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 المستخلص

السليمة لقياس قيمة الموارد البشرية على مستوى  لمنهجيةغياب اتمثلت مشكلة الدراسة في  

 و بيان أهمية محاسبة الموارد البشرية في تحقيق أهداف المنشأة ىإل دراسةال تهدف، لذا المشروع 

 تافترض،  ارد البشرية على مستوى المنشأةمشاكل التي تواجه عملية قياس وتقييم للموالتوضيح أهم 

 اللة إحصائية بين اعتبار مجمل اإلنفاق على الموارد البشرية إنفاقا جاريا  وجد عالقة ذات د لدراسةا

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تحقيق أهداف ومزايا  ، وعدم ظهور النفقات في القوائم المالية

: منها  نتائجعدة إلى  دراسةال تانات القوائم المالية .توصلقياس تكاليف الموارد البشرية وصحة بي

اعتبار  وأن م اإلفصاح عن الموارد البشرية يعد قصور في تحديد الربح المحاسبي في قائمة الدخلعد

اإلنفاق على الموارد البشرية إنفاق رأسمالي يؤدى إلى ظهور قائمة الدخل وبيانات غير صحيحة 

 دراسةال ىصأو ، ق ودقة بيانات القوائم المالية قياس قيمة الموارد البشرية بشكل سليم يؤدي إلى صد

بضرورة اعتبار اإلنفاق على الموارد البشرية إنفاق جاري يحمل إلى حساب قائمة الدخل.   

Abstract 

The problem of the study is that; there is no proper basis for measuring the 

value of human resources at the level of the project as well.? The objective 

of the Study is to show the importance of accounting for human resources in 

achieving the objectives of the establishment. Clarify the most important 

problems in the process of measuring and evaluating human resources at the 

enterprise level. The study assumes that there is a statistically significant 

relationship between the consideration of the total expenditure on human 

resources expenditure and the absence of this expenditure in the financial 

statements. There is a statistically significant relationship between achieving 

the objectives and benefits of measuring human resources costs and the 

validity of financial statement data. On human resources , deficiency in the 

determination of accounting gain is recognized in the income statement. In 
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addition, expenditure on human resources is considered a capital expenditure 

leading to the emergence of the income statement and incorrect data. The 

proper measurement of the value of human resources leads to the perfection 

and accuracy of financial statement data, or the study should consider 

expenditure on human resources as current expenditure. 

 

 

 أوالً: اإلطار المنهجي

 

 تمهيد:

اعدة، امل مسالعنصر البشري هو المورد الحقيقي ألي مشروع والموارد المادية ما هي إال عويعتبر 

اد ي االقتصرية فأدى تزايد الموارد البشفالمشروع ينفق أموال طائلة في اختبار و تدريب العاملين، و

عن  اسبيةإلي تنشيط البحوث و الدراسات الهادفة لتكوين وتطوير المبادئ العلمية والنظم المح

رد االستثمارات البشرية باعتبارها أصال من أصول المنشأة وهذا ما يعرف بمحاسبة الموا

لفترة اى إيراد مل علبشرية أنها نفقات جارية تحالبشرية.حيث أن المحاسبة التقليدية تنظر إليالموارد ال

ة، لمؤسسالمالية عن حساب صافي الربح، ورغم أنها تمثل استثمارات تدفق من اجل تكوين أصول ل

اق لة اإلنفتمرسمبينما محاسبة الموارد البشرية تؤدي إلى تعديالت جوهرية في القوائم المالية حيث ي

ة في وظهورها كأصل من األصول تحت بند األصول البشريعلى االستثمار في الموارد البشرية 

يط جة تنشإظهار صافي نتي الميزانية الختامية عوضا  عن اعتبارها مصاريف جارية مما يؤدي إلي

 المشروع بشكل موضوعي ويقدم صورة حقيقية عن المركز المالي للوحدة االقتصادية.

 :دراسةمشكلة ال

 لمواردام المحاسبي بعرض وتجهيز بيانات االستثمار في افي قيام النظدراسة تتمثل مشكلة ال

ظل  متخذة فيات الالبشرية، فإن المعالجة المحاسبية القائمة تعد ناقصة وغير سليمة ولذلك فإن القرار

 نتائجالواقع الراهن الشك سيكون بعضا  منها على األقل غير سليم خاصة جميع عناصر عرض ال

 ال يكون لقرارمكانية وهيكلية وأداء العاملين، وبالتالي فإن متخذ االمحاسبية ال تعطي صورة عن إ

في  لدراسةاوعليه يمكن عرض مشكلة مستندا  على قاعدة معلومات تساعد في اتخاذ القرار الصحيح، 

 التساؤالت التالية:

 ي؟مالق رأسهل يتم احتسابهما إنفاق جاري يحمل إلى حساب إرباح وخسائر آم اعتباره أصول أنفا/1

ة على تزايدمدى يمكن أن تعتمد المنشاَت الحديثة في تحقيق أهدافها ونجاحها بصورة م أى الي /2

 العنصر البشرى؟

 ما هي األسس السليمة لقياس قيمة الموارد البشرية على مستوى المشروع؟ /3

 

 :دراسةأهمية ال
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ن يبنى إلمكانيات وأأقل ا من أن العنصر اإلنساني يستطيع أن يعمل في دراسةتنبع أهمية ال       

ى نفسه، لذلك فإن المنشاة ومهما عظمت إمكانيتها المادية ال تستطيع أن تحقق  فها بدونأهدا وينمِّ

 العنصر اإلنساني وعليه تظهر أهمية البحث من خالل الفوائد التي ستعود على كل من :

 أهمية علمية :

ها على ة وأثرلمي بتفعيل دور الموارد البشريساهم في زيادة االهتمام العتأن  دراسةال هيمكن لهذ

 الموارد كاليفالقوائم المالية ، و يساهم كذلك في زيادة االهتمام العلمي بتطبيق و طرق محاسبة ت

 البشرية .

 أهمية عملية :

م فوائد سيقد اإلطار المعرفي الخاص بطرق وقياس تكاليف الموارد البشرية و بالتالي دراسةشكل الت

درة قتحسين لحديثة المتعلقة بهذا النشاط ، يجسد هذا البحث مختلف الوسائل المستخدمة و أساليب 

 الموارد البشرية.

 :دراسةأهداف ال

 إلى تحقيق االتي: دراسةهدف الت

 بيات أهمية محاسبة الموارد البشرية في تحقيق أهداف المنشأة.  /1

 لى مستوىءها عقييم للموارد البشرية وأدااستعراض أهم المشاكل التي تواجه عمليات القياس والت /2

 المنشأة.

يم ياس قعرض طرق قياس تكلفة الموارد البشرية السائدة وبيان الطريقة األمثل في عملية ق /3

 الموارد البشرية.

 :دراسةفرضيات ال

 على الفرضيات التالية: دراسةقوم الت

عدم وجاريا   نفاقاعلى الموارد البشرية إ توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين اعتبار مجمل اإلنفاق /1

 ظهور النفقات في القوائم المالية.

وصحة  بشريةعالقة ذات داللة إحصائية بين تحقيق أهداف ومزايا قياس تكاليف الموارد ال توجد /2

 .بيانات القوائم المالية

 :دراسةال مناهج

وضوع. بالم اسات السابقة المرتبطةالمناهج التالية: المنهج التاريخي لعرض الدر دراسةال تتبعا

 رضياتالمنهج الوصفي لتوصيف الظواهر المرتبطة بالدراسة المنهج االستنباطي الستنباط الف

 المنهج االستقرائي الختبار الفرضيات.

 :دراسةحدود ال

 نانة.ك –الية النيل األبيض و -الحدود المكانية: شركة سكر كنانة المحدودة

 .م2017ة ميدانية عام الحدود الزمانية: دراس

 مصادر جمع البيانات:

 المصادر األولية: تتمثل في االستبيان.

 . نترنتالمصادر الثانوية: تتمثل في الكتب و المراجع والدوريات والمنشورات و البحوث واال

 :الدراسةتنظيم 
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 كاآلتي :  باحثمة و اربعة مقدمتم تقسيم البحث إلى
 .همية المحاسبة عن الموارد البشريةمفهوم واهداف وا: المبحث األول 

 مفهوم تكلفة الموارد البشرية: انيالمبحث الث

 مفهوم وأهداف القوائم المالية: لثالمبحث الثا

 
 حليل البيانات واختبار الفرضيات.ت – رابعالمبحث ال

 ثانيا: الدراسات السابقة

صنيف ا للتلباحث بعرضها وفقهنالك العديد من الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث يقوم ا

 التالي:

 (1م)2001دراسة أحمد  /1

رية ستثماتناولت الدراسة دور اإلفصاح المحاسبي عن الموارد البشرية في ترشيد القرارات اال 

ريك اس تحتمثلت مشكلة الدراسة في اعتبار الموارد البشرية أحد دعائم التنمية االقتصادية أس

راسات ن الدمصر البشري كعامل أساسي في العملية اإلنتاجية بعددية عجالت النمو ، ولقد حظي العن

ات ووجه وذلك بهدف كفاءة وزيادة طاقته اإلنتاجية. هدفت الدراسة إلى: أهمية العنصر البشري

شرية. د البالنظر المختلفة حول المعالج محاسبة الموارد البشرية عرض بعض نماذج القياس للموار

ن صاح علمحاسبي عن المعلومات للموارد البشرية. عرض بعض نماذج اإلفإبراز أهمية اإلفصاح ا

سيات ر أساهذه المعلومات التي وردت في الفكر المحاسبي والتطبيق العملي مع عرض موقف المعايي

عن  اسبيةالمحاسبة المنظمة لإلفصاح المحاسبي عن موضوع أبرزها  دور المعلومات الموارد المح

لبيانات تبر اد تزايد المستثمرين. توصلت الدراسة إلى التوصيات اآلتية: تعالموارد البشرية ترشي

وراق ي األفالمحاسبية بمثابة الركيزة واألساليب التي يعتمد عليها مستخدمي قرارات االستثمار 

لمهنية اطراف المالية. الهدف األساسي هو إعداد ونشر المعلومات المحاسبية. يتمثل في مساعدة األ

د لمواراقرارات االستثمار في األوراق المالية . اعتمدت الدراسة على طرق تكاليف  في ترشيد

ا أحد على أنه بشريةالبشرية وأثرها على القوائم المالية. ألقت هذه الدراسة نظرة على قيمة الموارد ال

ف س تكاليارق قيدعائم التنمية االقتصادية في تحريك عجلة التنمية بينما الدارسة الحالية تناولت ط

 الموارد البشرية. 

 (2م )2004دراسة محمد /2

تناولت الدراسة إطار مقترح لتطوير القياس واإلفصاح المحاسبي لألصول البشرية بالمشروعات 

كمدخل لتحسين جودة المحتوى االخباري للتقارير المحاسبية . تمثلت مشكلة الدراسة في استخدام 

أن األبحاث والدراسات المحاسبية نصبت اهتمامها على جانب الموارد البشرية في المجال اإلداري. 

واحد وهو قياس أو تكلفة الموارد البشرية والتقرير عنها مما جعلها تتصف بالضعف في معالجة 

مشكالت المحاسبة عن األصول البشرية ألنها لم تعطيها اهتمام للجوانب األخرى المتعلقة بالمحاسبة 

لدراسة في اختراع إطار لتطوير األخبار واإلفصاح المحاسبي لألصول عن الموارد البشرية. هدفت ا

البشرية بالمشروعات كمدخل لتحسين جودة المحتوى اإلخباري للتقارير المالية. اتبعت الدراسة 
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المنهج التاريخي والمنهج االستقرائي وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها اختبار إخضاع الموارد 

حاسبي طبقا  للنموذج أخبار وتقرير عام باعتباره أصل من أصول الشراء . البشرية للقياس الم

خضاع الموارد البشرية للقياس المحاسبي طبقا  للنموذج إتوصيات منها:  وتوصلت الدراسة إلى عدة

أخبار وتقرير عام باعتباره أصل من أصول الشراء و تعديل حسابات منشأة القطاع الخاص وكذلك 

بتطبيق النظام المحاسبي الموحد بحيث يتسع ليشمل العمليات المتعلقة باألصول الشركات الملزمة 

 البشرية تتمشى مخرجاته مع احتياجات مستخدمي المعلومات المحاسبية. من توصيات الدراسة

ضرورة توسيع محتوى اإلفصاح المحاسبي عن األصول البشرية ليشمل معلومات مالية وغير مالية 

ذلك من خالل المبدأ في إعداد ونشر تقرير محاسبي مستقل عن األصول عن األصول البشرية و

البشرية ، وعرض طريق مسبق وسهولة العلم واإلدراك. نجد أن هذه الدراسة تناولت مدخل تحسين 

الجودة بالمحتوى اإلخباري للتقارير المحاسبية.تتلقي الدراسة أيضا  في استخدام نفس المنهج في 

دراسة القياس واإلفصاح المحاسبي لمعرفة جودة الموارد البشرية من التقارير التحليل و استخدمت ال

 السنوية، بينما استخدمت الدراسة الحالية طرق تكاليف الموارد البشرية في القوائم المالية.

 (3م)2010دراسة إلهام  /3

تمثلت  ة  واليتناولت الدراسة طرق قياس تكاليف الموارد البشرية واإلفصاح عنها في القوائم الم

لموارد اكلفة مشكلة الدراسة كاآلتي: المعالج التقليدية لتكاليف الموارد البشرية والتي تضمنت ت

د  مما لمواراالبشرية ضمن النفقات الجارية بتحمل قائمة الدخل بتلك النفقات في سنة الحصول على 

اهية .و التصرف على ميؤدي إلى إظهار بيانات القوائم المالية في صورة صحيحة وغير عادلة

رد وطبيعة خصائص الموارد البشرية والتصرف على طرق التي تتم بها معالجة تكاليف الموا

لنتائج اإلى  البشرية في ظل المحاسبة التقليدية والمحاسبة على الموارد البشرية. توصلت الدراسة

صل. األ ب توافرها فياآلتية: اعتبار الموارد البشرية أصال  وفقا  للمعايير والخصائص الواج

اء ييم األدي وتقواالهتمام بالموارد البشرية من قبل المنشآت بإخضاع األصل البشرية للقياس المحاسب

همية لية ألالبشري.و معالجة تكاليف الموارد البشرية كأصل رأسمالية وإظهارها في القوائم الما

وارد فقات المنكلفة قة وحجم تكلفة. حجم التظهور القوائم المالية بصورة أكثر مصداقية. الربط بين النف

قوائم لى العالبشرية غالبا  ما تكون كبيرة الستنفادها لعدة سنوات وهي: حيث تؤثر بشكل إيجابي 

بدأ  غم أنهلة الموارد البشرية فكرة ما زالت لها الكثير من المشاكل والشكوك رام ساالمالية ر

زيد من ز المول البشرية بالقوائم المالية. ضرورة إبراواضحا ، أهمية التطرق إليها وإظهار األص

 اسة. البحث والدراسات سواء النظرية أو العملية لهذه األصول. تتفق هذه الدراسة مع الدر

 (4م)2013دراسة الطيب  /4

تناولت الدراسة محاسبة الموارد البشرية على مستوى المشروع. و تمثلت مشكلة الدراسة كاآلتي: 

الموارد البشرية أصول طويل األجل. عدم إخضاع األصول البشرية للقياس المحاسبي عدم اعتبار 

باعتبار تكاليف الموارد البشرية مجرد مصاريف إيراداته دورية ويتم إقفالها في نهاية فتح بالحسابات 

الختامية. اعتبار رأس المال المادي هو األساس في المشروع االقتصادي بمعزل عن أهمية رأس 

ل البشري. هدفت الدراسة كاآلتي: التأصيل النظري لعملية المحاسبة عن الموارد البشرية الما

باعتبارها من األصول مثل األصول األخرى. توضيح مدى انطباق وسريان الخصائص األساسية 

لألصول طويل األجل. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج وهي كاآلتي:ضرورة إنشاء نظام متكامل 

تهتم هذه الدراسة بالموارد البشرية كأصل د البشرية في مختلف المشروعات لموارللمحاسبة عن ا
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للمنشأة الن بعض المنشأت ال تهتم بأصول الموارد البشرية وكذلك تعبر الموارد أصل من أصول 

 رأس المال بينما تهتم الدراسة الحالية أثر قياس تكاليف الموارد البشرية على عناصر القوائم المالية.

 مبحث األولال

 مفهوم واهداف واهمية المحاسبة عن الموارد البشرية

 أوالً: نشأة المحاسبة عن الموارد البشرية 

نذ الستينات نشطت البحوث والتجارب في محاولة لوضع نظرية وطرق للمحاسبة عن م       

 هام الذير والاألصول البشرية على مستوى المنشاة، وكان ذلك نتيجة طبيعية لالعتراف بالدور الكبي

 قتصاديلعبه كل من األصول البشرية ورأس المال البشرى في االقتصاد حتى اآلن. وفى ظل اال

ن، فان ه اآلالزراعي وحتى الصناعي وحينما كانت األهمية النسبية للعنصر البشرى أقل مما هي علي

ي البشر ات فالستثمارالنظريات المحاسبية وطرق المحاسبة وأساليبها لم تكن تعترف بالبشر، وال با

لك رغم من ذلى الباعتبارها أصوال  )باستثناء الرقيق الذين كان نظرناإليهم كموارد مملوكة(. ولكن ع

حوث ونتيجة لتزايد أهمية رأس المال البشرى للمنشاة الفردية، ولالقتصاد ككل، نشطت الب

ة عن محاسبية للمحاسبوالدراسات التي تهدف إلى تكوين وتطوير المبادئ العلمية والنظم ال

لموارد عن ا االستثمارات في البشر باعتبارهم أصوال ، وهذا الميدان الجديد ُعرف باسم المحاسبة

 (.5)البشرية

ثل لتنظيم ماوجية كما نالحظ أن الباحثين النظريين فيإدارة األفراد مثل أودي ورن والباحثين فيسيكول

يكرت في لذكر  نظيمية ذات قيمة مالية واقتصادية ولقدليكرت  تعاملوا مع البشر باعتبارهم موارد ت

لمنشاة االتنظيم البشرى، إدارته وقيمته تتحدد كفاءة أي وجه من أوجه نشاط  كتابه والذي بعنوان

 .  (6) نتيجة للكفاءة والدافعية والفعالية للتنظيم البشرى لهذا النشاط

ي طرق ثلة فه جزء من الجانب الفني، المتممع بداية هذا القرن كان يُنظر للعنصر البشرى على أن

ى أجرا  يتلق العمل واألساليب والمعدات والخامات الالزمة ألدائه، لذلك فان العنصر البشرى كونه

 .(6) على عمله فان عليه االنقياد التام للخطط المرسومة وأن يقوم بعمله على أكمل وجه

 ثانياً: مفهوم المحاسبة عن الموارد البشرية 

وتطوير  تصاديةمفهوم محاسبة الموارد البشرية يعنى أنه فهم عميق لقيمة الموارد البشرية واالق نإ

ظرية أو عن ن لها من بعدها االجتماعي إلى دورها الفعلي في بنية العملية االقتصادية. وهي عبارة

غير سة ووطريقة معينة لها ثوابت و مبادئ معينة وهي مفهوم يعني كل العمليات الحسابية الملم

هذا وصادي الملموسة التي تقوم بها المؤسسة من أجل تقييم رأس مالها الفكري واالستثمار االقت

مات لمعلواباالعتماد على كل األنظمة الموجودة في المؤسسة من نظام المعلومات اإلداري، نظام 

 المحاسبي، نظام مراقبة التسيير ومختلف األنظمة األُخرى.

التي وبشرية خالل المفهوم السابق مجموعة من المفاهيم لمحاسبة الموارد اليستعرض الباحثون من  

ي منها ما هو تقليدي يركز على الجانب الماد  استعرضها بعض الكتاب في مختلف الكتب والتي

 الملموس فقط ومنها ما هو حديث يركز على قيمة الفرد المادية والمعنوية.

 وارد البشرية :المفهوم الكالسيكي للمحاسبة عن الم /1

تعتبرمحاسبة الموارد البشرية هي محاسبة األُجور التي تعنى بحساب مختلف مستحقات العمال     

يركز هذا التعريف على تعريف محاسبة  من خالل العمل على تحديد مكونات أُجرة أو راتب العامل 

 (7)اسبة العامةالمورد البشري من منظور األجر أو الراتب وهو تعريف مشتق من وظيفة المح
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الراتب مختلف مصاريف التدريب  يضيف هذا التعريف للتعريف األول الذي استند على األجر أو

إلى  والتكوين حيث يُعرف محاسبة رأس المال الفكري على أنها  المحاسبة التي تعنى باإلضافة

يتم تقييم رأس  األجور ومختلف مصاريف اإلعداد والتدريب، وبالتالي مراقبة ومتابعة الرواتب أو

 إلى مصاريف التدريب واإلعداد.  المال الفكري على أساس مستحقات العامل من األجرباإلضافة

 المفهوم الحديث للمحاسبة عن الموارد البشرية : /2

الموارد  عملية تحديد وقياس“( بأنها A.A.Aالمحاسبة األمريكية) جمعية المفهوم االول: تعرفها -أ

 عامة.رف الحدات اإلدارية المعنية بالمعلومات وهذا المفهوم بات من المعاالبشرية، وإمداد الو

، وهي لتقارير عن الديناميكيات البشرية في المنظمةاعملية قياس وإعداد ” هي المفهوم الثاني :-ب

أنها  زمن، كماار العملية تقييم حالة الموارد البشرية في المنشاة وقياس التغير في هذه الحالة على مد

أو  منشاةملية توفير معلومات عن األفراد والجماعات للمنشاة لمتخذي القرارات سواء داخل الع

لقيمة قياس االمحاسبة التي تهتم ب” خارجها من المفاهيم السابقة أن محاسبة الموارد البشرية هي

ورد أداء الملفة واالقتصادية للموارد البشرية من خالل مختلف العمليات الحسابية المتعلقة بتقييم تك

ر كذوالجدير بال ،“البشري وأثرهما على األداء الكلي للمؤسسة في وسط بيئة األعمال التي تنشط فيها 

قطابه ف استإلى تكالي أن المقصود بالقيمة االقتصادية هو قيمة المورد البشرى بعد تطويره إضافة

 .(7)وكل التكاليف التي تنصب تجاهه للمحافظة على قيمته المستقبلية

 ثالثاً: أهداف محاسبة الموارد البشرية 

تة ة والموقوعتبر الهدف العام للمحاسبة كأداة من أدوات اإلدارة هو تقديم المعلومات الصحيحي       

الذي  تكنولوجيوال التنظيمي والتنافسي للمنظمة. وذلك مع مراعاة اإلطار البيئي  عن الموقف المالي

وفير تإلى  حاسبة الموارد البشرية عن جوهر ذلك، اذ تهدف هذهتعمل فيه المنظمة وال يخرج هدف م

لسليمة اارات المعلومات الضرورية عن العنصر البشرى للمنظمة، مما يساعد اإلدارة على اتخاذ القر

ة عن فيما يتعلق بذلك العنصر. بصفة عامة يمكن القول إن تصميم وتنفيذ نظام خاص للمحاسب

 : (8)اآلتية قيق كل أو بعض األهدافالموارد البشرية يهدف الى تح

 هدف القياس : /1

 :قصد بذلك قياس نواحي معينة تتعلق بالموارد البشرية وتشمل بصفة أساسية ما يلي ي       

 لي .بيق العمللتط أ/ قياس قيمة الموارد البشرية العاملة بالمشروع باستخدام طرق علمية مناسبة قابلة

 الموارد البشرية مثل تكاليف التعيين والتدريب .ب/ قياس تكلفة أعداد وتجهيز 

 ج/ قياس تكلفة استخدام الموارد البشرية من مرتبات وأجور وغير ذلك .

 لألصول البشرية . د/ قياس الكفاءة اإلنتاجية

 ح/ قياس ربحية استخدام األصول البشرية .

 . يمعدل العائد على االستثمار البشرخ/ قياس 

 هدف التقرير : /2

المحاسبية وإظهار   قصد بذلك التقرير عن بيانات الموارد البشرية في القوائم والتقاريري       

   البيانات التي تم التوصل إليها خالل تحقيق هدف القياس ويشمل

 التقرير عن بيانات الموارد البشرية اآلتي :

 . تسجيل بيانات الموارد البشرية في مختلف البطاقات والسجالت المحاسبية 
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 لتلخيص عروفةتلخيص البيانات المتعلقة بالموارد البشرية باستخدام األساليب المحاسبية الم 

 البيانات 

 3في القوائم المالية . عرض النتائج التي يتم التوصل إليها 

 ية .تقليدإعداد قوائم خاصة لعرض بيانات الموارد البشرية إلى جانب القوائم المالية ال 

 و شروع أتتعلق بالموارد البشرية بناءا  على رغبات إدارة الم أي تقارير إضافية إعداد

 المستثمرين أو أي جهات أُخرى خارجية .

 غياب رة الدراسة المشاكل الخاصة بالموارد البشرية مثل ارتفاع معدل أوراق العمل أو ظاه

 . (8)وإعداد تقارير كمية عنها

 هدف ترشيد القرارات : /3

، حيث ار المناسبفي اتخاذ القر لمساندة اإلدارة ات تقديم بيانات ذات فائدةيُقصد بترشيد القرار       

رين أو مستثميهدف أُسلوب المحاسبة عن الموارد البشرية إلى تقديم معلومات إدارة المشروع أو ال

تخاذها اجهات غير ذلك من الجهات المهتمة بالمشروع وذلك لترشيد القرارات التي يتعين على هذه ال

لبشرية اوارد هذه القرارات بالعنصر البشرى ومن أهم أغراض ترشيد القرارات المتعلقة بالم وتتعلق

 اآلتي:

ذلك لمناسب وابديل في اختيار ال دراسة البدائل المتاحة الستغالل الموارد البشرية ومساندة اإلدارة /1

 . يغالل األمثل للعنصر البشرلتحقيق االست

ترقية ل والخدام الموارد البشرية مثل القرارات المتعلقة بالنقترشيد القرارات الخاصة باست /2

 واالستقالة وهكذا إلى آخر القرارات ذات الصلة .

صر ة عناترشيد القرارات الخاصة باالستثمار في الموارد البشرية وهى قرارات تتعلق بإضاف /3

 جديدة إلى القوى العاملة التابعة للمنشاة .

على  رقابةاستخدام الموارد البشرية وذلك من خالل تطبيق أساليب ال فرض الرقابة على تكلفة /4

 التكاليف المتعارف عليها مثل أُسلوب المعايرة .

 ترشيد قرارات تقييم أداء العاملين . /5

قعية ورة واصاالستثمار فيه، بإعطائهم  ترشيد قرارات المستثمرين في المشروع أو الراغبين في /6

لقوائم د في افيها الموارد البشرية من خالل التقرير عن هذه الموار وع بماعن حقيقة موارد المشر

 المالية .

ب جهات ن جانمترشيد القرارات المتعلقة بتقييم إدارة المشروع أو تقييم المشروع كوحدة واحدة  /7

 دالتب ومعخارجية وذلك بعدم إغفال الموارد البشرية خالل هذه النوع من التقييم وباستخراج نس

 .(8)تتعلق ببيانات الموارد البشرية

 مها : ة وظائف أهتقدم يرى بعض الكتاب أن المحاسبة عن الموارد البشرية نشأت لكي تطلع ُعد مما 

 توفير اإلطار الذي يساعد على اتخاذ القرارات الخاصة بالموارد البشرية . /1

 لموارد البشرية .تقديم المعلومات الكمية الرقمية للتكلفة والقيمة الخاصة با /2

الموارد لقة بتحفز اإلدارة على االهتمام بمفهوم رأس المال البشرى عند اتخاذ أية قرارات متع /3

 البشرية .
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 رابعاً: أهمية محاسبة الموارد البشرية

للمنشاة  مكن تحديد أهمية العنصر اإلنساني للمنشاة إذا تصورنا الوضع الذي يمكن أن يحدثي       

كد على ؤيد وتؤتباعتبارها  ليها العنصر اإلنساني، لذلك هناك دالئل عديدة يمكن اإلشارةإاذا اختفى 

 أهمية العنصر اإلنساني للمنشاة، نذكر منها بعض األمثلة :

أن  ة حيثالعنصر اإلنساني هو أهم أنواع األصول فيأي منشاة، وخاصة في المجتمعات المتقدم /1

 شر الذين يتولون أعمال اإلدارة.المفكر والمنفذ فيأي منشاة هم الب

م يؤكد هذا 1986العنصر اإلنساني له قيمة سوقية، وما حدث في الواليات المتحدة األمريكية عام  /2

سة وهى كة منافوالتحقوا بالعمل لدى شر” موتوروال“فعندما استقال ثمانية من كبار المديرين بشركة 

دوالر  مليون 41سهم الشركة األولى بحوالي فقد انخفضت القيمة السوقية أل” فيرتشيلر“شركة 

من تاريخ  ساعة 24مليون دوالر خالل  14وارتفعت القيمة السوقية ألسهم الشركة الثانية بمبلغ 

 إعالن خبر االستقالة .

قسم ” ليا طالبا  بالدراسات الع 91أوضحت بعض الدراسات العلمية التي أُجريت على عينة من  /3

ت في تين كانامعات األمريكية أن قرارات االستثمار المتعلقة بشركتين مختلفبإحدى الج” التمويل 

 .(9)صالح الشركة التي أعلنت عن أهمية العنصر اإلنساني واهتمامها به

ظمة قيام المنلن اإلنسان هو المحدد الرئيسي لألعمال ومقدار كفايتها ونجاحها، فهو الذي يخطط إ      

ي ت التوصول إلى هذه األهداف ويختار اآلالت والمعدات والخاماويحدد أهدافها ويعين سبل ال

رجة دل ويحدد العم سيشغلها لبلوغ هذه األهداف ثم هو المنفذ للعمل الفعلي، وهو الذي يقيّم نتائج هذا

 .(9)نجاحه أو فشله

عن  مما تقدم يمكن القول أن تجاهل أهمية العنصر اإلنساني وعدم قيام المنشات بالمحاسبة       

الموارد البشرية يؤدى في النهاية إلي اتخاذ قرارات غير سليمة ومن أجل ذلك زاد االهتمام بمحاسبة 

الموارد البشرية التي تعطى اإلدارة أساسا  أفضل لالختيار من بين البدائل واتخاذ قراراتها بطريقة 

 رشيدة تحقق االستخدام األمثل للموارد المتاحة والموجودة.

 لقيمة المورد البشرى: : نظرة االقتصاديينخامساً 

هو  لعلوم االقتصادية من وجهتي نظر، هما أنه مستهلك للسلع والخدمات وفى نفس الوقتا        

لبشرى امل امنتج للسلع والخدمات، وبالتركيز على الجانب األخير تعالج النظرية االقتصادية الع

سلع ية الي يتحدد من خالل كمباعتباره عنصرا  من عناصر اإلنتاج له عائد متمثل في األجر الذ

يحلل  جب أنوالخدمات التي ينتجها وفقا  لقوى السوق أو أي جهات رسمية تختص بالتسعير، ولهذا ي

 الفرد باعتباره منتجا  باستخدام طرق قياس وتصنيف لقدراته اإلنتاجية. 

ليل االقتصادي في التح” رأس المال البشرى“من خالل الحديث السابق تم التعرف على فكرة        

 Adam” للوصول إلى تحديد قيمته ولقد انعكس ذلك في كتابات العديد من االقتصاديين أمثال 

Smith&Fischer الموجودات التنافسية التي ” على ضوء ذلك يتم تعريف رأس المال البشرى بأنه

المؤدى إلى البقاء في  تقوم بعملية التطوير الخالق والمعتمدة على االبتكار والتجديد الذي يعد المفتاح

 بيئة العمل المتغيرة 

مما ذُكر تعتبر الموارد البشرية في مفهوم االقتصاديين مصدرا  من مصادر الدخل ويمكن قياسها  

بقياس القيمة الحالية للسلع والخدمات المنتظرة نتيجة الستخدامها في المنشأة وتفاعلها مع مصادر 

 (.9الدخل األخرى)



9بيض للدراسات و البحوث                                                                                                  العدد النيل األمجلة    

217 
 

 ر المحاسبي لقيمة المورد البشرى::نظرة الفك دساً سا

خرى في األُ  في الفكر المحاسبي ال نجد تفرقة واضحة بين الموارد البشرية وغيـــرها من الموارد

تم ي فانه ة مثال  المنشاة حيث يتجه التركيز على الموارد المالية والطبيعية، فإذا تم شراء آلة جديد

ي لعاملة فاهيئة يمتها، ولكن عندما يلتحق عضو جديد بالتسجيل ملكية هذه اآللة في الدفاتر وتسجيل ق

عضو أو ذا الهتنظيم المنشاة ال يهتم إطالقا بكمية النفقات التي تم إنفاقها من اجل الحصول على 

ة د البشريلموارتدريبه وال يتخذ أية إجراءات محاسبية، ويرجع عدم قيام المحاسبيين بالتمييز بين ا

جد أن نما نمنشاة إلى الطريقة التي تطورت بها المحاسبة تاريخيا ، فبيوالموارد األُخرى في ال

ت المحاسبة في العصور الرومانية قد اعترفت بملكية العنصر البشرى في صورة عبيد وقام

لسفته لي وفبتسجيلهم كأصول، إال أن المحاسبة الحديثة والتي تستمد جذورها من المجتمع الرأسما

ت اعتبرولعناصر البشرية فقط وليس امتالكها، طبقت وجهة النظر هذه التي تقوم على استغالل ا

 المحاسبة ما أن بالتي تستغل وهو ما يؤيد الرأي القائل  العناصر البشرية ال تمتلك ولكن خدماتها هي

 (.10يه )فتعيش  واالقتصادية والفلسفية للمجتمع الذي هي إال أداة تنعكس فيها المؤثرات االجتماعية

 المشاكل المحاسبية لألصول البشرية:ثامناً:

واجه تى ما أُتخذ قرار إظهار قيمة األصول البشرية ضمن القوائم المالية المنشورة، يم       

  :اآلتي  المحاسب بخمسة مشاكل أساسية يجب عليه إن يقوم بحلها، هذه المشاكل تتمثل في

 رسملة تكلفة الموارد البشرية:   /1

ل، ي المستقبمات المتوقعة من النفقة فسى للتفرقة بين األصل والمصروف هو الخدالمعيار الرئي       

كلفة نافع التانت مفالتكلفة يجب أن تعالج كمصروف في الفترة التي تتحقق فيها منافعها، ومن ثم فإذا ك

 در بالتقريرم ص1970تتعلق او تفيد عدة سنوات فإنها يجب أن تعالج كأصل، فعلى سبيل المثال عام 

على بند  الميزانية العمومية للشركة مشتملة”  Data Systemإلكترونيك سيستم ” السنوي لشركة 

صال  ألبند خاص عن تكلفة نظم تدريب المهندسيين ضمن برنامج التدريب للشركة، وقد أُعتبر هذا ا

 ألنه يتوقع منه أن يقدم خدمات للمنشاة في فترات مالية مستقبلية .

تاليلمشكلأصال  فإن ا متى ماتم رسملة األصول البشرية واعتبرتد البشرية :استنفاد الموار  /2 ة ة ال

صول لألُ  وبالنسبة  هي قياس النسبة من قيمة األصل التي سوف تستهلك خالل الفترة المحاسبية،

النسبة ، أما بDepreciationالملموسة مثل اآلالت والمعدات فإن هذه العملية تسمى باإلهالك 

 ر الملموسة والتي تسمى باألصول المعنوية. لألُصول غي

صل لهدف الرئيسي من استنفاد األصول البشرية هي مقابلة ما يستهلك من خدمات هذا األا       

 إليراداتاابلة بالعوائد التي تم الحصول عليها منه، وهذه العملية في المحاسبة التقليدية تسمى مق

 بالمصروفات.

 بشرية :تسوية حسابات األصول ال /3

بالرغم من أن االستنفاد هو الطريقة األساسية لتحويل تكاليف األصول البشرية إلى مصروف،        

فانه قد توجد بعض الظروف التي تؤدى إلى تسوية وتعديل قيمة هذه األصول، ومن األمثلة على ذلك 

 رات العمر اإلنتاجيهو استبعاد او شطب قيمة أُصول بشرية نتيجة دوران العمل أو التغير في تقدي

، ويحدث دوران العمل إما اختياريا ، أوباالستغناء، أو بالفصل وغير ذلك، وفى أي يالبشر لألصل

من هذه الحاالت فان قيمة الرصيد غير المستنفد لألصل البشرى تعامل كأنها خسارة في الفترة التي 
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عوامل، تدهور الحالة الصحية، نتيجة لعد  يالبشر لألصل التقديري حدثت فيها، والعمر اإلنتاجي

 التقاعد المبكر، التقادم التكنولوجي.

 عرض بيانات الموارد البشرية في القوائم المالية :  /4

وران داالت من أهم المشاكل التي تواجه عملية عرض األصول البشرية في القوائم المالية هي احتم

قيد تا بعقود ن فيهبعض المنشات تلزم العاملي العمل، فاألفراد ليسوا مملوكين للمنشاة، وبالرغم من أن

 عقود حركتهم، مثل النوادي الرياضية حيث يصبح من حق تلك المنشات شراء أو بيع أو مبادلة

عظم ما في األفراد، ومع ذلك فال زال األفراد لديهم حرية نسبية في ترك المنشاة بدون موافقته

دمات ن الخلتأكد حول المدى الزمني لالستفادة مالحاالت، ومن ثم فما زالت هناك حالة من عدم ا

 (.10المستقبلية للبشر )

 المبحث الثاني

 مفهوم تكلفة الموارد البشرية

 أوالً: تكلفة الموارد البشرية 

 نفعة ،قياس للتضحية بالموارد من اجل الحصول على م“تعرف التكلفة بصورة عامة على أنها : 

 عند اكتساب المنفعة بالمستقبل. والتي تؤثر بالنقصان على الموجودات

لمنفعة ال على فهي مقدار التضحية بالموارد دون اإلشارة إلي الحصو“اما التعريف الحديث للتكلفة: 

أما إذا لم  أن التكلفة المستنفذة متى ما قابلها إيراد سميت مصاريف من أجل الحصول على منفعة،

 نفعة.أيضا  كلفة بالرغم من عدم تحقيق ميقابلها إيرادات سُميت خسارة، إذا  الخسارة هي 

 تقسم التكلفة طبقاً للمنافع والخدمات التي تترتب عليها إلى:

 ألُجور.مثل ا إلى الحصول على منافع تستنفذ خالل فترة محاسبية يتؤد التي تكلفة إيراديه : هي /1

ة ألكثر لمنشاد تبقى باإلى الحصول على موارد اقتصادية ق يتؤد التي تكلفة إيراديه مؤجلة : هي /2

 من فترة محاسبية مثل تكلفة االستحواذ على الموارد األولية .

ي تمثل فالتي تؤدى إلى الحصول على موارد اقتصادية طويلة األجل وت تكلفة رأسمالية : هي /3

تنقسم فسترداد ة واالالحصول على األصول الثابتة أو زيادة طاقتها اإلنتاجية .أما عند الربط بين التكلف

 إلى :

 تكلفة .فاذ الالتي ترتبط بتحقيق اإليراد خالل الفترة التي تم فيها استن تكلفة مستنفذة : هي /1

 من أُصولتعد ضتكلفة غير مستنفذة : وهى تعبر عن منافع اقتصادية ستنقل إلى الفترات التالية و /2

 المشروع أو ممتلكاته.

 ثانياً: مفهوم تكلفة الموارد البشرية  

” د به ة حيث يقصما ذُكر فان مفهوم تكلفة الموارد البشرية نجده يُشتق من المفهوم العام للتكلفم       

 .(11)مبدالهتكلفة الموارد االقتصادية التي تتحملها المنشاة في سبيل الحصول على البشر أو است

فة، اذ التكلفهوم استنفلفة الموارد البشرية، كغيرها من تكاليف األصول األخرى، تخضع لمإن تك       

تكلفة قبلية، وة مستحيث أن التكلفة الغير مستنفذة تمثل أُصوال  يتوقع أن تحقق للمنشاة منافع اقتصادي

أو  دفوعةمستنفذة حققت خدمات للمنشاة وتمثل مصروفات خالل الفترة، ويمكن أن تكون التكلفة م

 تكلفة فرصة بديلة أو تكون مباشرة أو غير مباشرة .

 اً:القياس المحاسبي لقيمة الموارد البشريةثالث
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عديد ستحداث الن النظر إلى الموارد البشرية على أنها بند من بنود الموجودات، قد ترتب عليه اأ       

 الية .ت المفي الكشوفا من الطرق التي تستهدف قياس قيمة منافعها المستقبلية واإلفصاح بشكل كمي

النحو  صول البشرية تنقسم إلى مجموعتين علىالتي بصدد تقييم األعلى ضوء ذلك فان الطرق        

 التالي

من  ءنظرا ألهمية هذه الطرق للقياس المحاسبي للموارد البشرية، فإن محاول توضيحها وبشي

 :  يالتفصيل وكما يل

 المجموعة األولى :

 ( طريقة التقييم على أساس التكلفة التاريخية:1)

كلفة صول على األصل، حيث تعرف التتاريخية في التكاليف األصلية للحتتمثل التكلفة ال       

، “ر لى البشالتضحية التي تتحملها المنشاة في سبيل الحصول ع” األصلية للموارد البشرية بأنها 

فان  لمثالوهذا التعريف هو نفسه المفهوم المتبع في تعريف تكلفة األصول األخرى. وعلى سبيل ا

 .(11) دلمواراالت هي التضحية التي تتحملها المنشاة في سبيل الحصول على هذه تكلفة المعدات واآل

بين ان المناسما ذُكر سابقا  فان طريقة التكلفة التاريخية تتضمن وضع األصل في المكان والزمم       

ث اس حيالقي لتهيئة المساهمة في اإلنتاج. وتتميز هذه الطريقة عن غيرها من طرق التكلفة بسهولة

 يفترض المحاسبون في ظلها ثبات قيمة النقد، ولكنه لضمان سهولة القياس فقط. 

م اد القوائقد تعرض المحاسبون لنقد شديد من االقتصاديين الذين يستندون في انتقادهم إلى أن إعدل 

س ا ال تعكث أنهالمالية على أساس التكلفة التاريخية يعتبر تضليال  فى دالالت حسابات النتيجة، حي

 .لصدد التغيير المستمر في الحياة االقتصادية، كما تغفل عامل التضخم االقتصادي في هذا ا

تكلفة ن أنصار محاسبة الموارد البشرية يرون عند تقييم األصول اإلنسانية على أساس الإ       

 التاريخية أنه البد من رسملة النفقات المتعلقة ببعض التكاليف والمتمثلة فياآلتي:

 

 طريقة التقييم على أساس التكلفة االستبدالية )تكلفة اإلحالل( :  (2)

 من ديدة بدال  المنشاة إلحالل موارد بشرية ج تقدير التكلفة التي ستتحملها” هي  تكلفة االستبدال       

       .مواردها الحالية 

 :  إلى نوعين كاالتي على ضوء ذلك يمكن تقسيم تكلفة االستبدال

 ستبدااللوظيفي :تكلفة اال /1

بيل نشاة في سبالموارد االقتصادية التي ستتحملها الم التضحية” هي إن تكلفة االستبدال الوظيفي       

ام القي إحالل شخص محل شخص أخر يشغل وظيفة معينة في التنظيم بحيث يكون البديل قادرا  على

 .(12) بنفس المهام وتقديم نفس الخدمات الالزمة لهذه الوظيفة

 :األتي  تتضمن تكلفة االستبدال الوظيفي       

 ا/ تكلفة الحصول .

 ب/ تكاليف التأهيل والتدريب .

 ج/ تكلفة ترك العمل أو االنفصال .

التكلفة التي تتحملها المنشاة حينما يقوم فرد معين بشغل وظيفة معينة ” تكلفة ترك الخدمة هي        

التي تقعده عن العمل وما إلى ذلك،  و الوفاة او اإلصابةبترك العمل ألي سبب سواء باالستقالة، أ

 ” .وهذه التكلفة يمكن أن تشتمل على عناصر مباشرة وأُخرى غير مباشرة 
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 تكلفة االستبدال الشخصي :  /2

لمنشاة اتحملها تكلفة )تكلفة الحصول فقط( التي ستتقدير ال” هي إن تكلفة االستبدال الشخصي       

شخص ص محل أخر يكون قادرا  على تقديم مجموعة الخدمات التي يقدمها السبيل إحالل شخ يف

 ” .الحالي 

ادية مة االقتصن الميزة األساسية لطريقة تكلفة االستبدال هي أنها تمثل بديال  جيدا  عن القيإ       

مثل  نإية . لألصل، بمعنى أنها تراعى وبصورة جوهرية اعتبارات السوق عند تحديد أرقامها النهائ

لشخص تكون معادلة لمفهوم القيمة االقتصادية ل تلك األرقام النهائية تهدف من حيث الجوهربأن 

 بالنسبة للمنظمة .

 ( طريقة التقييم على أساس تكلفة الفرصة البديلة : 3)

ل ديستخدام البقيمة هذا المورد في اال” عرف تكلفة الفرصة البديلة للمورد البشرى بأنها ت             

 .(12)المتاح الستخدامه

د في المزا موجب هذه الطريقة يتم تحديد قيمة الموارد البشرية على أساس ماتصل إليه قيمتهاب       

اءة والكف الذي يُجرى بين مدراء األقسام في المنشاة للحصول على الموظفين ذوى الخبرة العلني

قابل فعه مي قسم معين على استعداد لدالنادرة، أي أن قيمتها تحدد بالثمن الذي يكون المدير ف

 الحصول على موظف معين يعمل في قسم آخر في المنشاة، وعلى ذلك ال يكون للموظف قيمة

فر إال بتو لمفهوماإذا أُعتبر عنصرا  نادرا ، وال يكون الموظف عنصرا  نادرا  حسب هذا  اقتصادية إال

 الشرطين التاليين:

القتها هاء عد الحصول على خدمات الموارد البشرية إالّ بعد انتأال يكون بإمكان القسم الجدي /1

 التنظيمية بالقسم التابع له في ذلك الوقت .

 أال يكون باإلمكان الحصول على الموارد البشرية النادرة من خارج المنشاة . /2

بديلة الي حالة غياب أي من الشرطين أعاله تكون قيمة ذلك الموظف بمفهوم تكلفة الفرصة ف       

 .(12)مساوية للصفر، ألنه عندئذ ال يعد عنصرا  نادرا

 رابعاً: طريقة التقييم بخصم األرباح غير العادية أو شهرة المحل 

ربط في  ريقة لتقييم الموارد البشرية تعتمد على خصم األرباح غير العادية للمنشاة، حيثط      

يت عة وصلي الجيد والموظفين األكفاء وسمطريقته هذه بين مقومات شهرة المحل مثل الوضع الما

 : المنشاة الحسن بين المنشات األخرى، وبين قيمة الموارد البشرية وصاغ نموذجه األتي

        تكاليف تكوين الموارد البشرية× قيمة الموارد البشرية = شهرة المحل 

 وداتإجمالي قيمة الموج                                       

غير  ائجها تعدما أن هذه الطريقة قائمة على أرقام األرباح المتحققة فعال للمنشاة، إال أن نتب       

قيها الة تحقيفي ح منطقية فيما إذا حققت المنشاة أرباحا اعتيادية فقط، بالمقابل ينطبق نفس االنتقاد

 لخسائر اعتيادية 

لة لتقييم الموارد البشرية وما يترتب عليها إلى أن االجتهادات للوصول إلى محاو تجدر اإلشارة       

من إثراء للفكر المحاسبي ال تؤدى إلى التسليم بفكرة تقييم الموارد البشرية عن طريق ربطها بشهرة 

المحل نظرا لكون العوامل التي تحدد قيمة شهرة المحل تختلف كثيرا عن العوامل التي تحدد قيمة 

تي يُعزى فيها وجود الشهرة بشكل واضح إلى العامل البشرى، آذ في الحاالت ال الموارد البشرية، إال

 انه في مثل هذه الحاالت يمكن االعتماد عليها في تقييم الموارد البشرية.
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ة بقياس ما ذُكر يرى الباحث ومن خالل تلك الطرق المختلفة والتي تم استعراضها والمتعلقم       

جعل من  رالذيضح حول تحديد قيمة الموارد البشرية األمقيمة الموارد البشرية، أن هناك اختالف وا

 هذه النقطة مثارا  للجدل حول هذا الموضوع.

 المبحث الثالث

 مفهوم وأهداف القوائم المالية

 أوالً: مفهوم القوائم المالية 

شل تعتبر القوائم المالية مصدرا  أساسيا  للبيانات المالية المستخدمة لتحليل أسباب النجاح أو الف 

ن أدوات داة مبالوحدة االقتصادية وتقويم األداء وتكوين المؤشرات لألدوات المستقبلية، وتعتبر أ

تلخيص  ث يتمالنظام المحاسبية التي تستخدم في عرض نتائج فعاليات وأنشطة الوحدة االقتصادية حي

ة ــي قائمي فـلمالأداة المنشأة بتصـوير قائمة الدخل وحسـاب األرباح والخسائر، وتصوير وضــعها ا

تخاذ منشأة الرج الالمركــز المالي ) الميزانية العمومية ( ويتم تقديمها إلى مختلف الفئات داخل وخا

 القرارات االقتصادية المختلفة.

وتنص هيئة المحاسبين القانونيين بأمريكا على أن القوائم المالية هي مجموعة من البيانات  

تقدير صر التعارف عليها في المحاسبة وتقدير شخصي ومدى سالمة عنالمسجلة وفقا  لتطبيق مبادئ م

همهم م وتفالشخصي يتوقف على مدى تمكن وخبرة األشخاص القائمين بإعداد القوائم ومدى استيعابه

 .(13)للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها

لخيص األحداث كما تعرف القوائم المالية بأنها القوائم التي تعكس نتائج تسجيل وتبويب وت 

 االقتصادية على كل من المركز المالي ودخل المنشأة خالل الفترة المحاسبية.

 ثانياً: الغرض من القوائم المالية 

داء ين ألإن التقارير هي وسيلة اتصال ودية مع المستثمرين وكتيب يحوي معلومات تهم الموظف  

حافة ة للصكة ومعلومات اقتصادية مفيدعملهم على الوجه األكمل، كما تمثل كترويج لمنتجات الشر

يلة ، ووسالمهتمة لشئون أعمال اإلدارة لتقويم الروابط بين المشروع والمجتمع الذي يعيش فيه

 الكتساب ثقة العمالء والموردين ودليل سنوي لرجل األعمال.

 ثالثاً: أنواع القوائم المالية 

لك تاسية هي األس ة أو ملحقة، فالقوائم الماليةتنقسم إلى نوعين هما قوائم مالية أساسية وأخرى مكمل

لالزمة اسبية التي تعد بصورة منظمة ودورية من الحسابات لتوفير الحد األدنى من المعلومات المحا

م ن القوائوعة ملتحقيق أهداف المحاسبة المالية، ولقد حدد مجلس المعايير المحاسبية األمريكية مجم

 -ات المحاسبية إعدادها بصورة دورية وهي:األساسية يتعين على كافة الوحد

      ـ قائمة الدخل       1

 ـ قائمة المركز المالي      2

   ـ قائمة التغير في الحقوق الملكية       3

بصورة  لمحاسبيةاوحدة ـ قائمة التدفق النقدي: أما القوائم المالية الملحقة فهي قوائم إضافية تعدها ال4

ائم ار ، وقواألسع متطلبات محاسبية محددة، إعداد قوائم مالية معدلة بالتغير فياختيارية بناءا  على 

ها الية بأنم الممالية مجمعة لمجموعة شركات تكون وحدة اقتصادية. كما أشار دونالد كيسو إلى القوائ

 -تشتمل على:

 قائمة المركز المالي التي تصور الحالة المالية للمنشأة في نهاية العام. -1
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 م.ائمة الدخل التي تقيس نتائج النشاط االقتصادي للمنشأة في نهاية العاق -2

بين لمنشأة وتار في المركز المالي التي تحدد مصادر الموارد المالية التي حصلت عليها قائمة التغي -3

لها داتم استب لماليااستخدامات هذه المصادر خالل الفترة المحاسبية علما  بان قائمة التغير في المركز 

 (.13)بقائمة التدفق النقدي

ية قيمة ت مالفإن قائمة التغير في صافي رأس المال العامل وقائمة التدفقات النقدية تعطي معلوما

 .(14)تعجز قائمة الدخل عن إمداد القارئ بها

 رابعاً: أهداف القوائم المالية 

مالي ركز الالمصلحة عن المالهدف األساسي والعام للقوائم المالية هو توصيل المعلومات ألصحاب 

ات لقراراونتائج األعمال والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملكية للمساعدة في اتخاذ 

 -االقتصادية المستقبلية، وهناك أهداف أخرى يمكن إنجازها فيما يلي:

 حةتائج الوكالة اإلدارية الممنوحة إلدارة المنشأة كوكيل عن أصحاب المصلناإلفصاح عن  -1

 لتوضيح مدى وكفاءة األداء المالي أمام المساهمون.

حيث أن  ،للتأثير في سلوك متخذي القرارات مثل المستثمرين الحاليين والمرتقبين  وسيلة اتصال -2

 تقل.جي مسالقوائم المالية يتم مراجعتها وإبداء الري الفني عليها من جانب مراجع حسابات خار

 مالك في إدارة المنشأة.قة التوفير معلومات توفر ث -3

كد درجة التأوات لتقييم قدرة المنشأة على تزايد النقدية ومافي حكمها ، وكذلك توقيت توفير معلوم -4

 من هذه الفترة.

 (.15)وفير معلومات عن الهيكل التمويلي للمنشأة خاصة للمقرضينت -5

ي لدور الذمية اصل الباحث إلى أهمن خالل استعراض التعريفات واألهداف المختلفة للقوائم المالية ي

يانات ر البتلعبه هذه القوائم المالية كمرآة تعكس نتيجة أعمال المنشأة ومركزها المالي وتوفي

اتها والمعلومات المالية إلى مختلف األطراف الداخلية والخارجية كاإلدارة بمختلف مستوي

 (.15)لمختلفةوالمستثمرين والممرضين يهدف المساعدة في اتخاذ القرارات ا

 المبحث الرابع

 تحليل البيانات واختبار الفرضيات

ة في ستخدميحتوي هذا المبحث على إجراءات الدراسة الميدانية، األساليب اإلحصائية الم       

وض ختبار فرفة الالدراسة، تحليل بيانات الدراسة ) البيانات الشخصية و البيانات األساسية ( باإلضا

 الدراسة.

 الدراسة الميدانية: إجراءات 

جتمع تحديد م ية منيشتمل هذا المبحث على اإلجراءات التي أتبعها الباحثون في الدراسة الميدان       

تخدمة داء المسن األالدراسة الميدانية، و اختيار مفردات العينة الممثلة لهذا المجتمع ووصفها، مع بيا

تأكد من اة للختبارات الثبات و الصدق لهذه األدلجمع البيانات و كيفية التوصل إليها، و إجراء ا

تحليل  اسة وصالحيتها للدراسة. كما يتم توضيح المقاييس و األساليب اإلحصائية التي تستخدم لدر

 البيانات وذلك على النحو التالي : 

 مجتمع و عينة الدراسة :  



9بيض للدراسات و البحوث                                                                                                  العدد النيل األمجلة    

223 
 

دراء ي الما عينة البحث فيتمثل مجتمع البحث في كادر العاملين بشركة سكر كنانة المحدودة، أم

شوائية ينة ععالعاميين والمدراء الماليين والمحاسبين والمراجعين في هذه الشركة حيث تم اختيار 

 % من مجتمع الدراسة. 95( مفردة أي ما يمثل 62قوامها)

 

 

 

 

 ( يوضح االستبيانات الموزعة و المعادة1الجدول )

 النسبة العدد البيــــــــان

 %    95 59 إعادتها بعد تعبئتها كاملة  استبيانات تم

 %     5 3 استبيانات لم يتم إعادتها 

 %     100 62 إجمالي االستبيانات الموزعة 
 م.2017المصدر : اعدا الباحثون من بيانات الدراسة  

 %من5% من االستبيانات الموزعة و أن 95( يتضح أن معدل االستجابة بلغ 1من الجدول ) 

 ات لم يتم إعادتها، و هذا المعدل جيد جدا  في الدراسات الميدانية. االستبيان

 تصميم أداة الدراسة :  

نه يم استبابتصم من أجل الحصول على المعلومات و البيانات األولية لهذه الدراسة قام الباحثون     

لمعروفة اائل لوسلدراسة طرق قياس تكاليف الموارد البشرية و أثرها على القوائم المالية، هي من ا

 لدراسة وينة اعلجمع المعلومات الميدانية و تتميز  بإمكانية جمع المعلومات من مفردات متعددة من 

ت ة الخطوالدراسيتم تحليلها للوصول للنتائج المحددة. و قد اتبع الباحثون خالل عملية بناء أداة ا

 التالية : 

فة إلى ة باإلضالمالياكاليف الموارد البشرية و القوائم . االطالع على العديد من الدراسات المتعلقة بت1

 . االطالع على الدراسات السابقة، و ذلك لالستفادة منها في إعداد أداة جمع البيانات

 . إعداد قائمة االستبيان و التي تتألف من ثالثة أقسام: 2

 ها. : اشتمل على خطاب موجه للمستجيبين يبين هدف الدراسة و عنوانالقسم األول

 شخصيةات ال: شمل البيانات الخاصة بأفراد عينة الدراسة : و هي التي شملت البيانالقسم الثاني

مسمى ال، لعمليةاالخبرة ، التخصص العلمي  ،  المؤهل العلمي، العمر)المتعلقة بعينة الدراسة و هي : 

 (.التخصص المهني ،الوظيفي

يتم  اللهاخو التي تتكون من ثالثة محاور فمن  : شمل متغيرات الدراسة األساسية: القسم الثالث

ق لما ( عبارة تمثل فرضيات الدراسة وف15. ويشمل هذا القسم عدد)لدراسةالتعرف على فروض ا

 يلي:  

فاقا بشرية إنرد ال: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين اعتبار مجمل اإلنفاق على الموا المحور األول

 ( عبارات .  5 القوائم المالية ، و يتكون من ) جاريا  وعدم ظهور النفقات في

موارد يف ال: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تحقيق أهداف ومزايا قياس تكال المحور الثاني

 ( عبارات  5البشرية وصحة بيانات القوائم المالية و يتكون من ) 
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و هو  ( الخماسي  Likert Scaleاعتمد الباحثون في إعداد هذا القسم على مقياس ليكرت )    

ده ( و قد تم تصحيح المقياس ال أوافق بش -ال أوافق  –محايد  –أوافق  -يتراوح بين ) أوافق بشدة 

 المستخدم في الدراسة كاألتي : 

درجات  إعطاء كل درجة منمع وع درجات المفردة على العبارات الدرجة الكلية للمقياس هي مجم

ال أوافق  ( ،3(، محايد )2(، أوافق)1حي  كاآلتي : أوافق بشدة )مقياس ليكرت الخماسي وزن ترجي

  :لجدول التالي األوساط كما في ا(  . و قد تم حساب األوساط المرجحة لهذه 5( ، ال أوافق بشده )(4

 (يوضح األوزان واألوساط المرجحة لخيارات إجابات أفراد العينة .2الجدول )

 ال أوافق بشده أوافق ال محايد أوافق  أوافق بشدة الخيار

 5 4 3 2 1 الوزن

  5 -4.20 4.19 -3.40 3.39 -2.60  2.59-1.80 1.79 -01 المتوسط المرجح 

 م.2017المصدر : اعدا الباحثون من بيانات الدراسة  

( 80.0ي ) (  أي حوال 4\5من الجدول السابق نالحظ أن طول الفترة المستخدمة هي ناتج قسمة )   

 فات  مسا 4قد حصرت فيما بينها  5، 4، 3، 2، 1الفترة على أساس أن األرقام  و قد حسب طول

 لية : يات التالمستوو عليه للوصول إلى نتائج أكثر دقة يتم تصحيح المقياس المستخدم للتفرقة بين ا    

  أعلى درجات الموافقة . 1.8أقل من 

  موافقة ايجابية . 2.6إلى أقل من  1.8من 

  درجة متوسطة من الموافقة ) يميل إلى اإليجابية ( . 3.4من إلى أقل  2.6من 

  درجة متوسطة من عدم الموافقة ) يميل إلى السلبية ( . 4.2إلى أقل  من  3.4من 

  غير موافق ) سلبي ( . 5إلى أقل من  4.2من 

  غير موافق إطالقا  ) سلبي جدا  ( .  4.2أكبر من 

 أسلوب التحليل اإلحصائي المستخدم :  

بترميز أسئلة االستبانة و من ثم تفريغ البيانات التي تم جمعها من خالل  ونقام الباحث       

 Statistical(  SPSSاالستبيانات و ذلك باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ) 

Package for Social Sciences ية . و من ثم تحليلها من خالل مجموعة من األساليب اإلحصائ

المناسبة لطبيعة البيانات و نوع متغيرات الدراسة، و ذلك لتحقيق أهداف البحث و اختبار فروض 

 الدراسة، فقد تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية : 

ع البيانات ألسئلة االستبانةالمكونة من جمي( :   Reliability Test. إجراء اختبار الثبات ) 1

اق الداخلي ( . و تم استخدامه لقياس االتس  Cronbach,s Alphaاخ ) باستخدام معامل ألفا كرونب

ونباخ ألفا كر قيمة لعبارات الدراسة للتحقق من صدق األداة ، و يعد المقياس جيدا  و مالئما  إذا زادت

 % ( .78عن ) 

و ذلك لوصف خصائص مفردات عينة الدراسة من خالل عمل . أساليب اإلحصاء الوصفي :2

ل ،  المؤهالعمرارية تشمل التكرارات و النسب المئوية ، و الرسومات البيانية لمتغيرات )جداول تكر

العام  تجاهالعلمي، التخصص العلمي، الخبرة العملية ، الوظيفة ،المهني(، و ذلك للتعرف على اال

 إجابات يفتشتت لمفردات العينة بالنسبة لكل متغير على حدا، و االنحراف المعياري لتحديد مقدار ال

عينة المبحوثين لكل عبارة عن المتوسط الحسابي. و كذلك حساب المتوسط المرجح إلجابات ال

 باستخدام مقياس ليكرت الخماسي لقياس اتجاه آراء المبحوثين . 
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تبار ا االخ: و ذلك الختبار  فروض الدراسة، و تم  استخدام هذ. أساليب اإلحصاء االستداللية 3

كانت قيمة )  % و يعني ذلك أنه إذا5صائية لفروض الدراسة عند مستوى معنوية الختبار الدالة اإلح

t  رض ف% يرفض فرض العدم و يكون الفرض البديل ) 5( المحسوبة عند مستوى معنوية أقل من

قبول فرض  % فذلك معناه5( عند مستوى معنوية اكبر من  tالبحث ( صحيحا . أما إذا كانت قيمة ) 

 بديل ) فرض (  البحث غير صحيح . يكون الفرض الالعدم و بالتالي 

 ية : و يتم تقييم و اختيار أدوات القياس من خالل المقاييس التالتقييم أدوات القياس : 

 . ثبات المقياس ) االستبانة ( : 1

يقصد بالثبات ) استقرار المقياس و عدم تناقضه مع نفسه ، أي أن المقياس يعطي نفس النتائج 

. و يستخدم لقياس الثبات معامل ( 38)اوي لقيمة المعامل إذا أعيد تطبيقه على نفس العينة ( باحتمال مس

( ، و الذي يأخذ قيما  تتراوح بين الصفر و الواحد صحيح ،   Cronbach,s Alphaألفا كرونباخ ) 

ذا كان فإذا لم يكن هناك ثبات في البيانات فإن قيمة المعامل تكون مساوية للصفر، و على العكس إ

هناك ثبات تام في البيانات فإن قيمة المعامل تساوي الواحد صحيح. أي أن زيادة معامل ألفا كرونباخ 

 تعني زيادة مصداقية البيانات من عكس نتائج العينة على المجتمع الدراسة.

اره ختبادة اة بإعفقد أخذ الباحث في اعتباره التأكد من ثبات المقياس قبل استخدامه في الدراس      

اسة و قد ( ، عن عبارات الدر  Cronbach,s Alphaفرداُ و حساب معامل ألفا كرونباخ )  69على 

ة ات كل فرضي( و هي قيمة مرتفعة كثيرا  . كما قام بإجراء االختبار على عبار0.78بلغت قيمته ) 

 ( التالي : 3\5من الفرضيات على حدا و حساب معامل الثبات، كما يبين الجدول ) 

 ( يوضح معامالت الثبات لعبارات المقياس بطريقة ألفا كرونباخ :3الجدول )

 المحاور
عدد 

 العبارات
 معامل الثبات

 نفاقالمحور األول : توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين اعتبار مجمل اإل

 ية..لمالاعلى الموارد البشرية إنفاقا جاريا  وعدم ظهور النفقات في القوائم 
5 0.84 

 زاياحور الثاني : توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تحقيق أهداف ومالم
 قياس تكاليف الموارد البشرية وصحة بيانات القوائم المالية.

5 0.79 

 0.81 15 إجمالي العبارات
 م.2017المصدر : اعدا الباحثون من بيانات الدراسة  

% 60سة أكبر من) كرونباخ لجميع محاور الدرا( نتائج اختبار الثبات أن قيم ألفا 3من الجدول )      

لك  ذواء كان انه س( و تعني هذه القيم توافر درجة عالية جدا  من الثبات الداخلي لجميع محاور اإلستب

ياس للمق لكل محور على حدا أو على مستوى جميع محاور االستبانة حيث بلغت قيمة ألفا كرونباخ

اسة يها الدرن ثم يمكن القول بأن المقاييس التي اعتمدت عل( و هو ثبات مرتفع . و م0.81الكلي )

راسة هداف الدأحقيق تتمتع بالثبات الداخلي لعباراتها، مما يمكننا من االعتماد على هذه اإلجابات في ت

 و تحليل نتائجها. 

، و قد قام ( 39)يقصد بالصدق ) أن المقياس يقيس ما وضع لقياسه (  . معايير صدق االستبانة :2

 الباحث بالتأكد من صدق االستبانة بطريقتين : 

                                                                 
 .  560 ( القاهرة ، دار النهضة العربية للنشر ، ص  spss عز عبد الفتاح ، ) مقدمة في اإلحصاء الوصفي و االستداللي باستخدام  -38
 .  560المرجع نفسه ، ص  -39
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 الحيةصتم إجراء اختبار صدق المحتوى لعبارات المقاييس من خالل تقييم  أ. صدق المحكمين :

عاني ف المالمفهوم و صالحية أسئلته من حيث الصياغة و الوضوح، و التي قد ترجع إما إلى اختال

ان االستبي بعرض اييس من لغة إلى أخرى. حيث قام الباحثوفقا  لثقافة المجتمع أو نتيجة لترجمة المق

 (4على عدد من المحكمين األكاديميين و المتخصصين في تخصص الدراسة و البالغ عددهم )

بول و ثم ق محكمين لتحليل مضامين عبارات المقاييس و لتحديد مدى التوافق بين عبارات كل مقياس

تي ت الستبيان من المحكمين، تم إجراء بعض التعديالتعديل بعض العبارات، و بعد استعادة اال

 ( . 1ستبانة في صورتها النهائية ) ملحق رقم اإلاقترحت عليه، وبذلك تم تصميم 

ستبانة المستخدمة في جميع اإل( لعبارات   Validityتم إجراء اختبار الصدق )صدق المقياس :  -ب

  لتاليالفا كرونباخ كما يتضح من الجدول البيانات، عن طريق حساب الجذر التربيعي لمعامل أ

 ( يوضح صدق المحكمين لعبارات االستبانة:4الجدول )

 معامل الصدق معامل الثبات عدد العبارات الفروض

 0.89 0.84 5 المحور األول

 0.76 0.79 5 المحور الثالث

 0.84 0.81 15 إجمالي المحور

 م.2017المصدر : اعدا الباحثون من بيانات الدراسة  

تنحصر قيمه  (  15( أن درجة الصدق لعبارات االستبانة الــــــ )4-4يتضح من الجدول )           

 عت لقياسه. ستبانة لقياس ما وضاإل( و هي قيم كبيره جدا   مما يعني صدق  0.76 -0.89بين )  

 اختبارات الفروض :

هم دى تمثيلرفة مسية للدراسة للتمكن من معيتناول الباحثون في هذا المبحث تحليل البيانات األسا   

توضيح لتغير ملمجتمع الدراسة، و قد قام الباحث بتلخيص البيانات في جداول، و التي توضح قيم كل 

قشة و لمنا أهم المميزات األساسية للعينة في شكل أرقام ونسب مئوية لعبارات الدراسة باإلضافة

لبيانات احليل تن خالل المعلومات التي أسفرت عنها جداول تفسير نتائج الدراسة الميدانية، و ذلك م

 اإلحصائية و ذلك وفقا  للخطوات التالية : 

 . التوزيع التكراري لعبارات محاور الدراسة .1

ي لخماسا. التحليل اإلحصائي الوصفي لعبارات فرضيات الدراسة .  تم استخدام مقياس ليكرت  2

فق، ال  أوامل خمس عبارات هي: أوافق بشدة، أوافق، محايد، اللقياس عبارات اإلستبانة، و الذي ش

 أوافق بشده. و فيما يلي تحليل لبيانات الدراسة الميدانية .

لبشرية اوارد : توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين اعتبار مجمل اإلنفاق على الم ىالفرضية األول

 إنفاقا جارياً وعدم ظهور النفقات في القوائم المالية: 

 ى:ولاأل فرضيةلالتوزيع التكراري لعبارات ا لعبارات المحور:  فيما يلي يالتكرار التوزيع : أوالً 

 (التوزيع التكراري5الجدول يوضح )

ــــارة ـــ  العـــــبــــــ
 ال أوافق بشده ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد
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 . 2017المصدر : إعداد الباحثون من نتائج االستبيان، 

 ( ما يلي :5يتضح من الجدول )

تحديد  صور فيأفراد العينة يوافقون على أن عدم اإلفصاح عن الموارد البشرية يعد ق. أن غالبية 1

وا إجابات محددة % (  أما أفراد العينة و الذين لم يبد81.3الربح المحاسبي في قائمة الدخل بنسبة )

ي تحديد ف% ( مما يعني أن عدم اإلفصاح عن الموارد البشرية يعد قصور 1.7فقد بلغت نسبتهم ) 

 الربح المحاسبي في قائمة الدخل.  

 ديؤاري يجنفاق إلى الموارد البشرية . أن غالبية أفراد العينة يوافقون على عدم اعتبار اإلنفاق ع2

لذين لم يبدوا %( أما أفراد العينة و ا77.9إلى ظهور بيانات قائمة الدخل بصور غير سلمية بنسبة )

% (. 8.4لك) ذبينما بلغت  نسبة   غير الموافقين على  % ( 13.7إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم ) 

قائمة  ياناتمما يعني أن عدم اعتبار اإلنفاق على الموارد البشرية إنفاق جاري يودي إلى ظهور ب

 الدخل بصور غير سلمية.   

 يرد البشرية إنفاق رأس مالي يؤد. أن غالبية أفراد العينة يوافقون على اعتبار اإلنفاق على الموا3

% ( بينما بلغت  نسبة   غير 84.7إلى ظهور قائمة الدخل ببيانات غير صحيحة  بلغت  نسبتهم ) 

% (  أما أفراد العينة و الذين لم يبدوا إجابات واضحة فقد بلغت نسبتهم 00.0الموافقين على  ذلك) 

ن ععدم اإلفصاح -1

الموارد البشرية يعد قصور 
في تحديد الربح المحاسبي 

 في قائمة الدخل.

18 30.5 30 50.8 1 1.8 10 16.9 0 0 

إلنفاق على عدم اعتبار ا-2
الموارد البشرية إنفاق 

جاري يودي إلى ظهور 
بيانات قائمة الدخل بصور 

 غير سلمية.

22 37.3 24 40.6 8 13.7 4 6.8 1 1.6 

اق على اعتبار اإلنف-3
الموارد البشرية إنفاق رأس 

مالي يؤدى إلى ظهور قائمة 
الدخل ببيانات غير 

 صحيحة. 

30 50.8 20 33.9 9 15.3 0 0 0 0 

اق على اعتبار اإلنف-4
الموارد البشرية إنفاق 

جاري يؤدي إلى صحة 
 وعدالة القوائم المالية.

17 28.8 22 37.3 12 20.3 7 11.9 1 1.7 

تحديد قيمة بتقوم الشركة -5

الموارد البشرية بناء على 
 مفهوم النفقة الجارية.

28 47.5 22 37.3 5 8.4 2 3.4 2 3.4 

 1.5 4 7.8 23 11.7 35 40 118 39 115 إجمالي المحور 
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إلى ظهور  %(  مما يعني أن اعتبار اإلنفاق على الموارد البشرية إنفاق رأس مالي يؤدى 15.3)

 قائمة الدخل ببيانات غير صحيحة.   

ى يؤدي إل جاري . أن أفراد العينة الذين يوافقون على اعتبار اإلنفاق على الموارد البشرية إنفاق4

ن على % ( بينما بلغت نسبة غير الموافقي66.1صحة وعدالة القوائم المالية بلغت نسبتهم ) 

%(  مما  20.3لم يبدوا إجابات واضحة فقد بلغت نسبتهم) %( . أما أفراد العينة و الذين13.6ذلك)

    لمالية. اوائم يعني أن اعتبار اإلنفاق على الموارد البشرية إنفاق جاري يؤدي إلى صحة وعدالة الق

فهوم اء على مية بن. أن أفراد العينة الذين يوافقون على أن تقوم الشركة بتحديد قيمة الموارد البشر5

%(. أما 6.8%( بينما بلغت نسبة غير الموافقين على ذلك)84.8حيث بلغت نسبتهم ) النفقة الجارية

 األنشطة يحتوض%( مما يعني  8.4أفراد العينة و الذين لم يبدوا إجابات واضحة فقد بلغت نسبتهم)

 .  أداءالعاملين زيادة على تعمل بالمصنع الخاصة

 :  ىاألول فرضيةال ي و اختبار الفروق لعباراتثانياً : التحليل الوصف

 لدراسة وينة اعفيما يلي تقدير المتوسط   واالنحراف المعياري لجميع محاور الدراسة لمعرفة اتجاه 

 ين أعدادئية باألهمية النسبية لعبارات المقياس لكل محور ، و الختبار وجود فروق ذات داللة إحصا

ة لدالل  Chi-squareاختبار كاي تربيع  الموافقين  والمحايدين و غير الموافقين للنتائج أعاله ثم

 الفروق . 

 ي( يوضح اإلحصاء الوصفي لعبارات الفرضية األول6الجدول )

 التفسير المتوسط عبارات المحور
االنحراف 
 المعياري

قيمة كآي 
 تربيع

مستوى 
 المعنوية

ن الموارد البشرية يعد قصور في ععدم اإلفصاح -1

 لدخل.تحديد الربح المحاسبي في قائمة ا
 000. 30.831 1.007 أوافق 2.00

 إلنفاق على الموارد البشرية إنفاق جاريعدم اعتبار ا-2
 يودي إلى ظهور بيانات قائمة الدخل بصور غير سلمية.

 000. 37.695 0.972 أوافق 1.95

 اق على الموارد البشرية إنفاق رأس مالياعتبار اإلنف-3

 صحيحة.  يؤدى إلى ظهور قائمة الدخل ببيانات غير
 004. 11.220 0.727 أوافق 1.64

اق على الموارد البشرية إنفاق جاري اعتبار اإلنف-4
 يؤدي إلى صحة وعدالة القوائم المالية.

 000. 22.949 046 .1 أوافق 2

تحديد قيمة الموارد البشرية بناء على بتقوم الشركة -5
 مفهوم النفقة الجارية.

 000. 51.254 0.984 أوافق 1.78

 001. 790 .30 0.947 أوافق 1.87 جمالي المحورإ
 . 2017المصدر : إعداد الباحثون من نتائج االستبيان، 

 ( ما يلي :6يتضح من الجدول )

( كما 1.007) ( بانحراف معياري2.00. بلغت قيمة المتوسط ألفراد عينة الدراسة للعبارة األولى )1

لمعنوية ) ( و هذه القيمة أقل من مستوى ا000.)( بمستوى معنوية 30.831بلغت قيمة كآي تربيع )

و  لعينةا% ( . و عليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة  إحصائية بين إجابات أفراد 5

ي في محاسبلصالح الموافقين على عدم اإلفصاح عن الموارد البشرية يعد قصور في تحديد الربح ال

 قائمة الدخل.   
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( 0.972اري )( بانحراف معي1.949فراد عينة الدراسة للعبارة الثانية  ). بلغت قيمة المتوسط أل2

ستوى (  و هذه القيمة أقل من م 000.( بمستوى معنوية )37.695كما بلغت قيمة كآي تربيع )

 بات أفراد%( . و عليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة  إحصائية بين إجا5المعنوية ) 

ودي إلى اري يجقين على أن عدم اعتبار اإلنفاق على الموارد البشرية إنفاق العينة و لصالح المواف

 ظهور بيانات قائمة الدخل بصور غير سلمية.  

( كما 0.727ري )( بانحراف معيا1.64. بلغت قيمة المتوسط ألفراد عينة الدراسة للعبارة الثالثة  )3

لمعنوية اهذه القيمة أقل من مستوى  (  و004.( بمستوى معنوية )11.220بلغت قيمة كآي تربيع )

لصالح  وعينة %(. وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة  إحصائية بين إجابات أفراد ال5)

خل ائمة الدهور قالموافقين على أن اعتبار اإلنفاق على الموارد البشرية إنفاق رأس مالي يؤدى إلى ظ

 ببيانات غير صحيحة.

( كما 1.046)( بانحراف معياري 2ط ألفراد عينة الدراسة للعبارة الرابعة ). بلغت قيمة المتوس4 

لمعنوية ا( و هذه القيمة أقل من مستوى  000.( بمستوى معنوية )22.949بلغت قيمة كآي تربيع )

 %(. و عليه فإن 5)

 على أن  افقينذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة و لصالح المو

  الية.اعتبار اإلنفاق على الموارد البشرية إنفاق جاري يؤدي إلى صحة وعدالة القوائم الم

ري     ( بانحراف معيا1.779. بلغت قيمة المتوسط ألفراد عينة الدراسة للعبارة الخامسة )5

ن ل م( و هذه القيمة أق000.( بمستوى معنوية )51.254( كما بلغت قيمة كآي تربيع )9840.)

جابات إ%( و عليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة  إحصائية بين 5مستوى المعنوية )

هوم ء على مفة بناأفراد العينة و لصالح الموافقين على أن  تقوم الشركة بتحديد قيمة الموارد البشري

 ية. النفقة الجار

لموارد االيف داف ومزايا قياس تك: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تحقيق أه ةالثاني فرضيةال

 البشرية وصحة بيانات القوائم المالية.

 ةثانيال فرضيةلع التكراري لعبارات العبارات المحور:  فيما يلي التوزي التكراري التوزيع : أوالً 

 (  التوزيع التكراري7الجدول )

ــــارة ـــ  العـــــبــــــ

 بشدهال أوافق  ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

قياس قيمة الموارد البشرية /1
بشكل سليم يؤدي إلى صدق 

 ودقة بيانات القوائم المالية.
23 39 26 44.1 4 6.8 5 8.4 1 1.7 

عدم قياس وتقدير تكاليف /2
الموارد البشرية للشركة بشكل 

يم معلومات سليم يؤدي إلى تقد
 محاسبية مفضلة.

14 23.7 30 50.8 9 15.3 6 10.2 0 0 

قياس قيمة الموارد البشرية /3

على الشركة يمكن من إعداد 
19 32.2 22 37.3 13 22.0 5 8.5 0 0 
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قوائم مالية تعبر بصدق عن 

 المركز المالي للشركة.

هنالك أكثر من طريقة لقياس /4
قيمة الموارد البشرية على 

 لشركة.مستوى ا

18 30.5 30 50.8 5 8.5 6 10.2 0 0 

قياس وتحديد تكاليف /5
الموارد البشرية بشكل سليم 

على مستوى الشركة يؤدي إلى 
تقديم قوائم مالية تعبر عن 

 الوضع المالي الحقيقي للشركة.

23 39 20 33.9 8 13.6 5 8.5 3 5 

 1.3 4 9.2 27 13.2 39 43.4 128 32.9 97 إجمالي المحور
 .  2017مصدر : إعداد الباحثون من نتائج التحليل اإلحصائي ، ال

 ( ما يلي :7يتضح من الجدول )

ى صدق ؤدي إلين غالبية أفراد العينة يوافقون على أن قياس قيمة الموارد البشرية بشكل سليم إ. 1

ون على ذلك) افق% ( بينما بلغت نسبة غير المو83.1ودقة بيانات القوائم المالية حيث بلغت نسبتهم )

ن أ( مما يعني  %6.8% (  أما أفراد العينة و الذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم ) 10.1

   قياس قيمة الموارد البشرية بشكل سليم يؤدي إلى صدق ودقة بيانات القوائم المالية.

 ركة بشكلة للشالبشري ن غالبية أفراد العينة يوافقون على أن عدم قياس وتقدير تكاليف المواردإ. 2

نسبة عدم  %( بينما بلغت74.5 سليم يؤدي إلى تقديم معلومات محاسبية مفضلة حيث بلغت نسبتهم )

م ) د بلغت نسبته% (. أما أفراد العينة و الذين لم يبدوا إجابات محددة فق10.2الموافقة على ذلك ) 

لى ؤدي إرية للشركة بشكل سليم ي% ( مما يعني أن عدم قياس وتقدير تكاليف الموارد البش15.3

 تقديم معلومات محاسبية مفضلة. 

ن إعداد ميمكن  ن غالبية أفراد العينة يوافقون على أن قياس قيمة الموارد البشرية على الشركةإ. 3

لغت نسبة ب% ( بينما 69.5قوائم مالية تعبر بصدق عن المركز المالي للشركة.حيث بلغت نسبتهم ) 

بتهم فقد بلغت نس % (. أما أفراد العينة و الذين لم يبدوا إجابات واضحة8.5ى ذلك )غير الموافقين عل

عبر الية تم%( مما يعني أن قياس قيمة الموارد البشرية على الشركة يمكن من إعداد قوائم 22.0)

 بصدق عن المركز المالي للشركة. 

ى بشرية علارد القة لقياس قيمة المون غالبية أفراد العينة يوافقون على أن  هنالك أكثر من طريإ. 4

% 10.2)  % ( بينما بلغت نسبة غير الموافقين على ذلك81.3مستوى الشركة. حيث بلغت نسبتهم ) 

عني أن هنالك ي% (  مما 8.5( أما أفراد العينة و الذين لم يبدوا إجابات واضحة فقد بلغت نسبتهم )

 مستوى الشركة.  أكثر من طريقة لقياس قيمة الموارد البشرية على

يم على شكل سلن غالبية أفراد العينة يوافقون على أن قياس وتحديد تكاليف الموارد البشرية بإ. 5

غت يث بلحمستوى الشركة يؤدي إلى تقديم قوائم مالية تعبر عن الوضع المالي الحقيقي للشركة. 

عينة و الذين لم أما أفراد ال % (.13.5% ( بينما بلغت نسبة غير الموافقين على ذلك )72.9نسبتهم ) 

الموارد  % (  مما يعني أن  قياس وتحديد تكاليف 13.6يبدوا إجابات واضحة فقد بلغت نسبتهم )

 الحقيقي لماليالبشرية بشكل سليم على مستوى الشركة يؤدي إلى تقديم قوائم مالية تعبر عن الوضع ا

 . للشركة
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متوسط و ير الفيما يلي تقد:  فرضية الثانيةعبارات البار الفروق لثانياً : التحليل الوصفي و اخت

عبارات لسبية االنحراف المعياري لجميع محاور الدراسة لمعرفة اتجاه عينة الدراسة و األهمية الن

ايدين و المح والمقياس لكل محور ، و الختبار وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أعداد الموافقين 

 داللة الفروق .ل  Chi-squareه ثم اختبار كآي تربيع غير الموافقين للنتائج أعال

 : نيةالثافرضية صاء الوصفي لعبارات ال(اإلح8الجدول )

 التفسير المتوسط عبارات المحور
االنحراف 

 المعياري

قيمة كآي 

 تربيع

مستوى 

 المعنوية

قياس قيمة الموارد البشرية بشكل سليم يؤدي إلى صدق /1

 لية.ودقة بيانات القوائم الما
 000. 46.678 0.971 أوافق 1.90

ل عدم قياس وتقدير تكاليف الموارد البشرية للشركة بشك/2

 سليم يؤدي إلى تقديم معلومات محاسبية مفضلة.
 000. 237 .23 0.892 أوافق 1.11

د قياس قيمة الموارد البشرية على الشركة يمكن من إعدا/3
 شركة.قوائم مالية تعبر بصدق عن المركز المالي لل

 010. 11.441 0.944 أوافق 1.06

ى هنالك أكثر من طريقة لقياس قيمة الموارد البشرية عل/4

 مستوى الشركة.
 000. 28.119 0.900 أوافق 1.98

قياس وتحديد تكاليف الموارد البشرية بشكل سليم على /5

ضع مستوى الشركة يؤدي إلى تقديم قوائم مالية تعبر عن الو
 ركة.المالي الحقيقي للش

 000. 28.034 1.158 أوافق 1.07

 002. 27.502 0.973 أوافق 1.42 إجمالي المحور 

 .  2017المصدر : إعداد الباحثون من نتائج التحليل اإلحصائي ، 

 ( ما يلي :8يتضح من الجدول )

ا ( كم0.971) ( بانحراف معياري1.90. بلغت قيمة المتوسط ألفراد عينة الدراسة للعبارة األولى )1

لمعنوية او هذه القيمة أقل من مستوى 000.) ( بمستوى معنوية ) 46.678بلغت قيمة كاي تربيع )

عينة و اد ال%( و عليه فإن ذلك يشير إلى عدم  وجود فروق ذات داللة  إحصائية بين إجابات أفر5)

 القوائم اناتيبلصالح الموافقين على أن قياس قيمة الموارد البشرية بشكل سليم يؤدي إلى صدق ودقة 

 المالية.

( كما 0.892ري )( بانحراف معيا1.11. بلغت قيمة المتوسط ألفراد عينة الدراسة للعبارة الثانية  )2

لمعنوية ا(  و هذه القيمة أقل من مستوى 000.( بمستوى معنوية )23.237بلغت قيمة كآي تربيع )

و  لعينةائية بين إجابات أفراد %( . و عليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة  إحصا5)

يم إلى تقد يؤدي لصالح الموافقين على أنعدم قياس وتقدير تكاليف الموارد البشرية للشركة بشكل سليم

 معلومات محاسبية مفضلة.

( 0.944( بانحراف معياري )1.068. بلغت قيمة المتوسط ألفراد عينة الدراسة للعبارة الثالثة  )3

( ، و هذه القيمة أقل من مستوى ( 010.( بمستوى معنوية 11.441يع )كما بلغت قيمة كآي ترب

%(  و عليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة  إحصائية بين إجابات أفراد 5المعنوية ) 
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العينة و لصالح الموافقين على أن قياس قيمة الموارد البشرية على الشركة يمكن من إعداد قوائم 

 المركز المالي للشركة.مالية تعبر بصدق عن 

( 0.900ري )( بانحراف معيا1.981. بلغت قيمة المتوسط ألفراد عينة الدراسة للعبارة الرابعة )4

ستوى ( . و هذه القيمة أقل من م000.( بمستوى معنوية )28.119كما بلغت قيمة كآي تربيع )

لعينة ت أفراد ائية بين إجابا%( و عليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة  إحصا5المعنوية ) 

 لشركة.استوى و لصالح الموافقين على أن هنالك أكثر من طريقة لقياس قيمة الموارد البشرية على م

( 1.158ري )( بانحراف معيا1.068. بلغت قيمة المتوسط ألفراد عينة الدراسة للعبارة الخامسة )5

وى المعنوية ( و هذه القيمة أقل من مست000.( بمستوى معنوية )28.034كما بلغت قيمة كآي تربيع )

لصالح  وعينة %( و عليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة  إحصائية بين إجابات أفراد ال5)

إلى  كة يؤديقياس وتحديد تكاليف الموارد البشرية بشكل سليم على مستوى الشرالموافقين على أن  

 الحقيقي للشركة. تقديم قوائم مالية تعبر عن الوضع المالي

 أوالً: النتائج : 

 توصلت الدراسة الى النتائج االتية:

 لدخل.عدم اإلفصاح عن الموارد البشرية يعد قصور في تحديد الربح المحاسبي في قائمة ا /1

 دخل بصورمة العدم اعتبار اإلنفاق على الموارد البشرية إنفاق جاري يؤدي إلى ظهور بيانات قائ /2

 غير سلمية.

نات غير وبيا اعتبار اإلنفاق على الموارد البشرية إنفاق رأسمالي يؤدى إلى ظهور قائمة الدخل /3

 صحيحة.

كفاءة يق القياس قيمة الموظفين بصيغة مالية يساعد اإلدارة في تحسين قرارات التوظيف و تحق /4

 في التوظيف.

 .ى رواتب الموظفينقياس قيمة الموظفين بصيغة مالية يساعد اإلدارة في تحديد مستو /5

ت سة قراراد دراتقييم الموارد البشرية كأحد أصول الشركة يؤدي إلى قياس أداء األفراد كقيمة عن /6

 إنهاء الخدمة

 ظفين علىالمو معرفة اإلدارة بتكاليف الموارد البشرية يرفع من كفاءة القرارات الخاصة بتوزيع /7

 المهام و الوظائف المختلفة

ريب و امج التدة ببرلمقدار القيمة الحالية لألفراد يقيدها في اتخاذ القرارات الخاص معرفة اإلدارة /8

 التطوير

 ية .قياس قيمة الموارد البشرية بشكل سليم يؤدي إلى صدق ودقة بيانات القوائم المال /9

ركز ن المقياس قيمة الموارد البشرية في الشركة يمكن من إعداد قوائم مالية تعبر بصدق ع /10

 المالي للشركة.

وائم ديم ققياس وتحديد تكاليف الموارد البشرية بشكل سليم على مستوى الشركة يؤدي إلى تق /11

 مالية تعبر عن الوضع المالي الحقيقي للشركة 

 ثانياً: التوصيات:

 من خالل النتائج التي توصلت اليها  الدراسة توصي باالتي:

 دخل.بشرية إنفاق جاري يحمل إلى حساب قائمة الضرورة اعتبار اإلنفاق على الموارد ال /1
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 ينبغي عدم اعتبار اإلنفاق على الموارد البشرية أنفاق رأسمالي.   /2

جب ذلك يليجب االهتمام بالعنصر البشري على مستوى المشاريع وعلى مستوى االقتصاد القومي  /3

 . االهتمام بقياس تكلفته وقيمته

لعمالة ام بام للمحافظة على الموارد البشرية وتدعيمها واالهتمضرورة توجيه مزيد من االهتما /4

 . البشرية ذات الكفاءة

علق ذا يتضرورة تطبيق محاسبة الموارد البشرية بالنسبة للمؤسسات والشركات امرا نسبيا وه /5

كون ان ي بمدة اعتماد كل شركة على العنصر البشري ومدى اهميته لها ونعتقد ان تطبيق ذلك يجب

 .ل عامبا في هذه الشركات ذات االنشطة التي اساسها العقل البشري المتميز والنادر بشكواج

ارد المو العمل على انشاء نظام معلومات الكتروني يوفر المعلومات والبيانات للمحاسبة عن /6

 .البشرية التخاذ القرارات االدارية ويسهل العملية المحاسبية عن الموارد البشرية
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