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 : ص ملخال

بدددوادر اماتمدددام بهدددا مدددن قبددد  تعددددل المحاسدددبة عدددن المدددوارد البشدددرية مدددن الموادددوعات الحدي دددة  سدددبيا, حيدددث  هدددرت    

المحاسدددبين مندددل أوائددد  السدددبعينات مدددن القدددرا الماادددي, ومدددن أجددد  التعدددر  علدددو أاميدددة المدددوارد البشدددرية  دددي ادددل  الوحددددات 

امقتصددادية الملتل دددة ,ومدددن  دددم دراسدددة مجموعدددة مدددن األسددداليت العلميددة التدددي يمتدددن أا تسددداام وتسددداعد  دددي تقيددديم تلددد  المدددوارد 

لل  شدد ا أيدددة مددوارد أ دددرم يددتم اسددت ماراا  دددي الوحدددات امقتصدددادية  ددي سددبي  تحقيددد  أادددا ها  ومدددن بصددورة ماليددة شددد  ها بدد

المالحدددن أا حركدددة  مدددو وتطدددور الشدددركات المسددداامة عربيدددا وعالميدددا اتلدددلت عددددة اتجاادددات سدددريعة ممدددا يتطلدددت الحاجدددة إلدددو 

لللدددد  مرحلددددة اسلددددالح وت سدددديس ايتليددددة المددددوارد البشددددرية التددددي تولددددم ب  هددددا تمتلدددد  المهددددارات ال تريددددة والتتنولوجيددددة 

مناسدددبة لوادددن اللبندددات األساسدددية للقاعددددة البشدددرية العلميدددة وال نيدددة, لنشدددر  قا دددة  عدددم محاسدددبة المدددوارد البشدددرية, ور دددن وتيدددرة 

 عريدددة الدددوما بدددين المرسسدددة واأل دددراد, وبمدددا يدددنعتس علدددو إيجابيدددة العمليدددة اس تاجيدددة واللدميدددة   ولدددلل  تهدددد  ادددل  الدراسدددة 

لدددي  إيجددداد أ رددد  الطدددرو لتقيددديم المدددوارد البشدددرية وتقويمهدددا, لبلدددورة م هدددوم المحاسدددبة عدددن المدددوارد البشدددرية  دددي الشدددركات إ

 المساامة بدولة التويت  

 ولذلك سعت هذه الدراسة إلي مساعدة اإلدارة في الشركات المساهمة بدولة الكويت علي ما يلي :

 عباا الحالية والمتوقعة التلطيط السليم للقوم العاملة لمواجهة األ 

   تقدير امست مارات التي توجهها اسدارة  ي بناا تنعيمها اس سا ي 

  تحديدددد أ رددد  مجدددامت امسدددت ادة مدددن األلدددول البشدددرية وذلددد  عدددن طريددد  قيدددا  العائدددد مدددن اسدددتلدام ادددل  األلدددول

 مالية واس تاجية اس سا ية  وتحديد التتاليم الحقيقية لألعمال مما يساعد علو اتلاذ القرارات المالئمة ال
 

Abstract 

      The accounting for the human resources of a relatively modern subjects, where the signs of 

attention by accountants have emerged since the early seventies of the last century, and in order to 

recognize the importance of human resources in these different economic units, and then study a 

range of scientific methods that can contribute and help in evaluating these financial resources 

would thus like any other resources to be invested in economic units in order to achieve their goals. 

It is noted that the growth of the movement and the development of joint stock companies 

regionally and globally has taken a few swift trends, which requires the need for human resources, 

described as possess the intellectual and technological skills to create a phase of reform and the 

establishment of appropriate to put the basic building blocks of the base of scientific, technical and 

human, to disseminate the culture of accounting and human resources systems, and raise the pace of 

structural theory of loyalty between the institution and the individual, and as reflected in the 

positive production and service process. Therefore, this study aimed at finding the best ways to 

evaluate the human resources and straightened, to crystallize the concept of accountability for 

human resources in contributing to the State of Kuwait companies  

     Therefore, this study sought to assist management in joint-stock companies in Kuwait on the 

following: 

 Proper workforce planning to meet current and projected burdens  

 Estimation of investment directed by management in building a humanitarian organization  
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 Determining the best areas to take advantage of human assets and by measuring the yield of the use 

of these assets and determine the true cost of the work, which helps to take appropriate decisions 

and financial productivity humanity 
 

 مقدمة : 

 تيجدددة سدراه أاميدددة األ دددراد باعتبدددارام احدددد أادددم المدددوارد التدددي  1691بددددأ اماتمدددام بمحاسدددبة المدددوارد البشدددرية مندددل عدددام 

ات والتغيدددرات السدددريعة  دددي بيئدددة األعمدددال المعالدددرة تلعدددت دورا بدددارنا  دددي  جددداح المنعمدددة واسدددتمراراا  و دددي  ددد  التطدددور

والتحددددول إلددددو اقتصدددداد المعر ددددة, تمايددددد اماتمددددام بددددالموارد البشددددرية إذ ألددددبحت تم دددد  احددددد المددددد الت األساسددددية لنجدددداح 

 المنعمة وتحقي  أادا ها اسستراتيجية   

ميددددة امقتصددددادية , ومددددن  ددددالل قيامهددددا و تلعددددت المددددوارد البشددددرية المتعلمددددة والمتدربددددة , دورا رئيسدددديا  ددددي تحقيدددد  التن

باكتشدددا  واسدددتغالل المدددوارد الطبيعيدددة , وجعلهدددا لدددالحة لالسدددتعمال  دددي العمليدددة اس تاجيدددة      وا تل دددت النعدددرة إلدددو دور 

المدددوارد البشدددرية  دددي العمليدددة اس تاجيدددة , بدددا تال  الدددنهن الدددلا ت  دددل بددده البلدددداا ,   دددي البلدددداا ذات الدددنهن امشدددتراكي  , 

ي تعتبدددر العمددد  ألدددال للقيمدددة , تنعدددر إلدددو المدددوارد البشدددرية , علدددو أ هدددا العامددد  األساسدددي  دددي اس تدددا    أمدددا  دددي البلدددداا والتددد

ذات الددددنهن الرأسددددمالي  ,  تعتبراددددا عددددامال مددددن عوامدددد  اس تددددا  , بجا ددددت األرا ورأ  المددددال والتنعدددديم   وترجددددن بدددددايات 

لماويدددة األسدددا  لموادددوا محاسدددبة المدددوارد البشدددرية لددددم امقتصددداديين اماتمدددام بدددالموارد البشدددرية , والتدددي تعتبدددر حجدددر ا

( ,  Human Capitalالتالسددديتيين األوائددد  والمتلصصدددين بهدددلا المجدددال , وحينمدددا سدددعوا  حدددو قيدددا  األلددد  البشدددرا  

 وعملدددوا علدددو تطدددوير بعدددل النعريدددات اللالدددة بقيدددا  القيمدددة امقتصدددادية لأللددد  البشدددرا , وكددداا جددد  ااتمدددامهم منصدددبا

علدددو قياسدددها علدددو مسدددتوم امقتصددداد القدددومي , أك دددر منددده علدددو مسدددتوم الوحددددة امقتصدددادية ,  ردددال عدددن أا تركيدددمام كددداا 

 مقتصرا علو امست مارات  ي قطاعي التعليم والصحة  

ة ( لتحديدددد القيمدددة النقديدددة للمدددوارد البشدددريWilliam Pettyويرجدددن تددداريا المحاولدددة األولدددو ,التدددي قدددام بهدددا ولددديم بيتدددي   

( ميالديدددة , والتدددي أوادددب  يهدددا , بددد ا المدددوارد البشدددرية , ادددي عنصدددر حاسدددم مدددن  دددروة األمدددة , ويمتدددن 1691إلدددو سدددنة  

 قياسها من  الل العم  اللا تقدمه , واللا يجت أ ل  بالحسباا عند تقدير تل  ال روة   

 الشركات المساهمة الكويتية .ويسعي هذا البحث إلي التعرف علي واقع تطبيق نظم محاسبة الموارد البشرية في 
 

 مشكلة البحث  :  

يشددت  اس صدداح عددن المددوارد البشددرية اددرورة ملحددة بالنسددبة للشددركات  ددي العددالم  عددرا لعملهددا  ددي بيئددة سددريعة التطددور 

وشدددديدة التندددا س, إذ أا تدددو ير المعلومدددات حدددول ادددل  المددددوارد والجهدددود المبلولدددة  لتطويرادددا وتنميتهدددا يدددو ر مرشدددرا علددددو 

قددددرة ادددل  الشدددركات للولدددول إلدددو أاددددا ها اسسدددتراتيجية وتحقيددد  الميدددمة التنا سدددية, لدددلل  بدددرنت الحاجدددة إلدددو معر دددة  مددددم

 صدددائل الشدددركة التدددي تلعدددت دورا  دددي تحديدددد مسدددتوم اس صددداح عدددن المدددوارد البشدددرية  دددي التقدددارير الماليدددة, مدددن أجددد  

 دة مستلدمي تل  التقارير  ي عملية اتلاذ القرارات  تحسين مستوم الا اس صاح وتو ير معلومات أك ر مالئمة لمساع

وفيييي  يييور ميييا قيييرعه الباحيييث وتعيييرا لييي  ميييت دراسيييات ومقييياب ت ا يمكيييت تلخييييص مشيييكلة البحيييث فيييي محاولييية اإل ابييية 

 عت التساؤالت التالية : 

 ( ا  ير ر حجم الشركة  ي مستوم اس صاح عن الموارد البشرية  ي التقارير المالية السنوية؟1  

 (  ا  ير ر عمر الشركة  ي مستوم اس صاح عن الموارد البشرية  ي التقارير المالية السنوية؟2 

 ( ا  تر ر ربحية الشركة  ي مستوم اس صاح عن الموارد البشرية  ي التقارير المالية السنوية؟3 
  

 : عهداف البحث   

 فى  ور مشكلة البحث وفرو   يهدف هذا البحث إلى :

  مدا ت  ير حجم الشركة  ي مستوم اس صاح عن الموارد البشرية  ي التقارير المالية السنوية التعر  علي (1)

    مدا ت  ير عمر الشركة  ي مستوم اس صاح عن الموارد البشرية  ي التقارير المالية السنويةالتعر  علي  (2)

  ي التقارير المالية السنوية  مدا ت  ير ربحية الشركة  ي مستوم اس صاح عن الموارد البشريةالتعر  علي   (3)

 

 فروا البحث :   
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 بنار على مشكلة البحث والدراسات السابقةا تم صياغة فروا البحث على النحو التالي: 

 يت  ر مستوم اس صاح عن الموارد البشرية  ي التقارير المالية السنوية بحجم الشركة   (1)

 ر المالية السنوية بعمر الشركة  يت  ر مستوم اس صاح عن الموارد البشرية  ي التقاري (2)

 يت  ر مستوم اس صاح عن الموارد البشرية  ي التقارير المالية السنوية بربحية الشركة   (3)
 

 منهجية البحث :   

 تتضمت منهجية البحث عدة عناصر هي كما يلي : 

 ( عنواع البيانات : 1)

ت ميييت البيانيييات هميييا البيانيييات الاانويييية والبيانيييات ا وليييية يعتبييير هيييذا البحيييث ميييت عنيييواع البحيييوم الوصييي ية ا ويسيييتخد  نيييوعي   

  
  

 البيانات الاانوية :  (ع )

اعتمدددد الباحدددث علدددو مجموعدددة مدددن البيا دددات ال ا ويدددة الالنمدددة لتحقيددد  أاددددا  البحدددث , وتتم ددد   دددي بيا دددات عدددن م هدددوم 

ة  , وكي يدددة اس صددداح عدددن محاسدددبة المدددوارد البشدددرية , وم هدددوم محاسدددبة المدددوارد البشدددرية , أاددددا  محاسدددبة المدددوارد البشدددري

المددوارد البشدددرية  ددي القدددوائم الماليددة  , وقدددام الباحددث بالحصدددول علددو البيا دددات ال ا ويددة مدددن مصددادراا الملتل دددة , ومددن أامهدددا 

المراجددددن العربيددددة واألجنبيددددة والمجددددالت والدددددوريات العلميددددة , واألبحدددداث المنشددددورة للجهددددات ذات الصددددلة بمجددددال البحددددث , 

 ت والتقارير المتاحة بالجهان المركما للتعبئة العامة واسحصاا , والشركات المساامة التويتية   واسحصائيا
 

 

 البيانات ا ولية :  (ب )

باسادددا ة إلدددو البيا دددات ال ا ويدددة التدددي تسددداعد علدددو بلدددورة مشدددتلة وأسدددئلة البحدددث , ولددديا ة  رواددده , ولتحديدددد المالمدددب 

د علددددو البيا ددددات األوليددددة مددددن  ددددالل قائمددددة استقصدددداا موجهدددده إلددددو العدددداملين األساسددددية لمجتمددددن البحددددث ,  قددددد تددددم امعتمددددا

 بالشركات المساامة التويتية موان الدراسة   
  

 مجتمع البحث :

يشدددير مجتمدددن البحدددث مدددن وجهدددة النعدددر اسحصدددائية علدددو أ دددهظجمين الم دددردات التدددي تم ددد  العددداارة موادددوا البحدددث , 

مجتمددن اددلا البحددث يتتددوا مددن  مددن البيا ددات حولهددا ظ , و ددي اددوا ذلدد   دد اوتشددتره  ددي لدد ة معينددة أو أك ددر , ومطلددو  ج

المددددديرين المدددداليين العدددداملين  ددددي الشددددركات المسدددداامة التويتيددددة ومدددددققي الحسددددابات اللددددارجيين لتلدددد  الشددددركات ,والوسددددطاا 

 الماليين العاملين  ي سوو التويت لألوراو المالية    
 

 عينة البحث: 

( مدددن 91( مدددن  ئدددة المدددديرين المددداليين ,  91ل ئدددات ال ال دددة المشدددار إليهدددا  دددي مجتمدددن البحدددث ,  تدددم ا تيدددار عيندددة مدددن ا   

( 121( قائمدددة استقصددداا , وتدددم اسدددتعادة  111( مدددن  ئدددة الوسدددطاا المددداليين, وتدددم تونيدددن  91 ئدددة المددددققين اللدددارجيين , و 

 قائمة منهم كا ت لالحة للتحلي  اسحصائي   
 

 متغيرات البحث : 

 المتغير التابع : عوال: 

يتم دد  المتغيددر التددابن  ددي الدراسدددة الحاليددة بمرشددر اس صدداح عدددن المددوارد البشددرية وقددد اتبدددن المددنهن المسددتلدم  ددي العديدددد 

لتحديدددد ادددلا المتغيدددر  ويشدددير مرشدددر اس صددداح عدددن المدددوارد البشدددرية إلدددو مسدددتوم أو درجدددة اس صددداح السدددابقة مدددن الدراسدددات 

الماليدددة للبندددوه, وتماشددديا مدددن أاددددا  الدراسدددة, م يقددديس ادددلا المرشدددر جدددودة اس صددداح عدددن  عدددن ادددل  المدددوارد  دددي التقدددارير

 Human)المددددوارد البشددددرية بدددد  يقدددديس مدددددم اس صدددداح عنهددددا  قددددط  ولتطددددوير مرشددددر ل  صدددداح عددددن المددددوارد البشددددرية 

Resource Disclosure Index)  دددي ادددل  الدراسدددة, تدددم بنددداا قائمدددة مرجعيدددة (Checklist)   التدددي ينبغدددي علدددو لل قدددرات

بامعتمددداد علدددو األدبيدددات ذات الصدددلة والقدددوائم التدددي اسدددتلدمت  دددي البنددد  اس صددداح عنهدددا بلصدددوب المدددوارد البشدددرية وذلددد  

  قرة اي: 19الدراسات السابقة وتطويعها بما ينسجم من بيئة العم  األرد ية, وتترمن ال  القائمة 
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  عدد العاملين 

  مراالت العاملين 

 برئيس وأعراا مجلس اسدارة والمدراا التن يليين  ي اسدارة العليا  معلومات تعري ية 

   )سياسات الموارد البشرية  كامستقطا , والتعيين 

  )طط إحالل المدراا التن يليين    ي حالة تره العم  ألا سبت كاا  

  اللطط المستقبلية لتنمية الموارد البشرية 

  أ شطة التدريت والتطوير 

 داا العاملينمعايير تقييم أ 

 أساليت تح يم العاملين وح هم علو اسبداا 

 امستقامت والتعيينات 

  معدل دوراا العم 

 متا ئات األداا الجيد 

 متا ئات  هاية اللدمة 

 الممايا الملتل ة المقدمة للعاملين 

 رواتت وممايا ومتا ئات رئيس وأعراا مجلس اسدارة والمدراا التن يليين  ي اسدارة العليا 

 من تعميم العالقات امجتماعية من العاملين  كالنشاطات التر يهية والرحالت السياحية(  برا 

 Un-weighted Disclosure)ولدددددم يدددددتم  دددددي ادددددل  القائمدددددة إعطددددداا أوناا ل قدددددرات اس صددددداح المطلوبدددددة  

Checklist) دددرو جدددوارا  وذلددد  اسدددتنادا إلدددو الدراسدددات ذات الصدددلة باس صددداح بشدددت  عدددام والتدددي أ دددادت ب  ددده م يوجدددد 

 ;Robbins & Auston, 1986)بددين النتددائن التددي يددتم التولدد  إليهددا سددواا أعطيددت أوناا لهددل  ال قددرات أم لددم تعطددو 

Chow & Wong-Boren, 1987; Zarzeski, 1996) وعلددو ذلدد   دد ا كدد   قددرة  ددي القائمددة المرجعيددة المسددتلدمة   

( إذا كدداا البندد  قددد أ صددب عنهددا  عددال  ددي تقددارير  الماليددة 1يمددة  ك قددرات لمرشددر اس صدداح  ددي اددل  الدراسددة يددتم إعطا اددا الق

(  ددي حالددة عدددم قيامدده باس صدداح عنهددا  وقددد اسددتلدم أسددلو  تحليدد  المحتددوم لتحديددد ال قددرات التدددي 1ويددتم إعطا اددا القيمددة  

ايددة لتحديددد ال قددرات التددي قددام البندد  باس صدداح عنهددا  عددال, حيددث تددم   حددل التقددارير الماليددة السددنوية للبنددوه محدد  الدراسددة بعن

تدددم اس صددداح عنهدددا ومقار تهدددا مدددن ال قدددرات التدددي ينبغدددي اس صددداح عنهدددا والدددواردة  دددي القائمدددة المرجعيدددة المسدددتلدمة ك قدددرات 

(  وقددد اسددتلدمت المعادلددة التاليددة لحسددا  1أو  1لمرشددر اس صدداح  ددي اددل  الدراسددة لغايددة إعطدداا القدديم المشددار إليهددا أعددال   

 ن الموارد البشرية لت  بن :مرشر اس صاح ع

DI = AD ÷ RD 

 حيث أا:

 DI مرشر اس صاح عن الموارد البشرية = 

 ADعدد ال قرات التي أ صب البن  عنها  عال = 

RD  الحد األعلو لعدد ال قرات  ي المرشر= عدد ال قرات التي ينبغي علو البن  اس صاح عنها) 
 

 : المتغيرات المستقلة:  ثانيا

 :  يرات المستقلة في هذه الدراسة بخصائص الشركات المساهمة التاليةحددت المتغ

حجدددم الشدددركة: انددداه عددددة مرشدددرات يمتدددن اسدددتلدامها لقيدددا  حجدددم المنعمدددة م ددد  مجمدددوا الموجدددودات وقيمدددة رأ  المدددال  -1

ة , وقدددد تدددم وحجددم المبيعدددات وعددددد العددداملين, و دددي اددل  الدراسدددة تدددم ا تيدددار مجمدددوا الموجدددودات كمرشددر لقيدددا  حجدددم الشدددرك

 ;Hossain, 2008)قيددددا  حجددددم المنعمددددة مددددن  ددددالل مجمددددوا الموجددددودات  ددددي العديددددد مددددن الدراسددددات السددددابقة م دددد  

Hussainey, Elsayed & Abdel Razik, 2011)   
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عمددر الشددركة: يقددا  عمددر المنعمددة عددادة بددال ترة منددل ت سيسددها أو منددل تسددجيلها  ددي السددوو المددالي  وأل ددراا اددل  الدراسددة  -2

اسدددتلدام المددددة التدددي قرددديت مندددل ت سددديس الشدددركة كمرشدددر لقيدددا  عمدددر , وقدددد اسدددتلدم المرشدددر المدددلكور لقيدددا  عمدددر تدددم 

  (Hossain, 2008; Bayoud, Kavanagh & Slaughter, 2012)المنعمة  ي دراسات سابقة كدراسة 

ت الدراسدددات السدددابقة ذات الصدددلة ربحيدددة الشدددركة : تشدددير الربحيدددة إلدددو قددددرة المنعمدددة علدددو توليدددد األربددداح, وقدددد اسدددتلدم -3

ومعدددددل العائددددد علددددو حقددددوو الملتيددددة  (ROA)العديددددد مددددن المرشددددرات لقيددددا  الربحيددددة كمعدددددل العائددددد علددددو الموجددددودات 

(ROE)  و معددددل العائدددد علددددو المبيعدددات(ROS)  و يراددددا, وتبدددين مراجعددددة ادددل   الدراسددددات أا معددددل العائددددد علدددو حقددددوو

كمرشدددر للدملدددة علدددو الربحيدددة ومدددن أم لدددة الدراسدددات التدددي اسدددتلدمت المرشدددر  قدددد اسدددتلدم بشدددت  واسدددن (ROE)الملتيدددة 

  و ددي  (Barako, Hancock & Izan,  2006; Malyadi & Anwar, 2012)المددلكور كمقيددا  للربحيددة دراسددة

 ال  الدراسة استلدم مرشر معدل العائد علو حقوو الملتية لقيا  متغير الربحية 
 جن

 

 نموذج البحث : 

 (OLS)نمييييوذج ل نحييييدار المتعييييدد الختبييييار فر يييييات الدراسيييية واسييييتخدمت  ريقيييية المربعييييات الصييييغر   تييييم تطييييوير

 لتقديره. وفي  ور ذلك يتخذ النموذج المستخد  الشكل اآلتي: 

Y=  +  X1 +   X2 +  X3   +  

 حيث: 

Y   مرشر اس صاح المحاسبي عن الموارد البشرية =DI) 

 = الحد ال ابت  

  to مي  ام حدار(  = معامالت ام حدار  

X1  حجم الشركة( = اللو اريتم الطبيعي لمجموا الموجودات  

X2 عمر الشركة( = عدد السنوات التي مرت علو الت سيس  

X3  ربحية الشركة( = معدل العائد علو حقوو الملتية (ROE)  

 =  ط  التقدير العشوائي  
 

 اإل ار النظري للبحث : 

لمتعددددار  عليدددده أا النعريددددة المحاسددددبية تقليددددديا اعتمدددددت علددددو معالجددددة جميددددن الن قددددات المن قددددة علددددو التو يددددم مددددن ا

والتدددددريت واألجددددانات الدراسددددية والت ددددرل العلمددددي وجميددددن الن قددددات األ ددددرم المرتبطددددة بتطددددوير وتنميددددة قدددددرات المددددوارد 

المن قددة  يهددا, وبعددد ذلدد  تق دد   ددي كشددم اسيددرادات  البشددرية علددو أ هددا مصددرو ات جاريددة   إيراديددة ( تحمدد  لحسددابات ال تددرة

والمصدددرو ات لتلددد  السدددنة, ولدددم تقدددم معالجتهدددا باعتبارادددا   قدددات رأسدددمالية تعهدددر  دددي كشدددم المركدددم المدددالي, ويدددتم إط ا ادددا 

علدددو طدددول  تدددرة امسدددت ادة المتوقعدددة مدددن ذلددد  امسدددت مار, وعلدددو النقددديل مدددن ذلددد  عالجدددت جميدددن الن قدددات المن قدددة  دددي سدددبي  

يدددادة الطاقدددة اس تاجيدددة للموجدددودات الماديدددة, علدددو أ هدددا   قدددات رأسدددمالية يتطلدددت رسدددملتها وإط ائهدددا علدددو مددددم امسدددت ادة ن

 المتوقعة  

إا تدددريت وتطددوير وتنميددة المددوارد البشددرية كي مددا ات دد  دو مددا تحديددد وسدديلة لتقيدديم العائددد علددو ذلدد  امسددت مار, أو حتددو  

لدددة بمقار دددة التلدددم التدددي تتتبدددداا  عليدددا مدددن المندددا ن المت تيدددة منهدددا  وقدددد أوادددب أحدددد البددداح ين الم اادددلة بدددين امسدددت مارات البدي

سددددبت بقدددداا اسجددددرااات المحاسددددبية التقليديددددة علددددو حالهددددا , عندددددما  أشددددار  ددددي منعمددددات األعمددددال إلددددو أا التنعدددديم الجيددددد 

مدددن ملدددموا البرددداعة, و دددي الوقدددت والشدددلل المللدددل والدددو ي , ربمدددا يعدددداا مدددن أك دددر الموجدددودات أاميدددة , بالمقار دددة 

الحاادددر , يبددددو ا ددده م يوجدددد مجدددال لقيدددا  بعدددل العنالدددر بشدددرط أو بوحددددة أو بمصدددطلب الددددومر أو أا عملدددة, وم يدددتم 

تمييمادددا كموجدددودات اقتصدددادية, ولتدددن الدددلا سددداعد  دددي التسدددليم بالمحدددددات العديددددة للميما يدددة العموميدددة التقليديدددة, ادددو عدددداا 

( موادددوا جددددل و قددداط كبيدددرين طيلدددة عقددددين H.R.Aية( لقدددد بقدددي موادددوا محاسدددبة المدددوارد البشدددرية  كشددد ا بالحالدددة المال

( ,  Pyle( , وبايددد)     Brummetمدددن الدددممن , والدددرواد األوائددد  لهدددلا المجدددال المحاسدددبي الجديدددد , أم دددال بريمدددت            

تميددددمة  ددددي تطددددوير م دددداايم وإجددددرااات القيددددا  ( , بددددللوا جهددددودا م Likert( , وليتددددرت    Flamholtsو )دددد)ال مهددددولتم   

 اللالدددة بدددالموارد البشدددرية , وسددداعدام  دددي ذلددد  , اا المحاسدددبة ألدددبحت أك دددر إدراكدددا ألاميدددة المحاسدددبة علدددو المدددوارد 

البشددرية المتعلمددة والمتدربددة ولغددرا الولددول الددو مجموعددة مددن الحقددائ  عددن محاسددبة المددوارد البشددرية , التددي تسدداعد  دددي 

لا المجدددال المحاسدددبي , كددداا األجددددم إلقددداا الردددوا علدددو بعدددل التعددداريم التدددي قيلدددت بدددلل  اللصدددوب   قدددد معر دددة و هدددم اددد
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Human Resource Accounting  لبشددددرية   ب  هددددا عمليددددة , محاسددددبة المددددوارد ا 1613(  ددددي تقريراددددا الصددددادر سددددنة

 تحديد وقيا  البيا ات المتعلقة بالموارد البشرية , وإيصال تل  المعلومات إلو األطرا  المست يدة(  

إا تحديددددد رأ  المددددال البشددددرا وتمييددددم  وقياسدددده بغددددرا تددددو ير المعلومددددات للمسددددت يدين لتتددددوا مرجعددددا مهمددددا ل  بددددات, 

ادة  ددددي تحسددددين  وعيددددة التشددددو  الماليددددة ودمددددن متغيددددر رأ  المددددال والتقيدددديم ويصددددت الغددددرا مددددن اسددددتعمال المحاسددددبة عدددد

(  , ب  هدددا   مصدددطلب يسدددتلدم لولدددم مقترحدددات   David Son and Weilالبشدددرا  يها وعر هدددا دا يدددد سدددوا و ويددد   

متنوعددددة , تبحددددث  ددددي التقريددددر عددددن المددددوارد البشددددرية , وت كيددددد أاميتهددددا  ددددي تحقيدددد  أربدددداح المنعمددددة ومجمددددوا ألددددولها ( 

(  دددي تعريدددم محاسدددبة المدددوارد البشدددرية    ب  هدددا تسدددتلدم م هدددوم  Baruch and Schwartzبدددارط وشدددوارتم    وذادددت 

المدددوارد البشدددرية كموجدددودات تحددددد كلدددم امسدددت مار  يهدددا وكلدددم الن ددداذ ذات الصدددلة , و دددي بعدددل الحدددامت تقددددر وتراقدددت 

 يم بعل الباح ين , كما ي تي :علو القيمة امقتصادية للتنعيم البشرا (   وقام بروميت بتلليل تعار

إن المحاسييييبة عييييت المييييوارد البشييييرية ا هييييي عملييييية توسيييييع منطقييييية لمييييد  المحاسييييبة فييييي المشييييروعا حيييييث تتضييييمت 

 النواحي اآلتية:

    عملية قيا  وتقرير ال عالية البشرية  ي المنعمة 

 الحالة عبر األنمنة  عملية تقدير حالة الموارد البشرية دا   مشروا معين , وقيا  التغيرات  ي ال   

  عملية تو ير المعلومات عن األ راد والمجموعات دا   المشروا لمتللا القرارات سواا دا   المشروا و ارجه 
 

أمدددا     المهدددولتم ((  يعر هدددا ب  هدددا  عبدددارة عدددن عمليدددة التعدددر  علدددو المدددوارد البشدددرية وقياسدددها وتولدددي  المعلومدددات     

 لددددار القدددرارات, وادددي تتردددمن تحديدددد التتددداليم التدددي تتحملهدددا المشدددروعات مقابددد  جمدددن المتعلقدددة بهدددا إلدددو الملتصدددين ب

 وا تبار, وتو يم, وت جير, وتدريت الموارد البشرية وقيا  قيمتها للمشروا( 

أمدددا مددداتم ويسدددرا ,  قدددد عر دددا محاسدددبة المدددوارد البشدددرية , ب  هدددا   عمليدددة تقددددير القيمدددة الماليدددة للمدددوارد البشدددرية , أ دددرادا 

 أو جماعات  ي المنعمات والمجتمن , متابعة التغيرات التي تطرأ علو قيمتها علو طول الوقت  

ويدددرم الباحدددث أ ددده يمتدددن تعريدددم محاسدددبة المدددوارد البشدددرية ب  هدددا القيمدددة الحقيقيدددة التدددي تعتدددس ألدددول العنصدددر البشدددرا 

ة            اميراديدددة ( للمرسسدددة   والتدددي بجميدددن متغيراتددده ال نيدددة واس سدددا ية التدددي ترتبدددت علدددو جا دددت المصدددرو ات الجاريددد

 تم   است مارات طويلة األمد والتي تتعل  بتطوير  وتدريبه واستلدامه  

أا  مدددو وتطدددور  (Flamholtz, 1971)وتت ددد  األدبيدددات المحاسدددبية علدددو أاميدددة محاسدددبة المدددوارد البشدددرية,  قدددد بدددين 

مدددر الدددلا يحدددتم تدددو ير مقددداييس لتل دددة وقيمدددة ادددل  المدددوارد  وطبقدددا لددد) المنعمدددة يدددرتبط بددداسدارة ال اعلدددة لمواردادددا البشدددرية األ

(Likert, 1967)  ددد ا التلطددديط الطويددد  األجددد  الدددلا يركدددم بشدددت  كبيدددر علدددو المتغيدددرات التميدددة اللالدددة بدددالموارد  ,

رة ادددل  ( أا محاسدددبة المدددوارد البشدددرية تسددده  إدا(Porwal, 1993البشدددرية يتدددوا أك دددر  ائددددة علدددو المددددم البعيدددد  ويدددرم 

المدددوارد بت دددااة و اعليدددة, واا التقريدددر عدددن قيمدددة المدددوارد البشدددرية يسددداعد مسدددتلدمي القدددوائم الماليدددة  دددي اتلددداذ قدددراراتهم 

الملتل دددة, باسادددا ة إلدددو أا معددددل العائدددد المحتسدددت علدددو أسدددا  األ دددل بنعدددر امعتبدددار المدددوارد الماديدددة والبشدددرية معدددا يتدددوا 

تُسدددتلدم  Gupta, 2003)تمدددين بمعر دددة مصدددادر القدددوة الدا ليدددة  دددي المنعمدددة  وبحسدددت  أك دددر واقعيدددة لتلبيدددة احتياجدددات المه

محاسددددبة المددددوارد البشددددرية كدددد داة لتددددو ير احتياجددددات اسدارة مددددن المعلومددددات ذات العالقددددة بهددددل  المددددوارد  ددددي المنعمددددة  كمددددا 

الدددية القابليدددة للمقار دددة ( بددد ا إ هدددار األلدددول البشدددرية  دددي القدددوائم الماليدددة يميدددد مدددن   (Hermanson, 1986يركدددد

والشدددمول والتدددرابط   وتعدددد محاسدددبة المدددوارد البشدددرية ادددرورية لتدددو ير تقدددارير ماليدددة سدددليمة لمسددداعدة اسدارة علدددو التلطددديط 

    (Brummet, Flamholtz & Pyle, 1968)واتلاذ القرارات الصائبة  ي ملتلم المجامت 

ألسدددواو الماليدددة التدددي تبحدددث عدددن معلومدددات يمتدددن امعتمددداد عليهدددا إا اس صددداح عدددن المدددوارد البشدددرية لدددار مطلبدددا ملحدددا ل

ومالئمدددة لعمليدددة لدددنن القدددرار حيدددث تعدددد المعلومدددات ذات العالقدددة بدددالموارد البشدددرية مالئمدددة بهدددلا الصددددد سعطائهدددا مرشدددرات 

 & Hidalgo, Garcia-Meca)حدددول أداا المنعمدددة وربحيتهدددا المسدددتقبلية وشددد ا ية المعلومدددات التدددي يدددتم التقريدددر عنهدددا

Martinez, 2011)  كمددا يسددهم اس صدداح عددن معلومددات المددوارد البشددرية  ددي تحسددين سددمعة ولددورة المنعمددة  ددي أذادداا  

   (Gmerschlag & Moeller, 2011)ألحا  المصالب الرئيسين كالعمالا والمست مرين والعاملين والموردين 

المتعلقدددة بدددالموارد البشدددرية  دددي التقدددارير الماليدددة وتشدددجين ولقدددد تمايدددد اماتمدددام  دددي ابو دددة األ يدددرة بتدددو ير المعلومدددات 

اس صددداح الطدددوعي عنهدددا  دددي العديدددد مدددن دول العدددالم, كمدددا تناولدددت العديدددد مدددن الدراسدددات قردددية اس صددداح عدددن ادددل  المدددوارد  

التددي ا تبدددرت العالقدددة بددين اس صددداح الطدددوعي  دددي  (Cooke, 1989)ومددن الدراسدددات التدددي تصدددت لهدددلا الموادددوا  دراسددة

لتقدددارير الماليدددة السدددنوية للشدددركات السدددويدية وبعدددل  صدددائل الشدددركة, وشدددتة  اس صددداح عدددن المدددوارد البشدددرية جدددما مدددن ا

اس صددداح الطددددوعي  ددددي الدراسدددة المددددلكورة, وأشددددارت النتدددائن  إلددددو وجددددود عالقدددة معنويددددة موجبددددة بدددين مسددددتوم اس صدددداح 

جدددم الشدددركة, بينمدددا لدددم يتدددن انددداه ارتبددداط بدددين الطدددوعي وكددد  مدددن تسدددجي  الشدددركة  دددي السدددوو المدددالي و دددوا الصدددناعة وح
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إلدددو  (Barako, Hancock & Izan, 2006)العالقدددة مدددن الشدددركة األم ومسدددتوم ادددلا اس صددداح  وتعرادددت  دراسدددة

العوامدددد  التددددي تددددر ر علددددو اس صدددداح الطددددوعي  برددددمنه اس صدددداح عددددن المددددوارد البشددددرية( للشددددركات  ددددي كينيددددا, وأسدددد رت 

ت لدددبعل  صدددائل الدددتحتم المرسسدددي  دددي مسدددتوم اس صددداح الطدددوعي,  دددي حدددين يتددد  ر الدراسدددة عدددن إا انددداه تددد  ير موجددد

اددلا اس صدداح سددلبا بلصددائل أ ددرم للددتحتم المرسسددي, كمددا أا لهيتدد  الملتيددة وحجددم الشددركة ودرجددة الر ددن المددالي و سددبة 

ينمددا لددم يتددن اندداه تدد  ير الملتيددة األجنبيددة و سددبة الملتيددة للعدداملين  ددي المنعمددة تدد  ير موجددت  ددي مسددتوم اس صدداح الطددوعي ب

إلددو مدددم  (Hossain,  2008)للربحيددة والسدديولة و ددوا شددركة التدددقي  اللددارجي  ددي اددلا اس صدداح  كمددا تطرقددت دراسددة

اس صددداح الطدددوعي  يشدددتم  علدددو اس صددداح عدددن المدددوارد البشدددرية(  دددي التقدددارير السدددنوية للبندددوه  دددي الهندددد والعوامددد  المدددر رة 

%(, واا حجدددم وربحيدددة 22متوسدددط مرشدددر اس صددداح الطدددوعي  دددي البندددوه المدددلكورة يبلددد    يددده, وتولدددلت الدراسدددة إلدددو أا 

وتركيبدددة مجلدددس اسدارة للبنددد  و عدددام السدددوو  دددي القطددداا المصدددر ي لهدددا تددد  ير موجدددت ومعندددوا  دددي اس صددداح الطدددوعي  دددي 

 ,Ku Ismail & Ibrahim) حددين لددم يتددن اندداه تدد  ير لعمددر البندد  ودرجددة تعقيددد األعمددال  ددي اددلا اس صدداح  أمددا دراسددة

 تناولدددت اس صددداح عدددن المعلومدددات ذات العالقدددة بدددالموارد البشدددرية  دددي التقدددارير الماليدددة السدددنوية للشدددركات األرد يدددة   (2009

%( مددددن اددددل  الشددددركات ت صددددب بشددددت  أو 12الصددددناعية واللدميددددة  باسددددت ناا البنددددوه وشددددركات التدددد مين(, وتبددددين أا  سددددبة  

ديددد مسددتوم اس صدداح  ددي اددل  الدراسددة مددن  ددالل احتسددا  عدددد الجمدد  المتعلقددة بددالموارد بددر ر عددن اددل  المعلومددات, وتددم تح

البشددرية التددي  هددرت  ددي تلدد  التقددارير, وتولددلت الدراسددة إلددو أا اندداه عالقددة موجبددة معنويددة بددين اس صدداح عددن المددوارد 

تيدددة الحتومدددة لجددما كبيدددر مدددن البشددرية وكددد  مددن حجدددم الشدددركة و ددوا الصدددناعة, بينمددا وجددددت عالقدددة عتسددية معنويدددة بددين مل

إلدددو تحديدددد عالقدددة اس صددداح عدددن (Al Mamun, 2009)         وسدددعت دراسدددة الشدددركة واس صددداح عدددن ادددل  المدددوارد 

المددددوارد البشددددرية  ددددي التقددددارير الماليددددة للشددددركات  ددددي بددددنغالدط بلصددددائل الشددددركة, و لصددددت الدراسددددة إلددددو أا متوسددددط 

%( مدددن مجمدددوا بندددود معلومدددات المدددوارد البشدددرية التدددي ينبغدددي 22ت يم ددد   اس صددداح عدددن المدددوارد البشدددرية  دددي ادددل  الشدددركا

اس صددداح عنهدددا, كمدددا كشددد ت  تدددائن البحدددث عدددن أا درجدددة اس صددداح عدددن المدددوارد البشدددرية تتددد  ر بشدددت  موجدددت ومعندددوا 

ة  ددي درجدددة بلصددائل الشددركة المتم لدددة بددالحجم والربحيدددة وام تمدداا للقطددداا المددالي, بينمدددا لددم يتدددن اندداه تددد  ير لعمددر الشدددرك

( أاميدددة اس صددداح عدددن المعلومدددات ذات الصدددلة بتددددريت وتطدددوير العددداملين 2116ادددلا اس صددداح  وبيندددت دراسدددة  الربيعدددي, 

وا ددددر ذلدددد    ددددي اتلدددداذ قددددرارات امسددددت مار  وطبقددددت الدراسددددة علددددو عينددددة مددددن الشددددركات األرد يددددة وجماعددددة المسددددت مرين 

عمددداا, وتولدددلت إلدددو أا اس صددداح عدددن المعلومدددات التا يدددة  يمدددا يتعلددد  المتعددداملين بشدددراا وبيدددن األوراو الماليدددة  دددي بورلدددة 

بجهدددود المنشددد ة  دددي مجدددال تددددريت وتطدددوير العددداملين ألدددبب حالدددة ادددرورية مدددن اجددد  تمتدددين ملتلدددم األطدددرا  المهتمدددة 

تقبلية  كمدددا و الدددة المسدددت مرين, مدددن امطدددالا علدددو ادددل  الجهدددود واعتبارادددا معيددداران يسدددهم  دددي تقيددديم إمتا يدددات النجددداح المسددد

مسدددتوم اس صددداح عدددن المدددوارد البشدددرية مدددن قبددد  الشدددركات  دددي بدددنغالدط  (Alam & Deb, 2010)تناولدددت دراسدددة 

وتددد  ر  بلصدددائل الشدددركة, واسدددتنتجت أا مسدددتوم اس صددداح عدددن المدددوارد البشدددرية  دددي ادددل  الشدددركات ادددعيم جددددا واا 

طددداا المدددالي وكدددوا الشدددركة متعدددددة الجنسددديات  دددي انددداه تددد  ير موجدددت ومعندددوا لتددد  مدددن الحجدددم والربحيدددة وام تمددداا للق

 مستوم اس صاح عن الموارد البشرية, بينما لم يتن لعمر الشركة ت  ير معنوا  ي الا اس صاح  
 

إلدددو  حدددل وتحليددد  التقدددارير الماليدددة السدددنوية للشدددركات المسدددجلة  دددي سدددوو األوراو  (Lee, 2010)وادددد ت دراسدددة 

ممارسددددتها ل  صدددداح عددددن المددددوارد البشددددرية  وتولددددلت الدراسددددة إلددددو أا اددددل  الشددددركات الماليددددة  ددددي ماليميددددا لتحديددددد مدددددم 

تسدددتلدم مصدددطلحات ملتل دددة  دددي تقاريرادددا الماليدددة  يمدددا يتعلددد  بدددالموارد البشدددرية,  ردددال عدددن ا دددتال   دددوا وعددددد ال قدددرات 

ن المدددوارد البشدددرية التدددي يدددتم اس صددداح عنهدددا بلصدددوب ادددل  المدددوارد  كمدددا وجدددد أا انددداه عالقدددة موجبدددة بدددين اس صددداح عددد

وكددد  مدددن حجدددم المنعمدددة و دددوا الصدددناعة وحالدددة تسدددجي  الشدددركة  جنسدددية الشدددركة(  يمدددا إذا كا دددت شدددركة محليدددة أو شدددركة 

با تبدددار العالقدددة بدددين  صدددائل الشدددركة   (Lungu, Caraiani & Dascalu, 2011) أجنبيدددة  وقامدددت دراسدددة

( شددددركة 21ن المددددوارد البشددددرية وذلدددد  بددددالتطبي  علددددو  واس صدددداح البيئددددي وامجتمدددداعي الددددلا اشددددتم  علددددو اس صدددداح عدددد

عالميدددة, وأ هدددرت الدراسدددة عددددم وجدددود عالقدددة بدددين حجدددم الشدددركة ومسدددتوم اس صددداح البيئدددي وامجتمددداعي,  يمدددا تبدددين وجدددود 

 عالقة عتسية معنوية بين الا اس صاح وربحية الشركة  
     

إلددو تقيدديم مسددتوم اس صدداح عددن المسددرولية   (Abad Rahman, Zain & Al-Hag, 2011)كددلل  اددد ت دراسددة 

امجتماعيدددة بردددمنها المدددوارد البشدددرية  دددي الشدددركات المرتبطدددة بالحتومدددة والمسدددجلة  دددي بورلدددة ماليميدددا, إادددا ة إلدددو تحديدددد 

العالقدددة بدددين مسدددتوم ادددلا اس صددداح وبعدددل  صدددائل الشدددركة المتم لدددة بحجدددم الشدددركة وعمرادددا وربحيتهدددا وكشددد ت الدراسدددة 

موجبددة معنويددة بددين حجددم الشددركة ومسددتوم اس صدداح عددن المددوارد البشددرية بينمددا لددم تتددن اندداه عالقددة بددين عددن وجددود عالقددة 

 Hussainey, Elsayed & Abdel)اللصدددائل المتبقيدددة المدددلكورة وادددلا اس صددداح  وعلدددو   دددس السدددياو بيندددت دراسدددة

Razik, 2011)  لمددوارد البشددرية  ددي التقددارير الماليددة العوامدد  التددي تحدددد اس صدداح عددن المسددرولية امجتماعيددة برددمنها ا

السدددنوية للشدددركات المسدددجلة  دددي البورلدددة المصدددرية كنمدددوذ  للددددول الناميدددة, وأ بتدددت  تدددائن الدراسدددة بددد ا الربحيدددة ادددي أادددم 

العوامددد  التدددي تحددددد مسدددتوم اس صددداح عدددن المسدددرولية امجتماعيدددة واا انددداه عالقدددة سدددالبة بدددين ادددلا اس صددداح و دددوا شدددركة 

جي, بينمددا لددم تتددن اندداه عالقددة معنويددة بددين اس صدداح المددلكور وكدد  مددن ايتدد  الملتيددة وحجددم الشددركة ودرجددة التدددقي  اللددار
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إلددو اكتشددا  التدد  ير لدددبعل  (Bayoud, Kavanagh & Slaughter, 2012)الر ددن المددالي والسدديولة  واددد ت دراسددة 

مدددوارد البشدددرية, ودلدددت النتدددائن علدددو  صدددائل الشدددركة  دددي مسدددتوم اس صددداح عدددن المسدددرولية امجتماعيدددة والتدددي تشدددم  ال

وجددددود تدددد  ير موجددددت ومعنددددوا لعمددددر الشددددركة وحجمهددددا و ددددوا الصددددناعة  ددددي مسددددتوم اددددلا اس صدددداح  كمددددا بح ددددت دراسددددة 

(Jindal & Kumar, 2012)  ددي اس صدداح عددن المددوارد البشددرية  ددي الشددركات الهنديددة, وأ ددادت النتددائن بوجددود ت دداوت 

شددددركات المبحو ددددة واا حجددددم الشددددركة ومصدددداريم العدددداملين كحصددددة مددددن إجمددددالي كبيددددر  ددددي مسددددتوم اددددلا اس صدددداح بددددين ال

المصدددداريم التشددددغيلية للشددددركة لهمددددا تدددد  ير موجددددت ومعنددددوا  ددددي مسددددتوم اس صدددداح عددددن المددددوارد البشددددرية, كمددددا تبددددين أا 

لدددم يتدددن  العولمدددة والربحيدددة وتركيدددم الملتيدددة وعمدددر الشدددركة ودرجدددة الر دددن المدددالي و دددوا الصدددناعة وسدددمعة المددددق  اللدددارجي

إلدددو تددد  ير الدددتحتم  (Malyadi & Anwar, 2012)لهدددا تددد  ير معندددوا  دددي مسدددتوم ادددلا اس صددداح  كمدددا تطرقدددت دراسدددة 

المرسسدددي والربحيدددة  دددي اس صددداح عدددن محاسدددبة المسدددرولية امجتماعيدددة والتدددي تشدددتم  علدددو اس صددداح عدددن المدددوارد البشدددرية 

 ددر موجددت ومعنددوا للربحيددة  ددي اددلا اس صدداح,  ددي حددين لددم يتددن  ددي الشددركات  ددي ا دو يسدديا, وبينددت  تددائن الدراسددة وجددود ا

 (Micah, Ofurum & Ihendinihu, 2012)للدددتحتم المرسسدددي ا دددر  دددي ذلددد   و دددي    دددس امتجدددا  جددداات دراسدددة 

لتبحدددث العالقدددة بدددين األداا المدددالي للشدددركات  دددي  يجيريدددا واس صددداح عدددن المدددوارد البشدددرية, وأسددد رت  تيجدددة الدراسدددة عدددن 

اط بدددين اس صددداح عدددن المعلومدددات ذات العالقدددة بدددرأ  المدددال البشدددرا  دددي ادددل  الشدددركات وكددد  مدددن العائدددد علدددو وجدددود ارتبددد

( ب حدددل ا دددر اس صددداح 2112  كمدددا قامدددت دراسدددة  المطار دددة, ROA)والعائدددد علدددو الموجدددودات   (ROE)حقدددوو الملتيدددة 

لشدددركات الصدددناعية المسددداامة المدرجدددة  دددي عدددن امسدددت مارات  يدددر الملموسدددة  دددي التقدددارير الماليدددة السدددنوية الصدددادرة عدددن ا

, واا  سدددوو عمددداا المدددالي  دددي تتل دددة رأ  المدددال  و لصدددت الدراسدددة إلدددو أا مسدددتوم اس صددداح عدددن ادددل  امسدددت مارات متددددا 

اس صددداح عدددن امسدددت مار  دددي رأ  المدددال المنعمدددو لددده ا دددر ذو دملدددة إحصدددائية  دددي كل دددة رأ  المدددال حيدددث يدددردا إلدددو   دددل 

(  قدددد طبقدددت علدددو البندددوه األرد يدددة بهدددد  معر دددة ممارسددداتها المتعلقدددة بمحاسدددبة 2112راسدددة  البشدددتاوا, ادددل  التتل دددة  أمدددا د

المدددوارد البشدددرية ووادددن أسدددا  لنعدددام محاسدددبة تتددداليم المدددوارد البشدددرية مدددن اجددد  قيدددا  ادددل  المدددوارد والرقابدددة عليهدددا, 

بيندددت الدراسدددة أا أادددم العوامددد  التدددي تسددداام  دددي  ردددالن عدددن تحديدددد أسدددبا  المشددداك  التدددي تواجددده محاسدددبة المدددوارد البشدددرية  و

حددددوث ادددل  المشددداك  ادددو  يدددا  معدددايير اس صددداح عدددن المعلومدددات المتعلقدددة بدددالموارد البشدددرية  دددي التشدددو ات الماليدددة وعددددم 

 وجود دعائم أساسية لنعم تتاليم ال  الموارد  
 

 الدراسة الميدانية واختبار ال روا :  

حدددددار م تبدددار  ددددروا الدراسددددة تددددم إجددددراا بعدددل ام تبددددارات لرددددماا مالئمددددة بيا ددددات قبددد  القيددددام بتطبيدددد  تحليدددد  ام 

مدددن  دددالل  بدددين المتغيدددرات المسدددتقلة الدراسدددة م تراادددات تحليددد  ام حددددار حيدددث تدددم الت كدددد مدددن عددددم وجدددود ارتبددداط عدددال  

 Toleranceموح وذلدددد  باحتسددددا  معامدددد  التبدددداين المسدددد  Multicollinearity Test اسددددتلدام ا تبددددار التدددددا   اللطددددي

للمتغيدددرات المسدددتقلة, مدددن األ دددل بامعتبدددار أا تميدددد قيمدددة  Variance Inflation (VIF) Factorومعامددد  تردددلم التبددداين

  كمدددا تدددم احتسدددا  (Gujarati, 1988)( 11( وعددددم تلطدددي معامددد  تردددلم التبددداين القيمدددة  1,12التبددداين المسدددموح بددده عدددن  

للت كدددد مدددن إتبددداا البيا دددات التونيدددن Continuous Variables اسدددة المتصدددلة لمتغيدددرات الدر Skewnessمعامددد  املتدددواا 

 ,Doane & Seward)( 1الطبيعددي مددن مراعدداة أا البيا ددات تتبددن اددلا التونيددن إذا كا ددت قيمددة معامدد  املتددواا تقدد  عددن  

تونيدددددن م يلردددددعا لل Dummy Variables, أمدددددا متغيدددددر طبيعدددددة النشددددداط والجنسدددددية  همدددددا متغيدددددراا واميددددداا (2011

( الدددلا يللدددل ام تبدددارات المدددلكورة, أا قددديم ا تبدددار التبددداين المسدددموح تراوحدددت بدددين 1الطبيعدددي  ويتبدددين مدددن الجددددول رقدددم  

( إذ 11(,  ردددال عدددن أا قددديم ا تبدددار معامددد  تردددلم التبددداين كا دددت اقددد  مدددن  1,12( , وادددي اكبدددر مدددن  1,491 -1,311 

د ارتبددداط عدددال  بدددين المتغيدددرات المسدددتقلة  كمدددا كا دددت قددديم معامددد  (, ممدددا يددددل علدددو عددددم وجدددو3,241 -2,131تراوحدددت بدددين  

 ( األمر اللا يركد التونين الطبيعي للبيا ات 1املتواا اق  من  

 نتائج اختبار التبايت المسموح ومعامل التضخم وااللتوار  (1 دول رقم )

التباين المسموح  المتغيرات المستقلة

(Tolerance) 

معام  ترلم التباين 

(VIF) 

 معام  املتواا

(Skewness) 

 11163 3,241 11311 حجم الشركة

 1,416 21131 11491 عمر الشركة 

 1,122 3,112 11326 ربحية الشركة 

 المتغير التابع

مرشر اس صاح عن 

 الموارد البشرية

- - 1,222 
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المحسدددوبة  Fتغيدددر التدددابن  وتشدددير قيمدددة (  تدددائن تحليددد  ام حددددار لتددد  ير المتغيدددرات المسدددتقلة  دددي الم2يعهدددر الجددددول رقدددم  

R(, وقدددد بلددد  معامددد  التحديدددد لنمدددوذ  ام حددددار 1,111( عندددد مسدددتوم دملدددة  9,126إلدددو معنويدددة النمدددوذ  حيدددث بلغدددت  
2

 

%( مددددن التغيددددر  ددددي مرشددددر اس صدددداح عددددن المددددوارد 23,1( أا أا العوامدددد  المسددددتقلة  ددددي اددددلا النمددددوذ  ت سددددر  1,231 

حندددو ام حددددار جيدددد لولدددم العالقدددة بدددين ادددلا المرشدددر والمتغيدددرات المسدددتقلة  كمدددا يشدددير معامددد  البشدددرية, ممدددا يعندددي أا من

إلدددو قدددوة العالقدددة أو امرتبددداط بدددين المتغيدددرات الم سدددرة وقيمدددة المتغيدددر التدددابن,  ردددال عدددن أ هدددا تعتدددس    Rامرتبددداط المتعددددد

Adjusted Rمعددددل عددددم وجدددود ارتبددداط تدددام بدددين المتغيدددرات المسدددتقلة  ويعدددد معامددد  التحديدددد ال
2

( جيدددد 1,442الدددلا بلددد    

  وقدددد أسددد ر  مدددوذ  (Hossain, 2008)بالمقار دددة مدددن الدراسدددات السدددابقة المشدددابهة التدددي اسدددتلدمت مرشدددرات اس صددداح 

ام حددددار عدددن  ال دددة متغيدددرات دالدددة إحصدددائيا أمدددام مرشدددر اس صددداح ادددي: حجدددم الشدددركة, وعمدددر الشدددركة, وربحيدددة الشدددركة, 

 (  1,12 (ام حدار لها موجبة ومعنوية عند مستوم دملة حيث  جد أا معامالت

( إلدددددو أا متغيدددددر حجدددددم الشدددددركة   اللو ددددداريتم الطبيعدددددي لمجمدددددوا 2وتشدددددير النتدددددائن المعروادددددة  دددددي الجددددددول رقدددددم  

الموجدددودات( لددده تددد  ير موجدددت دال إحصدددائيا  دددي مسدددتوم اس صددداح عدددن المدددوارد البشدددرية, ممدددا يعندددي أا الشدددركات التبيدددرة 

صدددب بشدددت  اكبدددر عدددن مواردادددا البشدددرية  وتددددعم ادددل  النتيجدددة ال رادددية األولدددو للدراسدددة التدددي ت يدددد بوجدددود تددد  ير الحجدددم ت 

لحجددم الشددركة  ددي مسددتوم اس صدداح عددن المددوارد البشددرية  ددي التقددارير الماليددة السددنوية  وتت دد  اددل  النتيجددة مددن مددا تولددلت 

 ,Cooke, 1989; Barako, Hancock & Izan, 2006; Hossain)إليدده العديددد مددن الدراسددات السددابقة م دد  دراسددة 

2008; Ku Ismail & Ibrahim, 2009; Abad Rahman, Zain & Al-Hag, 2011)  

كمدددا كددداا لمتغيدددر العمدددر  عددددد السدددنوات مندددل الت سددديس( تددد  ير موجدددت دال إحصدددائيا  دددي مسدددتوم اس صددداح عدددن المدددوارد 

تددرة أطددول  ددي العمدد  ت صددب بمسددتوم أعلددو عددن موارداددا البشددرية البشددرية, ممددا يدددل علددو أا الشددركات التددي مرددو عليهددا  

مدددن الشدددركات التدددي مردددو علدددو وجودادددا  تدددرة قصددديرة, وعليددده تقبددد   رادددية الدراسدددة ال ا يدددة والتدددي تدددنل علدددو أا لعمدددر 

 الشدددركة تددد  ير  دددي مسدددتوم اس صددداح عدددن المدددوارد البشدددرية  دددي التقدددارير الماليدددة السدددنوية  وتتسددد  ادددل  النتيجدددة مدددن دراسدددة

(Bayoud, Kavanagh & Slaughter, 2012)   

(  قدددد كددداا لددده تددد  ير موجدددت دال إحصدددائيا  دددي مسدددتوم اس صددداح ROEأمدددا متغيدددر الربحيدددة  العائدددد علدددو حقدددوو الملتيدددة 

عدددن المدددوارد البشدددرية, وادددلا ي بدددت لدددحة ال رادددية ال ال دددة للدراسدددة التدددي ت يدددد بوجدددود تددد  ير لربحيدددة الشدددركة  دددي مسدددتوم 

وارد البشدددرية  دددي التقدددارير الماليدددة السدددنوية  وينسدددجم مدددا تدددم التولددد  إليددده بهدددلا الشددد ا مدددن وجهدددة النعدددر اس صددداح عدددن المددد

القائلدددة بددد ا الشدددركات األك دددر ربحيدددة ت صدددب بشدددت  اكبدددر عدددن المعلومدددات ذات الصدددلة بمواردادددا البشدددرية مقار دددة بالشدددركات 

 ,Alam & Deb, 2010; Al Mamun)دراسددة  األقدد  ربحيددة  وتت دد   تيجددة الدراسددة انددا مددن عدددة دراسددات سددابقة م دد 

2009; Malyadi & Anwar, 2012; Micah, Ofurum & Ihendinihu, 2012)   

 (2 دول رقم )

 ملخص نتائج تحليل االنحدار المتعدد

R)معام  التحديد 
2
) 11231    

معامدددددد  التحديددددددد المعدددددددل 

(Adjusted R
2
)  

11442    

معامددددد  امرتبددددداط المتعددددددد 

(R) 

11132    

F 91126 المحسوبة    

    F  11111 (.Sig)مستوم دملة 

 t (Sig.)مستوم دملة  المحسوبة t اللط  المعيارا معام  ام حدار المتغيرات المستقلة

X1 )11111 21632* 11112 11111  حجم الشركة 

X2 ) 11111 21262* 11129 11146  عمر الشركة 

X4 ) 11111 21911* 11111 11126  ربحية الشركة 

 (  1,12*ذات دملة إحصائية عند مستوم معنوية  
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 النتائج والتوصيات : 

 توصل الباحث مت خ ل هذا البحث إلي مجموعة مت النتائج تتمال فيما يلي : 

المدددوارد البشدددرية لتحقيددد  أاددددا ها وكسدددت الميدددمة التنا سدددية  الدددة علدددو  تعتمدددد المنعمدددات المعالدددرة بصدددورة متمايددددة - 1

 ددد  تمايدددد أاميدددة امبتتدددار واسبدددداا وحددددة المنا سدددة  دددي عدددالم اليدددوم, ممدددا يحدددتم تدددو ير المعلومدددات ذات العالقدددة بهدددل   دددي 

 الموارد لملتلم األطرا  المهتمة  

أا عدددم شددمول التقددارير الماليددة لمنعمددات األعمددال علددو إ صدداح حددول المددوارد البشددرية يجعدد  اددل  التقددارير قالددرة عددن  -2

ا مدددن المعلومدددات التدددي تسددداعد المجموعدددات الملتل دددة مدددن مسدددتلدمي ادددل  التقدددارير  دددي عمليدددة لدددنن تدددو ير جدددماا اامددد

 واتلاذ القرارات السليمة ذات الصلة بهل  المنعمات 

يدددد   اس صددداح عدددن المدددوارد البشدددرية بشدددت  عدددام ادددمن إطدددار اس صددداح الطدددوعي حيدددث م يوجدددد  دددي الوقدددت الدددراان  -3

 شرية امن معايير المحاسبة واسبالل المالي الدولية معيار محاسبي  اب بالموارد الب

تدددراوح مسدددتوم اس صددداح عدددن المدددوارد البشدددرية  دددي التقدددارير الماليدددة السدددنوية المنشدددورة مدددن قبددد  الشدددركات المسددداامة  -4

التويتيدددة بدددين متوسدددط وادددعيم  وجددداا مسدددتوم اس صددداح العدددام عدددن ادددل  المدددوارد  دددي التقدددارير الماليدددة للبندددوه المدددلكورة 

 توسطا  م

كشددد ت الدراسدددة عدددن عددددم تما ددد  طبيعدددة و دددوا المعلومدددات ذات العالقدددة بدددالموارد البشدددرية التدددي يدددتم اس صددداح عنهدددا  دددي  -2

التقدددارير الماليدددة السدددنوية للشدددركات المسددداامة التويتيدددة, األمدددر الدددلا يصدددعت معددده إجدددراا المقار دددة السدددليمة بلصدددوب 

 ال  الموارد بين الشركات الملكورة 

لدراسددددة إلددددو أا مسددددتوم اس صدددداح عددددن المددددوارد البشددددرية  ددددي التقددددارير الماليددددة السددددنوية للشددددركات مواددددن  لصددددت ا -9

الدراسددددة يتدددد  ر بشددددت  موجددددت ومعنددددوا بددددالمتغيرات المسددددتقلة مجتمعددددة والمتم لددددة بلصددددائل الشددددركة واددددي: حجددددم 

وم اس صددداح عدددن ادددل  الشدددركة, وعمدددر الشدددركة , وربحيدددة الشدددركة, حيدددث بلددد  مجمدددوا تددد  ير ادددل  المتغيدددرات  دددي مسدددت

(  وقدددد تبدددين كدددلل  أا التددد  ير المن دددرد لتددد  مدددن حجدددم الشدددركة, وعمدددر الشدددركة, وربحيدددة الشدددركة كددداا 1,231المدددوارد  

 معنويان  ي مستوم اس صاح عن الموارد البشرية 
 

 ومت خ ل النتائج السابقة توصل الباحث إلي التوصيات التالية : 

علدددو أ شدددطة البندددوه  دددي األردا ب لددددار تعليمدددات متتاملدددة ملممدددة بشددد ا اس صددداح عدددن قيدددام جهدددات الرقابدددة واسشدددرا    -1

المدددوارد البشدددرية وكي يدددة عرادددها  دددي التقدددارير الماليدددة وذلددد  مدددن اجددد  توحيدددد اسجدددرااات وتحسدددين قابليدددة المقار دددة, 

  رال عن أاميتها  ي نيادة وتحسين اس صاح عن ال  الموارد وتو ير الش ا ية 

 صددداح عدددن المدددوارد البشدددرية المميدددد مدددن اماتمدددام مدددن قبددد  البندددوه  دددي األردا والعمددد  بجديددده علدددو تحسدددين إيدددالا اس -2

 مستوا   ي تقاريراا المالية, واا يتوا اس صاح عن ال  الموارد  ي تقرير من ص  امن التقارير المالية السنوية   

 صددددائل البنددد  ومسددددتوم اس صددداح عددددن المددددوارد  أاميدددة إدراه إدارات البنددددوه  دددي األردا لوجددددود عالقدددة بددددين بعدددل -3

نيدددادة مسدددتوم ادددلا اس صددداح يعتدددس لدددورة جيددددة عدددن ادددل  اللصدددائل ويعطدددي , إذ أا  دددي التقدددارير الماليدددة البشدددرية

 مرشرا عن إمتا يات النجاح المستقبلية  للبن  ومدم قدرته علو المنا سة والت وو والبقاا 

م مدددددم اس صدددداح عددددن المعلومددددات ذات العالقددددة بددددالموارد البشددددرية  ددددي تقاريراددددا قيددددام البنددددوه العاملددددة  ددددي األردا بتقيددددي -4

 المالية السنوية لمعر ة مستوم الا اس صاح من اج  العم  بشت  سليم علو تحسينه وتطوير   

 

 المرا ع :  

 عوال : المرا ع العربية : 

    المددددالي الدوليددددة: الجوا ددددت النعريددددة معددددايير المحاسددددبة واسبددددالل (  2116أبددددو  صددددار, محمددددد, وحميدددددات, جمعددددة
  عماا: دار وائ  للنشر   والعملية

    مجلددددة  (  قيددددا  وتقيدددديم رأ  المددددال ال تددددرا لتحديددددد قيمددددة المنشدددد ة   مددددوذ  مقتددددرح( 2112الجندددددا,  هددددال أحمددددد
  113 -111(: 92, العدد  المحاسبة واسدارة والتامين

    عدددن المعلومدددات المتعلقدددة بتددددريت وتطدددوير العددداملين وأ دددر   (  أاميدددة اس صددداح2116الربيعدددي, كمدددال حسدددن جمعدددة

  132-111(: 6 3, مجلة دراسات محاسبية ومالية ي قرارات امست مار  
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    عمددداا:   المدددد   إلدددو إدارة المعر دددة ( 2119العلدددي, عبدددد السدددتار, قندددديلجي , عدددامر إبدددراايم, والعمدددرا,  سددداا

 دار المسيرة للنشر والتونين 

  اس صدددداح عددددن امسددددت مارات  يددددر الملموسددددة وأ ددددر  علددددو تتل ددددة رأ  2112الواددددا  سددددالمة   المطار ددددة, عبددددد  )

  111-63(: 2 12, مجلة المرقاا للبحوث والدراسات اس سا يةالمال  ي الشركات الصناعية األرد ية  

   علدددي محمدددد عبدددد الوادددا  , سدددعيد يدددس عدددامر , محاسدددبة المدددوارد البشدددرية   عدددرا وتحليددد  مدددن مدددد   بددددي , )

  16ا) ( , 1413 الرياا : دار المرخ ,

  2 : اريددد   المهدددولم , تعريدددت, محمدددد عصدددام الددددين , حامدددد حجدددا  , المحاسدددبه عدددن المدددوارد البشدددرية   الريددداا )

     21,   1662دار المرخ ( , 
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