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ق ااال رس ااول اهلل ص اامى اهلل عمي ااو وس اامم (:ال يش ااكر اهلل م اان ال يش ااكر الن اااس) أتق اادم بجزي اال الش ااكر
والعرفاان لسسااتاذ الاادكتور فاؤاد أحمااد العفيااري الااذي لاام يبخاال عماي بعمماو وخبرتااو الطويمااة فااي مجااال
البحااث العممااي ومنحنااي ماان وقتااو وسااعة صاادره مااا تعجاازه الكممااات عاان التعبياار عاان مااد شااكري
وامتناااني لااو كمااا أتقاادم بالشااكر العرفااان لسسااتاذ الاادكتور أحمااد محمااد برقعااان رئاايس الجامعااة ىوالااى
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لنصائحو ىوارشاداتو األثر العميق فمو خالص الشكر وجميل العرفان
كما اتقدم بالشاكر واإلمتناان لالسااتذة أعضااء لجناة المناقشاة الاذين تحمماوا عنااء قاراءة ىاذه الرساالة
ومناقشتيا واثرائيا من عمميم
كمااا يشارفوني بالشااكر و اإلمتنااان لسساااتذة الااذين تكرماوا بتحكاايم اسااتبانة الد ارسااة والحكاام عمييااا فااي
سبيل تطوير ىذه العمل
وأتقدم بالشكر لإلخوة :سعد النخالني -محمد النخالني -محي الدين السعداني -محمد المخالفي
وأخي ار أشكر كل من أسيم في إنجاح ىذا العمل وقدم لى يد العون والمساعدة
جزاىم اهلل عني خير الجزاء


خ

إمكانية تطبيق محاسبة الموارد البشرية في البنوك العاممة في اليمن

المحتويات
الموضوع

الصفحة

البسممة

ا

آيو قرآنيو

ب

قرار لجنة المناقشة وتقرير تعديل الطالب لمرسالة

ت

تقرير المراجع المغوي بصالحية رسالة الماجستير

ث

توصية المشرف بصالحية الرسالة لممناقشة

ج

اإلىداء

ح

الشكر والتقدير

خ

المحتويات

د

قائمة الجداول

ز

قائمة األشكال

س

قائمة المالحق

س

ممخص الدراسة

ش

الفصل األول(اإلطار العام لمدراسة)

1

المبحث األول

2

 1-1-1المقدمة

2

 1-1-2مشكمة الدراسة

3

 1-1-3أىمية الدراسة

4

 1-1-4أىداف الدراسة

5

 1-1-5نموذج الدراسة

6

 1-1-6فرضيات الدراسة

7

 1-1-7حدود الدراسة

7

 1-1-8التعريفات اإلجرائية لمصطمحات الدراسة

8

د

إمكانية تطبيق محاسبة الموارد البشرية في البنوك العاممة في اليمن
المبحث الثاني -الدراسات السابقة

11

 1-2-1الدراسات العربية

11

 1-2-2الدراسات األجنبية

25

الفصل الثاني -اإلطار النظري

29

 2-1المقدمة

30

 2-2نشأة وتطوير محاسبة الموار البشرية

30

 2-3مفيوم محاسبة الموار البشرية

34

 2-4أىمية محاسبة الموار البشرية

37

 2-5أىداف محاسبة الموار البشرية

38

 2-6مزايا تطبيق محاسبة الموار البشرية

41

 2-7مد توفر خصائص األصول في الموارد البشرية

41

 2-8المقومات

42

 2-8-1النظام المحاسبي

42

 2-8-2الوعي المتزايد بأىمية محاسبة الموارد البشرية

51

 2-8-3الييكل التنظيمي

51

 2-9القياس المحاسبي لمموارد البشرية

52

 2-11آليات القياس المحاسبي

62

 2-11اإلفصاح المحاسبي عن الموارد البشرية

63

 2-11-1مشكمة اإلفصاح المحاسبي عن الموارد البشرية

63

 2-11-2أنواع اإلفصاح

64

 2-11-3طرق اإلفصاح عن الموارد البشرية

66

 2-12معوقات وصعوبات تطبيق محاسبة الموارد البشرية

67

الفصل الثالث  -الدراسة الميدانية

71

المبحث األول  -الطريقة واإلجراءات

72

 3-1-1المقدمة

72

 3-1-2منيجية الدراسة

72

 3-1-3مجتمع الدراسة وعينتيا

72

 3-1-4أداة الدراسة

73

 3-1-5المعالجة اإلحصائية المستخدمة

74
ذ

إمكانية تطبيق محاسبة الموارد البشرية في البنوك العاممة في اليمن
 3-1-6صدق الدراسة وثباتيا

74

 3-1-7اختبار ثبات مقياس الدراسة

76

المبحث الثاني  -نتائج التحميل اإلحصائي واختبار الفرضيات

77

 3-2-1المقدمة

77

 3-2-2تحميل خصائص الدراسة

77

 3-2-3اختبار فرضيات الدراسة

79

الفصل الرابع  -االستنتاجات والتوصيات

92

 4-1االستنتاجات

93

 4-2التوصيات

94

 4-3الدراسات المقترحة

94

قائمة المراجع

95

المراجع العربية

96

المراجع األجنبية

113

قائمة المالحق

114

االستبانة

115

الجداول اإلحصائية

116

مذكرة

118

الممخص بالمغة االنجميزي

121

ر

إمكانية تطبيق محاسبة الموارد البشرية في البنوك العاممة في اليمن

قائمة الجدول
رقم الجدول

الموضوع

الصفحة

1

درجات مقياس ليكرت

73

2

أسماء المحكمين

75

3

اختبار معامل كرونباخ

76

4

توزيع عينة الدراسة حسب (العمر -المؤىل-

77

التخصص -المركز الوظيفي -الخبرة)
5

المحور األول (النظام المحاسبي)

81

6

المحور الثاني (الوعي بأىمية محاسبة الموارد

82

7

المحور الثالث (الييكل التنظيمي)

83

8

نتائج اختبار ) )sample T-testلمفرضية األولي

84

9

طرق القياس

85

11

نتائج اختبار ) (sample T-testلمفرضية الثانية

86

11

آليات القياس المحاسبي

87

12

نتائج اختبار ) (sample T-testلمفرضية الثالثة

88

13

المعوقات والصعوبات

89

14

نتائج اختبار ) (sample T-testلمفرضية الرابعة

91

البشرية)

ز

إمكانية تطبيق محاسبة الموارد البشرية في البنوك العاممة في اليمن

قائمة االشكال
رقم االشكال

الموضوع

الصفحة

1

مخطط لمتغيرات الدراسة

6

2

نموذج لقياس التكمفة األصمية لمموارد البشرية

55

3

نموذج لقياس التكمفة االستبدالية لمموارد البشرية

58

قائمة المالحق
الرقم

الموضوع

الصفحة

1

اإلستبانة

115

2

الجداول اإلحصائية

116

3

مذكرة

118


س

إمكانية تطبيق محاسبة الموارد البشرية في البنوك العاممة في اليمن

الملخص
ىدفت الدراسة إلى التعرف إلى إمكانية تطبيق محاسبة الموارد البشرية في البنوك العاممة في اليمن
ومقومات التطبيق وتحديد طرق القياس واآلليات واستكشاف الصعوبات والمعوقات ولتحقيق ىدف
الد ارسااة تاام توزيااع  277اسااتبانو عمااى عينااة ماان البنااوك العاممااة فااي الاايمن الااذين يشااغمون الم اركااز
الوظيفيااة باااإلدارة العميااا ىوادارة الم اوارد البش ارية واإلدارة الماليااة والم اراجعين تاام اعااادة  251اسااتبانة
اسااتبعاد  9اسااتبانو لعاادم صااالحيتيا لمتحمياال اإلحصااائي؛ وبيااذا يصااب عاادد اإلسااتبانات الصااالحة
لعممية التحميل  241استبانة بنسبة ()%87
وبعد إجراء عممية التحميل لبيانات الدراسة؛ توصمت الدراسة إلى عدد من االستنتاجات كان أىميا:
 -1البنااوك لاادييا مقومااات لتطبيااق محاساابة الم اوارد البش ارية تتمثاال باااآلتي :ىناااك وعااي لااد
اإلدارة بأىميااة محاساابة الم اوارد البش ارية وىناااك نظااام محاساابي فعااال وىيكاال تنظيمااي سااميم
يساعدان عمى التطبيق
 -2البنوك لدييا تحديد لطرق القياس المحاسبي لتطبيق محاسبة الموارد البشرية
 -3ىناااك آليااة واضااحة تساااعد عمااى تطبيااق محاساابة الم اوارد البش ارية فااي البنااوك العاممااة فااي
اليمن
 -4لاايس ىناااك معوقااات أو صااعوبات تحااول دون تطبيااق محاساابة الم اوارد البش ارية فااي البنااوك
العاممة في اليمن
وقد أوصت الدارسة باآلتي:
 -1ضرورة زيادة اإلىتمام بمحاسبة الموارد البشرية من قبل اإلدارة
 -2ينبغي التركيز عمى التكامل بين أنظمة المعمومات ونظام محاسبة الموارد البشرية في البنوك
في سبيل تنظيم البيانات المتعمقة بالموارد البشرية
 -3يفضل تحديد قيمة وتكمفة الموارد البشرية بناء عمى مبدأ التكمفة التاريخية في حالة تطبيق
محاسبة الموارد البشرية لكونو أكثر موضوعية وسيل التطبيق ويعتبر أكثر انسجاما مع
المبادئ المحاسبية المتعارف عمييا
 -4ضرورة اإلىتمام بإصدار معيار محاسبي لتطبيق محاسبة الموارد البشرية في البنوك
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الفصل األول
اإلطار العام لمدراسة والدراسات السابقة
المبحث األول :اإلطار العام لمدراسة
المبحث الثاني :الدراسات السابقة
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إمكانية تطبيؽ محاسبة الموارد البشرية في البنوؾ العاممة في اليمف

المبحث األول :اإلطار العام لمدراسة
 1-1-1المقدمة:
قػػد نشػ

المحاسػػبة عػػف المػوارد البشػرية وبشػػكؿ متػوازي نتيتػػة لتطػػور سحػػد مػػدارس عمػػـ إدار

األفراد التي تسمى (مدرسة الموارد البشرية) ,التي تفترض سف البشػر فػي المنشػ مػـ مػوارد تنظيميػة
ذا

قيمػػة ,وبالتػػالي يتػػد سف تػػدار عمػػى مػػذا األسػػاس كمػػا نظحػػظ سف البػػاحنيف النظ ػرييف فػػي إدار

اإلف ػراد منػػؿ سوديػػورف ,والبػػاحنيف فػػي سػػيكموتية التنظػػيـ منػػؿ ليكػػر  ,تعػػامموا م ػ البشػػر باعتبػػارمـ
م ػوارد تنظيميػػة ذا

قيمػػة (فظمهػػولز .)4: 1992 ,ويعػػد العن ػػر البشػػري سسػػاس كػػؿ المتتمعػػا

اإلنسػانية بػظ اسػػتنناذ إذ تعتمػد تميػ األنظمػة التػػي يتعامػؿ معهػػا المتتمػ اينسػػاني بشػكؿ ر ػػيس
عمى العن ر البشري بشكؿ مباشػر سو ييػر مباشر(سػالـ .)2 :2008 ,فػنف المحاسػبة عػف المػوارد
البش ػرية تعػػد مػػف سمػػـ ادوا

تطػػوير إدار البشػػر عمػػى مقتمػػؼ األ ػػعد ايقت ػػادية وايتتماعيػػة

وذلػػؾ ألنهػػا تعػػد األف ػراد عنا ػػر تنظيميػػة ذا

مسػػتوة عػػاؿ مػػف القبػػر والمعرفػػة العمميػػة ,وليس ػ

طاقة إنتاتية فقط (حماد .)144 :2002 ,
ويعد موضػوع محاسػبة المػوارد البشػرية مػف الموضػوعا

الحدينػة نسػبيال فػي متػاؿ المحاسػبة

إذ ظهػػر ب ػوادر ايمتمػػاـ ب ػ مػػف قبػػؿ المحاسػػبيف منػػذ سوا ػػؿ السػػبعينا
سػػبيؿ التعػػرؼ إلػػى سممي ػة الم ػوارد البش ػرية فػػي الوحػػدا
عمى قدما

مػػف القػػرف الماضػػي فػػي

اإلقت ػػادية ,نتيتػػة ظهػػور الطمػػد المت ازيػػد

األفراد الذيف يتمتعوف بقد ار عممية ومهنية عالية ,ومػف نػـ تركػز ايمتمػاـ عمػى رسس

الماؿ البشري سكنر من عمى رسس الماؿ المادي (سبو بكر.)33 :2015 ,
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وألمميػة العن ػر البشػري وق و ػية مػا يقدمػ  ,فػنف تطبيػؽ محاسػبة المػوارد البشػرية س ػػب
يحظ ػػى ب ممي ػػة وم ازي ػػا وق ػػا ص متع ػػدد  ,وذل ػػؾ ب ػػالنظر ال ػػى امتمامػ ػ بقي ػػاس تك ػػاليؼ العن ػػر
البشػػري وقيػػاس القيمػػة ايقت ػػادية لمف ػراد .وتمنػػؿ الم ػوارد البش ػرية المدربػػة والم ممػػة ت ػ ميظ عممي ػلا
وعمميلا راقيلا ركنا سساسيا مف األركاف المحدد لمستوة األداذ في المنش (الفضؿ.)97 :2002 ,
ولهػذا زاد ايمتمػػاـ بعن ػػر المػوارد البشػرية فػػي السػػنوا

األقيػػر وذلػػؾ لمتطػػور التكنولػػوتي

وما رافق مف حات إلػى مػوارد بشػرية عمػى مسػتوة عػاؿ مػف التعمػيـ والتػدريد قػادر عمػى إدار مػذ
التكنولوتيا وتوظيفها لتحقيؽ سمداؼ الشركة بشكؿ سمنؿ (ال قر.)162 :2013 ,
وألف البنػوؾ بحاتػة ماسػة إلػى تطبيػؽ نظػاـ محاسػبة المػوارد البشػرية بسػبد تػوافر سعػداد كبيػػر
مف العامميف لديها ,واتساع نطاؽ عممها ,وحاتتها الماسة إلػى القبػ ار المتق
الموارد البشرية س بح

ػة ,فػنف محاسػبة

تزذا مهما في سدا ها (المدموف.)120 :2014 ,

 1-1-2مشكمة الدراسة:
تكمػػف مشػػكمة الد ارسػػة فػػي ييػػاد وعػػي الوحػػدا

ايقت ػػادية ,وقا ػػة البنػػوؾ ,بكػػوف الم ػوارد

البشػرية تعػػد سمػػـ األ ػػوؿ ,التػػي تشػػاؿ النشػػاط مػػا انعكػػس سػػمبا عمػػى سمميػػة البيانػػا

والمعمومػػا

المحاسػبية المتعمقػة بػالموارد البشػرية كػوف األ ػوؿ البشػرية تعامػؿ بو ػفها مػوردا تنظيميػا لتشػػايؿ
النشػػاط ,ويمكػػف قيػػاس تهػػد بالتكػػاليؼ المتمنمػػة بػػالتعييف والتػػدريد والت ميػػؿ والتحسػػيف المسػػتمر
لي ػػب ل ػ قيمػػة اقت ػػادية مسػػاوية لمػػا يبػػذؿ فػػي النشػػاط التشػػايمي لػػذلؾ ,وتفقػػد المنش ػ
البنػػوؾ تػػزذا مػػف نظػػاـ المعمومػػا

القػػاص بهػػا إذا لػػـ تكػػف لػػديها سيػػة بيانػػا

وقا ػػة

محاسػػبية عػػف الم ػوارد

البشرية .لهذا تاذ اقتيار مػذا الموضػوع لبحػم إمكانيػة تطبيػؽ محاسػبة المػوارد البشػرية فػي البنػوؾ
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العاممة في اليمف ,ومعرفة المقوما
التطبيؽ والمعوقا
وعمي

وال عوبا

الظزمة لتطبيؽ محاسبة الموارد البشػرية وطػرؽ القيػاس وآليػا

التي تحوؿ دوف التطبيؽ.

فنف مشكمة الدراسة تتمنؿ في اإلتابة عف الس اؿ الر يس اآلتي:

مػػؿ منػػاؾ إمكانيػػا

لتطبيػػؽ محاسػػبة الم ػوارد البش ػرية فػػي البنػػوؾ العاممػػة فػػي الػػيمف ويتفػػرع مػػف

الس اؿ الر يس األس مة الفرعية اآلتية-:
 -مؿ مناؾ مقوما

لتطبيؽ محاسبة الموارد البشرية في البنوؾ العاممة في اليمف

 مؿ يمكف تحديد طرؽ قياس لممحاسبة عف الموارد البشرية في البنوؾ العاممة في اليمف مػػؿ منػػاؾ آليػػة واضػػحة تسػػهـ فػػي تطبيػػؽ محاسػػبة الم ػوارد البشػرية فػػي البنػػوؾ العاممػػة فػػياليمف
 -مؿ مناؾ معوقا

و عوبا

تحػد مػف تطبيػؽ محاسػبة المػوارد البشػرية فػي البنػوؾ العاممػة

في اليمف

 1-1-3أهمية الدراسة:
تنب سممية الدراسة مف اآلتي:
 -الحاتػػة الماسػػة لد ارسػػة مقومػػا

تطبيػػؽ محاسػػبة الم ػوارد البش ػرية فػػي البنػػوؾ العاممػػة فػػي

اليمف.
 الحاتة الماسة لدراسة طرؽ القياس لتطبيؽ محاسبة الموارد البشرية في البنػوؾ العاممػة فػياليمف.
 -الحاتػة الماسػة لد ارسػػة اآلليػا

التػػي تسػهـ فػػي تطبيػؽ محاسػػبة المػوارد البشػرية فػي البنػػوؾ

العاممة في اليمف.
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 -الحاتػة الماسػػة لمعرفػة المعوقػػا

وال ػعوبا

لتطبيػػؽ محاسػبة المػوارد البشػرية فػػي البنػػوؾ

العاممة في اليمف.

 1-1-4أهداف الدراسة:
إف الهػدؼ الػػر يس لهػػذ الد ارسػػة مػػو التعػػرؼ إلػػى إمكانيػػة تطبيػؽ محاسػػبة المػوارد البشػرية فػػي
البن ػػوؾ العامم ػػة ف ػػي ال ػػيمف ,وينبن ػػؽ م ػػف م ػػذا اله ػػدؼ متموع ػػة م ػػف األم ػػداؼ الفرعي ػػة عم ػػى النح ػػو
اآلتي-:
 -التعرؼ إلى مقوما

تطبيؽ محاسبة الموارد البشرية في البنوؾ العاممة في اليمف.

 تحديد طرؽ قياس المحاسبة عف الموارد البشرية في البنوؾ العاممة في اليمف. -تحديد اآلليا

التي تسهـ في تطبيؽ المحاسػبة عػف المػوارد البشػرية فػي البنػوؾ العاممػة فػي

اليمف.
 -تحدي ػػد المعوق ػػا

وال ػػعوبا

الت ػػي تواتػ ػ تطبي ػػؽ محاس ػػبة المػ ػوارد البشػ ػرية ف ػػي البن ػػوؾ

العاممة في اليمف.
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 1-1-5نموذج الدراسة:
مف قظؿ المس األولي لمدراسا
المتاي ار

السابقة ذا

العظقة بموضوع الدراسة فنف

المستقمة مي ( :المقوما – طرؽ القياس المحاسبي -اآلليا  -المعوقا )

المتاير التاب ( :تطبيؽ محاسبة الموارد البشرية).
شكؿ رقـ ( )1يوض مقطط لمتاي ار الدراسة
المتاير التاب

المتاير المستقؿ

المقومات
طرؽ القياس المحاسبي
تطبيق محاسبة الموارد البشرية
اآلليات
المعوقا

وال عوبا
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 1-1-6فرضيات الدراسة:
تتطمد عممية البحم عف إتابا
الفرض ػػية األول ػػى :ل ػػيس من ػػاؾ مقوم ػػا

لمشكمة الدراسة وض عد فرضيا

تتمنؿ في ايتي:

لتطبي ػػؽ محاس ػػبة المػ ػوارد البشػ ػرية ف ػػي البن ػػوؾ العامم ػػة ف ػػي

اليمف.
الفرضية النانية :ي يمكف تحديػد طػرؽ القيػاس المحاسػبي المناسػبة لتطبيػؽ محاسػبة المػوارد البشػرية
في البنوؾ العاممة في اليمف.
الفرضػػية النالنػػة :لػػيس منػػاؾ آليػػة واضػػحة تسػػهـ فػػي تطبيػػؽ محاسػػبة الم ػوارد البش ػرية فػػي البنػػوؾ
العاممة في اليمف.
الفرض ػػية الرابع ػػة :ل ػػيس من ػػاؾ معوق ػػا

تح ػػوؿ دوف تطبي ػػؽ محاس ػػبة المػ ػوارد البشػ ػرية ف ػػي البن ػػوؾ

العاممة في اليمف.

 1-1-7حدود الدراسة:
تتمنؿ حدود الدراسة في:
الحدود المكانية :تتمنؿ الحدود المكانية لمدراسة في البنوؾ العاممة داقؿ

نعاذ.

الحدود الزمانية :تتمنؿ الحدود الزمانية لمدراسة لمفتر مف  2017إلى .2018
الحدود الموضػوعية :تتنػاوؿ الد ارسػة (د ارسػة المقومػا
محاسبة الموارد البشرية.
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والمعوقػا ) لتطبيػؽ
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 1-1-8التعريفات اإلجرائية لمصطمحات الدراسة:
المووارد البشوورية :مػػي متموعػػة مػػف القػػوة العاممػػة الفعالػػة والمتعاونػػة والقػػادر عمػػى العمػػؿ والرايبػػة
القدمي ػػة إذ ي ػػتـ إنف ػػاؽ مب ػػال ض ػػقمة ف ػػي

فيػ ػ  ,وتع ػػد م ػػف األ ػػوؿ األكن ػػر قيم ػػة ف ػػي الم سس ػػا

توظيػػؼ الم ػػوظفيف وتػػدريبهـ وتػ ػ ميمهـ ,حيػػم يع ػػد عػػامظ تومري ػػا في ػ  .وي تس ػػتطي سيػػة منش ػػا سف
تحقؽ سمدافها بدوف العن ر البشري.
محاسووبة الم ووارد البشوورية :عمميػػة تحديػػد المعمومػػا
إلػػى األط ػراؼ المسػػتفيد منهػػا ومتقػػذي الق ػ ار ار

القا ػػة بػػالموارد البش ػرية وقياسػػها وتو ػػيمها

بهػػدؼ رف ػ كفػػاذ العػػامميف ,ومسػػاعد اإلدار فػػي

مزاولة األنشطة المقتمفة مف تقطيط ورقابة واتقاذ الق ار ار .
المقوموووات :متموع ػػة مػػف ايس ػػس والقواع ػػد واإلت ػراذا

المتربط ػػة مػػ بعضػػها ال ػػبعض ف ػػي إط ػػار

متماسؾ ومتناسؽ لتطبيؽ محاسبة الموارد البشرية.
النظووام المحاسووبي لمم ووارد البشوورية :متموعػػة مػػف المفػػاميـ والمبػػادي واألسػػاليد واإلت ػراذا
تحكػػـ عمميػػة تحديػػد المعمومػػا
تمؾ المعموما

لمطراؼ ذا

التػػي

المتعمقػػة بػػالموارد البش ػرية وقياسػػها وعرضػػها ,وذلػػؾ بق ػػد إي ػػاؿ
الم محة.

قيووواس تكمفوووة األصوووول البشووورية :م ػػي قي ػػاس قيم ػػة المن ػػاف المس ػػتقبمية ع ػػف طري ػػؽ اس ػػتقداـ كاف ػػة
البيانا

المتعمقة بالموارد البشرية ,وتقاس عف طريقة التكمفة سو القيمة.

تقيوويم اوصووول البشووورية :بيػػاف قيمػػة الفػػرد بالنسػػبة لممنش ػ  ,وتشػػمؿ مػػذ العمميػػة قيػػاس اإلنتاتيػػة
(األداذ) وكذلؾ مدة إمكانيا
المعوقات :مي ال عوبا

الترفي سو الترقي.

المحاسػبية والسػموكية التػي تحػد مػف تطبيػؽ محاسػبة المػوارد البشػرية فػي

البنوؾ العاممة في اليمف.
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اآلليووات :مػػي الطريقػػة التػػي يػػتـ توزي ػ عنا ػػر التكػػاليؼ القا ػػة ب ػالموارد البش ػرية إلػػى حسػػابا
فرعية ,واعداد الموازنا

التقطيطية القا ة بتكاليؼ الموارد البشرية الى البيانا

الفعمية.

البنوك :سي شقص معنوي يمارس ب فة سساسية األعماؿ الم رفية ,ويشػمؿ البنػوؾ التقميديػة (بمػا
في ذلؾ البنوؾ اإلسظمية) والبنوؾ المتق

ػة سو سي فػرع ألي م سسػة ستنبيػة تعمػؿ فػي المتػاؿ

الم رفي.
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المبحث الثاني :الدراسات السابقة
يستعرض الباحم في مذا المبحم بعض الدراسا

العربية واألتنبية التي ستري

حوؿ

إمكانية تطبيؽ محاسبة الموارد البشرية سو التي لها عظق بمحاسبة الموارد البشرية.

 1-2-1الدراسات العربية
عبوود العزيووز ( :)2117موودا الت وزام البنوووك التجاري وة بتطبيووم محاسووبة الم ووارد البشوورية (دراسووة
ميدانية)
مػػدف

الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ إلػػى مػػدة الت ػزاـ البنػػوؾ التتاريػػة فػػي السػػوداف بتطبيػػؽ محاسػػبة

الم ػوارد البش ػرية ,وتو ػػم

الد ارسػػة إلػػى عػػدد مػػف النتػػا ن منهػػا سف منػػاؾ فهػػـ وادراؾ لػػدة البنػػوؾ

التتاريػػة ب مميػػة تطبيػػؽ محاسػػبة الم ػوارد البش ػرية ,وي تسػػتقدـ القواعػػد والمبػػادي القا ػػة بتطبيػػؽ
محاسػػبة الم ػوارد البش ػرية ,وسف منػػاؾ

ػػعوبا

توات ػ تطبيػػؽ محاسػػبة الم ػوارد البش ػرية فػػي البنػػوؾ

التتارية في السوداف.
صالح ( :)2116إطار مقترح لتطبيم محاسبة الموارد البشرية عمى القطاع المصرفي بالسودان
مػػدف

الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى عمػػؿ إطػػار مقتػػرا لتطبيػػؽ محاسػػبة الم ػوارد البش ػرية عمػػى

القطاع الم رفي بالسوداف وذلؾ بالتطبيؽ عمى عينة مف الم ارؼ بهذا القطاع.
وتمنم ػ

سمػػـ النتػػا ن فػػي سف منػػاؾ ريبػػة لػػدي إدار الم ػػارؼ بػػالتعرؼ عمػػى سمميػػة محاسػػبة

الموارد البشرية ,وتسػعى إدار الم ػرؼ إلػى اإلمتمػاـ بػنتراذا
سكد

ت

ػيؿ نفقػا

المػوارد البشػرية كمػا

سف سدار الم رؼ تسعى تامػد إلػى اإلمتمػاـ بالقيػاس المحاسػبي لتكمفػة المػوارد البشػرية واف

ايف اا عف تكمفة الموارد البشرية يعكس المزيد مف المظ مة والمقارنة لمقوا ـ المالية بالم رؼ.
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الشنطي ( :)2116دور محاسبة الموارد البشرية في رفع كفاءة األداء المالي
الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ إلػػى دور محاسػػبة الم ػوارد البش ػرية فػػي رف ػ كفػػاذ األداذ المػػالي

مػػدف

المساممة الفمسطينية المدرتة في بور ة فمسطيف.

عمى الشركا
وتو ػػم
القطاعػا

الد ارسػػة إلػػى العديػػد مػػف النتػػا ن سممهػػا سظهػػر زيػػاد فػػي قيمػػة المػػورد البشػػري فػػي

القمػس قػػظؿ السػنوا

ايربػ  ,وقػد بماػ

البشػػري مػػا بػػيف ( ,)%33,6-%7,8حيػػم بماػ
الت ميف ,وكشف

نسػبة متوسػط التايػػر فػي تطػػوير قيمػة المػػورد

سعمػػى نسػػبة فػػي قطػػاع البنػػوؾ ,وسقمهػػا فػػي قطػػاع

الدراسة تحسف في كفاذ األداذ المالي.

المدهون ( :) 2014تطبيوم محاسوبة المووارد البشورية فوي البنووك التجاريوة فوي فمسوطين( دراسوة
ميدانية)
تهدؼ الدراسة إلى التعرؼ إلى الدواف والقواعد والمبػادي لتطبيػؽ محاسػبة المػوارد البشػرية فػي
البنػػوؾ التتاريػػة ,والتعػػرؼ إلػػى ال ػػعوبا

والمعوقػػا

التػػي توات ػ تطبيقهػػا .وتػػـ اسػػتقداـ المػػنهن

الو ػػفي .وتك ػػوف متتمػػ الد ارس ػػة مػػف البن ػػوؾ التتاري ػػة العامم ػػة فػػي فمس ػػطيف وت ػػـ اس ػػتنناذ البن ػػوؾ
اإلسػػظمية واألتنبيػػة إذ تػػـ سقػػذ عينػػة مػػف المػػوظفيف الػػذيف يشػػاموف الم اركػػز الوظيفيػػة (مػػدير عػػاـ,
مدير مالي ,مراقد مالي ,مدير الموارد البشرية ,ر يس قسـ المحاسبة في التامعة).
وقد تو م

إلى وتود دوافػ لتطبيػؽ محاسػبة المػوارد البشػرية فػي البنػوؾ ,وسيضػا تقػوـ باتبػاع

القواعػػد والمبػػادي لتطبيػػؽ محاسػػبة الم ػوارد البش ػرية ,وتػػود العديػػد مػػف ال ػػعوبا

والمعوقػػا

التػػي

تواتػ تطبيػػؽ محاس ػبة المػوارد البشػرية مػػف سممهػػا :عػػدـ وتػػود حػػؽ ممكيػػة قػػانوني لممػوارد البش ػرية
و ػػعوبا

تق ػػدير الفوا ػػد المس ػػتقبمية ,تمس ػػؾ اإلدار بنظ ػػاـ المحاس ػػبة التقميدي ػػة الت ػػي تق ػػاوـ التاي ػػر

ول عوبة قياس الموارد البشرية في إطار المحاسبة التقميدية.
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محمد ( :)2014أثر القياس واإلفصاح عن رأس المال الفكري عمى مستخدمي القوائم المالية
مدف

الدراسة إلى تطوير التطبيقا

المحاسبية مػف قػظؿ وضػ إطػار نظػري تطبيقػي لمفهػوـ

رسس الماؿ الفكري في القوا ـ المالية وسنػر فػي مسػتقدمي مػذ القػوا ـ .واعتمػد الباحػم عمػى المػنهن
ايسػتق ار ي الفكػػري التحميمػػي ,ويمنػػؿ متتمػ الد ارسػػة المسػػتنمريف واإلدار واألكػػاديمييف والمحاسػػبيف
البػػال عػػددمـ  120شق ػػا مػػوزعيف عمػػى سسػػاس  30شق ػػا لكػػؿ مسػػتقدـ القػوا ـ الماليػػة مػػف
م يذ المستقدميف.
وتو ػػم

الد ارسػػة إلػػى سف عػػرض رسس المػػاؿ ب ػػياة رسس المػػاؿ المػػادي ورسس المػػاؿ الفكػػري

يعػزز مػػف قػػدر المسػػتقدمي ف لمقػوا ـ الماليػػة وي يوتػد لحػػد اآلف سنمػػوذم محاسػػبي محػػدد لقيػػاس رسس
الماؿ الفكري عمػى الػريـ مػف سمميػة رسس المػاؿ الفكػري ,وسف سنظمػة المحاسػبة التقميديػة قا ػر عػف
تحديد رسس الماؿ الفكري واظهار في القوا ـ المالية.
قويدر ( :)2014التأصيل والقياس المحاسبي لرأس المال البشري في منظمات األعمال الحديثة
م ػػدف

الد ارس ػػة إل ػػى إبػ ػراز مفه ػػوـ محاس ػػب المػ ػوارد البشػ ػرية ,وم ػػدة اعتب ػػار العن ػػر البش ػػري

س ػظ مػف س ػوؿ الم سسػة ايقت ػادية قػابظ لمقيػػاس ,وابػراز بعػض الطػرؽ واألسػاليد لقيػاس قيمػػة
الموارد البشرية وكذلؾ طرؽ اإلمظؾ بو فها س ظ قابظ لمقياس والتناقص عبر الزمف.
وتو ػػم

إلػػى تػوافر متموعػػة مػػف المعػػايير األساسػػية مػػف ستػػؿ اعتبػػار المػوارد البشػرية س ػػظ

مف األ ػوؿ ,ومػي (معيػار الممكيػة ,معيػار المقػدر اإلنتاتيػة ,معيػار العوا ػد والقػدما

المسػتقبمية,

معيػػار القابميػػة لمقيػػاس) ,ويعػػد العن ػػر البشػػري ذا قيمػػة اقت ػػادية مباشػػر ,تتمنػػؿ فػػي كػػؿ المتهػػود
والوقػ ػ

المنف ػػؽ ف ػػي س ػػبيؿ إنت ػػاز األعم ػػاؿ المس ػػند لػ ػ  ,وسم ػػا ب ػػدد نش ػػر القػ ػوا ـ المالي ػػة لقدم ػػة
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المسػتنمريف القػارتيف فػنف المحاسػبيف مػا ازلػوا يعارضػوف بشػد تضػميف بيانػا

المػوارد البشػرية فػي

قوا مهـ المالية التقميدية.
الدويك والنبتيتي ( :(2014أثر القياس المحاسوبي لممووارد البشورية عموى مسوتوا اإلفصواح فوي
القوائم المالية
مدف

الدراسة إلى قياس رسس الماؿ البشػري وتحديػد سنػر عمػى القػوا ـ الماليػة ,ووضػ التقػارير

المالية ال حيحة عف نشاط المنش وتقيـ اإلدار بطريقة سميمة وسكنر كفاذ.
وتو ػػم

إلػػى سن ػ يبػػد مػػف اإلف ػػاا عػػف الم ػوارد البش ػرية فػػي الق ػوا ـ الماليػػة ألنهػػا م ػوارد مػػف

المػ ػ ػوارد المتاح ػ ػػة لممش ػ ػػروع وتس ػ ػػاعد اإلدار واألطػ ػ ػراؼ القارتي ػ ػػة عم ػ ػػى اتق ػ ػػاذ القػ ػ ػ ار ار المتعمق ػ ػػة
بػػالتقطيط وايسػػتقداـ والرقابػػة لمم ػوارد البش ػرية األمػػر الػػذي ي ػ دي فػػي النهايػػة إلػػى تحقيػػؽ سمػػداؼ
الم نشػ بالفاعميػػة والكفايػػة المطموبػػة ,واتضػ مػػف الد ارسػػة سف المػوارد البش ػرية تشػػكؿ سمميػػة عظمػػى
لممنشػػا لمػػا له ػػا مػػف تػ ػ ني ار واضػػحة وممموس ػػة عمػػى كػػؿ م ػػف اإلنتاتيػػة والربحي ػػة ,وكػػذلؾ عم ػػى
تحقي ػػؽ المنشػ ػ لوظا فه ػػا وسم ػػدافها واإلس ػػهاـ ف ػػي رفػ ػ الكف ػػاذ  ,وتع ػػد المػ ػوارد البشػ ػرية س ػػظ ألف
المعايير وق ا ص األ وؿ تنطبؽ عميها.
زويمووف ( :) 2013العواموول المووؤثرة فووي مسووتوا اإلفصوواح المحاسووبي عوون المووارد البشوورية فووي
التقارير المالية لمبنوك العاممة في األردن
م ػػدف

الد ارس ػػة إل ػػى استكش ػػاؼ سن ػػر العوام ػػؿ ذا

العظق ػػة ب ػػبعض ق ػػا ص البن ػػؾ المتمنم ػػة

بػػالحتـ والعمػػر وطب يعػػة النشػػاط والربحيػػة والتنسػػية فػػي مسػػتوة اإلف ػػاا عػػف الم ػوارد البش ػرية فػػي
التقػارير الماليػة السػنوية لمبنػوؾ فػي األردف .وتكػوف متتمػ الد ارسػة مػف البنػوؾ العاممػة فػػي األردف
إذ تـ سقذ  25بنكا ماعدا م رؼ الراتحي لعدـ توافر تقارير المالية السنوية.
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وقد تو م

إلى النتا ن اآلتية :سف مستوة اإلف اا عػف المػوارد البشػرية فػي التقػارير الماليػة

السػ ػػنوية لمبن ػ ػػوؾ المبحون ػ ػػة ت ػ ػ نر بش ػ ػػكؿ موت ػ ػػد ومعن ػ ػػوي بػ ػػالمتاي ار المس ػ ػػتقمة متتمع ػ ػػة وتتمن ػ ػػؿ
بق ا ص البنؾ ( :حتـ البنؾ ,تنسية البنؾ ,وعمر البنؾ ,وطبيعة نشاط البنؾ ,ربحية البنؾ).
وتعتمػػد المنظمػػا

المعا ػػر ب ػػور مت ازيػػد عمػػى الم ػوارد البش ػرية لتحقي ػؽ سمػػدافها وكسػػد الميػػز

التنافسية.
الشهري ( :)2013المحاسبة عن الموارد البشرية
م ػػدف

الد ارس ػػة إل ػػى بي ػػاف كيفي ػػة المحاس ػػبة ع ػػف المػ ػوارد البشػ ػرية م ػػف حي ػػم القي ػػاس والع ػػرض

واإلف ػ ػػاا وبيػ ػػاف سنػ ػػر إدرام العن ػ ػػر البشػ ػػري عمػ ػػى الق ػ ػوا ـ الماليػ ػػة ,والتعػ ػػرؼ إلػ ػػى ال ػ ػػعوبا
والمعوقا  .وتـ استقداـ المنهن ايستق ار ي والمنهن الو في التحميمػي ,وتكػوف متتمػ الد ارسػة مػف
ف تيف مما األكاديميوف والمهنيوف في مكاتد المراتعة المرقص لها بمزاولة المهنة في السعودية.
وقػػد تو ػػم

إلػػى النتػػا ن اآلتيػػة :يعػػد سسػػمود الفوا ػػد المسػػتقبمية مػػو المقيػػاس األنسػػد لقيػػاس

الموارد البشرية مف وتهة نظر األكاديمييف.
التػي تعيػػؽ

عػدـ وتػود معيػار واضػ يحػدد آليػة لمقيػػاس والعػرض واإلف ػاا ,تمنػؿ سمػػـ ال ػعوبا
تطبيؽ المحاسبة عف الموارد البشرية.
الصقر( :)2013محاسبة الموارد البشرية المفهوم واألهمية
مدف

الدراسة الى إبراز سممية محاسبة الموارد البشرية ,وقياس مػدة معرفػة الشػركا

بمحاسبة الموارد البشرية ,وما المناف التي يمكف سف تتحقؽ مف تطبيقهػا فػي الشػركا

العراقيػة

العراقيػة .وتػـ

اسػػتقداـ المػػنهن الو ػػفي وايسػػتنباطي والمػػنهن القياسػػي العممػػي واألسػػمود ايستق ػػا ي .وتمنم ػ
عينة الدراسة بالعديد مف الشركا

العراقية التي تعمؿ ضمف القطػاع القػاص فػي محافظػة الب ػر.
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وتو ػػم

العراقيػػة بشػػكؿ عػػاـ لػػيس لػػديها معرفػػة بمحاسػػبة الم ػوارد

إلػػى النتػػا ن اآلتيػػة :سف الشػػركا

البشػ ػرية ,ولك ػػف يمك ػػف تط ػػوير الفك ػػر بال ػػدو ار التدريبي ػػة .ومن ػػاؾ منهت ػػاف لقي ػػاس المػ ػوارد البشػ ػرية,
األوؿ يعتمد عمى القيمة ,والناني يعتمد عمى التكمفة.
والمحاس ػػبة التقميديػػػة تفتق ػػر إلػ ػػى اإلف ػػػاا ف ػػي الق ػ ػوا ـ المالي ػػة لمشػػػركا

عػػػف سح ػػد سمػ ػػـ مواردمػ ػػا

ايقت ػػادية ,وسمػػـ سسػػباد نتاحهػػا المتمنمػػة بػػالموارد البش ػرية .وسف تطبيػػؽ محاسػػبة الم ػوارد البش ػرية
ي ػ دي إلػػى تػػوفير معمومػػا

تفيػػد المسػػتنمريف فػػي تحسػػيف ق ػ ارراتهـ ايسػػتنمارية ويسػػاعد اإلدار فػػي

عممية اتقاذ العديد مف الق ار ار .
واف تطبيؽ محاسبة الموارد البشرية قد يواتػ الكنيػر مػف ال ػعوبا

التػي يبػد مػف معرفتهػا والعمػؿ

عمى تذليمها لمتمكف مف تطبيؽ محاسبة الموارد البشرية بنتاا.
محمد ( :)2013أثر القياس واإلفصاح المحاسبي لمموارد البشرية عمى القوائم المالية
مػػدف

الد ارسػػة إلػػى تحديػػد مػػدة إمكانيػػة اعتبػػار اإلنفػػاؽ عمػػى المػوارد البش ػرية إنفاقػػا اسػػتنماريا

وقيػػاس تكمفػػة المػواد وتحديػػد سنرمػػا عمػػى القػوا ـ الماليػػة وكػػذلؾ اإلف ػػاا عػػف تكمفػػة المػوارد البش ػرية
وتحديد سنرما عمى م داقية القوا ـ المالية.
واعتمد الباحم عمى المنهن التاريقي وايستق ار ي وايستنباطي والو في التحميمي.
وتو ػم

إلػػى اعتبػػار المػوارد البشػرية س ػػظ مػػف األ ػػوؿ اعتمػادا عمػػى المفهػػوـ ايقت ػػادي

لم ػػؿ ,وعػػدـ إظهارمػػا بػػالقوا ـ الماليػػة بمعمومػػا
المحاسبة واإلدارية ,وسف توفير معموما

ع ػف الم ػوارد البش ػرية يعػػد نق ػػا فػػي الوظػػا ؼ

مالية وكمية عف تكمفة ايقتيار والت ميػؿ والتػدريد لممػوارد

البشػرية يػ دي إلػػى زيػػاد الفاعميػػة والكفػػاذ ألدا هػػا ,وسف اسػػتقداـ القيػػاس واإلف ػػاا المحاسػػبي عػػف
الموارد البشرية ي دي إلى زياد فاعمية المعموما

المستقدمة ويوفر نظاما سميما.
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الشووريف ( :) 2013موودا إمكانيووة تطبيووم نظووام المحاسووبة عوون الم ووارد البشوورية فووي الشووركات
الصناعية(دراسة ميدانية)
تهدؼ الدراسة إلى تسميط الضوذ عمى محاسبة الموارد البشػرية بو ػفها نظامػا لممعمومػا
الوحػػدا

فػي

ايقت ػػادية وبيػػاف مفهػػوـ محاسػػبة الم ػوارد البشػرية وسمميتهػػا ,والتعػػرؼ إلػػى سمػػداؼ عمميػػة

المحاسبة عف المػوارد البشػرية ,ومعاييرمػا .وبيػاف كيفيػة قيػاس المػوارد البشػرية وسسػاليد تقيمهػا .وقػد
تـ استقداـ المنهن الو في التحميمي .وتكون
وقػػد تو ػػم

العينة مف تمي الشركا

العاممة في بناازي.

الد ارسػػة إلػػي النتػػا ن اآلتيػػة :يتمت ػ متقػػذو الق ػ ار ار فػػي الشػػركا

العامػػة بمدينػػة

بناػازي بالقػػدر التيػػد مػف اإلدراؾ وايمتمػػاـ ب مميػػة المحاسػبة عػػف المػوارد البشػرية ,وتقتمػػؼ النظػػر
لممحاس ػػبة ع ػػف المػ ػوارد البشػ ػرية ف ػػي الم سس ػػا

والش ػػركا

ب ػػدرتا

متفاوت ػػة تبع ػػا لم ػػدة اعتم ػػاد

الم سسػػة عمػػى العن ػػر البشػػري لػػذا يعػػد تطبيػػؽ محاسػػبة المػوارد البش ػرية ام ػ سر نسػػبيا متعمقػػا بمػػدة
سممية العن ر البشري ,وسف معظـ الشركا
لمموارد البشرية لعدـ توفير البيانا

محؿ الدراسة ي يتوافر لػديها نظػاـ معمومػا

محاسػبية

الظزمة لقياس األ وؿ البشرية وتقييمها.

الشالحي ( :) 2012تحديد طبيعة اإلفصواح اوختيواري عون المووارد البشورية فوي التقوارير الماليوة
الصادرة عن الشركات الصناعية المساهمة في دولة الكويت
مػػدف

الد ارس ػػة إلػػى التع ػػرؼ إلػػى مس ػػتوة اإلف ػػاا ع ػػف العنا ػػر المتعمق ػػة بػػالموارد البشػ ػرية

(رسس ماؿ الشركا ) في الشركا

ال ناعية المساممة في دولة الكوي .

وتك ػػوف متتمػ ػ الدارس ػػة م ػػف  28شػ ػركة مس ػػاممة عام ػػة كويتي ػػة ,وت ػػـ اقتي ػػار 20ش ػػركة بالطريق ػػة
الق دية.
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وق ػػد تو ػػم

إل ػػى النت ػػا ن اآلتي ػػة :ع ػػدـ قي ػػاـ الش ػػركا

ال ػػناعية باإلف ػػاا ع ػػف العنا ػػر

المتعمق ػػة ب ػػالموارد البشػ ػرية ,وع ػػدـ وت ػػود اق ػػتظؼ ب ػػيف الش ػػركا

ال ػػناعية الكويتي ػػة ف ػػي تطبيػ ػػؽ

عنا ر اإلف اا ايقتياري المتعمقة بالموارد البشرية ,يعػزة لمتايػر الربحيػة .وضػرور ربػط مفهػوـ
اإلف اا بمفهوـ المستوة اإلتباري لممعموما .
عيدي وجواد( :)2012إمكانية تطبيم محاسبة الموارد البشرية في الشركات العراقية
مدف

الدراسة إلى تحديد الكمؼ القا ػة بػالموارد البشػرية وكيفيػة قياسػها وت ػنيفها إلػى كمػؼ

سرسػػمالية وكمػػؼ تاري ػػة واإلف ػػاا ع ػػف قيمػػة ايس ػػتنما ار فػػي المػ ػوارد البش ػرية ف ػػي الق ػوا ـ المالي ػػة
وتقديـ سنموذم لتطبيؽ المحاسبة عف الموارد البشرية في شركة النفط العراقية.
وتػـ اسػتقداـ المػنهن الو ػفي التحميمػي ,وتػـ اقتيػػار العينػة مػف العػامميف فػي سقسػاـ الحسػابا

وفػػي

المستوة الوظيفي (مدير حسابا  ,محاسد ,معاوف محاسد ,مدقؽ).
وتو م

إلى سف الموارد البشرية تعد عن ار مهما في اإلنتام والعنا ػر الماديػة التػي يحركهػا

العن ػػر البشػػري ,وسف النظػػاـ المحاسػػبي المتبػ حاليػػا يمكػػف سف يضػػـ تح ػ

طياتػ محاسػػبة الم ػوارد

البشرية عمى الريـ مف وتود بعض الق ور ,ويحسد استهظؾ الموارد البشرية عمػى سسػاس العمػر
اإلنتػػاتي سو م ػػد العق ػػد ,وسف إدرام المػ ػوارد البش ػػري يع ػػزز م ػػف قيم ػػة الش ػػركة ل ػػذا يب ػػد م ػػف ف ػػؿ
النفقا

الرسسمالية عف النفقا

التارية.
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عالوي ( :)2012أ ثر تطبيم اإلفصاح عون تكمفوة المووارد البشورية عموى القووائم الماليوة-دراسوة
تطبيقية
تهػػدؼ الد ارسػػة إلػػى بيػػاف سنػػر تطبيػػؽ القيػػاس واإلف ػػاا عػػف تكمفػػة المػوارد البش ػرية فػػي الق ػوا ـ
المالية مف قظؿ تطبيؽ محاسبة الموارد البشرية.
وتو ػػم

إلػػى سف محاسػػبة المػوارد البش ػرية تعػػد سدا لتحديػػد البيانػػا

المتعمقػػة بػػالموارد البش ػرية

وقياسها لمساعد متقذي الق ار ار الداقمية والقارتية لذا فػنف تتامػؿ سمميػة المػوارد البشػرية يػ دي
فػػي النهايػػة إلػػى اتقػػاذ قػ ار ار ييػػر سػػميمة ,وسف تطبيػػؽ محاسػػبة المػوارد البش ػرية يػػوفر تقػػارير ماليػػة
داقمية وقارتية سكنر إف احا ,ويعبر عف
األنظمػة الموتػود فػػي الشػركا
امتم ػػاـ واض ػ ػ لمشػػػركا

افي الػرب سو المركػز المػالي لموحػد اإلقت ػادية ,وسف

العراقيػػة ي تمبػي متطمبػػا

المػوارد البشػرية ,فضػظ عػػف عػدـ وتػػود

بتطبيػػػؽ محاس ػػبة الم ػ ػوارد البش ػ ػرية بػػػالريـ م ػػف امتمػػػاـ مػ ػػذي الشػ ػػركا

باإلستنمار بكنافة في العن ر البشري.
البوووعمي ( :)2011محاسووبة الم ووارد البشوورية وموودا إمكانيووة تطبيقهووا فووي المصووارف التجاريووة
العراقية
تناول ػ

الد ارسػػة إمكانيػػة تطبيػػؽ محاسػػبة الم ػوارد البش ػرية فػػي م ػػرؼ دتمػػة والف ػ ار لمتنمي ػػة

وايستنمار.
وقػػد تو ػػم

إلػػى نتػػا ن ,سممهػػا :الحاتػػة إلسػػتاظؿ الم ػوارد البش ػرية الم ممػػة والمدربػػة تػػدريبا

تيدا بكؿ كفػاذ وفاعميػة ,وايتػاد نظػاـ محاسػبي لممػوارد البشػرية فػي م ػرؼ دتمػة والفػ ار لمتنميػة
وايستنمار ليساعد في سد النقص الحا ؿ في المعموما
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الكمية.

إمكانية تطبيؽ محاسبة الموارد البشرية في البنوؾ العاممة في اليمف
الطوواهر ( :)2010القيوواس واإلفصوواح المحاسووبي لمم ووارد البشوورية واثوورع عمووى بيانووات التقووارير
المالية
مػػدف

الد ارسػػة إلػػى إنبػػا

سف المػوارد البش ػرية تعػػد س ػػظ مػػف األ ػػوؿ ,وتحديػػد كيفيػػة القيػػاس

واإلف ػػاا المحاسػػبي لتكمفػػة وقيمػػة الم ػوارد البش ػرية ومعرفػػة المشػػاكؿ التػػي توات ػ عمميتػػي القيػػاس
واإلف اا المحاسبي لتكمفة الموارد البشرية ,واعتمد
وقػػد تو ػػم
واظهػػار بيانػػا

الدراسة عمى المنهن الو في والتحميمي.

الد ارسػػة إلػػى إمكانيػػة قيػػاس تكمفػػة الم ػوارد البش ػرية بعػػد مػػداقؿ مقتمفػػة لمقيػػاس
الم ػوارد البش ػرية فػػي الق ػوا ـ الماليػػة ي ػ نر عمػػى قا مػػة المركػػز المػػالي وقا مػػة الػػدقؿ

ومناؾ سوت ق ور في التقارير المالية نتيتة لتتامؿ المبادي المحاسبية.
المطيوووري ( :) 2010تطبيوووم نظوووم محاسوووبة المووووارد البشووورية فوووي الشوووركات المسووواهمة بدولوووة
الكويت ،المبررات والمبادئ والمعوقات
مػػدف

الد ارس ػػة إلػػى الكش ػػؼ عػػف م ػػدة تطبيػػؽ نظػ ػاـ محاسػػبة المػ ػوارد البش ػرية ف ػػي الش ػػركا

المسػػاممة العام ػػة بدول ػػة الكويػ ػ  ,والمب ػػر ار والمب ػػادي والمعوق ػػا

لمتطبي ػػؽ .وت ػػـ اس ػػتقداـ الم ػػنهن

الو ػػفي التحميمػػي .وتكػػوف متتم ػ الد ارسػػة مػػف المػػديريف العػػامميف فػػي الشػػركا
الكويتيػة ومػدققي الحسػابا
المالية وتكون

القػػارتيف لتمػؾ الشػركا

والوسػطاذ المػػالييف فػي سػوؽ الكويػ

العينة مف 60مدي ار ماليا و 23وسيطا ماليا و 60مػدققا قارتيػا .وقػد تو ػم

سف ت ييد عينة الدراسة لمبر ار تطبيؽ نظػاـ محاسػبة المػوارد البشػرية فػي الشػركا
الكوي ػ

المسػػاممة العامػػة
لػػموراؽ
إلػى:

المسػاممة بدولػة

مػػي بشػػكؿ عػػاـ متوسػػط ,وسيضػػا ت ييػػد عينػػة الد ارسػػة لممبػػادي والقواعػػد التػػي تحكػػـ تطبيػػؽ

نظػاـ محاسػػبة المػوارد البشػرية مػػو بشػػكؿ عػػاـ مرتفػ  ,وسف ػػح
تحوؿ دوف تطبيؽ النظاـ في الشركا

عينػػة الد ارسػػة بػ ف المعوقػػا

المساممة مي بشكؿ عاـ مرتف .
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التػػي

إمكانية تطبيؽ محاسبة الموارد البشرية في البنوؾ العاممة في اليمف
العتيبوووي ( :)2009دور محاسوووبة المووووارد البشووورية فوووي تحسوووين القووودرة التنافسوووية لممشوووروعات
الخدمية
الد ارسػ ػػة إلػ ػػى تسػ ػػميط الضػ ػػوذ عمػ ػػى دور محاسػ ػػبة الم ػ ػوارد البش ػ ػرية ف ػ ػي تحميػ ػػؿ القػ ػػدر

مػػػدف

التنافسػ ػػية لشػػػركة ايت ػػػاي
وسياس ػػا

فػ ػػي دولػػػة الكوي ػ ػ  ,ومػػػدة تطبيػػػؽ نظػػػاـ محاسػ ػػبة الم ػ ػوارد البش ػ ػرية

تنمي ػػة المػ ػوارد البشػ ػرية .وتمن ػػؿ متتمػ ػ الد ارس ػػة ف ػػي ش ػػركة ايت ػػاي

المتنقم ػػة النظن ػػة

العاممة في دولة الكويػ  ,ومػي (الشػركة الوطنيػة ,شػركة زيػف ,شػركة فيفػا) وشػمم

العينػة متموعػة

مف العامميف (قسـ المالية ,قسـ الموارد البشرية ,اإلدار التنفيذية) بم سفرادما  185فردا.
سبػػرز النتػػا ن :وتػػود عظقػػة قويػػة بػػيف مػػا تػػوفر محاسػػبة المػوارد البش ػرية مػػف معمومػػا

وكانػ

وبػيف نتػاا عمميػػة التقطػيط ورقابػػة حركػة المػوارد البشػرية ,معالتػػة المػوارد البشػرية بو ػفها س ػػظ
مػػف س ػػوؿ الشػػركة مػػف قبػػؿ الشػػركا

فيمػػا ي تػػدقؿ فػػي بنػػود التكػػاليؼ ,وتػػود ت ػرابط بػػيف تحقيػػؽ

الميز التنافسية لمشركة وتطوير المها ار الشق ية التي تممكها الموارد البشرية فيها.
عثمان (:)2009المحاسبة لمموارد البشرية وأثرع عمى القوائم المالية
مدف

الدراسة إلػى كيفيػة معالتػة إظهػار بيانػا

المػوارد البشػرية بػالقوا ـ الماليػة ,وقػد تو ػم

إلػػى سف الم ػوارد البش ػرية ي تقػػؿ سمميػػة عػػف الم ػوارد األقػػرة ,وسف الق ػوا ـ الماليػػة التػػي تحتػػوي عمػػى
معموما

عف الموارد البشرية ت دي الى زياد الفا د .

وسو ػ ػ ػ ػ

بض ػ ػ ػػرور اإلمتم ػ ػ ػػاـ بػ ػ ػ ػالموارد البشػ ػ ػ ػرية ف ػ ػ ػػي المنشػ ػ ػ ػ

وقياس ػ ػ ػػها وابرازم ػ ػ ػػا لػ ػ ػ ػ دار

والمستقدميف ,وانشاذ إدار لممحاسبة عف الموارد البشرية فػي كػؿ مشػروع واقضػاع المػوارد البشػرية
لمقياس المحاسبي واإلف اا عنها في القوا ـ المالية.
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سالم ( :)2008مدا أهمية القياس واإلفصاح المحاسبي عن تكمفة المووارد البشورية وأثورع عموى
اتخاذ الق اررات المالية
مدف

الدراسة إلى تسميط الضوذ عمى سممية عممية القياس واإلف ػاا المحاسػبي عػف تكمفػة

الم ػوارد البش ػرية مػػف ق ػػظؿ إب ػراز مفهػػوـ وتط ػػور المحاسػػبة عػػف المػ ػوارد البش ػرية وفوا ػػدما ونم ػػاذم
المسػػاممة فػػي

القيػاس وطػػرؽ التقيػػيـ ,وبيػػاف مػػدة ت نيرمػػا عمػػى اتقػاذ القػ ار ار الماليػػة فػػي الشػػركا
قطاع يز.

متق ػػذي القػ ػ ار ار

واعتمػػد الباح ػػم عم ػػى المػػنهن الو ػػفي ,وتك ػػوف متتم ػ الد ارس ػػة م ػػف ف ػػا

( سعضاذ متمس اإلدار ,المدراذ المالييف واإلدارييف ,ر ساذ سقساـ المحاسػبة ,ر سػاذ سقسػاـ شػ وف
المػػوظفيف) لعػػدد182شػػركة وتػػـ اقتيػػار عينػػة الد ارسػػة مػػف الشػػركا

والم سسػػا

التػػي يعمػػؿ بهػػا

( (10موظفيف ف كنر ,ويبم رسسمالها ما ة سلؼ دوير ف كنر حيم بم عددما  100شركة.
وتو ػػم

إلػػى سف محاسػػبة الم ػوارد البش ػرية تمػػد المسػػتقدميف بالمعمومػػا

الكميػػة والماليػػة عػػف

تكمفػػػة اإلسػ ػػتقطاد والتػ ػػدريد والمحافظػ ػػة عميهػ ػػا وطػ ػػرؽ اسػ ػػتقدامها وتقييمهػ ػػا .وسف قيمػ ػػة العن ػ ػػر
البش ػػري بالنس ػػبة لممش ػػروع تتمن ػػؿ ف ػػي القيم ػػة الحالي ػػة لمتموع ػػة الق ػػدما

المس ػػتقبمية والمتوقػ ػ سف

يقػػدمها قػػظؿ المػػد المتوق ػ بقػػا فػػي مػػذا المشػػروع ,وعػػدـ شػػموؿ الق ػوا ـ الماليػػة معمومػػا

عػػف

الم ػوارد البش ػرية ي ػ نر عمػػى األداذ المسػػتقبمي لمتقػػارير القا ػػة بالمنش ػ  ,وسف مسػػتوة األمميػػة التػػي
تقط ػػى به ػػا عممي ػػة القي ػػاس واإلف ػػاا المحاس ػػبي لتك ػػاليؼ المػ ػوارد البشػ ػرية وت نيرم ػػا عم ػػى اتق ػػاذ
القػ ار ار الماليػػة تتػ نر بػػبعض الق ػا ص التػػي يتميػػز بهػػا متقػذو القػ ار ار و ػػعوبا

قيػػاس وتقيػػيـ

األ وؿ البشرية ترت إلى طبيعة الموارد البشرية والى النظر التاريقية لممحاسبة التقميدية.
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رشوويد ( :)2007إمكانيووة تصووميم نظووام معمومووات لممحاسووبة عوون الم ووارد البشوورية فووي الوحوودات
اوقتصادية
م ػػدف
الوحػػدا

الد ارس ػػة إل ػػى توض ػػي سممي ػػة المحاس ػػبة ع ػػف المػ ػوارد البشػ ػرية كنظ ػػاـ لممعموم ػػا
ايقت ػػادية مػػف ستػػؿ المسػػاممة بتنظػػيـ المعطيػػا

يتـ إنتاتها في
وكان

القا ػػة بتمػػؾ الم ػوارد وتشػػايمها لكػػي

ور معموما  ,يمكف سف تفيد في اتقاذ الق ار ار

سبرز النتا ن :سف نظاـ المعموما

ضػػمف نظػػاـ المعمومػػا

األكنر فاعمية.

عف محاسػبة المػوارد البشػرية يعػد سحػد الػنظـ الفرعيػة

المحاسػػبية ,ونظػػاـ المعمومػػا

البيانػػا  .سف ت ػػميـ نظػػاـ معمومػػا

ف ػػي

المحاسػػبية عػػف الم ػوارد البش ػرية يهػػتـ بكافػػة

لممحاسػػبة عػػف الم ػوارد البش ػرية يسػػهـ فػػي قيػػاس قيمػػة الم ػوارد

البشرية وتحميمها ب ور مالية ,فضظ عف اإلسهاـ في تقطيط تمؾ الموارد.
جابر( :)2007تصميم نظام معمومات محاسبة الموارد البشرية في الوحدات اوقتصادية
تهػػدؼ الد ارسػػة إل ػػى إظهػػار سمميػػة محاس ػػبة الم ػوارد البش ػرية كنظ ػػاـ لممعمومػػا
ايقت ػادية التػػي يمكػػف سف تسػػاعد فػػي تنظػػيـ البيانػػا
في

القر ار
ور معموما  ,يمكف سف تفيد في اتقاذ ا
وقد تو م

الدراسة إلى سف ت ميـ نظػاـ معمومػا

فػػي الوح ػػدا

مػػف تمػػؾ المػوارد وتشػػايمها لكػػي يػػتـ إنتاتهػػا
األكنر فاعمية.
محاسػبة المػوارد البشػرية سػوؼ يسػهـ فػي

قيػػاس الم ػوارد البش ػرية وتحميمهػػا ب ػػور ماليػػة فضػػظ عػػف اإلسػػهاـ فػػي تقطػػيط تمػػؾ الم ػوارد عمػػى
مستوة الوحد ايقت ادية ,وسف نظاـ معمومػا

محاسػبة المػوارد البشػرية يهػتـ بتػوفير كافػة البيانػا

القا ة بالموارد البشرية.

22

إمكانية تطبيؽ محاسبة الموارد البشرية في البنوؾ العاممة في اليمف
عثمان ( :) 2115القياس واإلفصاح عن المحاسبة عن الموارد البشرية في المنشأة الخدمية
مػػدف

مػػذ الد ارسػػة إلػػى إظهػػار المحاسػػبة عػػف الم ػوارد البش ػرية ومعرفػػة طػػرؽ القيػػاس والتقيػػيـ

المقتمفة لممحاسبة عف الموارد البشرية وكيفية اإلف اا عنها فػي القػوا ـ الماليػة ,واعتمػد

الد ارسػة

عمى المنهن ايستق ار ي والمنهن ايستنباطي.
وتو ػػم

إلػػى :سف مفهػػوـ المحاسػػبة عػػف المػوارد البشػرية مػػف المفػػاميـ الحدينػػة فػػي المحاسػػبة,

وسف الطريق ػػة المتبع ػػة ف ػػي قي ػػاس التك ػػاليؼ المرتبط ػػة ب ػػالموارد البشػ ػرية م ػػي اعتبارم ػػا نفق ػػا

إيراديػ ػ

تظهر في قا مة الدقؿ ,وسف التطبيؽ العممي لمحاسبة الموارد البشرية يير واض .
الربيعي ( :) 2004أهمية اإلفصاح عن المعمومات المتعمقوة بتودريب وتطووير العواممين وأثورة فوي
ق اررات اوستثمار
تهػػػدؼ الد ارسػ ػػة إلػ ػػى الكشػ ػػؼ عػ ػػف مػػػدة إدراؾ المسػ ػػتنمريف ألمميػ ػػة نشػ ػػاط تػ ػػدريد العػ ػػامميف
وتطػػويرمـ الػػذي تنظم ػ وتنفػػذ المنشػ والنفقػػا

التػػي تكبػػدما فػػي سػػبيؿ تنظػػيـ وتنفيػػذ ب ػرامن تػػدريد

وتطػػوير عامميهػػا وم ػػدة م ارعػػا المسػػتنمريف لممعموم ػػا

المتعمقػػة بالتػػدريد وتط ػػوير العػػامميف عن ػػد

اتقػػاذمـ ق ػرار ايسػػتنمار ,ومػػدة شػػعورمـ بالحاتػػة إلػػى مػػذ المعمومػػا  .واعتمػػد الباحػػم الم ػػنهن
الو في والدراسة المسحية.
وتو م

الدراسة إلى سف تدريد وتطػوير العػامميف يتطمػد وعيػا وقناعػة تػاميف مػف قبػؿ اإلدار

باا ية توفير الدعـ ,وسف انقفاض حتـ اإلنفػاؽ عمػي تػدريد وتطػوير العػامميف يػدؿ عمػى حالػة ييػر
مواتيػػة ,ومػػو مػػف إف ػ ار از ضػػعؼ اإلمتمػػاـ بتػػدريد العػػامميف وتطػػويرمـ األمػػر الػػذي يفسػػر الباحػػم
مػػف قػػظؿ تشػػت

اسػػتتابا

المسػػتنمريف فيمػػا يتعمػػؽ ب مميػػة اإلف ػػاا عػػف تمػػود المنش ػ ونفقاتهػػا

في مذا المتاؿ.
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مسعود ( :)2004محاسبة الموارد البشرية
م ػػدف

الد ارس ػػة إل ػػى تحمي ػػؿ مامي ػػة محاس ػػبة المػ ػوارد البشػ ػرية ودوافعه ػػا وط ػػرؽ قي ػػاس تك ػػاليؼ

األ وؿ البشرية باستقداـ العديػد مػف الطػرؽ فػي الت از ػر ,وبينػ
يزل ػ

سف محاسػبة المػوارد البشػرية فكػر

تعترضػػها الكنيػػر مػػف المشػػاكؿ ,عمػػى الػػريـ مػػف سن ػ بػػدا واضػػحا ضػػرور إظهػػار األ ػػوؿ

البشػ ػرية ب ػػالقوا ـ المالي ػػة لمم سس ػػا

لمس ػػاعد اإلدار والمس ػػتنمريف عم ػػى اتق ػػاذ القػ ػ ار ار القا ػػة

بالموارد البشرية.
وكاف مف سبرز النتا ن التي تو م

لها مذ الدراسة :دور محاسبة المػوارد البشػرية فػي عمميػة

إعداد موازنة الح وؿ عمى العن ر البشري بما تقدم مف تكاليؼ معيارية عػف عمميػة ايسػتقطاد
والتدريد وايقتيار.
حمووادة ( :)2002القيوواس واإلف صوواح المحاسووبي عوون الم ووارد البشوورية وأثوورع فووي القووائم الماليووة
(دراسة ميدانية)
مػدف

الد ارسػػة إلػػى قيػاس رسس المػػاؿ البشػػري وبيػػاف سنػر فػػي القػوا ـ الماليػة مػ توضػػي كيفيػػة

اإلف اا عف قيمة وتكمفة الموارد البشرية واقتراا تطبيؽ المحاسػبة عػف المػوارد البشػرية فػي تامعػة
دمشؽ .اعتمد الباحم سسموبيف متكامميف مما سسمود البحم النظري وسسػمود التطبيػؽ العممػي ,وتػـ
اقتيار سعضاذ مي ة التدريس في تامعة دمشؽ وبم عدد سفراد العينة ) (166فردا.
وقػد تو ػػم

الد ارسػػة إلػػى سف المحاسػبة عػػف المػوارد البشػرية تضػمف ايسػػتاظؿ األفضػػؿ لتمػػؾ

الموارد في حاؿ معاممتها س وي ,وسف اسػتبعاد المػوارد البشػرية مػف قػوا ـ المركػز المػالي يعػد ق ػو ار
فػي الوظيفػػة المحاسػبية واإلداريػػة ,وايسػتنفاذ المػوارد البشػرية المقترحػػة فػي تامعػػة دمشػؽ واظهارمػػا
في القوا ـ المالية س وي.
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 1-2-2الدراسات األجنبية
)Al-Asri (2015
A stud of Human Resource Accounting and its Applications In Selected

:Organizations in Yemen and India
مدف

الدراسة إلى دراسة عف محاسبة الموارد البشرية وتطبيقها في المنظما

المقتار في

اليمف والهند.
وقػػد تو ػػم

إلػػى سف الشػػركا

اليمنيػػة تحتػػام إلػػى الكنيػػر مػػف الػػوعي ب مميػػة اإلنسػػاف ,ونظ ػ ار

لعػػدـ وتػػود المعػػايير الدوليػػة والمحميػػة وعػػدـ وتػػود األسػػهـ وتمػػزـ الشػػركا
البش ػرية ولػػذلؾ فػػنف الشػػركا
المػ ػوارد البشػ ػرية إل ػػى زي ػػاد

لتطبيػػؽ محاسػػبة المػوارد

فػػي الػػيمف ي تهػػتـ بتطبيػػؽ محاسػػبة الم ػوارد البش ػرية ,وي ػ دي رسػػممة
ػػػافي ال ػػدقؿ وقيم ػػة األ ػػوؿ فػ ػػي البيانػ ػا

المالي ػػة ,ويتعمهػ ػا سكنػ ػػر

موضػػوعية ومونوقيػػة ,واف تطبيػػؽ المحاسػػبة عػػف الم ػوارد البش ػرية فػػي بعػػض الشػػركا
الى زيػاد

ػافي الػرب وسيضػا زيػاد الموتػودا

الهنديػػة سدة

فػي بيػاف المركػز المػالي واظهػار الوضػ ال ػحي

لمقوا ـ المالية فنن فضظ عف ذلؾ يرف قيمة األسهـ في سوؽ األوراؽ المالية.
)El-Bardawill (2012
The Assessment of Human Resource Accounting Application In Major Semi

:Public Organization in Gaza strip
م ػػدف

الد ارس ػػة إل ػػى تقي ػػيـ تطبي ػػؽ محاس ػػبة الم ػػوارد البشػ ػرية ف ػػي كب ػػرة الم سس ػػا

المقتطم ػػة

العاممة في قطاع يز.
وقػػد تو ػػم
قاعد بيانػا

الد ارس ػػة إل ػى سنػ ػ يتػػد سف يتػ ػوافر لػػدة م ػػمحة الميػػا وش ػػركة توزي ػ الكهرب ػػاذ

محاسػبة المػوارد البشػرية ,وسف النظػاـ المػالي المسػتقدـ ي ػدر تقػارير وحسػابا

تتسػـ

بالدقة ,ولكن يحتػام المزيػد مػف التطػوير لمنحػ المرونػة بالسػماا بتطبيػؽ محاسػبة المػوارد البشػرية,
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وتػدرؾ م ػم حة ميػػا بمػديا

السػاحؿ وشػػركة توزيػ الكهربػػاذ سف موظفيهػا مػـ سعظػػـ س ػولها قيمػػة,

وسنهػـ القػػو الدافعػة وراذ نتػػاا سيػػة م سسػة ,ولكػػف ي يػزاؿ م ػػطم محاسػػبة المػوارد البشػرية حػػدينا
تدا في فمسطيف ,وسف إدار م محة الميػا وشػركة توزيػ الكهربػاذ ي تقػوـ بتزويػد المػوظفيف بالػدعـ
الكػػافي لتطبيػػؽ محاسػػبة المػوارد البش ػرية بسػػبد حدانػػة الم ػػطم والمتهػػود وايلتػزاـ الػػذي يتطمب ػ ,
وسف تطبيػػؽ محاسػػبة الم ػوارد البش ػرية يسػػتمزـ م ػوارد ماليػػة ضػػقمة لتطبيق ػ مػػا قػػد ي ػ دي إلػػى تقس ػيـ
الوض المادي لم محة الميا وشركة توزي الكهرباذ.
)Avazzadehfath and Raiashekar (2011
Making Based on Human Resource Accounting information and it's :Evaluation
method

مدف
وقػػد تو ػػم

الدراسة إلى تحديد سكنر الطرؽ مظذمة لقياس الموارد البشرية في المنش
الد ارسػػة إلػى سف طريقػػة التكمفػػة التاريقيػػة سكنػػر تطبيقػػا فػػي المنشػ

اإليرانية.

اإليرانيػػة ,وبهػػذ

الطريقة فنف تكاليؼ الموارد البشرية تشمؿ تكاليؼ ايقتناذ وتكاليؼ التعييف والتدريد والتطوير.
)Narayan , Raunak (2010
Human Resource Accounting : Anew (Paradigm in the era of :globalization

الهػػدؼ األساسػػي مػػف البحػػم مػػو د ارسػػة ممارسػػا

محاسػػبة الم ػوارد البش ػرية لتحديػػد القضػػايا

والتحديا
وقػػد تو ػػم

الد ارسػػة إل ػى سف تنظػػيـ الم ػوارد البش ػرية يعطػػي المنظمػػة ر يػػة ودافعػػا لممضػػي

قػػدما ,وم ػ قبػػوؿ مفهػػوـ محاسػػبة الم ػوارد البش ػرية فننػ يفتقػػد إلػػى التطبيػػؽ العممػػي فػػي تمي ػ سنحػػاذ
العػػالـ ,ولػػـ يػػتمكف متمػػس المحاسػػبة الدوليػػة ومعػػايير المحاسػػبة مػػف

ػػياية عػػد معػػايير محاسػػبية

دقيقة عمى القياس واإلبظغ عف تكمفة الموارد البشرية وقيمتها في المنظمة.
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)Bullen , maria (2010
Human Resource Accounting and international developments: implications for
measurement of human Copitat

إلى توضػي سف محاسػبة المػوارد البشػرية ينطػوي عمػى حسػاد النفقػا

مدف

المتعمقػة بػالموارد

البشرية بو فها س وي.
وقػد تو ػػم
سد

الد ارسػة إلػى سف المسػامما

الدوليػػة المقدمػػة فػي متػػاؿ إدار المػوارد البشػرية قػػد

إلػػى نمػػو كػػؿ ( (HARالبحػػوم األوسػ لمبشػرية (رسس المػػاؿ– مقػػاييس المػوارد البش ػرية– رسس

الماؿ الفكري– اإلدار التنظيمية).
)Lee (2008
Awereness and recording of Human Resource value in the financial statements of
:Malaysian organization

تهػدؼ مػػذ الد ارسػة إلػػى توضػي سنػػر اإلف ػػاا عػف قيمػػة المػوارد البشػرية فػي القػوا ـ الماليػػة
لمشركا

الماليزية عمى مستقدمي مذ القوا ـ.
وقػػد تو ػػم

الد ارسػػة إل ػػى سمميػػة التعبي ػػر عػػف القيم ػػة الماليػػة لممػ ػوارد البش ػرية ف ػػي الش ػػركا

الماليزيػة ,وسف لػػدة الشػػركا

الماليزيػػة معرفػػة بالمنػػاف التػي تحقػػؽ مػػف تطبيقهػػا ريػػـ عػػدـ التطبيػػؽ.

ومن ػػاؾ إدراؾ لمم ازي ػػا التنافس ػػية الت ػػي يمك ػػف سف تحققه ػػا الش ػػركا

م ػػف ق ػػظؿ اإلف ػػاا ع ػػف قيم ػػة

مواردما البشرية.
)A.Theeke Herman (2005
:A Human Resource Accounting transmission : Shifting from failure to a future

مػػدف

إلػػى توضػػي كيفيػػة تسػػتيؿ رسس المػػاؿ البشػػري بو ػػف مبماػػا يقرض ػ العػػامموف لػػرد

العمػؿ مقابػؿ إنبػا

األ ػوؿ البشػرية .وقػد تو ػم

الد ارسػة إلػى سنػ يػتـ التقػدير عػف األ ػوؿ فػي

القػوا ـ الماليػػة إذا كػػاف احتمػػاؿ القسػػار سقػػؿ ت كيػػدا ,وحػػدوم تحسػػف عمػػى عمميػػة القيػػاس المحاسػػبي
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لم ػػوؿ البشػ ػرية وم ػػذا ارتػ ػ إل ػػى زي ػػاد اإلمتم ػػاـ م ػػف قب ػػؿ الته ػػا

القارتي ػػة بالتق ػػارير القا ػػة

باأل وؿ البشرية.
ما يميز الدراسة عن الدراسات السابقة:
يحػػظ الباح ػػم سف من ػػاؾ نق ػػا واض ػػحا ف ػػي متػػاؿ األبح ػػام والد ارس ػػا

المتعمق ػػة ف ػػي تطبي ػػؽ

محاسبة الموارد البشرية عمى المستوة المحمي في دولة الػيمف لػذا فػنف منػاؾ حاتػة ماسػة ألبحػام
ود ارسػػا

فػػي مػػذا المتػػاؿ األمػػر الػػذي دعػػا الباح ػم إلتػراذ منػػؿ مػػذ الد ارسػػة لمػػا لهػػا مػػف سمميػػة

بالاػػة فػػي التعػػرؼ إلػػى كافػػة توانػػد مػػذا الموضػػوع ,ولسػػد تػػزذ فػػي الػػنقص الحا ػػؿ فػػي الد ارسػػا
التي تناول

مذا المتاؿ.

كما تتميز مذ الدراسة في كونها تتناوؿ موضػوع محاسػبة المػوارد البشػرية فػي البنػوؾ العاممػة
في اليمف آقذ باإلعتبار متموعة مف المقوما
وسف الد ارسػا

والقياس وآليا

التطبيؽ والمعوقا .

السػػابقة قػػد تػـ إت ار مػػا فػػي عػدد مػػف الػػدوؿ العربيػة واألتنبيػػة ,وي شػػؾ سف بي ػػة

األ عمػػاؿ فػػي دولػػة الػػيمف تقتمػػؼ عػػف ييرمػػا مػػف الػػدوؿ األقػػرة لػػذا تعػػد مػػذ الدارسػػة مػػف سوا ػػؿ
الد ارس ػػا

الت ػػي ستريػ ػ

عم ػػى البن ػػوؾ العامم ػػة ف ػػي ال ػػيمف عم ػػى ح ػػد عم ػػـ الباح ػػم ,وذل ػػؾ م ػػف ست ػػؿ

الو وؿ إلى مستوة األممية التي تحظى بها عممية تطبيؽ محاسبة الموارد البشرية في البنوؾ.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري
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 2-1مقدمة:
تمعد الموارد البشرية دو ار مهما في الم سسا
البشري العن ر األساس في تقديـ القدما
البشرية فقد تحتـ عمى تمؾ الم سسا

القدمية ,وقا ة البنوؾ إذ يعد المورد

وتحقيؽ األمداؼ لمم سسة ,ونظ ار ألممية الموارد

القدمية إيتاد قسـ قاص بالموارد البشرية ,يستقطاد

العامميف الم مميف ,واقامػ ػ ػ ػػة الدو ار التدريبية لتحسيف مهارتهػ ػ ػ ػػـ(سػ ػ ػػالػ ػ ػ ػػـ.)22 :2008 ,
ونتيت لهذا الدور الذ ي يمعب العن ر البشري وتزايد اإل متماـ ب

فقد وتد

النظرية

المحاسبية ضرور استحدام نظاـ تديد يطمؽ عمي ( :محاسبة الموارد البشرية) يهتـ بقياس القيمة
اإل قت ادية والتكاليؼ المتعمقة بالموارد البشرية وتو يؿ تمؾ المعموما

إلى المستقدميف ومتقذي

الق ار ار المالية واإلدارية.

 2-2نشأة المحاسبة عن الموارد البشرية وتطورها:
إف سوؿ األمنمػ ػ ػػة المسػ ػ ػػتمة والشػ ػ ػػا عة لممحاسػ ػ ػػبة عػ ػ ػػف الم ػ ػ ػوارد البش ػ ػ ػرية تػ ػ ػػاذ
شػركة  G.Barr lnc Rوكانػ

مػ ػ ػػف قبػ ػ ػػؿ

مبنيػة عمػى العمػؿ ال ار ػد الػذي قدمػ ( )Likertسػنة  1967الػذي بنػى

سسػػموبا مشػػتقا مػػف العمػػوـ السػػموكية لقيػػاس الم ػوارد البش ػرية عنػػد البحػػم فػػي العظقػػة مػػا بػػيف الػػنظـ
اإلدارية وانتاتية المنش  ,وقد ذمد ( )Likertلمدفاع عف إدمام المحاسبة عمى المػوارد البشػرية فػي
النظاـ المحاسبي الرسمي لممنش ( الفداغ.)416 :2008 ,
سمػػا( )Brumettفقػػد حػػاوؿ فػػي سػػنة  1968قيػػاس س ػػوؿ الشػػركة اإلنسػػانية ,ومػػذ المبػػادر كان ػ
محف ػ از لتمعيػػة المحاسػػبة األمريكيػػة) American Accounting Association (A.A.Aفػػي سػػنة
 1973وتػػذابا ل متم ػاـ الكبيػػر عمػػى الػػريـ مػػف وتػػود العديػػد م ػف المعوقػػا
.)172 :2008
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وال ػػعوبا

(الفػػداغ,

إمكانية تطبيؽ محاسبة الموارد البشرية في البنوؾ العاممة في اليمف
ينظر لمعن ر البشري عمى سن تزذ مف التاند الفني ,المتمنؿ في طرؽ العمؿ واألساليد
والمعدا

الظزمة ألدا ووظا ف

والقاما

لذلؾ يعد العن ر البشري سساسا لمتشايؿ فيما إذا قاـ

ب عمم عمى سكمؿ وت  .بتطور الفكر اإلداري س ب ينظر لممنش ب نها نظاـ اتتماعي وفني وسف
مذا النظاـ ي نر في  ,ويكمم العن ر البشري ,و ار بنمكاف العن ر البشري سف يطور ويحسف
في التهد المبذوؿ مف قبم  ,ليساعد في تحقيؽ سمداؼ المنظمة ,وبفعؿ مذا التطوير في الفكر
اإل داري قمص المفكروف والباحنوف إلى ضرور قياس المتهودا

البشرية وقياس اإلنتاتية

لمتعرؼ إلى مدة إسهاـ العن ر البشري في زياد اإلنتاتية (الحيالى.)290 :2002 ,
حاول

الدراسا

والبحوم التو ؿ إلى نظريا

وطرقا لممحاسبة عف األ وؿ البشرية عمى

مستوة المنش  ,وكا ف ذلؾ لمدور الكبير والمهـ الذي يمعب كؿ مف األ وؿ البشرية ورسس الماؿ
منظما

البشري في اقت اديا

محركا لمعماؿ في المشروعا
تولد

األعماؿ المقتمفة التي تعامم

الزراعية وال ناعية ,وم ظهور التطو ار

الحاتة الممحة لمتوا ؿ إلى نظريا

عف ايستنما ار

السريعة العممية,

وطرؽ القياس لمموارد البشرية واإلستنمار فيها لتحريؾ

عتمة التنمية ,ونتيتة ألممية رسس ال ماؿ البشري لممنش
البحوم والدراسا

م العن ر البشري بو ف

الفردية ,ول قت اد ككؿ نشط

التي تهدؼ إلى تكويف المبادي العممية وتطويرما والنظـ المحاسبية لممحاسبة
في البشر باعتبارمـ س وي ,ومذا ما يعرؼ باسـ (المحاسبة عف الموارد البشرية)

(ابوبكر.)36 :2015 ,
ومف التطو ار

الحالية في عالـ األعماؿ س بح

تحكـ نتاا الشركا  ,ألف الشركا

الموارد البشرية مف سمـ العنا ر التي

بحاتة إلى موارد بشرية ,وسف كافة الموارد األقرة كالمباني

والمكا ف واألتهز وييرما ,تكوف يير مفيد دوف وتود العن ر البشري ,وسف الشركا
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عمى المعرفة والمهار مي سينى مف الشركا

التي تعتمد عمى الموارد المادية والمالية (ال قر,

.)172 :2013
إف تتب نش المحاسبة وتطورما توض تانبا مف تواند اإلمتماـ بالمحاسبة عف الموارد
البشرية فالمحاسبة في الع ور الرومانية اعترف
وقام

بممكية العن ر البشري في

بتستيؿ قيمتهـ بو فهـ س وي إي سف المحاسبة الحدينة سقذ

ور العبيد,

وتهة النظر الرسسمالية في

سف العنا ر ي تمتمؾ ولكنها تستاؿ (الدويؾ ,والنبتيتي. )14 :2014 ,
وقد مر محاسبة الموارد البشرية بالعديد مف مراحؿ التطور(حماد :)146 :2002 ,
المرحمة األولي :تمتد مف بداية الستينيا

حتى  ,1966وتتميز ب نها الفتر التي تـ فيها وض
والمبادي المتعمقة بهذا

المفاميـ األساسية لممحاسبة عف الموارد البشرية باستقداـ النظريا
الموضوع في العموـ ايتتماعية األقرة منؿ ايقت اد وعمـ ايتتماع.

المرحمة الثانية :تمتد مف  1966حتى  ,1971وتتميز ب نها الفتر التي بدس
نماذم قياس تكمفة الموارد البشرية وقيمتها ,وفتر إيتاد متاي

في تقييـ فعالية

حالية ومستقبمية يستقداما

المحاسبة عف الموارد البشرية.
المرحمة الثالثة :تمتد مف 1971حتى  ,1976إذ بدس
الدراسا
المعموما

تنت شر قظؿ مذ الفتر العديد مف

األكاديمية في سمريكا وسستراليا والياباف ,وقد تـ تطبيؽ العديد مف البحوم ,وما قدمت مف
عف المحاسبة عف الموارد البشرية سسهـ في اتقاذ القراذا

اإلدارية ,وكذلؾ في ق ار ار

المستنمريف مف حممة األسهـ.
المرحمة الرابعة :تمتد مف 1976حتى  ,1980إذ شهد

تراتعا في اإلمتماـ بهذا الفرع سواذ مف

تاند ايكاديمييف اـ مف تاند التطبيقيف ,ويرت سبد ذلؾ إلى سف التزذ األكبر مف األبحام
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األولية في مذا الميداف التي تميز ب نها تعد سقؿ
األتزاذ الباقية سكنر

عوبة ,وتتطمد عددا يير قميؿ مف الباحنيف ذوي الكفاذ العالية لمقياـ بها,

كما يتطمد األمر تعاوف عدد كبير مف الم سسا
واتض

عوبة قد تم

في المراحؿ السابقة ,وسف

مف النتا ن :سف البحوم والد ارسا

والشركا

التي تقبؿ تطبيؽ مذ البحوم,

لـ تكف كافية في المتاي

المقتمفة بسبد عدـ

اإلمتماـ بالعن ر البشري بو فها عا دا حقيقيا لممنش .
المرحمة الخامسة :شهد

بداية اإلمتماـ في كؿ مف النظرية والتطبيؽ لممحاسبة عف الموارد

البشرية ,نتيتة لتزايد امتماـ الوييا

المتحد األمريكية بموضوع زياد اإلنتاتية الذي تركز عمى

دور العن ر البشري في زياد اإلنتاتية ,كما سد
الشركا

المنافسة في الوييا

المتحد األمريكية بيف

إلى اإل متماـ بالمحاسبة عف الموارد البشرية ,في حيف سف الشركا

ب ساليد ونظـ لمحاسبة عف الموارد البشرية تقتمؼ عف الشركا
اقتظؼ سحتاـ الشركا .
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األمريكية عمى الريـ مف

إمكانية تطبيؽ محاسبة الموارد البشرية في البنوؾ العاممة في اليمف

 2-3مفهوم محاسبة الموارد البشرية:
يبدو مف الوممة األولى سف مذا الم طم يريد ,ويير معروؼ ,ولعؿ مذا يعود إلى قمة
الكتابا

في

ألف معظـ الكتاد يتناولػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوف المحػ ػ ػ ػػاسبة المالية التي تقوـ بقيػ ػ ػ ػ ػػاس األنر

المالي لمقتمػؼ العمميا

التي تتـ بيف الم سس ػػة ومحيطها القارتي قا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة سو محاسبة

التكػ ػ ػ ػػاليؼ التي تعمؿ عمػػى التح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػديد التػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيد لتكػ ػ ػ ػ ػػاليؼ اإلنتام مف ق ػ ػ ػ ػ ػ ػػظؿ قيػ ػ ػ ػػاس األنر
المالي لح ػ ػ ػػركة التكاليؼ داق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ الم سسػ ػ ػ ػ ػ ػػة (سالـ )23 :2008 ,حيم ينظر إلى مفهوـ
محاسبة الموارد البشرية مفهوما فمسفيا ,وليس مفهوما يعبر عف نظرية سو طريقة معينة لها نواب
سو مبادي معينة ,وانما مفهوـ يعنى بكؿ العمميا

الحسابية الممموسة ويير الممموسة التي تقوـ

بها المنش مف ستؿ تقييـ العن ر البشري ,باإلعتماد عمى األنظمة المعموماتية الموتود فيها
سواذ نظاـ المعموما

اإلدارية سـ نظاـ المعمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوما

المحاسبية سو ييرما مف األنظمة (ما ة,

 .)17 :201ل قد تميز العقداف الماضياف مف الزمف بظهور متموعة مف الدراسا
استهدف

واألبحام التي

تحديد مفهوـ محاسبة الموارد البشرية سوي ,وتطوير استقداـ المفهوـ عمى مستوة

المنظمة نانيا وذلؾ بسبد التدؿ الكبير حوؿ مضموف فكر محاسبة الموارد البشرية ومبر ار
استقدامها في الحيا العممية (الهيتي.)280 :1999 ,
إف مفهوـ محاسبة الموارد البشرية يرتبط بقياس التهد المبذوؿ في النشاط سواذ التهد
العضمي سـ التهد الفكري ,ومف منا فنف الو وؿ إلى تعريؼ دقيؽ لحقيقة الم طم المحاسبي
يتطمد ت

يم عمميا.

فالتعريؼ الذي ينص عمى سف "محاسبة ا ألتور التي تعنى بحساد مقتمؼ مستحقا
قظؿ العمؿ عمى تحديد مكونا

العماؿ مف

ستر سو راتد العامؿ" (سبوبكر .)6 :2008 ,يركز عمى تعريؼ
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محاسبة الموارد البشرية مف منظور األتر سو الراتد ,ومو تعريؼ مشتؽ مف وظيفة المحاسبة
المالية ويركز عمى القيمة المادية لمفرد دوف العناية بالتاند يير الممموس منؿ األداذ ,فضظ عف
سنها تعني :متابع الرواتد سو األتور ,ومقتمؼ م اريؼ التكويف والتدريد.
ومذا التعريؼ يركز عظو عمى األتور والرواتد عمى م اريؼ التكويف والتدريد وسيضا يركز
عمى القيمة المادية لمفرد دوف العناية بالتاند يير الممموس منؿ األداذ ( قويدر:2014 ,
.)122
سمػا تمعيػة المحاسػبة األمريكيػة( (A.A.Aفقػد عرفتهػا ب نهػػا "عمميػة تحديػد وقيػاس البيانػا
ب ػػالموارد البشػ ػرية ,وتو ػػيؿ تم ػػؾ المعموم ػػا

المتعمقػػة

إل ػػى األطػ ػراؼ المعين ػػة بالمعموم ػػا " (حن ػػاف:2003 ,

.)207
وذلػػؾ لمو ػػوؿ إلػػى تحديػػد قيمػػة الم ػوارد البش ػرية وقيػػاس البيانػػا
ومػػف نػػـ تو ػػيؿ مػػذ المعمومػػا
الوضوا في نوع البيانا

المتعمقػػة بػػالموارد البش ػرية

إلػػى األط ػراؼ المعينػػة ,ولكػػف يعػػاد عمػػى التعريػػؼ السػػابؽ عػػدـ

الكمية سو الو فية ,وتحديد طريقة القياس.

واذا مػػا تػػـ النظ ػر إلػػى العن ػػر البشػػري عمػػى سن ػ يمنػػؿ اسػػتنما ار طويمػػة األمػػد ,وتحتػػام إلػػى
رس ػػممة واطف ػػاذ حس ػػد العم ػػر اإلنت ػػاتي لممػ ػوارد البشػ ػرية ,وعميػ ػ تع ػػرؼ محاس ػػبة المػ ػوارد البشػ ػرية
بكونهػػا "عمميػػة تسػػتيؿ التكػػاليؼ الهامػػة التػػي تتعمػػؽ بتطوي ػ وتػػدريد واسػػتقداـ العن ػػر البشػػري,
واظه ػػار ايس ػػتنمار الطوي ػػؿ األم ػػد ف ػػي المػ ػوارد البشػ ػرية ف ػػي الميزاني ػػة العمومي ػػة (الهيت ػػي:1999 ,
.)281
فضظ عف كونها "عبار عف سسمود لتطوير طرؽ قياس قيمة األفراد لممنظما

مف ستؿ

الح وؿ عمى القوا ـ المالية العادلة عف األ وؿ البشرية وقياسها إضافة إلى األ وؿ المالية
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المادية" (الطا ي والفضؿ والعبادي .)528 :2006 ,إف نتاا سية منظمة ليس فقط بما تمتمك
قيـ تعكس فاعمية المنظمة وسداذما في ما يتعمؽ

المنظمة ,ولكف يبد سف تكوف لهذ الموا فا
بالموارد البشرية التى تعمؿ لديها.

وقػػد تطػػور تعػػرؼ محاسػػبة المػوارد البشػرية ف ػػار يتمنػػؿ فػػي "سنػ تحديػػد قيمػػة المػوارد البش ػرية
ومعرفػػة كيفيػػة معالتتهػػا ,ومػػف نػػـ التعػػرؼ عمػػى التايػ ار التػػي تطػ سر عميهػػا إلظهػػار القيمػػة الحقيقيػػة
لم وؿ اإلنسانية وامداد األط ارؼ المعينة بهذ المعموما " (الحيالى.)290 :2002 ,
عمى سف المحاسبة عف الموارد البشرية في شكمها المبسط مي محاولة لتقييـ العامميف في منش ما.
ومذا يتـ ألسباد عديد وفي ضوذ ذلؾ ينتن اآلتي (الفداغ-:)416 :2008 ,
 -ايعتراؼ ب ف العامميف مـ األ وؿ األساسية في المنش

لذلؾ يتد سف يكوف لهـ موق في

قا م المركز المالي.
 -تطبيقا لمبدس مقارنة الم روفا

باإليرادا

فنن ي يتد سف تظهر بعض الم روفا

بالعامميف بو فها م اريؼ لمفتر نظ ار ألنها ذا

المتعمقة

طبيعة استنمارية.

 سنها محاولة لتقييـ ايستنمار في العامميف وفيما إذا كاف ذلؾ ايستنمار قد تمد قيمة ماليةلممنش  ,سـ عمى العكس مف ذلؾ.
 سنهػػا عن ػػر مػػف عنا ػػر تقيػػيـ سداذ اإلدار ,وذلػػؾ يعنػػي :سف المػػدير التيػػد سػػيقوـ بػػندار الم ػواردالبش ػرية بالعنايػػة نفسػػها التػػي يقػػوـ بهػػا بالنسػػبة لمم ػوارد ايقت ػػادية األقػػرة ,و سف ي يسػػتهمكها مػػف
ستػػؿ المنػػاف ق ػػير ايتػػؿ .ويتفػػؽ الباحػػم م ػ (الش ػريؼ )18 :2013 ,فػػي سف التعريػػؼ األكنػػر
وضػوحا واقت اربػػا مػػف مفهػوـ األ ػػؿ يشػػترط فيػ سف يقت ػر فػػي تحديػػدما عمػى العػػامميف فػػي المنشػ
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والتكػػاليؼ المتعمقػػة بهػػـ وبهػػذا المحاسػػبة عػػف الم ػوارد البش ػرية سو "المحاسػػبة عػػف األف ػراد بكػػونهـ
موارد في المشروع ,تقوـ عمى قياس تكمفة وقيمة األفراد في المشروع ".
وبشكؿ عاـ فنف تمي المحاوي

الت طير النظري لمفهوـ محاسبة الموارد البشرية

التي استهدف

ي تزاؿ بعيد عف تحقيؽ الهدؼ كونها تافؿ التاند الفمسفي والتحميمي لمحقؿ ,كما سف سيمد
المفاميـ تعبر عف وته نظر الكاتد في الموضوع وفقا لدراسة الحاي  ,وليس النظر
الموضوعية لمحاسبة الموارد البشرية (الهيتي.)281 :1999 ,

 2-4أهمية محاسبة الموارد البشرية:
ت تى سممية المحاسبة عف الموارد البشرية مف سممية الموارد البشرية في الوحدا
ايقت ادية ,وما تشكم مف مورد مهـ مف بيف مواردما التي تستقدـ في عممياتها ايقت ادية
ش نها بذلؾ ش ف سية موارد مهمة آقرة في تمؾ الوحدا

بنمكانها اإلسهاـ في تحقيؽ سمدافها

(رشيد .)151 :2007 ,وتتب األممية مف كونها تدور حوؿ القيمة ايقت ادية لمموارد البشرية
لممنظمة التى يتد متابعتها وقياسها ور د التاي ار
تقديـ المعموما

التي تط سر عميها قظؿ فتر زمنية مف قظؿ

والبيانا  ,الظزمة لمساعد اإلدار في عمميا

اتقاذ الق ار ار

بش ف القوة العاممة

كزياد المهار واإلنتاتية بتطبيؽ برامن التعميـ والتدريد لمعامميف ,وسف العن ر البشري مو
األساس في البنوؾ.
ومناؾ عوامؿ وسسباد سػاعد

عمػى اإلمتمػاـ بمحاسػبة المػوارد البشػرية ,وتعمػ

منهػا سساسػا

لممحافظة عمى األ وؿ المادية ويير المادية في ضوذ توت اإلدار الحدينة ل متماـ بهذا النوع.
كما سف اإل متماـ بدراسة مشكمة شهر المحؿ ومحاوي
بش نها مف قظؿ الربط فيما بينها ,وبيف المها ار
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المحاسبيف الو وؿ إلى اتفاؽ

القا ة التي يتمت بها س حاد المنش  ,فقد
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سدة إلى ضرور األقذ في اإلعتبار بعن ر الموارد البشرية في المنش بو ف سحد المكونا
األساسية لشهر المحؿ ,فضظ عف الدور المتزايد لمموارد البشرية في المنش
القدمية لما تتميز ب طبيعة العمؿ في مذ المنش

الحدينة ,ي سيما

مف اعتمادما عمى كفاذ مواردما البشرية

وقدرتها.
إف ضقامة بعض عنا ر اإلنفاؽ عمى الموارد البشرية ي بد مف رسممتها ,إلى تاند كوف
العا د المتوق منها يمتد إلى فت ار

محاسبية متتالية منؿ رواتد اإلتا از

الدراسية التي تمن

لمموظفيف لمح وؿ عمى شهاد الماتستير والدكتو ار سو الح وؿ عمى تق ص معيف ذلؾ سف
ايتتا المتزايد نحو تكويف نظاـ لممعموما
بالمعموما

المحاسبية عف الموارد البشرية مدف تزويد اإلدار

الظزمة لتقطيط القوة العاممة وترشيد الق ار ار

المتزايد لدة المستعمميف القارتييف لمكشوفا

المتعمقة بها ,عظو عمى الريبة

المالية في معرفة درتة رضاذ العامميف ومعنوياتهـ

في المنش (الفضؿ.)97 :2002 ,

 2-5أهداف محاسبة الموارد البشرية:
حدد

تمعية المحاسبة األمريكية نظنة سمداؼ لمحاسبة الموارد البشرية ,مي (الطا ي

واقروف:)529 :2006 ,
 القياس :سي تقدير تكمفة العن ر البشري وقيمت  ,باستقداـ طرؽ ونماذم ومعايير موضوعية. التطبيؽ :يعني ت ميـ النظاـ المحاسبي المظ ـ ل ستفاد مف المقاييس الموضوعية. النتا ن اإلنسانية :تتضمف تحميؿ سنر محاسبة الموارد البشرية عمى التنظيـ اإلنساني لممنظمةمف حيم اتتاما

العامميف وسموكهـ وسدا هـ.
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واف م ػػدؼ المحاس ػػبة ع ػػف المػ ػوارد البشػ ػرية يتمن ػػؿ بش ػػكؿ سساس ػػي ف ػػي مس ػػاعد اإلدار بمس ػػتوياتها
المقتمفػػة فػػي اتقػػاذ القػ ار ار المتعمقػػة بػػالتقطيط واإلسػػتقداـ والرقابػػة عمػػى عن ػػر المػوارد البش ػرية
بمػػا يحقػػؽ سمػػداؼ المنش ػ  ,كمػػا سنهػػا تػػوفر اإلطػػار الموضػػوعي والعممػػي الػػذي يسػػاعد إدار الم ػوارد
البشػ ػ ػرية عم ػ ػػى اتق ػ ػػاذ القػ ػ ػ ار ار كتقمي ػ ػػؿ سع ػ ػػداد الق ػ ػػوة العامم ػ ػػة سو زيادته ػ ػػا سو اس ػ ػػتبدالها ,كم ػ ػػا سف
المسػػتنمريف الحػػالييف سو المسػػتقبمييف يحتػػاتوف معمومػػا

عػػف الم ػوارد البش ػرية بمػػا يسػػاعدمـ عمػػى

تقييـ األ وؿ البشرية لممنش وايستنمار فيها (حماد .)144 :2002 ,
و ف ػ ػػي ض ػ ػػوذ ذل ػ ػػؾ يمك ػ ػػف تحدي ػ ػػد سم ػ ػػـ األم ػ ػػداؼ لمحاس ػ ػػبة المػ ػ ػوارد البشػ ػ ػرية عم ػ ػػى النح ػ ػػو
اآلتي(قويدر-:)128 :2014 ,
 -تساعد عمى تمد الكفاذا

الضرورية واقتبارما مما يحقؽ سمداؼ المنظمة مف اقتيار األفراد

المظ ميف الذيف تحتاتهـ مف ذوي التكمفة المعقولة والمردودية العالية باستقداـ مقتمؼ طرؽ
الفحص.
 تسم محاسبة الموارد البشرية ل دار بتحديد تكمفة الموارد البشرية وقياسها سي قياس كـ يكمؼوسيضا قياس عوا د المورد البشري في المنظمة.
 رف كفاذ المورد البشري داقؿ المنظمة وايستفاد الق وة من . -اقتيار الكفاذا

لتولي منا د سعمى في السمـ التنظيمي لممنظمة.

 تهػػدؼ إلػػى تسػػيير تكػػاليؼ تػػدريد العمػػاؿ وتحفيػػزمـ مػػف قػػظؿ تػػوفير ظػػروؼ العمػػؿ المظ مػػةوالدو ار التدريبية.
 توفير نظاـ معموماتي محاسبي حوؿ المػوارد البشػرية قػادر عمػى تمػ البيانػاوتحميمها واستقظص النتا ن في شكؿ معموما

ضرورية وسساسية.
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 قياس عوا د رسس الماؿ البشري في المنظمة.فعند توتي األمداؼ سعظ فنف النتيتة النها ية التي تقود لها محاسبة الموارد البشرية تتمنؿ
بايستقداـ األفضؿ لمموارد البشري ة في المنظمة ,ومو الهدؼ الر يس.
 2-6مزايا تطبيم محاسبة الموارد البشرية (الشعباني والكسد والتيالي:2007 ,
:)172
 -الم روفا

المرتبطة بالموارد البشرية ي تحمؿ عمى حسابا

النتيتة التي تستنفذ منها

قظؿ الفتر المالية ما يترتد عمي زياد األرباا.
 -تشتي عمميا

بزياد س وؿ

ايقتراض طويؿ األتؿ بضماف األ وؿ التي تضقم

األنام.
 -إظهار إيتابيا

افي األرباا سو

في تم نسد التحميؿ المالي الذي يمنؿ البسط فيها

س وؿ المنش .
 -الت نير في سموكيا

األفراد لما يدف بالمستنمريف إلى استنمار سموالهـ في منؿ المنظما

التي تعكس حساباتها القتامية موقفا متكامظ بالنسبة لمفتر المالية الواحد .
 تساعد محاسبة الموارد البشرية اإلدار عمى حسف استقداـ قواما العاممة واتقاذ الق ار ارالمظ مة بش ف توظيفهـ وتوتي تهودمـ.
 تسهـ محاسبة الموارد البشرية في تحويؿ النظر إلى العامميف ب نهـ س بحوا س وي ,ومفنـ يسهـ في تطوير الموارد البشرية واعتبار األفراد العامميف ليسوا سدوا

إنتاتية فحسد

بؿ سنهـ سعضاذ مشاركوف يسهموف في تحقيؽ سمداؼ المنظمة إلى تاند سمدافهـ
الشق ية.
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 2-7مدا توافر خصائص األصول في الموارد البشرية:
منػػاؾ نػػظم ق ػػا ص سساسػػية ,ينباػػي توافرمػػا فػػي الم ػوارد البش ػرية لكػػي ت ػػنؼ عمػػى سنهػػا
س وؿ مي(الفضؿ-:)103 :2002 ,
 -1سف يكوف مناؾ توق لمناف اقت ادية مستقبمية :عند تطبيؽ مذ القا ية عمى الموارد
البشرية المتاحة لممنش  ,يتض

ب ن مف الممكف إطظؽ لفظ األ وؿ عميها ألف المنش بينما

تتعاقد م األفراد لمعمؿ في سنشطتها اإلقت ادية ,فنف مذا التعاقد يالبا ما يكوف ألكنر مف سنة
مالية واحد  ,ومف نـ يكوف األفراد بموتد العقد م د ار لممناف والقدما

المستقبمية لممنش ,

وعمى الريـ م ف توافؽ مذ القا ية مف حيم انطباقها عمى الموارد البشرية ,فنف مناؾ مف
يعترض عميها بحتة عدـ وتود الضامف يستمرار إدرار المناف المستقبمية لمموارد البشرية لذا
فنف النظر إلى المناف المستقبمية يعتمد عمى الموازنا

التقطيطية لمموارد البشرية ,يسيما سف

المحاسبة تهتـ سساسا باألحدام التي لها مناف اقت ادية متوقعة.
 -2إنبا
إلنبا

قيمة األ وؿ في قا مة المركز المالي م وتود

عوبة مف وتهة نظر المحاسبيف

مذ القا ية عمى الموارد البشرية ألنهـ ينظروف إلى الحؽ في استظـ المناف ب ن يرتبط

بالممكية لم وؿ ولذا يرفضوف قبوؿ الفكر بسبد عدـ امتظؾ الموارد البشرية ,ولكف مناؾ
الكنير مف الموارد التي تستقدمها المنش

ويتـ ت نيفها ضمف األ وؿ منؿ المنش

التي

تح ؿ عمى األ وؿ النابتة بموتد العقود طويمة األتؿ ,وفي ضوذ ذلؾ فنف المعيار المناسد
لتمييز حؽ استظـ المناف مف الموارد البشري ة يتمنؿ في الحؽ الوظيفي الذي يعطى لممنش حؽ
اينتفاع مف القدما

المتوقعة لمفراد العامميف.

41

إمكانية تطبيؽ محاسبة الموارد البشرية في البنوؾ العاممة في اليمف
 -3سف قياس قيمة المناف المتوقعة مف الموارد البشرية قد س بح
المقاييس المقتمفة اإلتتا التي افترض

إلى حد ما ممكنا بوتود

لعممية القياس في محاسبة الموارد البشرية ,سما مف ناحية

افتقاد القياس المحاسبي لقيمة الموارد البشرية إلى معيار موضوعي واعتماد عمى التقدير
والتقميف الشق ي ,فظ نظف سف المحاسبة تمتزـ بالموضوعية الكاممة في تمي عمميا

القياس.

وفي ضوذ ما تقدـ فنف و ؼ الموارد البشرية ب نها س وؿ و فا ي يشوب سي شؾ مف
ناحية توفير الق ا ص األساسية التي يتد توافرما في الموارد لكي ت نؼ عمي سنها بند مف
بنود األ وؿ.

 2-8المقومات
ف ػ ػػي ض ػ ػػوذ الد ارس ػ ػػا

والبح ػ ػػوم لموض ػ ػػوع محاس ػ ػػبة المػ ػ ػوارد البشػ ػ ػرية سمك ػ ػػف تمػ ػ ػ المعموم ػ ػػا

المحاسػ ػػبية ,وذلػ ػػؾ لبيػ ػػاف دور المقومػ ػػا
المقوما

مػ ػػف مػ ػػذ الد ارسػ ػػة لممعمومػ ػػا

واألنػ ػػر المحاسػ ػػبي مػ ػػف قػ ػػظؿ

اآلتية (النظاـ المحاسبي– الوعي– الهيكؿ التنظيمي):

 2-8-1النظام المحاسبي لمموارد البشرية:
يعػػد النظ ػػاـ المحاسػػبي م ػػف سم ػػـ مقومػػا

محاس ػػبة الم ػوارد البشػ ػرية ألنػ ػ يعػػد تكام ػػؿ سرك ػػاف

النظاـ ضروريا لتقديـ تقارير مهمة ل دار.
ذلؾ سف النظاـ المحاسبي مكوف مف سمسمة مف القطػوا
بالمعالتػػا

واإلتػراذا

تبػدس بالمػدقظ

مػرو ار

المقتمفػػة ,وانتهػػاذ بالمقرتػػا  ,وبمػػا سن ػ قػػد تػػـ الف ػػؿ بػػيف س ػػحاد حقػػوؽ الممكيػػة

واإلدار فق ػػد ت ػػـ تقيي ػػد قطواتػ ػ واتراذاتػ ػ بسياس ػػا
مقرتات وحذفها في التعبير (سوفياف.)9 :2011 ,
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وكاير مف نظاـ المعموما

يتكوف نظاـ الموارد البشرية مف (عمية:)32 :2017 ,

 .1المدقظ  :مي نقطة بداية عمؿ النظػاـ ,وتتمنػؿ بايحتياطػا
لعم ػػؿ النظ ػػاـ ,وف ػػي النظ ػػاـ المحاس ػػبي تمن ػػؿ الم ػػدقظ

األساسػية (األوليػة) الظزمػة

متموع ػػة م ػػف البيان ػػا

الت ػػي ي ػػتـ

الح ػػوؿ عميهػػا مػػف األدلػػة الموضػػوعية الم يػػد لمحػػدام الماليػػة (المسػػتندا ) والبيانػػا
التقريرية التي يتـ إعدادما عف طريؽ عنا ر النظاـ األقرة.
 .2العمميػػا

التشػػايمية :مػػي متموعػػة العمميػػا

تقػػوـ بتحويػػؿ المػػدقظ
ف ػػي عممي ػػا

التػػي تتػػرة بوسػػاطة األتهػػز سو القػػوة التػػي

إلػػى مقرتػػا  ,وفػػي النظػػاـ المحاسػػبي تتمنػػؿ العمميػػا

التتميػ ػ والتبوي ػػد والتقم ػػيص الت ػػي تت ػػرة عم ػػى الم ػػدقظ

الدفاتر والستظ

(البيان ػػا ) ف ػػي

وفقا لممبادي والمفاميـ والقواعد المحاسبية.

 .3المقرت ػػا  :م ػػي حا ػػؿ تفاع ػػؿ العممي ػػا

التش ػػايمية الت ػػي تت ػػرة عم ػػى الم ػػداقظ

لممػػداؼ المرس ػػومة لمنظ ػػاـ ,وف ػػي النظ ػػاـ المحاسػػبي تش ػػمؿ المقرت ػػا
والقواعػد الماليػة والمعمومػا
في إطار المتاي ار

التشػػايمية

المقتمفػة الناتتػة عػف تفػاعظ

العمميػا

وفق ػػا

متموع ػػة التق ػػارير
التشػايمية لممػػدقظ

البي ية.

 .4التاذيػػة العكسػػية (الرقابػػة) :مػػي عمميػػة الح ػػوؿ عمػػى البيانػػا
عنا ػ ػػر النظ ػ ػػاـ الس ػ ػػابقة (الم ػ ػػدقظ

والعممي ػ ػػا

والمعمومػػا

الظزمػػة لتقيػػيـ

التش ػ ػػايمية والمقرت ػ ػػا ) ,وف ػ ػػي النظ ػ ػػاـ

المحاسػػبي تتمنػػؿ التاذيػػة العكسػػية مػػف قػػظؿ عمميػػة الرقابػػة عمػػى العنا ػػر السػػابقة بهػػدؼ
تقييمها وتوتيهها التوتي ال حي .
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وت كػػد تمي ػ اآلراذ عػػدـ إمكانيػػة انف ػػاؿ األنظمػػة المحاسػػبية عػػف بعضػػها الػػبعض بػػؿ عمػػى
العكػس ينباػػي سف تكػوف مبنيػػة عمػى العظقػػة الم سسػػة ومرتبطػة ارتباطػػا ونيقػا بنسػػتراتيتية الم سسػػة
المحاسبية الواسعة (حماد .)163 :2002 ,
وفػػي ضػػوذ ذلػػؾ فػػنف النظػػاـ المحاسػػبي لمحاسػػبة المػوارد البش ػرية ينطمػػؽ مػػف األمػػداؼ اآلتيػػة
(ال قر:)184 :2013 ,
 -1تقػػديـ معمومػػا

مقتمفػػة عػػف القػػوة العاممػػة فػػي المنشػ الػػى اإلدار والمسػػتنمريف واألط ػراؼ

المستفيد األقرة.
 -2إعطاذ

ور عف الموارد البشرية إلحدة موتودا

المنش .

 -3يساعد في تذد ايستنمار إلى المنشػ مػف قػظؿ توضػي قيمػة المػوارد البشػرية الموتػود
فيها.
 -4تحدي ػػد الش ػػقص المناس ػػد ف ػػي مهم ػػة سو وظيف ػػة معين ػػة م ػػف ق ػػظؿ تحدي ػػد تكمف ػػة العن ػػر
البشري ومقابمت بقيمة المهمة سو الوظيفة التي ي ديها.
 -5تطوير سداذ عممية إدار الموارد البشرية.
 -6المحافظة عمى بقاذ الموارد البشرية التي تمتمؾ القبر والم مظ .
 -7معالتة مشكمة تقييـ األ وؿ يير الممموسة.
 -8زياد قيمة شهر المحؿ لممنش .
 -9تحديد الحاتة المستقبمية لتذد الموارد البشرية ذا
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 -10تػ ػػوفير بيانػ ػػا

لمعرفػػػة م ش ػ ػ ار اإلي ػ ػرادا

م ػ ػ رسس المػ ػػاؿ المسػ ػػتقدـ فػ ػػي الموتػ ػػودا

البشرية ومقابمة إنتاتية المنش م قيمة مواردما البشرية.
عف تكاليؼ الموارد البشرية لارض اتقاذ الق ار ار

 -11تقديـ معموما

التسويقية.

 -12الرقابة عمى فاعمية استقداـ الموارد البشرية.
ويقض ػ ػ اسػ ػػتقداـ الػ ػػنظـ المحاسػػػبية لمم ػ ػوارد البش ػ ػرية لمتموعػػػة مػػػف القط ػ ػوا

مػ ػػي (رشػ ػػيد,

:)151 :2007
 -1تم ػ ػ البيانػ ػػا

القا ػ ػػة بػ ػػالموارد البشػ ػ ػرية منػ ػػؿ بيان ػ ػػا

اإلقت ػ ػادية وم ػ ػ مظتهـ ودرتػ ػػاتهـ الماليػ ػػة ,والمس ػ ػ وليا
المدفوعة لهـ وتكاليؼ عمميا
 -2تبويػػد البيانػػا

التدريد والبعنا

األف ػ ػراد الع ػ ػػامميف فػ ػػي الوح ػ ػػد
الممقػ ػػا عمػ ػػى عػ ػػاتقهـ واألتػ ػػور

واإلتا از

الدراسية.

المتعمقػػة بػػالموارد البش ػرية التػػي تعمػػؿ بالوحػػد منػػؿ تبويػػد تكػػاليؼ القػػوة

البشرية بالوحد إلى ستور ,تكاليؼ تدريد ,تكاليؼ اقتبار.
 -3تو ػيؿ المعمومػػا
المعموما

في الوق

 -4استقداـ المقرتا

المتعمقػػة بػػالموارد البشػرية لمتهػػا

الداقميػػة والقارتيػػة التػػي تهمهػػا مػػذ

المظ ـ وبالدقة المطموبة.
مف قبؿ مستقدميها وتحقيؽ الفا د المرتو منها في اتقاذ الق ار ار .
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وفيمػػا ي ػ تي سمػػـ المبػػادي التػػي يقػػوـ عميهػػا نظػػاـ محاس ػبة الم ػوارد البش ػرية (سبػػو بكػػر:2015 ,
:)38
 -1مب ػػدس ايس ػػتم اررية والدوري ػػة :تمن ػػؿ المػ ػوارد البشػ ػرية عن ػػر ايس ػػتمرار لممنظم ػػة ف ػػظ تس ػػتطي
ب ػػدونها سف تػ ػ دي دورم ػػا ,عم ػػى العك ػػس م ػػف المػ ػوارد المادي ػػة فق ػػدمتها م قت ػػة ل ػػذا يت ػػد عم ػػى
المنظمػػػة المحافظػػػة عمػ ػػى مواردمػػػا البش ػ ػرية وزيػ ػػاد إنتاتيتهػػػا عػػػف طريػػػؽ التػ ػػدريد والتشػ ػػتي
التكػػاليؼ المنفقػػة عم ػػى تمػػؾ المػ ػوارد والح ػػوؿ عم ػػى منػػاف لع ػػد فت ػ ار محاس ػػبية لػػذا ينبا ػػي
توزيعها عمى تمؾ الفت ار

لضماف دقة حسابا

التكاليؼ.

 -2مبدس مقابمة اإليراد بالتكاليؼ :تعػد تكمفػة العن ػر البشػري المنفقػة عمػى اتتذابػ وتعيينػ وتدريبػ
وتنميت ػ م ػػروفا سرسػػماليا وس ػػظ مػػف س ػػوؿ الم سسػػة ومػػف نػػـ تحمػػؿ الفتػػر المحاسػػبية بمػػا
يق ػػها فق ػػط م ػػف التكمف ػػة ,ويقابمه ػػا ف ػػي التان ػػد ال ػػدا ف اإليػ ػرادا
والمتمنمػػة فيمػػا سضػػافت تمػػؾ النفقػػا

اإلنتاتي ػػة لممػ ػوارد البشػ ػرية

الػػى معػػدؿ اإلنتػػام فػػي ق ػوا ـ قا ػػة فػػي ضػػوذ تطبيػػؽ

محاسبة الموارد البشرية.
 -3مبػػدس اإلف ػػاا والعظنيػػة :فػػي المحاسػػبة التقميديػػة ي يػػتـ اإلشػػار إلػػى العن ػػر البشػػرة إي فػػي
قا مػػة نتػػا ن األعمػػاؿ (ستػػور ورواتػػد) ,وفػػي قا مػػة المركػػز المػػالي (المقػػدما

والمسػػتحقا

مػػف

تم ػػؾ الم ػػروفا ) وم ػػذا يع ػػد ق ػػو ار ف ػػي اإلف ػػاا إذ يت ػػد ع ػػرض ايس ػػتنمار ف ػػي المػ ػوارد
البش ػرية ضػػمف س ػػوؿ قا م ػػة المركػػز المػػالي ليعطػػي م شػ ػ ار لمتهػػا
يعطي م ش ار

ذا

المهتمػػة بالمنظمػػة ,كم ػػا

ديلة تعكس كفاذ اإلدار وتوض التاير في ميكؿ القوة العاممة.
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 -4مبػدس الموضػوعية :منػاؾ مقػاييس عمػى درتػػة كبيػر مػف الموضػوعية تسػتقدـ لقيػاس رسس المػػاؿ
البشػػػري ,وتعتمػػػد الموضػ ػػوعية عمػ ػػى بيانػػػا
بيانا

إح ػػػا يا

رسػ ػػمية ,ويػػػرة البػػػاحنوف سف إضػ ػػافة

سقؿ موضوعية ,ولكف سكنر فا د لمتقذي الق ار ار  ,ي دي إلى تطور المحاسبة.

 -5مبدس األممية النسبية :إف التكاليؼ المنفقة يكتساد العن ر البشري مػي تكػاليؼ كبيػر بحيػم
ت قذ سممية ت دي إلى وتود رسممتها واظهارما في قا مة المركز المالي.
ممػػا سػػبؽ يػػرة الباحػػم سف محاسػػبة الم ػوارد البش ػرية ي تتعػػارض م ػ المبػػادي المحاسػػبية
المتعارؼ عميها بؿ ترتقػي إلػى حػد القبػوؿ العػاـ فػي ظػؿ تمػؾ المبػادي المحاسػبية المقبولػة
قبوي عاما.
كػػذلؾ فػػنف محاسػػبة الم ػوارد البش ػرية ت قػػذ الفػػروض المحاس ػبية فػػي ضػػوذ اآلتػػي (الهيتػػي,
:)282 :1999
 يعػػد العن ػػر البشػػري مػػوردا مهمػػا مػػف مػوارد المنظمػػة إذ سف ل ػ قيمػػة اقت ػػادية مباشػػر وييػػرمباشػػر .وتتمنػػؿ القيمػػة المباشػػر بػػالمتهود ,والوق ػ
الم وكمة إليها مباشػر ,وتقػديـ قػدما

الػػذي تبذل ػ الم ػوارد البش ػرية إلنتػػاز األعمػػاؿ

متنوعػة حاليػة ومسػتقبمية ,والقيمػة ايقت ػادية ييػر المباشػر

بحس ػػف اس ػػتقدامها واس ػػتفادتها م ػػف المػ ػوارد المادي ػػة والتكنولوتي ػػة حي ػػم إف مػ ػ يذ ق ػػادروف عم ػػى
المساممة في تحقيؽ سمداؼ المنظمة.
 تتػ ػ نر قيم ػػة المػ ػوارد البشػ ػرية ب ػػنمط اإلدار الموت ػػود ف ػػي المنشػ ػالبشرية في المنظمة سو المحافظة عميها نتيتة الت رفا
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ف ػػيمكف زي ػػاد قيم ػػة المػ ػوارد

اإلدارية التي تتقذما تتا األفراد.
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 -ي بػػد مػػف وتػػود معمومػػا

عػػف محاسػػبة الم ػوارد البشػرية مػػف ستػػؿ إدار األفػراد بكفػػاذ وفاعميػػة

بو ػ ػػفهـ سم ػ ػػـ م ػ ػػورد ,وم ػ ػػذ المعموم ػ ػػا

تفي ػ ػػد ته ػ ػػا

داقمي ػ ػػة ك ػ ػػاإلدار وقارتي ػ ػػة كالمس ػ ػػتنمريف

والمقرضيف.
 -إف توظيػػؼ الم ػوارد البش ػرية يعػػد تكمفػػة تتحممهػػا المنظمػػة مقابػػؿ قػػدما

ومنػػاف تح ػػؿ عميهػػا

مستقبظ لذا يمكف إظهار التكاليؼ في القوا ـ المالية.
 يمكػػف إقضػػاع المػػورد البشػػري لعمميػػة الرسػػممة واإلطفػػاذ حسػػد العمػػر اإلنتػػاتي ,ويمكػػف تحديػػدسقساط ايندنار التي تتمنؿ في ال يانة والتدريد والتنمية ألن س ؿ مف س وؿ المنظمة.
نظام معمومات محاسوبة المووارد البشورية :مػو سحػد الػنظـ النوعيػة فػي الوحػدا

ايقت ػادية يتكػوف

مػػف عػػد نظػػـ فرعيػػة ,تعمػػؿ م ػ بعضػػها الػػبعض ب ػػور مترابطػػة ومتناسػػقة ومتبادلػػة بهػػدؼ تػػوفير
المعموما

التاريقية والحالية والمستقبمية والمالية ويير المالية (تابر.)44 :2007 ,

إف وتػػود معموم ػػا

ع ػػف قيمػػة المػ ػوارد البشػ ػرية فػػي المنشػ ػ ض ػػروري مػػف ات ػػؿ إدار األفػ ػراد

بكفػػاذ وفاعميػػة بو ػػفهـ سمػػـ م ػوارد لػػذلؾ فػػنف مػػذ المعمومػػا

تفيػػد تهػػا

داقميػػة كػػاإلدار التػػي

سوؼ تسعى الى تنمية األفراد العامميف لديها وتوزيعهـ عمى العمؿ ووضػ نظػاـ لمتػور والحػوافز
ما يساعد عمى زياد قيمة المػوارد البشػرية ومػف نػـ زيػاد اإلنتاتيػة ,كمػا سف المعمومػا

تفيػد تهػا

قارتيػػة كالمسػػتنمريف والمقرض ػػيف فالمنش ػ الت ػػي يت ػوافر فيه ػػا سف ػراد ع ػػامموف متميػػزوف ذوو كف ػػاذ
ومهار عالية ,تحقؽ في الاالد سرقاـ رب مرتفعة عف نظيراتها مف المنشػ

التػي يقػؿ فيهػا مسػتوة

كفاذ سفرادما العامميف (الحيالي.)293 :2002 ,
عمػػى سف م ػػطم النظػػاـ يقتمػػؼ عػػف م ػػطم نظػػاـ المعمومػػا

فػػي الناحيػػة العمميػػة ,وعمي ػ

فػنف سيػػة وحػػد اقت ػػادية يمكػػف سف يكػػوف لػػديها نظػاـ محاسػػبة لممػوارد البشػرية ,يتكػػوف مػػف عنا ػػر
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األساسػػية المتمنمػػة بكػػؿ مػػف المػػدقظ
ي ػ ػػب نظام ػ ػػا لممعموم ػ ػػا

والعمميػػا

لمس ػػتقدميها واي اعتب ػػر م ػػذ المقرت ػػا
لم ػػدقظ

التشػػايمية والمقرتػػا

ف ػ ػػنف األم ػ ػػر يتطم ػ ػػد سف تس ػ ػػهـ مقرت ػ ػػا
مت ػػرد بيان ػػا

والتاذيػػة العكسػػية ,ولكػػي
النظ ػ ػػاـ ف ػ ػػي تحقي ػ ػػؽ الفا ػ ػػد

مرتب ػػة ,يمك ػػف ايس ػػتفاد منه ػػا م ػػر ناني ػػة

النظ ػػاـ سي إف م ػػدؼ النظ ػػاـ المحاس ػػبي يتحق ػػؽ بع ػػد الح ػػوؿ عم ػػى نت ػػا ن المقرت ػػا

وتقديمها إلى مستقدميها في حيف سف مدؼ نظاـ المعموما
المقرتػػا

ي يتحقؽ إي عندما يتـ فعػظ اسػتقداـ

مػػف قبػػؿ مسػػتقدميها وتحقيػػؽ الفا ػػد المرتػػو منهػػا فػػي اتق ػاذ الق ػ ار ار المقتمفػػة (السػػقا,

 .)45 :2011ل ػػذلؾ ف ػػنف المنشػ ػ ته ػػتـ بوت ػػود نظ ػػاـ لمحاس ػػبة المػ ػوارد البشػ ػرية م ػػف ست ػػؿ ت ػػوفير
معمومػػا

كاممػػة عػػف م ػوارد المشػػروع البش ػرية ككػػؿ سو تػػوفير المعمومػػا

يتقاذ ق ار ار

والبيانػػا

الكافيػػة لممػػديريف

تقطيط الموارد البشرية ,وتقييـ فاعمية المنش في ايستفاد مف مواردما البشرية.

وظا ؼ نظاـ معموما

المحاسبة عف الموارد البشرية (ما

:)30 :2015 ,

 .1قيػػاس قيمػػة الم ػوارد الماليػػة :يمكػػف تقيػػيـ الم ػوارد البش ػرية مػػف قػػظؿ تحديػػد قيمػػة القػػدما
التػ ػػي يتوق ػ ػ سف تقػ ػػدمها فػ ػػي المسػ ػػتقبؿ ,ويػ ػػتـ اسػ ػػتقداـ إحػ ػػدة طػ ػػرؽ التقيػ ػػيـ التػ ػػي ت ارمػ ػػا
الم سسػ ػػا
التحميظ

مناسػ ػػبة ,كمػ ػػا سف قيػ ػػاس قيمػ ػػة الم ػ ػوارد البش ػ ػرية سػ ػػوؼ يسػ ػػاعد فػ ػػي إت ػ ػراذا
المالية.

 .2تقطػػيط الم ػوارد البش ػرية :إف وتػػود نظػػاـ معمومػػا
تقطيطهػػا مػػف قػػظؿ تػػوفير البيانػػا

والمعمومػػا

محاسػػبي لمم ػوارد البش ػرية يسػػاعد ف ػػي
التػػي يمكػػف ايسػػتفاد منهػػا فػػي متػػاي

مقتمفة.
 .3تقطػيط المػوارد البشػرية عمػى المسػتوة القػػومي :إف تػوفير البيانػا

والمعمومػا

عػف طريػػؽ

نظاـ محاسبة الموارد البشرية يمكف سف يسهـ في قدمػة الدولػة مػف قػظؿ مسػاعد األتهػز
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المقتمفػػة فيهػػا فػػي رسػػـ سياسػػا
والترقيا

التوظيػػؼ والعمالػػة ومػػا ي ػرتبط بهػػا مػػف سياسػػا

األتػػور

والحوافز بشكؿ عممي (تابر.)39 :2007 ,

وي ػػرة الباح ػػم سف الوح ػػد اإلقت ػػادية بحات ػػة إل ػػى نظ ػػاـ معموم ػػا
ػر مػػف العمميػػا
البش ػرية تػػزداد كممػػا كػػاف منػػاؾ كم ػا كبيػ ا

محاس ػػبية ع ػػف المػ ػوارد

ايقت ػػادية التػػي تتطمػػد مهػػا ار عاليػػة

التدريد والكفاذ .

 2-8-2الوعي المتزايد بأهمية محاسبة الموارد البشرية:
يعػػد الػػوعي واإلدراؾ مػػف سمػػـ العوامػػؿ التػػي تشػػكؿ السػػموؾ اإلنسػػاني ,وسف سػػموؾ الفػػرد يمنػػؿ
انعكاسػػا إلد ارك ػ  ,ويػػرة عممػػاذ الػػنفس سف اإلدراؾ مػػو ذلػػؾ السػػموؾ الػػذي يسػػتقدـ في ػ الفػػرد قبرت ػ
السابقة وحاتت الحالية وطموحات المستقبمية في تفسػير المػ ن ار البي يػة (الماربػي,)88 :2004 ,
واإلدراؾ عب ػػار عػػػف تفسػ ػػير المعموم ػػا

التػ ػػي يػ ػػتـ اقتيارم ػػا وتنظيميهػػػا مػػػف واقػ ػ البي ػ ػػة المحيطػ ػػة

(العريقػػي )50 :2009 ,ذلػػؾ سف اإلدراؾ والػػوعي الحقيقػػي لفاعميػػة تحقيػػؽ األمػػداؼ يعػػد األسػػاس
فػػي ايسػػتقداـ األمنػػؿ لممػوارد المتاحػػة واسػػتاظلها اسػػتاظي سمنػػؿ ,ومنهػػا المػوارد البش ػرية التػػي تعػػد
األ ػػوؿ الت ػػي يع ػػوؿ عميه ػػا ف ػػي اس ػػتمرار األنش ػػطة ف ػػي ض ػػوذ ر ي ػػة اإلدار لمي ػػد العامم ػػة بو ػػفها
عن ػ ػ ار مهم ػػا ف ػػي سداذ سنش ػػطتها وسعماله ػػا ,وسف تنظ ػػر إل ػػى موظفيه ػػا عم ػػى سنه ػػـ مػ ػوارد اقت ػػادية
مهمػػة وذلػػؾ بمكاف ػػة األف ػراد وتعويضػػهـ بحسػػد سمميػػتهـ بالنسػػبة لمبنػػؾ ,ومسػػتوة إبػػداعهـ ,وعمػػى
البنوؾ سف تتحمػؿ تكػاليؼ إضػافية فػي سػبيؿ اسػتقطاد موظفيهػا وتػدريبهـ وتػ ميمهـ ورفػ مسػتوامـ.
وكػػذلؾ ايمتمػػاـ بالبيانػػا

والمعمومػػا

ذا

العظقػػة بالم ػػاريؼ والم ػوارد البش ػرية ,وسيضػػا تشػػتي

الموظفيف عمى تطوير قدراتهـ مف قظؿ إشراكهـ في دو ار تدريبية وبرامن ت ميؿ.
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واف متػػرد د ارسػػة مفهػػوـ محاسػػبة الم ػوارد البش ػرية ل ػ سنػػر عمػػى نقافػػة الفػػرد ونقافػػة الم سسػػة
حت ػػي قب ػػؿ سف يطب ػػؽ م ػػذا المفه ػػوـ عم ػػى ارض الواقػ ػ  ,ومػ ػ ش ػػيوع اس ػػتقداـ عق ػػود طويم ػػة األت ػػؿ
لممػػوظفيف ,فعمػػى البنػػوؾ إدراؾ مػػدة سمميػػة تطبيػػؽ نظػػاـ محاسػػبة الم ػوارد البشػػرية ,وادار تكػػاليؼ
المػ ػوارد البشػ ػرية لممس ػػاممة ف ػػي اتق ػػاذ قػ ػ ار ار  ,وذل ػػؾ بتوزيػ ػ الم ػػوظفيف بحس ػػد المه ػػاـ والوظ ػػا ؼ
المقتمفػػػة ,وسيضػػػا يفيػػػدما فػ ػػي اتقػػػاذ الق ػ ػ ار ار القا ػػػة ببرنػ ػػامن التػػػدريد والتطػ ػػوير وكػ ػػذلؾ تقيػ ػػيـ
المػػوظفيف ,عمػػى اعتبػػار سف ايقت ػػاد يركػػز بشػػكؿ مت ازيػػد عمػػى رسس المػػاؿ البشػػري بمعنػػى حاتت ػ
المتزايد إلى معموما

البشر وقبراتهـ ومهاراتهـ.

 2-8-3الهيكل التنظيمي:
يشير الهيكؿ التنظيمي إلى العظقا

الهيكمية التػي تبػيف األدوار التنظيميػة وطبيعػة العظقػا

الهرمي ػػة والتواف ػػؽ ب ػػيف التنظػ ػيـ الرس ػػمي ويي ػػر الرس ػػمي (س ػػالـ .)124 :2008 ,ويمن ػػؿ الهيكػ ػػؿ
التنظيم ػػي

ػػور لهيك ػػؿ الم سس ػػة سو ش ػػكظ يوضػ ػ بالرس ػػـ كاف ػػة الوظ ػػا ؼ الر يسػ ػية والوح ػػدا

اإلدارية والعظقا

التي تػربط بػيف تمػؾ الوحػدا

بعضػها بػبعض ,ويعتمػد نتػاا المنظمػة فػي بنػاذ

ميكػػؿ تنظيمػػي نػػات عمػػى قػػدرتها فػػي العمػػؿ عمػػى إيتػػاد بي ػػة عمػػؿ مناسػػبة وقػػدرتها عمػػى تحقيػػؽ
درتة عالية مف التكيؼ والمواذمة بيف ميكمها التنظيمي وسمدافها ,وكذلؾ كفػاذ العن ػر البشػري,
وكفاذ مواردما المالية ,ويتبيف مف قظؿ ذلؾ سممية وتود الهيكؿ التنظيمي لمم سسة.
وي بػػد سف يكػػوف لكػػؿ م سسػػة سو منشػ ميكػػؿ تنظيمػػي ,يعػػد األسػػاس فػػي اعتمػػاد التوزي ػ سو
التي تقدـ النشاط ,ومو سساس التعامؿ بػالموا

والػنظـ ,وعمميػة

التق يص والم هاـ وال ظحيا

التق ػػص سو التوزي ػ تعنػػي :تعيػػيف األف ػراد فػػي وظػػا ؼ محػػدد لمقيػػاـ بواتبػػا

سو مهػػاـ محػػدد
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داق ػػؿ التنظ ػػيـ ف ػػي المنشػ ػ  ,وم ػػذا يعن ػػي سف اإلدار ممتزم ػػة بتق ػػيص الش ػػقص األكن ػػر تػ ػ ميظ
ومظذمة وقدر عمى اإلنتاتية لمقياـ بهذ الواتبا

سو المهاـ ,ولكػف قػد تػرة اإلدار ضػرور تنميػة

الموارد البشرية عمى سساس سسمود التػدريد سننػاذ العمػؿ ولهػذا قػد تق ػص لهػذ المهػاـ شق ػا
سق ػػؿ تػ ػ ميظ ,وم ػػف ناحي ػػة سق ػػرة تح ػػاوؿ اإلدار تحقي ػػؽ ريب ػػا

األفػ ػراد ع ػػف طري ػػؽ تق ي ػػهـ

بالوظا ؼ التي يريبونهػا وعميػ  -ي ػب مػف الناحيػة المناليػة -سمػاـ اإلدار ضػرور اقتيػار طريقػة
التق ػػص الت ػػي تحق ػػؽ سمنمي ػػة ن ػػظم متايػ ػ ار م ػػي إنتاتي ػػة الوظيف ػػة والتنمي ػػة البشػ ػرية والرضػ ػػا
ػػفة لػ دار فػػي اتقػػاذ منػػؿ مػػذ القػ ار ار لتحقيػػؽ

الفػردي ,والمحاسػػبة عػػف المػوارد البشػرية تكػػوف

الموارد البشػرية ,وتكػوف عػف طريػؽ ترتمػة المتايػ ار الػنظم إلػى بيانػا

كميػة ,مػا يػ دي التعبيػر

عنهػػا ماليػػا (فظمهػػولز .)35 :1992 ,وي ػ نر الهيكػػؿ التنظيمػػي ت ػ ني ار كبي ػ ار عمػػى سػػموؾ األف ػراد
والتماعا

في الم سسا .

 2-9القياس المحاسبي لمموارد البشرية:
يعد القياس سحد سمـ الوظا ؼ األساسية لممحاسبة ,وتتضمف عممية القياس والتستيؿ
والتبويد والترحيؿ ,نـ تمقيص العمميا
القطوا

ورتها النها ية بمعني سف القياس مف سحد

في

المحاسبية ,وقد عرؼ القياس ب ن "عممية تحديد القيـ النقدية لمعنا ر التي سيعترؼ بها

في القوا ـ المالية" وسن " تقييـ لمحدام ايقت ا دية الناتتة عف سداذ معيف والمرتبطة ب داقؿ
الوحد المحاسبية م بياف التاي ار
واذا كان

التهود قد بذل

في تمؾ األحدام ,وسنرما عمى قا متي الدقؿ والمركز المالي",

إليضاا تحقيؽ ايستنمار في الموارد البشرية لق ا ص األ وؿ فنف

ذلؾ يعني :ضرور قياسها كميا سسو باأل وؿ األقرة ,ومنذ الستينا
لقياس تكمفة الموارد البشرية (التعيدي.)53 :2007 ,
52

بذل

محاوي

عديد

إمكانية تطبيؽ محاسبة الموارد البشرية في البنوؾ العاممة في اليمف
إف النظر إلى الموارد البشرية عمى سنها بند مف بنود األ وؿ قد ترتد عمي استحدام العديد
مف الطرؽ التي تستهدؼ قياس قيمة منافعها المستقبمية ,واإلف اا بشكؿ كمي في التقارير
المالية ,وتتعدد طرؽ تحديد قيم األ وؿ البشرية عمى سساس التكمفة وعمى سساس القيمة
ايقت ادية ,حيم ي توتد طريقة واحد مناسب لتمي األيراض بؿ عد طرؽ ومف مذ الطرؽ
(الفضؿ:)105 :2002 ,
 2-9-1طريقة التقييم عمى أساس التكمفة التاريخية:
التكمفة ا لتاريقية :مي التضحية التي تتحممها المنش

في سبيؿ الح وؿ عمى البشر

وتنميتهـ (الطا ي واقروف .)535 :2006 ,ومذا التعريؼ مو نفس المفهوـ المتب في تعريؼ
تكمفة األ وؿ األقرة.
وبموتد مذ الطريقة يتـ تعامؿ الموارد البشرية كاأل وؿ األقرة المالية حيم يتـ تقسيـ كمفة
الموارد البشرية عمى قسميف :قسـ يعامؿ م روفا
م روفا

تارية كالرواتد واألتور ,واآلقر :يعامؿ

رسسمالية ,وتشمؿ تمؾ الم اريؼ التي ت دي إلى زياد المناف المستقبمية كنفقا

التدريد وايقتيار ,والتعييف والتنمية والتطبي  ,التي يتـ إطفا ما عمى مدة العمر اإلنتاتي
لم ؿ ,ويتمنؿ التزذ المستنفذ مف مذ التكمفة بقسط اإلطفاذ السنوي ,سما التزذ يير المستنفذ
فيتمنؿ بالتزذ المتبقي مف التكمفة األ مية التي تظهر في الميزانية العمومية مطروحا منها التزذ
المستنفذ (الهيتي.)289 :1999 ,
ولكي يتـ قياس التكمفة التاريقية األ مية يبد مف تبويب إلى عن ريف مما :تكمفة الح وؿ عمى
العامميف وتكمفة التعميـ (فظمهولز:)100 :1992 ,
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العنصر األول -تكمفة الحصول عمى العاممين :تبيف التضحية التي يتد اف تتحممها المنش في
سبيؿ الح وؿ عمى مف يشاؿ مرك از معينا وم ذ التكاليؼ قد تكوف مباشر سو يير مباشر ,
وتتكوف مف العنا ر اآلتية:
 .1تكمفة ايستقطاد :مي تكمفة اتتذاد سعضاذ تدد لممنش  ,وتتمنؿ في تكمفة اإلعظف
وستعاد مي ة التوظيؼ وتكمفة السفر واألتعاد األقرة.
 .2تكمفة ايقتيار :تتحمؿ المنش مذ التكمفة مف ستؿ تحديد مف يتد سف تمن ل الوظيفة,
كتكاليؼ المقابظ

وايقتيا ار .

 .3تكمفة التعييف :تتحمؿ المنش تكمفة التعييف في سبيؿ الح وؿ عمى عن ر تديد في
التنظيـ اإلداري لممنش .
العنصر الثاني -تكمفة التعميم :تشير مذ التكمفة إلى التضحية التي تتحممها المنش مف ستؿ
تدريد العامميف ,وتشمؿ نوعيف:
 .1تكاليؼ مباشر  :تشمؿ تكاليؼ الت ميؿ والتدريد القارتي سو التدريد سنناذ العمؿ سواذ
المدربيف سو المتدربيف.
 .2تكاليؼ يير مباشر  :تتمنؿ بتكمفة وق

المتدرد والمدرد واإلنتاتية الضا عة سنناذ

التدريد.
وتتميز التكمفة التاريقية ب نها تتماشى م القياس المحاسبي لمموارد األقرة ,فضظ عف
سف قياس الموارد البشرية ينطوي عمى قدر كبير مف الموضوعية في القياس.
وعمى الريـ مف سهولة طريقة التكمفة التاريقية وامكانية تطبيقها فنن ي قذ اآلتي عميها (الفضؿ,
:)106 :2002
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 -التاي ار

الحا مة في قيم الموارد البشرية بفعؿ مرور الزمف وعمى وت الق وص في حالة

التضقـ ي يتـ توضيحها.
 يتعذر بموتبها قياس قيمة اإلستنمار الظزـ لقمؽ روا التعاوف بيف العامميف. ي توض القيمة الحقيقية لمموارد البشرية وذلؾ ينعداـ ال مة بيف ما تنفق المنش في توظيؼالفرد وبيف قيمت بالنسبة لها.
شكؿ رقـ ( )2يوض نموذم لقياس التكمفة األ مية لمموارد البشرية

االستقطاب
تكلفة مباشرة

تكلفة
الحصول

االختيار

التعيين
التوظيف
تكلفة غير
مباشرة

التكلفة األصلية
للموارد البشرية

الترقي أو الندب من
داخل المنشأة
التدريب الخارجي

تكلفة مباشرة
التدريب أثناء العمل

تكلفة التعليم

وقت المتدرب
تكلفة غير
مباشرة

(فالمهولز)101 ،1992،
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اإلنتاجية الضائعة
أثناء التدريب

إمكانية تطبيؽ محاسبة الموارد البشرية في البنوؾ العاممة في اليمف
 2-9-2طريقة التقييم عمى أساس التكمفة اوستبدالية:
إف تكمف اإلحظؿ لمموارد البشرية مي التضحية التي تتحممها المنش لارض استبداؿ موارد
بشرية موتود اآلف بموارد بشرية سقرة لها القدر والقبر التي يتمت بها المورد البشري المستبعد,
وتشمؿ نوعيف مف تكمفة اإلحظؿ ومما :تكمفة اإلحظؿ الوظيفي وتكمفة اإلحظؿ الشق ي
(مسعود.)135 :2004 ,
تكمفة اإلحالل الوظيفي :ب نها التضحية التي تتحممها المنش اآلف في سبيؿ إحظؿ شقص محؿ
شقص سقر يشاؿ وظيفة معينة في التنظيـ بحيم يكوف البديؿ قاد ار عمى القياـ بنفس المهاـ
وتقديـ نفس القدما

التي تمزـ لهذ الوظيفة (حناف.)220 :2003 ,

تكمفووة اإلحووالل الشخصووي :مػػي التضػػحية التػػي تتحممهػػا المنش ػ فػػي سػػبيؿ إحػػظؿ شػػقص محػػؿ
اقر يكوف قادر عمى تقديـ متموعػة القػدما  ,التػي يقػدمها الشػقص الحػالي وتشػمؿ تكمفػة إحػظؿ
الفػػرد سو التنظ ػػيـ البش ػػري كمػ ػ  .وتتف ػػؽ م ػػذ الطريق ػػة م ػ طريقػ ػ التكمف ػػة التاريقي ػػة إل ػػى ح ػػد م ػػا ف ػػي
القيػػاس إي سف التكمفػػة ايسػػتبدالية ت قػػذ فػػي ايعتبػػار التايػػر المسػػتمر فػػي قيمػػة وحػػد النقػػد ,سي سف
الطريقػػة ت ارعػػي حالػػة التضػػقـ ,لػػذلؾ تقػػوـ مػػذ الطريقػػة برسػػممة التكػػاليؼ سعػػظ باألسػػعار التاريػػة
إلحتسػػاد تكمفػػة األ ػػوؿ البش ػرية بعكػػس التكمفػػة التاريقيػػة التػػي يػػتـ باألسػػعار التاريقيػػة ( ارضػػي,
 .)157 :2014ولكػي يػتـ قيػاس التكمفػة ايسػتبدالية يبػد مػف تبويبػ الػي نظنػة عنا ػر ممػا تكمفػة
الح ػػوؿ عم ػػى الع ػػامميف وتكمف ػػة التعمػػيـ وتكمف ػػة ت ػػرؾ العم ػػؿ .وقػػد ت ػػـ التط ػػرؽ إل ػػى العن ػػر األوؿ
والناني سابقا ونتطرؽ اآلف إلى العن ر النالم ومو تكمفة ترؾ العمؿ.
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إمكانية تطبيؽ محاسبة الموارد البشرية في البنوؾ العاممة في اليمف
تكمفة ترك العمل :مي التكمفة التي تتحممها المنش حينما يقوـ فرد معيف يشاؿ وظيفة معينة
بترؾ العمؿ ألي سبد كاف سواذ باإلستقالة سو الوفا سو اإل ابة التي تمنع عف العمؿ وتشمؿ
عنا ر مباشر ويير مباشر .
وتتميز ب نها تقوـ باحتساد تكمفة األ وؿ طويمة األتؿ عمى سساس المتوق إنفاق في المستقبؿ,
كما سنها تساعد عمى عممية تقطيط العن ر البشري بنيتاد تقدي ار

لنفقا

الح وؿ عمى عمؿ

لمقتمؼ الوظا ؼ (سالـ.)106 :2008 ,
 ويعاد عمى طريقة التكمفة ايستبدالىة (الهيتي:)290 :1999 , عدـ مسايرتها لممبادي المحاسبية التي تتمسؾ بمبدس التكمفة التاريقية ,واذ تقوـ عمىافتراضا

قد تكوف يير مقبوؿ مف الناحية المحاسبية.

 اعتمادما بدرتة كبير عمى التقدير الشق ي والتقميف في تحديد قيمة الموارد البشريةولهذا تعد سقؿ موضوعية مف التكمفة التاريقية ,وذلؾ نظ ار لعدـ وتود سوؽ متق ص
لمموارد البشرية يحدد سسعار استبدالها.
 قد ي تكوف ل دار الريبة في إحظؿ مواردما البشرية (الفضؿ.)108 :2002 , تتعامؿ م ا لمستقبؿ ب رؼ النظر عف التكاليؼ الفعمية ,وتتضمف عن ر عدـ الت كدلذا ي عد استقداـ مذ الطريقة.
-

تظهػػر

ػػعوبتها فػػي حس ػػاد كمفػػة المػ ػوارد البش ػرية كونه ػػا تقض ػ لمكني ػػر مػػف التايػ ػ ار

الداقمية والقارتية التي تتبر الفػرد عمى ترؾ المنظمة في سي وق
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كاف.

إمكانية تطبيؽ محاسبة الموارد البشرية في البنوؾ العاممة في اليمف
شكؿ رقـ ( )3يوض نموذم لقياس التكمفة ايستبدالية لمموارد البشرية
االستقطاب
تكلفة مباشرة

االختيار

تكلفة الحصول
التوظيف
التسكين
تكلفة غير
مباشرة

الترقي أو الندب من
داخل المنشأة

التدريب الرسمي
تكلفة مباشرة
تكلفة اإلحالل
الوظيفي للموارد
البشرية

التدريب أثناء العمل

تكلفة التعليم

وقت المتدرب
تكلفة غير
مباشرة

تكلفة مباشرة

اإلنتاجية الضائعة أثناء
التدريب

المدفوعات نتيجة
ترك العمل
نقص الكفاءة قبل ترك
العمل

تكلفة ترك
العمل
تكلفة غير مباشرة

(فالمهولز)107 :1992 ،
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تكلفة الوظيفة الخالية
خالل فترة البحث عن
بديل

إمكانية تطبيؽ محاسبة الموارد البشرية في البنوؾ العاممة في اليمف
 2-9-3طريقة التقييم عمى أساس تكمفه الفرصة البديمة:
تعػػرؼ تكمفػػة الفر ػػة البديمػػة لممػوارد البش ػرية ب نهػػا " قيم ػ األ ػػؿ عنػػدما يكػػوف فػػي اسػػتقداـ
بديؿ يقتمؼ عف ايستقداـ الحالي" (الهيتػي .)290 :1999 ,وتسػتقدـ مػذ الطريقػة مفهػوـ تكمفػة
الفر ػػة البديم ػػة سي التكمفػ ػة الت ػػي تتحممه ػػا المنشػ ػ لتاي ػػر اإلس ػػتقداـ الح ػػالي لممػ ػوارد البشػ ػرية إل ػػى
استقداـ آقر بػديؿ سػمي
ق ػػدما

بالم ازيػد التنافسػية ,ويقػوـ بمقتضػاما مػدراذ األقسػاـ بػنتراذ م ازيػد عمػى

األفػ ػراد ال ػػذيف م ػػـ م ػػف ذوي الكف ػػاذا

القا ػػة ,ويمك ػػنهـ العم ػػؿ ف ػػي ك ػػؿ قس ػػـ م ػػف م ػػذ

األقساـ وذلؾ لمو وؿ إلى قيمة الفػرد عنػد اسػتقدام فػي عمػؿ بػديؿ بو ػف اساسػا لحسػاد قيمػة
مذا الفرد بو فها س ظ مػف س ػوؿ المشػروع ويسػتقدـ سعمػى سػعر فػي الم ازيػد بو ػف تعبيػ ار عػف
قيمة الفرد (الحيالى )300 :2002 ,سي س ف قيمت تحدد بالنمف الػذي يكػوف المػدير فػي قسػـ معػيف
عمػػى اسػػتعداد لدفعػ مقابػػؿ الح ػػوؿ عمػػى موظػػؼ معػػيف لمعمػػؿ فػػي قسػػـ آقػػر فػػي المنشػ  .ولهػػذ
الطريقة ميزتاف مما (الهيتي-:)290 :1999 ,
 -1التق يص اآلمنؿ لمفراد في المنظمة.
 -2توفر سساسا كميا لتقطيط األ وؿ البشرية وتقييمها في المنظمة.
ويعاد عميها اآلتي-:
 ايعتماد عميها في تقييـ الموارد البشرية يترؾ آنا ار سي ة في نفسية العامميف الذيف لـيدقموا المنافسة األمر الذي يتعؿ عدـ إيتاد قيمة لتمي األفراد العامميف بالمنش .
 عدـ اعتمادما عمى مقياس موضوعي لمفراد ,وانما تعتمد عمى الحكـ الشق ي الذي موامتماـ الر ساذ ,وليس عمى سساس تقدير الكفاذا

59

الفعمية.

إمكانية تطبيؽ محاسبة الموارد البشرية في البنوؾ العاممة في اليمف
 2-9-4طريقة التقييم عمى أسا س الرواتب المستقبمية المخصومة:
بموتد مذ الطريقة ,يتـ تحديد قيمة الموارد البشرية عمى سساس ق ـ الرواتد واألتور
التي يتوق سف يح ؿ عميها الموظؼ قظؿ عمر اإلنتاتي بالمنش بسعر فا د قاص ,ويبد مف
دراسة طبيعة الوظا ؼ في المنش مف ستؿ تقسيـ الموارد البشرية إلى متموعا
الكفاذ والم مظ

بشكؿ يسهؿ استقداـ اإلح ا ية القا ة بدقوؿ متموعا

متمانمة في
األفراد الممانمة

لم متموعة المراد تحديد قيمتها مف حيم درتة الكفاذ والفاعمية والعمر.
ويعاد عميها :سف قيم األ ؿ بالنسبة لممنش

ستبقى نابتة سو تنقفض (إذا سقذ في

ايعتبار قسط اإلطفاذ السنوي) مف سنة إلى سقرة ,والواق سف قيمتها بالنسبة لممنشا تزيد بفعؿ
ما تكسب مف مهار وقبر تراذ ممارسة العمؿ والدو ار

التدريبية (الفضؿ.)111 :2002 ,

 2-9-5طريقة التقييم بخصم األ رباح غير العادية أو شهرة المحل:
ويشير (الفضؿ )116 :2002 ,إلى سف ( )Hermanson, 1964سقترا طريقة لتقيـ
الموارد البشرية التي تعتمد عمى ق ـ األرباا يير العادية لممنش
مقوما

إذ ربط في طريقت مذ بيف

تكويف شهر المحؿ منؿ الوض المالي التيد والموظفيف التيديف وسمعة المنش

الحسف بيف المنش

األقرة ,وبيف قيمة الموارد البشرية كما ي تي-:

قيمة الموارد البشرية = :شهر المحؿ * تكاليؼ تكويف الموارد البشرية /إتمالي قيمة األ وؿ
وكوف مذ الطريقة تعتمد عمى سرقاـ األرباا المحققة فعظ لممنش  ,فنف نتا تها تعد يير منطقية,
فيما إذا حقق

سرباحا اعتيادية فقط ,وبالمقابؿ ينطبؽ في حالة تحقيقها قسا ر اعتيادية ويعاد

عمى مذ الطريقة :سنها تقوـ عمى سساس التقدي ار
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بقيمة الموارد البشرية كوف الشهر يتـ تولدما

إمكانية تطبيؽ محاسبة الموارد البشرية في البنوؾ العاممة في اليمف
مف كفاذ الموظفيف حسد مذ الطريقة ولذا تتتامؿ الكفاذ التي تتولد مف األ وؿ األقرة ,وي
يعني ذلؾ سن في حالة عدـ تحقيؽ المنش شهر ي يوتد موارد بشرية (الفضؿ.)116 :2002 ,
 2-9-6طريقة التقييم عمى أساس القيمة الحالية لإليرادات المستقبمية الناتجة من استخدام
الموارد البشرية:
تعتمد مذ الطريقة في قياس قيمة اإل ستنمار في الموارد البشرية عمى النظرية ايقت ادية
التي تنادي ب ف قيمة الموارد البشرية ي تكمف في كمفتها ,وانما في معدؿ العا د الناتن مف
استقدامها سي سف قيمة الفرد يتد سف تقاس عمى سساس القيمة الحالية لقدمات المتوقعة .وي بد
مف تتب

حركة الفرد داقؿ المنش

في متموعة الوظا ؼ اإلدارية والفنية عمى مدة عمر

الوظيفي حتى يمكف ايعتماد عمى إتمالي قيـ قدمات التي سوؼ يقدمها قظؿ تحرك الوظيفي,
وسيضا دراسة احتماي

وتوقعا

ترؾ الفرد لموظيفة وتقدير المد التي يتوق سف يعطي فيها الفرد

قدمات لممنشا (عمية.)29 :2017 ,
 2-9-7طريقة التقييم باستخدام المقاييس السموكية:
مػ ػ ػػف المتفػ ػ ػػؽ عمي ػ ػ ػ فػ ػ ػػي األدبيػ ػ ػػا

السػ ػ ػػموكية ,سف السػ ػ ػػموؾ اإلنسػ ػ ػػاني ,عبػ ػ ػػار عػ ػ ػػف سمسػ ػ ػػمة

متعاقب ػ ػػة مػػ ػػف األفعػػ ػػاؿ ورود األفعػػ ػػاؿ الت ػ ػػي ت ػػ ػػدر مػػ ػػف الفػػ ػػرد به ػ ػػدؼ تحقيػ ػ ػػؽ سمداف ػ ػ ػ واشػ ػ ػػباع
ريبات ػ ػ ػ المتطػ ػ ػػور والمتايػ ػ ػػر ,وسف تتامػ ػ ػػؿ ذلػ ػ ػػؾ السػ ػ ػػموؾ سػ ػ ػػي دي بمػ ػ ػػرور الػ ػ ػػزمف إلػ ػ ػػى تػ ػ ػػدمور
ال ػ ػ ػ ػ ػػويذ وانقف ػ ػ ػ ػ ػػاض المعنوي ػ ػ ػ ػ ػػا
بتضػ ػػحيا

بحي ػ ػ ػ ػ ػػم ي يمك ػ ػ ػ ػ ػػف لممنشػ ػ ػ ػ ػ ػ تحقي ػ ػ ػ ػ ػػؽ سم ػ ػ ػ ػ ػػدافها سو تحقيقه ػ ػ ػ ػ ػػا

اقت ػ ػػادية مادي ػ ػػة وبشػ ػ ػرية عالي ػ ػػة ,وتق ػ ػػوـ م ػ ػػذ الطريق ػ ػػة عم ػ ػػى تقي ػ ػػيـ المػ ػ ػوارد البشػ ػ ػرية

باس ػ ػػتقداـ المقي ػ ػػاس الس ػ ػػموكي إل ػ ػػى تان ػ ػػد المقي ػ ػػاس الكم ػ ػػي بحيػ ػ ػم يػ ػ ػ دي إل ػ ػػى زي ػ ػػاد فاعمي ػ ػػة
المعموما

المتولد عنها في ترشيد الق ار ار

اإلدارية (الشنطي.)58 :2016 ,
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إمكانية تطبيؽ محاسبة الموارد البشرية في البنوؾ العاممة في اليمف
وتعتم ػ ػ ػػد عم ػ ػ ػػى اس ػ ػ ػػتقداـ الم شػ ػ ػ ػ ار ايتتماعي ػ ػ ػػة والنفس ػ ػ ػػية ,الت ػ ػ ػػي اس ػ ػ ػػتقدمها (ليك ػ ػ ػػر ) ف ػ ػ ػػي
قي ػ ػػاس قيم ػ ػػة المػ ػ ػوارد البشػ ػ ػرية .وي ػ ػػعد اس ػ ػػتقداـ م ػ ػػذ الطريق ػ ػػة ف ػ ػػي الحي ػ ػػا العممي ػ ػػة ل ػ ػػعوبة
ح ر المتاي ار

السموكية سوي ,و عوبة قياسها نانيا.

يستنتن مما تقدـ ب ف سسموبي تقييـ الموارد البشرية ,التكمفة والقيمة ,يتضمناف متموعة مف
المتاي ار

التي ي عد قياسها ضمف قيمتها الحالية ,سو ي عد توق قيمتها المستقبمية األمر

الذي يتعؿ استقداـ األسموبيف سو سحدمما سم ار

عبا سو مستحيظ في بعض األحياف ,إذ تعد

الموارد البشرية مف سحرم موارد المنظمة .وبشكؿ عاـ فنف التكمفة التاريقية يمكف سف تكوف مقبولة
مف الناحية المحاسبية سكنر وتوات مشاكؿ سقؿ مف طرؽ القياس األقرة (الهيتي:1999 ,
.)293

 2-11آليات القياس المحاسبي:
مناؾ متطمبا

لمقياس المحاسبي لتكمفة الموارد البشرية منها(الدويؾ واقروف-:)32 :2014 ,

س -ف ؿ عنا ر التكاليؼ القا ة بالموارد البشرية عف باقي عنا ر التكاليؼ القا ة
باأل وؿ األقرة وتتميعها عمى حد .
د -ت نيؼ عنا ر التكاليؼ القا ة بالموارد البشرية وتوزيعها عمى حسابا

فرعية تتمنؿ

باآلتي-:
 -1تكمفة ايستقطاد  -2تكمفة التوتي

 -3تكمفة ايقتيار

 -4تكمفة التعييف

 -5تكمفة التدريد الرسمي  -6تكمفة التدريد سنناذ العمؿ  -7تكاليؼ سقرة متنوعة
م -الف ؿ بيف عنا ر التكاليؼ طويمة األتؿ واإليرادا
 -1تكاليؼ إيرادا

تارية.
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التارية ,وذلؾ عمى النحو اآلتي:

إمكانية تطبيؽ محاسبة الموارد البشرية في البنوؾ العاممة في اليمف
 -2تكاليؼ إيرادا

م تمة ,وتقسـ عمى:

س -تكاليؼ إيرادية م تمة طويمة األتؿ
د -تكاليؼ إيرادية م تمة ق ير األتؿ.
بحيم يتـ تحميؿ عنا ر التكاليؼ اإليراداية التارية عمى قا مة الدقؿ ,والتكاليؼ اإليراداية
ايستنمار في الموارد البشرية ضمف األ وؿ

الم تمة يتـ رسممتها في الميزانية العمومية تح
النابتة الوممية.

 2-11اإلفصاح المحاسبي عن الموارد البشرية:
يمكف النظر إلى اإلف اا المحاسبي بو ف ظامر تت نر بالعديد مف الظروؼ ومنها
الظروؼ ايقت ادية والقانونية وييرما ,وسف مفاميـ اإلف اا المحاسبي قد تقتمؼ مف مرحمة إلى
سقرة وفقا لممراحؿ التي مر بها الفكر المحاسبي ,وسف مناؾ إتماعا في سدبيا
سف اإلف اا عف البيانا

المحاسبية يتد سف يكوف شامظ وعادي وكافيا (الشظحي:2014 ,

 .)7وا إلف اا يعني شموؿ التقارير المالية تمي
مستقدمي مذ التقارير

المحاسبة عمى

المعموما

الظزمة والضرورية إلعطاذ

ور واضحة و حيحة عف الوحد المحاسبية" (الشيرازي:1991 ,

.)322
 2-11-1مشكمة اإلفصاح عن األصول البشرية:
ي شؾ في سف قبوؿ التعامؿ م الموارد البشرية عمى سنها بند مف بنود األ وؿ ,يستمزـ
إدراتها ضمف األ وؿ في كشؼ المركز المالي ,وسيترتد عمى ذلؾ زياد في رسس الماؿ
المستنمر بمقدار القيمة المقرر لها .وكذلؾ تاير في

افي الرب المتحقؽ قظؿ السنة التي يتـ

بها تحديد قيمة الموارد البشرية ,ورسممة ما يتعمؽ بها مف نفقا
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والسنوا

التي تميها حيم يكوف

إمكانية تطبيؽ محاسبة الموارد البشرية في البنوؾ العاممة في اليمف
التاير بمقدار الفرؽ بيف النفقا

القا ة بالموارد البشرية ,التي عزل

عف النفقا

التارية

والمرسممة حيم سف قيمة الموارد البشرية التي يتقرر رسممتها ويتـ اإلف اا عنها ,ويتطمد
إدراتها ضمف فقر األ وؿ ,وبفقر قا ة بها تسمى األ وؿ البشرية سو قيمة الموارد البشرية,
سما عف كيفية تحميؿ م اريؼ امتظكها السنوية في كشؼ الدقؿ وتتتمى في طريقتيف-:
األولى :إضافة م اريؼ ايطفاذ عمى متموع النفقا
النانية :ترة ف مها عف بقية النفقا

اإلدارية العامة في المنشا .

التارية وتتميعها في حساد قاص ,يمنؿ قسط اإلمظؾ

السنوي لهذ األ وؿ ,وتوتد عد طرؽ يحتساد اإلمظؾ لم وؿ البشرية سكنرما شيوعا في
ايستقداـ مي طريقة القسط الناب

(الفضؿ.)125 :2002 ,

 2-11-2أنواع اإلفصاح المحاسبي (الدويؾ:)37 : 2014 ,
 -1اإلفصووووواح الكامووووول :يش ػ ػػير إل ػ ػػى م ػ ػػدة ش ػ ػػمولية التق ػ ػػارير المالي ػ ػػة وسممي ػ ػػة تاطيته ػ ػػا ألي ػ ػػة
معموم ػ ػػا

ذا

سن ػ ػػر محس ػ ػػوس عم ػ ػػى الق ػ ػػاري ,ويػ ػ ػ تي التركي ػ ػػز عم ػ ػػى ض ػ ػػرور اإلف ػ ػػاا الكام ػ ػػؿ

مػ ػ ػػف سمميػ ػ ػػة الق ػ ػ ػوا ـ الماليػ ػ ػػة بو ػ ػ ػػفها م ػ ػ ػػد ار سساسػ ػ ػػيا يعتمػ ػ ػػد عمي ػ ػ ػ فػ ػ ػػي اتقػ ػ ػػاذ الق ػ ػ ػ ار ار  ,وي
يقت ػ ػػر اإلف ػ ػػاا إل ػ ػػى الحق ػ ػػا ؽ حت ػ ػػى نهاي ػ ػػة الم ػ ػػد المحاس ػ ػػبية ب ػ ػػؿ يمت ػ ػػد ال ػ ػػى بع ػ ػػض الوق ػ ػػا
الظحقة لتواري خ القوا ـ المالية التي ت نر بشكؿ تومري عمى مستقدمي تمؾ القوا ـ.
 -2اإلفصاح العادل :يتهـ اإلف اا العادؿ بالرعاية المتوازنة يحتياتا

تمي األطراؼ

المالية إذ يتوتد إقرام القوا ـ المالية والتقارير بالشكؿ الذي يضمف عدـ ترتي م محة ف ة
معينة عمى م محة الف ا

األقرة مف قظؿ مراعا م ال تمي الف ا
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 -3اإلفصاح الكافي :يشمؿ تحديد الحد األدنى الواتد توفير مف المعموما
القوا ـ المالية حيم يعتمد مفهوـ الحد األدنى لممعموما

المحاسبية في

المحاسبية عف بنود القوا ـ المالية التى

ت نر في القرار المحاسبي.
 -4اإلفصاح المالئم :مو اإلف اا الذي يراعي حاتة مستقدمي البيانا
وطبيعة نشاطها إذ سن ليس مف المهـ فقط اإلف اا عف المعموما
ذا

قيمة ومنفعة بالنسبة لق ار ار

وظروؼ المنش

المالية بؿ األمـ سف تكوف

المستنمريف والدا نيف وتتناسد م نشاط المنش

وظروفها

الداقمية.
-5اإلفصاح الوقائي :يقوـ مذا النوع مف اإلف اا عمى ضرور اإلف اا عف التقارير
المالية بحيم تكوف يير مضممة أل حاد الش ف والهدؼ األساسي لذلؾ حماية المتتم
المالي (المستنمر العادي) ذي القدر المحدود عمى استقداـ المعموما
المعموما

لهذا يتد سف تكوف

عمى درتة عالية مف الموضوعية فاإلف اا الوقا ي يتفؽ م اإلف اا الكامؿ

ألنهما يف حاف عف المعموما

المطموبة لتعمها يير مضممة لممستنمريف القارتيف.

 -6اإلفصاح التثقيفي (اإلعالمي) :سي اإلف اا عف المعموما
منؿ اإلف اا عف التنب ا

المناسبة أليراض اتقاذ الق ار ار

المالية مف قظؿ الف ؿ بيف العنا ر العادية ويير العادية في

القوا ـ المالية ,واإلف اا عف اينفاؽ الرسسمالي الحالي والمقطط والم ادر الداقمية
لمح وؿ عمى المعموما

اإلضافية بطرؽ يير رسمية ,يترتد عميها مكاسد لبعض الف ا

عمى حساد آقر.
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 2-11-3طرم اإلفصاح عن األصول البشرية:
تناول

سدبيا

الفكر المحاسبي العديد مف طرؽ اإلف اا والتقرير عف البيانا

القا ة

بالموارد ا لبشرية نذكر منها ما يمي (الشنطي:)63 :2016 ,
 -1اإلفصاح في تقرير مجمس اإلدارة:
المالية المتعمقة بايستنمار في الموارد البشرية في

يتـ بموتد مذ الطريقة اإلف اا عف البيانا

تقرير متمس اإلدار حيم يتـ توضي حتـ ايستنمار الذي قام
تطوير اإلمكانيا

المنش في توتيهها نحو

العممية لدة العامميف في المنش  ,ومذ المعموما

يستفيد المستنمروف

والمحمموف الماليوف في تحديد مدة امتماـ اإلدار بتنمية الموارد البشرية.
 -2إعداد قائمة اوستثمارات المعنوية:
يتـ بموتد مذ الطريقة إعداد قا مة ايستنمار المعنوية ل ف اا عف ايستنما ار
البشرية حيم تناسد مذ الطريقة الشركا
وشهر المحؿ لممنش

باإلضافة إلى ايستنما ار

سساليد التكنولوتيا المتقدمة ,وشركا
الدقؿ ,وتتضمف بيانا

التي تنفؽ مبال ضقمة عمى شراذ براذا

في الموارد
ايقتراع

باأل وؿ البشرية في المنش التي تستقدـ

القدما  ,ويكوف لهذ القا مة تبويد منف ؿ في قا مة

مالية مقارن بمنيمتها في العاـ السابؽ .ومذ الطريقة لها مكانة وميز

كبير مف حيم تزويد المستنمريف بالمعموما

عف ايستنمار في الموارد البشرية.

 -3قوائم مالية غير مدققة تمحم بالقوائم المالية األساسية:
تقتضي مذ الطريقة اإلف اا عف ايستنما ار
ممحقة ي تقض لمراتعة مراقد الحسابا

عمى الموارد البشرية في قوا ـ مالية منف مة

سو المرات

المالية األساسية المرفقة مف قبؿ مرات قارتي.
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 -4اإلدراج في القوائم المالية األساسية المدققة:
يتـ اإلف اا عف ايستنما ار

في الموارد البشرية ضمف القوا ـ المالية األساسية لممنش  ,وتقض

لمعايير المحاسبة التقميدية ولمراتعة مراقد الحسابا
رسممة ايستنما ار

سو المرات القارتي وبهذا اإلتراذ يتـ

في الموارد البشرية وادراتها ضمف قا مة المركز المالي.

 2-12معوقات تطبيم محاسبة الموارد البشرية:
ما زال

محاسبة الموارد البشػرية تعػاني مػف العديػد مػف المشػاكؿ ,وسحػد سمػـ مػذ المشػاكؿ سف

منػ ػػاؾ حاتػ ػػة لمبيانػ ػػا

ػ ػػحيحة لتقيػ ػػيـ نػ ػػوع البيانػ ػػا

لمح ػ ػػوؿ عمػ ػػى نتػ ػػا ن

التػ ػػي يتػ ػػد تمعهػ ػػا

وتحميمها نـ معالتتها (الفداغ.)434 :2008 ,
ومف ستؿ تحديد سممية تطبيؽ محاسبة الموارد البشرية فظبد مف معرفػة المعوقػا
مواتهتها عند تطبيقها ,ويمكف تحديد سمـ المعوقا

مف قظؿ المعوقا

 2-12-1المعوقات السوموكية :يعػد السػموؾ اإلنسػاني ":عبػار عػف الت ػرفا
مػػف العن ػػر البشػػري س ػواذ كان ػ

مػػذ الت ػػرفا

التػي يػتـ

السموكية ,والمحاسبية.
والنشػاطا

التػي ت ػدر

ممموسػػة سو ييػػر ممموسػػة شػػعورية سو ي

شعورية ,بهدؼ إشباع حاتت وتحقيؽ سمداف "(العريقي.)12 :2009 ,
وفي ضوذ التعريؼ يمكف القوؿ :إف السموؾ اإلنساني يت ؼ باآلتي:
 -1سن سموؾ مادؼ :يسعى لتحقيؽ مدؼ سو إشباع حاتة.
 -2سن سموؾ متنوع :يظهر ب ور متعدد حتى يمكف التوافؽ م المواقؼ التي تواته .
 -3سن سموؾ مرف :يتعدؿ ويتبدؿ تبعا لمظروؼ.
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ومناؾ عد معوقا

تػـ تناولهػا فػي د ارسػة (ما ػة( ,)24 :2015 ,ال ػقر,)183 :2013 ,

(الشهري( ,)25 :2013 ,سبوفارع )38 :2016 ,يمكف إيتازما باآلتي:
 -1إ ف تطبيػػؽ محاسػػبة الم ػوارد البش ػرية يتطمػػد تسػػتيؿ قيمػػة ماليػػة عمػػى األف ػراد ,باعتبػػارمـ
س ػػوي ,وسيض ػػا التقي ػػيـ لمعن ػػر البش ػػري واظه ػػار ض ػػمف األ ػػوؿ من ػػؿ المبػ ػػاني واآلي
وييرما مف األ وؿ سي بو فها س ػظ لػ قيمػة ماليػة .وعمػى الػريـ مػف سف ايسػتتابة قػد
تكوف إيتابية في بعض الحاي

فننها ي تظقي قبوي واضحا مف الشركا .

 -2عػػدـ ريبػػة اإلدار وسيضػػا األف ػراد فػػي اإلف ػػاا عػػف بعػػض المعمومػػا

المتعمقػػة بػػالموارد

البشرية حفاظا عمى سريتها.
 -3ي يوتػػد فػػي المنشػ

حػػؽ ممكيػػة قػػانوني لمم ػوارد البشػرية ,يبػػرر معاممتهػػا بو ػػفها س ػػظ

مف س وؿ البنوؾ ألف األ وؿ المادية يمكف سف تمتمؾ وتسػتقدـ مػف قبػؿ الشػركة بالطريقػة
الت ػػى تري ػػد ,ولك ػػف األفػ ػراد ي يمك ػػف ام ػػتظكهـ ب ػػؿ اس ػػتقدامهـ وايس ػػتفاد م ػػنهـ فحس ػػد,
وكذلؾ األ وؿ المادية لها قيمة بيعيػة فػي نهايػة العمػر اإلنتاتيػة ,وي يمكػف تحديػد ذلػؾ فػي
الم ػوارد البش ػرية ,عػػظو عمػػى سف األ ػػوؿ الماديػػة تقػػؿ قيمتهػػا الدفتريػػة بمػػرور الػػزمف ,ولكػػف
األفراد تزيد قيمتهـ بمرور الوق

لتطوير قبرتهـ ومعرفتهـ.

 -4إ ف تطبيػػؽ محاسػػبة المػوارد البش ػرية قػػد يػػدف اإلدار إلػػى المزيػػد مػػف اسػػتاظؿ األف ػراد نحػػو
األم ػداؼ ايقت ػػادية ألف النظ ػػر اإلقت ػػادية لم ػػؿ تتمنػػؿ بالس ػػعي يسػػتاظل اس ػػتاظي
سمنػػؿ ومػػذا يقابػػؿ بػػرفض مػػف قبػػؿ األف ػراد إلقػػتظؼ طبيعػػة األ ػػؿ البشػػري عػػف األ ػػوؿ
المادية.
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 -5اإلف ػػاا عػػف القػػيـ النقديػػة لممػػوظفيف فػػي الق ػوا ـ الماليػػة يزيػػد عوامػػؿ التفرقػػة بيػػنهـ عمػػى
الريـ مف سف الكفاذ مي سساس األتر.
 -6إف عرض الموارد البشػرية فػي قا مػة المركػز المػالي مػو بحػد ذاتػ سمػر ييػر مستسػاغ مػف
الناحية اإلنسانية ألنها كا نا

حية وليس

تمادا.

ويػػرة الباحػػم سن ػ عمػػى الػػريـ مػػف تمػػؾ المعوقػػا

السػػموكية فنن ػ يمكػػف التامػػد عميهػػا مػػف

قػػظؿ العمػػؿ عمػػى زيػػاد وعػػي العػػامميف ب ػ مميتهـ بالنسػػبة لمبنػػوؾ التػػي يعممػػوف بهػػا ,وذلػػؾ مػػف
قظؿ توا ؿ إدار البنوؾ م العامميف وتو يؿ الفكر لهـ مف قظؿ نشػ ار تػوزع عمػيهـ سو عقػد
لقػػاذا

توضػػيحية تسػػاعد األف ػراد فػػي تقبػػؿ فكػػر قيػػاس وتقيػػيـ األداذ لمم ػوارد البش ػرية فػػي البنػػوؾ,

وسيضا البنوؾ لها حؽ ممكية القدما

وبموتد العقد م الموظفيف ,وعمى البنػوؾ سف تكػوف حػذر

فػػي تطبيقهػػا لمحاسػػبة الم ػوارد البش ػرية وم ارعػػا التوانػػد األقظقيػػة والسػػموكية ,وتوضػػي األمػػداؼ
واأليراض األساسية وابراز اييتابيا

المتوقعة لكؿ مف البنؾ واألفراد.

 2-12-2المعوقووووات المحاسووووبية :م ػػف الناحي ػػة المحاس ػػبية ينظ ػػر لممعوق ػػا

عم ػػى سنه ػػا س ػػبد

تومري في عػدـ قبػوؿ تطبيػؽ محاسػبة المػوارد البشػرية فػي البنػوؾ ومػذا مػا سكدتػ سكنػر مػف د ارسػة
(ال ػػقر( ,)183 :2013 ,الشػػهري( ,)25 :2013 ,ابػػو فػػارع( ,)38 :2016 ,ت ػواد:2012 ,
 )547ويمكف إيتاز مبرراتها لذلؾ باآلتي-:
 -1عدـ وتود معيار يمزـ بتطبيؽ محاسبة الموارد البشرية في البنوؾ.
-2

عوبا

قياس كفاذ الموظفيف وتحويمها إلى قيمة مالية نظ ار لعػدـ وتػود معيػار يحػدد آليػة

القياس والعرض واإلف اا ,وسيضا لتباينها مف وق
-3

عوبة تقدير العوا د لمموارد البشرية.
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-4

عوبة تحديد ايستهظؾ سو العمر اإلنتاتي لطبيعة العن ر البشري بسبد بقاذ الفرد في

المنظمة وارتفاع معدؿ دوراف الموظفيف.
 -5مقاومة التاير مف قبؿ اإلدار وتمسكها بنظاـ المحاسبة التقميدية ل عوبة قياس الموارد
البشرية في اإلطار المحاسبي التقميدي.
 -6سف العديد مف اإلتراذا
القيمة والتكمفة انتقادا

لمحاسبة الموارد البشرية ي تظقي قبوي تاما إذ سف لكؿ مف منهن

بعدـ الموضوعية.

 -7عدـ تكامؿ مفهوـ محاسب الموارد البشرية م طرؽ القياس المحاسبي التي سحدن
بسبد تزايد القب ار
الدوؿ والم سسا

لدة األ وؿ البشرية وارتفاع األتور وحاي

التاي ار

نا ار

في اقت اديا

وباألقص البنوؾ.

ويػرة الباحػم سنػ قبػؿ تطبيػؽ محاسػبة المػوارد البشػرية يبػد مػف د ارسػة التػدوة اإلقت ػػادية
مػػف ذلػػؾ إذ يتػػد مقابمػػة المنػػاف المتوق ػ الح ػػوؿ عميهػػا مػػف التطبيػػؽ وتكػػاليؼ تم ػ البيانػػا
ومعالتته ػػا واع ػػداد القػ ػوا ـ المالي ػػة والكش ػػوفا

القا ػػة ب ػػذلؾ ,ألف تحقي ػػؽ الفاعمي ػػة م ػػف تطبي ػػؽ

محاسبة الموارد البشرية يتطمد تطبيؽ نظاـ دقيؽ لقيػاس سداذ األفػراد وتقيػيمهـ يعتمػد الموضػوعية
والشمولية والعدالة .ويبد مف وتود معيػار يمػزـ البنػوؾ بتطبيػؽ محاسػبة المػوارد البشػرية مػف حيػم
اعتمػاد نظػاـ محاسػبي متكامػؿ لسػتظ

ودفػاتر تعكػس حقيقػة األ ػوؿ ,ومػا آلػ

إليػ  ,ومػو بحاتػة إلػػى

معيار محاسبي قاص لتنظػيـ كيفيػة التعامػؿ مػ تمػؾ األ ػوؿ ,وتحديػد الطػرؽ المناسػبة لمقيػاس والتعيػيف
لتميػ ػ األ ػػوؿ ويب ػػد م ػػف الع ػػود إل ػػى مع ػػايير القيم ػػة العادل ػػة ف ػػي ظ ػػؿ المتايػ ػ ار ايقت ػػادية والدولي ػػة
المػ ػ نر والمتػ ػ نر ف ػػي اقت ػػاديا

قط ػػاع البن ػػوؾ ,ولاي ػػاد ال ػػوعي بايس ػػتنمار ب ػػور عام ػػة واإلس ػػتنمار

بالموارد ب ور قا ة.
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الفصل الثالث
الدراسة الميدانية
المبحث األول :الطريقة واإلجراءات
المبحث الثاني :نتائج التحميل اإلحصائي واختبار الفرضيات
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المبحث األول :الطريقة واإلجراءات
 3-1-1المقدمة:
مدف

الدراسة إلى التعرؼ إلى مقومػا

وآلياتهػػا والمعوقػػا

تطبيػؽ محاسػبة المػوارد البشػرية وتحديػد طػرؽ قياسػها

التػػي تحػػوؿ دوف تطبيقهػػا .ولتحقيػػؽ مػػذ األمػػداؼ سػػيتناوؿ مػػذا المبحػػم و ػػفا

لمنهن الدراسة ومتتمعها وعينتها وسداتها والمعالتػا
نبا

اإلح ػا ية و ػدؽ ايسػتبانة ونباتهػا واقتبػار

مقياس الدراسة.

 3-1-2منهجية الدراسة:
يعتبر المنهن الو ػفي التحميمػي مػو المػنهن المناسػد لمد ارسػة ,واعتمػد

الد ارسػة عمػى نػوعيف

سساسييف مف البيانا :
 -الم ػػادر األولي ػػة  :تمنمػ ػ

الت ػػي ت ػػـ تمعه ػػا م ػػف ق ػػظؿ ايس ػػتبانة الت ػػي ت ػػـ

ف ػػي البيان ػػا

ت ػ ػػميمها وتحكيمهػ ػػا وتوزيعهػ ػػا عمػ ػػى المػ ػػوظفيف ذوي العظقػ ػػة بمحاسػ ػػبة الم ػ ػوارد البش ػ ػرية
لمبنوؾ.
 -الم ادر النانوية  :تمنم

في الكتػد والػدوريا

المتق

ػة والمتػظ

والرسػا ؿ العمميػة

حوؿ موضوع الدراسة.

 3-1-3مجتمع الدراسة وعينتها:
تػػـ إت ػراذ الد ارسػػة عمػػى البنػػوؾ العاممػػة فػػي الػػيمف .سمػػا عينػػة الد ارسػػة فتتكػػوف مػػف المػػوظفيف
العامميف في (اإلدار العميا – الموارد البشػرية – اإلدار الماليػة – المػراتعيف) ,وقػد تػـ توزيػ ()277
اس ػ ػػتبانة عم ػ ػػيهـ ,ت ػ ػػـ اس ػ ػػتعاد ( )250اس ػ ػػتبانة ,وت ػ ػػـ اس ػ ػػتبعاد ( )9اس ػ ػػتبانا
اإلح ا ي وبهذا ي

عدد ايستبانا

لع ػ ػػدـ

ػ ػػظحيتها لمتحمي ػ ػػؿ

ال الحة لعممية التحميؿ ( )241استبانة بنسبة (.)%87
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 3-1-4أداة الدراسة:
في ضوذ مشكمة الدراسة وفرضياتها ومفردا
لتمػ ػ البيان ػػا

متتمعها تـ تحديػد سدا الد ارسػة ومػي ايسػتبانة

ػر لكونه ػػا األكن ػػر مظذم ػػة ل ػػذلؾ الا ػػرض ,ت ػػـ ع ػػرض ايس ػػتبانة عم ػػى
األولي ػػة نظ ػ ا

متموع ػػة م ػػف المحكم ػػيف ،ون ػػـ توزيػ ػ ايس ػػتبانة عم ػػى تميػ ػ سفػ ػراد العين ػػة لتمػ ػ البيان ػػا

الظزم ػػة

لمدراسة ,ولقد تـ تقسيـ ايستبانة عمى تز يف:
التزذ األوؿ :يتناوؿ البيانا

فقر .
الشق ية المتعمقة بالمستتيبف وعددما ( )5ا

التػػزذ النػػاني :مػػي عبػػار عػػف متػػاي

الد ارسػػة وتتكػػوف مػػف ( )56فقػػر موزعػػة عمػػى (,)4

كما ي تي:
المت ػػاؿ األوؿ :ين ػػاقش مقوم ػػا

تطبي ػػؽ محاس ػػبة المػ ػوارد البشػ ػرية ف ػػي البن ػػوؾ العامم ػػة ف ػػي

اليمف ويتكوف مف نظنة محاور ,مي (النظاـ المحاسبي  -الوعي– الهيكؿ التنظيمي).
المتاؿ الناني :يناقش طرؽ القياس المحاسبي لتطبيؽ محاسبة الموارد البشرية.
المتاؿ النالم :يناقش آليا
المتاؿ الراب  :يناقش معوقا

القياس لتطبيؽ محاسبة الموارد البشرية.
تطبيؽ محاسبة الموارد البشرية.

وتػػـ اسػػتقداـ مقيػػاس (ليكػػر ) القماسػػي بمػػا يناسػػد طبيعػػة الد ارسػػة ,كمػػا مػػو موض ػ فػػي
التدوؿ رقـ (:)1
تدوؿ رقـ ( )1يوض درتا

مقياس ليكر القماسي

التصنيف

عالية جدا

عالية

متوسطة

منخفضة

منخفضة جدا

الدرجة

5

4

3

2

1
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 3-1-5المعالجة اإلحصائية المستخدمة:
لتحقيػػؽ سمػػداؼ الد ارسػػة واإلتابػػة عػػف سس ػ متها واقتب ػار فرضػػياتها اسػػتقدـ الباحػػم األسػػاليد
اإلح ا ية اآلتية:
معام ػػؿ ( )Cronbach Alphaلمعرف ػػة نب ػػا

األدا وقي ػػاس ق ػػو التماس ػػؾ ب ػػيف فقػ ػ ار ايس ػػتبانة

المعد .
المتوسط الحسابي( )Meanلتحديد متوسط ت نير سفراد العينة لمتاي ار
اينحرافا

المعيارية( )Standard Deviationلقيػاس درتػة تشػت

الدراسة.
ايسػتتابا

حػوؿ وسػطها

الحسابي(لمعرفة مقدار التبايف).
اقتبار ) (Tلعينة واحد ( (Sample T-testوذلؾ يقتبار الفرضيا .

 3-1-6صدم اوستبانة وثباتها:
تـ القياـ بنتراذا

لتقييـ فق ار ايستبانة ,وذلؾ لمت كد مف

ػػدؽ فق ػ ار ايسػػتبانة :تػػـ الت كػػد مػػف
المحكم ػ ػػيف ت لفػ ػ ػ
متق

دقها ونباتها عمى النحو اآلتي:

ػػدؽ فقػ ار ايسػػتبانة ,وذلػػؾ بعرضػػها عمػػى متموعػػة مػػف

مػػ ػػف ( )10م ػ ػػف سعضػػ ػػاذ الهي ػ ػػة التدريسػ ػ ػػية ف ػ ػػي مقتمػػ ػػؼ التامع ػ ػػا

يف في المحاسبة واإلدار.
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تدوؿ رقـ ( )2يوض سسماذ المحكميف
الرقـ

ايسـ

التامعة

1

س.د /محمد الربيدي

تامعة العموـ لمتكنولوتيا

2

س.د /فضؿ عبد الماني

تامعة تعز

3

س.د/محمد السمحي

تامعة اد

4

د /سمطاف الحالمي

تامعة اد

5

د /نبيؿ الشرعبي

تامعة اد

6

د/عبد الممؾ الع ري

تامعة التزير

7

د/يحي الع ري

8

د /سمطاف السريحي

تامعة العموـ لمتكنولوتيا

9

د /من ور العريقي

تامعة العموـ لمتكنولوتيا

10

د /تظؿ الدميني

تامعة الوحد

تامعة

نعاذ

وقػػد اسػػتتاد الباحػػم آلراذ السػػاد المحكمػػيف ,وقػػاـ بػػنتراذ مػػا يمػػزـ مػػف حػػذؼ وتعػػديؿ فػػي
ضػػوذ مقترحػػاتهـ بعػػد تسػػتيمها فػػي نمػػوذم تػػـ إعػػداد  ,وبػػذلؾ قرت ػ
النها ية ليتـ تطبيقها عمى الف ة اإلستطظعية.
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 3-1-7اختبار ثبات مقياس الدراسة:
لمت كػػد م ػػف نبػػا

مقي ػػاس الد ارس ػػة لت ػ الباح ػػم إلػػى اس ػػتقداـ اقتبار(كرونب ػػا سلفػػا) وق ػػد بمػ ػ

معامؿ الفا كرونبا ( ,)99.2ومي قيمة مرتفعة مف الناحيػة اإلح ػا ية ومقبولػة مػا تعػؿ الباحػم
عمى نقة تامة ب حة ايستبانة و ظحيتها ل تابة عمى سس مة الدراسة.
واقتبار فرضيتها وتحميؿ النتا ن ومذا ما يوضح التدوؿ اآلتي:
تدوؿ رقـ ( )3يوض اقتبار معامؿ كرونبا سلفا

ـ
1
2
3
4

المتاي
مقوما

عدد الفق ار

تطبي ؽ محاسبة الموارد البشرية في البنوؾ العاممة في
اليمف

آليا

قياس محاسبة الموارد البشرية في البنوؾ العاممة في
اليمف

طرؽ قياس محاسبة الموارد البشرية في البنوؾ العاممة في
اليمف
ال عوبا

والمعوقا

التي توات تطبيؽ محاسبة الموارد

البشرية في البنوؾ العاممة في اليمف
ايستبانة ككؿ

25

معامؿ نبا
كرونبا سلفا
99.7

9

99.2

6

99.2

16

99.6

56

99.2

عند إقضاع متاي ار الدراسة لمعامؿ كرونبا سلفػا اتضػ  :سف معامػؿ كرونبػا سلفػا بمػ ( )99.2مػا
يػدؿ عمػػى تماسػؾ متايػ ار الد ارسػة و ػػدؽ اسػػتقداـ المتايػ ار لقدمػػة الد ارسػة إلتمػػاـ تانبهػا الميػػداني بمػػا
يفي بمقوما

وطرؽ القياس وقياس ال عوبا

لمو وؿ إلى نتا ن تيد ومفيد .
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المبحث الثاني :نتائج التحميل اإلحصائي واختبار الفرضيات
 3-2-1المقدمة:
يهػػدؼ مػػذا المبحػػم إلػػى عػػرض البيانػػا

التػػي تػػـ الح ػػوؿ عميهػػا لمو ػػوؿ لمنتػػا ن فػػي ضػػوذ

األساليد المستقدمة والمتوافر في ايستبانة وربطها بالدارسة النظرية تحقيقا ألمداؼ الدراسة.

 3-2-2تحميل خصائص عينة الدراسة:
تػػػدوؿ رقػػػـ ( )4يوض ػ ػ المتاي ػ ػ ار حسػػػد ( العمػػػر -الم مػػػؿ -التق ػػػص -المركػ ػػز الػ ػػوظيفي-
القبر)
ـ

1

2

3

4

5

الف ة

التكرار

النسبة الم وية%

المتاير

20-29

26

11

30-39

125

52

40فاكنر

90

37

نانوية

24

10

بكالوريوس

150

62

دراسا عميا
محاسبة

67
130

28
54

ادار

45

19

مالية وم رفية

30

12

اقرة

36

15

ايدار العميا

7

3

المركز

الموارد البشرية

70

29

الوظيفي

ايدار المالية

84

35

المراتعوف

80

33

سقؿ مف  5سنوا

60

25

مف  5إلى  10سنوا

80

33

سكنر مف  10سنوا

101

42

العمر

الم مؿ

التق ص

القبر
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العمر:
يبػيف التػػدوؿ رقػػـ ( :)4سف %11مػػف عينػػة الد ارسػػة تحػ

عمػػر  29سػػنة وسف %52مػػا بػػيف

30و ,39وسف %37سكنػػر مػػف سربعػػيف سػػنة ,ومػػذا يػػدؿ عمػػى كفػػاذ المسػػتتيبيف وم شػػر تيػػد فػػي
ال الدراسة ويظهر التوزي مقدار تمؾ الكفاذ مقارنة بالبيانا

المتوافر.

المؤهل العممي:
يبيف التدوؿ رقـ ( :)4سف  % 10مف عينة الدراسة م ممهـ العممي (نانوية عامة) وسف%62
مف عينة الدراسة م ممهـ العممي (بكالوريوس) وسف  %28مف عينة الدراسة م ممهـ العممي
(دراسا

عميا) ومذا م شر تيد عمى سمكانية فهـ الموضوع محؿ الدراسة.

التخصص:
يبػيف التػػدوؿ رقػػـ (:)4سف  %54مػػف عينػػة الد ارسػػة تق
عين ػػة الد ارس ػػة تق

ػػهـ العممػػي (محاسػػبة) و%19مػػف

ػػهـ العمم ػػي (إدار سعم ػػاؿ) و %12م ػػف عين ػػة الد ارس ػػة تق

(ماليػة وم ػرفية) و %15مػف عينػة الد ارسػة تق
تي ػػد لمو ػػوؿ إل ػػى إتاب ػػا

ػهـ العممػي (تق

ػا

ػػهـ العمم ػػي

سقػرة) ومػذا م شػر

دقيق ػػة ,حي ػػم إف ايم ػػد عين ػػة الد ارس ػػة له ػػـ عظق ػػة وطي ػػد بموض ػػوع

الدراسة.

المركز الوظيفي:
يبػػيف التػػدوؿ رقػػـ ( :)4سف  %3مػػف عينػػة الد ارسػػة يشػػتاموف فػػي وظيفػػة (اإلدار العميػػا) ممنمػػة
بمػػدراذ البنػػؾ سو مػػف ينػػود عػػنهـ ,و  %29مػػف عينػػة الد ارسػػة يشػػتاموف فػػي وظيفػػة (إدار الم ػوارد
البش ػرية) و  %35مػػف عينػػة الد ارسػػة يشػػتاموف فػػي وظيفػػة (اإلدار الماليػػة) ممنمػػة بالمحاس ػػبيف ,و
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 %33مػػف عينػػة الد ارسػػة يشػػتاموف فػػي وظيفػػة الم ػراتعيف ومػػذا م شػػر يعطػػي انطبػػاع تيػػد حػػوؿ
دقيقة تقص موضوع الدراسة.

إعطاذ معموما

الخبرة:
يبيف التدوؿ رقـ ( :)4سف  %25مف عينة الدراسة بماػ
و  %33مػػف عينػػة الد ارسػػة بماػ

سػػنوا

 %42مف عينة الدراسة كان
إعطػػاذ معمومػػا

سػػنوا

سػنوا

القبػر لػديهـ سقػؿ مػف قمػس

القبػػر لػػديهـ مػػا بػػيف قمػػس إلػػى عشػػر سػػنوا

القبر لػديهـ سكنػر مػف عشػر سػنوا

و

ومػذا يعطػي انطبػاع تيػد فػي

دقيقػػة فػػي فهػػـ موضػػوع الد ارسػػة ,ممػػا يػػدؿ عمػػى وتػػود قبػػر واسػػعة فػػي متػػاؿ

عممهـ.

 3-2-3اختبار فرضيات الدراسة:
سػعى الباحػػم فػػي مػػذا التػزذ مػػف الد ارسػػة إلػػى اقتبػػار فرضػيا
قبػوؿ فرضػػيا

الد ارسػػة ,وذلػػؾ يقتبػػار مػػدة

الد ارسػة سو رفضػػها مػف قػػظؿ اسػتقداـ اقتبػػار( )Tلمعينػة الواحػػد لمفرضػيا

األربػ

كما ي تي

 3-2-3-1المجال األول -المقومات
يتكون المجال األول من ثالثة محاور (النظام المحاسبي -الوعي -الهيكل التنظيمي)
الفرضػػية األولػػى (" :)Ho1لػػيس منػػاؾ مقومػػا

لتطبيػػؽ محاسػػبة الم ػوارد البش ػرية فػػي البنػػوؾ

العاممة في اليمف"
تػػـ اسػػتقرام الوسػػط الحسػػابي واينح ػراؼ المعيػػاري إلتابػػا
الدراسة ,كما في التدوؿ رقـ ( )7-6-5الذي يوض مقوما
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المحور اوول -النظام المحاسبي
جدول رقم ( )5يوضح المحور االول (النظام المحاسبي)
العبار

الفقرة

1

عدد
االستبانة
الموزعة

يوفر النظاـ المحاسبي اإللكتروني سسسا
عممية لتحديد تكمفة الموارد البشرية.

2

يوفر النظاـ المحاسبي سسسا عممية لقياس
تكمفة الموارد البشرية في البنؾ.

3

يوفر النظاـ المحاسبي بيانا

مالية عف

الموارد البشرية في المركز المالي.
4

يعد نظاـ المعموما

المحاسبي اإللكتروني

مناسبا لمحاسبة الموارد البشرية.
5

يوفر النظاـ المحاسبي اإللكتروني سسسا
عممية لتحديد عا د الموارد البشرية.

6

مناؾ وضوا في القواعد المحاسبية المتعمقة
بمحاسبة الموارد البشرية.

7

مناؾ وضوا في مدقظ

البيانا

المحاسبية

عف الموارد البشرية.
8

مناؾ وضوا في العمميا

التي تتـ عف

محاسبة الموارد البشرية.
9

تعد مقرتا

النظاـ المحاسبي عف الموارد

البشرية سكنر وضوحا في ظؿ النظاـ.
10

توفر التقارير عف النظاـ المحاسبي معموما
دقيقة وم ش ار

عف العن ر البشري.
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241

241

241

241

241

241

241

241

241

241

المتوسط
الحسابي
3.54

3.60

3.73

3.75

3.50

3.38

3.55

3.49

3.62

3.64

االنحراف
المعياري
1.235

1.125

1.061

1.012

1.037

1.160

1.079

1.077

.993

.970
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يتضػ ػ م ػػف الت ػػدوؿ( :)5أن المتغيرررر الرابررر

حصرررل علررر أعلررر متوسرررط حسرررابي حيرررث

بلغ( )3.75بانحراف معياري( )1.012ومذا يدؿ عمى سف نظاـ المعمومػا
مناسػػد لمحاس ػػبة الم ػوارد البشػ ػرية ,ومنػػاؾ تب ػػايف مقتمػػؼ وتش ػػت

المحاسػبي اإللكترونػي

كبيػػر .بينمرررا المتغيرررر السررراد

حصرل علر أدنري متوسرط حسرابي حيرث بلرغ ( )3.38وبرانحراف معيراري ( ،)1.160وهرو دليرل
عل ر تبرراين اراء عينررة الدراسررة حررول متغيررر المحررور ،ويقػػوـ عمػػى وضػػوا فػػي القواعػػد المحاسػػبية
المتعمق ػػة بمحاس ػػبة المػ ػوارد البشػ ػرية .وسف المتوس ػػطا
المتاي ار

الحس ػػابية إلتاب ػػا

المحور األوؿ مي سكبر مف متوسط القياس ايفتراضي).(3
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المحور الثاني  -الوعي
جدول رقم ( )6يوضح المحور الثاني (الوعي بأهمية محاسبة الموارد البشرية)
العبار

الفقرة

عدد
االستبانة
الموزعة

 11تع ػػد محاس ػػبة المػ ػوارد البشػ ػرية حدين ػػة النشػ ػ ل ػػدة
البنؾ.
 12تتوافر ريبة لدة البنؾ فػي تطبيػؽ محاسػبة المػوارد
البشرية.
 13يوت ػ ػ ػػد امتمػػ ػ ػػاـ بالبيان ػ ػ ػػا

والمعمومػػ ػ ػػا

المتعمقػػ ػ ػػة

بمحاسبة الموارد البشرية لرسممتها.
 14تنظػػر إدار البنػػؾ لموظفيهػػا عمػػى سنهػػـ نػػرو بش ػرية
يتد تقيمها.

241

241

241

241

المتوسط
الحسابي
3.22

3.59

3.56

3.53

االنحراف
المعياري
1.110

1.017

1.090

1.166

ػر عمػ ػػى
 15ي ػ ػ نر عن ػ ػػر الم ػ ػوارد البش ػ ػرية ت ػ ػ ني ار كبيػ ػ ا
سنش ػػطة وفعالي ػػا

البن ػػؾ م ػػا يس ػػاعد عم ػػى تطبي ػػؽ

241

3.68

1.138

محاسبة الموارد البشرية.
 16تشػػت إدار البن ػػؾ عم ػػى الت مي ػػؿ والت ػػدريد لممػ ػوارد
البشرية.
 17تس ػػهـ إدار البن ػػؾ فػ ػػي ت ػػوفير التكنولوتي ػػا الحدينػػػة
التي تونر في محاسبة الموارد البشرية.
 18تر ػ ػػد اعتمػ ػػادا

فػ ػػي الموازنػ ػػة لتاطيػ ػػة التػ ػػدريد

والت ميؿ لزياد كفاذ العن ر البشري.

241

241

241

3.73

3.65

3.75

1.136

1.034

1.007

يتضػ مػػف التػػدوؿ( :)6أن المتغيررر الثررامن عشررر حصررل علر أعلر متوسررط حسررابي حيررث
بلغ ) (3.75بانحراف معياري( )1.007وهذا دليل عل تباين اإلجابات حرول المتوسرط ،وأيضرا
يدل عل أن البنروك تر ػد اعتمػادا

فػي الموازنػة لتاطيػة التػدريد والت ميػؿ لزيػاد كفػاذ العن ػر
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البشري .بينما المتغير الحادي عشر حصل عل أدني متوسط حسابي ( )3.22وبرانحراف معيراري
( )1.110ومذا يدؿ عمى سف إدار البنوؾ تعػد محاسػبة المػوارد البشػرية حدينػة النشػ  ,ومػذا التبػايف
الكبيػػر دليػػؿ عمػػى تشػػت
متاي ار

اإلتابػػا  .وسف المتوسػػطا

الحسػػابية إلتابػػا

سف ػراد العينػػة عمػػى تمي ػ

المحور الناني مي سكبر مف متوسط القياس ايفتراضي (.(3

المحور الثالث – الهيكل التنظيمي
جدول رقم ( )7يوضح المحور االول (الهيكل التنظيمي)
الفقرة

العبار

19

يعد ميكؿ البنؾ سكنر وضوحا لتطبيؽ محاسبة

عدد
االستبانة
الموزعة

الموارد البشرية.
المعتمد في ضوذ الهيكؿ

20

تعد المهاـ وال ظحيا

21

يضمف التو يؼ الوظيفي تطبيؽ محاسبة

التنظيمي لمبنؾ سساسا لتطبيؽ محاسبة الموارد البشرية.

الموارد البشرية.
22

يضمف التدوير الوظيفي تطبيؽ محاسبة الموارد

23

الممارسة سساسا في

البشرية.

تعد األنشطة والمس وليا

اعتماد محاسبة الموارد البشرية.
24

يسهـ مبدس الف ؿ بيف المس وليا

في تطبيؽ

محاسبة الموارد البشرية.
25

تسهـ المنظومة الرقابية في تطبيؽ محاسبة
الموارد البشرية.

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

241

3.50

1.152

241

3.58

1.093

241
241
241
241
241

3.40
3.53
3.37
3.41
3.49

1.176
1.125
1.158
1.081
1.107

يتض مف التػدوؿ( :)7أن المتغير العشرين حصرل علر أعلر متوسرط حيرث بلرغ ()3.58
بانحراف معياري ( )1.093وهذا يدل عل أن هنراك مهامػا و ػظحيا
التنظيمي لمبنؾ ,تساعد عمى تطبيؽ محاسبة الموارد البشرية ,ومنػاؾ تشػت
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معتمػد فػي ضػوذ الهيكػؿ
فػي سراذ عينػة الد ارسػة.
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وسف المتايػػر النالػػم والعش ػريف ح ػػؿ عمػػى أدنرر متوسررط حسررابي حيررث بلررغ ( )3.37بررانحراف
معيرراري( ،)1.158وهررذا دليررل عل ر تبرراين أراء عينررة الدراسررة ولررذا تعػػد األنشػػطة والمس ػ وليا
الممارس ػػة سساس ػػا ف ػػي اعتم ػػاد محاس ػػبة المػ ػوارد البشػ ػرية .وسف المتوس ػػطا
العينة عمى تمي متاي ار

الحس ػػابية إلتاب ػػا

سفػ ػراد

المتاؿ النالم مي سكبر مف متوسط القياس ايفتراضي(.)3

تدوؿ رقـ ( )8يوض نتا ن اقتبار ) ( sample T-testلمفرضية األولى

مقوما

المتوسط

اينحراؼ

الحسابي

المعياري

درتة
الحرية
DF

قيمة T
المحسوبة

مستوة
الديلة
sig

تطبيؽ محاسبة

الموارد البشرية في البنوؾ

1.05889 3.5510

240

8.079

0.000

العاممة في اليمف

ويوض ػ الت ػػدوؿ رقػػـ ( :)8سف متم ػػوع المتوسػػط الحس ػػابي لمفرضػػية مقارن ػػة بالمتوسػػط الحس ػػابي
ايفتراضي بم ) ,(3.5510ومي سكبر مف الوسط ايفت ارضػي ) .(3كمػا بمػ اينحػراؼ المعيػاري
) (1.05889ومػػذا يعنػػي :سف البنػػوؾ العاممػػة فػػي الػػيمف لػػديها مقومػػا
البشرية ,ودليؿ عمى تشت

لتطبيػػؽ محاسػػبة الم ػوارد

اإلتابا .

وسف قيمػػة( )Tالمحسػػوبة ( ,)8.079ومػػي سكبػػر مػػف التدوليػػة ,وبمسػػتوة ديلػػة إح ػػا ية بم ػ
( )0.000وسقػػؿ مػػف المسػػتوة اإلح ػػا ي ( ,)0.05مػػا يتعمنػػا نقبػػؿ بالفرضػػية البديمػػة التػػي تػػنص
عم ػػى "من ػػاؾ مقوم ػػا

لتطبي ػػؽ محاس ػػبة المػ ػوارد البشػ ػرية ف ػػي البن ػػوؾ العامم ػػة ف ػػي ال ػػيمف" ويع ػػزة

السػػبد إل ػػى كػػوف البن ػػوؾ تعتمػػد عم ػػى العن ػػر البش ػػري فػػي التش ػػايؿ واألعمػػاؿ ايس ػػتنمارية ,وم ػػو
سساس التطور والتحدم في البنوؾ فهو س ؿ مف األ وؿ.
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 3-2-3-2المجال الثاني – طرم القياس
الفرض ػػية الناني ػػة " :ي يمك ػػف تحدي ػػد ط ػػرؽ مناس ػػبة لممحاس ػػبة ع ػػف المػ ػوارد البشػ ػرية مم ػػا يس ػػهـ ف ػػي
تطبيقها"
تـ استقرام الوسط الحسابي واينح ارؼ المعياري إلتابػا

سفػراد العينػة نحػو الفقػ ار محػؿ الد ارسػة,

كما مو في التدوؿ رقـ ( )9الذي يوض تحديد طرؽ القياس.
جدول رقم ( )9يوضح طرق القيا
العبار

عدد
االستبانة
الموزعة

الفقر
1

تستقدـ التكمفة التاريقية في قياس تكمفة
الموارد البشرية في الظروؼ العادية.

2

تستقدـ التكمفة ايستبدالية في قياس تكمفة
الموارد البشرية في الظروؼ يير العادية.

3

تستقدـ تكمفة الفر ة البديمة لممحافظة عمى
عوا د الموارد البشرية.

4

يتـ استقداـ القيمة العادلة لقياس تكمفة الموارد
البشرية في ظؿ التضقـ.

5

يتـ استقداـ التدفقا

النقدية المق ومة في

حالة الركود ايقت ادي.
6

يتـ استقداـ التدفقا

النقدية المستقبمية في

حالة اينتعاش ايقت ادي.

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

241

3.24

1.021

241

3.17

1.161

241

3.30

1.153

241

3.20

1.220

241

3.14

1.148

241

3.11

1.105

يتضػ مػػف التػػدوؿ ( :)9أن المتغيررر الثالررث حصررل عل ر أعلر متوسررط حسررابي ،حيررث بلررغ
( )3.30بررانحراف معيرراري( )1.153وهررذا يعنرري تشررتت يراء عينررة الدراسررة وتباينهررا وسيضػػا يعنػػي
85

إمكانية تطبيؽ محاسبة الموارد البشرية في البنوؾ العاممة في اليمف
سف البن ػػوؾ تس ػػتقدـ تكمف ػػة الفر ػػة البديم ػػة لممحافظ ػػة عم ػػى عوا ػػد المػ ػوارد البشػ ػرية ,بينمرررا المتغيرررر
الساد

حصل عل أدني متوسط حسابي ،حيث بلغ ( )3.11وبانحراف معيراري ( )1.105ومػذا

يعنػػي :سف البن ػػوؾ ي ػػتـ اس ػػتقداـ الت ػػدفقا
المتوسػػطا

الحسػػابية إلتابػػا

النقديػػة المس ػػتقبمية ف ػػي حال ػػة اينتع ػػاش ايقت ػػادي ,وسف

سف ػراد العينػػة عمػػى تمي ػ متاي ػ ار الفرضػػية مػػي سكبػػر مػػف متوسػػط

القياس ايفتراضي (.)3
جدول رقم ( )10يوضح نتا ن اقتبار( )sample T-testلمفرضية الناني
المتوسط

اينحراؼ

درتة الحرية

قيمة T

مستوة

الحسابي

المعياري

DF

المحسوبة

الديلة sig

ي يمكف تحديد طرؽ
مناسبة إلمكانية تطبيؽ

3.1929

1.11430

240

2.688

0.000

محاسبة الموارد البشرية

ويوض ػ ػ التػػػدوؿ رقػ ػػـ ( :)10سف المتوسػػػط الحسػ ػػابي لمفرضػ ػػية مقارنػ ػػة بالمتوسػ ػػط الحسػ ػػابي
ايفت ارضػػي بم ػ ) ,(3.1929ومػػي سكبػػر مػػف الوسػػط ايفت ارضػػي ) .(3كمػػا بم ػ اينح ػراؼ المعيػػاري
) (1.11430ومذا يعنػي :سف البنػوؾ العاممػة فػي الػيمف لػديها تحديػد لطػرؽ القيػاس لتطبيػؽ محاسػبة
الموارد البشرية.
وسف قيمػػة ( )Tالمحسػػوبة ( )2.688ومػػي سكبػػر مػػف التدوليػػة وبمسػػتوة ديلػػة إح ػػا ية بم ػ
( )0.000واقػػؿ مػػف المسػػتوة ايح ػػا ي ( )0.05مػػا يتعمنػػا نقبػػؿ بالفرضػػية البديمػػة التػػي تػػنص
عمػػى " سف البنػػوؾ العاممػػة فػػي الػػيمف لػػديها تحديػػد لطػػرؽ القيػػاس لتطبيػػؽ محاسػػبة الم ػوارد البش ػرية",
ويعزة السبد في ذلؾ إلػى تػوافر طػرؽ القيػاس المناسػبة لمعن ػر البشػري فػي القػوا ـ الماليػة اي سف
تاند ايمتماـ ييزاؿ ضعيفا بسبد الوعي.
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 3-2-3-3المجال الرابع – آليات القياس
الفرضية النالنة "ليس مناؾ آلي واضحة تسامـ في تطبيؽ محاسبة الموارد البشرية"
تـ استقرام الوسط الحسابي واينحراؼ المعياري إلتابػا

سفػراد العينػة نحػو الفقػ ار محػؿ الد ارسػة,

كما مو مبيف في التدوؿ رقـ ( )11الذي يوض اآلليا

لتطبيؽ محاسبة الموارد البشرية.

جدول رقم ( )11يوضح يليات القيا
العبار

الفقر

1
2
3
4
5

يتـ إعداد الموازنا

التقطيطية القا ة بتكاليؼ الموارد

البشرية استنادا إلى البيانا

الفعمية.

يتـ معالتة الرواتد واألتور وسقساط اإلطفاذ استناداُ إلى
الفتر المحاسبية.
يتـ معالتة كمؼ التعييف وايقتيار والتدريد في الموازنة
كمفا رسسمالية.
يتـ مسؾ دفاتر وستظ
بمعالتة بيانا

إلكترونية في البنؾ قا ة

الموارد البشرية.

يتـ ف ؿ عنا ر التكاليؼ القا ة بالموارد البشرية عف
باقي عنا ر التكاليؼ األقرة.

6
7
8
9

يتـ الف ؿ بيف عنا ر تكاليؼ الموارد البشرية طويمة
األتؿ والتكاليؼ ايستنمارية.
يتـ توزي عنا ر التكاليؼ القا ة بالموارد البشرية إلى
حسابا

فرعية.

يتـ رسممة التكاليؼ اإليرادية الم تمة المتعمقة بالموارد
البشرية في الميزانية العمومية.
يتـ إطفاذ الكمؼ الرسسمالية عمى سساس العمر اإلنتاتي.
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المحاسبي
عدد االستبانة
الموزعة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

241

3.52

1.115

241

3.58

1.093

241

3.41

1.134

241

3.56

1.067

241

3.54

1.060

241

3.33

1.094

241

3.38

1.108

241

3.29

1.095

241

3.28

1.141
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يتض ػ م ػػف الت ػػدوؿ( :)12سف المتايػػر الن ػػاني ح ػػؿ عمػػى سعم ػػى متوس ػػط حس ػػابي ()3.58
بػػانحراؼ معيػػاري( )1.093ومػػذا دليػػؿ عمػػى تش ػت

آراذ عينػػة الد ارسػػة وتباينهػػا وكػػذلؾ يعنػػي :سف

البنوؾ تعالن الرواتد واألتػور وسقسػاط اإلطفػاذ اسػتنادا إلػى الفتػر المحاسػبية .بينمػا المتايػر التاسػ
ح ؿ عمى سدنػى متوسػط حسػابي حيػم بمػ ( )3.28وبرانحراف معيراري ( ،)1.141ومػذا يعنػي
سن يتـ إطفاذ الكمؼ الرسسمالية عمى سسػاس العمػر اإلنتػاتي سو مػد العقػد .وسيضػا دليػؿ عمػى تبػايف
آراذ عينػػة الد ارسػػة وتشػػتتها وسف المتوسػػطا

الحسػػابية إلتابػػا

سف ػراد العينػػة عمػػى تمي ػ متاي ػ ار

الفرضية سكبر مف متوسط القياس ايفتراضي(.)3
جدول رقم ( )12يوضح نتا ن اقتبار( )sample T-testلمفرضية الثالثة

ليس مناؾ آلية واضحة تسهـ في
تطبيؽ محاسبة الموارد البشرية

المتوسط

اينحراؼ

درتة الحرية

قيمة

مستوة الديلة

الحسابي

المعياري

DF

Tالمحسوبة

sig

240

6.266

0.000

1.07376 3.4334

يوضػ ػ ػ الت ػ ػػدوؿ رق ػ ػػـ ( :)12سف المتوس ػ ػػط الحس ػ ػػابي لمفرض ػ ػػية مقارن ػ ػػة بالمتوس ػ ػػط الحس ػ ػػابي
ايفت ارضػػي بمػ ) ,(3.4334ومػػي اكبػػر مػػف الوسػػط ايفت ارضػػي ) .(3كمػػا بم ػ اينحػراؼ المعيػػاري
) (1.07376ومذا يعني سف مناؾ آلية واضحة تسهـ في تطبيؽ محاسبة الموارد البشرية.
وسف قيم ػػة  Tالمحس ػػوبة ( )6.266وم ػػي سكب ػػر م ػػف التدولي ػػة ,وبمس ػػتوة ديل ػػة إح ػػا ية بمػ ػ
( )0.000وسقػػؿ مػػف المسػػتوة اإلح ػػا ي ( )0.05مػػا يتعمنػػا نقبػػؿ بالفرضػػية البديمػػة التػػي تػػنص
عمػػى " سف منػػاؾ آليػ واضػػحة تسػػهـ فػػي تطبيػػؽ محاسػػبة المػوارد البشػرية" ,ويعػػزة السػػبد فػػي ذلػػؾ
إلى سف البنوؾ لديها آليا

واضحة تسهـ في التطبيؽ وسنػ يػتـ إطفػاذ الكمػؼ األساسػية عمػى سسػاس

العمر اإلنتاتي.
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 3-2-3-4المجال الرابع  -المعوقات
الفرضػػية الرابعػػة " :لػػيس منػػاؾ معوقػػا

تحػػد مػػف تطبيػػؽ محاسػػبة الم ػوارد البش ػرية فػػي البنػػوؾ

العاممػػة فػػي الػػيمف" .تػػـ اسػػتقرام الوسػػط الحسػػابي واينح ػراؼ المعيػػاري إلتابػػا
الفق ار

محؿ الدراسة ,كما في التدوؿ رقـ ( )13الذي يوض المعوقا

سف ػراد العينػػة نحػػو

وال عوبا .

جدول رقم ( )13يوضح المعوقات والصعوبات
عدد

العبار
الفقر
1

ي نر اإلف اا عف الموارد البشرية بقيمة نقدية
عمى سداذ العن ر البشري.

2

ليس مناؾ مشكمة عمى األنر المحاسبي عف
عن ر الموارد البشرية في قانوف الض ار د.

3

ليس مناؾ قبوؿ لدة العامميف في البنؾ بفكر
قياس الموارد البشرية بو فها س ظ مف األ وؿ.

4

ليس مناؾ قبوؿ لدة العامميف في البنؾ بفكر
تقييـ الموارد البشرية بو فها س ظ مف األ وؿ.

5

ليس مناؾ سساس عادؿ لقياس قيمة العن ر
البشري في ظؿ القيمة العادلة.

6

يتحفظ البنؾ عف اإلف اا عف المعموما
المتعمقة بالموارد البشرية حفاظا عميها.

7

يتحفظ البنؾ عمى اإلف اا الكافي عف تفا يؿ تكمفة
الموارد البشرية في القوا ـ المالية.

8

عدـ توافر معيار محاسبي يستوعد محاسبة الموارد
البشرية ويمزـ تطبيقها.
89

االستبانة

المتوسط

االنحراف

الموزعة

الحسابي

المعياري

241

2.75

1.448

241

3.27

1.029

241

3.00

1.173

241

2.88

1.278

241

2.93

1.233

241

2.93

1.349

241

3.26

1.080

241

2.98

1.292
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9
10

عوبة تحديد اإلمظؾ سو العمر اإلنتاتي وذلؾ لطبيعة
العن ر البشري.

عوبة قياس تكمفة الموارد البشرية في إطار
المحاسبة التقميدية.

11

يوات البنؾ

عوبة في اعتبار تكاليؼ الموارد

البشرية ضمف األ وؿ.
12

يياد التشريعا

المالية الممزمة لتطبيؽ محاسبة

الموارد البشرية.
13

ي تهتـ إدار البنؾ ببيانا

العن ر الموارد

البشرية ألتؿ الت ميؿ والتدريد.
14

240

3.27

1.236

241

3.19

1.139

241

3.21

1.143

241

3.22

1.174

241

3.14

1.244

ليس مناؾ حؽ ممكية قانونية لمموارد البشرية الذي
يبرر معاممتها بو فها س ظ مف اي وؿ في

241

2.83

1.339

البنؾ.
15

ي تعتمد البنوؾ معالتا

محاسبية موحد عف

الموارد البشرية.
16

241

2.84

1.375

عدـ قبوؿ المراتعيف اعتماد تقارير قارم النظاـ
المحاسبي التقميدي يزيد مف

عوبة تطبيؽ

241

3.02

1.235

محاسبة الموارد البشرية.
يتضػ ػ ػ ػ م ػ ػ ػػف الت ػ ػ ػػدوؿ( :)13سف المتاي ػ ػ ػػر الن ػ ػ ػػاني والتاسػ ػ ػ ػ ح ػ ػ ػػؿ عم ػ ػ ػػى سعم ػ ػ ػػى متوس ػ ػ ػػط
حسػػابي( )3.27بػػانحراؼ معيػػاري) (1.236-1.029عمػػى الت ػوالي ومػػذا يعنػػي :سن ػ لػػيس منػػاؾ
مشكمة عمى األنر المحاسبي عف عن ر المػوارد البشػرية فػي قػانوف الضػ ار د ,وسيضػا منػاؾ تشػت
وتب ػػايف حػ ػػوؿ آراذ العين ػػة .وسيضػ ػػا ي توتػ ػػد

ػػعوبة لتحديػ ػػد اإلمػ ػػظؾ سو العم ػػر اإلنتػ ػػاتي وذلػ ػػؾ

لطبيعة العن ر البشري .بينما الس اؿ األوؿ ح ؿ عمػى سدنػى متوسػط حسػابي ( )2.75وبػانحراؼ
معيػػاري ) (1.448ومػػذا يػػدؿ عمػػى سف اإلف ػػاا عػػف المػوارد البشػرية بقيمػػة نقديػػة يػ نر عمػػى سداذ
العن ػر البشػري ,وسف المتوسػطا

الحسػابية إلتابػا
90

سفػراد العينػة عمػى متايػ ار الفرضػية (2-3-

إمكانية تطبيؽ محاسبة الموارد البشرية في البنوؾ العاممة في اليمف
)7-9-10-11-12-13-16م ػػي سكب ػػر م ػػف متوس ػػط القي ػػاس ايفت ارض ػػي ( ,)3وسف (1-4-5-
)6-8-14-15مي سقؿ مف متوسط القياس ايفتراضي(.)3
جدول رقم ( )14يوض نتا ن اقتبار( )sample T-testلمفرضية الرابعة

ليس مناؾ معوقا

المتوسط

اينحراؼ

درتة الحرية

قيمة T

مستوة

الحسابي

المعياري

DF

المحسوبة

الديلة sig

تحد مف

تطبيؽ محاسبة الموارد البشرية

1.20346 3.0441

240

0.569

0.570

في البنوؾ العاممة في اليمف.
ويوض ػ ػ التػ ػػدوؿ رقػ ػػـ ( :)15سف المتوسػ ػػط الحسػ ػػابي لمفرضػ ػػية مقارنػ ػػة بالمتوسػ ػػط الحسػ ػػابي
ايفت ارضػػي بم ػ ) ,(3.0441ومػػي اكبػػر مػػف الوسػػط ايفت ارضػػي ) .(3كمػػا بم ػ اينح ػراؼ المعيػػاري
) (1.20346ومػػذا يعنػػي :سن ػ ل ػيس منػػاؾ معوقػػا

تحػػد مػػف تطبيػػؽ محاسػػبة الم ػوارد البش ػرية فػػي

البنوؾ العاممة في اليمف .وسف قيمػة  Tالمحسػوبة ( )0.569ومػي سقػؿ مػف التدوليػة وبمسػتوة ديلػة
اح ػػا ية بمػ ( )0.000وسكبػػر مػػف المسػػتوة اإلح ػػا ي ( )0.05مػػا يتعمنػػا نقبػػؿ بالفرضػػية التػػي
تػنص عمػػى سنػ " لػػيس منػاؾ معوقػػا

تحػد مػػف تطبيػؽ محاسػػبة المػوارد البشػرية فػي البنػػوؾ العاممػػة

فػػي الػػيمف " ويعػػزة السػػبد فػػي ذلػػؾ إلػػى سف اإلف ػػاا عػػف الم ػوارد البش ػرية بقيمػػة نقديػػة ي ي ػ نر
عمػػى سداذ العن ػػر البشػػري ,وسف منػػاؾ قبػػوؿ لػػدة العػػامميف فػػي البنػػؾ بفكػػر تقيػػيـ وقيػػاس الم ػوارد
البشػ ػرية ك

ػػؿ م ػػف األ ػػوؿ ,ومن ػػاؾ ح ػػؽ ممكي ػػة قانوني ػػة لممػ ػوارد البشػ ػرية وال ػػذي يب ػػرر معاممته ػػا

ظ مػػف األ ػػوؿ فػػي البنػػؾ .ولكػػف ايمتمػػاـ بػػالوعى المحاسػػبي لتطبيػػؽ النظػػاـ ضػػعيؼ
بو ػػفها س ػ ل
الػػى حػػدا مػػا ,وعػػدـ امتمػػاـ البنػػوؾ بػػالموارد البش ػرية بو ػػفها س ػظل عمػػى الػػريـ مػػف اعتمػػاد البنػػوؾ
عمى تشايؿ العن ر في العممية التشايمية ايستنمارية ب ور عالية.
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الفصل الرابع
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 4-1اوستنتاجات
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 4-3الدراسات المقترحة
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 4-1اوستنتاجات-:
نتا ن الدراسة ب ف البنوؾ لديها مقوما

 -1سوضح

لتطبيؽ محاسبة الموارد البشرية تتمنؿ باآلتي:

 وتود وعي لدة اإلدار ب ممية محاسبة الموارد البشرية. وتود نظاـ محاسبي فعاؿ يساعد عمى التطبيؽ. وتود ميكؿ تنظيمي سميـ يساعد عمى التطبيؽ. -2سظهر نتا ن الدراسة :سف البنوؾ لديها تحديد لطرؽ القياس المحاسبي لتطبيؽ محاسبة الموارد
البشرية.
 -3س ظهر نتا ن الدراسة :وتود آلية واضحة تساعد عمى تطبيؽ محاسبة الموارد البشرية في
البنوؾ العاممة في اليمف مف حيم إعداد الموازنا

التقطيطية ومعالتة الرواتد واألتور

وكمؼ التعييف وايقتيار والتدريد ومسؾ دفاتر وستظ

إلكترونية وف ؿ عنا ر التكاليؼ

القا ة بالموارد البشرية عف باقي عنا ر التكاليؼ األقرة ,ويتـ توزي عنا ر التكاليؼ
إلى حسابا
 -4سوضح

فرعية ,ويتـ إطفاذ الكمؼ الرسسمالية عمى سساس العمر اإلنتاتي سو مد العقد.

نتا ن الدراسة :عدـ وتود معوقا

سو

البشرية في البنوؾ العاممة في اليمف.
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 4-2التوصيات-:
 -1ضرور زياد اإلمتماـ بمحاسبة الموارد البشرية مف قبؿ اإلدار .
 -2ي نباي التركيز عمى التكامؿ بيف سنظمة المعموما
في سبيؿ تنظيـ البيانا

ونظاـ محاسبة الموارد البشرية في البنوؾ

المتعمقة بالموارد البشرية وبالتالي تشايمها وانتام المعموما

القا ة

نظر ألمميتها عمى مستوة الوحد اإلقت ادية وكذلؾ عمى المستوة القومي.
بها ا
 -3يفضؿ تحديد قيمة وتكمفة الموارد البشرية بناذ عمى مبدس التكمفة التاريقية في حاؿ تطبيؽ
محاسبة الموارد البشرية ,لكون سكنر موضوعية وسهؿ التطبيؽ ,ويعتبر سكنر انستاما م المبادي
المحاسبية المتعارؼ عميها.
 -4ضرور ايمتماـ بن دار معيار محاسبي لتطبيؽ محاسبة الموارد البشرية في البنوؾ.

 4-3الدراسات المقترحة-:
 -1دارسة مقارنة بيف البنوؾ اإلسظمية والتتارية لتطبيؽ محاسبة الموارد البشرية.
 -2سممية تطبيؽ محاسبة الموارد البشرية في البنوؾ .
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سرتو وض عظمة (√) سماـ اإلتابة المناسبة:
أوو  :المعمومات الشخصية:
الم مؿ العممي:
 Oنانوية عامة

 Oدراسا

 Oبكالوريوس

عميا

العمر :
 20Oس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنة ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي 29س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنة

30 Oس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنة إل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى 39س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنة

 40 Oس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنة

ف كنر
التق ص:
 Oمحاس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبة

 Oم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرفية

 Oإدار سعمػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ  Oسق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرة ( يرتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى

ذكرما).....
المركز الوظيفي:
 Oاإلدار العميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا  Oإدار الم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوارد البش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرية

المراتعة

Oاإلدار المالي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة  Oإدار

القبر:
 Oسقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف  5سػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنوا

 5 Oس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنوا

ف كنر
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 10 Oس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنوا
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نانيا :سبعاد الدراسة:

المتاؿ األوؿ – المقوما
ويتكوف مف نظنة محاور (النظاـ المحاسبي -الوعي -الهيكؿ التنظيمي)

المحور األوؿ  :سممية النظاـ المحاسبي.
الفقر

الرقـ

عالية
تدا

-1

يوفر النظاـ المحاسبي اإللكتروني
اسس عممية لتحديد تكمفة الموارد
البشرية.

-2

يوفر النظاـ المحاسبي سسس
عممية لقياس تكمفة الموارد البشرية
في البنؾ.

-3

يوفر النظاـ المحاسبي بيانا
مالية عف الموارد البشرية في
المركز المالي.

-4

يعد نظاـ المعموما

المحاسبي

اإللكتروني مناسبا لمحاسبة
الموارد البشرية.
-5

يوفر النظاـ المحاسبي اإللكتروني
سسس عممية لتحديد عا د الموارد
البشرية.

-6

مناؾ وضوا في القواعد
المحاسبية المتعمقة بمحاسبة
الموارد البشرية.
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عالية

متوسطة

منقفضة

منقفضة
تدا
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-7

مناؾ وضوا في مدقظ
البيانا

المحاسبية عف الموارد

البشرية.
-8

مناؾ وضوا في العمميا

التي

تتـ عف محاسبة الموارد البشرية.
-9

يعتبر مقرتا

النظاـ المحاسبي

عف الموارد البشرية سكنر وضوحا
في ظؿ النظاـ.
 -10توفر التقارير عف النظاـ
المحاسبي معموما
وم ش ار

دقيقة

عف العن ر البشري.
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المحور الثاني  :درجة الوعي بأهمية محاسبة الموارد البشرية
الفقر

الرقـ

عالية

عالية جدا

 -11تعػ ػ ػ ػ ػػد محاسػ ػ ػ ػ ػػبة المػػ ػ ػ ػ ػوارد
البشػرية حدينػػة النشػ لػػدة
البنؾ.
 -12تتوافر ريبة لدة البنؾ فػي
تطبيػ ػ ػػؽ محاسػ ػ ػػبة الم ػ ػ ػوارد
البشرية.
 -13يوتػػ ػ ػػد امتمػػ ػ ػػاـ بالبيانػػ ػ ػػا
والمعمومػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا

المتعمق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

بمحاسػ ػػبة الم ػ ػوارد البش ػ ػرية
لرسممتها.
 -14تنظػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر إدار البنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؾ
لموظفيه ػػا عم ػػى سنه ػػـ ن ػػرو
بشرية يتد تقيمها.
 -15ي ػ ػ ػ ػ ػ نر عن ػ ػ ػ ػ ػػر الم ػ ػ ػ ػ ػوارد
البشػ ػرية تػ ػ ني ار كبيػ ػ ار عمػ ػػى
سنشػ ػ ػػطة وفعاليػ ػ ػػا

البن ػ ػ ػػؾ

ممػػػا يسػػػاعد عمػ ػػى تطبيػػػؽ
محاسبة الموارد البشرية.
 -16تشػ ػ ػػت ادار البنػ ػ ػػؾ عمػ ػ ػػى
الت ميػ ػػؿ والتػ ػػدريد لمم ػ ػوارد
البشرية.
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متوسطة

منخفضة

منخفضة
جدا
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 -17تس ػ ػ ػ ػػهـ إدار البن ػ ػ ػ ػػؾ فػ ػ ػ ػ ػػي
تػػوفير التكنولوتيػػا الحدينػػة
الت ػ ػػي ت ػ ػػونر ف ػ ػػي محاس ػ ػػبة
الموارد البشرية.
 -18تر ػ ػ ػ ػػد اعتم ػ ػ ػ ػػادا

فػ ػ ػ ػ ػػي

الموازنػ ػػة لتاطيػ ػػة التػ ػػدريد
والت مي ػ ػ ػ ػػؿ لزي ػ ػ ػ ػػاد كف ػ ػ ػ ػػاذ
العن ر البشري.
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المحور الثالث  :أهمية الهيكل التنظيمي .
الفقر

الرقـ

عالية تدا

 -19يعد ميكؿ البنؾ سكنر وضوحا
لتطبيؽ محاسبة الموارد البشرية.
 -20تعد المهاـ وال ظحيا
المعتمد في ضوذ الهيكؿ
التنظيمي لمبنؾ سساس لتطبيؽ
محاسبة الموارد البشرية.
 -21يضمف التو يؼ الوظيفي
تطبيؽ محاسبة الموارد البشرية.
 -22يضمف التدوير الوظيفي تطبيؽ
محاسبة الموارد البشرية.
 -23تعد األنشطة والمس وليا
الممارسة سساسا في اعتماد
محاسبة الموارد البشرية.
 -24يسهـ مبدس الف ؿ بيف
المس وليا

في تطبيؽ محاسبة

الموارد البشرية.
 -25تسهـ المنظومة الرقابية في
تطبيؽ محاسبة الموارد البشرية.
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عالية

متوسطة

منقفضة

منقفضة
تدا
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المتاؿ الثاني  -درجة تحديد طرق القيا
الفقر

الرقـ

المحاسبي .

عالية
جدا

 -26تستقدـ التكمفة التاريقية في
قياس تكمفة الموارد البشرية في
الظروؼ العادية.
 -27تستقدـ التكمفة اإلستبدالية في
قياس تكمفة الموارد البشرية في
الظروؼ الاير العادية.
 -28تستقدـ تكمفة الفر ة البديمة
لممحافظة عمى عوا د الموارد
البشرية .
 -29يتـ استقداـ القيمة العادلة
لقياس تكمفة الموارد البشرية
في ظؿ التضقـ .
 -30يتـ استقداـ التدفقا

النقدية

المق ومة في حالة الركود
ايقت ادي.
 -31يتـ استقداـ التدفقا

النقدية

المستقبمية في حالة اينتعاش
ايقت ادي.
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عالية

متوسطة منخفضة

منخفضة
جدا
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المتاؿ الثالث  -درجة تطبيق يليات القيا
الفقر

الرقـ
 -32يتـ إعداد الموازنا

.
عالية
جدا

التقطيطية القا ة

بتكاليؼ الموارد البشرية استنادا إلى
البيانا

الفعمية.

 -33يتـ معالتة الرواتد واألتور وسقساط
اإلطفاذ استناداُ إلى الفتر المحاسبية.
 -34يتـ معالتة كمؼ التعييف وايقتيار
والتدريد في الموازنة كمفا رسسمالية.
 -35يتـ مسؾ دفاتر وستظ

الكترونية في

البنؾ قا ة بمعالتة بيانا

الموارد

البشرية.
 -36يتـ ف ؿ عنا ر التكاليؼ القا ة
بالموارد البشرية عف باقي عنا ر
التكاليؼ األقرة.
 -37يتـ الف ؿ بيف عنا ر تكاليؼ الموارد
البشرية طويمة ايتؿ والتكاليؼ
ايستنمارية.
 -38يتـ توزي عنا ر التكاليؼ القا ة
بالموارد البشرية الى حسابا

فرعية.

 -39يتـ رسممة التكاليؼ اإليرادية الم تمة
المتعمقة بالموارد البشرية في الميزانية
العمومية.

 -40يتـ إطفاذ الكمؼ الرسسمالية عمى سساس
العمر اإلنتاتي سو مد العقد.
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عالية

متوسطة

منخفضة
منخفضة
جدا
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المتاؿ الراب  -درجة المعوقات والصعوبات .
الرقـ
-41

الفقر

عالية
جدا

ي نر اإلف اا عف الموارد البشرية
بقيمة نقدية عمى سداذ العن ر
البشري.

-42

ليس مناؾ مشكمة عمى األنر
المحاسبي عف عن ر الموارد
البشرية في قانوف الض ار د.

-43

ليس مناؾ قبوؿ لدة العامميف في
البنؾ بفكر قياس الموارد البشرية
ك

-44

ؿ مف األ وؿ.

ليس مناؾ قبوؿ لدة العامميف في
البنؾ بفكر تقييـ الموارد البشرية
ك

-45

ؿ مف األ وؿ.

ليس مناؾ سساس عادؿ لقياس
قيمة العن ر البشري في ظؿ
القيمة العادلة.

-46

يتحفظ البنؾ عف اإلف اا عف
المعموما

المتعمقة بالموارد

البشرية حفاظا عميها.
-47

يتحفظ البنؾ عمى اإلف اا الكافي
عف تفا يؿ تكمفة الموارد البشرية
في القوا ـ المالية.
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عالية

متوسطة منخفضة

منخفضة
جدا
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-48

عدـ توفر معيار محاسبي يستوعد
محاسبة الموارد البشرية ويمزـ
تطبيقها.

-49

عوبة تحديد اإلمظؾ سو العمر
اإلنتاتي وذلؾ لطبيعة العن ر
البشري.

-50

عوبة قياس تكمفة الموارد البشرية
في إطار المحاسبة التقميدية.

-51

عوبة في اعتبار

يوات البنؾ

تكاليؼ الموارد البشرية ضمف
األ وؿ.
-52

يياد التشريعا

المالية الممزمة

لتطبيؽ محاسبة الموارد البشرية.
-53

ي تهتـ ادار البنؾ ببيانا
العن ر الموارد البشرية ألتؿ
الت ميؿ والتدريد.

-54

ليس مناؾ حؽ ممكية قانونية لمموارد
البشرية والذي يبرر معاممتها ك

ؿ

مف اي وؿ في البنؾ.

-55

ي تعتمد البنوؾ معالتا

محاسبية

موحد عف الموارد البشرية.

-56

عدـ قبوؿ المراتعيف اعتماد تقارير
قارم النظاـ المحاسبي التقميدي
يزيد مف

عوبة تطبيؽ محاسبة

الموارد البشرية.
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الجدول اإلحصائية
Case Processing Summary
N
Cases

Valid
Excludeda
Total

240
1
241

%
99.6
.4
100.0

a. Listwise deletion based on all
v ariables in the procedure.

Reliabi lity Statisti cs
Cronbach's
Alpha
.998

N of Items
56

One-Sample Test
Test Value = 3

m1
m2
m3
m4

t
8.079
2.688
6.266
.569

df
240
240
240
240

Sig. (2-tailed)
.000
.008
.000
.570
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Mean
Dif f erence
.55104
.19295
.43338
.04409

95% Conf i dence
Interv al of t he
Dif f erence
Lower
Upper
.4167
.6854
.0515
.3343
.2971
.5696
-.1086
.1968
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One-Sample Statistics
St d. Error
Mean
.072
.066
.070
.075
.073
.073
.067
.065
.080
.072
.068
.065
.067
.075
.070
.069
.064
.062
.074
.070
.076
.072
.075
.070
.071
.066
.075
.074
.079
.074
.071
.072
.070
.073
.069
.068
.070
.071
.071
.073
.093
.066
.076
.082
.079
.087
.070
.083
.080
.073
.074
.076
.080
.086
.089
.080

St d. Dev iation
1.110
1.017
1.090
1.166
1.138
1.136
1.034
1.007
1.235
1.125
1.061
1.012
1.037
1.160
1.079
1.077
.993
.970
1.152
1.093
1.176
1.125
1.158
1.081
1.107
1.021
1.161
1.153
1.220
1.148
1.105
1.115
1.093
1.134
1.067
1.060
1.094
1.108
1.095
1.141
1.448
1.029
1.173
1.278
1.233
1.349
1.080
1.292
1.236
1.139
1.143
1.174
1.244
1.339
1.375
1.235

Mean
3.22
3.59
3.56
3.53
3.68
3.73
3.65
3.75
3.54
3.60
3.73
3.75
3.50
3.38
3.55
3.49
3.62
3.64
3.50
3.58
3.40
3.53
3.37
3.41
3.49
3.24
3.17
3.30
3.20
3.14
3.11
3.52
3.58
3.41
3.56
3.54
3.33
3.38
3.29
3.28
2.75
3.27
3.00
2.88
2.93
2.93
3.26
2.98
3.27
3.19
3.21
3.22
3.14
2.83
2.84
3.02
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N
241
241
241
241
241
241
241
241
241
241
241
241
241
241
241
241
241
241
241
241
241
241
241
241
241
241
241
241
241
241
241
241
241
241
241
241
241
241
241
241
241
241
241
241
241
241
241
241
240
241
241
241
241
241
241
241

س1
س2
س3
س4
س5
س6
س7
س8
س9
س01
س11
س21
س31
س41
س51
س61
س71
س81
س91
س02
س12
س22
س32
س42
س52
س62
س72
س82
س92
س03
س13
س23
س33
س43
س53
س63
س73
س83
س93
س04
س14
س24
س34
س44
س54
س64
س74
س84
س94
س05
س15
س25
س35
س45
س55
س65
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مذكرة
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Finally, a number of recommendations were introduced of which the
significant ones were:
1- The administration should pay more attention to of human resources
accounting; there should be an integrated accounting system and a proper
organizational framework for applying the human resources accounting.
2- We must focas on the compietion between information systems and human
resources accounting systems in the bank.to organize the information
which related with human resources. It will work and produce its speciad
information because its concern in the national economic.
3- Its good to definite price and cost of human resources on the standards of
the historical cost. If the banks went to apply the counting of human
resources, because its very objectivite and easy to apple. It also concern
more agreement. With the known counting priciples.
4- It is necessary to essue counting standard to apple the counting human
resources in the bank.
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Abstract

Feasiblity of Applying Human Resources Accounting in
Banks Operating in Yemen Submitted by
This study aimed at determining the feasiblity of applying human resources
accounting in banks Operating in Yemen, application components, measurement
methods and techniques, and difficulties and obstacles. To achieve this objective,
(277) copies of questionnaire were distributed over the banks operating in Yemen that
posted offices in the higher administration, human resources administration, financial
administration, and auditors. 250 copies of the questionnaire returned back to the
researcher, (9) of them were not appropriate for statistical analysis; that (241) copies
(i.e. 87%) were valid copies for analysis.
For analyzing the data, a descriptive analycal methodology was used represented in the
theoretical part of This study;
Based on the results of the analysis, This study revealed anumber of findings of which
the significant ones were:
1. The banks were qualified to apply the human resources accounting because the
administration wes awere of the importance of the human resources accounting
in addition to the availabitity of proper accounting system and organizational
framework which might help in application.
2. The banks had accounting measurement techniques for Applying the human
resources accounting.
3. There was a clear mechanism that helped in applying human resources
accounting in The banks Operating in Yemen.
4. There were no difficulties or obstacles hindering the application of human
resources accounting in The banks opetating in Yemen.
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