية العاملة
في قطاع غزة ،ومعرفة أهم المقاييس المستخدمة فعالً من قبل هذه المؤسسات بهدف تقويم
مركزها التنافسي االست ارتيجي ،إضافة إلى بيان أثر التطبيق التام لبطاقة األداء المتوازن بأبعادها
األربعة (المالي ،العمالء ،العمليات الداخلية ،التعلم والنمو) على تدعيم المركز التنافسي ،وقد
طبقت الدراسة على البنوك وشركات التأمين العاملة في قطاع غزة ،حيث أخذت عينة من
المديرين التنفيذيين ،ومديري الفروع ،وبعض العاملين المكلفين بأعمال إدارية إلى جانب أعمالهم
الفنية ،وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها  :أن المؤسسات المالية العاملة في
قطاع غزة تطبق أثناء قياس أدائها مقاييس مالية ،وأخرى غير مالية ،إال أن ذلك لم يتم ضمن
إطار التطبيق الكامل والشامل لنموذج بطاقة األداء المتوازن ،كما أوصت الدراسة إلى ضرورة
قيام المؤسسات المالية بتبني تطبيق نموذج بطاقة األداء بشكل متكامل بأبعاده األربعة .
 -11دراسة (  )Chi, & Hung, 2011بعنوان/
“Is the Balanced Score-card really helpful for improving
”?performance
هدفت هذه الدراسة إلى التحقق من مدى قدرة الشركات التي تطبق نموذج بطاقة األداء المتوازن
على تحسين أدائها ،وتنفيذ استراتيجيتها ،أُجريت الدراسة على مجموعة من الشركات التي تعمل
في مجال تقنية المعلومات في كل من الصين وتايوان ،وقد أخذت الدراسة عينة من الشركات
التي تطبق نموذج بطاقة األداء المتوازن ،وأخرى ال تطبق هذا النموذج بل تتبع نماذج تقليدية في
تقويم أدائها ،ومن خالل مقارنة أداء هذه الشركات للسنوات  2005و  2006و  ،2007أظهرت
نتائج الدراسة أن هذه الشركات التي تطبق نموذج بطاقة األداء المتوازن كانت أكثر كفاءة ،وأكثر
قدرة على تحقيق أهدافها االستراتيجية طويلة األجل إلى جانب أدائها التشغيلي قصير األجل،
وذلك بالمقارنة مع مجموعة الشركات التي ال تطيق نموذج بطاقة األداء المتوازن.
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 -12دراسة ( )Divandri, & Yousefi, 2011بعنوان/
“Balanced Scorecard: A Tool for Competitive Advantage of Ports
”with Focus on Container Terminals
تعد من المقاييس المهمة التي تساعد
لقد توصلت هذه الدراسة إلى أن بطاقة األداء المتوازن ّ
حيز
مختلف أنواع منشآت األعمال لترجمة استراتيجياتها وأهدافها ونقلها من التخطيط إلى ّ
التنفيذ ،وأن نموذج بطاقة األداء المتوازن يعد أداة فعالة لقياس المركز التنافسي لمنشآت األعمال

إضافة لكونه نظاماً فعاالً يمكن استخدامه من قبل منشآت األعمال التي يكون لديها أفرع
ومحطات توزيع منتشرة في أماكن جغرافية متعددة ،حيث يتطلب ذلك مواجهة طلبات الزبائن،
وزيادة المركز التنافسي ،إضافة إلى زيادة قيمة المشروع ككل .
 -13دراسة (  )Hzmid Tohidi, 2010بعنوان/
""Using Balanced Scorecard in educational organizations
تناولت الدراسة أهمية استخدام بطاقة األداء المتوازن بشكل خاص في المؤسسات التعليمية
الحكومية بهدف تقويم األداء بها ،من خالل مقارنة األداء المخطط والمستهدف باألداء الفعلي
لتقييم نتائج خدمات التعليم عبر االنترنت ،وتوصلت الدراسة إلى أن استخدام البطاقة أدى إلى
تعظيم العائد من الخدمات التعليمية من خالل زيادة أعداد المستفيدين والمتلقين للخدمة ،مما
انعكس على نمو إيرادات هذه الخدمة نتيجة تحسين األداء الناتج من التطوير المستمر في
بناء على تقويم األداء عبر منظور العمالء) الطلبة( ،كما توصلت الدارسة إلى أن
تقديمها ً

تسهيل طرق تقديم الخدمة التعليمية يؤدي إلى التفاعل الدائم بين المستخدم والمؤسسة مما ينعكس
على زيادة إيرادات تقديم الخدمة .
 -11دراسة (عوض  )2009بعنوان /وتأثير الربط والتكامل بين مقياس األداء المتوازن
 BSCونظام التكاليف على أساس األنشطة  ABCفي تطوير أداء المصارف
الفلسطينيةو
هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر الربط والتكامل بين نظام التكاليف على أساس األنشطة وبطاقة
قياس األداء المتوازن على تطوير أداء المصارف الفلسطينية .ومن أهم النتائج التي توصلت
إليها الدراسة:أإن استخدام المعلومات المالية والتشغيلية لمخرجات نظام التكاليف على أساس
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األنشطة وبطاقة قياس األداء المتوازن يشير إلى وجود تكامل فعلي يبين النظاميين المذكورين،
إن التكامل بين نظام التكاليف على أساس األنشطة وبطاقة قياس األداء المتوازن قدم إطا اًر
متكامالً لمفهوم نظام إدارة التكاليف والذي يهدف إلى تحديد هيكل التكاليف مع محاولة استخدام
تقنيات تخفيض التكاليف للوصول إلى أدنى حد ممكن منها لتحقيق معدالت ربح مقبولة ،إن
الترجمة الدقيقة الستراتيجية بنك فلسطين على أساس األبعاد األربعة لبطاقة قياس األداء المتوازن
مقسمة إلى أهداف ومقاييس أداء ،يتم تغذيتها من مخرجات نظام التكاليف على أساس األنشطة
الذي تم تطبيقه ،يساهم في تخفيض هيكل تكاليف كل خدمة (البعد المالي) ،واحداث خدمات
مصرفية جديدة (بعد العمليات الداخلية) ،وزيادة رضا العمالء (بعد العمالء) ،واالهتمام بتطوير
المهارات االستراتيجية لدى العاملين (بعد التعلم والنمو) ،وقد أوصت الدراسة بضرورة تطوير
أنظمة التكاليف والمحاسبة اإلدارية في المصاريف الفلسطينية؛ لتوفير البيانات الالزمة لدعم
القدرة التنافسية للمصارف في بيئة األعمال الحديث .

ثالثاً  :دراسات حول فرض االستمرارية
 -1دراسة (بوشاقور  )2016بعنوان /وإبراز أهمية معلومات تدفقات الخزينة ودورها
بالتنبؤ بالفشل المالي  :دراسة تطبيقية لعينة من المؤسسات االقتصادية بدائرة حاسي
مسعودو
هـدفت هــذه الد ارســة إلـى إبـراز أهميــة المعلومـات أو النســب الماليــة المسـتخرجة مــن جــدول تــدفقات
الخزينــة وقــدرتها علــى التنبــؤ بالفشــل المــالي وكــذلك ربــط ظــاهرة الفشــل المــالي بالمؤش ـرات الماليــة
وكذلك التعرف على وضـعية تلـك المؤسسـات واتخـاذ اإلجـراءات المناسـبة ،وقـد اسـتخدمت الد ارسـة
األسلوب اإلحصائي الذي يعتمد على التحليل العاملي التمييزي  AFDعلـى عينـة مكونـة مـن 14
مؤسسة اقتصـادية بورقلـة منهـا سـتة متعثـرة والبـاقي سـليمة مـن أجـل بنـاء نمـوذج بأفضـل مجموعـة
ممكنة ،وتوصلت الدراسة إلى أن كال من التدفق النقدي التشغيلي إلى إجمالي االصول ،واألمـوال
الخاصة إلى إجمالي الخصوم ،واجمالي الديون إلى التدفق النقدي .
 -2دراسة (النعامي  )2011بعنوان  /ومجاالت مساهمة التحليل المالي التنبؤ بعدم
استمرارية المشروع  :دراسة تحليلية تطبيقيةو
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هدفت الدراسة إلى التعرف على المؤشرات المالية الهامة من نسب النشاط والربحية والسيولة
والمديونية وغيرها للتنبؤ بعدم استم اررية المشروع خالل الفترة القادمة ،وتحديد المعوقات التي
تواجه المراجع الخارجي أثناء عملية المراجعة خاصة فيما يتعلق بعملية التنبؤ بعدم استم اررية
المشروع في الفترة القادمة ،وكذلك معرفة إجراءات المراجعة الواجب استخدامها للتنبؤ بعدم
إمكانية المشروع لالستمرار في أعماله خالل الفترة القادمة ،وتحديد مسئولية المراجع الخارجي
عن مدى عدم قدرة المشروع لالستمرار في أعماله خالل الفترة القادمة ،وقد استخدمت الدراسة
المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة ،كما تم جمع البيانات األولية عن طريق االستبانة ،وقد
دور في قياس و تقييم ربحية وسيولة
توصلت الدراسة إلى بعض النتائج منها  :أن للنسب المالية اً
المشروع و مدى كفاءته و الرفع المالي له ،و أن ظهور خسائر كبيرة تشغيلية تؤدي إلى عدم
إمكانية استم اررية المشروع ،وكذلك إن فقد سوق رئيسي أو امتياز أو ترخيص أو مورد رئيسي
سوف يؤدي إلى عدم تمكن المشروع من االستمرار في أعماله ،وأن خلو مناصب إدارية قيادية
هامة و عدم القدرة على إحالل آخرين محلهم ،سوف يؤدي إلى عدم تمكن المشروع من
اإلستمرار في أعماله ،فيما أوصت الدراسة بضرورة قيام المراجع الخارجي بتحليل النسب المالية
للمشروع ،وابالل اإلدارة عن الصعوبات المالية المتوقعة مستقبالً ،والتي ستؤثر سلباً على أعماله
واستم ارريته ،وضرورة اتخاذ إجراءات قانونية إلشهار اإلفالس والتصفية ،وأن إنهاء الكيان
القانوني للمشروع سترتب عليه تحمل المساهمين والدائنين خسائر مالية ،والتأثير السلبي على
المستوى القومي ،وكذلك البحث عن مصارد تمويل جديدة .
 -3دراســة (دعــدوع  )2012بعنــوان  /ومســؤولية مــدقق الحســابات فــي إبــداء الـرأي حــول
قدرة المنشأة على اإلستمرار كمنشأة مستمرة وتقييم سياسات اإلدارة بين الحكم المهنـي
والرأي الفنيو
هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم فرض االستم اررية وارتباط هذا المفهوم باألوضاع
االقتصادية ،وكذلك مفهوم االستم اررية في اإلطار المحاسبي ،كما تناولت الدراسة إفصاحات
مخاطر السيولة ومؤشرات الشك في قدرة المنشأة على االستمرار ،واآلثار المترتبة على تقرير
مدقق الحسابات ،وقد خلصت الدراسة إلى أنه يجب على مدقق الحسابات مراعاة االستم اررية
خالل جميع مراحل التدقيق ،إذ أنه ال يكاد يخلو معيار من معايير التدقيق الدولية من عالقته
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بمخاطر استم اررية المنشأة ،وبالتالي فيجب على مدقق الحسابات مراعاة مالئمة فرضية
االستم اررية وتقييم أية مخاطر قد تشير إلى عدم قدرة المنشأة على االستمرار في المستقبل
المنظور .
 -1دراسة (جبل وآخرون  )2009بعنوان  /ودور المعرفة المحاسبية في التنبؤ بالفشل
المالي للشركات  :دراسة تطبيقية على شركات الغزل والنسيج التابعة للقطاع العام في
سوريةو
هدفت الدراسة إلى مقارنة نتائج تطبيق نماذج التنبؤ بالفشل المالي للـشركات على القوائم المالية
الفعلية والمعدلة على أساس التكلفة التاريخية المعدلة ،لـشركات العينة المدروسة لمعرفة أي
البيانات تعطي نتائج تنبؤ أقرب إلى الواقع عن الفـشل المالي خالل فترة التضخم ،وقد استخدمت
الدراسة المنهج االستقرائي فـي اسـتخالص المعلومـات مـن المراجع العلمية المتعلقة بالموضوع،
وكذلك المنهج التحليلي في تطبيق نماذج التنبؤ بالفشل المالي على عينة من الشركات الصناعية
التابعة للقطـاع العـام السوري ،ومن ثم تعديل القوائم المالية لهذه الشركات على أساس التكلفة
التاريخية المعدلة وتطبيق األنموذج األكثر مالءمة على البيانات الفعلية والبيانات المعدلة
لشركات العينة ومقارنة النتائج ،وخلصت الدراسة إلى أن البيانات المعدلة تزود مستخدميها
بمعرفة محاسبية تفيد في التنبؤ بالفشل المالي للشركة خالل فترة التضخم بشكل أفضل .
 -5دراســة (المــومني وشــويات  )2001بعن ـوان  /وقــدرة المــدقق علــى اكتشــاف مؤش ـرات
َّ
الشك باستمرارية العمالءو.
التعرف على مدى قدرة المدقق على اكتشاف مؤشرات الشك باستم ارريَّة
هدفت هذه الدراسة إلى ُّ
العمالء عند تدقيق حسابات الشركات المساهمة العامة في األردن ،ومدى التزام مدققي الحسابات
القانونيين في األردن بمعيار التدقيق الدولي رقم ( )570الخاص باالستم اررية ،وقد أظهرت
الدراسة النتائج التالية :يستطيع مدقق الحسابات القانوني في األردن تحديد مؤشرات الشك الماليَّة
التي تؤثر على استم ارريَّة العمالء بنسبة ( ،)%76وا َّن أكثر هذه المؤشرات أهميَّة كانت الخسائر
المتك ِّررة من العمليات التشغيليَّة ،وا َّن مدقق الحسابات القانوني في األردن يستطيع تحديد
مؤشرات الشك التشغيليَّة التي تؤثر على استم ارريَّة العمالء بنسبة ( ،)%73.4وا َّن أكثر هذه
المؤشرات أهميَّة كانت فقدان سوق أو امتياز أو مورد رئيس ،كما يستطيع مدقِّق الحسابات
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القانوني في األردن تحديد مؤشرات الشك األخرى التي تؤثر على استمراريَّة العمالء ،وتحديد
ِّ
الشك باستم ارريتهم بنسبة ( ،)%75.6وأشار المدقِّق إلى َّ
أن أهم المؤشرات كانت قضايا
حالة
قانونيَّة قائمة ضد الشركة ،يمكن أن تنشأ التزامات ماليَّة ال تستطيع الوفاء بها ،وكذلك ف َّ
إن
المدقِّق القانوني األردني يلتزم بتحديد مؤشرات الشك التي تؤثر على استم ارريَّة العمالء ،والتنبيه
لها ،وبذل العناية المهنيَّة الالزمة الكتشافها ،سواء كانت المؤشرات ماليَّة ،أو تشغيليَّة ،أو
المؤشرات األخرى .
 -6دراســة ) (Nirush Kiruppu, et. al., 2003بعن ـوان  /وتــأثير نمــوذت التصــفية
واالفالس للتنبؤ باستمرارية المشروعو .
بين ــت الد ارس ــة أن النمـ ــاذج االحص ــائية للتنبـــؤ ب ــاالفالس ق ــد جعل ــت الم ــدققين ال يحكم ــون علـــى
اســتم اررية المشــروع بطريقــة متجانســة وبثبــات للتمييــز بــين الشــركات المفلســة وغيــر المفلســة ،كمــا
أوضــحت تلــك الد ارســة عــن طريــق طــرح أســألة حــول مــا اذا كــان افــالس الشــركات المســاهمة هــو
التقدير البديل لالستم اررية قبل الدخول فـي عمليـة االفـالس ،ومـن نتـائج الد ارسـة أن فاعليـة نمـاذج
التصفية في الشركات المساهمة العامة يعتبر عالمة ارشادية للتنبـؤ بـافالس الشـركة ،كمـا أن هـذه
النتائج أيضاً تقترح أن نموذج التنبؤ يجب أن يكون مالئماً لتقـدير فـرض االسـتم اررية فـي االقطـار
والبلــدان التــي يوجــد بهــا قــانون عــدم الوفــاء فــي ميعــاد االســتحقاق حســب توجهــات الــدائنين مثــل:
بريطانيا ،ألمانيا ،استراليا ،نيوزيالندا .
 -7دراسة ) (Constantinides, 2002بعنوان /
“Auditors Bankers and Insolvency Practitioners Going Concern
”Opinion Logit Model
هدفت الدراسة إ لى تحديد العوامل المؤثرة على ق اررات الرأي حول االستم اررية من قبل المدققين
الممارسين ،ومدراء البنوك ،والمفلسين للشركات التي عانت من الفشل ،كما هدفت إلى دراسة
تأثير العوامل األخرى (السلوكية) التي تؤثر على قرار الرأي حول االستم اررية ،وقد أظهرت نتائج
الدراسة أن مؤشرات الشك المالية هي التي تؤثر على ق اررات المدققين ،وأن مؤشرات الشك غير
المالية ليست مهمة ،كما أظهرت أن من األحداث المهمة التي تؤدي الى التحفظ في التقرير هي
تعيين المصفي فلذلك يتحفظ المدققون في النهاية ،والدعاوي القضائية ،وعجز في سداد القرض،
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وهذه المتغيرات قد استعملت في نموذج االنحدار اللوجستي والذي يبين أن  %95صنفت بشكل
صحيح أن الشركة غير مستمرة ،كما أظهرت الدراسة أنه ال يمكن معرفة فيما إذا كان قرار الرأي
حول االستم اررية صحيح .

 1.11التعليق على الدراسات السابقة
اتفقــت الد ارســات الســابقة والد ارســة الحاليــة علــى أهميــة اإلفصــاح عــن المعلومــات المتعلقــة بقيمــة
الم ـوارد البش ـرية فــي الق ـوائم الماليــة لزيــادة كفــاءة اإلدارة فــي عمليــات التخطــيط والرقابــة واكتســاب
المنشآت لمزايا تنافسية كبيـرة ،كمـا اتفقـت أيضـاً علـى أهميـة تطبيـق محاسـبة المـوارد البشـرية وأثـر
ذل ــك عل ــى قـ ـ اررات المس ــتثمرين ونت ــائج األعم ــال والنج ــاح المحق ــق ،وعل ــى زي ــادة ربحي ــة المنش ــآت
ومساهمتها في تطوير عمليات التخطيط وق اررات التوظيف واإلستثمار في الموارد البشرية .
وك ــذلك ناقش ــت الد ارس ــات الس ــابقة والد ارس ــة الحالي ــة مفه ــوم المحاس ــبة ع ــن أداء المـ ـوارد البشـ ـرية،
وتســخير مخرجاته ـا لخدمــة اإلدارة الداخليــة التخــاذ الق ـ اررات اإلســتراتيجية مــن خــالل بطاقــة األداء
المتوازن ،وتأثير االفصاح عن المعلومات الخاصة بهـا علـى أداء المنشـآت ،فيمـا اختلفـت الد ارسـة
الحالية مع بعض الدراسات السابقة في المعالجة المحاسبية للموارد البشرية ومناهج قياسها .
كمــا اتفقــت الد ارســات الســابقة والد ارســة الحاليــة علــى أهميــة تطبيــق نمــوذج بطاقــة األداء المت ـوازن
لتحس ــين أداء المنش ــآت وتنفي ــذ اس ــتراتيجياتها وأه ــدافها ،وأنه ــا أداة فعال ــة لقي ــاس المرك ــز التنافس ــي
للمنشــآت ،وكــذلك اإلهتمــام والتركيــز علــى بعــد الــتعلم والنمــو فــي بطاقــة األداء والــذي يعتبــر قاعــدة
اإلنطــالق لنجــاح األبعــاد األخــرى ،فيمــا اختلفــت الد ارســة الحاليــة مــع بعــض الد ارســات الســابقة فــي
ربـط مفهــوم المحاسـبة عــن المـوارد البشـرية بأســاليب إداريـة أخــرى غيــر بطاقـة األداء ،مثــل التكلفــة
على أساس النشاط وغير ذلك ،كما أضافت بعـض الد ارسـات السـابقة ُبعـد البيئـة والمجتمـع لبطاقـة

األداء المتوازن .

أيض ـاً اتفقــت الدرســات الســابقة والحاليــة علــى أن هنــاك مؤش ـرات عديــدة تقــود إلــى الشــك فــي قــدرة
المنشآت على اإلستمرار أبرزهـا إفـالس الشـركات وكـذلك عـدم الوفـاء فـي مواعيـد االسـتحقاق ،كمـا
ناقشت الدراسات السابقة والحاليـة مختلـف المؤشـرات التـي مـن الممكـن أن تشـير إلـى قـدرة المنشـأة
على اإلستمرار مثل المؤشـرات الماليـة والتشـغيلية وغيرهـا ،واألهميـة النسـبية لتلـك المؤشـرات ،فيمـا
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اختلفت الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في اعتبار أن المؤشرات المالية هي التي تؤثر علـى
قرار المدقق في الحكم على إستم اررية المنشأة وأن مؤشرات الشك غير المالية ليست مهمة .
ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في ما يلي :
 -1تناولت الدراسة الحالية مداخل وطرق قياس أداء الموارد البشرية والمعالجة المحاسبية لها
بالتفصيل والمقارنة ،وكذلك رسملة واستنفاذ األصول من الموارد البشرية ،وكذلك
اإلستثمار في الموارد البشرية وحساب العائد ،فضالً عن أهمية اإلفصاح عن كافة
المعلومات المتعلقة بالموارد البشرية .
 -2كما تطرقت الدراسة الحالية عن مفهوم وأهمية نموذج بطاقة األداء المتوازن وأهدافها
ومزايا تطبيقها باعتبارها خير ما أنتج العقل البشري في مجال التخطيط والرقابة وتنفيذ
االستراتيجيات وتحقيق األهداف ،كما ناقشت ميزة بطاقة األداء المتوازن كنظام
ٍ
وكنظام استراتيجي .
للمعلومات
 -3كذلك تميزت الدراسة الحالية بعرض مفهوم فرض االستم اررية ومؤشرات قياسها وأبرزت
أهمية المقاييس غير المالية إلى جانب المقاييس المالية في تقدير مدى قدرة المنشأة على
اإلستمرار ،ودور إدارة المنشأة في ذلك .
 -4تميزت الدراسة الحالية بأنها أوجدت عالقة تكاملية بين المحاسبة عن الموارد البشرية
وبطاقة األداء المتوازن ،فيما تناولت دراسة ) (Johanson et. al., 2005تطبيق
المحاسبة عن الموارد البشرية في مقابل تطبيق بطاقة األداء المتوازن ونتائج ذلك على
بيئة األعمال .
 -5إن أهم ما يميز هذه الدراسة أنها خلقت مجاالً مقبوالً للتكامل بين مفهومين؛ محاسبة
الموارد البشرية وبطاقة األداء المتوازن من ناحية قيمة الموارد البشرية في المنشأة وأهمية
البعد الرابع لبطاقة األداء وهو بعد التعلم والنمو والذي بدوره
اإلستثمار فيها من خالل ُ

سيما البعد المالي والذي يقيس
يقود إلى تحقيق النجاح في باقي أبعاد البطاقة ال ّ

"بالمؤشرات المالية" مدى قدرة المنشأة على اإلستمرار ،وهو الهدف االستراتيجي الذي
تسعى المنشآت لتحقيقه ترجمةً لنجاحها وتحقيق أهدافها الفرعية .
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 -6تميزت هذه الدراسة عن سابقاتها بأنها طُّبقت في البيئة الفلسطينية وفي قطاع غزة

تحديداً ،وذلك يعطيها خصوصية فيما يتعلق ببيئة األعمال فيها وما يواجهه الباحثون من
معيقات وصعوبات ،وكذلك مجتمع الدراسة ذاته .

28
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مقدمة الفصل
في هذا الفصل قام الباحث بسرد المفاهيم التي تناولتها الدراسة الحالية من الناحية النظرية بحيث
تناول الفصل مفهوم المحاسبة عن الموارد البشرية وأهميتها في المنشأة ودورها في تحقيق النجاح
واألهداف ،وكذلك طرق قياسها واإلفصاح عنها ،كما تناول الفصل بطاقة األداء المتوازن
وأبعادها األربعة ،ودورها الفاعل في عمليات التخطيط والرقابة؛ وتحقيق االستراتيجية للمنشأة،
وكذلك التعرف على فرض االستم اررية ،ومؤشرات الفشل المالي ،ودور إدارة المنشآة في تقييم
االستم اررية ،وفي نهاية الفصل قام الباحث ببناء العالقة بين محاسبة الموارد البشرية وبطاقة
األداء المتوازن في سبيل تحقيق فرض االستم اررية للمنشآت .
ولتقسيم أهداف هذا الفصل فقد تم تنظيمه إلى أربعة مباحث على النحو التالي :
المبحث األول  :المحاسبة عن الموارد البشرية
المبحث الثاني  :بطاقة األداء المتوازن
المبحث الثالث  :فرض االستم اررية
المبحث الرابع  :بناء العالقة التكاملية بين محاسبة الموارد البشرية وبطاقة األداء
االستمررية
ا
المتوازن لتحقيق فرض
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المبحث األول
المحاسبة عن الموارد البشرية
 مقدمة نشأة مفهوم المحاسبة عن الموارد البشرية ومراحل تطورها تعريف المحاسبة عن الموارد البشرية أهمية المحاسبة عن الموارد البشرية أهداف المحاسبة عن الموارد البشرية الحاجة إلى تطبيق محاسبة الموارد البشرية في بيئة األعمال مداخل وطرق قياس أداء الموارد البشرية االستثمار البشري وحساب العائد مفهوم تطوير الموارد البشرية اإلفصاح عن الموارد البشرية -ملخص المبحث األول
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 2.1.1مقدمة
تعد المحاسبة عن الموارد البشرية من المفاهيم التي زاد االهتمام بها في السنوات األخيرة ،واحتلت
مكانة كبيرة في عقول وأذهان الباحثين وذوي االختصاص في خضم ثورة المعلومات والتكنولوجيا
الحديثة ،فضالً عن إحداث النقلة النوعية في الفكر المحاسبي المعاصر ،الذي بات ُرّو ُاده يبحثون
في دهاليزه من أجل تطوير نظرياته ومناهجه ،فأصبحوا ينظروا برؤى مختلفة لبيئة األعمال وما
تحتاجه المنشأة لتحقيق استراتيجياتها ،فانتقل االهتمام من محور العائد المالي ،إلى محاور أخرى
ُلرّبما تُكمل الحلقة المفقودة في سلسلة اعتبار المنشأة متميزة ومستمرة ،فبمجرد التوجه للعناية
باألداء غير المالي للمنشأة – مع عدم غض الطرف عن األداء المالي – فإن النظريات واألفكار

التطور واالبداع ،فكانت المحاسبة عن أداء الموارد البشرية
المحاسبية تأخذ منعرجاً آخر في
ّ
إحدى مداخل التفكير بعيداً عن المال واألرقام.
لقد أخذت المحاسبة عن الموارد البشرية على عاتقها -منذ نشأتها -قياس قيمة العنصر البشري
وفضله واستخلفه لعمارة
كرم بني آدم
ّ
في المنشأة ،فال يختلف اثنان على أن اهلل سبحانه قد ّ
األرض ،وبالتالي فإن للبشر قيمة كبيرة في كل ٍ
ك أن منشآت األعمال تعتبر
زمان ومكان ،وال ش ّ
مواردها البشرية قيمةً عليا ،ولهم مكانة واسعة لما لهذه الموارد من ٍ
دور فاعل وأساسي في
تخطيط وتنفيذ وانجاز األعمال في المنشأة.
وبالتالي فإن الدور األساسي للموارد البشرية هو تأثير عقلية القوى العاملة ،وكذلك كفائتهم
وسلوكهم في العمل ،فأصبح هذا الدور مركزّياً في المنشأة ،ألنه من خالل ذلك سيكون بمقدور

القوى العاملة حمل استراتيجية وأهداف المنشأة على عاتقهم .

إن احترافية الموارد البشرية ال تقتصر على ما يفعله العاملون داخل المنشأة ،ولكن عالوةً على

ذلك كيف يفكر العاملون في المنشأة ؟

لقد أصبح معروفاً عن الموارد البشرية بأن لديهم مسؤولية كبيرة ،وأصبحت الحاجة الى اعتبارهم

شركاء استراتيجيون ،يشاركون في "حفلة" التخطيط االستراتيجي ،ولكن ثمة تحدي ٍ
ات تواجههم عند
ّ
ّ

عبر ( )Beatty et. al, 2003عن ذلك بالقول " It must have
دعوتهم لتلك الحفلة ،وقد ّ

يتبنوا
 ،"something to bring to the tableويقصد بذلك أن العاملين في المنشأة عليهم أن ّ

أفكا اًر إبداعية ومهارات في تطبيقها تساهم في تحقيق األهداف وترجمة االستراتيجيات إلى الواقع.
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إنه من المأمول أن يصبح دور الموارد البشرية من مجرد مشارك -يمكن االستغناء عنه أو استبداله
ٍ
ٍ
ومساهم في هذا الحقل .
العب
في نجاح استراتيجية المنشأة -إلى
)(Beatty et. al, 2003, 107

 2.1.2نشأة مفهوم المحاسبة عن الموارد البشرية ومراحل تطورها
لقد جاء االهتمام بالمورد البشري منذ نشأة البشرية وبداية الخلق حتى يومنا هذا ،وتجلّت قيمة
اإلنسان أكثر عند ظهور زهوة اإلسالم العظيم ،فجاء نص القرآن الكريم في

ُّك
ال َرب َ
(وِا ْذ قَ َ
ذلك َ
ِّ
ِّح
الد َماء َوَن ْح ُن ُن َسب ُ

لِْلمالَئِ َك ِة إِِّني ج ِ
اع ٌل ِفي األ َْر ِ
ك
ض َخلِيفَةً ،قَالُوْا أَتَ ْج َع ُل ِفيهَا َمن ُي ْف ِس ُد ِفيهَا َوَي ْس ِف ُ
َ
َ
اهم ِفي
بِ َح ْمِد َك َوُنقَ ِّد ُس لَ َك  ،قَ َ
ون) البقرةَ ) ، 30/ولَقَ ْد َك َّرْم َنا َبنِي َ
ال إِِّني أ ْ
آد َم َو َح َمْل َن ُ
َعلَ ُم َما الَ تَ ْعلَ ُم َ
ضْل َناهم علَي َكثِ ْي ٍر ِممن َخلَ ْق َنا تَ ْف ِ
َّ ِ
ِ
ض ْيالً( (اإلسراء،)70 ،
ّْ
الب ْح ِر َوَرَزْق َن ُ
اه ْم م َن اْلطي َِّبات َوفَ َّ ُ ْ َ
البِّر َو َ
َ
وهو ما يبرز قيمة البشر في خالفة األرض واستعمال اهلل سبحانه وتعالى لهم في عمارتها ،لما

ٍ
وسمات حضارية تنطلق منها خصائص البشرية في
لهم من قيمة وجودة وقوة عقلية وبدنية
التفكير والعمل واالبداع والتطوير .
ولما كان مفهوم المحاسبة عن الموارد البشرية موضوعاً قديماً ،اهتم الباحثون منذ نشأة هذا
ّ
المفهوم في تفسيره وتقييمه ومعالجته ،فقد بدأت محاوالت تحديد قيمة وتكلفة الموارد البشرية

بواسطة العلوم السلوكية منذ بداية الستينات ،والتي كانت منطلق الباحثين وعلماء المحاسبة في
هذا المجال أمثال  ،Shultz 1960و  ،Pyle 1967وكذلك  ،Flamholtz 1973ومن بعده
 ،Sinclare 1978و  ،Roa 1983وغيرهم ممن ساهم في تطوير مفاهيم ونظريات تحديد قيمة
الموارد البشرية بالنسبة للمنشأة التي يعملون فيها )Danaei et al, 2014, 1566( .
ولعل من أبرز علماء المحاسبة وخاصة من اهتم جلياً بمفهوم المحاسبة عن الموارد البشرية هو
البروفيسور األمريكي ( )Eric Flamholtzوالذي تناول في كتابه "المحاسبة عن الموارد البشرية"
عام  1985مراحل تطور هذا المفهوم حيث جاءت على النحو التالي :
 المرحلة األولى  :تمتد من بداية الستينيات حتى  ، 1966وتتمثل هذه المرحلة ببدايةوضع المفاهيم األساسية للمحاسبة عن الموارد البشرية باستخدام نظريات ومبادئ العلوم
االجتماعية األخرى المتعلقة بهذا الموضوع.
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 المرحلة الثانية  :وتمتد من  1966حتى  ، 1971وتتميز بأنها مرحلة وضع نماذجقياس تكلفة وقيمة الموارد البشرية ،وتقييم فعالية هذه النماذج ،ومرحلة تحديد المجاالت
الحالية والمستقبلية الستخدامات المحاسبة عن الموارد البشرية في بعض المنشآت.
 المرحلة الثالثة  :و تمتد من  1971حتى  ، 1976حيث نشرت خاللها العديد منالدراسات األكاديمية في أمريكا و استراليا و اليابان ،وقد تم تطبيق العديد من هذه
البحوث عن أثر المعلومات التي تقدمها المحاسبة عن الموارد البشرية في اتخاذ الق اررات
اإلدارية ،كذلك في ق اررات المستثمرين من حملة األسهم.
 المرحلة الرابعة  :وتمتد من  1976حتى  ، 1980حيث شهدت تراجعاً في االهتمام بهذاالفرع سواء من جانب األكاديميين أو من الجانب التطبيقي و يرجع سبب ذلك إلى أن
تعد أقل صعوبة قد تمت في
الجزء األكبر من البحوث األولية في هذا الميدان و التي ّ
المراحل السابقة ،و أن األجزاء الباقية أكثر صعوبة ،وتتطلب عدداً غير قليل من
المؤسسات و الشركات التي توافق على تطبيق هذه البحوث داخلها ،ونتيجةً للعدد القليل
من الباحثين القادرين على القيام بذلك في ظل هذه الظروف ،فإن عدد البحوث في هذه
الفترة كان قليالَ ،مما أدى إلى عدم إقبال المنشآت على التطبيق ،إضافةً إلى أن تكاليف
تطبيق نظم معلومات محاسبة الموارد البشرية ٍ
عال والعائد المتوقع منها غير مؤكد.

 المرحلة الخامسة  -1980حتى اآلن :وهي مرحلة التطوير الحالية ،فقد شهدت بدايةالبحث الجدي لالهتمام ٍ
بكل من النظرية و التطبيق للمحاسبة عن الموارد البشرية ،وذلك
نتيجةً لتزايد اهتمام الواليات المتحدة األمريكية بموضوع زيادة اإلنتاجية ،وتركز هذا
االهتمام على دور العنصر البشري في زيادة اإلنتاجية ،مما زاد االهتمام نحو المحاسبة
عن الموارد البشرية ،إضافةً إلى زيادة المنافسة بين الواليات المتحدة األمريكية واليابان
في مجال الصناعة واختالف إدارة الشركات اليابانية للموارد البشرية عن مثيالتها
األمريكية إلى االهتمام بأساليب ونظم المحاسبة عن الموارد البشرية ،وقد شهدت هذه
ٍ
ٍ
ومؤسسات ضخمة بعكس
شركات
المرحلة تطبيق المحاسبة عن الموارد البشرية على
ٍ
شركات صغيرة
الحال في مراحل التطور األولى ،حيث كان التطبيق يقتصر على
ومتوسطة الحجم.
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 2.1.3تعريف المحاسبة عن الموارد البشرية
تعددت النظرات لمفهوم المحاسبة عن الموارد البشرية من قبل الكثير من الباحثين وعلماء
المحاسبة فجاء تعريف جمعية المحاسبين األمريكيين ( )AAAلمحاسبة الموارد البشرية في
تقريرها االول عام  1973على أنها "عملية تعريف وقياس البيانات المتعلقة بالموارد البشرية،
وتوصيل هذه المعلومات إلى الجهات ذات العالقة" (. )Porwal, 1993, 343
وذكر  Kennethبأن المحاسبة عن الموارد البشرية إنما هي "محاولة للتحديد والتقرير عن
االستثمار في الموارد الخاصة للمشروع ،والتي ال يتم المحاسبة عنها حالياً باإلجراءات المحاسبية
يبين لإلدارة التغيرات التي تط أر على الموارد البشرية
التقليدية ،ويرى أنها نظام للمعلوماتّ ،

للمشروع بمرور الزمن" (سالم. )24 ،2008 ،

وجاء تعريف  Matzy & Usryلمحاسبة الموارد البشرية على أنها عملية تطوير تقييمات مالية
لأفراد والجماعات في المنظمة والمجتمع ،ومراقبة هذه التقييمات عبر الزمن(.جمعة)8،2003 ،
أما ) (Flamholtz, 1985فقد تحدث في كتابه "المحاسبة عن الموارد البشرية" ،بأنها وسيلة
لقياس التكاليف التي تحدث في المشروع أو نتيجة الختبار أو تأخير أو تدريب أو تعيين أو تنمية
األصول البشرية ،كما تتضمن أيضاً القياس االقتصادي لقيمة الموارد البشرية للمشروع ،فهي
تشمل المحاسبة عن البشر باعتبارهم موارد تنظيمية ألغراض كل من المحاسبة المالية،
والمحاسبة االدارية .
وأشار ( )Kumar, 2002لتعريفها بأنها "المحاسبة عن األفراد كموارد تنظيمية ،تتضمن
التكاليف المتحققة من قبل المنظمة في استقطاب واختيار واستخدام وتدريب وتطوير األصول
البشرية وتشمل كذلك قياس القيمة االقتصادية لأف ارد بالنسبة إلى المنظمة" .
ويضيف (جمعة )8 ،2003 ،بأن محاسبة الموارد البشرية تتناول قياساً أو تقييماً لأفراد وايصال
هذه المعلومات إلى الجهات المهتمة ،كما ويتضمن مراعاة االستثمار في األفراد ،وكيفية تغير
قيمة األفراد عبر الزمن .
كما ّبين (أبوبكر )6 ،2008 ،أن محاسبة الموارد البشرية هي المحاسبة التي تهتم بقياس القيمة
االقتصادية للموارد البشرية من خالل مختلف العمليات الحسابية المتعلقة بتقييم تكلفة وأداء

المورد البشري ،وأثرهما على األداء الكلي للمؤسسة في وسط بيئة األعمال التي تنشط فيها" .
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والجدير ذكره أن المقصود بالقيمة االقتصادية هو قيمة المورد البشري بعد تطويره إضافة إلى
تكاليف استقطابه وكل التكاليف التي تنصب تجاهه للمحافظة على قيمته المستقبلية" .
ويمكن أيضاً تعريف المحاسبة عن الموارد البشرية ،على أنها نظام معلومات يوفر المعلومات
إلى اإلدارة عن التغيرات عبر الزمن حول حجم االستثمار في عنصر الموارد البشرية في المنشأة
(الصقر. )174، 2013 ،
عرف ( )Danaei et al., 2014, 1565محاسبة الموارد البشرية على أنها المحاسبة عن
كما ّ
قيمة األشخاص في المؤسسة ،والتي تقدم معلومات التخاذ الق اررات من قبل مستخدمي المعلومات

المالية .
ويخلص الباحث من خالل التعاريف السابقة إلى أن محاسبة الموارد البشرية هي أداة قياس
ونظام معلومات يبرز قيمة المورد البشري بالنسبة للمنشأة ،ويعطي مؤشرات منطقية لأداء من
خالل االستثمار في تدريب وتطوير هذه الموارد ،والتي من شأنها أن تساعد األطراف ذات
العالقة في اتخاذ ق ارراتهم .
 2.1.1أهمية المحاسبة عن الموارد البشرية
يقول (تشاندا وكابرا" )9 ،2002 ،من الذي سوف يمسك بزمام األعمال في األلفية الثالثة ؟
الموارد المالية ،تكنولوجيا المعلومات ،وقبل هذا ،وبعده العنصر البشري ،إن من يستطيع أن ينظم
هذه القوى الثالث ويسيطر عليها سوف يصبح القائد في قطاع األعمال ،طالما أن لديه قوة
معرفة األفراد ،إن نجاح األعمال هو في النهاية محصلة فهم وادارة البشر ،كما هو فهم وادارة
حقائق االقتصاد ،التكنولوجيا والسوق" .
ومن المعلوم أن الموارد البشرية هي األصول األكثر قيمة في المؤسسات الخدماتية ،حيث يتم
إ نفاق مبالغ ضخمة في توظيف وتدريب وتأهيل الموظفين ،وأن األنشطة والخدمات التي تقدمها
هذه المؤسسات تعتمد على العنصر البشري ،حيث يعد عامل جوهري فيه ( .المدهون،2015 ،
. )120
وقد اتفق معظم الباحثون والمهتمون بمفهوم المحاسبة عن الموارد البشرية على األهمية الكبيرة
لهذا المفهوم ،وما ينتج عن تطبيق هذا المفهوم في بيئة األعمال نظ اًر للثورة المعلوماتية
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والتكنولوجية الحديثة ،بحيث يجني األطراف المختلفة والمستخدمون في داخل ومن خارج المنشأة
ٍ
معلومات وافرة حول أداء المنشأة في أكثر من جانب ،وذلك من خالل تطبيق محاسبة الموارد
الفعال
البشرية ،واستغالل تلك الموارد في أفضل طريقة ممكنة ،فضالً عن أن المحرك الرئيس و ّ
المدبر دائماً في وجود المنشأة واندماجها في بيئة األعمال هو وجود
واللبِنة األساسية والعقل
ّ
المورد البشري بالدرجة األولى ،غير أن تطوير وتنمية هذا المورد واالستثمار فيه ي ِ
كسب المنشأة
ُ
ميزة خاصة على مستوى االستمرار ،والنجاح وكسب ميزة تنافسية عالية في السوق .

ويقول " Harbisonأن االنسان هو المحدد الرئيس لأعمال ومقدار كفايتها ونجاحها ،فهو الذي
يخطط لقيام المنظمة ويحدد أهدافها ،ويعين سبل الوصول إلى هذه األهداف ،ويختار اآلالت
والمعدات والخامات التي سيشغلها لبلول هذه األهداف ثم هو المنفذ الفعلي للعمل ،وهو الذي يقيّم
نتائج هذا العمل ويحدد درجة نجاحه أو فشله( .سالم)35 ،2008 ،

إن المنظمة بدون أفراد ما هي إال مجموعة من المباني والمعدات واآلالت فقط ،فاألفراد هم الذين
يصنعون المنظمات؛ لذلك فمن الضروري االهتمام بهذه الموارد البشرية و االستثمار في تنمية
مهارتها( .المنتدى العربي الدارة الموارد البشرية)2012 ،
ويرى (جمعة )9 ،2003 ،أن محاسبة الموارد البشرية مهمة بالفعل ،من حيث أن هناك حاجة
حقيقية إلى المعلومات التي يمكن أن تتهيأ لإلدارة والمستخدمين الخارجين ،ولكن هذا ال يفترض
بالضرورة تحديد قيمة معينة للبشر واظهارها ،كأصل في القوائم المالية ،ولو راجعنا تعريف
جمعية المحاسبين األمريكيين ( )AAAمراجعة متمعنة لوجدنا أن هذا التعريف ال يحدد عملية
تعريف وقياس البيانات المتعلقة بالموارد البشرية بالمعالجة عن طريق اعتبار هذه الموارد أصوال
في القوائم المالية للمنشآت .
وقد ذكر (أبوبكر )8 ،2008 ،أن العنصر البشري له قيمة سوقية ،وما حدث في الواليات
المتحدة األمريكية عام  1986يؤكد هذا عندما استقال ثمانية من كبار مدراء شركة موتوروال
والتحقوا بالعمل لدى شركة منافسة وهي شركة فيرتشيلر ،فقد انخفضت القيمة السوقية ألسهم
الشركة األولى بحوالي  41مليون دوالر ،وارتفعت القيمة السوقية ألسهم الشركة الثانية بمبلغ 14
مليون دوالر خالل  24ساعة من إعالن خبر االستقالة .
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غنى عن دور
دونه الباحثون وذوي االهتمام بهذا المفهوم الكبير وأهميته ،فلم ُ
هذا ما ّ
يعد هناك ً
الموارد البشرية الجوهري واألساسي في المنشآت وبيئة األعمال ،إذ أن مواصفات العنصر البشري
تفوق ما تتمتع به المنشآت من عوامل أخرى تسهُم –إلى جانب -القيمة العليا "للموارد البشرية"
في تحقيق أهدافها واستمرار نجاحاتها في سوق األعمال .

 2.1.5أهداف المحاسبة عن الموارد البشرية
ومن وحي األهمية التي تمتعت بها المحاسبة عن الموارد البشرية ،انبثقت أهداف ودوافع تطبيق
هذا المفهوم ،حيث يذكر (المطيري  )18 ،2010 ،أن تزايد اهتمام المحاسبين بمعالجة الموارد
البشرية جاء لأسباب التالية:
 -1األهمية المتصاعدة للموارد غير الملموسة عامة ،والبشرية منها على وجه الخصوص في
المشروعات الحديثة ،باإلضافة إلى النمو المضطرد في أنشطة مشروعات الخدمات
كشركات التأمين ،إذ تعد الموارد البشرية المورد األهم في هذه الشركات.
 -2االتجاه المتزايد في المشروعات الحديثة ،نحو تكوين نظم معلومات ،تزود األطراف ذات
عما يحدث
المصلحة بمعلومات مناسبة حول الموارد البشرية العاملة في المؤسسة واإلفصاح ّ
من تغيير في قيمتها.

 -3تفاعل علم المحاسبة مع العلوم السلوكية ،إذ اكتسبت العديد من المفاهيم التي ساهمت
في تحسين وتطوير أساليب القياس المحاسبي بشكل عام وفي مجال الموارد البشرية بشكل
خاص.
كما تحدث (جابر )2007 ،عن أن نظام معلومات محاسبة الموارد البشرية يهدف إلى:
 -1جمع البيانات الخاصة بالموارد البشرية ،مثل :بيانات األفراد العاملين في الوحدة
االقتصادية ومؤهالتهم ودرجاتهم المالية ،والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم ،واألجور المدفوعة
لهم ،وتكاليف عمليات التدريب ،والبعثات واإلجازات الدراسية .
 -2تبويب البيانات المتعلقة بالموارد البشرية التي تعمل بالوحدة ،مثل :تبويب تكاليف القوى
البشرية بالوحدة إلى أجور ،وتكاليف تدريب وتكاليف اختبار  ...إلخ.
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 -3توصيل المعلومات المتعلقة بالموارد البشرية للجهات الداخلية والخارجية التي تهمها هذه
المعلومات في الوقت المالئم وبالدقة المطلوبة.
 -4استخدام المخرجات من قبل مستخدميها ،وتحقيق الفائدة المرجوة منها في اتخاذ الق اررات.
كما ُيجمل (الجعيدي )35 ،2007 ،أهداف المحاسبة عن الموارد البشرية كالتالي:

 -1تحديد وقياس قيمة وتكلفة الموارد البشرية باألسلوب المناسب الذي يعطي نتائج أكثر
نظر ألن الموارد البشرية مورد رئيس من الموارد المتاحة للمؤسسة ،فإنه يجب
موضوعيةً ،ا
تحديد قيمتها وقياسها.

 -2مساعدة اإلدارة في تخطيط القوى العاملة ،وتهدف عملية تخطيط القوى العاملة إلى
تحقيق االستخدام األمثل لها ،وربطها بعمليات المؤسسة .
 -3وأهم غرض لتخطيط العمالة هو الحصول على أكبر عائد على االستثمار اإلنساني،
وذلك عن طريق:
 تحقيق االستخدام األمثل للعمالة. تطبيق مبادئ التوجيه المهني بوضع الفرد في العمل المناسب له. تطبيق التنمية االجتماعية العلمية على العمالة لتحقيق أقصى إنتاجية لأفراد .ومما سبق يتضح أن أهداف المحاسبة عن الموارد البشرية تتمحور في:
سيما العوائد االستثمارية
 -1هدف القياس :بقياس قيمة وتكلفة وربحية الموارد البشرية ال ّ
منها .

 -2هدف التقرير :بالتقرير عن كل المعلومات الخاصة بالموارد البشرية وعرضها
للمستخدمين .
 -3هدف ترشيد الق اررات :بفرض رقابة على الموارد البشرية ،واتخاذ ق اررات مناسبة فيما
يتعلق باستخدام وتقييم واستثمار هذه الموارد للوصول إلى أهداف المنشأة .
محرك يقوم بتوفير المعلومات الكافية عن هذه الموارد عالوةً
حيث إن هذه األهداف تعمل بمثابة ّ
على الموارد األخرى بل في مقدمتها ،وذلك ألن استغالل الموارد البشرية في أفضل وأمثل ٍ
حال
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إنما يكون خطوةً استراتيجية في سبيل تحقيق النجاح والنمو واالستقرار في كافة جوانب ومجاالت

المنشأة .

 2.1.6الحاجة إلى تطبيق المحاسبة عن الموارد البشرية في بيئة األعمال
لقد دعت الحاجة إلى تطبيق مفهوم المحاسبة عن الموارد البشرية في بيئة األعمال المعاصرة،
فمن أهدافها استمد الباحثون مدى الحاجة إلى التطبيق ،وذلك ألن المحاسبة عن الموارد البشرية
هي مدخ ٌل للتقييم ،تقوم بدورها بتلبية حاجات االطراف والمستخدمين من خالل المعلومات التي
تنتج عن عمليات القياس والمعالجة المحاسبية لها .
ويمكن استخالص بعض المزايا التي تحققها المحاسبة عن الموارد البشرية عند تطبيقها في بيئة
األعمال كالتالي( :الحيالي)298 ،2004 ،
 التخطيط الجيد للقوى العاملة . تقدير االستثمارات التي تتبناها المنشأة في بناء تنظيمها البشري . تحديد أفضل مجاالت االستفادة من الموارد البشرية عن طريق قياس عوائد استخدام هذااألصل ،وكذلك تقدير التكاليف المتعلقة به .
 إن استحداث أصل جديد (الموارد البشرية) يترتب عليه تضخم المركز المالي للمنشأة،وهذا يوحي بزيادة ثقلها في السوق.
 تشجيع عمليات القروض طويلة األجل بضمان األصول المشتملة على أصول المواردالبشرية.
 إظهار ايجابيات في جميع نسب التحليل المالي الذي يمثل البسط فيها صافي االرباح أوأصول المنشأة .
 التأثير في سلوكيات األفراد بما يدفع المستثمرين إلى االستثمار في المنشآت التي تعكسموقفاً متفائالً في قوائمها المالية .
 تساعد محاسبة الموارد البشرية المنشآت على الوقوف عند مسؤولياتها االجتماعية ،وذلكعن طريق وضع أهداف لتنمية الموارد البشرية إلى جانب األهداف االنتاجية والربحية .
 تساعد محاسبة الموارد البشرية اإلدارة على ُحسن استخدام قواها العاملة ،واتخاذ ق ارراتمالئمة بشأن توظيفهم وتوجيه جهودهم .
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 تسهم محاسبة الموارد البشرية في تحويل النظرة إلى العاملين من أنهم أعباء إلى أنهمأصول ،ومن ثم فإنها تزيد من اهتمام اإلدارة بتطوير الموارد البشرية ،واعتبارهم ليسوا
أدوات انتاجية فحسب ،بل أعضاء مشاركين ومساهمين في تحقيق أهداف المنظمة إلى
جانب أهدافهم الشخصية.
وعليه يمكن استخالص أن المحاسبة عن الموارد البشرية أصبحت نظاماً متكامالً وثروة خصبة
للمعلومات التي من شأنها أن توجه اإلدارة والمستثمرين ألغراض اتخاذ الق اررات المالئمة في
سبيل تحقيق األهداف االستراتيجية للمنشآت .

 2.1.7مداخل قياس أداء الموارد البشرية
فيما يلي بعض مداخل قياس أداء الموارد البشرية التي ذكرها ( Filippe & Stone, 2003,
 )17-27في كتابهما "االستثمار البشري ،أداوت وخطوات قياس العائد)
 -1مدخل مراجعة المواد البشرية :
ويقصد بمراجعة الموارد البشرية أنها عملية تدقيق وتحليل تعمل على توضيح فاعلية وظيفة
الموارد البشرية في المنشأة.
لقد تزايد معدل استخدام مدخل مراجعة الموارد البشرية إلى حد كبير ،والسبب في ذلك هو االلتزام
بدفع وظيفة الموارد البشرية من إطار الخدمة إلى اإلطار االستراتيجي .
 -2مدخل المؤشرات الحاكمة للموارد البشرية :
في بعض الجهود المبذولة لتقييم الموارد البشرية تستخدم المقاييس الحاكمة لتعكس الجهود
الرئيسة لوظيفة الموارد البشرية ،ففي بعض الحاالت يتم ربط هذه المقاييس باألداء التنظيمي.
قد تتوافر المؤشرات الحاكمة في العديد من المجاالت مثل "التوظيف ،إدارة المعاشات ،التنوع،
مزايا العاملين ،التعلم والتطوير ،بيئة العمل والسالمة ،األداء ،عالقات العمل ،المسارات
الوظيفية ،الفاعلية الكلية".
 -3مدخل مراقبة تكلفة الموارد البشرية :
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إن بعض المنظمات تقوم بمقارنة تلك التكلفة بالتكاليف الداخلية األخرى ،وهذه المقارنات يمكن
أن تعزز الرضاء الذاتي ،أما المقارنة بالمنظمات المشابهة األخرى فقد يكون أكثر فاعلية .
 -4مدخل مكانة الموارد البشرية :
إن فاعلية وظيفة الموارد البشرية يجب تقييمها عن طريق إرجاع األثر من األطراف الذين
يستفيدون من خدماتها ،والذين غالباً ما ُيطلق عليهم اسم "جمهور الناخبين" أو العمالء ،وهم

الذين يعتمدون على وظيفة الموارد البشرية.

ويؤكد المؤيدون لهذا المدخل على أهمية قياس مدى إدراك المستفيدين لوظيفة الموارد البشرية،
فعالة ،كما يجب أن يشعر المستفيدون منها بالرضاء .
وأن هذه الوظيفة يجب أن تكون ّ
 -5مدخل المقارنة باألفضل :

إن هذه العملية المعروفة باسم المقارنة باألفضل ،بدأت كأداة تطويرية هامة أثناء حركة الجودة
األمريكية ( )AQMوعلى الرغم من االهتمام الزائد بهذه العملية ،فقليل من المنشآت هي التي
تدرك ما تقوم به عندما تلتزم بواحدة من دراسات المقارنة باألفضل ،فالبعض يرى بأنها مجرد
مقارنة بين العمليات لضمان التشابه الوظيفي مع المنشآت األخرى بينما يقبل البعض اآلخر تلك
العملية بصورة أكثر جدية ويتعاملون معها على أنها عملية تعليمية يمكن أن تؤدي الى تحسين
الفاعلية الكلية للموارد البشرية .
 -6مدخل معدل العائد على االستثمار :
لقد حققت عملية العائد على االستثمار نجاحاً في مجال الموارد البشرية ،وأيضاً التدريب والتطوير
والجودة والتكنولوجيا وادارة التغيير ،حيث يستخدم هذا المدخل في القياس والتقييم في القطاعين
العام والخاص على المستوى العالمي .
تعتمد هذه العملية على المعادالت المالية األساسية ،أو العائد مقسوماً على االستثمار ،أو صافي
العائد مقسوماً على التكاليف ،وعلى الرغم من وجود العديد من العمليات في األسواق وفي وقتنا
الحالي والتي تهتم بقياس بعض مستويات تأثير برامج الموارد البشرية ،إال أن معظمها ال يتوافق
مع المعايير واختبار الثقة الالزم للعملية الفعالة للعائد على االستثمار .
 -7مدخل دليل فاعلية الموارد البشرية :
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أسمته "عالقات العاملين" وقد اعتمد هذا
استخدمت شركة "جنرال الكتريك" في الخمسينيات دليل ّ
الدليل على ثمانية مؤشرات تم اختيارها من دراسة تفصيلية لسلوك العاملين ومن بينها مؤشرات

التغيب والفصل والشكاوى والتوقف عن العمل .
هناك أيضاً دليل آخر يطلق عليه اسم "دليل أداء الموارد البشرية" يستخدم عددا ضخماً من بنوك
المعلومات التي وفرتها نظم الموارد البشرية ،وقد تم استخدامه بنجاح في تقييم وظائف الموارد
البشرية مثل االختيار والمعاشات والتطوير ،إال أنه لم تحدث أية محاوالت لتدعيم هذا الدليل نحو
األداء التنظيمي.
 -8مدخل قياس رأس المال البشري :
يمثل هذا المدخل امتداداً للمبادئ المحاسبية المتعلقة بالتوفيق بين التكلفة والعائد وبين تنظيم
البيانات للوصول إلى معلومات في صورة مالية ،فالموارد البشرية تمثل أصوالً أو استثمارات
للمنشأة ،والمقاييس المستخدمة لقياس تلك األصول تتشابه مع مقاييس األصول األخرى .
 -9مدخل ربحية الموارد البشرية :
إن زيادة االستثمار في الموارد البشرية من خالل العمالة اإلضافية والبرامج والموارد يمكن أن
يؤدي إلى تحسين أداء المنشأة ،حيث إن اإلدارات المستفيدة مثل االنتاج والعمليات والمبيعات
واإلدارة الهندسية يتم محاسبتها مالياً مقابل الخدمات التي تقدمها لها إدارة الموارد البشرية ،دون
أن يقيدها ذلك أو يمنعها من االستعانة بخدمات خارجية بدالً من الخدمات التي توفرها وظيفة
الموارد البشرية .
وبطبيعة الحال ينتهي تقييم النتائج إما بأن تحقق إدارة الموارد البشرية أرباحاً أو تتعادل
مصروفاتها وايراداتها أو قد تحقق خسائر ،والربح في هذه الحالة يمثل عائداً مالياً على االستثمار
المخصص إلدارة الموارد البشرية .
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جدول رقم ()2.1.1
مقارنة بين مداخل قياس أداء الموارد البشرية
القيمة النسبية

#

المدخ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

محور القياس

التكلفة النسبية

1

مراجعة الموارد البشرية

الكفاية/توافر الممارسة

منخفض

منخفض

مقاييس أداء البرنامج/الوظيفة

متوسط

متوسط

3

مراقبة تكاليف الموارد البشرية

البرنامج/الوظيفة

منخفض

منخفض

4

مكانة الموارد البشرية

االتجاهات/اإلدراك

متوسط

متوسط

5

المقارنة باألفضل

مقاييس األداء/الممارسات

مرتفع

مرتفع

6

العائد على االستثمار

العائد مقابل التكلفة

مرتفع

مرتفع

7

دليل فاعلية الموارد البشرية

مؤشرات حاكمة متعددة

مرتفع

مرتفع

8

رأس المال البشري

قيمة المهارات/االمكانيات/أداء العاملين

مرتفع

متوسط

9

الموارد البشرية كمركز ربحية

ربحية البرامج/الخدمات

مرتفع

مرتفع

2

المؤشرات الحاكمة للموارد
البشرية

للمعلومات

()Filippe & Stone, 2003, 30
 2.1.8المعالجة المحاسبية للموارد البشرية
منذ الستينيات نشطت البحوث والتجارب في محاولة لوضع نظرية وطرق للمحاسبة عن األصول
البشرية على مستوى المنشأة ،وكان ذلك نتيجة طبيعية لالعتراف بالدور الكبير والمهم الذي يلعبه
كل من األصول البشرية ورأس المال البشري في االقتصاد اآلن ،وفي ظل االقتصاد الزراعي
وحتى الصناعي ،وحينما كانت األهمية النسبية للعنصر البشري أقل مما هي عليها اآلن ،فإن
النظريات المحاسبية ،وطرق المحاسبة وأساليبها لم تكن تعترف بالبشر ،وال باالستثمارات في
البشر باعتبارها أصوالً ،ولكن على الرغم من ذلك ونتيجة لتزايد أهمية رأس المال البشري للمنشأة
الفردية ،ولالقتصاد ككل ،نشطت البحوث والدراسات التي تهدف إلى تكوين وتطوير المباديء
العلمية ،والنظم المحاسبية للمحاسبة عن االستثمارات في البشر باعتبارهم أصوالً ،وهذا الميدان
الجديد ُعرف بإسم المحاسبة عن الموارد البشرية ( .أبوبكر)36 ،2015 ،
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ولما كانت الموارد البشرية تعكس أداء المنشأة من خالل مقاييس األداء الكمية وغير الكمية ،فإن
منهج للقياس وطر ٍ
يقة مثالية للمعالجة المحاسبية لهذه
الباحثين في هذا المجال دعوا إلى تمكين
ٍ
الموارد .
لكن هؤالء اختلفوا في ذلك ،فمنهم من دعا إلى معالجة جميع األموال المستثمرة في الموارد
البشرية باعتبارها مصروفات ،في حين دعا بعضهم اآلخر إلى رسملة تلك األموال وبالتالي
معاملتها معاملة األصول.
وقد بنى كل من هذين الفريقين رأيه على مجموعة من الحجج والمبررات:
فدعاة تسجيل نفقات الموارد البشرية ومعالجتها كمصروفات يبنون موقفهم هذا على مبررات مثل:
ُ
أن المنشأة ال تتمتع بحق الملكية القانوني على الموظفين العاملين فيها ،كما أنه ال يوجد سوق

متخصص لتبادل القوى العاملة ،هذا باإلضافة إلى أن حالة عدم التأكد المحيطة بعمر المنشأة
وقدرتها على االستمرار ،وكذلك المحيطة بعمر الموظف وفرص استم ارره في خدمة المنشأة
جميعها ال تبرر معالجة الموارد البشرية محاسبياً على أنها موجودات (أصول) وبالتالي معالجة
النفقات المستنفدة في الحصول عليهم ،ومن ثم تشغيلهم باعتبارهم مصروفات .
(المطيري)25،26 ،2010 ،
أما الفريق اآلخر والذي دعا إلى معالجة تكاليف الموارد البشرية على أنها أصول ،فقد اعتبر أن
األساس في وجود محاسبة الموارد البشرية هو معالجة النفقات الخاصة بالموارد البشرية كأصول
يمكن االستفادة منها مستقبالً ،وتظهر في الميزانية العمومية بدالً من اعتبارها مصاريف إيراديه
تظهر في قائمة الدخل )Bullen & Eyler, 2010, 2( .
وعند معالجة تكاليف الموارد البشرية على أنها أصول ،ال بد من توافر خصائص ومعايير
األصل في هذا المفهوم ،وهذه المعايير تتمثل في :
 -1معيار الملكية .
 -2معيار المقدرة االنتاجية .
 -3معيار الخدمات المستقبلية .
 -4معيار القابلية للقياس أو التحديد .
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عرفت لجنة المعايير المحاسبية الدولية  IASCلعام  1999األصل بأنه مورد تسيطر عليه
لقد ّ
المنشأة نتيجة ألحداث سابقة ومن المتوقع أن ينجم عنه منافع اقتصادية مستقبلية للمنشأة .

عرف األصول عام  1985بأنه "منافع اقتصادية
أما مجلس المحاسبة األمريكي  FASBفقد ّ
متوقع الحصول عليها في المستقبل ،وقد اكتسبت الوحدة االقتصادية حق الحصول على هذه

المنافع أو السيطرة عليها نتيجة أحداث أو عمليات تمت في الماضي" ( .حمادة)184 ،2002 ،
وبالتالي فإن تكاليف الموارد البشرية عند اعتبارها أصالً ،فال بد أن تحقق منافع مستقبلية وكذلك
وجود حق سيطرة أو حق ملكية للمنشأة عليها .
وألن العنصر البشري ُيعتبر قيمة عليا قد أكرمه اهلل تعالى ،فإن كثيرين عارضوا فكرة أن يكون
للمنشأة حق سيطرة أو ملكية عليهم كاألصول األخرى ،وهنا جاء التبرير من دعاة اعتبار الموارد

البشرية كأصل على النحو التالي :
إذا كان حق الملكية القانوني لأصل هو المعيار المناسب لتمييز األصول المادية التي تمتلكها
الشركة ،فالمعيار المناسب لتمييز الموارد البشرية ومعالجتها كأصول هو الحق الوظيفي ،كما أن
التطورات ا القتصادية الحديثة في عالم األعمال وانتشار عقود االيجارة تبرر إضفاء بعض
المرونة على معيار الملكية القانوني؛ لتعريف األصل واستبداله بمعيار آخر هو معيار الرقابة
عليه ،والذي يعطي للمنشأة حق الرقابة والسيطرة بمفهوم آخر على الموظفين العاملين فيها في
إطار مفهوم الحقوق والواجبات التي يحددها عقد الموظف.
هذا باإلضافة إلى أن معالجة الموارد البشرية محاسبياً كأصل من أصول المنشأة يوفر مؤشرات
كمية مناسبة ألغراض تقييم األداء في المنشآت ذات األقسام االنتاجية المتعددة التي تتنافس في
الحصول على خدمات الموظفين المتميزين في مؤهالتهم وخبراتهم ( .المطيري)26 ،2010 ،
كما أنه من الممكن أن يحقق أحد العناصر تعريف األصل دون أن يكون هناك سيطرة قانونية
عليه ،على سبيل المثال  :الدراية والمعرفة الفنية التي يتم الحصول عليها من نشاط البحث
والتطوير ،يمكن أن تحقق تعريف األصل اذا تمكنت المؤسسة من السيطرة على المنافع المتوقع
أن تتدفق عنها ( .حمادة)148 ،2002 ،
مما سبق ذكره ،يتضح أن الموارد البشرية تحقق شروط اعتبار تكاليفها أو حيازتها كأصل من
أصول المنشأة ،ويتم بيانها واالفصاح عنها في الميزانية .
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 2.19رسملة واستنفاذ األصول من الموارد البشرية
إن المعيار الرئيس للتفرقة بين األصل والمصروف هو الخدمات المتوقعة من النفقة في
المستقبل ،فالتكلفة يجب أن تعالج كمصروف في الفترة التي تتحقق فيها منافعها ،ومن ثم فإذا
كانت منافع التكلفة تتعلق أو تفيد عدة سنوات ،فإنها يجب أن تعالج كأصل ،فعلى سبيل المثال
عام 1970م صدر بالتقرير السنوي لشركة "إليكترونك سيستم  "Data Systemالميزانية
العمومية للشركة مشتملة على بند خاص عن تكلفة نظم تدريب المهندسين ضمن برنامج التدريب
للشركة ،وقد اعتُبر هذا البند أصالً ألنه يتوقع منه أن يقدم خدمات للمنشأة في فترات مالية
مستقبلية ( .أبوبكر)39 ،2015 ،
بعد أن تحققت شروط اعتبار الموارد البشرية أصالً من أصول المنشأة ،ال بد من تبرير أن الحد
الفاصل في اعتبار تكلفتها تكاليف رأسمالية هي أنها تحقق منافع مستقبلية ،على غرار التكاليف
الجارية التي تخص الفترة الحالية ،وبالتالي يجب رسملة أو استنفاد هذه التكاليف على مدار
سنوات عمرها االفتراضي ،أو خالل الفترة التقديرية المتوقعة لخدمات هذا األصل .
ويمكن أن يكون استنفاد األصول البشرية مبنياً على أحد االعتبارات اآلتية ( :حمادة)2002 ،
 مدة خدمة األصل البشري تعادل فترة بقائه في الخدمة لدى المنشأة . مدة خدمة األصل البشري تعادل فترة بقاء األصل في وظيفة معينة في المؤسسة . مدة خدمة األصل البشري تعادل مدة استمرار معارفهم في التكنولوجيا المتطورة والجديدة،فإن كانت معارفهم غير قادرة على مجاراة التكنولوجيا الجديدة ،فإن قيمتهم كأصل بشري
تستنفد بالكامل .
كما أنه عادة ما ترتبط باألصل عدة أنواع من التكاليف الرأسمالية ،والتي تنطبق على الموارد
البشرية كالتالي :
 تكاليف اقتناء األصل كثمن شراء األصل وكل التكاليف المرتبطة به حتى يصبح جاه اًزلالستخدام .
 التكاليف التي تصرف على األصل خالل حياته االنتاجية بهدف زيادة الطاقة االنتاجيةله كتكاليف برامج التدريب والتطوير والتنمية المستمرة .
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 التكاليف التي تتعلق بإزالة األصل أو التخلص منه كتكاليف نهاية الخدمة أو حاالتالوفاة وترك العمل .
بعد أن تتم رسملة التكاليف على الموارد البشرية باعتبارها أصوالً تكون الخطوة التالية هي قياس
النسبة من قيمة األصل التي سوف تستهلك خالل الفترة ،ومن الجدير بالذكر التمييز بين
االستهالك وهو النقص في قيمة األصول المادية المملوكة ،واالستنفاذ وهو النقص في قيمة
األصول غير الملموسة ،مثل شهرة المحل على الرغم من أن شهرة المحل قد تتزايد قيمتها مع
مرور الزمن ،إال أنه يمكن النظر إلى االستنفاذ بأنه مقابلة ما يستهلك من منافع األصل بالعوائد
التي تم الحصول عليها منه ( .الجعيدي)44،45 ،2007 ،
وكذلك في الموارد البشرية فإن زيادة الخبرة تعتبر زيادة في قيمة األصل ،فيمكن استنفاذها بمقابلة
ما يستهلك من خدمات ،أو منافع الموارد البشرية بالعوائد التي يتم الحصول عليها منه ،وهو ما
ُيعرف بالقيمة المضافة التي يضيفها المورد البشري للمنشأة .

ويذكر (أبوبكر )44 ،2015 ،بأن المشكلة األساسية التي يمكن أن تواجه المحاسب هي كيفية
تحديد قسط االطفاء السنوي ،ألن ذلك يكون مربوطاً بعمر المورد البشري حيث ال يستطيع أي
فرد أن يحدد عمر إنسان فاألعمار بيد اهلل وحده ،لذلك يمكن فقط للمحاسب أن يحدد قسط
االطفاء بنهاية العقد إذا ظل المورد البشري على قيد الحياة بالمنشأة ،وفي حالة الوفاة قبل نهاية

العقد يتم تحديد الخسائر ،أما في حالة إكمال العقد فيقوم المحاسب بتحديد ما إذا كان هذا المورد
البشري قد حقق أرباح للمنشأة أم ال .
 2.1.10طرق ومناهج قياس األصل البشري
إن النظر إلى الموارد البشرية على أنها بند من بنود األصول ،قد ترتب عليه استحداث العديد من
كمي في الكشوفات
الطرق التي تستهدف قياس قيمة منافعها المستقبلية واإلفصاح عنها بشكل ّ

المالية( .أبوبكر)9 ،2008 ،

يق من الباحثين ،وعلماء المحاسبة إلى معالجة األصل البشري وفق
وعلى إثر ذلك ،فقد دعا فر ٌ
يق آخر إلى معالجته وفق منهج القيمة االقتصادية.
منهج التكلفة ،كما دعا فر ٌ
 -1منهج التكلفة :
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وقد تم تطبيق هذا المنهج بثالث أساليب مختلفة وهي التكلفة التاريخية وتكلفة اإلحالل وتكلفة
الفرصة البديلة كما يلي :
أسلوب التكلفة التاريخية
تتمثل التكلفة التاريخية في التكاليف األصلية للحصول على األصل ،حيث تعرف التكلفة
األصلية للموارد البشرية بأنها "التضحية التي تتحملها المنشأة في سبيل الحصول على البشر"
()Flamholtz, 1985
وينبثق عن أسلوب التكلفة التاريخية تكاليف عديدة مثل تكلفة الحصول على البشر مثل استقطاب
نعرفها
واختيار وتعيين الموارد البشرية ،وكذلك تكاليف تشمل تدريب وتأهيل الموارد البشريةّ ،

ٍ
بشيء من التفصيل كما يلي :
 تكلفة االستقطاب

وهي التكاليف المتعلقة باإلعالن عن الوظائف وأتعاب لجنة التوظيف وتكلفة السفر ،واالنتقاالت
وكل التكاليف اإلدارية المتعلقة بذلك .
 تكلفة االختيار
وهي التكاليف المتعلقة بالرد على المتقدمين واختيار المقبولين منهم ،وكذلك تكاليف المقابالت
حمل التكاليف اإلجمالية
واالختبارات ،ويتم تحميل تكاليف المرفوضين منهم على المقبولين ،أي تُ ّ

على المقبولين فقط .

 تكلفة التعيين
معين في المنشأة ،وما يتعلق بذلك من
وهي التكاليف المتعلقة بشغل موظف جديد منصب ّ
تكاليف نقله الى وظيفته الجديدة وتجهيز مكان عمله ،وما شابه ذلك من تكاليف ادارية .
 تكلفة التدريب والتأهيل
وهي التكاليف المتعلقة بتدريب وتطوير أداء الموارد البشرية ونقلهم من مستوى وظيفة معّين إلى

مستوى أفضل ،وكذلك تعريفهم بسياسات وقوانين المنشأة ،وكذلك شؤون الموظفين والهيكل
التنظيمي فيها .
بعض االنتقادات الموجهة ألسلوب التكلفة التاريخية
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جاء في سياق النقد الموجه العتماد هذه الطريقة في القياس أنه ( :جمعة)2003 ،
 ال يمكن تقدير عمر األصل بشكل منطقي . التكلفة التاريخية غير مالئمة التخاذ ق اررات حاضرة أو مستقبلية . إن القيمة االقتصادية لأصل البشري تتزايد مع التدريب والخبرة،وبالتالي فإن تكاليف االستقطاب والتعيين والتدريب ال تمثل تكلفة المورد البشري نفسه ،بل هي
تكلفة نشاطه ،ألن أي شخص يتقدم لوظيفة فإن الراتب هو المعيار المؤثر في قبوله أو رفضه
وليس مقدار ما أنفقت الشركة في جلبه أو تعيينه أو تدريبه .
أسلوب التكلفة االستبدالية (تكلفة اإلحالل)
جاء تعريف التكلفة االستبدالية أو تكلفة اإلحالل حسب (مطر والسويطي)213 ،2008 ،
بأنها التضحية التي ستتحملها المنشأة إلحالل موارد بشرية بدالً من الموجودة اآلن ،بحيث يكون
البديل قاد اًر على تقديم نفس المجموعة من الخدمات التي يقوم بها الفرد الذي يشغل هذه
الوظيفة.
وبالتالي فإن هذه التكلفة تشمل تدريب وتأهيل وتعليم الموظف الجديد ،وكذلك تكاليف االستغناء
عن الموظف القديم ومكافآت نهاية الخدمة والتعويضات ،باإلضافة إلى تكلفة الوظيفة الخالية
خالل فترة البحث عن البديل ،وتعتبر كلها تكاليف مباشرة .
هذا فضالً عن احتمال وجود تكلفة تتمثل بنقص الكفاءة اإلنتاجية للفرد قبل تركه للعمل والتي
عد تكلفة مباشرة وغير مباشرة وذلك حسب السبب
يمكن تسميتها بالخسارة اإلنتاجية إذ يمكن أن تُ ّ
الكامن خلف نقص كفاءة الفرد وارتباطه بالفرد بحد ذاته أو بالظروف المحيطة به ومجموعة
العمل الموجودة فيها وعالقته باإلدارة التابع لها .
أسلوب تكلفة الفرصة البديلة
بموجب هذه الطريقة يتم تحديد قيمة الموارد البشرية على أساس ما تصل إليه قيمتها في المزاد
العلني الذي يجري بين مدراء األقسام في المنشأة للحصول على الموظفين ذوي الخبرة والكفاءة
النادرة ،أي أن قيمتها تحدد بالثمن الذي يكون المدير في قسم معين على استعداد لدفعه مقابل
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الحصول على موظف معين يعمل في قسم آخر في المنشأة ،وبالتالي ال يكون للموظف قيمة
اقتصادية إال إذا اعتُبر عنص اًر ناد اًر ( .أبوبكر)11 ،2008 ،
وتتميز هذه الطريقة في القياس بأنها تقوم على االستغالل األمثل للموارد البشرية في المنشأة
وتخصيصها بالشكل المناسب حسب كفاءة كل فرد في مكان عمله ،ولكن يشوب هذه الطريقة في
المتدنية ،وبالتالي ال يتم تحديد قيمة لجميع الموارد البشرية في
أنها تُهمل األفراد ذوي الكفاءة
ّ
المنشأة األمر الذي يجعل استخدام هذه الطريقة في التقييم غير مالئم وسلبي من حيث إهمال
بعض العناصر ،فضالً عن استنادها على اآلراء الشخصية في التقييم ،والتي ال يمكن أن تكون
عادلةً بالمطلق .
-2

منهج القيمة االقتصادية

يقول  Flamholtzفي تعريف القيمة االقتصادية للمورد البشري بأنها "القيمة الحالية لإليرادات
المستقبلية المتوقعة منه" (المطيري)30 ،2010 ،
وقد قام ) (Likert, 1971بتطوير نموذج ثالثي يقيس من خالله القيمة االقتصادية لأصل
البشري على النحو التالي ( :المطيري)31 ،2010 ،
 متغيرات سببية وتشمل العوامل الواقعة تحت سيطرة اإلدارة والتي تؤثر على حافزيةوانتاجية الموظف .
 متغير وسيط ويشمل العوامل ذات العالقة بشخصية الموظف مثل التأهيل العلميوالخبرة والحالة الصحية والعمر .
 متغيرات النتيجة وهي بمثابة محصلة للمتغيرين السابقين المتمثلة بإنتاجية الموظفبناء عليها تتحدد قيمته االقتصادية .
ومن ثم اإليرادات المتوقعة منه والتي ً
وقد أضاف  Flamholtzعام  1973متغي اًر رابعاً لنموذج  Likertوهو الوظائف المتاحة أمام
الموظف ألن يشغلها خالل فترة عمله في المنشأة ومن ثم درجة احتمال أن يتمكن من إشغال
تلك الوظائف ،كما قام الباحثان ( )Lev & Schwartzفي نفس العام بتطوير نموذج خاص
بهما استكمال فيه بناء النموذجين السابقين ،وذلك بإدخال متغير خامس جديد وهو احتمال وفاة
الموظف خالل فترة عمله في المنشأة .
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 2.1.11االستثمار البشري وحساب العائد
ُيعرف عن االستثمار بأنه التوسع في األصول ،ولما كانت الموارد البشرية أحد األصول بالنسبة

للمنشأة فإن االستثمار في هذا األصل يكون من خالل زيادة كفاءة وفاعلية وتنمية أداء الموارد

البشرية في المنشأة ،وهذا يتطلب إنفاقاً على برامج التدريب والتطوير والتعليم ،وال تتحقق منافع
مستقبلية أو عوائد بدون تكلفة .
يقول ( :(Filippe & Stone, 2003, 34إن هناك حاجة ملحة لقياس العائد على االستثمار،
فمعظم العاملين في الموارد البشرية يبدون اهتمامهم وحرصهم على توفير عائد من االستثمار في
برامجهم ،فبدون هذا العائد قد تتقلص الموارد المتاحة لهم ،أو قد تفقد الوظيفة بأكملها مصداقيتها
في المنظمة .
وتعددت مداخل قياس الموارد البشرية ذكرنا منها تسع مداخل آنفاً ،أما أكثر هذه المداخل قبوالً
وشيوعاً لتقييم الموارد البشرية فهي معدل العائد على االستثمار والذي يتم فيه قياس نسبة العائد
من تكلفة برامج التدريب والتطوير ،أو نسبة مزايا وعائدات برنامج الموارد البشرية من تكاليف
البرنامج ،وهو ما ُيعبر عنه في المعادلة التالية )Filippe & Stone, 2003, 55( :
معدل التكلفة إلى العائد = مزايا وفوائد برنامج الموارد البشرية

* %100

تكلفة برنامج الموارد البشرية
إلى جانب هذه المعادلة الكمية ،فإن العائد من االستثمار في الموارد البشرية ُيعطي مؤشرات
لعوائد غير ملموسة عند تقييم الموارد البشرية ،من هذه المؤشرات Filippe & Stone, ( :

)2003, 57
 التأثير العام الملحوظ زيادة الرضاء الوظيفي زيادة االلتزام التنظيمي تعزيز القيادة التكنولوجية انخفاض الضغوط
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 زيادة كفاءة العمل الجماعي زيادة كفاءة خدمة العمالء انخفاض وقت االستجابة للعمالء 2.1.12مفهوم تطوير الموارد البشرية
تطوير الموارد البشرية هو عملية نظامية تشمل التغيرات السلوكية لطاقة وجهد العاملين في
المنشأة ،وفقاً للقدرة المطلوبة من قبل المنشأة ،وعلى المنشأة أن توفر البيئة الالزمة والفرص
المناسبة لتشجيع النمو والتطور.
شكل رقم ()2.1.1
(وظائفعمليةتطويرالمواردالبشرية)
وظائفعمليةتطويرالمواردالبشرية
وظائفتصحيحية :
إرشادوتوجيه
الموظف ،
وجودةالحياةالعملية

وظائفتطويرية :
التدريب،التعلموتطويراألداء،
والتقييماالحتمال ،التخطيط
الوظيف وتمكينوتنميةوتطوير
الموظف
()Ahmad & Ramlan, 2008, 7

وظائفرقابية :
فحصعمليةتطوير
المواردالبشرية،حُكم
األخالقالمهنية

من خالل مفهوم تطوير الموارد البشرية فإن أبعاد عملية تطوير الموارد البشرية تشمل :
 -1تطوير الموارد البشرية مرتبط بكافة األنشطة التي تخدم استراتيجية العمل .
 -2تطوير الموارد البشرية هو استثمار في الموارد البشرية بدالً من كونه تكاليف تتحملها
المنشأة .
 -3تطوير الموارد البشرية يهتم بكافة التغييرات في مختلف مستويات المنشأة .
 -4تطوير الموارد البشرية ُيركز على أنشطة التدريب .

 -5تطوير الموارد البشرية يهتم باألفرد ،وكذلك بالمنشأة ككل .
 -6تطوير الموارد البشرية ُيرّكز على استراتيجيات الموارد البشرية .
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إن عملية التطوير واالستثمار في الموارد البشرية يعطي مدلوالً عن أهمية هذا المورد في المنشأة
والذي يحقق منافع وعوائد مالية وغير مالية على المدى البعيد ،فمن خالل برامج التدريب
والتطوير والتنمية تصل المنشأة إلى أفضل أداء لعامليها وبالتالي تحسين عملياتها ،وهذا عام ٌل
محوري في استمرار المنشأة ونموها وتحقيق تنافسية عالية في السوق ،فضالً عن مساهمة هذه
البرامج في الوصول ألعلى درجة من رضى العمالء ،وهذا من شأنه أن يحقق للمنشأة أهدافها
المالية تحديداً .
 2.1.13اإلفصاح عن الموارد البشرية
يقول " Hermansonإن اظهار األصول البشرية في القوائم المالية يزيد من اتصاف هذه القوائم
بقابلية المقارنة والشمول ،كما يجعلها أكثر ترابطاً بمعنى يربط األداء المالي وتأثير السلوك
البشري وأداء العاملين عليه ( ".جمعة)2003 ،
إن معظم المنظمات في الوقت الراهن تسعى إلى توفير المعلومات عن مواردها البشرية إلدراكها
أن اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بهذه الموارد في التقارير المالية أصبح يعطي مؤش اًر على
اهتمام المنظمة بعمالئها وحاجاتهم ورغباتهم وقدرتها على استغالل الفرص المختلفة في البيئة
المحيطة وكسب الميزة التنافسية ،ألن المنظمات الناجحة هي التي تقوم باستقطاب واختيار
وتطوير العاملين الذين يمكنهم المساهمة بشكل فاعل في تقدم المنظمة وتحقيق أهدافها المنشودة.
(زويلف)3 ،2014 ،
كمية في القوائم المالية مطلب
وفي هذا المضمار ،أصبح اإلفصاح عن األصول البشرية بصورة ّ

استراتيجي لما يخدم ذلك عديداً من األطراف الداخلية والخارجية للمنشأة ،فكون هذه المعلومات
متاحة بدرجة من الشفافية والمالئمة والموضوعية ،فإن ذلك يقود اإلدارة العليا للمنشأة لتحديد

درجات القوة والضعف في أداء هذه الموارد من خالل تحليلها ودراستها مما يسهُم في صنع
واتخاذ ق اررات سليمة .

وفي نفس المستوى ،فإن تلك المعلومات المتاحة بنفس الصفات السابقة ،تأخذ األطراف الخارجية
من المستثمرين تحديداً إلى ّبر ٍ
يعد اهتمام المستثمرين واألطراف
أمان لمصير استثماراتهم ،فلم ُ

مقتصر على المعلومات المالية ونسب الربحية فقط ،بل امتد هذا
األخرى من خارج المنشأة
ٌ
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االهتمام آلفا ٍ
ق أوسع حتى وصل إلى االستعالم عن أداء الموارد البشرية في المنشأة ودرجة
فاعليتهم وكفاءتهم .
هذا ما يدلل على درجة األهمية العالية والمكانة المرموقة للموارد البشرية واالفصاح عن
قيمتها في القوائم المالية األمر الذي يؤدي إلى اتخاذ ق اررات سليمة واستراتيجية تخدم أهداف
المنشأة .
إن األساس في محاسبة الموارد البشرية هو اإلفصاح عن تكاليف الموارد البشرية التي يمكن
االستفادة منها في فترات الحقة في الميزانية العمومية بدالً مما يجري عليه الحال في المحاسبة
التقليدية ،إذ يتم اإلفصاح عن كافة التكاليف التي تخص الموارد البشرية ضمن قائمة الدخل
باعتبارها تكاليف إيرادية )Bullen & Eyler, 2010, 2( .
وتعتمد محاسبة الموارد البشرية على اإلفصاح عن الموارد البشرية في القوائم المالية من خالل
رسملة تكاليف التوظيف والتدريب والتطوير للموظفين واظهارها في الميزانية العمومية تحت بند
األصول البشرية بشكل مستقل عن الموجودات المادية ،كما يتم تطبيق اإلجراءات الخاصة
باالستنفاذ السنوي والشطب في نهاية العمر اإلنتاجي لأصول البشرية وهي مشابهة إلجراءات
االندثار والشطب لأصول المادية في المحاسبة التقليدية( .الصقر)181 ،2013،
 2.1.11طرق وأساليب االفصاح عن الموارد البشرية
لم يقتصر الباحثون في هذا النطاق على طريقة اإلفصاح عن االستثمار في الموارد البشرية
وقيمتها وتكاليفها في القوائم المالية فحسب ،بل تعددت األساليب والطرق في ذلك حيث يذكر
) )Flamholtz 1985, 66طرقاً عديدة لإلفصاح عن األصول البشرية في المنشآت ،جاءت
كالتالي :
 اإلفصاح في تقرير مجلس االدارة
يتم بموجب هذه الطريقة االفصاح عن البيانات المالية المتعلقة باالستثمار في الموارد البشرية في
تقرير مجلس اإلدارة ،بحيث يتم توضيح حجم االستثمارات التي قامت المنشأة في توجيهها نحو
تطوير االمكانيات العملية لدى العاملين في المنشأة ،وهذه المعلومات ستفيد المستثمرين
والمحللين الماليين في تحديد مدى اهتمام اإلدارة بتنمية الموارد البشرية باعتباره عامالً مهماً من
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عوامل تحقيق الربحية في األجل الطويل ،ويمكن لهذه الطريقة خدمة المنشأة في جذب أنظار
مستخدمي وقراء البيانات المالية واإلدارية في التقارير السنوية .
 اعداد قائمة االستثمارات المعنوية
تناسب هذه الطريقة الشركات التي تنفق مبالغ ضخمة على شراء براءات االختراع وشهرة المحل
لمنشآت قائمة باإلضافة إلى االستثمارات في األصول البشرية في المنشآت التي تستخدم أساليب
التكنولوجيا المتقدمة وشركات الخدمات ،ويكون لهذه القائمة تبويب منفصل من قائمة الدخل
وتتضمن بيانات مالية مقارنة بمثيلتها في العام السابق .
وهذه الطريقة لها مكانة وميزة كبيرة من حيث تزويد المستثمرين بالمعلومات عن االستثمارات في
الموارد البشرية ،كما أنها تتجنب مشاكل استنفاذ هذه االستثمارات إذا اعتبرت أصوالً ثابتة،
ويعاب على هذه الطريقة أنها تؤدي إلى إعداد قوائم مالية تتضمن بيانات مالية غير حقيقية،
ُ

وبالتحديد قائمة مركز مالي ال تتضمن كافة بنود األصول ،وقائمة دخل أدرج فيها أصول على

أنها نفقات جارية تخص الفترة المالية الحالية أو الجارية فقط .
 قوائم مالية غير مدققة تلحق بالقوائم المالية األساسية
يتم بموجب هذه الطريقة اإلفصاح عن االستثمارات في الموارد البشرية في قوائم مالية منفصلة ال
تخضع لمراجعة مراقب الحسابات ،بحيث يتم إدراجها ضمن مالحق القوائم المالية األساسية
المدققة من قبل المراجع الخارجي ،وقد طبقت بعض الشركات هذه الطريقة مثل شركة (آر جي
باري) التي ظلت لعدة سنوات تدرج هذه القوائم ضمن القوائم المالية المنشورة ،وكذلك شركة
(آبت) حيث ظهرت القوائم المالية عام  1971مشتملة على الميزانية االجتماعية التي تضم بند
االستثمارات في التدريب بعد استبعاد االستنفاذ .
 اإلدراج في القوائم المالية االساسية المدققة
يتم اإلفصاح عن االستثمارات في الموارد البشرية ضمن القوائم المالية األساسية للمنشأة،
وتخضع لمعايير المحاسبة التقليدية ولمراجعة مراقب الحسابات أو المراجع الخارجي.
وبهذا االجراء يتم رسملة االستثمارات في الموارد البشرية أو األصول البشرية وادراجها في قائمة
المركز المالي أو الميزانية واقفال االستنفاذ السنوي في قائمة الدخل على عدة سنوات مالية .
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ويرى (الشهري )27 ،2013 ،أنه يمكن تطوير مدخل للقياس في ظل عدم التقيد بالقيود
المحاسبية الحالية ،وبما يتالءم مع طبيعة العنصر البشري ،وبطبيعة الحال فإن مجال العرض
واإلفصاح يرتبط بما وصلت إليه مرحلة القياس ،لذلك يتم العرض واإلفصاح عن المعلومات
المتعلقة بالموارد البشرية في قائمة خاصة مع بنود أخرى مشابهة إلى حين يتم الوصول إلى
ٍ
قياس مقبول  .وهذا ما يتفق معه الباحث في طريقة العرض واإلفصاح عن المعلومات
أساس
الخاصة بالموارد البشرية .
 2.1.15أهمية االفصاح عن الموارد البشرية
لقد أفرزت عملية اإلفصاح عن الموارد البشرية بأساليبها المتعددة أهميةً جوهرية تمثلت في
المعلومات الناتجة عن عملية االفصاح والتي بدورها تقود األطراف المختلفة لترشيد واتخاذ
ق ارراتهم المستقبلية والتي تحقق أهداف المنشأة أو تساهم في ذلك ،فأهمية االفصاح هنا تحقق ما
يلي( :الغبان وياسين)210-209 ،2007 ،
 -1تحسين جودة الق اررات المتخذة من قبل األطراف الداخلية والخارجية ذات الصلة
بنشاط المنشأة ،وهذا ما يتفق مع تعريف جمعية المحاسبين األمريكيين AAA
للمحاسبة عن الموارد البشرية .
المعدة في ظل الوضع التقليدي
 -2تجاوز بعض االنتقادات الموجهة إلى التقارير المالية
ّ
الذي يفتقر إلى اإلفصاح عن االستثمار في الموارد البشرية ،كون هذه الطريقة
تعطي لمحة مختصرة عن األداء المالي للوحدات االقتصادية وال توفر صورة كاملة
عن نقاط القوة والضعف الموجودة في الوحدات.
 -3التأثير االيجابي على سمعة المنشأة لدى األطراف المختلفة ال سيما في أسواق المال
التي يتم تداول أسهم الوحدة فيها ،وتعزيز قدرتها على الحصول على االموال التي
تحتاجها من خالل جذب مستثمرين أكثر ويقلل من لجوء المنشأة إلى االقتراض من
ثم تخفيض تكاليف الحصول على األموال.
 -4تحقيق قيمة للوحدة االقتصادية من خالل توفير المعلومات حول استثمارات المنشأة
في الموارد البشرية .
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 -5إبراز سياسة المنشأة في االستثمار في الموارد البشرية واستقطاب ذوي الكفاءة
والخبرة ،إذ أن حاجة المنشأة الى الموارد البشرية في كثير من األحيان أكبر من
حاجتها إلى رأس المال المادي كون هذه الموارد البشرية هي المحرك األساسي
والقادرة على تشغيل وتوظيف باقي الموارد المتاحة للمنشأة .
 -6إن امتالك الوحدة لموارد بشرية ذات خبرة ومهارة عالية في ممارسة عملها يعد أحد
نقاط القوة لمواجهة المنافسين ،لذا فإن اإلفصاح عن االستثمار في الموارد البشرية
يعمل على سد جزء من الفجوات االستراتيجية ،ويساهم في تحقيق ميزة تنافسية
للوحدة وبقاء ربحيتها ونموها.
 -7توفير المعلومات المفيدة عند إجراء عملية إعادة الهندسة وجعل المختصين في
الوحدة على بينة بالموارد البشرية ذات المهارة والخبرة لالحتفاظ بها .
اء على مستوى المنشأة ذاتها لمدد مختلفة أو بين المنشأة
 -8إجراء المقارنة المرجعية سو ً
ومنشآت أخرى لنفس المدة .

 -9يساعد في مجال تخطيط واستخدام ورقابة الموارد البشرية ،األمر الذي يؤدي في
النهاية إلى تحقيق أهداف إدارة الموارد البشرية بالفاعلية والكفاءة المطلوبة .
مما سبق ،يرى الباحث إلى أن عملية اإلفصاح عن االستثمار في الموارد البشرية بأساليبها
ينسج نظاماً معلوماتياً نوعياً يوفر كافة المعلومات
وطرقها المتعددة ومن منطلق أهميتها ،بات
ُ
والبيانات التاريخية والحالية والمستقبلية ،المالية وغير المالية عن الموارد البشرية في المنشأة ،كما

يتيح هذا النظام هذه المعلومات لكافة األطراف ذات الصلة بالمنشأة التخاذ ق ارراتهم بما يخدم
ُ

تحقيق أهداف المنشأة المختلفة .
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المبحث الثاني
بطاقة األداء المتوازن
 مقدمة تعريف بطاقة األداء المتوازن أهداف بطاقة األداء المتوازن مزايا استخدام بطاقة األداء المتوازن األبعاد المكونة لبطاقة األداء المتوازن ومؤشرات قياسها مقومات النجاح في تطبيق وتنفيذ بطاقة األداء المتوازن بطاقة األداء المتوازن كنظام للمعلومات بطاقة األداء المتوازن كنظام استراتيجي -ملخص المبحث الثاني
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 2.2.1مقدمة
ال شك أن المنشآت في العصر الحديث باتت تخضع لثورة المعلومات والتكنولوجيا الحديثة ،بل
أصبحت توافق بين سياساتها الداخلية وأنظمتها مع أحكام العولمة والمنافسة الشديدة في بيئة
األعمال ،وعلى أثر ذلك كان ال بد من اعتماد منشآت األعمال ألساليب متقدمة وعصرية في
ٍ
معلومات أوفى عن كل ما يدور في المنشأة،
معالجة أوجه القصور في أنظمتها الداخلية ،واتاحة
حتى تحقق المستوى األفضل للرقابة واألداء الذي يسهُم في انجاز األعمال بصورٍة متكاملة مع
األهداف االستراتيجية المخطط لها .

جاءت هذه المفاهيم لتلمس حاجة المنشآت الستخدام وتطبيق أساليب محاسبة إدارية حديثة كان
أبرزها بطاقة األداء المتوازن التي تُعتبر من أنجع األدوات وأكثرها مالئمة لتقييم األداء المالي
ُ
وغير المالي في المنشآت ،فهي تقوم على فكرة قياس أداء المنشأة من جوانب عدة ،بل من أهم

ٍ
ٍ
داخلية كانت أو خارجية والتي على
معلومات كافية وموثوقة لأطراف العديدة
جوانبها التي تتيح
أساسها تُبنى ق ارراتهم ،فالجانب المالي يقيس أداء المنشأة مالياً ،وهو ما ُي ُّ
عد هدفاً من أهداف
المنشأة تسعى فيه لزيادة عوائدها وأرباحها ،وكذلك جانب العمالء الذي يقيس أداء المنشأة تجاه

هدف تسعى اليه
عمالئها وزبائنها والحفاظ عليهم ،بل زيادتهم وتلبية حاجاتهم ورغباتهم ،وهو
ٌ
المنشأة أيضاً في سبيل ضمان استم ارريتها ومنافستها والحفاظ على قوتها السوقية ،كذلك جانب
تهتم به المنشأة الناجحة ّأيما اهتمام ،لما لهذا البعد من ٍ
ي
دور محور ٍّ
العمليات الداخلية ،وهو ُب ٌ
عد ّ
في زيادة كفاءة المنشأة في عملياتها وتحسين جودة منتجاتها ،أما جانب التعلم والنمو فهو ما
تتخذه المنشأة منطلقاً لتحقيق االبعاد الثالثة السابقة ،والذي يتمثل في زيادة كفاءة ومهارات
العاملين داخل المنشأة من خالل برامج التدريب والتطوير .
المكونة لبطاقة األداء المتوازن باتت محل اهتمام واسع ألصحاب المشاريع،
هذه األبعاد األربعة،
ّ
فتطبيق أبعاد بطاقة األداء المتوازن اختزل جهداً كبي اًر ووقتاً مستنفذاً في قياس أداء المنشأة عند
االعتماد على االساليب التقليدية ،كما أسهمت هذه األداة عند تطبيق أبعادها في التوفيق بين
السلوك االستراتيجي والسلوك التشغيلي ،األمر الذي يقود في اتجاه اتخاذ ق اررات سليمة تُحقق
أهداف المنشأة .
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 2.2.2تعريف بطاقة األداء المتوازن
ُيعد الباحثان األمريكيان  Kaplan & Nortonأول من ابتدع فكرة انسجام المستوى االستراتيجي

ممثالً باألهداف مع المستوى التنفيذي أو التشغيلي الممثل باألداء ،فابتك ار بطاقة األداء المتوازن

ٍ
كأداة تُحقق هذا االنسجام ،كان ذلك في بداية التسعينيات .

عرف  Kaplan & Nortonبطاقة األداء المتوازن على أنها "نظام إداري يهدف إلى
وقد ّ
مساعدة المنشأة على ترجمة رؤيتها واستراتيجيتها إلى مجموعة من األهداف والقياسات
االستراتيجية المترابطة"( .المدهون والبطنيجي)41 ،2013 ،
وجاء في تعريفها أيضاً أنها "مجموعة شاملة من المقاييس المالية وغير المالية تعطي صورة
كاملة عن األعمال لتحقيق استراتيجية التحسين والتشغيل واالتصال ،كما تقدم تغذية راجعة
حقيقية للرقابة اإلدارية واألداء )Zaman, 2002, 694( .
كما ُعرفت أيضاً بأنها أداة تستخدم لنقل وتوصيل استراتيجية المنظمة إلى الوحدات والمستويات

اإلدارية المختلفة ،وأيضاً لقياس نماذج التنفيذ في تلك الوحدات ،واستخدامها بشكل يضمن تحقيق
النتائج المستهدفة ،ما يدعم من قوة المنظمة وموقفها التنافسي ،وذلك عن طريق توفير أداة لتنفيذ
االستراتيجية والمحاسبة عن نتائجها المستهدفة ( .درغام وأبوفضة)750 ،2009 ،
ويلخص ) )Morisawaجوهر بطاقة األداء المتوازن طبقاً للخبرة التي استمدتها مؤسسة
( )Nomura Research Institute, NRIمن تقديم إطار لبطاقة قياس األداء المتوازن تم
استخدامه في أكثر من عشرين شركة يابانية في النقاط الخمس التالية :
(عبدالحليم)15 ،2005 ،
 -1تحقيق التوازن بين األهداف اإلدارية قصيرة األجل ومتوسطة وطويلة األجل داخل
مختلف مقاييس األداء.
 -2تقوية أهمية تكوين مؤشرات وصفية غير مالية بجانب المؤشرات المالية .
 -3إزالة الغموض عن طريق االحتفاظ بالمؤشرات الكمية .
 -4نشر التعلم التنظيمي من خالل دورة متكررة لمراجعة النظرية .
 -5توفير خطة اتصال استراتيجية تربط اإلدارة العليا للمنظمة باألفراد العاملين فيها .
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بين ما جاء تعريف معهد القياس المتوازن لأداء بأن بطاقة األداء المتوازن هي نظام للتطوير
اإلداري وليس فقط نظام للقياس يهتم بتوضيح رسالة ورؤية واستراتيجية المنشأة وترجمة ذلك إلى
أحداث وتعريفات لتوفير دورة متصلة من المعلومات الداخلية والنتائج المتحصل عليها من هذه
األ عمال إلحداث تحسين مستمر في األداء على المستويين االستراتيجي والتشغيلي ( .سعدالدين،
)62 ،2013
أما (فتيحة )5 ،2014 ،فقد استنتج بأن بطاقة األداء المتوازن عبارة عن مجموعة مختارة بعناية
من المقاييس المشتقة من استراتيجية المؤسسة ،هذه المقاييس تمثل أداة للمديرين الستعمالها في
توصيل نتائج الموظفين وأصحاب المصلحة الخارجيين ودوافع األداء ،من خاللها المؤسسة
ستنجز رسالتها وأهدافها االستراتيجية .
 2.2.3أهداف بطاقة األداء المتوازن
إن استخدام بطاقة األداء المتوازن يحقق للمنشأة أقصى فائدة ممكنة ،حيث أن جوهر هذه الفائدة
يتمثل في ترجمة استراتيجية الشركة إلى أهداف قابلة للقياس ،فبطاقة األداء المتوازن وعند تطبيق
أبعادها تعمل على تحقيق جملة من األهداف العامة للمنشأة تتلخص فيما يلي:
(عبدالحليم)19 ،2005 ،
 -1تمد اإلدارة بصورة شاملة عن عمليات المشروع .
 -2تمكن المنظمة من إدارة متطلبات األطراف ذات العالقة .
 -3تسهل وتحسن طريقة تدفق المعلومات وتوصيل وفهم أهداف العمل لكل مستويات
المنظمة .
 -4تحسن النظم التقليدية للرقابة والمحاسبة بإدخال الحقائق غير المالية واألكثر نوعية .
 -5تساعد على اإلدارة الفعالة للموارد البشرية من خالل تحفيز الموظفين على أساس األداء.
 -6تساعد على تكوين مقاييس األداء الحاكمة المتفقة مع االستراتيجية على كل مستويات
المنظمة .
وللتعمق أكثر وتخصيص األهداف التي يحققها كل جانب من جوانب البطاقة ،فإن بطاقة األداء
ّ

بناء على كل ُبعد من أبعادها (البحيصي)2011 ،
المتوازن تحقق األهداف التالية ً
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جدول رقم ()2.2.1
(األهداف التي تحققها أبعاد بطاقة األداء المتوازن)

تحسين العائد
توسيع مزيج اإليرادات

األهداف المالية

تخفيض التكاليف
زيادة رضا العمالء

أهداف مرتبطة بالعمالء

زيادة الرضا عن خدمة ما بعد البيع
فهم العمالء
ابتكار منتجات جديدة

أهداف مرتبطة بالعمليات

تحويل العمالء لقنوات أقل تكلفة

الداخلية

تخفيض المشكالت ألدنى حد
االستجابة السريعة
تنمية المهارات

أهداف مرتبطة بالعاملين

توفير معلومات استراتيجية
توجيه األهداف الشخصية وربطها بالهدف األساسي
للمنشأة
(البحيصي)2011 ،

 2.2.1مزايا استخدام بطاقة األداء المتوازن
ومن خالل ما سبق ذكره ،فإن بطاقة األداء المتوازن ينتج عن تحقيق أهدافها فوائد وميزات عديدة
نذكر منها ما يلي( :المدهون والبطنيجي)42 ،2013 ،
 -1تحقيق التوازن بين األهداف اإلدارية قصيرة ومتوسطة وطويلة األجل داخل مختلف
مقاييس األداء .
 -2تقوية فهم أهمية تكوين مؤشرات وصفية غير مالية بجانب المؤشرات المالية .
 -3إزالة الغموض عن طريق االحتفاظ بالمؤشرات الكمية .
 -4نشر التغيير التنظيمي والتعلم التنظيمي من خالل دورة متكررة لمراجعة النظرية .
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 -5توفير خطة اتصال استراتيجية تربط اإلدارة العليا للمؤسسة باألفراد .
كذلك تحقق بطاقة األداء المتوازن من خالل أهدافها ما يلي( :عبدالحليم)19 ،2005 ،
 -1توضيح وادخال وتحديث اإلستراتيجية في المنظمة .
 -2ربط األهداف الخاصة بالمنظمة واألهداف الفرعية باالستراتيجية .
 -3تحقيق مراجعة األداء الدورية والتعلم؛ لتحسين االستراتيجية .
 -4إدخال االستدامة في العمليات التشغيلية للمنظمة .
ِ
أضف إلى ذلك من مزايا استخدام نموذج بطاقة األداء المتوازن أنه( :الداعور)112 ،2013 ،
 -1يعمل النموذج على اشباع العديد من االحتياجات اإلدارية ،ألنه يتضمن في تقرير
واحد عدة أجزاء من االستراتيجية التنافسية للمنظمة .
 -2يتضمن النموذج عدة توازنات منها :التوازن بين األهداف طويلة األجل واألهداف
قصيرة األجل ،والتوازن بين المقاييس المالية والمقاييس غير المالية ،التوازن بين
المقاييس الداخلية والمقاييس الخارجية .
 -3يساعد النموذج على اإلدارة الفعالة للموارد البشرية في المنظمة من خالل تقييم
أدائهم وتحفيز الموظفين على أساس هذا األداء .
 -4يم ّكن النموذج المنظمة من إدارة متطلبات جميع األطراف ذات العالقة (المساهمين،
العمالء ،الموظفين ،والعمليات التشغيلية) .
تحسن المنظمة التقليدية للرقابة والمحاسبة بإدخال الحقائق غير المالية .
ّ -5
 2.2.5األبعاد المكونة لبطاقة األداء المتوازن
لقد حدد الباحثان األمريكيان  Kaplan & Nortonأبعاداً أربعة لبطاقة األداء المتوازن ،حيث
شملت هذه األبعاد كل جوانب المنشأة من حيث األداء ،فعالوةً على أداء المنشأة في دائرة األرقام

والحسابات والقوائم المالية ،فإن بطاقة األداء المتوازن ش ّكلت أيضاً أبعاداً أخرى لأداء ال تقل

البعد المالي تمثلت في االهتمام بجوانب تتعلّق باألداء التشغيلي للمنشأة ،كما أنها
أهميةً عن ُ

وبعداً حديثاً أضافه الباحثون في السنوات األخيرة يتعلق
شملت ُبعداً يتعلّق بالموارد البشرية فيها ُ
بعالقة المنشأة بالبيئة الخارجية والمجتمع .
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ٍ
بشيء من التفصيل كما يلي :
التعرض لكل ُبعد من هذه األبعاد
وسيتم ّ
 -1البعد المالي

البعد المالي ُيمثل أهم أهداف المنشأة التي تسعى لتحقيقه على المدى القريب والبعيد،
ال شك أن ُ

فتعظيم الربحية ،وتنمية العوائد المختلفة باستمرار من شأنه أن ُيعطي مدلوالً لقوة أداء المنشأة

مالياً ،ويزيد ثقة المستثمرين فيها ،وهذا يضمن بطبيعة الحال استم اررية المنشأة وحفاظها على
قوتها التنافسية في السوق ،هذا الهدف يتم تحقيقه من خالل تتابع أهداف األبعاد األخرى
للبطاقة.

ويتضمن هذا البعد عدداً من المعايير االستراتيجية منها :معيار تحقيق الربح العادل ،والذي
يشكل هدفاً استراتيجياً تسعى معظم المنظمات للوصول إليه ،ومعيار النمو المتوازن لمزيج
اإليرادات من النشاطات االستثمارية ،ومعيار تخفيض التكاليف إلى أقصى حد ممكن ،وذلك
لتحقيق أقصى فاعلية ممكنة ،ومعيار تعظيم الثروة للمساهمين والمودعين من خالل تحقيق عوائد
حقيقية على االستثمار ،ومعيار تحقيق قيمة اقتصادية مضافة .
(المدهون والبطنيجي)43 ،2013 ،
 -2بعد العمالء
البعد من أبعاد بطاقة األداء المتوازن بمثابة مقياس للبعدين الالحقين له (بعد العمليات
ُيعد هذا ُ
التشغيلية ،وبعد التعلم والنمو) حيث تعكس أهداف هذين البعدين مدى تحقيق رضا العمالء

والوصول إلى أقصى ربحية منهم ،وكذلك مدى المحافظة عليهم واجتذاب عمالء جدد ،وبالتالي
البعد األول للبطاقة وهو البعد المالي .
ينتج عن ذلك تحقيق أهداف ُ

إن اهتمامات العمالء تتمثل في أربع فئات :الوقت ،الجودة ،األداء والخدمة ،والتكلفة ،والعمالء

الذين تحقق رضاهم سيشترون المنتج مجدداً ،وسيروجون لهذا المنتج لآلخرين ،وسيقل أيضاً
اهتمامهم بالعالمات التجارية المنافسة واإلعالنات األخرى ،كما أنهم سيشترون منتجات أخرى
من الشركة )Esther et al, 2013, 82( .
يقول (سيم وونج هو) المبدع الصوتي السنغافوري والذي أسس شركة كريتيف البرز للصوتيات
والموسيقى" :أنه إذا لم يكن العمالء راضين ،فال يجب علينا أن نأخذ أموالهم !" ،ومن هنا جاءت
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أهمية أن يكون مظهر المنشأة جيداً أمام عمالئها ،وخلقت مبدأً من المهنية العالية وأخالق العمل
في سوق المنافسة .
 -3بعد العمليات الداخلية

المحرك االستراتيجي لنجاح أهداف البطاقة ،فهو يعتمد على النظم الداخلية للمنشأة
البعد هو
هذا ُ
ّ
وفاعليتها وكفاءتها في فهم حاجة السوق وتلبية تلك الحاجة بأسرع وقت وبأعلى جودة ممكنة،

األمر الذي يقود لرضى العمالء وبالتالي تحقيق ربحيتهم .
البعد في ثالث دورات متتابعة حسب  Kaplan & Nortonوهي كالتالي:
وقد جاء هذا ُ

(فتيحة)8 ،2014 ،

 دورة االبتكار واالبداع :ويقصد بها خلق المنتجات والخدمات والعمليات التي ستقابل
احتياجات العمالء من خالل تحسين تكنولوجيا الصنع .
 دورة التشغيل والعمليات :تتمثل في عملية االنتاج وتوصيل المنتج والخدمات المتواجدة
والمبادرات األساسية االستراتيجية للمؤسسات الرائدة من خالل تحسين جودة التصنيع وتقليل
وقت التوصيل للعمالء .
 دورة الخدمات ما بعد البيع :تهتم إدارة المبيعات في المؤسسات الرائدة بمراقبة وفهم كيف
تتماشى خصائص المنتج مع احتياجات العميل .
كما يتضمن هذا البعد معيار تحقيق الفاعلية اإلنتاجية ،ومعيار االختراق والنفاذ إلى السوق،
وتحديد مستوى االستخدام للموارد مقارنة باألهداف الموضوعة ،أما معيار الكفاءة في معالجة
المواد المتاحة فهو يحدد مستوى االستفادة من الطاقة االستيعابية المتوفرة .
(المدهون والبطنيجي)44 ،2013 ،
وتوفر بطاقة األداء المتوازن للمنظمة معرفة الكيفية التي تعمل بها المنظمة ،من حيث مدى
توافق ما تقدمه من منتجات أو خدمات مع متطلبات عمالئها ،بمعنى تحقيق رسالة المنظمة،
وهنا يجب االهتمام بالعمليات الداخلية اعتماداً على العنصر البشري في المنظمة وليس على
استشاريين خارجيين ،إضافة لعملية اإلدارة اإلستراتيجية ،هناك نوعان من العمليات يجب
تحديدهما هما :التوجيه الذاتي لرسالة المنظمة ،وكذلك العمليات الداعمة لعمليات التوجيه الذاتي
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لرسالة المنظمة بشكل يجعلها تهتم بتطوير المنظمة من الداخل والمحافظة على مستوى عالي
األداء فيما نقوم به من عمليات ( .المدهون والبطنيجي)44، 2013 ،
 -4بعد التعلم والنمو
فيش ّكل القاعدة التي تُبنى عليها أهداف األبعاد
البعد الرابع من أبعاد بطاقة األداء المتوازن ُ
أما ُ

الثالثة األولى ،فمن خالل تدريب العاملين وتطوير مهاراتهم وقدراتهم ،فضالً عن تطوير األنظمة
الداخلية للمنظمة ،وخلق الظروف المالئمة للعمل ،ونشر المعرفة والوعي داخل أقسام المنشأة،
إنما يقود إلى تحسين العمليات الداخلية للمنشأة وبالتالي تقديم أفضل ما يمكن تقديمه للعمالء،
األمر الذي ُيحقق الهدف األعلى قيمة للمنشأة وهو الهدف المالي .

ويحتوي بعد التعلم والنمو على المعايير التالية( :المدهون والبطنيجي)44،45 ،2013 ،
 مستوى القدرة الفردية ،وذلك بتوفير المهارات األكاديمية والفنية االبداعية ذات قدرات عقليةمتفوقة في ابتكار الحلول .
 ومعيار رضى الموظف ،الذي يهتم بتلبية حاجاته بما يناسب قدراته ومؤهالته . -وربحية الموظف ،ويرتكز حول قدرته على تحقيق قيمة اقتصادية مضافة للمنظمة .

يعتبر ُبعد التعلم والنمو هو قاعدة بطاقة األداء المتوازن ،ولتحقيق كل أهداف األبعاد الثالثة

مهم جداً ،ووظيفة ذلك هي تطوير بيئة للتعلم ،وتطوير
األخرى ولخلق التوازن ،فإن هذا ُ
البعد ٌ

مهارات تكنولوجيا المعلومات ،وتحسين كل المهارات بشكل عام وكذلك التنافسية بين كل أفراد

المنشأة )Deshpande, 2015, 204( .
إن العمليات ستنجح فقط عندما يكون العاملين ذوي المهارة العالية مدعومين بمعلومات دقيقة
وفي الوقت المناسب ،وتقودهم قيادة فعالة ،هذا سيؤدي إلى اإلنتاجية وتقديم منتجات وخدمات
ذات جودة عالية ،األمر الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى أداء مالي ناجح .
()Esther et al, 2013, 82,83
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يوجد عنصر واحد فقط له قوة الترجيح في هذه البيئة :القوى البشرية المخلصة ،المنتجة
والمبتكرة ،ليس في إمكان المنظمات النيل من قيمة ومعنويات عمالها لكي تنجح على حساب
أولئك الذي يجعلون النجاح ممكناً( .تشاندا وكابرا)10، 2002 ،
 2.2.6خصائص بطاقة األداء المتوازن
بعض
ميز بطاقة األداء المتوازن عن غيرها من األساليب التقليدية في قياس األداء
إن ما ُي ّ
َ
الخصائص التي من شأنها أن تبني قاعدة من القناعة والثقة لدى المدراء في المنشأة

الستخدامها ،حيث تربط خصائص بطاقة األداء المتوازن بين أبعادها ارتباطاً يجعلها تحقق
أهداف كل ُبعد من أبعادها وصوالً للهدف االستراتيجي األبرز لدى المنشأة ،ومن هذه

الخصائص( :سعدالدين)86-83 ،2013 ،
 -1خاصية تعدد األبعاد والمستويات

قدم  Kaplan & Nortonنموذجاً رباعي األبعاد وهي :البعد المالي وبعد العميل وبعد العمليات
التشغيلية وبعد التعلم والنمو ،ومع ذلك يمكن توسيع هذه األبعاد بإضافة أو استبعاد أبعاد ،كما قد
يكون للمنشأة أكثر من بطاقة أداء ويكون لكل مركز مسؤولية أو وحدة أعمال أو قسم بطاقة أداء
منفصلة .
وقد يقتصر مديري مراكز المسؤولية على تضمين بطاقات األداء المقاييس التي يمكن أن تعتبر
مؤشرات األداء األساسية التي تحرك أو تقود المنشأة نحو تحقيق أهدافها .
 -2خاصية التدرج المنظم عبر المنشأة
تقوم وحدات األعمال االستراتيجية ببناء بطاقة األداء على مستوى المنشأة ككل أوالً ،ثم تقوم بعد
ذلك ب بناء بطاقات األداء للوحدات التابعة لها بشكل أولي معتمدة على األهداف المنصوص
عليها في بطاقة أداء المنشأة ،وتعمل على فهم الطريقة التي يمكن أن تحقق أفضل مشاركة لهذه
الوحدات في تحقيق القيم المستهدفة للمنشأة ككل ،بينما تعتمد وحدات األعمال الفرعية على
أهداف وحدات األعمال االستراتيجية في تحديدها للمقاييس التي سوف تتضمنها بطاقات األداء
الخاصة بها .
 -3خاصية العالقات السببية (السبب  /النتيجة)
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تعد هذه الخاصية من أهم صفات نموذج قياس األداء المتوازن حيث إنه يقوم على فرض رئيس
هو وجود عالقات سببية بين األبعاد األربعة ،ويعتبر تحديدها عامالً هاماً عند اختيار مقاييس
األداء .
ويذكر (بالسكة )40-39 ،2012 ،في العالقة السببية بين أبعاد بطاقة األداء المتوازن ،أن
مقاييس األداء المحددة ضمن المحاور األربعة تتفاعل فيما بينها وتصب في المحور المالي،
حيث إنه كلما ازدت معنويات العاملين ،كلما أدت إلى تقديم خدمات وسلع ذات جودة عالية
للعمالء ،وهذا يؤدي إلى رضى العمالء بدرجة عالية اتجاه المنظمة ،ومن ثم فإن هذا الرضى
يؤدي إلى تخفيض الحسابات المدينة ،وبالتالي زيادة العائد على رأس المال المستثمر.
كما يتضح من جهة أخرى أن معنويات العاملين العالية تؤدي إلى زيادة اقتراحاتهم باتجاه تحسين
وتطوير اإل نتاجية ،وبالتالي يقلل من المنتجات المعادة ويزيد من المصروفات التشغيلية ،التي
تنعكس على تخفيض العائد على رأس المال المستثمر .
وعلى الرغم من أن العالقات بين المداخل األربعة ُيفترض أنها في اتجاه واحد ،إال أن هناك من
التحسن في
يرى أن هذه العالقة في الواقع عالقات تبادلية ،فاالفتراض األساسي ُيظهر أن
ّ
منظور النمو والتعلم يؤدي إلى تحسين العمليات الداخلية وبالتالي تؤثر على زيادة درجة رضى

العمالء ،وبالتالي على النتائج المالية ،أما العالقة التبادلية فتتضح في القول بأن التحسن في
العمليات الداخلية يتوقف على النتائج المالية المحققة والتي تؤثر على امكانية توفير التمويل
الالزم لإلنفاق على البحوث والتطوير من ناحية ،ومن ناحية أخرى فإن وجود التحسن في
العمليات الداخلية وتكاليف البحوث والتطوير تؤدي إلى تحقيق نتائج مالية أفضل ،أي أنها عالقة
تبادلية بين المداخل األربعة .
 -4خاصية التوازن
إن أبرز ما يميز هذا النموذج هو تحقيقه حالة من التوازن بين العديد من الجوانب ،مما حقق له
القبول العلمي والتطبيقي بين الباحثين والممارسين للمهنة ،ويمكن تحقيق التوازن في أربع
مستويات :
أ -التوازن بين أبعاد التقييم
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يعبر عن المستوى العام لحالة التوازن ،حيث ال يتم إغفال أهمية أي من األبعاد الرئيسة فال يتم
االهتمام ُببعد على حساب األبعاد األخرى ،األمر الذي يحقق التوازن بين أبعاد التقييم والتي

تعكسها األبعاد األربعة .

ب -التوازن بين األهداف
حيث يتميز نموذج قياس األداء المتوازن بأنه يحدد األهداف في كل بطاقة من بطاقاته بحيث
تعكس الغرض من البعد أو البطاقة وبالتالي يتم اختيار األهداف التي تتكامل مع بعضها البعض
لتحقيق الزاوية محل االهتمام .
ت -التوازن بين المقاييس
حاز هذا المستوى من التوازن على اهتمام معظم الباحثين حيث ُيبرز ما يلي :
 المقاييس طويلة األجل وقصيرة األجل .
 المقاييس االستراتيجية والتشغيلية .
 المقاييس السابقة والالحقة لأداء .
 المقاييس المالية وغير المالية .
 المقاييس الداخلية والخارجية .
 المقاييس التي تقيس الكفاءة والتي تقيس الفاعلية .
ث -التوازن بين نتائج القياس
يعبر عن التوازن بين النتائج داخل كل بطاقة وفيما بين البطاقات حيث يكشف هذا المستوى من
التوازن عن مسببات النتائج .

فإذا كانت النتائج ايجابية (فما هو سبب هذه النتائج ؟) واذا كانت النتائج سلبية (من هو سبب
هذه النتائج ؟ وما أثر النتائج االيجابية على غيرها من النتائج داخل نفس البطاقة أو في
البطاقات األخرى ؟ وما أثر النتائج السلبية على غيرها من النتائج داخل نفس البطاقة أو في
البطاقات األخرى ؟) .
 -5خاصية لوب التعلم المزدوج Double Loop Learning
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تتضح أهمية هذه الخاصية في ظل عجز الطرق التقليدية للرقابة ومعالجة االنحرافات عن النتائج
المخطط لها عن تدعيم التطبيق الناجح إلدارة االستراتيجية ،حيث إن هذه الطرق توفر لوب واحد
لعملية التعلم وفي ظل عصر المعلومات يمكن أن تنبع اقتراحات هامة من المستويات التنظيمية
الدنيا حيث إنهم األقرب إلى وحدات التشغيل ،ويمك ّننا لوب التعلم المزدوج من إعادة فحص
االستراتيجية واألساليب المستخدمة في إنجازها .

ويمكن تلخيص مراحل عمليات لوب التعلم المزدوج في الخطوات اآلتية :
أ -توضيح وترجمة رؤية واستراتيجية المنشأة ويتم تطبيق نموذج قياس األداء المتوازن
لتحقيق هذا الغرض.
ب -توصيل نموذج قياس األداء المتوازن وربطه باألهداف الفردية .
ت -تصميم الخطط وتحديد القيم المستهدفة .
ث -التعلم والتغذية العكسية االستراتيجية .
ويري (بالسكة) أن هذه الخاصية من أهم مميزات نموذج قياس األداء المتوازن ألن المعلومات
التي توفرها التغذية العكسية قد توضح أننا نحتاج إلى تعديل ما في االستراتيجية أو في الوسائل
المستخدمة إلنجازها حتى تصبح االستراتيجية أكثر فعالية في تحقيق رؤيا ورسالة المنشأة .
 -6خاصية الدافعية  /التحفيز
إن األســاليب التقليديــة لتقــويم األداء تفــرض مقــاييس أداء علــى العــاملين دون أن يكــون لهــم حــق
المشاركة في إعداد وتحديد أو مناقشة مدى عدالة هذه المقاييس من وجهة نظرهم ،وبالتالي يسلك
العــاملون ســلوكاً يهــدف إلــى تعظــيم مقيــاس أدائهــم حتــى ولــو كــان هــذا علــى حســاب الصــالح العــام
للمنش ـأة ،وغالب ـاً مــا يــؤدي هــذا الســلوك إلــى فشــل واجهــاض أي ب ـرامج للتحســين المســتمر ،وعلــى
العكــس تمام ـاً ،فــإن نمــوذج  BSCيقــوم علــى أســاس مشــاركة العــاملين فــي تحديــد مقــاييس األداء
التــي ســيلتزمون بهــا حتــى يمكــن تحقيــق االهــداف االســتراتيجية وبالتــالي يشــعر العــاملون بالرضــى
والعدالة وتدفعهم هذه المقاييس إلى سلوك يؤدي إلى التحسين المستمر ،مما يؤدي في النهاية الى
تدعيم الموقف التنافسـي للمنشـأة فـي مواجهـة منافسـيها فـي بيئـة األعمـال المعاصـر ذات التنافسـية
التغير.
الديناميكية سريعة ّ

 -7خاصية عدم إتاحة معلومات أكثر من القدرة التحليلية لمتخذي القرار
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حيث يقضى نموذج قياس األداء المتوازن على ظاهرة إتاحة معلومات أكثر من القدرة التحليلية
لمتخذ القرار –وما ينتج عنها من آثار سلبية متمثلة في إعاقة األداء اإلداري -نظ اًر ألن هذا
اء من المؤشرات المالية أو غير المالية والتي تتماشى مع
المقياس يركز على مجموعة محددة سو ً

السمات المؤثرة والتي تميز منشأة عن أخرى وهذا يعمل على القضاء على اآلثار السلبية المتمثلة
في إعاقة األداء االداري ،حيث إن إتاحة معلومات أكثر من الالزم له نفس اآلثار السلبية التي
تمثلها قلة المعلومات .
 2.2.7القواعد األساسية لتطبيق بطاقة األداء المتوازن
ويشير ( )Pim Roestوهو مدير واستشاري إداري أسترالي ،إلى أن هناك عدد من القواعد أطلق
عليها اسم القواعد الذهبية األساسية لتنفيذ بطاقة األداء المتوازن بشكل ناجح وهي (أبوقمر،
: )68-67 ،2009
 -1ضرورة تبني ودعم اإلدارة العليا لتطبيق مقاييس بطاقة قياس األداء المتوازن ،مع وجوب
أن يكون ذلك الدعم واضحاً لكل العاملين حتى يؤدي إلى التزام العاملين بالمقاييس .

 -2يجب اإلدراك بعدم وجود حلول معيارية تناسب كل المنظمات ،نظ اًر الختالف عوامل
البيئة الداخلية والخارجية التي تؤثر على تلك المنظمات .
 -3يجب إدارك أن تحديد وفهم استراتيجية المنظمة إنما هي نقطة البداية في مشروع بطاقة
قياس األداء المتوازن ،فعندما يتم تحديد األهداف بشكل واضح واختيار مجموعة من
المقاييس تتفق مع االستراتيجية وتعكس مدة تنفيذ األهداف المحددة .
 -4ضرورة إدراك أثر مؤشرات األداء على سلوك العاملين مع التأكد من أن تغيرها سيؤثر
على ذلك السلوك وذلك للتشجيع على التحسين .
 -5ضرورة إدراك صعوبة القياس الكمي لكل مقاييس األداء ،لذلك ينبغي أن ندرك أن هناك
مقاييس كمية ومقاييس كيفية.
 -6يجب تحديد عدد محدود من األهداف والمقاييس تتوافق مع السمات الفريدة التي تميز
كل تنظيم أعمال ،وال شك أن ذلك يقضي على ظاهرة إغراق اإلدارة بكم هائل من
المعلومات يفوق القدرة التحليلية لها وما يترتب عليه من إعاقة العمل اإلداري .
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 -7ضرورة االعتماد على مدخل االتصال من أسفل ألعلى ومن أعلى ألسفل التنظيم ،وذلك
إلدراك التغيرات المستمرة.
 -8يجب عدم البدء بتحليالت عميقة ولكن يفضل أن تبدأ بتحليالت بسيطة وتقريبية ،بهدف
التعلم والتحسين مع توسيع االستخدام بالتدرج حتى ال تكون هناك فجوة بين التحليل
والتطبيق .
 -9ضرورة إدراك دقة وبساطة أنظمة نقل المعلومات من البداية ،كي ال يتم نقل معلومات
خاطئة إلى المستخدم النهائي للنظام .
-10

ضرورة التركز على منح الحوافز المادية والمعنوية لكل من يساهم في تعميم

النظام أو تطبيقه ،وهذا يمثل دافعاً قوياً للمسؤولين عن تطبيق النظام .
كما أضاف (بالسكة )50 ،2012 ،بعض عوامل النجاح المثالية لتطبيق بطاقة األداء المتوازن
كالتالي :
 -1تميز فريق العمل بمشروع بطاقة األداء المتوازن باإلبتكارية واإلبداع وتقبل التحدي
والحماس والرغبة في إثبات الذات والقدرة على استشراف المستقبل .
 -2تدني االهتمام باألهداف الماضية والتركيز على االهتمام بالمستقبل .
 -3االهتمام باألصول غير الملموسة ودراسة تأثيرها على نتائج المنظمة .
 -4الندوات واللقاءات :غالباً ما يستلزم األمر عقد العديد من الندوات والمقابالت مع أكبر
عدد ممكن من األفراد وقد يتطلب األمر طرف أو أطراف خارجية وذلك في مختلف
خطوات التصميم والتطبيق .
 -5التدرج في عمليات التطبيق .
 -6العناصر الرئيسة لقياس األداء :يجب توافر األبعاد المكونة للنموذج والتي تتمثل في
المحاور األربعة وهي :المالية ،العمليات الداخلية ،العمالء والنمو والتعلم ،باإلضافة الى
البعد البيئي .
 -7ضرورة المراجعة الدقيقة :مراجعة أساليب توفير البيانات وتطويرها كما يجب االعتماد
على النظم اآللية لتسيير عمليات التحليل والمقارنة .
 -8وجود عملية تحليل تسبق عملية وضع االستراتيجية وتحديد عالقة السبب والنتيجة .
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 -9ضرورة األخذ بعين االعتبار البيئة المحيطة بالمشروع مع تفعيل البدء بالمشروع على
عينة اختبارية .
 -10دراسة السوق :يجب األخذ بعين االعتبار عند تطبيق بطاقة األداء المتوازن خصائص
السوق وما يتضمنه من منتجات ودورة حياتها وجودتها ،وكذا منافذ التوزيع ،ألن هذه
الدراسة من شأنها أن تحدد المزايا التنافسية المطلوبة ،وبالتالي تحديد الموارد الالزمة
والق اررات الواجب اتخاذها بشأن المقاييس الموضوعة .
 2.2.8بطاقة األداء المتوازن كنظام للمعلومات
تقوم بطاقة األداء المتوازن على تحقيق العديد من المزايا عند تطبيقها ،فهي أداة حديثة لتقييم
وتقويم األداء من خالل ترجمة أهداف المنشأة إلى مقاييس أداء تشغيلية ،هذه العملية من شأنها
أن تعطي مؤشرات حقيقية لمواضع القوة والضعف في مستويات المنشأة وأقسام العمل فيها ،فتقوم
بتزويد اإلدارة بكافة المعلومات الممكنة عن طريق متابعة األعمال على مدار الوقت وتقييمه في
كل فترة والعمل على معالجة االنحرافات فيه للوصول إلى غاية المنشأة في تحقيق استراتيجيتها .
ويتطلب تقييم االستراتيجية كم معين من المعلومات التي تتميز بالدقة والمصداقية ،وهذا ما توفره
بطاقة األداء المتوازن عن طريق توفير معلومات من الخارج وايصالها إلى الداخل من أجل اتخاذ
الق اررات؛ ألنه قبل البدء في وضع بطاقة األداء المتوازن يجب القيام بعملية تشخيص شامل للبيئة
الداخلية والخارجية ،وهذا ما ُيعد المصدر األساسي للمعلومات التي تساعد في عملية تصميم
بطاقة األداء المتوازن ،وتحديد المعايير الخاصة بكل محور .وكذلك تساعد في عملية التقييم

وذلك باتخاذ اإلجراءات التصحيحية وايصالها إلى األفراد أو المستويات التنفيذية .
(بالسكة)93 ،2012 ،
فالبعد المالي :تقوم فيه اإلدارة المالية بتزويد األطراف الداخلية والخارجية للمنشأة باألداء المالي
ُ

مفصلة عن نتائج األعمال،
عن طريق عرض القوائم والتقارير المالية وما يشملها من معلومات
ّ

والذي ُيع ّد أهم المعلومات الالزم توفرها في المنشأة لقياس مدى تحقيق واحد من أهم أهداف
المنشأة من ناحية تعظيم العوائد واألرباح على مدار السنوات ،وتخفيض التكاليف وااللتزامات،

سيما الق اررات
كما أن هذه المعلومات من شأنها أن تفيد في اتخاذ الق اررات االستراتيجية ال ّ

االستثمارية للمساهمين .
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وكذلك ُبعد العمالء :فإن قسم المبيعات وخدمة العمالء يوفر المعلومات الالزمة عن مدى
استجابة العمالء للمنتجات والخدمات المقدمة ودرجة رضاهم فيها ونسب البيع وأرباحها ،كما

ٍ
معلومات عن العمالء الجدد والحاليين والحصة السوقية ،ومدى فاعلية
تتيح لإلدارة العليا
استراتيجية المنشأة في جذب العمالء والحفاظ عليهم .
أيضاً ُبعد العمليات الداخلية :فمن أهم المعلومات الالزم توفرها لإلدارة العليا هي تلك المعلومات

الناتجة عن العمليات التشغيلية للمنشأة ،وذلك من خالل معلومات خطوط اإلنتاج ،والوقت،
والتكاليف الالزمين لذلك ،فضالً عن المعلومات الالزمة لعمليات التحسين المستمر ،ودرجة
استجابة المنشأة لرغبة العميل في تحسين الخدمة والمنتج ،وكذلك وقت التسليم وخدمات ما بعد

البيع والحاجة لفتح خطوط إنتاج جديدة حسب حاجة السوق لذلك .
ٍ
معلومات عن درجة رضى ووالء العاملين في المنشأة وكذلك
وبعد التعلم والنمو :الذي يوفّر
ُ
ٍ
معلومات عن حاجة الموارد البشرية للتنمية
انتاجيتهم وربحيتهم ،كما يوفّر بعد التعلم والنمو
والتطوير ،ودرجة كفاءتهم ،ومستوى قدراتهم ومهاراتهم في إنجاز األعمال ،هذا من شأنه أن يتيح
المعلومات الالزمة لالرتقاء بمستوى العاملين والوصول ألفضل ٍ
أداء ممكن.
ٍ
معلومات خاصة بمسؤولية المنشأة
وباإلشارة ُلبعد البيئة والمجتمع ،فيقوم هذا البعد على إتاحة
تجاه المجتمع والبيئة من تحقيق مصالح ذوي العالقة ،وكذلك التنمية البيئية والمجتمعية وفرض

السالمة البيئية في منتجاتها وخدماتها وتحقيق النفاذ والوصول لكافة شرائح المجتمع .
ٍ
معلومات اقتصادية واجتماعية وبيئية للمنشأة ،هذه المعلومات
إن ُبعد البيئة والمجتمع :يوفر
تتبلور على شكل مؤشرات أو مقاييس أداء تلزم المنشأة لتحليلها وتساعدها في الوقوف عند كل

واحدة منها حتى تحقق االستدامة مع البيئة الخارجية والمجتمع .
أما مؤشرات األداء االقتصادي فإنها تغطي األمور المرتبطة بالتعامالت االقتصادية للمنشأة
وتركز على كيفية تغير الوضع االقتصادي لأطراف أصحاب المصلحة نتيجة ألنشطة المنشأة،
وكذلك مؤشرات األداء االجتماعي التي تهتم بتأثير المنشأة على النظم االجتماعية داخل الموقع
التي تعمل به ،فيما تهتم مؤشرات األداء البيئي بتأثير المنظمة على النظم الطبيعية الحية وغير
الحية متضمنة النظم البيئية الحيوية واألرض والهواء والماء ،وتساعد تلك المؤشرات في تحديد
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التأثيرات البيئية األكثر أهمية واظهار وربط األهداف البيئية للمنشآت وتطوير الموظفين .
(عبدالحليم)8،9 ،2005 ،
عد نظاماً شامالً يتيح لإلدارة واألطراف ذوي العالقة المعلومات الالزمة
إن بطاقة األداء المتوازن تُ ّ
عن أداء المنشأة في كل جوانبها وأبعادها المالية منها وغير المالية ،األمر الذي يسمح لإلدارة
بتقييم وتقويم األداء في هذه األبعاد ومعالجة االنحرافات واالرتقاء بمنظومة األداء في سبيل
تحقيق أهداف المنشأة واستراتيجياتها وما يتعلق بذلك من ق اررات مستقبلية .
 2.2.9بطاقة األداء المتوازن كنظام استراتيجي
تعتبر بطاقة األداء المتوازن نموذجاً فعاالً إلدارات المنشآت في تقييم وتقويم أدائها وتحقيق
أهدافها االستراتيجية ،األمر الذي يمثل عامالً للنجاح والتميز في بيئة األعمال المعاصرة ، ،ولعل
وصف هذا النموذج بأنه خير ما أنتج العقل البشري في مجال تقييم األداء من قبل الباحثين
يعتبر مدخالً ألهمية وميزة تطبيقه ،كما أن تزايد استخدام نموذج بطاقة األداء المتوازن مؤخ اًر
خير دليل على ذلك .
ولعل اإلقبال الشديد على تطبيق أسلوب بطاقة األداء المتوازن هو ما نشرته مجلة فورتونا في
عددها رقم  46من أن كل عشرة شركات لديها استراتيجية واضحة ومحددة تفشل في تطبيق هذه
االستراتيجية ،األ مر الذي يعني أن المشكلة ال تكمن في وجود أو عدم وجود استراتيجية واضحة،
ولكنها تكمن في مقدرة الشركات على تطبيق هذه االستراتيجيات وهو األمر الذي تساهم بطاقة
األداء المتوازن في التغلب عليه ،ولعل ميزة بطاقة األداء المتوازن ال تكمن في المعايير الفردية
التي يتم قياسها ولكن في توفير وتوضيح العالقة بينهما ومدى مساهمة ذلك في تحقيق
استراتيجية المنشأة ( .البحيصي)7 ،2011 ،
ومن البديهي جداً أن يكون للمنشأة أهدافاً استراتيجية تسعى لتحقيقها دائماً ،تتمثل هذه األهداف
االستراتيجية في استم ارريتها في ممارسة نشاطها كأولوية قصوى وهدف أساسي من بين
أهداف أخرى ليست بدرجة أقل أهمية من االستمرار في النشاط،
األهداف ،ثم تأتي بعد ذلك
ٌ
كتحقيق ميزة تنافسية عالية ،وتحقيق أقصى مستوى نفاذ في السوق ،وكذلك تعظيم الحصة
السوقية ،فضالً عن تعظيم ثروة المساهمين وزيادة معدالت العوائد واألرباح للمنشأة في مقابل
تقليل نسب االلتزامات إلى أدنى حد ممكن .
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ويذكر ( )Deshpande, 2015, 202بأن بطاقة األداء المتوازن هي بطاقة أداء تصف الرؤية
المستقبلية للمنشأة ،تساعد في خلق مفهوم لنموذج شامل من االستراتيجية والتي بدورها تسمح
للموظفين برؤية كيف يساهمون في نجاح المنشأة ،وعند تطبيق بطاقة األداء المتوازن سيكون من
الواضح أنها ال تقيس األحداث التاريخية فقط ،بل إنها تخطط للمستقبل أيضاً ،ومن خالل ذلك
تستطيع االدارة نقل أهدافها المهمة .
ويضيف بأن بطاقة األداء المتوازن تعتبر خارطةً استراتيحيةً تشبه خارطة الطريق التي توصف
الخصائص الرئيسة لالستراتيجية للمستقبل األفضل .
(شكل رقم )2.2.1
بطاقة األداء المتوازن كنظام استراتيجي
الربحية

نموالدخل
البعد المالي



والءالعميل
رضاالعميل
بعد الزبائن والعمالء




الحفاظعلى
العميل
تكرارالتعامل 
رعايةالعميل 

تصميم خدمة مقدمة للعميل لسد حاجاته
قيمةالخدمةللعميل

جودةالخدمةالداخلية
بعد العمليات
الداخلية

مفهوم الخدمة :نتائج محسوسة للعميل
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إنتاجيةالعاملين

الحفاظعلىالعاملين
بعد العاملين

رضاالعاملين

(البحيصي)3-2 ،2011 ،
إن نموذج بطاقة األداء المتوازنة يساعد المديرين في القيام بأربع عمليات إدارية جديدة ،تعمل
بشكل مستقل أو متكامل على ربط األهداف االستراتيجية طويلة األجل باإلجراءات قصيرة
األجل( .دودين)6 ،2009 ،
 العملية األولى  :ترجمة الرؤية (. )Translating the Vision
 العملية الثانية  :توصيل االستراتيجية ،وتحقيق االتساق بين األهداف العامة للمنشأة
واألهداف الخاصة بأقسام المنشأة (. )Communicating and Linking
 العملية الثالثة  :التخطيط للعمل (. )Business Planning
 العملية الرابعة  :التغذية الراجعة والتعلم (. )Feedback and Learning
إن بطاقة األداء المتوازن تتميز عن األساليب التقليدية بأنها تنطلق من رؤية المنظمة والقيام
بترجمة الرؤية االستراتيجية للمنظمة إلى أهداف ،ويتم تحديد هذه األهداف باالعتماد على أبعاد
بطاقة قياس األداء المتوازن ،مع تحديد مقاييس ومؤشرات لقياس مدى تحقق األهداف.
(أبوقمر)62 ،2009 ،
ومن هنا يمكن إب ارز الدور الهام لبطاقة األداء المتوازن في تقييم االستراتيجية ،حيث إنها تحدد
المعايير الهامة لتقييم كل محور وذلك بتحديد لكل معيار القيمة المستهدفة أي المتوقعة
والمبادرات ،وهذا ما يسهل عملية التقييم وذلك بمقارنة النتائج الفعلية (المحققة) مع القيم
المستهدفة وتحديد الفجوات الحاصلة ،وبذلك يمكن تحديد اإلجراءات الصحيحة المناسبة في أقل
وقت وكفاءة عالية ،خاصة في الظروف التي تتميز بعدم التأكد والتعقيد وضيق الوقت .
(بالسكة)93 ،2012 ،
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إن األهداف التي تحددها اإلدارة العليا للمنشأة يتم تقييمها بتطبيق نموذج بطاقة األداء المتوازن
عن طريق محاورها األربعة ،فترتكز عملية التقييم على جوانب أربعة تُمثل األهداف العامة
للمنشأة ،هذه الجوانب كالتالي ( :أبوقمر)63 ،2009 ،
ويوضح الشكل التالي األهداف العامة لبطاقة األداء المتوازن والتي تُحقق بدورها الهدف
االستراتيجي للمنشأة .
(شكل رقم )2.2.2
األهداف العامة لبطاقة األداء المتوازن
ترجم اعرؤي االةتراتيجي اعمستقبدي
 ايضرح ؤي اإلدا ة
واةتراتيجيتهر
 اعحصول عدى إجمرع حول اعرؤي
اعمستقبدي

اعتغذي اعاكسي وأنشط اعتادم
 توضيح اعرؤي اعمشترك
واالنجرزات اعمحقق
 توفير مادومرت تغذي عكسي
اةتراتيجي
 تسهيل مراجا االةتراتيجي
وأنشط اعتادم

نموذج
اعقيرس
اعمتوازن





تحرير قنوات االتصرل ووةرئل اال تبراط
 توصيل االةتراتيجي عكرف
اعمستويرت االدا ي
 وضع األهراف اعرئيس
بط اعحوافز واعمكرفآت

بمقرييس األداء

إعراد خطط األعمرل
وضع األهراف اعفرعي
اعتخصيص اعفارل عدموا د
وضع أهراف اعقيرس

)(Kaplan & Norton, 1996
خطوات تقييم االستراتيجية باستخدام بطاقة األداء المتوازن
تتمثل عملية تقييم استراتيجية المنشاة في أربع خطوات رئيسة باستخدام بطاقة األداء المتوازن في
كل خطوة ،كالتالي( :بالسكة)94 ،2012 ،
 الخطوة  : 1تحديد ما يجب قياسه .
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 الخطوة  : 2تحديد المعايير المعتمدة في القياس والتقييم .
 الخطوة  : 3تقييم األداء .
 الخطوة  : 1اتخاذ اإلجراءات التصحيحية .
فالخطوة األولى تمثل القاعدة التي ستنطلق منها عملية التقييم.
ففي الجانب المالي يتم تحديد العمليات المالية ومؤشرات قياسها ،وكذا جانب العمالء يتم تحديد
المعايير الخاصة بالعمالء ،وأيضاً جانب العمليات الداخلية فيتم فيه تحديد دور المنشأة في
تحسين عملياتها والنفاذ للسوق ،وكذلك جانب التعلم والنمو حيث يتم فيه تحديد معايير تنمية
وتدريب الموارد البشرية.
والخطوة الثانية يتم فيها تخصيص معايير معينة (كمية ونوعية) لكل جانب أو ُبعد من أبعاد

بطاقة األداء المتوازن ،وهذا من شأنه أن ُيحدد بدقة مواطن القوة والضعف في كل جانب أو

مستوى أو قسم من أقسام المنشأة.

ثم الخطوة الثالثة التي تمثل جوهر هذه العملية ،ففيها يتم تقييم األداء الفعلي ومقارنته بما تم
التخطيط له ثم تتم عملية المعالجة والتقويم لنقاط االنحراف ،وهذه العملية تُمثل نسبة نجاح
تطبيق بطاقة األداء المتوازن في عملية تقييم االستراتيجية ،ففي ُبعد التعلم والنمو يتحقق النجاح

في رفع كفاءة وتنمية مهارات وقدرات الموارد البشرية وزيادة قيمتهم في المنشأة ،وفي ُبعد
العمليات الداخلية يكون النجاح من خالل االستجابة لمتطلبات السوق ورفع درجة الجودة في

المنتجات والخدمات المقدمة ،األمر الذي ينعكس نجاحه في ُبعد العمالء والذي يتمثل في تحقيق
رضى الزبون وتلبية حاجاته ،فيما يقود كل ما سبق لتحقيق الهدف المالي الذي يكمن النجاح فيه

بزيادة ثقة المستثمرين وتحقيق أعلى معدالت أرباح ونمو للعوائد .
ومن المالحظ أن عالقة السبب والنتيجة بين أبعاد بطاقة األداء هو ما يحقق االرتباط الوثيق
فيها ،األمر الذي ُيسهّل عملية تقييم األداء والمتابعة ،هذا من شأنه أن يقيس مدى نجاح
استراتيجية المنشأة باستخدام بطاقة األداء في تطوير األداء وتحقيق أهدافها .

وفي الخطوة األخيرة لتقييم االستراتيجية يتم اتخاذ اإلجراءات التصحيحية لكل نقاط الخلل
واالنحراف في مختلف المستويات واألبعاد ،وبالتالي يتحقق أفضل أداء ممكن عند معالجة
القصور بأسرع وقت متاح ( .بالسكة)97 ،2012 ،
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 2.2.10الخارطة االستراتيجية لبطاقة األداء المتوازن
وضمن العملية الثانية لتطبيق بطاقة األداء المتوازن في سبيل تحقيق استراتيجية المنشأة والتي
تقوم على توصيل االستراتيجية ،وتحقيق االتساق بين األهداف العامة للمنشأة واألهداف الخاصة
صمم ما ُيعرف بالخارطة
بأقسام المنشأة ( ، )Communicating and Linkingفقد ُ

االستراتيجية ،والتي تُعبر عن وصف األهداف االستراتيجية للمنشأة في صورة متسلسلة ومترابطة،

حيث تقوم بطاقة األداء المتوازن برسم هذه الخارطة في شكل سلسلة تعتمد على عالقة السبب
والنتيجة ألهداف كل ُبعد من أبعادها ،وال يمكن لهذا النموذج أن ينجح دون أن يحقق الرؤية
ٍ
أهداف فرعية مترابطة ومتتابعة تأتي في إطار إعداد الخارطة
والهدف منه من خالل
االستراتيجية .
وتعني هذه الخطوة االنتقال من االستراتيجيات الموصوفة إلى مناقشة ما نحتاجه لنجاح الرؤية
االستراتيجية بحيث تحدد المنظمة ما هي أكثر العوامل تأثي اًر على النجاح ضمن كل محور من
محاور بطاقة األداء المتوازن ( .المدهون والبطنيجي)53 ،2013 ،
تفصل بشكل واضح
وقد ذكر كابالن ونورتون مفهوم الخريطة االستراتيجية على أنها أداة شاملةّ ،

استراتيجية الشركة وأهدافها ،وتحدد العالقات المتبادلة بين هذه األهداف ،وكيفية الوصول لقياس
األداء ،من خالل محاور بطاقة األداء المتوازنة لتسهيل معالجتها ( .دودين)6 ،2009 ،

ومن األمور األخرى التي تظهرها الخريطة االستراتيجية عالقة السبب بالنتيجة لمقاييس تنظّم في
محاور بطاقة األداء المتوازنة ،وحتى تكون هذه المقاييس فاعلة في تحقيق االهداف فإن الشركة
تضع معدالت مستهدفة ،أو معايير أداء للنتائج التي يمكن أن تحققها ،وحتى يتحقق ذلك يتم
وضع برامج أو خطط قصيرة األجل ،وهذه المعايير الموضوعة مقارنة بالنتائج التي نحصل عليها
من قياس األداء في المحاور األربعة لبطاقة األداء المتوازنة ،تساعد الشركة في اتخاذ الق اررات
للتقويم والرقابة ،وتصحيح أي خلل في أداء أنشطتها وتطوير أعمالها إلى األفضل ( .دودين،
)6 ،2009
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شكل رقم ()2.2.3
الخارطة االستراتيجية لبطاقة األداء المتوزان

(دودين)6 ،2009 ،
يوضح الشكل السابق األهداف الفرعية لكل ُبعد من أبعاد البطاقة وترابطها معاً ضمن سلسلة
(عالقة السبب والنتيجة) بحيث تحقق في النهاية رؤية المنشأة وأهدافها االستراتيجية .

تبني بطاقة قياس األداء المتوازن كنظام متكامل لإلدارة االستراتيجية يعمل على تظافر كل
إن ّ
الجهود لتحقيق رؤية المنظمة وتحقق مزايا وقيمة مضافة للمنظمة أكثر من اعتماد ادارة المنظمة

على بعض األساليب اإلدارية االستراتيجية ،حيث تقوم البطاقة بتجميع األهداف االستراتيجية
والقيم المستهدفة والمبادرات التي تعمل على تحقيق األهداف والمقاييس المستخدمة والقيم الفعلية
والنتيجة النهائية في صفحة واحدة ،مما يسهل على إدارة المنظمة متابعة تحقيق رؤية المنظمة
واألهداف االستراتيجية ( .أبوقمر)84 ،2009 ،
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المبحث الثالث
فرض االستمرارية
 مقدمة معيار التدقيق الدولي رقم 570 مفهوم فرض االستم اررية وأهميته مفهوم الفشل المالي وأسبابه مؤشرات قياس استم اررية المنشأة مسؤولية اإلدارة في تقييم قدرة المنشأة على االستمرار -ملخص المبحث الثالث
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 2.3.1مقدمة
ٍ
تقوم المنشآت على
أساس ذو ُبعد استراتيجي -بغض النظر عن طبيعة نشاطها -فهدفها خاصةً

إن كانت منشأة ربحية هي االستمرار في نشاطها الطبيعي بل والصعود المستمر في بيئة
االعمال وتحقيق القوة التنافسية لديها .
فقيمة المنشأة تكمن في قدرتها على ممارسة نشاطها بشكل يضمن لها االستمرار في المدى

ٍ
سبيل
سيما عند احتدام صراع المنافسة في السوق ،ولم يكن للمنشأة من
القريب والبعيد ،ال ّ

للوصول إلى هذا الهدف االستراتيجي األول إال من خالل مؤشرات ودالئل واقعية عديدة ،تُتيح
فسر لهم أن المنشأة مستمرة وناجحة.
لجميع األطراف ما ُي ّ

ولتفسير فرض االستم اررية للمنشأة ال ُب ّد من توفر معلومات ذات مصداقية وواقعية عن أداء

المنشأة داخلياً وخارجياً ،وكما تم ذكره في المبحث السابق بأن قياس األداء هو أحد المقاييس
التي تُترجم مدى نجاح وتحقق األهداف االستراتيجية للمنشأة ،فقد كانت بطاقة األداء المتوازن

فعاالً لقياس أداء المنشأة الذي يقودها لتحقيق استراتيجيتها ويضمن لها االستمرار
مدخالً ونموذجاً ّ

في سوق العمل .

وقد أجريت دراسات في مجال تقييم فرض االستم اررية وتوصلت تلك الدراسات إلى أن المعلومات
المالية هي السائدة ،كالمؤشرات المتعلقة بالسيولة ،والربحية ،ومعدالت دوران المخزون،
والمدينين ،وتوازن الهيكل التمويلي ،والتي هي على درجة كبيرة من األهمية في مجال تقييم
االستم اررية ،ورغم أهمية المعلومات المالية في حالة التقييم هذه إال أن معظم الدراسات أشارت
إلى أهمية المعلومات غير المالية أيضاً في هذا المجال ( .الدوغجي)15 ،2008 ،
 2.3.2معيار التدقيق الدولي رقم 570
نطاق المعيار
.1

يتناول هذا المعيار مسؤوليات المدقق في تدقيق البيانات المالية المتعلقة باستخدام اإلدارة
الفتراض المنشأة المستمرة في إعداد البيانات المالية.

افتراض المنشأة المستمرة
.2

بموجب افتراض المنشأة المستمرة ،ينظر إلى المنشأة على أنها مستمرة في األعمال إلى
المدى المنظور .ويتم إعداد البيانات المالية لأغراض العامة على أساس المنشأة
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المستمرة ،ما لم تنوي اإلدارة تصفية المنشأة أو إيقاف العمليات أو لم يكن لديها بديل
واقعي غير القيام بذلك .ويمكن أن يتم أو ال يتم إعداد البيانات المالية لأغراض الخاصة
وفقاً إلطار إعداد التقارير المالية الذي يتعلق به أساس المنشأة المستمرة (مثالً ،أن يكون
أساس المنشأة المستمرة غير ذا عالقة ببعض البيانات المالية التي تم إعدادها على أساس
الضريبة في بعض نطاقات االختصاص) ،وعندما يكون من المالئم استخدام افتراض
المنشأة المستمرة ،يتم تسجيل األصول وااللتزامات على أساس أن المنشأة ستكون قادرة
على تحقيق أصولها والوفاء بالتزاماتها في سياق األعمال الطبيعي( .الفقرة أ)1
مسؤولية تقييم قدرة المنشأة على االستمرار كمنشأة مستمرة
.3

تحتوي بعض أطر إعداد التقارير المالية على متطلب صريح لإلدارة لعمل تقييم محدد
لقدرة المنشأة على االستمرار كمنشأة مستمرة ،وعلى معايير تتعلق بالمسائل التي سيتم
دراستها واإلفصاحات التي سيتم عملها فيما يخص المنشأة المستمرة .فعلى سبيل المثال،
يقتضي معيار المحاسبة الدولي 1من اإلدارة عمل تقييم لقدرة المنشأة على االستمرار
كمنشأة مستمرة .يمكن أيضا تحديد المتطلبات التفصيلية المتعلقة بمسؤولية اإلدارة عن
تقييم قدرة المنشأة على االستمرار كمنشأة مستمرة وافصاحات البيانات المالية ذات العالقة
في القانون أو النظام.

.4

قد ال يوجد في أطر إعداد التقارير المالية األخرى متطلب صريح يقتضي من اإلدارة عمل
تقييم محدد لقدرة المنشأة على االستمرار كمنشأة مستمرة .لكن ،وبما أن افتراض المنشأة
المستمرة يعتبر مبدأ أساسياً في إعداد البيانات المالية كما هو وارد في الفقرة  ،2فإن إعداد
البيانات المالية يقتضي من اإلدارة عمل تقييم لقدرة المنشأة على االستمرار كمنشأة مستمرة
حتى لو لم يشمل إطار إعداد التقارير المالية على متطلب صريح للقيام بذلك.

.5

يشمل قيام اإلدارة بعمل تقييم محدد لقدرة المنشأة على االستمرار كمنشأة مستمرة عمل
تقديرات ،في مرحلة معينة من الوقت ،حول النتائج المستقبلية المشكوك فيها المتأصلة
لأحداث أو الظروف .وتعتبر العوامل التالية ذات عالقة بالتقدير:
 تزداد درجة الشك المرافقة لناتج حدث أو ظرف بشكل جوهري كلما كان وقت حدوث
الحدث أو الظرف أو الناتج أبعد في المستقبل .ولهذا السبب ،تحدد معظم أطر
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إعد اد التقارير المالية التي تقتضي تقييم إدارة صريح الفترة التي يتعين على اإلدارة
فيها أخذ كافة المعلومات المتوفرة بالحسبان.
 حجم ومدى تعقيد المنشأة وطبيعة وظروف أعمالها ودرجة تأثرها بالعوامل الخارجية
على التقدير المتعلق بناتج األحداث أو الظروف.
 أي تقدير حول المستقبل يستند إلى المعلومات المتوفرة في وقت عمل التقدير.
ويمكن أن تؤدي األحداث الالحقة إلى نتائج غير منسجمة مع التقديرات التي كانت
معقولة في وقت عملها.
 2.3.3مفهوم فرض االستمرارية
يعتبر فرض االستم اررية للمنشأة هو أحد الفروض المحاسبية األربعة المتعارف عليها والمقبولة
عموماً إلى جانب فرض الدورية وفرض وحدة القياس والوحدة المحاسبية ،وهي تختلف في
مضمونها عن المبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمقبولة قبوالً عاماً أيضاً ،فالفروض هي
إطار فكري للمحاسبة ،أما المبادئ فهي اإلطار العملي التي ترتكز عليها ،فالمحاسبة تنطلق من
هذه القواعد والمبادئ التي تقوم على تبرير وضبط والتحكم بالممارسات المحاسبية والتي عرفت
بمصطلح ) (GAAPوهي المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً .
لقد جاء في تعريف طبيعة هذا المفهوم (فرض االستم اررية) بأن "الشركة تنشأ لتستمر من فترة
إلى أخرى مع القدرة على مقابلة التزاماتها عندما يحل أجل السداد دون الحاجة إلى تخلص
جوهري من موجودها ،او تغيير هيكل ديونها ،أو اإلضرار إلى تخفيض حجم عملياتها".
(شاكر)79 ،2013 ،
ومن المعلوم أن فرض االستم اررية واحد من أربعة افتراضات أساسية التي تشكل هيكل المحاسبة
المالية ،اذ ُيبنى هذا الفرض على افتراض أن شركات األعمال مستمرة لفترة تكفي لتحقيق أهدافها
والوفاء بالتزاماتها ،ونظ اًر لتعرض الشركة خالل فترة حياتها إلى مختلف أنواع التهديدات الداخلية

والخارجية ومنها احتمال تعرضها إلى إعسار وتعثر مالي فضالً عن آثار األزمة المالية العالمية
على مختلف أنشطتها ،كل ذلك أدى إلى ترسيخ مسؤولية ادارة الشركة للتحقق من فرض
االستم اررية عند إعداد بياناتها المالية واإلفصاح عن أية مخاطر وأية مؤشرات تهدد استم اررية
الشركة ( .شاكر)74 ،2013 ،
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ومن منظور آخر ..يرى بعض الباحثين أن االستم اررية تخضع للحكم الشخصي لمدقق
الحسابات في كل حالة من الحاالت على حدة ،فالمراقب يجب عليه أن يبحث أوالً عن أدلة
تشير إلى عدم االستم اررية فإن لم يجد يمكنه أن يستنتج أن الوحدة المحاسبية مستمرة في أعمالها
في المستقبل المنظور ،وعلى ذلك فإن االستم اررية هي نتيجة وليست فرضاً علمياً أو بديهية
يجب التسليم بها ،بالمعنى العلمي للفروض أو المسلّمات دون دراسة أو تمحيص في كل حالة
على حدة للتأكد من عدم وجود أدلة تشير إلى العكس ،وبالتالي تكون القوائم المالية غير
صحيحة أو مضللة ( .الدوغجي)9 ،2008 ،
 2.3.1أهمية فرض االستمرارية
لقد انطلقت أهمية هذا الفرض من الهدف الجوهري الذي تسعى المنشآت لتحقيقه دائماً وهو حسن
تسيير أعمالها واالستمرار في نشاطها لفترة غير محدودة وبصعود مستمر في بيئة األعمال مالم
توجه لعكس ذلك ،فكان ال بد من تظافر كل الجهود في سبيل تحقيق هذ االستقرار
يكن هناك ّ

الذي يقود لتحقيق أهدافها بقوة وثبات .

دور محورياً وأساسياً في التقرير واإلفصاح عن
إن لمسؤولية اإلدارة عند إعداد قوائمها المالية اً
المعلومات الالزمة لكافة األطراف الداخلية والخارجية ،كما أن لمدقق الحسابات الداخلي
دور ومسؤولية متكاملين ومتوازيين مع مسؤولية ودور اإلدارة في التقرير عن ذلك عند
والخارجي اً
مراجعة وتدقيق القوائم المالية ،وبالتالي تصبح معالم الطريق واضحة لدى كافة األطراف عن أداء
الحكم عليها بأنها مستمرة في نشاطها .
المنشأة و ُ

ويرى (الدوغجي )10-9 ،2008 ،بأن فرض االستم اررية يعتبر االساس المنطقي الذي ترتكز
عليه المبادئ المحاسبية المتعارف عليها ،لذلك من البديهيات أو المسلمات المحاسبية أنها تعتبر
الركيزة األساسية لبناء النظرية المحاسبية واشتقاق المبادئ المحاسبية ،كما يساعد على تفسير

المبادئ العلمية المطبقة في الحياة العملية ،كما ويسهم أيضاً في تحسينها وتطويرها ،كما وأن
فرض االستم اررية هو األساس الذي ُيبنى عليه فرض الدورية والذي يتطلب تقسيم الحياة
االقتصادية للوحدة المحاسبية إلى فترات زمنية قصيرة نسبياً يتم فيها إعداد القوائم المالية لقياس

الدخل والمركز المالي والتدفقات النقدية ،ويرى أيضاً أن اتباع أساس االستحقاق والتفرقة بين
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المصروفات االيرادية والمصروفات الرأسمالية والمحاسبة عن اندثار األصول الثابتة وتكوين
المخصصات واالحتياطات  ..الخ ،يعني التسليم بفرض االستم اررية .
 2.3.5مفهوم الفشل المالي وأسباب
يقول  Beaverفي تعريف الفشل المالي من الناحية العملية "بأن الشركة فشلت عند حدوث
االفالس ،أو في حالة عدم سداد الديون ،أو فوائدها ،أو عدم سداد حسابات المصاريف ،أو عدم
سداد األرباح المستحقة لحملة األسهم" (عماري)40 ،2015 ،
ويعني الفشل المالي هو عدم قدرة الشركة على تحقيق أهدافها المالية ،مما يؤدي إلى إعالن أو
تأكيد االفالس القانوني لها أو خضوعها إلعادة تنظيم بإشراف مسجل الشركات ،إذ أن دائرة
مسجل الشركات تتابع أعمال الشركات دورياً من خالل حساباتها وتقاريرها ومحاضر اجتماعاتها،
فإن تكررت خسائر الشركة يقوم مسجل الشركات بتوجيه انذار للشركة بتصويب وضعها المالي
بإطفاء الخسائر أو زيادة رأس المال ( .شاكر)81 ،2013 ،
وذهب البعض إلى التفرقة بين التعثر المالي والفشل المالي على اعتبار أن التعثر المالي حالة
تسبق الفشل المالي وقد ال تؤدي إليه بالضرورة ،واستند في هذه التفرقة إلى استخدام معيار
المرونة المالية وعليه فإن :
التعثر المالي يعني نقص عوائد األسهم أو توقفها أو التوقف عن سداد االلتزامات في مواعيدها،
وأما الفشل المالي يعني التوقف كلياً عن سداد االلتزامات أو االفالس وتوقف النشاط .
(الغصين)22 ،2004 ،
كما أنه عند التفريق بين الفشل المالي واإلفالس ،فإنه يمكن للباحثين استخالص تعريف للفشل
المالي بأنه المرحلة التي تعاني فيها الوحدة االقتصادية من العسر المالي الفني ،ثم العسر المالي
الحقيقي ،وصوالً إلى الفشل االقتصادي ،في حين يمكن تعريف اإلفالس بأنه اللحظة التي يتقرر
فيها تصفية الوحدة االقتصادية بالشكل القانوني نتيجة لكونها تعاني من الفشل المالي بشكل شبه
أكيد .وقد تكون النتيجة الحتمية للفسل المالي هي اإلفالس والتصفية ،ومن ثم توقّف الشركة عن
مزاولة نشاطها ،ونالحظ في بعض الحاالت أن هذا األمر قد ال يتحقق .
(جبل وآخرون)306 ،2009 ،
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أسباب الفشل المالي
عندما نتحدث عن الفشل المالي ألي منشأة ،فإن ذلك يقودنا للتعرف على أسباب وعوامل هذا
الفشل ،والتي تتباين من منشأة ألخرى بحسب البيئة الداخلية والخارجية والتي تؤثر بطريقة مباشرة
على أدائها .
من هذه االسباب والعوامل ( :عماري)45-43 ،2015 ،
 أسباب إدارية :
من أهم االسباب التي تؤدي إلى تعثر المنشأة وغياب األفراد القياديين األكفاء،
والصراعات بين أطراف الهرم التنظيمي للمنشأة ،وكذلك تغلب المصالح الخاصة
للمساهمين والمالك ،التي تؤدي إلى ظهور اختالالت إدارية نذكر منها :
 ضعف إدارة المنشأة وعدم كفاءتها . ضعف الجانب الرقابي اختيار فريق سيء للعمل ليس لديه المرونة والقدرة على التغيير . أسباب مالية :
من األسباب التي تؤدي إلى إفالس المنشآت ضعف هيكلها التمويلي ،وكذلك االنفاق غير
العقالني الذي ال يتناسب وايرادات المنشأة الذي يؤدي إلى فشلها بظهور اختالالت مالية منها :
 اختالل الهياكل التمويلية وارتفاع كلفة المصادر التمويلية . الخسائر المتراكمة أو قلة األرباح بسبب المنافسة . فقدان للسيولة النقدية وعجز عن الوفاء بديونها تجاه مختلف دائنيها . االعتماد على البنوك ودفع فوائد عالية . تراكم ديون المنشأة بصورة تؤثر بالسلب على نتائج أعمالها . أسباب تسويقية :
إن انفتاح األسواق العالمية على بعضها يؤدي إلى ارتفاع المنافسة ،وبالتالي ارتفاع التكاليف
التسويقية ،التي يمكن أن تكون سبباً لتعثر المنشأة وبالتالي فشلها ،وقد تظهر اختالالت تسويقية
منها :
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 المنافسة الشديدة وعدم قدرة المنشأة على الوقوف بوجه المنافسين . عدم القدرة على تقدير حجم المبيعات واألرباح المتوقعة . ارتفاع تكاليف السوق . أسباب اقتصادية :
هناك العديد من األسباب االقتصادية تؤدي إلى فشل المنشآت نذكر منها :

 العوامل االقتصادية والمتمثلة بالظروف االقتصادية المحلية للبيئة التي تعمل فيإطارها المنشأة ،وكذلك الظروف االقتصادية الدولية .
 التقلبات الحادة في أسعار الصرف والتضخم التي أدت الى تصاعد قيمة مديونيةالعديد من المنشآت المقترضة بصورة أدت إلى اختالل في الهيكل التمويلي .
 أسباب فنية وانتاجية :
هناك العديد من األسباب الفنية ،واإلنتاجية ،تؤدي بالمنشآت للفشل المالي منها :
 التطورات التكنولوجية المتسارعة وعدم إمكانية المنشآت مسايرتها . أخطاء في إعداد دراسة الجدوى الفنية منذ البداية . استخدام وسائل تكنولوجية غير مناسبة ،أو ذات جودة منخفضة أو غير مالئمة معقدرات ومهارات العمالة .
 أسباب خارجية :
تتأثر المنشأة بالمحيط الخارجي ،وتؤثر فيه ،هذه العالقة التي تربطها واألطراف المكونة لهذا
المحيط قد تؤدي إلى ظهور أسباب خارجية تؤدي إلى فشل المنشآت منها :
 ظاهرة العولمة وما لها من تأثير كبير على فشل كثير من المنشآت ،بسبب سيطرةالمنشآت العمالقة على أسواق الكثير من البلدان النامية .
 مشكالت التعامل مع اإلدارة الحكومية كمشاكل مع أجهزة الضرائب ،والجمارك،عد من أسباب تأخر المنشآت في تنفيذ برامجها الزمنية .
واالستيراد ،وقد تُ ّ
كما أن هناك عوامل استراتيجية للفشل المالي ،حيث يذكر (بوشاقور )15 ،2016 ،بأن فرص
االستم اررية للمؤسسات تحقق النمو والتوسع وال يمكن تحقيقهما في ظل غياب الوسائل الالزمة
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لذلك؛ ألنها تتطلب تغيرات هيكلية مما يستوجب توفر استراتيجيات محكمة تنتهجها المؤسسات
في مجال التسيير االستراتيجي ،كما أن عدم التنويع في العمالء والتبعية لطرف (عميل واحد)،
قد يؤدي إلى تعثر أو فشل المنشأة في حال تعثر هذا العميل" ،ال تضيع البيض في سلة واحدة".
 2.3.6مؤشرات قياس استمرارية المنشأة
حدد االتحاد الدولي للمحاسبين ) (IFACضمن المعيار الدولي  570بعض المؤشرات التي تشير
إلى ضعف استم اررية الشركة وقام بتصنيفها إلى مؤشرات مالية ،وتشغيلية ومؤشرات أخرى .
 مؤشرات مالية  ،وتتمثل بما يلي ( :شاكر)79 ،2013 ،
 زيادة المطلوبات المتداولة على الموجودات المتداولة ،وقرب استحقاق قروض ذات أجلمحدود دون وجود امكانية متوقعة للسداد .
 ظهور النسب المالية األساسية بشكل سلبي . خسائر تشغيلية متكررة ،وتأخر توزيعات األرباح المعلن عنها أو التوقف عن توزيعها،وعدم القدرة على تسديد استحقاقات الدائنين في موعدها ،وكذلك اصرار الموردين ودائني
البضاعة على التعامل نقداً ،وعدم القدرة في الحصول على التمويل الالزم لتطوير منتج
جديد ،أو استثمار آخر ضروري .
 مؤشرات تشغيلية
وتتمثل بـ (فقد مديرين مهمين دون ايجاد من يحل محلهم ،فقدان سوق رئيس أو امتياز ،أو مورد
رئيس ،صعوبات لها عالقة بالقوى العاملة ،أو نقص في المستلزمات الهامة) .
 مؤشرات أخرل
وتتمثل بـ (عدم االلتزام بمتطلبات رأس المال ،أو المتطلبات القانونية األخرى ،فضالً عن قضايا
قانونية قائمة ضد الشركة يمكن أن تنشأ عنها أحكام ال تستطيع الوفاء بها ،تغيير في السياسات
والقوانين الحكومية) .
الحكم على المنشأة أنها مستمرة أو ال ،فإن هنالك نسب
وبجانب المؤشرات التي من خاللها يتم ُ

تحليلية تستخدم في تحليل البيانات المالية للمنشأة نذكر منها ما يلي( :شاكر)85-82 ،2013 ،
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 نسب تحليل الربحية مثل :
 نسبة العائد على حقوق الملكية = صافي الربح  /اجمالي حقوق الملكية .وهو مقياس لربحية كل من ق اررات االستثمار والتمويل .
 نسبة العائد على االستثمار = صافي الربح  /األصول (الموجودات) .وهو مقياس لمدى نجاح إدارة الشركة في استخدام األموال المتاحة .
 نسبة مجمل الربح إلى المبيعات = مجمل الربح  /صافي المبيعات .وهو مقياس مدى كفاءة إدارة الشركة في استخدام مواردها ،وتحليل االتجاه الداخلي
لأداء وأيضاً في عمل المقارنات الخارجية .
يذكر (نديم )39 ،2013 ،بأنه تعد مؤشرات الربحية من أهم المؤشرات التي يعتمد عليها
المحللون الماليون ومستخدمو القوائم المالية في تقييم أداء الوحدة االقتصادية ،وتسعى الوحدات
االقتصادية ذاتها إلى تحقيق أعلى معدل ممكن لهذه المؤشرات في ضوء تحقيق األهداف األخرى
مثل السيولة وغيرها اقتناعاً منها بأهمية هذه المؤشرات في تقييم األداء .
 نسب تحليل السيولة مثل :
 نسبة التداول = الموجودات المتداولة  /المطلوبات المتداولة .وهي مقياس قدرة الشركة للوفاء بالتزاماتها .
 نسبة النقدية = الموجودات النقدية  /المطلوبات قصيرة األجلوهي مؤشر على قدرة الشركة على سداد االلتزامات قصيرة األجل .
 نسبة المخزون إلى رأس المال العامل = المخزون ( /الموجودات المتداولة –المطلوبات المتداولة)
وهي مؤشر لقياس نسبة الخسارة المحتملة التي يمكن أن تتعرض لها المنشأة نتيجة
االنخفاض في المخزون ،وأن انخفاض النسبة داللة في صالح الشركة .


92

االاطر اعنظري عدر اة

اعفصل اعثرني

 نسب تحليل النشاط
تهتم نسب النشاط بقياس مدى فعالية المنشأة في استخدام مواردها المالية المتاحة لها والرقابة
عليها ،وتفرض تلك النسب وجود توازن مناسب بين مبيعات المنشأة وموجوداتها المخزون
والمدينين والموجودات الثابتة .
 معدل دوران صافي الموجودات الثابتة = صافي المبيعات  /الموجودات الثابتة .وهو يقيس مدى كفاءة الشركة في استخدام موجوداتها الثابتة لتوليد المبيعات أو
اإليرادات .
 معدل دوران المخزون = المبيعات  /المخزونوهو يقيس عدد المرات التي يتحول فيها المخزون إلى مبيعات .
 معدل دوران رأس المال العامل = صافي المبيعات  /رأس المال العاملوهو يقيس كفاءة استخدام رأس المال العامل لتوليد المبيعات .
 معدل دوران اجمالي الموجودات = صافي المبيعات  /اجمالي الموجودات (المتداولة +الثابتة)
وهو يقيس مدى كفاءة الشركة في استخدام موجوداتها لتوليد المبيعات أو اإليرادات .
 نسب هيكلة رأس المال (أو نسب الرفع المالي)
وتستخدم هذه النسب لتقييم قدر الشركة على الوفاء بالتزاماتها طويلة األجل إذ أنها تهم كل
المالكين والمقرضين للمنشأة على المدى الطويل ومنها :
 نسبة الموجودات الثابتة إلى حقوق الملكية :وهي تشير إلى المدى الذي يمكن للمنشأة استثمار أموال المالكين في شكل
موجودات ثابتة ذو معدل دوران منخفض ولتحديد نوع التمويل الذي تستخدمه
مستقبالً .
 نسبة المطلوبات المتداولة إلى حقوق الملكية :وهي تشير إلى العالقة بين األموال التي يقدمها مالكي المنشأة بالمقارنة مع األموال
المتدفقة عن طريق المطلوبات المتداولة .
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 نسبة إجمالي الديون إلى إجمالي الموجوداتتبين مدى مساهمة المقرضين في تمويل استثمارات المنشأة .
وهي ّ
 2.3.7مسؤولية االدارة في تقييم قدرة المنشأة على االستمرار
مما تم ذكره سابقاً في هذا المبحث تحديداً في معيار التدقيق الدولي رقم " 570المنشأة المستمرة"
وكذلك مؤشرات قياس االستم اررية ،هناك بعض النقاط التي يلزم على اإلدارة أن تأخذها بعين
االعتبار في سبيل تقييم قدرتها على االستمرار في نشاطها .
 .1دراسة وتحليل البيانات والقوائم والمؤشرات المالية للسنة الحالية ومقارنتها بالسنوات السابقة .
 .2االلتزام بالمعايير الدولية للمحاسبة ال سيما معيار العرض واإلفصاح عن القوائم المالية
وكافة المعلومات ذات الصلة .
 .3اإلفصاح عن المؤشرات السلبية عند تحليل القوائم المالية من قبل المدقق الداخلي مثل :
 خسائر تشغيلية متكررة . تأخر توزيعات األرباح المعلن عنها أو توقفها . عدم القدرة على الوفاء بااللتزامات . .4دراسة القوة التنافسية في السوق ،ومحاولة تجنب فقدان المكانة أو الحصة السوقية للمنشأة،
ومالئمة األسعار والجودة في المنتجات .
 .5التأكد من الخطط التمويلية للمنشأة واعادة جدولة الديون وترشيد اإلنفاق .
 .6التأكد من عدم وجود دعاوى قضائية على المنشأة ودراسة نتائجها .
 .7التأكد من عدم وجود مشكالت عمالية أو فقدان إداريين مهمين دون توافر البديل المناسب .
 .8التأكد من التشريعات الجديدة المتعلقة بنشاط المنشأة وامكانية أن يكون لها تأثير ايجابي
على مستقبل المنشأة .
 .9تدقيق الديون غير المسددة وأعمارها وامكانية تحصيلها .
 .10البحث والتطوير والحصول على تقنية جديدة لتحسين المنتجات والخدمات ،والذي بدوره
يعزز القوة التنافسية للمنشأة في السوق .
 .11تقييم وتحسين نظام الرقابة الداخلية ونظام المعلومات الخاص بالمنشأة بما يحافظ على
استم ارريتها .
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سيما االستثمار في الموارد البشرية
 .12إعادة تقييم استثمارات المنشأة في نهاية كل عام ال ّ
وفتح خطوط انتاج جديدة .

 .13أخذ المدقق الداخلي في اعتباره المخاطر الجوهرية التي قد تؤثر على أهداف المنشأة
والتي ال يمكن اكتشافها من خالل إجراءات التأكد وحدها .
 .14التأكد من وجود رقابة على المخرجات في العملية اإلنتاجية وتشخيص المعوقات واألسباب
التي أدت اليها ،وتقديم المقترحات لتحسين جودة تلك المخرجات والتي تؤثر على
استم اررية المنشأة .
 .15التأكد من االستخدام األمثل لموارد المنشأة وتقدير مقترحات للتحسين المستمر .
 .16التحقق من وجود عمليات تخطيط لإلنتاج وجدولتها والوقوف على المعوقات في العمليات
التشغيلية .
 .17التأكد من قيام المنشأة بوضع خطط للتنمية والحوافز والدعم والتدريب المستمر لمواردها
البشرية لتحقيق أفضل النتائج .
 .18أخذ مجلس اإلدارة بتوصيات المدقق الداخلي والخارجي في النواحي المالية واالقتصادية
والفنية ذات العالقة .
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المبحث الرابع
بناء العالقة التكاملية بين محاسبة الموارد البشرية وبطاقة األداء
المتوازن لتحقيق فرض االستمرارية للشركات
 مقدمة بناء العالقة بين أداء الموارد البشرية وبطاقة األداء المتوازن تحقق العالقة بين بطاقة أداء الموارد البشرية وبطاقة األداء المتوازن في تحقيقاستراتيجية المنشآت
 العالقة التكاملية بين محاسبة الموارد البشرية وبطاقة األداء المتوازن في تحقيقفرض االستم اررية
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 2.1.1مقدمة
لقد تحدث الباحث في المبحثين األول والثاني عن المتغيرين المستقلين لهذا البحث ،حيث تعرض
في المبحث األول لمفهوم المحاسبة عن الموارد البشرية وأهمية تطبيقه في المنشأة واعتبار كافة
استثمار في أصل من
التكاليف المستنفذة في الحصول على الموارد البشرية وتدريبها ،إنما هو
ٌ

أصول المنشأة ،حيث حققت بذلك شروط اعتبارها كأصل ،وذلك ألنها تقبل القياس والتحديد ،كما
أن لديها قدرة إنتاجية وتحقق منافع مستقبلية من خالل ما تساهم به في تحقيق أهداف المنشأة،
وكذلك فإن العقد المبرم بين المنشأة والعنصر البشري (الموظف) يكون قد حقق شرط قابليتها
للملكية ،فتصبح الموارد البشرية مملوكة للمنشأة بناء على ٍ
عقد متفق عليه بين الطرفين .
ً

تحدث فيه الباحث عن بطاقة األداء المتوازن ،وأن هذا المفهوم
وباالنتقال للمبحث الثاني والذي ّ
بات ُيشكل بؤرة اهتمام واسعة في مجال األداء وتخطيط األعمال ،حيث اتفق الباحثون والعلماء
على أن مفهوم بطاقة األداء المتوازن هو خير ما أنتج العقل البشري في مجال التخطيط والرقابة

للخمسة وسبعين سنة الماضية ،نظ اًر لعمق أهميتها وتأثيرها في تحقيق استراتيجية المنشأة .
إن بطاقة األداء المتوازن تقوم على أبعاد أربعة تحقق في جوهرها أهداف المنشأة ،أما البعد
األول وهو البعد المالي فهدفه تحقيق أفضل النتائج من العوائد واألرباح باستمرار ،وكذلك خفض
البعد الثاني هو ُبعد العمالء وهدفه يتمثل في تلبية حاجة العمالء
التكلفة ألدنى مستوياتها ،و ُ
ٍ
ٍ
البعد الثالث وهو
والسوق ،وتحقيق أفضل عائد منهم ،وكذا جذب عمالء جدد وتحقيق رغباتهم ،و ُ
ُبعد العمليات الداخلية فإن هدفه يقوم على تحقيق أفضل المخرجات من السلع والخدمات بجودة

البعد الرابع وهو
عالية وتطوير آلية العمل وتقليل المشاكل والعيوب ،وكذلك سرعة اإلنتاج ،أما ُ
بعد التعلم والنمو فهدفه تحقيق أفضل رضى وأداء للعاملين من خالل برامج التدريب والتطوير

والتنمية .
إن استراتيجية المنشأة تنطلق من تحقيق الهدف األول لها وهي االستمرار في نشاطها على
المدى البعيد ،وال يتحقق ذلك إال من خالل المحافظة على االستقرار المالي بل زيادة النمو
ٍ
مكانة كبيرة في السوق ،هذا الفرض (فرض االستم اررية) هو من
والصعود في المنافسة وكسب
الفروض األساسية التي ُبنيت عليه المحاسبة ،فالمنشأة مستمرة اذا كانت هناك معلومات تشير
الى ذلك حقيقةً وال نية لتصفية المشروع من ِقبل ُم ّالكه .
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وعند اعتبار المنشأة مستمرة في نشاطها ،فإن ذلك يخضع لمؤشرات قياس مالية وأخرى تشغيلية،
وكذلك نسب تحليلية مثل السيولة والربحية ،أيضاً هناك اجراءات تأخذها إدارة المنشأة في عين

االعتبار لتحقيق فرض االستم اررية من هذه االجراءات :عمل مقار ٍ
نات بين السنة الحالية وسنوات
سابقة ،وتحليل السوق والمنافسين ،وتقييم وتحسين الخطط التمويلية وكذلك نظام الرقابة الداخلية
واالستثمارات وخطوط االنتاج الى غير ذلك .
 2.1.2عالقة السبب والنتيجة بين أبعاد بطاقة األداء المتوازن
إن األبعاد األربعة المكونة لبطاقة األداء المتوازن هي ركائز أساسية في طبيعة عمل المنشأة،
حيث أنها تحقق أهداف المنشأة بالتتابع من خالل عالقة تسمى عالقةُ السبب والنتيجة بين
األبعاد األربعة ،فلكل نتيجة متحققة ال ُبد له من مسببات وعوامل أوجدت تلك النتيجة ،ولشرح

هذه العالقة في بطاقة األداء المتوازن فإن:

(شكل رقم )2.4.1
عالقة السبب والنتيجة بين أبعاد بطاقة األداء المتوازن
بار اعامالء
تدبي حرج اعامالء
واعسوق بمنتجرت ذات
جودة عرعي وجذب
عمالء جرد

بار اعامديرت اعراخدي
تحسين اعامديرت
اعراخدي وتطوير اعسدع
واعخرمرت وتقديل
اعايوب وةرع االنترج

بار اعتادم واعنمو
برامج تر يب وتنمي
وتطوير مهر ات
اعارمدين
يحقق

اعبار اعمرعي
تاظيم اعاوائر
واال برح وتحقيق
اعنمو اعمرعي وخفض
اعتكرعيف

يحقق

يحقق

)من إعداد الباحث(
إن مقاييس األداء المحددة ضمن المحاور األربعة تتفاعل فيما بينها وتصب في المحور المالي،
يتبين أنه كلما زادت معنويات العاملين كلما أدت إلى تقديم خدمات وسلع ذات جودة عالية
حيث ّ
للعمالء ،وهذا يؤدي إلى رضاء العمالء بدرجة عالية تجاه المنشأة ومن ثم هذا الرضاء يؤدي إلى
تخفيض الحسابات المدينة وبالتالي إلى زيادة العائد على رأس المال المستثمر ،كما يتضح من
جهة أخرى أن معنويات العاملين العالية تؤدي إلى زيادة اقتراحاتهم باتجاه تحسين وتطوير


98

االاطر اعنظري عدر اة

اعفصل اعثرني

الخدمات وبالتالي يقلل من الخدمات البدائية غير المجدية ويزيد من المصروفات التشغيلية التي
تنعكس على تخفيض العائد على رأس المال المستثمر ( .أبوجزر)63 ،2012 ،
 2.1.3بناء العالقة بين أداء الموارد البشرية وبطاقة األداء المتوان
إن المستقبل يوحي بضرورة ربط المحاسبة عن تكلفة الموارد البشرية مع بطاقة األداء المتوازن،
وذلك ألن مفهوم المحاسبة عن تكلفة الموارد البشرية يفتقر لعدم اعتماده في استراتيجيات
سيحل المشكلة ،بل على العكس ،سيكون هناك
األعمال ،ولكن ربط هذا المفهوم مع بطاقة األداء ُ
خيار في بطاقة األداء المتوازن الستخدام نفس المقاييس التي تشملها المحاسبة عن تكلفة الموارد

البشرية )Johanson, et. Al, 2005, 2( .
لقد أصبحت الحاجة إلى بناء عالقة والربط بين أداء الموارد البشرية وبطاقة األداء المتوازن
للتركيز على تنفيذ األهداف فعالً وليس مجرد محاولة تنفيذها ،ولتحقيق ذلك فإن دور الموارد
البشرية أصبح كبي اًر من خالل التفكير األكثر واإلبداع واالبتكار ،وبالتالي كان من الضروري
قياس فاعلية نظام الموارد البشرية عن طريق فحص وتقييم طريقة تفكير العاملين تجاه المنشأة،
وذلك من خالل األسئلة التالية :
 هل ُيدرك العاملون استراتيجية المنشأة ؟

قدر العاملون نجاح المنشأة ؟
وي ّ
 هل ُيدرك ُ

 هل ُيدرك العاملون افتراض أن المنشأة لها قيمة ،وهل يساهم العاملون في تحقيقها ؟

ومن جانب آخر ،فإن هناك تقييماً لسلوك الموارد البشرية وطريقة تفكيرهم تجاه بعضهم ،وذلك
من خالل األسئلة التالية :
 هل ُيدرك العاملون ما يفعلون ؟

 هل يؤمن العاملون بمهاراتهم وبمعرفتهم الالزمة لتأدية أعمالهم ؟
 ما هو مستوى الكفاءة المطلوب اآلن وفي المستقبل ؟ وهل يتصرف العاملون بالشكل
المتوقع منهم في المواقف الحاسمة مثل( :مندوبي المبيعات ،وونقاط خدمة العمالء) ؟
 كم نسبة الدقة في وضع الشخص  Aفي المكان  A؟
 كم عدد األشخاص  Bو  Cفي المكان  A؟
 هل يتصرف المدراء بالطريقة واألسلوب الذي ُيظهر بأنهم قدوات في العمل ؟
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 هل يقوم المدراء بتحمل مسؤولية العاملين وتقييم أدائهم وتنمية مهاراتهم وكفاءاتهم
وسلوكهم في المواضع االستراتيجية ؟
عند اإلجابة على هذه التساؤالت ،ستظهر عالقة واضحة بين سلوك وأداء الموارد البشرية من
جهة ،والنجاح في بعد العمليات الداخلية ،وبعد العمالء ،والبعد المالي للمنشأة من جهة أخرى .
()Beatty et. al, 2003 : 118,119
وتوضح دراسة ( )Murad & Asadduzzaman, 2014, 71-77بأن الشركات يمكنها
الوصول إلى ذروة القدرة التنافسية على المدى البعيد من خالل خلق الكفاءات العالية من الموارد
البشرية واألقوى من أي كفاءات لموارد أخرى ،فالمعرفة والتوجيه والتدريب ونظام المكافآت ..الخ،
كل ذلك يساهم في تطوير المهارات والجهد ،وان تطوير ودعم الطاقة البشرية أيضاً يجعل
المنشأة قريبةً من تحقيق أهدافها ،وبالتالي تقوم المنشآت بجلب العاملين واالستثمار فيهم
للمساهمة في النمو .
إن عملية التكامل وبناء العالقة بين أداء الموارد البشرية وبطاقة األداء المتوازن ،أنتج مفهوماً
جديداً في بيئة األعمال الحديثة ُعرف بـ "بطاقة أداء الموارد البشرية" ويوضح مدى التوافق
والترابط بين الموارد البشرية وبطاقة األداء المتوازن  ،ويقوم مفهوم بطاقة أداء الموارد البشرية

على ٍ
أبعاد ثالثة ،هي :
ويقصد به المعرفة والمهارات والقدرات والسمات الشخصية
ُ -1بعد كفاءة الموارد البشريةُ :
التي تؤثر على األداء بشكل مباشر ،وكذلك التواصل والمصداقية والنزاهة والمرونة
واالبداع والتميز في العمل وشغف المسؤولية .
ويقصد به مشاركة العاملين ورضاهم وحماسهم في العمل،
ُ -2بعد انتمائية الموارد البشريةُ :
وتنحصر معادلة االنتماء لدى العاملين بين أقصى درجة من الرضى الوظيفي وأقصى

درجة من المشاركة الوظيفية وانجاز األعمال .
كما أن العوامل التي تقود وتدعم انتمائية العاملين في المنشأة هي ثقافة المنشأة ،وأسلوب
القيادة ،ونموذج التحفيز ،والتواصل والتعاون ،وتمكين الموظف ،وكذلك الرفاهية
الوظيفية.
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ويقصد به مدى توافق أداء الموارد البشرية مع استراتيجية
ُ -3بعد أداء الموارد البشريةُ :

كسبها قوةً
وأهداف المنشأة ،حيث إن المنشأة تقوم بنظم استراتيجياتها بالشكل الذي ُي ُ

تنافسية لتكون في مقدمة المنافسين في السوق .

إن التحدي األعظم لدى المدراء اليوم هو إبقاء أداء العاملين على الطريق الصحيح الذي
يقود لتحقيق استراتيجية المنشأة .
 2.1.1تحقق العالقة بين بطاقة أداء الموارد البشرية وبطاقة األداء المتوازن في تحقيق
استراتيجية المنشآت
إن بطاقة أداء الموارد البشرية وبطاقة األداء المتوازن تعمالن بالتوازي مع رؤية واستراتيجية
(بعد التعلم والنمو) .
بالبعد الرابع لبطاقة األداء المتوازن ُ
المنشأة ،فالموارد البشرية متصلة تماماً ُ

معروف بأن بطاقة األداء المتوازن تتصل أبعادها األربعة فيما بينها اتصاالً وثيقاً،
وكما هو
ٌ
وتربطها عالقة تُعرف بـ عالقة السبب والنتيجة ،فإن غياب أي ُبعد من أبعادها عن التطبيق

المرجوة .
يجعلها ضعيفةً في تحقيق النتائج
ّ
ستضعف
ويذكر ( )Murad & Asadduzzaman, 2014, 73أن بطاقة األداء المتوازن
ُ
وستكون راكدة وفقيرة النتائج ،اذا تبدد ُبعد التعلم والنمو منها ،وبالتالي فإن عدم كفاءة الموارد
البشرية ،وكذلك عدم توفر بيئة داعمة ومناسبة ،وظهور قصور في أداء العاملين ،يؤدي إلى

انخفاض اإلنتاجية والتي تسبب عمليات تجارية غيرفعالة .
وبناء على ذلك ،سيظهر خل ٌل في المخرجات وستكون م ِ
كلفةً أيضاً .
ً
ُ
وللولوج أكثر في متابعة تأثير ذلك على األبعاد األخرى لبطاقة األداء المتوازن ،يقول ( Murad
 )& Asadduzzaman, 2014إن المنشأة ستفقد قدرتها التنافسية في السوق ،كما أن
المنتجات لن تجذب العمالء على أي ٍ
حال نظ اًر النخفاض الجودة وزيادة السعر ،والنتيجة
البعد المالي .ويوضح الشكل التالي العالقة المباشرة بين أداء الموارد البشرية
ستظهر واضحةً في ُ
البعد الرابع لبطاقة األداء المتوازن .
وُ

(بعد
البعد الرابع لبطاقة األداء المتوازن ُ
ويوضح الشكل التالي العالقة بين أداء الموارد البشرية و ُ

التعلم والنمو) .
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)شكل رقم )2.4.2
(بعد التعلم والنمو)
البعد الرابع لبطاقة األداء المتوازن ُ
العالقة بين أداء الموارد البشرية و ُ

)(Murad & Asadduzzman, 2014,74
 2.1.5العالقة التكاملية بين محاسبة الموارد البشرية وبطاقة األداء المتوازن في تحقيق
فرض االستمرارية
إن ظهور مفهوم بطاقة أداء الموارد البشرية واألهمية المتعاظمة لدور الموارد البشرية في المنشأة
في تحقيق استراتيجياتهاُ ،يعزز اعتبار الموارد البشرية أصالً من أصول المنشأة التي ُيمكن

وكمية ،كما ُيمكن االستثمار في هذا األصل؛ ُليحقق منافع
التعبير عنها بطريقة محاسبية
ّ

مستقبلية تتجلّى في مقدمتها تحقيق استراتيجية وأهداف المنشأة ،والتي ُيحددها الباحث في هذه
الدراسة بـاالستم اررية في ممارسة أعمالها .
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كما أن وجود عالقة تكاملية بين محاسبة الموارد البشرية وبطاقة األداء المتوازن يخلق مؤش اًر من
منظور آخر لقياس فرض االستم اررية للمنشأة ،يتمثل في أداء الموارد البشرية وتأثيره على أبعاد
بطاقة األداء المتوازن األربعة وصوالً للبعد األول فيها وهو البعد المالي الذي ُيقاس بمؤشرات

للحكم على المنشأة بأنها مستمرة ،ولذلك فإن المؤشر الجديد الذي يضيفه الباحث
ونسب مالية ُ

لمؤشرات قياس فرض االستم اررية يتمحور في مؤشر لقياس أداء الموارد البشرية من خالل بطاقة

بتتبع عالقة السبب والنتيجة بين أبعاد البطاقة،
األداء المتوازن وتأثيره على باقي أبعاد البطاقة ّ

فعندما تُعطي مؤشرات األداء "غير المالية" نتائج ايجابية انطالقاً من ُبعد التعلم والنمو المرتبط

وبعد العمالء ،فإن ذلك -بطبيعة الحال-
بالموارد البشرية وصوالً إلى ُبعد العمليات الداخلية ُ
البعد المالي للبطاقة ،وهو المعيار
سيقود لتحقيق نتائج ايجابية أيضاً في مؤشرات ونسب تحليل ُ

تميز أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة
األساسي في قياس فرض االستم اررية ،األمر الذي يعكس ّ

والتي شملت بطاقة األداء المتوازن -بأنها تقوم على قياس األداء من جوانب عديدة فيالمنشأة ،دون صرف النظر عن األداء المالي لها .

ويوضح الشكل التالي العالقة التكاملية بين محاسبة الموارد البشرية وبطاقة األداء المتوازن التي
تحقق فرض االستم اررية من خالل عالقة السبب والنتيجة بين أبعادها .
(شكل رقم )2.4.3
العالقة التكاملية بين محاسبة الموارد البشرية وبطاقة األداء المتوازن في تحقيق فرض االستم اررية
بطرق األداء اعمتوازن
بار اعامالء

محرةب اعموا د
اعبشري
االةتثمر في اعموا د
اعبشري برعتبر هر قيم
عدير في اعمنشأة وأصل
من أصوعهر وذعك
ببرامج اعتر يب واعتنمي
وتطوير األداء

اعبار اعمرعي

تدبي حرج
اعامالء واعسوق
من ةدع وخرمرت
بجودة عرعي
وجذب عمالء جرد

تاظيم اعاوائر
واأل برح وتحقيق
نمو مرعي وخفض
اعتكرعيف

بار اعتادم واعنمو

بار اعامديرت
اعراخدي

تر يب وتطوير
وتنمي مهر ات
اعموا د اعبشري

تطوير اعامديرت
وتحسين اعسدع
واعخرمرت وتقديل
اعمايب منهر

)من إعداد الباحث(
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فرض االةتمرا ي
تحقيق أهراف اعمنشأة
برالةتمرا في
نشراطهراعطبياي واعقر
عدى اعوفرء برعتزامرتهر
عدى اعمرى اعقريب
واعباير وتحقيق نترئج
ايجربي في مؤشرات
اعقيرس

 2.5ملخص الفصل األول
إن المحاسبة عن الموارد البشرية هي أداة قياس ونظام معلومات يبرز قيمة المورد البشري
بالنسبة للمنشأة ،ويعطي مؤشرات منطقية لأداء من خالل االستثمار في تدريب وتطوير هذه
الموارد ،كما أن مواصفات العنصر البشري تفوق ما تتمتع به المنشآت من عوامل أخرى تسهم
بالتكامل مع وجود الموارد البشرية في تحقيق أهدافها واستمرار نجاحاتها في سوق األعمال ،وهذا
ما ُيبرره الفيلسوف ( )Harbisonحيث قال "إن االنسان هو المحدد الرئيس لأعمال ومقدار

ويحدد أهدافها ،ويعين سبل الوصول الى هذه
كفايتها ونجاحها ،فهو الذي ُيخطط لقيام المنشأة ُ
األهداف ويختار اآلالت والمعدات والخامات التي سيشغلها لبلول هذه االهداف ،ثم هو المنفذ

ويحدد درجة نجاحه أو فشله .
الفعلي للعمل ،وهو الذي ُي ّ
قيم نتائج هذا العمل ُ

إن المعالجة المحاسبية للموارد البشرية وايجاد منهج قياس لها ،قد قسم الباحثين لفريقين؛ فمنهم
من دعا إلى اعتبار جميع األموال المستثمرة في الموارد البشرية على أنها مصروفات ،ودعا
الفريق اآلخر لرسملة هذه األموال وبالتالي معاملتها معاملة األصول ،وألجل رسملة تكاليف
الحصول على الموارد البشرية فقد تحققت شروط اعتبار تكاليفها أو حيازتها كأصل من أصول

المنشأة ،كما أن عملية اإلفصاح عن االستثمار في الموارد البشرية بأساليبها وطرقها المتعددة
ينسج نظاماً معلوماتياً نوعياً يوفر كافة الملعومات والبيانات التاريخية
ومن منطلق أهميتها،
ُ
والحالية والمستقبلية ،المالية وغير المالية عن الموارد البشرية في المنشأة .

إن بطاقة األداء المتوازن تعتبر مدخالً متكامالً وناجحاً لتقييم أداء المنشأة من مختلف جوانبها،
وكذلك أداةً ناجعة وفعالة لتحقيق أهدافها االستراتيجية ،فميزة تطبيق هذا األسلوب أنه ُيحقق
التوازن بين أهداف المنشأة المختلفة ،وكذلك توضيح استراتيجيتها وربط األهداف الفرعية مع

الهدف االستراتيجي لها ،كما ُيحقق توازناً بين المقاييس المالية وغير المالية ،وكذا يساعد على

اإلدارة الفعالة للموارد البشرية في المنشأة من خالل تقييم أدائهم وتنمية مهاراتهم وتحفيزهم على
تحقيق أفضل النتائج .

هناك عالقة تكاملية وتوازن حقيقي بين أبعاد بطاقة األداء المتوازن ،فعالقة السبب والنتيجة بين
هذه األبعاد تقوم على أن الموارد البشرية في المنشأة ستحقق أفضل ٍ
أداء عند تدريبهم وتطويرهم
وتنمية مهاراتهم ،وهو ما سينعكس ايجابياً على العمليات الداخلية والتشغيلية للمنشأة ،والتي
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بدورها ستحقق تحسيناً وتطوي اًر لعلميات اإلنتاج ،ستنعكس على جودة المنتجات والخدمات ،وهو
رضى وجذباً للعمالء مما يحقق غزواً كبي اًر للسوق واكتساب قوة تنافسية من شأنها أن
ما سيخلق
ً
تُعزز األداء المالي للمنشأة متمثالً في زيادة معدالت الربح وجذب المستثمرين ،وكذلك انخفاض
معدالت التكلفة ،وهو الهدف االستراتيجي الذي تسعى المنشآت لتحقيقه دائماً ،كما أن بطاقة

ٍ
معلومات أوفى وأكثر وضوحاً حول أداء المنشأة من
األداء تعتبر نظام معلوماتي خصب ،يوفر
كافة جوانبها .
تعتبر المنشأة مستمرة في نشاطها لفترة تكفي لتحقيق أهدافها والوفاء بالتزاماتها ،وعلى اإلدارة عند
سيما مؤشرات الشك
إعداد بياناتها المالية أن تقوم باإلفصاح عن كل المعلومات المالية ال ّ
والمخاطر التي تهدد استمرار المنشأة في نشاطها ،كما أن فرض االستم اررية يتم التحقق منه من
خالل مؤشرات مالية وأخرى تشغيلية ،وكذلك نسب تحليلية كنسب السيولة والربحية والنشاط ،فإن
هناك بعض اإلجراءات التي ال تقل أهمية عن تلك النسب والمؤشرات المالية ،هذه االجراءات
تُم ّكن اإلدارة من تحليل قدرة المنشأة على االستمرار منها  :عمل مقارنات لسنوات سابقة مع
السنة الحالية ،وكذلك االلتزام بمعايير المحاسبة الدولية عند إعداد القوائم المالية ،وكذا تحليل
السوق والمنافسين والتأكد من الخطط التمويلية ،وتقييم وتحسين نظام الرقابة الداخلية والتقييم
الدوري لأداء المالي وغير المالي للمنشأة .
إن وجود عالقة تكاملية بين محاسبة الموارد البشرية وبطاقة األداء المتوازن يخلق مؤش اًر من
منظور آخر لقياس فرض االستم اررية للمنشأة ،يتمثل في أداء الموارد البشرية وتأثيره على أبعاد
بطاقة األداء المتوازن األربعة وصوالً للبعد األول فيها وهو البعد المالي الذي ُيقاس بمؤشرات

للحكم على المنشأة بأنها مستمرة ،ولذلك فإن المؤشر الجديد الذي يضيفه الباحث
ونسب مالية ُ
لمؤشرات قياس فرض االستم اررية يتمحور في مؤشر لقياس أداء الموارد البشرية من خالل بطاقة

بتتبع عالقة السبب والنتيجة بين أبعاد البطاقة .
األداء المتوازن وتأثيره على باقي أبعاد البطاقة ّ
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االطار العملي للدراسة
منهجية البحث وتحليل فرضيات
الدراسة
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مقدمة الفصل
يتناول هذا الفصل الدراسة التطبيقية لموضوع البحث والذي طُّبق على شركات مجموعة

االتصاالت الفلسطينية العاملة في قطاع غزة ،بحيث استعرض هذا الفصل منهجية الدراسة في

المبحث األول ،وما يشملها من أسلوب الدراسة والمجتمع والعينة محل الدراسة ،وكذلك أداة
الدراسة ،ومعايير قياس االستبيان ،وصدق وثبات االستبيان ،وكذلك األساليب اإلحصائية
المستخدمة في البحث .
أما في المبحث الثاني (تحليل البيانات واختبار الفرضيات) ففيه يتم التعرف على الوصف
انتهاء باختبار فرضيات
اإلحصائي لعينة الدراسة ،وكذلك تحليل محاور االستبانة وفقراتها ،و ً

الدراسة .

وقد تم تقسيم الفصل الثالث إلى مبحثين كالتالي :
المبحث األول  :منهجية الدراسة
المبحث الثاني  :تحليل البيانات واختبار الفرضيات
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المبحث األول  :منهجية الدراسة
 3.1.1أسلوب الدارسة
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي والذي يحاول وصف وتقييم "أثر التكامل بين تطبيق
محاسبة الموارد البشرية واستخدام بطاقة األداء المتوازن في تحقيق فرض االستم اررية" من خالل
دراسة تطبيقية على شركات مجموعة االتصاالت الفلسطينية العاملة في قطاع غزة.
 -1مصادر الدراسة  :حيث استخدم الباحث مصدرين أساسين للمعلومات:
 .1المصادر الثانوية :حيث اتجه الباحث في معالجة اإلطار النظري للبحث إلي مصادر
البيانات الثانوية والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة ،والدوريات
والمقاالت والتقارير ،واألبحاث والدراسات السابقة ،التي تناولت موضوع الدارسة ،والبحث
والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفة.
 .2المصادر األولية :لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع البحث فقد تم جمع البيانات األولية
من خالل اإلستبانة كأداة رئيسة للبحث ،صممت خصيصاً لهذا الغرض تم تفريغها في
برنامج

 SPSSاإلحصائي ( )statistical package for social scienceوتحليل

البيانات واستخدام اإلختبارات الالزمة للدراسة.
 3.1.2مجتمع وعينة الدراسة
الدراسة االستطالعية :تم توزيع عدد ( )15استبيان كعينة استطالعية وتم استرداد عدد ()14
منها ،وذلك لمعرفة مدى الصدق الداخلي والصدق البنائي لالستبانة وكذلك معدل الثبات ،وتم
التأكد من صدق االستبيان وثباته ووزعت االستبانة بالشكل النهائي كما هي بالملحق رقم (. )1
عينة الدراسة  :قام الباحث باستخدام طريقة العينة العشوائية لالختبار و تم توزيع ( )70استبانة
على عينة الدراسة وتم الحصول على ( )60استبانة بنسبة استرداد ( .% 85العينة االستطالعية
ضمن العينة الكلية بسبب عدم وجود تعديل عليها) .
 3.1.3أداة الدراسة
تتكون استبانة الدارسة من قسمين رئيسيين كالتالي:
 القسم األول :وهو عبارة عن معلومات شخصية عن المستجيب (المسمى الوظيفي،المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة ،مدة ممارسة الشركة لنشاطها)
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 القسم الثاني :وهو عبارة عن عدة محاور ،يتكون من ( )74فقرة موزعة كالتالي :المحور األول :قياس مدى تطبيق الشركة لمحاسبة الموارد البشرية ويتكون من ( )13فقرة.
المحور الثاني :قياس مدى استخدام الشركة لبطاقة األداء المتوازن ويتكون من ( )4أبعاد :
البعد المالي :ويتكون من ( )12فقرة.
بعد العمالء :ويتكون من ( )12فقرة.
بعد العمليات الداخلية  :ويتكون من ( )12فقرة.
بعد التعلم والنمو :ويتكون من ( )12فقرة.
المحور الثالث :قياس مدى تحقق فرض االستم اررية في الشركة ويتكون من ( )13فقرة .
وتم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات المبحوثين لفقرات االستبيان وفق الجدول:
جدول ()3.1.1
درجات مقياس ليكرت
االستجابة

ال أوافق بشدة

ال أوافق

محايد

أوافق

أوافق بشدة

الدرجة

1

2

3

4

5

اختار الباحث الدرجة ( )1لالستجابة "غير موافق بشدة" وبذلك يكون الوزن النسبي في هذه الحالة هو
 % 20وهو يتناسب مع هذه االستجابة وهي أفضل وتعطي نتائج أدق ألن الوزن النسبي في هذه الحالة
يساوي  %20وهو يتناسب مع هذه االستجابة.
 3.1.1معايير قياس االستبيان
 3.1.1.1صدق االستبيان
يقصد بصدق االستبانة أن تقيس أسئلة االستبانة ما وضعت لقياسه ،وتم التأكد من
صدق اإلستبانة بطريقتين:
 -1صدق المحكمين (الصدق الظاهري)
حيث عرض الباحث االستبانة على مجموعة من المحكمين تألفت من  4أساتذة متخصصين
في علوم المحاسبة واإلدارة (في ملحق رقم  ، )2وقد استجاب الباحث آلراء المحكمين وقام بإجراء
ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة ،وبذلك خرجت االستبانة في صورتها
النهائية (في المحلق رقم . )1
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 -2صدق االستبانة:
أ) االتساق الداخلي Internal Validity
يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات اإلستبانة مع المحور الذي تنتمي
إليه هذه الفقرة ،وقد قام الباحث بحساب االتساق الداخلي لالستبانة وذلك من خالل حساب
معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات محاور االستبانة والدرجة الكلية للمحور نفسه.
 يوضح جدول ( )3.1.2معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور األول والدرجة الكلية
للمحور ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  α= 0.05وبذلك
يعتبر المحور صادق لما وضع لقياسه.
جدول ()3.1.2
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور األول والدرجة الكلية للمحور
معامل

القيمة

سبيرمان

االحتمالية

لالرتباط

().Sig

.1

هناك معرفة وادراك بالمحاسبة عن الموارد البشرية وأهمية تطبيقها في الشركة.

0.69

0.00

.2

إن تبني أسلوب المحاسبة عن الموارد البشرية ضروري لتقدير وتقييم قيمة العنصر البشري في الشركة.

0.53

0.00

.3

تتبع الشركة نظام الحوافز والمكافآت والعقوبات عند تقييم أداء العاملين فيها.

0.81

0.00

.4

تقوم الشركة باستقطاب موظفين جدد ذوي الكفاءة سنوياً (حسب الحاجة).

0.76

0.00

.5
.6

بناء على كفاءاتهم العلمية ومهاراتهم ومواقعهم الوظيفية.
يتم اعتماد رواتب الموظفين في الشركة ً

0.79

0.00

يعكس أداء الموظفين مدى استفادتهم من برامج التدريب وتحسين القدرات.

0.77

0.00

.7

تنعكس قيمة وأداء العاملين في الشركة على جودة المنتجات والخدمات المقدمة للجمهور.

0.55

0.00

.8

هناك دعم مستمر للعاملين معنوياً ومادياً في سبيل تحقيق أعلى درجة من الراحة والرضى واالنتماء لديهم.

0.77

0.00

.9

هناك اهتمام متزايد من قبل المستثمرين الخارجيين بالموارد البشرية وأداء العاملين في الشركة.

0.72

0.00

 .10يتم مشاركة العاملين في رسم الخطط واألهداف في الشركة واطالعهم على نتائج األعمال.

0.57

0.00

 .11يساهم العاملين في الشركة في تحقيق قيمة اقتصادية مضافة.

0.68

0.00

 .12تفصح الشركة عن معلومات مواردها البشرية في قوائمها المالية المعدة والمنشورة باستمرار.

0.72

0.00

 .13تطبق الشركة المعايير الدولية الخاصة بالعرض واإلفصاح عن بياناتها في القوائم المالية.

0.69

0.00

م

الفقرة

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة .α =0.01
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 يوض ــح ج ــدول ( )3.1.3معام ــل االرتب ــاط ب ــين ك ــل فقـ ـرة م ــن فقـ ـرات المح ــور الث ــاني (لأبع ــاد
االربعــة) والدرجــة الكليــة للمحــور  ،والــذي يبــين أن معــامالت االرتبــاط المبينــة دالــة عنــد مســتوي
معنوية  α= 0.05وبذلك يعتبر المحور صادق لما وضع لقياسه.
جدول ()3.1.3
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثاني (البعد المالي) والدرجة الكلية للبعد
الفقرة

م

معامل

القيمة

سبيرمان

االحتمالية

لالرتباط

().Sig

.1

تقوم الشركة باستغالل الموارد المالية واالمكانيات المتاحة بما يساهم في تطوير األداء.

0.69

0.00

.2

توازن الشركة بين أسعار وجودة الخدمات والمنتجات التي تقدمها للجمهور.

0.75

0.00

.3

تتحمل الشركة تكاليف عالية في تشغيل وصيانة اآلالت والمعدات واألجهزة.

0.62

0.00

.4

معدل متنامي للمبيعات في السنوات األخيرة.
هناك ّ

0.61

0.00

.5

تسعى الشركة لتحقيق ربح عادل (وليس أقصى ربح) من عمالئها.

0.51

0.00

.6

تعمل الشركة على خلق نمو متوازن ألنشطتها االستثمارية.

0.69

0.00

.7

تقوم الشركة باالستثمار في مواردها البشرية بشكل مستمر.

0.69

0.00

.8

تسعى الشركة دائماً إلى تعظيم ثروة المساهمين وتحقيق عوائد استثمارية عالية.

0.56

0.00

.9

هناك تزايد مستمر ألعداد المستثمرين والمساهمين في الشركة بالسنوات االخيرة.

0.58

0.00

0.78

0.00

 .11تتحمل الشركة تكاليف إضافية عند فتح خط إنتاج جديد.

0.66

0.00

 .12تقوم الشركة بصياغة خطط مالية بديلة إلدارة المخاطر المحتملة.

0.80

0.00

.10

تحاول الشركة خفض معدالت التكلفة وزيادة نسب الربحية مع المحافظة على جودة
المنتج أو الخدمة.

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة .α =0.01
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 يوضح جدول ( )3.1.4معامل االرتباط بين كـل فقـرة مـن فقـرات المحـور الثـاني (بعـد العمـالء)
والدرجة الكلية للبعد  ،والذي يبـين أن معـامالت االرتبـاط المبينـة دالـة عنـد مسـتوي معنويـة 0.05
= αوبذلك يعتبر المحور صادق لما وضع لقياسه.
جدول ()3.1.4
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثاني (بعد العمالء) والدرجة الكلية للبعد
معامل
الفقرة

م

القيمة

سبيرمان االحتمالية
لالرتباط

().Sig

.1

تتبنى الشركة دائماً مبدأ تقدير العميل في كل الظروف واألحوال.

0.66

0.00

.2

توجد عالقة احترام وثقة متبادلة بين الشركة وعمالئها.

0.76

0.00

.3

تبحث الشركة دائماً في تحقيق رضى عمالئها.

0.77

0.00

.4

تحافظ الشركة على تقديم خدماتها ومنتجاتها بأفضل طريقة ممكنة لعمالئها.

0.75

0.00

.5

تستمع الشركة دائماً لشكاوي واقتراحات واستفسارات وآراء عمالئها.

0.70

0.00

0.72

0.00

.7

تحافظ الشركة على عمالئها الحاليين بالشكل الذي يضمن استمرارهم.

0.77

0.00

.8

تسعى الشركة للتوسع في سوق الخدمة لكسب عمالء جدد بكافة الوسائل الممكنة.

0.63

0.00

.9

تتبع الشركة أساليب تسويقية وترويجية حديثة وابداعية باستمرار .

0.57

0.00

 .10تقدم الشركة خدمات ومنتجات بأسعار وجودة خاصة لعمالئها الجدد.

0.67

0.00

 .11تعمل الشركة على تحقيق التوازن بين قدراتها ومكانتها بين عمالئها في السوق.

0.74

0.00

.6

.12

تعمل الشركة على حل المشاكل واإلجابة عن استفسارات عمالئها بأسرع وقت
ممكن.

هناك درجة من عدم الوضوح أحياناً لدى العميل عند اتصاله وتواصله مع الشركة
لالستفسار والسؤال عن منتج او خدمة معينة.

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة .α =0.01
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 يوضح جدول ( )3.1.5معامل االرتباط بين كل فقـرة مـن فقـرات المحـور الثـاني (بعـد العمليـات
الداخلي ــة) والدرج ــة الكلي ــة للبع ــد  ،وال ــذي يب ــين أن مع ــامالت االرتب ــاط المبين ــة دال ــة عن ــد مس ــتوي
معنوية  α= 0.05وبذلك يعتبر المحور صادق لما وضع لقياسه.
جدول ()3.1.5
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثاني (بعد العمليات الداخلية) والدرجة الكلية
للبعد
معامل
الفقرة

م

القيمة

سبيرمان االحتمالية
لالرتباط

().Sig

.1

تقوم الشركة باستغالل مثالي لمواردها المتاحة في عملياتها الداخلية.

0.56

0.00

.2

تعمل الشركة على تطوير وتحسين خدماتها ومنتجاتها المقدمة للجمهور باستمرار.

0.73

0.00

0.64

0.00

0.67

0.00

0.75

0.00

.6

تتناسب خطة التشغيل مع ما يتم انجازه فعالً.

0.62

0.00

.7

تعكس درجة رضى العميل مدى فاعلية التحسينات المضافة على المنتج أو الخدمة.

0.80

0.00

0.93

0.00

0.42

0.00

0.50

0.00

 .11تقوم الشركة بدراسة وتحليل جودة خدماتها ومنتجاتها باستمرار.

0.64

0.00

 .12تقوم الشركة بتقديم خدمة ما بعد البيع من توصيل أو تركيب أو صيانة للخدمة أو المنتج لعمالئها .مجاناً

0.51

0.00

.3
.4
.5

.8
.9
.10

تعمل الشركة على تطوير الخدمات اإلدارية الالزمة وتقديم تسهيالت ومرونة كافية لتحقيق االستقرار
واالنسجام والثقة واألمان لعمالئها.
يتم توفير وتقديم الخدمات والمنتجات في الوقت والمكان المناسبين.
تُ ّلبي الشركة حاجة السوق ورغبة عمالئها بطرح منتجات جديدة ذات جودة أفضل بالسرعة والكفاءة والدقة
العالية.

توازن الشركة في االعتماد على األيدي العاملة من جهة والتكنولوجيا واألجهزة التقنية من جهة أخرى في
عملياتها.
تضطر الشركة في بعض األحيان لسحب بعض المنتجات والخدمات من السوق العتبارات مرتبطة
بالجودة والسعر
تدعم الشركة وتطور مجاالت البحث العلمي واألنشطة البحثية التي تساهم في تحسين ورفع كفاءة
العمليات الداخلية.

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة .α =0.01
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 يوضــح جــدول ( )3.1.6معامــل االرتبــاط بــين كــل فق ـرة مــن فق ـرات المحــور الثــاني (بعــد الــتعلم
والنمو) والدرجة الكلية للبعد  ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينـة دالـة عنـد مسـتوي معنويـة
 α= 0.05وبذلك يعتبر البعد صادق لما وضع لقياسه.
جدول ()3.1.6
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثاني (بعد التعلم والنمو) والدرجة الكلية للبعد
معامل

القيمة

سبيرمان

االحتمالية

لالرتباط

().Sig

.1

تقوم الشركة بتنفيذ برامج ودورات تدريبية وتنموية للموظفين باستمرار.

0.83

0.00

.2

تعمل برامج التدريب والتنمية في الشركة على تطوير ورفع القدرات والمهارات للموظفين.

0.87

0.00

.3

تقوم الشركة بتخصيص برامج تدريب في فن التعامل مع الجمهور وبناء العالقات.

0.84

0.00

0.80

0.00

0.73

0.00

0.86

0.00

0.80

0.00

.8

تقوم الشركة بدراسة وتحليل أداء العاملين باستمرار للوقوف على جوانب القوة والضعف.

0.72

0.00

.9

تقوم الشركة بتشخيص المشاكل والمعيقات وتبتكر حلول عملية وسريعة.

0.83

0.00

 .10تقوم الشركة بتلبية حاجات موظفيها بما يناسب قدراتهم وكفاءاتهم.

0.81

0.00

 .11تخصص الشركة وقتاً كافياً أثناء العمل للراحة وتجديد النشاط.

0.64

0.00

0.77

0.00

الفقرة

م

تقوم الشركة بتطوير أنظمتها الداخلية في كافة المستويات لتسهيل العمليات وانجاز

.4

االعمال بأفضل صورة ممكنة.
تعمل الشركة على استخدام وتدريب موظفيها على التقنيات الحديثة وتكنولوجيا

.5

المعلومات لمواكبةً التطورات الحديثة.
تعمل الشركة على تشجيع وتحفيز الكفاءات من أفرادها.

.6

تدعم الشركة مجاالت البحث العلمي واألنشطة اإلبداعية واالبتكارية داخل الشركة

.7

وخارجها.

.12

تحرص الشركة على استقدام الكفاءات وذوي الخبرة لعقد برامج التدريب والتنمية
والتطوير.

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة .α =0.01
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 يوضح جدول ( )3.1.7معامل االرتباط بين كل فقرة مـن فقـرات المحـور الثالـث والدرجـة الكليـة
للمحــور  ،والــذي يبــين أن معــامالت االرتبــاط المبينــة دالــة عنــد مســتوي معنويــة  α= 0.05وبــذلك
يعتبر المحور صادق لما وضع لقياسه.
جدول ()3.1.7
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثالث والدرجة الكلية للمحور
معامل

القيمة

سبيرمان

االحتمالية

لالرتباط

().Sig

0.42

0.00

.2

هناك أمان وثقة بقدرة الشركة على االستمرار في أعمالها على المدى البعيد.

0.28

0.03

.3

هناك أمان وثقة بقدرة الشركة على المحافظة على عمالئها وزيادة عددهم.

0.45

0.00

.4

تسعى إدارة الشركة إلى التطوير المستمر في مجال أعمالها وتعظيم مكانتها في السوق.

0.59

0.00

.5

تواجه الشركة أحياناً معيقات تؤخر إنجاز األعمال يحول دون تحقيق أهدافها.

0.60

0.00

.6

تضطر الشركة أحياناً لالقتراض من البنوك.

0.59

0.00

.7

تقوم الشركة بالوفاء بالتزاماتها في مواعيد االستحقاق دائماً بدون تأخير.

0.51

0.00

0.74

0.00

0.71

0.00

.10

تقوم الشركة بتغييرات مستمرة على سياساتها بما يتناسب مع الظروف الخارجية.

0.71

0.00

.11

تقدم الشركة كل أشكال التعاون مع الجهات الحكومية والرسمية.

0.74

0.00

0.71

0.00

0.62

0.00

الفقرة

م

تقوم الشركة باإلفصاح عن بياناتها المالية ونتائج أعمالها بدرجة عالية من الدقة

.1

والموضوعية والشفافية والمالئمة.

تجد الشركة دائماً البديل المناسب للموظفين المغادرين وبسرعة كافية تضمن استمرار

.8

العمل.
تواجه الشركة أحياناً بعض الصعوبات في توفير مصادر التمويل أو الموارد

.9

والمستلزمات الضرورية للعمل.

.12
.13

تقوم الشركة بتطبيق المبادئ والمعايير المحاسبية المقبولة عموماً بما يتناسب مع بيئة
األعمال.
تضطر الشركة لسحب بعض منتجاتها األساسية أو وقف بعض خدماتها في السوق
أحياناً.

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة .α =0.01
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ب) الصدق البنائي :Structure Validity
يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد األداة
الوصول إليها ،ويبين مدي ارتباط كل محور من محاور الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات االستبانة.


يبــ ــين جـ ـ ــدول ( )3.1.8أن جميـ ـ ــع معـ ـ ــامالت االرتب ـ ــاط فـ ـ ــي جميـ ـ ــع محـ ـ ــاور االسـ ـ ــتبانة

دال ـ ـ ــة إحص ـ ـ ــائياً عن ـ ـ ــد مس ـ ـ ــتوي معنوي ـ ـ ــة  α= 0.05وب ـ ـ ــذلك يعتب ـ ـ ــر جمي ـ ـ ــع مح ـ ـ ــاور االس ـ ـ ــتبانة
صادقه لما وضع لقياسه.
جدول ()3.1.8
معامل االرتباط بين كل درجة لكل محور من محاور اإلستبانة والدرجة الكلية لإلستبانة
معامل سبيرمان

القيمة

لالرتباط

االحتمالية )(Sig.

0.84

0.00

0.89

0.00

البعد المالي.

0.87

0.00

بعد العمالء.

0.66

0.00

بعد العمليات الداخلية.

0.74

0.00

بعد التعلم والنمو.

0.80

0.00

قياس مدى تحقق فرض االستم اررية في الشركة.

0.81

0.00

الرقم
.1
.2

.3

المحور
قياس مدى تطبيق الشركة لمحاسبة الموارد البشرية.
قياس مدى استخدام الشركة لبطاقة األداء المتوازن (كل
المجال)

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة .α =0.01
 3.1.4.2ثبات اإلستبانة
يقصد بثبات اإلستبانة أن تعطي هذه اإلستبانة نفس النتيجة لو تم إعادة توزيع اإلستبانة أكثر من
مرة تحت نفس الظروف والشروط ،أو بعبارة أخرى أن ثبات اإلستبانة يعني االستقرار في نتائج
اإلستبانة ،وعدم تغييرها بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعها على أفراد العينة عدة مرات خالل
فترات زمنية معينة.
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وقد تحقق الباحث من ثبات استبانة الدراسة من خالل طريقة معامل ألفا كرونباخ وذلك كما يلي:
معامل ألفا كرونباخ  Cronbach's Alpha Coefficientوكانت النتائج كمـا هـي مبينـة
في الجدول التالي:
جدول ()3.1.9
يوضح نتائج اختبار ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبانة
المحور

الرقم

معامل الفا

 .1قياس مدى تطبيق الشركة لمحاسبة الموارد البشرية.

0.91

 .2قياس مدى استخدام الشركة لبطاقة األداء المتوازن (كل المحور)

0.94

البعد المالي.

0.88

بعد العمالء.

0.85

بعد العمليات الداخلية.

0.84

بعد التعلم والنمو.

0.94

 .3قياس مدى تحقق فرض االستم اررية في الشركة.
كل المحاور

0.84
0.96

واضح من النتائج الموضحة في جدول ( )3.1.9أن قيمة معامل ألفا كرونباخ كانت مرتفعة لكـل
محور من محاور االستبانة .كـذلك كانـت قيمـة معامـل ألفـا لجميـع فقـرات اإلسـتبانة ( )0.96وهـذا
يعنــى أن معامــل الثبــات مرتفــع ،وتكــون االســتبانة فــي صــورتها النهائيــة كمــا هــي فــي الملحــق ()1
قابلة للتوزيع ،وبذلك يكون الباحث قد تأكد من صدق وثبات استبانة الدراسة ممـا يجعلـه علـى ثقـة
تامة بصحة اإلستبانة وصالحيتها لتحليل النتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها.
 3.1.4.3األساليب واالدوات اإلحصائية المستخدمة
قــام الباحــث بتفريــغ وتحليــل االســتبانة مــن خــالل برنــامج التحليــل اإلحصــائي

Statistical

 ، (SPSS) Package for the Social Sciencesوسـوف يــتم اســتخدام االختبــارات
اإلحصائية الالمعلمية ،وذلك بسبب أن مقياس ليكرت هو مقياس ترتيبي وقد تم اسـتخدام األدوات
اإلحصائية التالية:
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 .1اختب ــار التوزي ــع الطبيع ــي ك ــولمجروف –س ــمرنوف (test

،)Kolmogorov-smirnov

يستخدم لمعرفـة مـا إذا كانـت البيانـات تتبـع التوزيـع الطبيعـي أم ال ،وهـو ذو أهميـة فـي حالـة
اســتخدام اإلختبــارات المعلميــة ،الفرضــية الصــفرية لالختبــار :البيانــات تتبــع التوزيــع الطبيعــي
عند مستوى داللة (.)0.05
 .2النس ــب المئوي ــة والتكـ ـ اررات والمتوس ــط الحس ــابي والمتوس ــط الحس ــابي النس ــبي :يس ــتخدم ه ــذا
األمر بشكل أساسي ألغراض معرفـة تكـرار فئـات متغيـر مـا ويفيـد الباحـث فـي وصـف عينـة
الدراسة.
 .3اختبار ألفا كرونباخ ( )Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة.
 .4معامـل ارتبـاط بيرسـون ( )Pearson Correlation Coefficientلقيـاس درجـة االرتبـاط،
ويستخدم هذا االختبار لدراسة العالقة بين المتغيرات في حالة البيانات الالمعلمية.
 .5اختبار االشارة ( )One Sample T testلمعرفة ما إذا كانت متوسـط درجـة االسـتجابة قـد
تساوي درجة الحياد وهي ( )3أم ال.
 .6اختبـار عينتـين مسـتقلتين ( )Independent Sample T testلمعرفـة مـا اذا كانـت هنـاك
فروق ذات داللة احصائية بين متوسط مجموعتين من البيانات.
 .7اختبـار التبـاين األحـادي ( )One Way Anova testلمعرفـة إذا كانـت هنـاك فـروق ذات
داللة إحصائية بين ثالث متوسطات أو أكثر.
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المبحث الثاني  :تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة ومناقشتها
 3.2.1الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق الخصائص والسمات الشخصية
وفيما يلي عرض لعينة الدراسة وفق الخصائص والسمات الشخصية


توزيع أفراد العينة حسب المسمى الوظيفي:

جدول ()3.2.1
توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي
العدد

النسبة المئوية %

التصنيف
مدير عام

2

3.3

مدير مالي

0

0.0

مدقق

3

5.0

مدير إدارة الموارد البشرية

3

5.0

مدير دائرة التخطيط والتطوير

2

3.4

مدير دائرة المبيعات والتسويق

3

5.0

مدير دائرة العناية بالزبائن

3

5.0

غير ذلك (موظفين)

44

73.3

60

100

المجموع

 يوضــح الجــدول الســابق أن ( )%5مــن العين ـة هــم مــن مــدير إدارة الم ـوارد البش ـرية ونفــسالنسـبة منهــا هــم مـن مــدراء دائـرة المبيعـات والتســويق وكــذلك مـدراء دائـرة العنايــة بالزبــائن،
بينمــا النســبة االكبــر فتشــغل وظــائف أخــرى بنســبة ( )%73.3ويعتبــر هــذا األمــر طبيعــي
بسبب قلة عدد المدراء في أي منشأة وزيادة عدد الموظفين في كل دائرة .
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 توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي:
جدول ()3.2.2
توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي
العدد

النسبة المئوية %

التصنيف
دكتوراه

0

0.0

ماجستير

8

13.3

بكالوريوس

47

78.4

دبلوم

5

8.3

غير ذلك

0

0.0

60

100

المجموع

 يوضــح الجــدول الســابق أن النســبة األكبــر مــن العينــة هــي مــن حملــة شــهادة البكــالوريوسبنسبة ( ،)%78.8بينما حملة الماجستير مثلـوا نسـبة ( )%13.3مـن العينـة وهـذا يعكـس
فقر بيئة األعمال من حملة الدرجات العلمية العليا ،ولكنها في نفس الوقت عادلة بالنسبة
لحملة شهادة الدبلوم ،وهذا يعطي اجابات موثوقة إلى ٍ
حد ما بسبب االختالف في الكفاءة
العلمية للمبحوثين .


توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة:

جدول ()3.2.3
التوزيع حسب سنوات الخبرة
العدد

النسبة المئوية %

التصنيف
اقل من  5سنوات

11

18.3

من  10 -5سنوات

21

35.0

من  15 -11سنة

17

25.4

اكثر من  15سنة

11

18.3

60

100

المجموع
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 يوضــح الجــدول الس ـابق أن النســبة االكبــر مــن العينــة مــن أصــحاب الخب ـرة مــن ()10-5ســنوات بنســبة ( ،)%35بينمــا ( )%25.3مــن أصــحاب ســنوات الخب ـرة ( )15-11ســنة
وهــذا يــدل علــى أن عينــة المبحــوثين لــديهم خب ـرة كافيــة فــي اإلجابــة عــن فق ـرات محــاور
االستبانة .
 3.2.2تحليل محاور الدراسة والفقرات الخاصة بها
 نتائج المحور األول:
 تم استخدام اختبار ( )One Sample T testلمعرفة ما اذا كان متوسط درجةاالستجابة للمبحوثين يساوي درجة الحياد وهي ( )3أم ال ،والنتائج موضحة في الجدول
التالي:
الجدول ()3.2.4
( )T Testو التوزيع النسبي للمحور األول
م
.1

المحور
هناك معرفة وادراك بالمحاسبة عن الموارد البشرية
وأهمية تطبيقها في الشركة

.2

إن تبني أسلوب المحاسبة عن الموارد البشرية ضروري
لتقدير وتقييم قيمة العنصر البشري في الشركة

.3

تتبع الشركة نظام الحوافز والمكافآت والعقوبات عند
تقييم أداء العاملين فيها

.1

تقوم الشركة باستقطاب موظفين جدد ذوي الكفاءة سنوياً
(حسب الحاجة)

.5

بناء على
يتم اعتماد رواتب الموظفين في الشركة ً

.6

يعكس أداء الموظفين مدى استفادتهم من برامج

كفاءاتهم العلمية ومهاراتهم ومواقعهم الوظيفية
التدريب وتحسين القدرات

المتوسط

الوزن

االنحراف

قيمة

النسبي

المعياري

االختبار

القيمة
االحتمالية

الترتيب

()sig.

4.15

82%

.84

10.6

0.00

3

4.33

86%

.75

13.7

0.00

1

4.17

82%

.91

10.0

0.00

2

3.77

74%

1.11

5.3

0.00

12

3.90

78%

.99

7.1

0.00

8

3.97

78%

.97

7.7

0.00

6


121

اعفصل اعثرعث
.7

اإلاطر اعامدي عدر اة

تنعكس قيمة وأداء العاملين في الشركة على جودة
المنتجات والخدمات المقدمة للجمهور

.8

هناك دعم مستمر للعاملين معنوياً ومادياً في سبيل
تحقيق أعلى درجة من الراحة والرضى واالنتماء لديهم

.9

هناك اهتمام متزايد من قبل المستثمرين الخارجيين
بالموارد البشرية وأداء العاملين في الشركة

.10

يتم مشاركة العاملين في رسم الخطط واألهداف في
الشركة واطالعهم على نتائج األعمال

.11

يساهم العاملين في الشركة في تحقيق قيمة اقتصادية
مضافة

.12

تفصح الشركة عن معلومات مواردها البشرية في
قوائمها المالية المعدة والمنشورة باستمرار

.13

تطبق الشركة المعايير الدولية الخاصة بالعرض
واالفصاح عن بياناتها في القوائم المالية
المحور

4.15

82%

.71

12.6

0.00

4

3.92

78%

1.03

6.9

0.00

7

3.80

76%

1.02

6.1

0.00

10

3.77

74%

.87

6.8

0.00

13

4.07

80%

.76

10.9

0.00

5

3.85

76%

.73

9.0

0.00

11

3.92

78%

.94

7.5

0.00

9

3.98

78%

0.63

12.0

0.00

* المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة .   0.05
من جدول ( )3.2.4يمكن استخالص ما يلي:
 المتوسط الحسابي للفقـرة( )2يسـاوي ( 4.33الدرجـة الكليـة مـن  )5أي أن المتوسـط الحسـابيالنســبي  %86و القيمــة االحتماليــة ( )Sig.تســاوي  0.00لــذلك تعتبــر هــذه الفق ـرة دالــة إحصــائياً
عنــد مســتوى داللــة  ،   0.05ممــا يــدل علــى أن متوســط درجــة االســتجابة لهــذه الفق ـرة يختلــف
جوهرياً عن درجة الحياد وهى .3
 المتوس ـ ــط الحس ـ ــابي للفقـ ـ ـرة ( )3يس ـ ــاوي  4.17أي أن المتوس ـ ــط الحس ـ ــابي النس ـ ــبي ،%82والقيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.00لـذلك تعتبـر هـذه الفقـرة دالـة إحصـائياً عنـد مسـتوى داللـة
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 ،   0.05ممــا يــدل علــى أن متوســط درجــة االســتجابة لهــذه الفق ـرة يختلــف جوهري ـاً عــن درجــة
الحياد وهى .3
 المتوسـ ـ ــط الحسـ ـ ــابي للفق ـ ـ ـرة ( )1يسـ ـ ــاوي  4.15أي أن المتوسـ ـ ــط الحسـ ـ ــابي  ،%82والقيمـ ـ ــةاالحتماليـ ــة ( )Sig.تسـ ــاوي  0.00لـ ــذلك تعتبـ ــر هـ ــذه الفق ـ ـرة دالـ ــة إحصـ ــائياً عنـ ــد مسـ ــتوى داللـ ــة
 ،   0.05ممــا يــدل علــى أن متوســط درجــة االســتجابة لهــذه الفق ـرة يختلــف جوهري ـاً عــن درجــة
الحياد وهى .3
 المتوس ـ ــط الحس ـ ــابي للفقـ ـ ـرة ( )10يس ـ ــاوي 3.77أي أن المتوس ـ ــط الحس ـ ــابي  ،%74والقيم ـ ــةاالحتماليـ ــة ( )Sig.تسـ ــاوي  0.00لـ ــذلك تعتبـ ــر هـ ــذه الفق ـ ـرة دالـ ــة إحصـ ــائياً عنـ ــد مسـ ــتوى داللـ ــة
 ،   0.05ممــا يــدل علــى أن متوســط درجــة االســتجابة لهــذه الفق ـرة يختلــف جوهري ـاً عــن درجــة
الحياد وهى .3
 وبشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي النسبي لجميع فقرات المحور يساوي %80والقيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.00أي أن متوسط درجة اإلجابة للمحور األول "تطبيق
الشركة لمحاسبة الموارد البشرية " دالة إحصائياً وهناك موافقة من قبل أفراد العينة على أسئلة
المحور.
 نتائج تحليل المحور الثاني (البعد المالي):
 تم استخدام اختبار ( )One Sample T-testلمعرفة ما إذا كان متوسط درجةاالستجابة للمبحوثين يساوي درجة الحياد وهي ( )3أم ال والنتائج موضحة في الجدول
التالي:
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الجدول ()3.2.5
( )T Testو التوزيع النسبي للمحور الثانى (البعد المالي)
المتوسط

م

المحور

.1

تقوم الشركة باستغالل الموارد المالية واالمكانيات المتاحة بما

الوزن

االنحراف

قيمة

النسبي

المعياري

االختبار

القيمة
االحتمالية

الترتيب

()sig.

4.22

84%

0.80

11.7

0.00

1

4.05

81%

0.81

10.0

0.00

7

3.88

78%

0.87

7.9

0.00

9

4.05

81%

0.96

8.4

0.00

6

3.82

76%

0.83

7.6

0.00

11

.6

تعمل الشركة على خلق نمو متوازن ألنشطتها االستثمارية

4.15

83%

0.63

14.1

0.00

3

.7

تقوم الشركة باالستثمار في مواردها البشرية بشكل مستمر

3.95

79%

0.81

9.1

0.00

8

.8

تسعى الشركة دائماً إلى تعظيم ثروة المساهمين وتحقيق عوائد

4.12

82%

0.78

11.0

0.00

4

3.83

77%

0.92

7.0

0.00

10

4.17

83%

0.74

12.2

0.00

2

3.78

76%

0.83

7.4

0.00

12

4.07

81%

0.73

11.3

0.00

5

4.01

80%

0.54

14.6

0.00

يساهم في تطوير األداء
.2

توازن الشركة بين أسعار وجودة الخدمات والمنتجات التي
تقدمها للجمهور

.3

تتحمل الشركة تكاليف عالية في تشغيل وصيانة اآلالت
والمعدات واألجهزة

.1

معدل متنامي للمبيعات في السنوات األخيرة
هناك ّ

.5

تسعى الشركة لتحقيق ربح عادل (وليس أقصى ربح) من
عمالئها

استثمارية عالية
.9

هناك تزايد مستمر ألعداد المستثمرين والمساهمين في الشركة
بالسنوات األخيرة

.10

تحاول الشركة خفض معدالت التكلفة وزيادة نسب الربحية مع
المحافظة على جودة المنتج أو الخدمة

.11

تتحمل الشركة تكاليف إضافية عند فتح خط انتاج جديد

.12

تقوم الشركة بصياغة خطط مالية بديلة إلدارة المخاطر
المحتملة
المحور
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* المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة .   0.05
 المتوســط الحســابي للفقـرة ( )1يســاوي ( 4.22الدرجــة الكليــة مــن  )5أي أن المتوســط الحســابيالنســبي % 84و القيمــة االحتماليــة ( )Sig.تســاوي  0.00لــذلك تعتبــر هــذه الفق ـرة دالــة إحصــائياً
عنــد مســتوى داللــة  ،   0.05ممــا يــدل علــى أن متوســط درجــة االســتجابة لهــذه الفق ـرة يختلــف
جوهرياً عن درجة الحياد وهى .3
 المتوســط الحســابي للفق ـرة ( )10يســاوي  4.17أي أن المتوســط الحســابي  ،%83و القيمــةاالحتماليـ ــة ( )Sig.تسـ ــاوي  0.00لـ ــذلك تعتبـ ــر هـ ــذه الفق ـ ـرة دالـ ــة إحصـ ــائياً عنـ ــد مسـ ــتوى داللـ ــة
 ،   0.05ممــا يــدل علــى أن متوســط درجــة االســتجابة لهــذه الفق ـرة يختلــف جوهري ـاً عــن درجــة
الحياد وهى .3
 المتوسـ ــط الحسـ ــابي للفق ـ ـرة ( )6يسـ ــاوي  4.15أي أن المتوسـ ــط الحسـ ــابي  ،%83و القيمـ ــةاالحتماليـ ــة ( )Sig.تسـ ــاوي  0.00لـ ــذلك تعتبـ ــر هـ ــذه الفق ـ ـرة دالـ ــة إحصـ ــائياً عنـ ــد مسـ ــتوى داللـ ــة
 ،   0.05ممــا يــدل علــى أن متوســط درجــة االســتجابة لهــذه الفق ـرة يختلــف جوهري ـاً عــن درجــة
الحياد وهى .3
 المتوس ــط الحس ــابي للفقـ ـرة ( )11يس ــاوي  3.78أي أن المتوس ــط الحس ــابي  ،%76و القيم ــةاالحتماليـ ــة ( )Sig.تسـ ــاوي  0.00لـ ــذلك تعتبـ ــر هـ ــذه الفق ـ ـرة دالـ ــة إحصـ ــائياً عنـ ــد مسـ ــتوى داللـ ــة
 ،   0.05ممــا يــدل علــى أن متوســط درجــة االســتجابة لهــذه الفق ـرة يختلــف جوهري ـاً عــن درجــة
الحياد وهى .3
 بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي النسبي لجميع فقرات المحور يساوي % 80والقيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.00لذلك يعتبر محور "البعد المالي" دالة إحصائياً عند
مستوى داللة  ،   0.05مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المحور يختلف جوهرياً
عن درجة الحياد وهي  3وهذا يعني أن هناك موافقة على هذا المحور.
 نتائج تحليل المحور الثاني (بعد العمالء):
 تم استخدام اختبار ( )One Sample T testلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجةاالستجابة للمبحوثين يساوي درجة الحياد وهي ( )3أم ال والنتائج موضحة في الجدول
التالي:
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الجدول ()3.2.6
( )T Testو التوزيع النسبي المعنوية للمحور الثاني (بعد العمالء)

م

.1

المحور

تتبنى الشركة دائماً مبدأ تقدير العميل في كل الظروف

المتوسط

الوزن

االنحراف

قيمة

النسبي

المعياري

االختبار

القيمة
االحتمالية

الترتيب

()sig.

4.37

87%

.71

14.9

0.00

2

.2

توجد عالقة احترام وثقة متبادلة بين الشركة وعمالئها

4.25

85%

.65

14.8

0.00

7

.3

تبحث الشركة دائماً في تحقيق رضى عمالئها

4.30

86%

.79

12.8

0.00

6

.1

تحافظ الشركة على تقديم خدماتها ومنتجاتها بأفضل

4.32

86%

.70

14.6

0.00

5

4.22

84%

.78

12.0

0.00

10

4.23

85%

.74

12.8

0.00

9

4.40

88%

.64

16.9

0.00

1

4.37

87%

.64

16.6

0.00

3

4.33

87%

.68

15.2

0.00

4

4.25

85%

.75

12.9

0.00

8

4.20

84%

.73

12.7

0.00

11

4.22

84%

.48

19.8

0.00

واألحوال

طريقة ممكنة لعمالئها
.5

تستمع الشركة دائماً لشكاوي واقتراحات واستفسارات وآراء
عمالئها

.6

تعمل الشركة على حل مشاكل واإلجابة عن استفسارات
عمالئها بأسرع وقت ممكن

.7

تحافظ الشركة على عمالئها الحاليين بالشكل الذي
يضمن استمرارهم

.8

تسعى الشركة للتوسع في سوق الخدمة لكسب عمالء
جدد بكافة الوسائل الممكنة

.9

تتبع الشركة أساليب تسويقية وترويجية حديثة وابداعية
باستمرار

.10

تقدم الشركة خدمات ومنتجات بأسعار وجودة خاصة
لعمالئها الجدد

.11

تعمل الشركة على تحقيق التوازن بين قدراتها ومكانتها
بين عمالئها في السوق
المحور
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*المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة .   0.05
 المتوســط الحســابي للفقـرة ( )7يســاوي ( 4.40الدرجــة الكليــة مــن  )5أي أن المتوســط الحســابيالنســبي % 88و القيمــة االحتماليــة ( )Sig.تســاوي  0.00لــذلك تعتبــر هــذه الفق ـرة دالــة إحصــائياً
عنــد مســتوى داللــة  ،   0.05ممــا يــدل علــى أن متوســط درجــة االســتجابة لهــذه الفق ـرة يختلــف
جوهرياً عن درجة الحياد وهى .3
 المتوس ــط الحس ــابي للفقـ ـرة ( )1يس ــاوي  ،4.37أي أن المتوس ــط الحس ــابي  ،%87و القيم ــةاالحتمالي ــة ( )Sig.تس ــاوي  ،0.00ل ــذلك تعتب ــر ه ــذه الفقـ ـرة دال ــة إحص ــائياً عن ــد مس ــتوى دالل ــة
 ،   0.05ممــا يــدل علــى أن متوســط درجــة االســتجابة لهــذه الفق ـرة يختلــف جوهري ـاً عــن درجــة
الحياد وهى .3
 المتوس ـ ــط الحس ـ ــابي للفقـ ـ ـرة ( )8يس ـ ــاوي  4.37أي أن المتوس ـ ــط الحس ـ ــابي  ،%87والقيم ـ ــةاالحتماليـ ــة ( )Sig.تسـ ــاوي  0.00لـ ــذلك تعتبـ ــر هـ ــذه الفق ـ ـرة دالـ ــة إحصـ ــائياً عنـ ــد مسـ ــتوى داللـ ــة
 ،   0.05ممــا يــدل علــى أن متوســط درجــة االســتجابة لهــذه الفق ـرة يختلــف جوهري ـاً عــن درجــة
الحياد وهى .3
 المتوســط الحســابي للفقـرة ( )12يســاوي  3.42أي أن المتوســط الحســابي النســبي  ،%68والقيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  ،0.00لـذلك تعتبـر هـذه الفقـرة دالـة إحصـائياً عنـد مسـتوى داللـة
 ،   0.05ممــا يــدل علــى أن متوســط درجــة االســتجابة لهــذه الفق ـرة يختلــف جوهري ـاً عــن درجــة
الحياد وهى .3
 وبشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي النسبي لجميع فقرات المجال يساوي%81و القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  ،0.00لذلك يعتبر محور "بعد العمالء " دال إحصائياً
عند مستوى داللة  ،   0.05مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المحور يختلف
جوهرياً عن درجة الحياد وهي  ،3وهذا يعني أن هناك موافقة فى اإلجابة على اسئلة هذا
المحور.
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 نتائج تحليل المحور الثاني (بعد العمليات الداخلية):
 تم استخدام اختبار ( )One Sample T testلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجةاالستجابة للمبحوثين يساوي درجة الحياد وهي ( )3ام ال والنتائج موضحة في الجدول:
الجدول ()3.2.7
( )T Testو التوزيع النسبي للمحور الثاني (بعد العمليات الداخلية)
م
.1

المحور
تقوم الشركة باستغالل مثالي لمواردها المتاحة في
عملياتها الداخلية

.2

تعمل الشركة على تطوير وتحسين خدماتها ومنتجاتها
المقدمة للجمهور باستمرار

.3

المتوسط

الوزن

االنحراف

قيمة

النسبي

المعياري

االختبار

القيمة
االحتمالية

الترتيب

()sig.

4.25

85%

.65

14.8

0.00

2

4.35

87%

.66

15.9

0.00

1

تعمل الشركة على تطوير الخدمات اإلدارية الالزمة
وتقديم تسهيالت ومرونة كافية لتحقيق االستقرار

4.23

85%

.72

13.2

0.00

3

واالنسجام والثقة واألمان لعمالئها
.1

يتم توفير وتقديم الخدمات والمنتجات في الوقت والمكان
المناسبين

.5

تُ ّلبي الشركة حاجة السوق ورغبة عمالئها بطرح

منتجات جديدة ذات جودة أفضل بالسرعة والكفاءة

4.12

4.23

82%

85%

.69

.77

12.5

12.5

0.00

0.00

8

4

والدقة العالية
.6

تتناسب خطة التشغيل مع ما يتم انجازه فعالً

.7

تعكس درجة رضى العميل مدى فاعلية التحسينات
المضافة على المنتج أو الخدمة

.8

توازن الشركة في االعتماد على األيدي العاملة من جهة
والتكنولوجيا واألجهزة التقنية من جهة أخرى في عملياتها

.9

تضطر الشركة في بعض األحيان لسحب بعض

4.18

84%

.62

14.7

0.00

6

4.15

83%

.76

11.8

0.00

7

4.20

84%

.75

12.3

0.00

8

3.38

68%

1.11

2.7

0.00

12
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المنتجات والخدمات من السوق العتبارات مرتبطة
بالجودة والسعر
.10

تدعم الشركة وتطور مجاالت البحث العلمي واالنشطة
البحثية التي تساهم في تحسين ورفع كفاءة العمليات

3.72

74%

.87

6.4

0.00

11

الداخلية
.11

تقوم الشركة بدراسة وتحليل جودة خدماتها ومنتجاتها
باستمرار

.12

تقوم الشركة بتقديم خدمة ما بعد البيع من توصيل أو
تركيب أو صيانة للخدمة أو المنتج لعمالئها مجاناً
المحور

4.05

81%

.75

10.9

0.00

10

4.08

82%

.79

10.7

0.00

9

4.08

82%

0.47

17.9

0.00

* المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة .   0.05
 المتوسط الحسابي للفقـرة ( )2يسـاوي ( 4.35الدرجـة الكليـة مـن  )5أي أن المتوسـط الحسـابيالنســبي % 87و القيمــة االحتماليــة ( )Sig.تســاوي  ،0.00لــذلك تعتبــر هــذه الفقـرة دالــة إحصــائياً
عنــد مســتوى داللــة  ،   0.05ممــا يــدل علــى أن متوســط درجــة االســتجابة لهــذه الفق ـرة يختلــف
جوهرياً عن درجة الحياد وهى .3
 المتوس ــط الحس ــابي للفقـ ـرة ( )1يس ــاوي  ،4.25أي أن المتوس ــط الحس ــابي  ،%85و القيم ــةاالحتمالي ــة ( )Sig.تس ــاوي  ،0.00ل ــذلك تعتب ــر ه ــذه الفقـ ـرة دال ــة إحص ــائياً عن ــد مس ــتوى دالل ــة
 ،   0.05ممــا يــدل علــى أن متوســط درجــة االســتجابة لهــذه الفق ـرة يختلــف جوهري ـاً عــن درجــة
الحياد وهى .3
 المتوسط الحسابي للفقرة ( )3يساوي  ،4.23أي أن المتوسـط الحسـابي النسـبي  ،%85والقيمـةاالحتماليـــة ( )Sig.تسـ ــاوي  ،0.00لـ ــذلك تعتبـ ــر هـ ــذه الفق ـ ـرة دالـ ــة إحصـ ــائياً عنـ ــد مسـ ــتوى داللـ ــة
 ،   0.05ممــا يــدل علــى أن متوســط درجــة االســتجابة لهــذه الفق ـرة يختلــف جوهري ـاً عــن درجــة
الحياد وهى .3
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 المتوسط الحسابي للفقرة ( )9يساوي  ،3.38أي أن المتوسط الحسابي النسبي  ،%68والقيمةاالحتمالي ــة ( )Sig.تس ــاوي  ،0.00ل ــذلك تعتب ــر ه ــذه الفقـ ـرة دال ــة إحص ــائياً عن ــد مس ــتوى دالل ــة
 ،   0.05ممــا يــدل علــى أن متوســط درجــة االســتجابة لهــذه الفق ـرة يختلــف جوهري ـاً عــن درجــة
الحياد وهى .3
 وبشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي النسبي لجميع فقرات المحور يساوي ،%82والقيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  ،0.00لذلك يعتبر محور "بعد العمليات الداخلية" دال
إحصائياً عند مستوى داللة  ،   0.05مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المحور
يختلف جوهرياً عن درجة الحياد وهي  ،3وهذا يعني أن هناك موافقة فى اإلجابة على اسئلة هذا
المحور.
 نتائج تحليل المحور الثاني (بعد التعلم والنمو):
 تم استخدام اختبار ( )One Sample T testلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجةاالستجابة للمبحوثين يساوي درجة الحياد وهي ( )3ام ال والنتائج موضحة في الجدول:
الجدول ()3.2.8
( )T Testو التوزيع النسبي المعنوية للمحور الثاني (بعد التعلم والنمو)
م
.1

المحور
تقوم الشركة بتنفيذ برامج ودورات تدريبية وتنموية
للموظفين باستمرار

.2

تعمل برامج التدريب والتنمية في الشركة على تطوير
ورفع القدرات والمهارات للموظفين

.3

تقوم الشركة بتخصيص برامج تدريب في فن التعامل مع
الجمهور وبناء العالقات

.1

تقوم الشركة بتطوير أنظمتها الداخلية في كافة
المستويات لتسهيل العمليات وانجاز األعمال بأفضل

المتوسط

الوزن

االنحراف

قيمة

النسبي

المعياري

االختبار

القيمة
االحتمالية

الترتيب

()sig.

4.23

85%

.89

10.7

0.00

1

4.03

81%

.90

8.9

0.00

7

4.20

84%

.88

10.6

0.00

2

4.12

82%

.76

11.4

0.00

4
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صورة ممكنة
.5

تعمل الشركة على استخدام وتدريب موظفيها على
التقنيات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات لمواكبةً التطورات

4.13

83%

.95

9.3

0.00

3

الحديثة
.6

تعمل الشركة على تشجيع وتحفيز الكفاءات من أفرادها

.7

تدعم الشركة مجاالت البحث العلمي واألنشطة اإلبداعية
واالبتكارية داخل الشركة وخارجها

.8

تقوم الشركة بدراسة وتحليل أداء العاملين باستمرار
للوقوف على جوانب القوة والضعف

.9

تقوم الشركة بتشخيص المشاكل والمعيقات وتبتكر حلول
عملية وسريعة

.10

تقوم الشركة بتلبية حاجات موظفيها بما يناسب قدراتهم
وكفاءاتهم

.11

تخصص الشركة وقتاً كافياً أثناء العمل للراحة وتجديد
النشاط

.12

تحرص الشركة على استقدام الكفاءات وذوي الخبرة لعقد
برامج التدريب والتنمية والتطوير
المحور

4.00

80%

.94

8.3

0.00

9

4.02

80%

.91

8.6

0.00

8

4.07

81%

.80

10.3

0.00

6

4.12

82%

.72

12.1

0.00

5

4.00

80%

.82

9.4

0.00

10

3.80

76%

.97

6.4

0.00

12

3.95

79%

.93

7.9

0.00

11

4.06

81%

0.69

11.8

0.00

* المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة .   0.05
 المتوسط الحسابي للفقرة ( )1يساوي ( 4.23الدرجة الكلية من  )5أي أن المتوسـط الحسـابيالنســبي % 85و القيمــة االحتماليــة ( )Sig.تســاوي  0.00لــذلك تعتبــر هــذه الفق ـرة دالــة إحصــائياً
عنــد مســتوى داللــة  ،   0.05ممــا يــدل علــى أن متوســط درجــة االســتجابة لهــذه الفق ـرة يختلــف
جوهرياً عن درجة الحياد وهى .3
 المتوس ـ ــط الحس ـ ــابي للفقـ ـ ـرة ( )3يس ـ ــاوي  ،4.20أي أن المتوس ـ ــط الحس ـ ــابي  ،%84والقيم ـ ــةاالحتمالي ــة ( )Sig.تس ــاوي  ،0.00ل ــذلك تعتب ــر ه ــذه الفقـ ـرة دال ــة إحص ــائياً عن ــد مس ــتوى دالل ــة
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 ،   0.05ممــا يــدل علــى أن متوســط درجــة االســتجابة لهــذه الفق ـرة يختلــف جوهري ـاً عــن درجــة
الحياد وهى .3
 المتوسط الحسابي للفقرة () 5يساوي  ،4.13أي أن المتوسـط الحسـابي النسـبي  ،%83والقيمـةاالحتماليـــة ( )Sig.تسـ ــاوي  ،0.00لـ ــذلك تعتبـ ــر هـ ــذه الفق ـ ـرة دالـ ــة إحصـ ــائياً عنـ ــد مسـ ــتوى داللـ ــة
 ،   0.05ممــا يــدل علــى أن متوســط درجــة االســتجابة لهــذه الفق ـرة يختلــف جوهري ـاً عــن درجــة
الحياد وهى .3
 المتوسـ ــط الحسـ ــابي للفق ـ ـرة ( )11يسـ ــاوي  ،3.80أي أن المتوسـ ــط الحسـ ــابي النسـ ــبي ،%76والقيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  ،0.00لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة
 ،   0.05ممــا يــدل علــى أن متوســط درجــة االســتجابة لهــذه الفق ـرة يختلــف جوهري ـاً عــن درجــة
الحياد وهى .3
 وبشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي النسبي لجميع فقرات المحور يساوي ،%81والقيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.00لذلك يعتبر محور "بعد التعلم والنمو" دال إحصائياً عند
مستوى داللة  ،   0.05مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المحور يختلف جوهرياً
عن درجة الحياد وهي  3وهذا يعني أن هناك موافقة في اإلجابة عن أسئلة هذا المحور .
نتائج تحليل المحور الثالث:
 تم استخدام اختبار ( )One Sample T testلمعرفة ما إذا كان متوسط درجةاالستجابة للمبحوثين يساوي درجة الحياد وهي ( )3أم ال ،والنتائج موضحة في الجدول:
الجدول ()3.2.9
( )T Testو التوزيع النسبي للمحور الثالث

م

.1

المحور

تقوم الشركة باإلفصاح عن بياناتها المالية ونتائج
أعمالها بدرجة عالية من الدقة والموضوعية والشفافية

المتوسط

4.13
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الوزن

االنحراف

قيمة

النسبي

المعياري

االختبار

83%

.79

11.1

القيمة
االحتمالية

الترتيب

()sig.
0.00

5
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والمالئمة
.2

هناك أمان وثقة بقدرة الشركة على المحافظة على
عمالئها وزيادة عددهم

.3

تسعى إدارة الشركة إلى التطوير المستمر في مجال
أعمالها وتعظيم مكانتها في السوق

.1

تواجه الشركة أحياناً معيقات تؤخر إنجاز األعمال يحول
دون تحقيق أهدافها

.5

تضطر الشركة أحياناً لالقتراض من البنوك

.6

تقوم الشركة بالوفاء بالتزاماتها في مواعيد االستحقاق
دائماً بدون تأخير

.7

تجد الشركة دائماً البديل المناسب للموظفين المغادرين
وبسرعة كافية تضمن استمرار العمل

.8

4.47

89%

.62

18.2

0.00

1

4.23

85%

.67

14.2

0.00

2

3.70

74%

.94

5.7

0.00

9

3.20

64%

1.16

1.3

0.18

11

4.18

84%

.70

13.1

0.00

4

3.93

79%

.80

9.0

0.00

7

تواجه الشركة أحياناً بعض الصعوبات في توفير
مصادر التمويل أو الموارد و المستلزمات الضرورية

3.30

66%

1.25

1.9

0.07

10

للعمل
.9

تقوم الشركة بتغييرات مستمرة على سياساتها بما يتناسب
مع الظروف الخارجية

.10

تقدم الشركة كل أشكال التعاون مع الجهات الحكومية
والرسمية

.11

تقوم الشركة بتطبيق المبادئ والمعايير المحاسبية
المقبولة عموماً بما يتناسب مع بيئة األعمال

.12

تضطر الشركة لسحب بعض منتجاتها األساسية أو
وقف بعض خدماتها في السوق أحياناً
المحور

3.92

78%

.83

8.6

0.00

8

4.00

80%

.80

9.7

0.00

6

4.23

85%

.70

13.7

0.00

3

3.15

63%

1.15

1.0

0.31

12

3.90

78%

0.52

13.5

0.00

* المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة .   0.05
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 المتوســط الحســابي للفقـرة ( )2يســاوي ( 4.47الدرجــة الكليــة مــن  )5أي أن المتوســط الحســابيالنســبي % 83و القيمــة االحتماليــة ( )Sig.تســاوي  ،0.00لــذلك تعتبــر هــذه الفقـرة دالــة إحصــائياً
عنــد مســتوى داللــة  ،   0.05ممــا يــدل علــى أن متوســط درجــة االســتجابة لهــذه الفق ـرة يختلــف
جوهرياً عن درجة الحياد وهى .3
 المتوس ــط الحس ــابي للفقـ ـرة ( )3يس ــاوي  4.23أي أن المتوس ــط الحس ــابي  ،%85و القيم ــةاالحتمالي ــة ( )Sig.تس ــاوي  ،0.00ل ــذلك تعتب ــر ه ــذه الفقـ ـرة دال ــة إحص ــائياً عن ــد مس ــتوى دالل ــة
 ،   0.05ممــا يــدل علــى أن متوســط درجــة االســتجابة لهــذه الفق ـرة يختلــف جوهري ـاً عــن درجــة
الحياد وهى .3
 المتوسـ ــط الحسـ ــابي للفق ـ ـرة ( )11يسـ ــاوي  ،4.23أي أن المتوسـ ــط الحسـ ــابي النسـ ــبي ،%85والقيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  ،0.00لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصـائياً عنـد مسـتوى داللـة
 ،   0.05ممــا يــدل علــى أن متوســط درجــة االســتجابة لهــذه الفق ـرة يختلــف جوهري ـاً عــن درجــة
الحياد وهى .3
 المتوسـ ــط الحسـ ــابي للفق ـ ـرة ( )12يسـ ــاوي  ،3.15أي أن المتوسـ ــط الحسـ ــابي النسـ ــبي ،%63والقيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  ،0.31لذلك تعتبر هـذه الفقـرة غيـر دالـة إحصـائياً عنـد مسـتوى
داللة  ،   0.05مما يـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذه الفقـرة ال يختلـف جوهريـاً عـن
درجة الحياد وهى .3
 بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي النسبي لجميع فقرات المحور يساوي ،%78والقيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  ،0.00لذلك يعتبر محور

"قياس مدى تحقق فرض

االستم اررية " دالة إحصائياً عند مستوى داللة  ،   0.05مما يدل على أن متوسط درجة
االستجابة لهذا المحور يختلف جوهرياً عن درجة الحياد وهي  ،3وهذا يعني أن هناك موافقة فى
اإلجابة على أسئلة هذا المحور .
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جدول ()3.2.10
يوضح ترتيب المحاور من حيث األهمية النسبية
المتوسط

م

المحور

1

قياس مدى تطبيق الشركة لمحاسبة
الموارد البشرية.

2

قياس مدى استخدام الشركة لبطاقة
األداء المتوازن.

3

3.98

الوزن

االنحراف

قيمة

النسبي

المعياري

االختبار

78%

0.63

12.0

القيمة
االحتمالية

الترتيب

()sig.
0.00

5

4.09

البعد المالي.

4.01

80%

0.54

14.6

0.00

4

بعد العمالء.

4.22

84%

.48

19.8

0.00

1

بعد العمليات الداخلية.

4.08

82%

0.47

17.9

0.00

2

بعد التعلم والنمو.

4.06

81%

0.69

11.8

0.00

3

3.90

78%

0.52

13.5

0.00

6

قياس مدى تحقق فرض االستم اررية
في الشركة.

 اختبار التوزيع الطبيعيجدول ()3.2.11

نتائج اختبار كولمجروف  -سمرنوف
م

المحور

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية )(Sig.

1

قياس مدى تطبيق الشركة لمحاسبة الموارد البشرية.

0.89

0.40

2

قياس مدى استخدام الشركة لبطاقة األداء المتوازن

0.71

0.69

البعد المالي

0.95

0.32

بعد العمالء

0.85

0.46

بعد العمليات الداخلية

0.70

0.70

بعد التعلم والنمو

0.96

0.31

قياس مدى تحقق فرض االستم اررية في الشركة.

0.72

0.76

3
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0.57

كل المحاور

0.89

يبين الجدول السابق قيمة الـ  Sig.المحسوبة لمجاالت االستبيان أكبر من مستوى المعنوية
( ، )0.05وهذا يدل على أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ،وبذلك يمكننا التحليل باستخدام
االختبارات المعلمية للدراسة .

 3.2.3اختبار فرضيات الدراسة
 اختبار الفرضية الرئيسة األولى :توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (،)0.05
في تطبيق شركات مجموعة االتصاالت الفلسطينية العاملة في قطاع غزة لمحاسبة الموارد
البشرية وبين تحقيق فرض االستم اررية في هذه الشركات.
جدول ()3.2.12
نتائج اختبار الفرضية الرئيسة األولى
االختبار

معامل بيرسون

p- value

النتيجة

0.45

0.00

 يوضح الجدول السابق أن معامل االرتباط بين تطبيق شركات االتصاالت العاملة فيقطاع غزة لمحاسبة الموارد البشرية وبين تحقيق فرض االستم اررية دالة احصائيا عند
مستوى داللة (. )0.05
 اختبار الفرضية الرئيسة الثانية :توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ()0.05
في استخدام شركات مجموعة االتصاالت الفلسطينية العاملة في قطاع غزة لبطاقة االداء
المتوازن وبين تحقيق فرض االستم اررية فيها ،ويتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية:
 -1توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05في تطبيق شركات
مجموعة االتصاالت الفلسطينية العاملة في قطاع غزة للبعد المالي وبين تحقيق
فرض االستم اررية.
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جدول ()3.2.13
نتائج اختبار الفرضية الرئيسة الثانية للبعد المالي
االختبار

معامل بيرسون

p- value

النتيجة

0.61

0.00

 يوضح الجدول السابق أن معامل االرتباط دالة إحصائياً عند مستوى داللة (.)0.05 -2توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ،)0.05في تطبيق شركات
مجموعة االتصاالت الفلسطينية العاملة في قطاع غزة لبعد العمالء و بين تحقيق
فرض االستم اررية.
جدول ()3.2.14
نتائج اختبار الفرضية الرئيسة الثانية لبعد العمالء
االختبار

معامل بيرسون

p- value

النتيجة

0.80

0.00

 يوضح الجدول السابق أن معامل االرتباط دالة إحصائياً عند مستوى داللة (. )0.05
 -3توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ،)0.05في تطبيق شركات
مجموعة االتصاالت الفلسطينية العاملة في قطاع غزة لبعد العمليات الداخلية ،وبين تحقيق
فرض االستم اررية.
جدول ()3.2.15
نتائج اختبار الفرضية الرئيسة الثانية لبعد العمليات الداخلية
االختبار

معامل بيرسون

p- value

النتيجة

0.87

0.00

 يوضح الجدول السابق أن معامل االرتباط دالة إحصائياً عند مستوى داللة (.)0.05 -1توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ،)0.05في تطبيق شركات
مجموعة االتصاالت الفلسطينية العاملة في قطاع غزة لبعد التعلم والنمو وبين تحقيق
فرض االستم اررية.

137

اإلاطر اعامدي عدر اة

اعفصل اعثرعث

جدول ()3.2.16
نتائج اختبار الفرضية الرئيسة الثانية لبعد التعلم والنمو
االختبار

معامل سبيرمان

p- value

النتيجة

0.90

0.00

 يوضح الجدول السابق أن معامل االرتباط دالة إحصائياً عند مستوى داللة (.)0.05 -5كما أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين عند مستوى داللة
( ،)0.05تعزى للمتغيرات الديمغرافية التالية (المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة)  ،ويتفرع منها
الفرضيات الفرعية التالية:
 .aاختبار الفرضية الفرعية االولى :ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات
المبحوثين عند مستوى داللة ( )0.05تعزى لمتغير المؤهل العلمي.
جدول ()3.2.17
(  )One Way ANOVA testللمؤهل العلمي لكل المحاور
كل اعمحرو

Test value

p- value

ماجستير 

اعمتوةط
بكالوريوس 

دبلوم 

محاسبة الموارد البشرية

 0.27

 0.76

4.14

3.96

3.96

البعد المالي

 0.31

 0.73

4.12

3.99

4.01

بعد العمالء

 0.88

 0.42

4.42

4.18

4.23

بعد العمليات الداخلية

 0.74

 0.48

4.19

4.04

4.25

بعد التعلم والنمو

 1.50

 0.24

3.88

4.04

4.50

فرض االستم اررية
كل اعمحرو

 1.51

 0.22

3.93

3.85

4.27

 0.57

 0.57

4.07

3.96

4.16

دالة إحصائياً عند مستوى داللة (. )0.05
 -6بشكل عام اليوجد فروق ذات داللة احصائية بين إجابات المبحوثين تعزى إلي متغير
المؤهل العملي ألن قيم الـ( )Sig.لكل المحاور أكبر من مستوى الداللة (. )0.05


138

اإلاطر اعامدي عدر اة

اعفصل اعثرعث

 .aاختبار الفرضية الفرعية الثانية :ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات
المبحوثين عند مستوى داللة ( )0.05تعزى لمتغير سنوات الخبرة.
جدول ()3.2.18
( )One Way ANOVA testلسنوات الخبرة لكل المحاور
كل اعمحرو

Test value

p- value

اقلمن5

اعمتوةط
15-11
10-6

15فاكثر

محاسبة الموارد

 1.11

 0.35

3.79

3.87

4.14

4.13

البعد المالي

 1.56

 0.20

3.87

3.90

4.03

4.28

بعد العمالء

 0.98

 0.41

4.23

4.08

4.32

4.30

بعد العمليات الداخلية

 1.60

 0.18

4.17

3.94

4.03

4.30

بعد التعلم والنمو

 1.11

 0.35

4.11

3.87

4.05

4.30

فرض االستم اررية
كل اعمحرو

 1.09

 0.35

3.79

3.79

4.02

4.04

 1.47

 0.23

3.89

3.87

4.09

4.16

البشرية

* دالة إحصائياً عند مستوى داللة (. )0.05
 -7بشكل عام اليوجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين تعزى الي متغير
سنوات الخبرة ألن قيم الـ( )sigلكل المحاور اكبر من مستوى الداللة (. )0.05
اختبار الفرضية الرئيسة الثالثة :
يوجد تكامل في التاثير ذو داللة احصائية عند مستوى داللة  0.05بين محاسبة الموارد
البشرية وتطبيق بطاقة االداء المتوازن (متغيرات مستقلة) وفرض االستم اررية (متغير تابع).
 من نتائج تطبيق االنحدار الخطي المتعدد باستخدام طريقة  Enterتبين التالي: معامل االرتباط المتعدد هو ( ،)0.681وهذا يعني وجود عالقة قوية بين
المتغيرات المستقلة والمتغير التابع ،وقيمة االختبار هي ( ،)24.6وقيمة الداللة
هي ( ،)0.00بالتالي االختبار دالة إحصائياً.
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 معامل التحديد المعدل هو ( ،)0.445وهذا يعني أن  %44.5من التغيرات
الحاصلة في المتغير التابع هي بفعل المتغيرات المستقلة ،والباقي  %55.5هي
بسبب متغيرات مستقلة أخرى .
 تحليل االنحدار المتعدد لمعامالت االنحدار
جدول ()3.2.19
نتائج اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة
القيمة
المتغيرات المستقلة

معامل غير قياسي

قيمة االختبار

االحتمالية
sig.

مقدار ثابت

0.85

1.94

0.05

محاسبة الموارد البشرية

0.01

0.10

0.91

بطاقة األداء المتوازن

0.73

5.35

0.00

 معادلة االنحدار كالتالي:
فرض االستمرارية= ( 0.01+0.85محاسبة موارد بشرية)( 0.73 +بطاقة
أداء متوازن)
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أوال :النتائج
لقد سعت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر التكامل بين تطبيق محاسبة الموارد البشرية واستخدام
بطاقة األداء المتوازن في تحقيق فرض االستم اررية لشركات مجموعة االتصاالت الفلسطينية
العاملة في قطاع غزة ،وقد تمكن الباحث بعد إجراء الدراسة الميدانية إلى الوصول لعدة نتائج
كانت على النحو التالي :
نتائج الدراسة النظرية
 -1إن المحاسبة عن الموارد البشرية هي أداة قياس ونظام معلومات يبرز قيمة المورد
ويعطي مؤشرات منطقية لأداء من
البشري وأهميته ،ودوره المحوري في نجاح المنشأةُ ،
خالل االستثمار فيه بتدريبه وتطوير مهاراته بما يخدم أهداف المنشأة .

 -2إنه من المنطقي جداً اعتبار الموارد البشرية أصالً من أصول المنشأة ،نظ اًر لقدرتها
اإلنتاجية وتحقيقها منافع مستقبلية تساهم بشكل أساسي في تحقيق استراتيجية وأهداف
المنشأة .
 -3إن عملية االفصاح عن الموارد البشرية واالستثمار فيها ينسج نظاماً للمعلومات يوفر
كافة البيانات التاريخية والحالية والمستقبلية ،المالية وغير المالية عن الموارد البشرية في
المنشأة ،ويخدم األطراف كافة لصنع واتخاذ ق ار ارتهم .
 -4تعتبر بطاقة األداء المتوازن مدخالً متكامالً وناجحاً لتقييم أداء المنشأة من مختلف
جوانبها ،وكذلك أداةً فاعلة في تحقيق أهدافها االستراتيجية .

 -5تمتاز بطاقة األداء المتوازن بأنها توازن بين أهداف المنشأة المختلفة ،وتربط أهدافها
الفرعية بالهدف االستراتيجي لها ،كما تُحقق توازناً بين المقاييس المالية وغير المالية،
وكذلك تساعد على اإلدارة الفعالة للموارد البشرية في المنشأة من خالل تحفيزهم وتطوير
أدائهم لتحقيق أفضل النتائج.
 -6إن عالقة السبب والنتيجة بين أبعاد بطاقة األداء المتوازن يجعل من ُبعد التعلم النمو
فيها قاعدة انطال ٍ
البعد المالي ،فتدريب وتطوير مهارات العاملين
ق للوصول ألهداف ُ
يجعل العمليات الداخلية أفضل وأكثر دقة ونجاحاً ،وهذا ينعكس على جودة الخدمات
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والمنتجات المطلوبة لتلبية رغبات وحاجات العمالء ،األمر الذي يزيد نسب المبيعات
نمي معدالت األرباح .
ُ
وي ّ

 -7إن فرض االستم اررية يعتبر أن المنشأة مستمرة في نشاطها ما لم تشير المعلومات
خالف ذلك ،وبالتالي فإن دور اإلدارة العليا في المنشأة أن تفصح عن كافة المعلومات
سيما مؤشرات الشك والمخاطر التي تُهدد نشاط
المتعلقة بالوضع المالي للمنشأة ال ّ

المنشأة .

(البعد
بالبعد األول لبطاقة األداء المتوازن ُ
 -8يرتبط فرض االستم اررية ارتباطاً منطقياً ُ

المالي) ،نظ اًر ألن فرض االستم اررية ُيقاس بمؤشرات مالية ونسب تحليلية كالسيولة
والربحية ،ما يتيح لالدارة العليا في المنشأة بناء وصنع ق ارراتها وفقاً لذلك وبما يخدم

استمرار المنشأة في نشاطها والمنافسة في السوق .
 -9إن وجود عالقة تكاملية بين محاسبة الموارد البشرية وبطاقة األداء المتوازن يخلق مؤش اًر
من منظور آخر لقياس نجاح المنشأة يتمثل في قياس أداء الموارد البشرية وتأثيره على
للبعد المالي فيها .
أبعاد بطاقة األداء المتوازن ،انطالقاً من ُبعد التعلم والنمو وصوالً ُ
نتائج الدراسة العملية
 -1تشير النتائج بأن شركات مجموعة االتصاالت الفلسطينية العاملة في قطاع غزة تقوم
بتطبيق محاسبة الموارد البشرية نسبياً بمعدل  ،%45ولكنها تستخدم بطاقة األداء
المتوازن بشكل جيد بمعدل . %61
 -2كما تشير النتائج إلى وجود عالقة قوية بين تطبيق محاسبة الموارد البشرية واستخدام
بطاقة األداء المتوازن معاً ،وبين تحقيق فرض استمرار الشركات في نشاطها بنسبة
تأثير  ،%44.5وبالتالي يوجد أثر في التكامل بين تطبيق محاسبة الموارد البشرية
واستخدام بطاقة األداء المتوازن على تحقق فرض االستم اررية في الشركات محل
الدراسة.
 -3كما أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين عند مستوى داللة
( )0.05على اسئلة االستبيان تعزى إلى متغيرات (المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة).
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ثانياً :التوصيات
 -1ضرورة االهتمام بالموارد البشرية في بيئة األعمال من منظور محاسبي ،واتخاذ إجراءات
عملية لتطبيق محاسبة الموارد البشرية وقياس خدمات الموارد البشرية باعتبارهم أصوالً
لدى المنشأة ،وكذلك عملية االستثمار فيها واظهار كل المعلومات المتعلقة بذلك ضمن
القوائم المالية للمنشآت أو ضمن قوائم ملحقة لها .
 -2العمل على اعتبار الموارد البشرية عناصر تنظيمية عالية القيمة وليس مجرد أدوات
إنتاج ،نظ اًر لزيادة االعتماد على العنصر البشري في التخطيط وبناء االستراتيجيات
والتنفيذ .
 -3ضرورة خلق معيار محاسبي خاص بالمعالجة المحاسبية للموارد البشرية ،أو دمجه
ضمن معايير األصول غير الملموسة ،مثل :الشهرة ونفقات البحث والتطوير ،وذلك
ألهمية عامل االستثمار في الموارد البشرية من خالل التدريب والتطوير ،والذي ُيعطي

قيمة اضافية وميزة تنافسية للمنشأة .

 -4ضرورة استخدام بطاقة األداء المتوازن في المنشآت وتعزيز مقوماتها ،لما لها من أهمية
مالي .
فعال في تقييم أداء المنشأة من مختلف الجوانب مالياً وغير ٍّ
ودور ّ

 -5ضرورة االهتمام ُببعد التعلم والنمو في بطاقة األداء المتوازن والذي يرتبط ارتباطاً مباش اًر
بالموارد البشرية في تدريبهم وتطوير أدائهم وصوالً للتأثير االيجابي ،والمساهمة الكبيرة

وبعد العمالء،
لهذه الموارد في تحقيق أهداف المنشأة ،من خالل ُبعد العمليات الداخلية ُ

للبعد المالي الذي يقيس نجاح المنشأة واستمرارها .
وصوالً ُ
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أوالً  :المراجع
 المراجع العربية
 -1القرآن الكريم
 -2أبوبكر ،أيمن عبداهلل( ،المحاسبة عن تكلفة الموارد البشرية وأثرها على رفع كفاءة األداء
بمؤسسات التعليم العالي بالسودان) ،ورقة بحث ،جامعة دنقال ،السودان.2008،
 -3أبوبكر ،أيمن عبداهلل( ،نحو إطار مقترح لتطبيق محاسبة الموارد البشرية بالجامعات
السودانية :دراسة تطبيقية على جامعة دنقال) ،مجلة العلوم االقتصادية ،المجلد
الثاني ،العدد  ،16جامعة أبوظبي ،العين ،االمارات. 2015 ،
 -4أبوجزر ،حمد أحمد( ،مدى استخدام بطاقة األداء المتوازن  BSCكأداة لتقويم أداء البنك
االسالمي الفلسطيني :دراسة ميدانية من وجهة نظر العاملين) ،رسالة ماجستير،
الجامعة االسالمية ،غزة ،فلسطين. )2012 ،
 -5أبوغزالة ،طالل( ،محاسبة الموارد البشرية) ،مؤتمر قياس النجاح المؤسساتي من خالل
رأس المال البشري ،المنامة.2005 ،
 -6أبوقمر ،محمد أحمد( ،تقويم أداء بنك فلسطين المحدود باستخدام بطاقة األداء
المتوازن) ،رسالة ماجستير ،كلية التجارة ،الجامعة االسالمية ،غزة ،فلسطين،
.2009
 -7البحيصي ،عصام( ،بطاقة األداء المتوازن – أسلوب حديث في تقييم أداء المنشآت)،
وحدة البحوث والدراسات التجارية ،الجامعة االسالمية ،غزة ،فلسطين.2011 ،
 -8البلداوي ،عمار هادي( ،المبادئ والفروض المحاسبية المتعارف عليها) ،مقال في موقع
المنتدى العربي إلدارة الموارد البشرية.2012 ،
تاريخزيارةالموقع 2016/03/28:

http://www.hrdiscussion.com/hr48122.html
 -9البشتاوي ،سلميان حسين( ،أثر رأس المال المال الفكري في تحسين ربحية شركات
الصناعات الدوائية األردنية) ،المجلة األردنية إلدارة األعمال ،المجلد  ،2العدد ،10
األردن. 2014 ،
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 -10الجعيدي ،سناء( ،دور وأهمية القياس المحاسبي للموارد البشرية في الجامعات
الفلسطينية في قطاع غزة – دراسة تحليلية تطبيقية) ،رسالة ماجستير ،كلية التجارة،
الجامعة االسالمية ،غزة ،فلسطين.2007 ،
-11

الحيالي ،وليد( ،دراسات في المشاكل المحاسبية المعاصرة) ،الطبعة األولى ،دار
الحامد للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.2004 ،

 -12الخطيب ،معزوزة عبداهلل( ،دور رأس المال الفكري في تطوير الكفاءة اإلدارية لدى
العاملين اإلداريين في و ازرة التربية والتعليم الفلسطينية في قطاع غزة) ،رسالة
ماجستير ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة األزهر ،غزة ،فلسطين. 2013 ،
 -13الداعور ،جبر إبراهيم( ،أثر تطبيق بطاقة األداء المتوازن في الحد من إدارة األرباح
– دراسة ميدانية) ،مجلة الجامعة االسالمية للدراسات االقتصادية واإلدارية ،المجلد
 ،21العدد الثاني ،غزة ،فلسطين.2013 ،
-14

الدوغجي ،علي حسن( ،مدى مسؤولية مراقب الحسابات عن فرض االستم اررية
والفشل المالي للشركات) ،مجلة دراسات محاسبية ومالية ،جامعة بغداد ،المجلد
الثاني ،العدد  ،6العراق.2008 ،

-15
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ثانياً  :المالحق
 ملحق رقم ( : )1االستبــــــــــــــــــانة
أوال :المعلومات الشخصية:
 -1المسمى الوظيفي :
( ) مدير عام ( ) مدير مالي ( ) مدقق ( ) مدير إدارة الموارد البشرية ( ) مدير دائرة التخطيط والتطوير
( ) مدير دائرة المبيعات والتسويق ( ) مدير دائرة العناية بالزبائن ( ) أخرل/
..............................
 -2المؤهل العلمي :
( ) دكتوراه

( ) ماجستير

( ) دبلوم ( ) غير ذلك .....................

( ) بكالوريوس

التخصص العلمي ............................. :
 -3عدد سنوات الخبرة :
( ) أقل من  5سنوات ( ) من  10 –5سنوات ( ) من  15-11سنة ( ) أكثر من  15سنة
القسم  /الدائرة ...................................... :
ثانيا  :معلومات عن الشركة :
 -1مدة ممارسة الشركة لنشاطها :
( ) أقل من 15سنة

( ) من  20-15سنة

( ) أكثر من 20سنة

 -2معلومات عامة عن الشركة :



............................................................................



............................................................................



............................................................................



............................................................................



............................................................................
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المحور األول /قياس مدل تطبيق الشركة لمحاسبة الموارد البشرية
موافق
موافق محايد

الفقرة
بشدة
1
2

هناك معرفة وادراك بالمحاسبة عن الموارد البشرية وأهمية تطبيقها في الشركة
إن تبني أسلوب المحاسبة عن الموارد البشرية ضروري لتقدير وتقييم قيمة العنصر
البشري في الشركة

3

تتبع الشركة نظام الحوافز والمكافآت والعقوبات عند تقييم أداء العاملين فيها

1

تقوم الشركة باستقطاب موظفين جدد ذوي الكفاءة سنوياً (حسب الحاجة)

5
6
7
8
9
10
11
12
13

بناء على كفاءاتهم العلمية ومهاراتهم
يتم اعتماد رواتب الموظفين في الشركة ً
ومواقعهم الوظيفية

يعكس أداء الموظفين مدى استفادتهم من برامج التدريب وتحسين القدرات
تنعكس قيمة وأداء العاملين في الشركة على جودة المنتجات والخدمات المقدمة
للجمهور
هناك دعم مستمر للعاملين معنوياً ومادياً في سبيل تحقيق أعلى درجة من الراحة
والرضى واالنتماء لديهم
هناك اهتمام متزايد من قبل المستثمرين الخارجيين بالموارد البشرية وأداء العاملين
في الشركة
يتم مشاركة العاملين في رسم الخطط واألهداف في الشركة واطالعهم على نتائج
األعمال
يساهم العاملين في الشركة في تحقيق قيمة اقتصادية مضافة
تفصح الشركة عن معلومات مواردها البشرية في قوائمها المالية المعدة والمنشورة
باستمرار
تطبق الشركة المعايير الدولية الخاصة بالعرض واإلفصاح عن بياناتها في القوائم
المالية
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غيــــــر
موافق

غيــــــر
موافق
بشدة

اعمراجع واعمالحق

المحور الثاني /قياس مدل استخدام الشركة لبطاقة األداء المتوازن
موافق
موافق محايد

الفقرة
بشدة
أوالً  /البعد المالــــــــــــــــــــــــــــي
1

تقوم الشركة باستغالل الموارد المالية واالمكانيات المتاحة بما يساهم في تطوير
األداء

2

توازن الشركة بين أسعار وجودة الخدمات والمنتجات التي تقدمها للجمهور

3

تتحمل الشركة تكاليف عالية في تشغيل وصيانة اآلالت والمعدات واألجهزة

1

معدل متنامي للمبيعات في السنوات األخيرة
هناك ّ

5

تسعى الشركة لتحقيق ربح عادل (وليس أقصى ربح) من عمالئها

6

تعمل الشركة على خلق نمو متوازن ألنشطتها االستثمارية

7

تقوم الشركة باالستثمار في مواردها البشرية بشكل مستمر

8

تسعى الشركة دائماً إلى تعظيم ثروة المساهمين وتحقيق عوائد استثمارية عالية

9

هناك تزايد مستمر ألعداد المستثمرين والمساهمين في الشركة بالسنوات االخيرة

10

تحاول الشركة خفض معدالت التكلفة وزيادة نسب الربحية مع المحافظة على
جودة المنتج أو الخدمة

11

تتحمل الشركة تكاليف إضافية عند فتح خط انتاج جديد

12

تقوم الشركة بصياغة خطط مالية بديلة إلدارة المخاطر المحتملة
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غيــــــر
موافق

غيــــــر
موافق
بشدة

اعمراجع واعمالحق
موافق
موافق محايد

الفقرة
بشدة
ثانياً  /بعد العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالء
1

تتبنى الشركة دائماً مبدأ تقدير العميل في كل الظروف واألحوال

2

توجد عالقة احترام وثقة متبادلة بين الشركة وعمالئها

3

تبحث الشركة دائماً في تحقيق رضى عمالئها

1

تحافظ الشركة على تقديم خدماتها ومنتجاتها بأفضل طريقة ممكنة لعمالئها

5

تستمع الشركة دائماً لشكاوي واقتراحات واستفسارات وآراء عمالئها

6

تعمل الشركة على حل مشاكل واإلجابة عن استفسارات عمالئها بأسرع وقت ممكن

7

تحافظ الشركة على عمالئها الحاليين بالشكل الذي يضمن استمرارهم

8

تسعى الشركة للتوسع في سوق الخدمة لكسب عمالء جدد بكافة الوسائل الممكنة

9

تتبع الشركة أساليب تسويقية وترويجية حديثة وابداعية باستمرار

10

تقدم الشركة خدمات ومنتجات بأسعار وجودة خاصة لعمالئها الجدد

11

تعمل الشركة على تحقيق التوازن بين قدراتها ومكانتها بين عمالئها في السوق

12

هناك درجة من عدم الوضوح أحياناً لدى العميل عند اتصاله وتواصله مع الشركة
لالستفسار والسؤال عن منتج او خدمة معينة
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غيــــــر
موافق

غيــــــر
موافق
بشدة

اعمراجع واعمالحق
موافق
موافق محايد

الفقرة
بشدة
ثالثاً  /بعد العمــليــــــــــــــــــات الداخليــــــــــــــــــــــة
1

تقوم الشركة باستغالل مثالي لمواردها المتاحة في عملياتها الداخلية

2

تعمل الشركة على تطوير وتحسين خدماتها ومنتجاتها المقدمة للجمهور باستمرار

3
1
5
6
7
8
9
10

تعمل الشركة على تطوير الخدمات اإلدارية الالزمة وتقديم تسهيالت ومرونة
كافية لتحقيق االستقرار واالنسجام والثقة واألمان لعمالئها
يتم توفير وتقديم الخدمات والمنتجات في الوقت والمكان المناسبين
تُ ّلبي الشركة حاجة السوق ورغبة عمالئها بطرح منتجات جديدة ذات جودة
أفضل بالسرعة والكفاءة والدقة العالية

تتناسب خطة التشغيل مع ما يتم إنجازه فعالً
تعكس درجة رضى العميل مدى فاعلية التحسينات المضافة على المنتج أو
الخدمة
توازن الشركة في االعتماد على االيدي العاملة من جهة والتكنولوجيا واالجهزة
التقنية من جهة أخرى في عملياتها
تضطر الشركة في بعض االحيان لسحب بعض المنتجات والخدمات من السوق
العتبارات مرتبطة بالجودة والسعر
تدعم الشركة وتطور مجاالت البحث العلمي واألنشطة البحثية التي تساهم في
تحسين ورفع كفاءة العمليات الداخلية

 11تقوم الشركة بدراسة وتحليل جودة خدماتها ومنتجاتها باستمرار
12

تقوم الشركة بتقديم خدمة ما بعد البيع من توصيل أو تركيب أو صيانة للخدمة
أو المنتج لعمالئها مجان ًا
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غيــــــر
موافق

غيــــــر
موافق
بشدة

اعمراجع واعمالحق
موافق
موافق محايد

الفقرة
بشدة
رابعاً  /بعد التعلـــــــــــــــم والنمــــــــــــــــــــــــــــــــــو
1
2
3
1
5
6
7
8

تقوم الشركة بتنفيذ برامج ودورات تدريبية وتنموية للموظفين باستمرار
تعمل برامج التدريب والتنمية في الشركة على تطوير ورفع القدرات والمهارات
للموظفين
تقوم الشركة بتخصيص برامج تدريب في فن التعامل مع الجمهور وبناء
العالقات
تقوم الشركة بتطوير أنظمتها الداخلية في كافة المستويات لتسهيل العمليات
وانجاز األعمال بأفضل صورة ممكنة
تعمل الشركة على استخدام وتدريب موظفيها على التقنيات الحديثة وتكنولوجيا
المعلومات لمواكبةً التطورات الحديثة
تعمل الشركة على تشجيع وتحفيز الكفاءات من أفرادها
تدعم الشركة مجاالت البحث العلمي واألنشطة اإلبداعية واالبتكارية داخل
الشركة وخارجها
تقوم الشركة بدراسة وتحليل أداء العاملين باستمرار للوقوف على جوانب القوة
والضعف

9

تقوم الشركة بتشخيص المشاكل والمعيقات وتبتكر حلول عملية وسريعة

10

تقوم الشركة بتلبية حاجات موظفيها بما يناسب قدراتهم وكفاءاتهم

11

تخصص الشركة وقتاً كافياً أثناء العمل للراحة وتجديد النشاط

12

تحرص الشركة على استقدام الكفاءات وذوي الخبرة لعقد برامج التدريب والتنمية
والتطوير
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غيــــــر
موافق

غيــــــر
موافق
بشدة

اعمراجع واعمالحق

المحور الثالث /قياس مدل تحقق فرض االستمرارية في الشركة
موافق
موافق محايد

الفقرة
بشدة
1

تقوم الشركة باإلفصاح عن بياناتها المالية ونتائج أعمالها بدرجة عالية من الدقة
والموضوعية والشفافية والمالئمة

2

هناك أمان وثقة بقدرة الشركة على االستمرار في أعمالها على المدى البعيد

3

هناك أمان وثقة بقدرة الشركة على المحافظة على عمالئها وزيادة عددهم

1

تسعى إدارة الشركة إلى التطوير المستمر في مجال أعمالها وتعظيم مكانتها في
السوق

5

تواجه الشركة أحياناً معيقات تؤخر إنجاز األعمال يحول دون تحقيق أهدافها

6

تضطر الشركة أحياناً لالقتراض من البنوك

7

تقوم الشركة بالوفاء بالتزاماتها في مواعيد االستحقاق دائماً بدون تأخير

8
9

تجد الشركة دائماً البديل المناسب للموظفين المغادرين وبسرعة كافية تضمن
استمرار العمل
تواجه الشركة أحياناً بعض الصعوبات في توفير مصادر التمويل أو الموارد
والمستلزمات الضرورية للعمل

 10تقوم الشركة بتغييرات مستمرة على سياساتها بما يتناسب مع الظروف الخارجية
 11تقدم الشركة كل أشكال التعاون مع الجهات الحكومية والرسمية
12
13

تقوم الشركة بتطبيق المبادئ والمعايير المحاسبية المقبولة عموماً بما يتناسب مع
بيئة األعمال
تضطر الشركة لسحب بعض منتجاتها األساسية أو وقف بعض خدماتها في
السوق أحياناً
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غيــــــر
موافق

غيــــــر
موافق
بشدة

اعمراجع واعمالحق

 ملحق رقم ( : )2محكمي االستبانة
 .1د .جبر ابراهيم الداعور (كلية االقتصاد والعلوم االدارية  -قسم المحاسبة بجامعة األزهر)
 .2د .اسكندر محمود نشوان (كلية االدارة والتمويل – قسم المحاسبة بجامعة األقصى)
 .3د .نافذ محمد بركات (كلية التجارة – قسم االقتصاد واالحصاء التطبيقي بالجامعة
االسالمية)
 .4د .علي عبداهلل شاهين (كلية التجارة – قسم المحاسبة والتمويل بالجامعة االسالمية)

 ملحق رقم ( : )3المدقق اللغوي
أ .عدنان ابراهيم األخشم (أستاذ اللغة العربية – وكالة الغوث)
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