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مدى إمكانية تطبيق محاسبة الموارد البشرية في الجامعات ( دراسة تطبيقية )
م .نوال حربي راضي
جامعة القادسية  -كلية اإلدارة واالقتصاد  -قسم المحاسبة
تاريخ استالم البحث3102/9/8 :

تاريخ قبول النشر3102/03/0 :

المستخلص
يهدف هذا البحث الى بيان مدى امكانية تطبيق محاسبة الموارد البشررية فري الاامعرا مر الر ل
عينة البحث جامعة القادسية .وقد تم اعداد اسرتمارة اسرتبيان باالسرتاادة مر الدراسرا السرابقة فري
هذا الماال تم توزيعها على عينة شملت ( )44م مدراء وبعض موظاي أقسرام ووحردا الماليرة
والرقابة والتدقيق الدااللي في جامعة القادسية للتعرف على آرائهرم مر الر ل اإلجابرة علرى أسر لة
االستبيان وبعد تحليل اإلجابا كانت أهم النتائج التي تم التوصل اليها:
 -9ال يوجد الوعي الكافي بأهمية وضرورة تطبيرق محاسربة المروارد البشررية فري الاامعرا ،
فقد كان بدرجة ضعياة.
 -2ان النظام المحاسبي المطبق حاليا في الاامعا ال يلبي متطلبا تطبيرق محاسربة المروارد
البشرية ،إذ لم يرد فيه آليا للعمل المحاسبي ومعالاة البيانا الخاصة برالموارد البشررية
باعتبار اإلنااق عليها انااقا استثماريا وليس جاريا.
في ضوء نتائج البحث أع ه يكون م غيرر الممكر تطبيرق محاسربة المروارد البشررية فري
-3
الاامعا حاليا ،لعدم توفر مستلزما تطبيقها.
The Possibility of the Application of Accounting Human Resources in
Universities
Lecturer: Nawal H. Radhi
Al-Qadisiya University - College of Admin & Economics

Abstract
This research aims to demonstrate the possibility of the application of
accounting human resources in universities through research sample
Qadisiya University. a questionnaire Has been prepared to take advantage
of previous studies in this area have been distributed to a sample (64) of
managers and some staff sections and units of financial control and
internal audit at the University of Qadisiya to get to know their views by
answering the questionnaire and after analyzing the answers the most
important results were that have been reached:
1 - There is not enough awareness of the importance and the necessity of
the application of accounting human resources in universities, it has
been largely weak.
2 - that the accounting system is currently applied in the universities does
not meet the requirements of the application of human resource
accounting, as it did not mention the work mechanisms accounting
and data processing human resources as spending by investment
spending, not ongoing.
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3 - in the light of the results above it is not possible to apply the
accounting of human resources in universities now, due to lack of
application requirements.
المقدمة
لعررل انشرراء المشررروعا الكبرررى وتكرروي اتصررول الثابتررة أيسررر علررى الماتم ر مر تكرروي
القوى البشررية ال زمرة إلنشراء وتشرويل وإدارة تلر المشرروعا تن العمرل هرو مصردر الثرروة،
ويعد المورد البشري م أغلى الموارد ،فهو القادر على تحويل المروارد الرى قاقرة منتارة ونافعرة
ذل ان اإلنسان هو صان هذا التحرول فري المروارد اتالررى والموظر لهرا ،وهرو بذاتره مرورد ال
تنضب قاقاته وهو فري نهايرة اتمرر الوايرة والهردف الرذي مر أجلره يرتم اسرتثمار وتشرويل قاقرا
مختل الموارد اتالرى.
وان نااح المشاري االقتصادية في تحقيق أهدافها يعتمد بدرجة كبيرة على كااءة وفعالية
الموارد البشرية العاملة بها وباعتبار العنصر البشري هو المورد الحقيقي تي منشأة والاصة
الخدمية منها والسيما الاامعا  ،والموارد المادية ماهي إال عوامل مساعدة واإلنسان بما يملكه
م المهارا ويتمت به م رغبة في العمل هو العنصر الحاسم لتحقيق الكااءة اإلنتاجية ،
فالمشروع قد يناق أمواال قائلة في استقطاب واالتيار وتدريب العاملي  ،إال ان المحاسبة
التقليدية تنظر الى هذه اتعباء على انها ناقا جارية تحمل على ايراد الاترة المالية عند حساب
صافي الر بح .ورغم انها تمثل استثمارا تناق م أجل تكوي أصوال للمنشأة  ،وبالتالي على
محاسبة الموارد البشرية تشاي اإلدارة على النظر الى الموارد البشرية عند اتخاذ القرارا على
انها اصول تتوق ان تحصل ع قريقها على مناف مستقبلية وكذل ايااد نظام متكامل للمحاسبة
ع تكالي وقيمة الموارد البشرية .
وحيث ان الاامعا م المؤسسا الخدمية التي تمثل فيها الخدما البشرية المنتج اتساس
للمؤسسة ،وان محاسبة الموارد البشرية لها أهمية كبيرة في قياس وتقييم تل الموارد ،لذا فإن هذا
البحث محاولة لتسليط الضوء على أهمية وضرورة تطبيق محاسبة الموارد البشرية في
الاامعا ومدى امكانية ذل  ،فقد تضم أرب مباحث تناول اتول منها منهاية البحث
والدراسا السابقة ،أما المبحث الثاني فقد تضم ماهوم وأهمية ومقوما تطبيق محاسبة
الموارد البشرية ،وكان المبحث الثالث في القياس المحاسبي لتكالي الموارد البشرية ،والصص
المبحث الراب للدراسة التطبيقية والتي م ال لها تم التوصل الى جملة م االستنتاجا وعرض
لعدد م التوصيا .
المبحث األول :منهجية البحث والدراسات السابقة
أوال منهجية البحث
مشكلة البحث
تتمثل مشكلة البحث في اإلجابة على السؤالي اآلتيي :
 -9هل هناك الوعي الكافي بأهمية وضرورة تطبيق محاسبة الموارد البشرية في الاامعا ؟
 -2هل ان النظام المحاسبي المطبق في الاامعا يلبي متطلبا تطبيق محاسبة الموارد
البشرية؟
فرضيا البحث
تم اعتماد الارضيتي اآلتيتي لورض اإلجابة على سؤالي مشكلة البحث:
 -9ال يوجد الوعي الكافي لدى ادارا الاامعا بأهمية وضرورة تطبيق محاسبة الموارد
البشرية.
 -2النظام المحاسبي المطبق في الاامعا ال يلبي متطلبا تطبيق محاسبة الموارد
البشرية.
هدف البحث
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يهدف البحث الى التعري بماهوم محاسبة الموارد البشرية وبيان مدى أهمية تطبيقها ،ونماذج
قياس تكالياها ،ومدى إمكانية تطبيقها في الاامعا .
أهمية البحث
تكم أهمية البحث في:
 -9تسليط الضوء على أهمية محاسبة الموارد البشرية في الاامعا العراقية وذل تن تل
الموارد ذا أهمية كبيرة في عصر يعتمد على ابداع العقل البشري.
 -2ان االهتمام المتزايد بالعنصر البشري كونه الركيزة اتساس في قطاع التعليم العالي
يتطلب إي ء موضوع تطبيق محاسبة الموارد البشرية في الاامعا اتهمية المطلوبة.
 -3توجيه االهتمام نحو تطوير الموارد البشرية تنها ذا أهمية نسبية عالية في المؤسسا
التعليمية على وجه الخصوص.
 -4انه محاولة لتسليط الضوء على موضوع معاصر مهم في ظل التوس المحاسبي الكبير.
اسلوب البحث
اعتمد الباحثة في الاانب النظري على ماموعة م المراج والكتب والبحوث المنشورة
التي توفر فيما يخص موضوع محاسبة الموارد البشرية ،أما الاانب التطبيقي فقد اعتمد
اسلوب االستبيان الذي م ال له تم جم المعلوما المطلوبة تغراض البحث ،وقد تم
استخدام اتساليب اإلحصائية اآلتية في التحليل:
 -9اتوساق الحسابية الموزونة لبيان تمركز اإلجابا على اتس لة وفق مقياس ليكر
الخماسي.
 -2االنحرافا المعيارية كأحد أهم مقاييس التشتت لبيان تشتت اإلجابا ع وسطها
الحسابي.
 -3النسب الم وية لبيان االتااه العام إلجابا عينة البحث ع قريق التكرارا النسبية.
عينة البحث
تمثلت عينة البحث بمدراء أقسام المالية واإلدارية والرقابة والتدقيق الدااللي وبعض
الموظاي العاملي في تل اتقسام في رئاسة وكليا جامعة القادسية وتم توزي ()01
استمارة استبيان تم استبعاد ( )4منها لعدم ص حيتها للتحليل لعدم اكتمال االجابا فيها،
وبذل تم اعتبار ( )44استمارة صالحة للتحليل والمعالاة .تكون االستبيان م ()91
سؤاال توزع على محوري اتول يتعلق بالوعي تهمية وضرورة تطبيق محاسبة
الموارد البشرية لدى ادارا الاامعا والمحور الثاني يتعلق بالنظام المحاسبي المطبق
حاليا ،وقد استخدم مقياس ليكر الخماسي لإلجابة على اتس لة بالشكل اآلتي:
اإلجابة
الوزن

أوافق تماما
5

أوافق
4

محايد
3

ال أوافق
2

ال أوافق تماما
9

حدود البحث
الحدود الزمانية :الاترة م شهر آذار ولواية شهر أيلول2193/
الحدود المكانية :اقتصر البحث على رئاسة وكليا جامعة القادسية.
ثانيا  -الدراسات السابقة
 -9دراسة (حمادة )2112 ،بعنوان :القياس واإلفصاح المحاسبي عل الموارد البشرية وأثره
في القوائم المالية :دراسة تطبيقية على أعضاء الهي ة التدريسية في جامعة دمشق
ـــــــــــــــــــــــــــــ دورية – علمية – فصلية – حمكمة

959

جملة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية  . . .اجمللد  16العدد  1لسنة 1014

هدفت الدراسة الى اعتبار استثمار المورد البشري موردا اقتصاديا وبيان أثره في القوائم
المالية وبشكل الاص في قطاع الخدما وتوصلت الدراسة الى نتائج أهمها استنااذ
الموارد البشرية المقترحة في جامعة دمشق واظهارها في القوائم المالية كأصول وأثر
ذل في القرارا التخطيطية الطويلة اتجل لإلدارة.
 -2دراسة ( جابر ) 2110 ،بعنوان  :تصميم نظام معلوما محاسبة الموارد البشرية في
الوحدا االقتصادية .
هدفت الدراسة الى بيان ان محاسبة الموارد البشرية نظاما للمعلوما في المنظمة
االقتصادية وان مخرجاته معلوما تايد في اتخاذ القرارا فيما يخص الموارد البشرية،
وتوصلت الدراسة الى ان نظام محاسبة الموارد البشرية يعد أحد النظم الارعية لنظام
المعلوما المحاسبية وانه يساهم في قياس قيمة الموارد البشرية التي هي ثروة إذا ما تم
االرتقاء بمهاراتها فإنها تسهم في التقدم االقتصادي.
 -3دراسة (الاعيدي )2110 ،بعنوان :دور وأهمية محاسبة الموارد البشرية في الاامعا
الالسطينية في قطاع غزة دراسة تحليلية تطبيقية.
وهدفت الى دراسة وتحليل دور وأهمية القياس المحاسبي للموارد البشرية في الاامعا
الالسطينية الاصة م ناحية المعالاة المحاسبية الخاصة ببياناتها وتوصلت الى جملة م
النتائج أهمها انه ال يوجد نظام محاسبي يلبي متطلبا محاسبة الموارد البشرية وعدم
وجود اجراءا لمعالاة بيانا الموارد البشرية محاسبيا ،مما أدى الى عدم االستاادة م
تل البيانا التي كان م الممك ان تشكل قاعدة جيدة التخاذ قرارا سليمة.
 -4دراسة (جمعة )2112 ،بعنوان :محاسبة الموارد البشرية منهج جديد لقياس الدما
الموارد البشرية.
هدفت الى التعري بالطرق والمناهج الخاصة بتقييم الموارد البشرية والمشاكل
واالنتقادا التي تواجه ك منها ،واقتراح معالاا لتانب تل المشاكل واالنتقادا ،
واللصت الدراسة الى ان جمي المعلوما ع الموارد البشرية في الشركا عينة
الدراسة ورد في تقارير مالس االدارة عدا الرواتب واالجور وكانت افصاحا
وصاية ،كما لم يتم اإلفصاح ع ناقا التدريب والتطوير في القوائم المالية إال في عدد
محدود م الشركا عينة الدراسة.
المبحث الثاني
مفهوم وأهمية وأهداف تطبيق محاسبة الموارد البشرية
مفهوم محاسبة الموارد البشرية
ان ماهوم محاسبة الموارد البشرية يعني كل العمليا الحسابية التي تقوم بها المنشآ م
أجل تقييم رأسمالها البشري والاكري وذل باالعتماد على كل اتنظمة المتواجدة في المنشأة م
نظام المعلوما اإلداري ونظام المعلوما المحاسبي (جابر.)33 :2110 ،
وعرفت لانة محاسبة الموارد البشرية التابعة للامعية اتمريكية للمحاسبة American
 Accounting Associationمحاسبة الموارد البشرية بأنها " عملية تحديد وقياس البيانا
المتعلقة بالموارد البشرية ،وتوصيل تل المعلوما الى اتقراف المعنية " ( Porwal
. ) ,1993:343
وعرفها أيضا  Sidney davidsonبأنها " مصطلح يستخدم لوص فروض متنوعة تبحث في
َ
التقرير ع الموا البشرية ،وتؤكد أهميتها في تحقيق أرباح المشروع وماموعة أصوله "
(معروف.)40 :9124 ،
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عرفها  Flamholtzبأنها " وسيلة لقياس التكالي التي تحدث في المشروع أو
كما َ
المشروعا اتالرى نتياة الالتيار اتصول البشرية أو تأجيرها أو تدريبها أو تعيينها أو تنميتها،
كما تتضم أيضا القياس االقتصادي لقيمة الموارد البشرية بالنسبة للمشروع (حنان،)2113 ،
كما تم تعرياها بأنها ماموعة المبادئ والمااهيم التي تحكم عملية تحديد وقياس البيانا المتعلقة
بالموارد البشرية بإجراءاتها واتساليب المستخدمة في ذل لورض ايصالها الى اتقراف ذا
الع قة( .مطر والسويطي.)343 :2112 ،
وم التعاري السابقة تستنتج الباحثة بأن الاكرة اتساسية التي تدور حولها محاسبة الموارد
البشرية هي فكرة القيمة االقتصادية للموارد البشرية في المنظما والتي ياب قياسها ومعالاتها
محاسبيا .وم هنا يمك تعري محاسبة الموارد البشرية م وجهة نظر الباحثة ،بأنها ماموعة
اإلجراءا التي تقوم بها المنشآ لقياس القيمة االقتصادية للموارد البشرية م ال ل تقييم تكلاتها
والتويرا التي تطرأ على تل التكلاة بمرور الزم ومعالاتها محاسبيا ،فض ع تقييم أدائها
وأثره على قيمة المنشأة.
أهمية محاسبة الموارد البشرية
تلعب الموارد البشرية دورا هاما في المؤسسا الخدمية والتعليمية منها بشكل الاص  ،إذ يعد
المورد البشري هو العنصر اتساس في تقديم الخدما وتحقيق اتهداف للمؤسسا الخدمية
ومنها الاامعا  ،ونظرا تهمية المورد البشري أدى بتل المؤسسا الخدمية الى إيااد قسم
الاص إلدارة الموارد البشرية هدفه تعيي الموظاي المؤهلي تداء اتعمال التي تتطلبها
الوظائ في تل المؤسسا  ،ويسعى هذا القسم الى تنمية قدرا الموظاي م ال ل إقامة
الدورا التدريبية والتطويرية لمواكبة التطورا الحاصلة في العمل  ،لذا فإن اإلدراك والوعي
تهمية القياس المحاسبي ع تكلاة الموارد البشرية واالستخدام الاعال لمحاسبة الموارد البشرية
م شأنه أن يؤدي الى توجيه االهتمام بالعاملي كموارد واعتبار التكالي المتعلقة بالعنصر
البشري كاستثمارا قويلة اتجل للمنظمة والسبيل الى ذل االستخدام اتمثل لتل الموارد .
كما تتضح أهمية محاسبة الموارد البشرية في مدى مساهمتها في قياس وتقييم كااءة وفعالية
استخدام العنصر البشري في المنظمة الذي هو أهم أنواع اتصول في الوحدة االقتصادية وله
تأثير جوهري على اإلنتاجية ( جابر. ) 34 : 2110 ،
وهناك جملة م العوامل التي يعود اليها االهتمام بمحاسبة الموارد البشرية ومنها:
الموارد البشرية التي تمثل

 -9اهتمام اتدب المحاسبي بمااهيم وقرق المحاسبة ع
اتصول اتساسية لمعظم المنشآ  ،السيما الخدمية منها.
 -2نتياة زيادة التقدم التكنولوجي زاد حاجة اتفراد للتعليم والتدريب واكتساب المهارا
التي تزيد م قيمة رأس المال البشري ،حيث إن العائد م هذه الخبرا يتمثل في مناف
مستقبلية يحصل عليه اتفراد ( .ف مهولتز ،تعريب زايد . ) 4 : 9112 ،
 -3ان العنصر البشري له قيمة سوقية ،فاي احدى الشركا اتمريكية أدى استقالة بعض
م كبار المدراء فيها والتحاقهم بالعمل لدى شركة أالرى منافسة الى انخااض القيمة
السوقية تسهم الشركة اتولى وارتااع القيمة السوقية تسهم الشركة التي التحقوا فيها
ال ل فترة وجيزة م استقالتهم (الحيالي.)215 :2114 ،
أهداف محاسبة الموارد البشرية
ان هدف المحاسبة ع الموارد البشرية بشكل عام هو مساعدة اإلدارة في القيام بوظائاها في
التخطيط والرقابة ع الموارد البشرية م ال ل تقديم البيانا والمعلوما المطلوبة بالدقة
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والوقت المناسب ،فض ع مساعدتها في قياس تكلاة هذه الموارد وتقييمها ،ويمك إجمال أهم
اتهداف التي تسعى محاسبة الموارد البشرية لتحقيقها باآلتي (:علي)211 :9110 ،
-9
-2
-3
-4
-5

تحديد وقياس تكلاة وقيمة الموارد البشرية بأسلوب يعطي أكثر النتائج موضوعية
لمساعدة اإلدارة في تخطيط القوى العاملة وإعداد الموازنا الرأسمالية للموارد البشرية
ومعرفة حام االستثمارا ال زمة م الموارد البشرية.
مساعدة اإلدارة في تقييم البدائل المتاحة للقرارا اإلدارية والمتعلقة بالموارد البشرية،
مثل قرارا االستوناء أو توظي أحد العناصر البشرية.
مساعدة اإلدارة في معرفة جدوى االستثمار وتقييم قرارا االستثمار في الموارد
البشرية ،كذل الرقابة على تل الموارد واستخدامها بأفضل كااءة ممكنة لتحقيق أكبر
عائد على االستثمار اإلنساني.
اإلفصاح ع الموارد البشرية في القوائم المالية ،وذل لمساعدة اتقراف الخارجية
ومنها المستثمري لمعرفة حام االستثمارا في الموارد البشرية لدى المنشأة والحكم
على مدى قدرة اإلدارة على استو لها بالشكل اتمثل.
إعداد البرامج التدريبية ال زمة لرف مهارا وقدرا اتفراد.

دور محاسبة الموارد البشرية في التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات
المتاحة .وعليه فإن
ان التخطيط هو االتيار البديل الذي تنتاه المنظمة في ضوء المدال
تخطيط الموارد البشرية يعتبر عملية فاصلة بي حاجة المنظمة لبعض العناصر البشرية
والمعروض عليها منها ،وتكون عملية االالتيار هنا متعلقة بأهداف وسياسة المشروع والبرامج
التدريبية والتأهيلية المزم اتاحتها لهذه العناصر البشرية (سالم.)42 :2112 ،
ويكون دور محاسبة الموارد البشرية في التخطيط هو تحليل تل المعلوما المتعلقة بتكلاة
الموارد البشرية المطلوبة أو المخططة إلجراء الموازنا الرأسمالية للمشروع والتنبؤ بتكالي
وظائ اتفراد المتويرة (اإلح ل) ،مثل االكتساب والتدريب وغيرها (س مة.)959 :9111 ،
أما الرقابة التي يمك تعرياها بأنها تل اإلجراءا التي تقوم بها اإلدارة للتأكد م ان الموارد
التي تم الحصول عليها قد استخدمت بكااءة عالية في كل أهداف المنظمة ماتمعة ،فإن دور
محاسبة الموارد البشرية فيها يتضح م ال ل اآلتي( :غنيم ورمضان)313: 9110 ،
-9

-2
-3
-4

استخراج التكالي المعيارية لحيازة وتدريب اتصل البشري ومقارنتها بالتكلاة الاعلية
وتحديد االنحرافا وتحليلها ،ويمك أن تؤدي قرارا تخطيط ورقابة قيمة الموارد
البشرية الى تكوي النواة اتولى في اللق نظام للتكالي المعيارية المتعلقة بالموارد
البشرية يقوم على أساس سليم.
استخراج ماموعة م النسب المالية مثل نسبة رأس المال البشري الى رأس المال
المادي ومدى مساهمة القوى العاملة في تحقيق أهداف الوحدة ،كذل استخراج نسبة قيمة
الموارد البشرية النادرة الى ماموعة الموارد البشرية ككل.
استخراج التويرا في تركيب القوى العاملة عبر الزم .
إجراء المقارنا بي قيم رأس المال البشري في المنشأة والمنشآ المماثلة.

كما يتضح دور محاسبة الموارد البشرية في اتخاذ القرارا م ال ل تحسي نوعية القرارا
المالية ع قريق اح ل القياس المحاسبي للموارد البشرية محل التقدير الشخصي لتأثير تل
الموارد ،وال يقتصر دور محاسبة الموارد البشرية على التأثير في القرارا المالية ،وإنما يتعداه
الى ترشيد القرارا اإلدارية بصاة عامة سواء المتعلقة باتفراد أو المشروع ككل .ويعتبر الدور
المتوق لمحاسبة الموارد البشرية في ماال اتخاذ القرارا م ال ل إعداد المعلوما التي
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يتطلبها اتخاذ القرار والتي تتعلق بموضوع االكتساب تفراد جدد في المنظمة أو تنمية قدرا
ومهارا الموارد البشرية الموجودة فع أو توزيعها وترقيتها في نظام الحوافز والمكافآ لها،
فعلى سبيل المثال يمك أن يواجه إدارة المنظمة مشكلة اتخاذ قرار يتعلق بالمااضلة بي زيادة
رواتب بعض العاملي في قطاع معي لهم مهارة بدرجة ما ،أو تكلاة اح ل موارد بشرية جديدة
برواتب أقل وتحتاج الى التدريب المهني (سالم.)42 : 2112 ،
معوقات وصعوبات تطبيق محاسبة الموارد البشرية
ان اعتبار الموارد البشرية أص
الصعوبا ( :الاعيدي)41 :2110،
-9
-2
-3
-4
-5

م

اتصول مسألة تواجه بصعوبا

كثيرة وأهم هذه

ان المنشآ أو المؤسسا ليس لها حق ملكية قانوني على الموارد البشرية كي تبرر
معاملتها كأصل م اتصول.
نظرا لحالة عدم التأكد فيما يتعلق بمستقبل المنشأة يصبح م الصعب قياس المناف أو
الخدما المستقبلية م مواردها البشرية ،كما ان للموارد البشرية الحرية الطبيعية في
النقل أو ترك العمل تي سبب م اتسباب.
صعوبة توفير عنصر الموضوعية في قياس تكلاة الموارد البشرية ،تن ذل يتطلب
اعتماد قرق وأساليب رياضية معقدة قد يصعب الوصول اليها.
ارتااع معدل دوران الموظاي  ،مما ياعل م الصعب تقدير أعمارهم اإلنتاجية التي
تلزم رسملة واستنااذ ناقاتهم.
ان قياس قيمة اإلنسان وعرضها في القوائم المالية هو بحد ذاته أمر غير مستساغ م
الناحية اإلنسانية ،فض ع وجود ذاتية في عملية القياس قد تؤدي الى البوضاء بي
الموظاي وتواجه بعدوانية وكره .وهنا ترى الباحثة فيما يتعلق بتل الصعوبا
والمعوقا اآلتي:
 -9ان المنشآ لها حق ملكية الخدما التي تؤديها الموارد البشرية العاملة لديها
بموجب العقد المبرم معها أو استنادا إلى القانون الذي تم بموجبه التعيي وبالتالي
يمك اعتبار تل الموارد أصوال.
 -2ان م الاروض المحاسبية هو فرض االستمرارية وبموجبه ياترض ان المنشأة
مستمرة في ممارسة نشاقاتها الى أمد غير محدد ،لذا فانه يمك قياس المناف أو
الخدما المستقبلية م مواردها البشرية بناء على تقديرا تضعها في ضوء
توقعاتها للمستقبل .أما بالنسبة الى حرية الموارد البشرية في النقل أو ترك العمل فانه
يتم اجراء المعالاا المحاسبية ال زمة لذل .
 -3أما ع الموضوعية في قياس تكلاة الموارد البشرية فإن عملية القياس هذه ال يمك
ان تصل الى تقييما حقيقيا للقدرا البشرية واإلمكانا التي يتوق االستاادة منها.
 -4ان ارتااع معدل دوران الموظاي أمر قبيعي وال يستلزم سوى اثبا المعالاا
المحاسبية ال زمة سواء عند النقل أو االستوناء ع أو الوفاة للعنصر البشري أو
عند التعيي للمورد البشري الاديد.
 -5أما ع قياس قيمة المورد البشري وعرضها في القوائم المالية ،فيمك مواجهة هذه
الصعوبة بزيادة وعي وإدراك العاملي بأهميتهم بالنسبة للمنشأة التي يعملون بها
ويكون ذل بتواصل اإلدارة م العاملي في بعض المناسبا وتوصيل الاكرة لهم،
كما ان ف ة اتكاديميي في الاامعا على وجه الخصوص يمكنهم قبول الاكرة تنها
م المااهيم العلمية.
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المبحث الثالث
القياس المحاسبي لتكاليف الموارد البشرية
لم تك النظرية المحاسبية الى وقت قريب تعنى بالموارد البشرية برغم كون عملية القياس
تمثل وظياتها اتساس (الاضل وآالرون ،)10 : 2112 ،حيث كان هناك شعور دائم بالحاجة
الى القياسا الدقيقة لتكالي االستثمار في الموارد البشرية وقيمتها ،وذل إلدراك الباحثي
وادارا الشركا ان بقاء ونمو أرباح الشركا يعتمد بصورة كبيرة على اتصول البشرية
والاكرية للشركا أكثر م اتصول المادية ( ،)Flamholtz,2004:26ومما ال ش فيه ان
ادراك أهمية الموارد البشرية ودورها الحاسم في تحقيق أهداف الشركة قد قاد الى قبول كون
هذه الموارد كأصل م أصول الشركة ،وهذا الحال يقتضي بأن تقاس تكلاة أو قيمة الموارد
البشرية .وتأسيسا على ما تقدم با م الضروري تطوير قريقة ما لحساب قيمة المعرفة
ودافعها ومهاراتها ومساهمة العنصر البشري ،وكذل مساهمة العمليا التنظيمية مثل
االستقطاب واالالتيار والتدريب ...الخ المستخدم لبناء ودعم هذه الاوانب البشرية لورض
تقدير تكلاة وقيمة رأس المال البشري وتشير محاسبة الموارد البشرية الى هذه العملية باسم
عملية قياس الموارد البشرية Human Resource Measurements
( .)Flamholtz,2004:23وم هنا فإن اآللية اتساسية لتوفير القياسا الصحيحة
والمحسوبة كميا لتكالي االستثمار في الموارد البشرية وقيمتها في الشركة هي آلية محاسبة
الموارد البشرية (.)Gray and others,1996:26
نماذج قياس تكاليف الموارد البشرية
أوال -نموذج الكلفة التاريخية
ان التكلاة التاريخية للموارد البشرية هي التضحية االقتصادية التي تتكبدها المنشأة للحصول
على البشر وتنمية مؤه تهم ومهاراتهم وتتكون م ث ث عناصر( :حنّان)221 :2113 ،
 -9تكلاة الحصول على البشر :وتشمل ماموعة م التكالي المباشرة مثل تكالي
االستقطاب واالالتيار والتعيي واالستدعاء وتكالي االنتقال والسار الى الموق الوظياي
لتسلم العمل ،وكذل تكالي غير مباشرة مثل تكالي الترقية والترفيعا .
 -2تكلاة التعلم :وهي تكلاة تااضلية تتحملها المنشأة لحي تحقيق الارد مستوى اإلنتاجية
المطلوبة عادة لوظياة معينة وتشمل تكالي برامج التدريب الرسمي وتكالي التدريب
أثناء العمل.
 -3تكالي مكافأة ترك الخدمة :بعد تأصيل تكالي الموارد البشرية السابقة يتم اقااءها
موزعة على العمر الخدمي المتوق لألصل البشري م االعتراف بالخسائر في حالة
تصاية اتصل (التسريح أو انهاء الخدمة مبكرا أو الوفاة) أو زيادة قيمة اتصل البشري
لإلفصاح ع التكالي اإلضافية المتوق لها أن تزيد قاقة مناعة اتصل ،كما هو الحال
في المحاسبة التقليدية المعتمدة على التكالي التاريخية فإن هذه المعالاة عملية
وموضوعية أي ان بياناتها قابلة للتحقق وان الستعمال مقياس التكلاة حدودا منها( :البو
علي.)04 :2199 ،
أ -ال تتطابق التكلاة التاريخية بالضرورة م القيمة االقتصادية لألصل البشري.
ب -ان أي زيادة في قيمة اتصل أو اقااء له قد يكون ذاتيا ،وال يظهر أي ع قة
ارتباق بزيادة أو انخااض اإلنتاجية لألصول البشرية.
 ال تؤدي قريقة الكلاة التاريخية الى قيم قابلة للمقارنة بسبب ان تكلاة الحصولعلى البشر وتكلاة التعلم تختل م فرد آلالر داالل المنشأة الواحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ دورية – علمية – فصلية – حمكمة

954

جملة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية  . . .اجمللد  16العدد  1لسنة 1014

ثانيا – نموذج تكلفة اإلحالل:
ان تكلاة اإلح ل للموارد البشرية هي التضحية التي تتحملها المنشأة لورض استبدال موارد
بشرية موجودة اآلن بموارد بشرية أالرى لها ناس القدرة والخبرة التي يتمت بها المورد البشري
المستبعد ( مسعود  ، ) 935 : 2114 ،فعلى سبيل المثال اذا أراد عامل ان يوادر اليوم فإن ذل
سينشأ تكالي مختلاة الستبداله منها تكالي استقطاب واالتيار وتعيي وتطوير عامل آالر يكون
بدي عنه  ،فض ع ناقا تعويضية له أو تقاعده  ،اذ ان التكلاة االستبدالية تنشأ نتياة ترك
بعض الموظاي الخدمة  ،أما بالتقاعد أو الوفاة أو االستقالة أو االستوناء عنه بقرار م اإلدارة
(.)Flamholts,2004:27
ويتاق هذا النموذج م نموذج التكلاة التاريخية االّ ان نموذج التكلاة االستبدالية يأالذ في
االعتبار التويير المستمر في (قيمة وحدة النقد)  ،لذل يقوم هذا النموذج برسملة التكالي أع ه
باتسعار الاارية الحتساب تكلاة اتصول البشرية بعكس نموذج التكلاة التاريخية الذي يتم
باتسعار التاريخية ) ،( Srinivason and Murvgan,2008:642وبذل فإن التكالي
اإلستبدالية هي أعلى م التكالي التاريخية تنها تتضم تكالي الحصول عليه واستبداله بويره
 ،وان تكلاة االستبدال هي تقدير التكلاة التي ستتحملها المنشأة إلح ل الموارد البشرية بدال م
مواردها الحالية .
ثالثا – نموذج تكلفة الفرصة البديلة
تكلاة الارصة البديلة هي التضحية التي يمك ان تتحملها المنشأة للحصول على أو اح ل مورد
بشري معي وسميت بالمزايدة التنافسية ،يقوم بمقتضاها مدراء اتقسام بإجراء مزايدة للحصول
على الموارد البشرية النادرة التي يحتاجون اليها والتي يمكنها العمل في كل قسم م هذه اتقسام
وذل للوصول الى قيمة الارد عند استخدامه في عمل بديل كأساس لحساب قيمة هذا الارد كأصل
م أصول المنشأة ،ويستخدم أعلى سعر في المزايدة كتعبير ع قيمة الارد ،حيث ان هذا السعر
هو الممثل للتقدير المالي الذي يعبر ع أحس استخدام لخدما هذا الارد .ويواجه هذا النموذج
صعوبا في قياس تكلاة الارصة البديلة م الناحية العملية بسبب اآلثار السي ة التي تتركها على
ناسية العاملي الذي لم يداللوا المنافسة ،فض ع عدم استقرار عنصر العمالة بالمنشأة
واضطراب الع قا بي العاملي  ،لذا يكون م اتفضل قياسها لألغراض اإلدارية الدااللية
للمنشأة وليس لتقديم معلوما عنها للمستخدمي الخارجيي للقوائم المالية (عبد الخالق: 9115،
.)35
رابعا – نموذج تكلفة الموارد البشرية التي تساهم بها الدولة
اعتمد هذه الطريقة على تامي تكلاة تعليم الارد ال ل سنوا دراسته فض ع استخدام
القياس الناسي لتحديد درجة توافر السما الشخصية لدى الارد ،وأهم نقد وجه الى هذه الطريقة
هو اعتمادها على تكلاة تعليم الارد كعنصر أساسي لحساب قيمته ،لذل هي ال تعبر بالضرورة
ع قيمة الارد لدى المنشأة ،فض ع انها تااهلت قيمة اتفراد الذي توظاهم المنشأة م الذي
لم يتلقوا تعليما في المداالل التعليمية المعروفة أو اتفراد الذي تلقوا تعليمهم في الخارج على
ناقتهم الخاصة ،وأاليرا افتقارها الى أساس واقعي ،حيث انها تاترض تناقص قيمة الارد ال ل
فترة عمله بالمنشأة م ان قيمته متزايدة بالخبرة المكتسبة ال ل سنوا عمله( .حس :9121 ،
.)92
وبشكل عام فإن التكلاة التاريخية يمك ان تكون مقبولة م الناحية المحاسبية أكثر وتواجه
مشاكل أقل م قرق القياس اتالرى والشكل اآلتي يوضح نموذج لقياس التكلاة التاريخية
للموارد البشرية:
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(المصدر :اريك فالمهولز.) 010 : 0993 ،

المعالجة المحاسبية لتكاليف الموارد البشرية
ان المعالاة المحاسبية المتعلقة بالمورد البشري تتم م ال ل رسملة كل المصاري ال زمة
للحصول عليه ،والتي تمثل تكلاة المورد البشري وهي كاآلتي( :الحيالي )212 -214 :2114،
اإلع ن للحصول على المورد البشري
الحصول على المورد البشري وتطوير كااءته مثل التدريب والدورا

 -9مصاري
 -2مصاري
والبعثا .
واستنااذ اتصول البشرية انما هو استنااذ قيمة اتصل م اتالذ بالحسبان الحاجة الى
وض معيار معي يحدد فترة زيادة الخبرة لألصل البشري ال ل سنوا الخدمة والاترة
التي تبقى عندها الخبرة ثابتة ،ويمك ان يكون استنااذ اتصول البشرية مبنيا على أحد
االعتبارا اآلتية( :حمادة)941 : 2112 ،
 -9مدة الدمة اتصل البشري وتعادل فترة بقائه في الخدمة لدى المنشأة.
 -2مدة الدمة اتصل البشري تعادل فترة بقائه في وظياة معينة في المنشأة.
 -3مدة الدمة اتصل البشري تعادل مدة استمرار معارفه في التكنولوجيا المتطورة
والاديدة ،فاذا كانت معارفه غير قادرة على مااراة التكنولوجيا الاديدة فان قيمته
كأصل تستناذ بالكامل.
ويمك ان يتم إقااء كلاة المورد البشري بتوزيعها على عمره اإلنتاجي والذي قد يتمثل
في مدة بقاءه في العمل لحي س اإلحالة على التقاعد أو يتمثل في مدة العقد المبرم بينه
وبي المنشأة إذا كان تعيينه بعقد.
وبالتالي فإن اقااء او استنااذ المورد البشري = تكلاة اتصل البشري ÷ العمر اإلنتاجي
لألصل البشري ،والمعالاة المحاسبية تتمثل باآلتي:
 -9تكلاة الحصول على المورد البشري:
××× حـ  /الموارد البشرية
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××× حـ  /النقدية
 -2اقااء قيمة المورد البشري:
××× حـ  /قسط اقااء المورد البشري
××× حـ  /الموارد البشرية
 -3االستوناء ع المورد البشري:
قد يتم االستوناء ع المورد البشري قبل انتهاء حياته اإلنتاجية المقدرة فيعتبر الرصيد
المتبقي السارة:
××× حـ  /النقدية
××× حـ  /السائر االستوناء ع الموارد البشرية
××× حـ  /الموارد البشرية

أو قد يتم االستوناء باالنتقال لقاء مقابل مادي يكون أعلى م القيمة الدفترية لألصل البشري
وبذل يكون الرصيد المتبقي ربحا لذل فان:
ارباح االستوناء = مبلغ االنتقال – القيمة الدفترية لألصل البشري
القيمة الدفترية لألصل البشري = تكلاة الحصول على المورد البشري – ماموع اإلقااء السنوي
××× حـ  /النقدية
××× حـ  /الموارد البشرية
××× حـ  /ارباح االستوناء ع الموارد البشرية
 -4وفاة المورد البشري:
يتم تحديد قيمة الخسائر (الوفاة) والمتمثلة بالقيمة الدفترية لألصل البشري لذل :
الخسائر = تكلاة الحصول على المورد البشري – ماموع اإلقااء السنوي
××× حـ /السائر موارد بشرية
××× حـ  /الموارد البشرية
المبادئ والفروض التي يقوم عليها النظام المحاسبي للموارد البشرية
البد ان يقوم النظام المحاسبي للموارد البشرية كأي نظام محاسبي آالر على ماموعة م
المبادئ والاروض وقد أشار(الهيتي )393 :2113 ،و(مسعود )933 : 2114 ،الى ماموعة
الاروض التي تقوم عليها محاسبة الموارد البشرية وهي:
 -9ان تااهل أهمية العنصر البشري وعدم قيام المنشآ بالمحاسبة ع الموارد البشرية
يؤدي في النهاية الى اتخاذ قرارا غير سليمة ،وم أجل ذل زاد االهتمام بمحاسبة
ـــــــــــــــــــــــــــــ دورية – علمية – فصلية – حمكمة

951

جملة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية  . . .اجمللد  16العدد  1لسنة 1014

-2

-3

-4

-5

الموارد البشرية التي تعطي اإلدارة أساسا أفضل ل التيار م بي البدائل واتخاذ
قراراتها بطريقة رشيدة تحقق االستخدام اتمثل للموارد المتاحة .وقد انعكس هذا االهتمام
بشكل آراء تطالب باعتبار العنصر البشري أص م أصول المنشأة ياب ادراجه في
الميزانية وتطبيق االستنااذ عليه.
ان قيمة الموارد البشرية تتأثر بنمط اإلدارة الموجودة في المنشأة ،اذ ان قيمة اتفراد
كموارد للمنشأة تتأثر بالطريقة التي تتم بها إدارة هؤالء اتفراد فيمك زيادة قيمة موارد
المنشأة البشرية أو المحافظة عليها بسبب التصرفا اإلدارية التي تتخذها تااه هؤالء،
فمث يمك زيادة قيمة تل الموارد ع قريق تحسي كااءتها بواسطة تكثي الدورا
التدريبية للعاملي بقدر ينعكس اياابيا على زيادة اإلنتاجية.
وبخصوص تل الزيادة في القيمة ترى الباحثة ان يتم اضافتها الى القيمة الدفترية لألصل
البشري وتعديل قسط اإلقااء السنوي للاترة المتبقية م العمر االنتاجي.
ضرورة وجود معلوما ع قيمة الموارد البشرية ،فوجود معلوما ع قيمة الموارد
البشرية بالمنشأة ضروري م أجل إدارة اتفراد بكااءة وفاعلية باعتبارهم أهم مورد،
لذا فا ن تل المعلوما تايد جها دااللية كاإلدارة التي سوف تسعى الى تنمية اتفراد
العاملي لديها وتوزيعهم على العمل ووض نظام لألجور والحوافز مما يساعد على
زيادة قيمة الموارد البشرية ،وبالتالي زيادة اإلنتاجية .كما ان تل المعلوما تايد جها
الارجية كالمستثمري والمقرضي  ،فالمنشاة التي يتوفر لديها أفراد عاملون متميزون
وذوو مهارا عالية ،تحقق في الوالب أرقام ربح مرتاعة ع نظيراتها م المنشآ التي
يقل فيها مستوى كااءة أفرادها العاملي .
ان الماهوم التقليدي لألصول يقوم على انها حقوق والدما مملوكة قابلة للقياس بوحدا
نقدية تكتسب نتياة للتعامل بي الوحدا االقتصادية ،ويتوق الحصول منها مستقب على
الدما أو مناف اقتصادية ،وان اتفراد ذوو قيمة كموارد بشرية للمنشأة باعتبارهم
قادري على تقديم الخدما سواء حاليا أو مستقبليا.
ان توظي الموارد البشرية يعد تكلاة اقتصادية تتحملها المنشأة ،لذا يمك ترجمة تل
التكلاة في صورة نقدية واإلفصاح عنها في القوائم المالية.

وتستنتج الباحثة مما سبق بأن المبادئ والاروض التي تقوم عليها محاسبة الموارد البشرية
تتضم ان العنصر البشري موردا هاما م موارد المنشأة ،له قيمة اقتصادية يمك قياسها
وتسايلها كأصل م اتصول وتطبيق االستنااذ عليها واالفصاح عنها في القوائم المالية ،كما
ان تل القيمة تتأثر بالنمط القيادي للمورد البشري ،فنااحه في استخدام قاقاته االستخدام
الصحيح وتنميتها يؤدي الى زيادة قيمة تل الموارد ،وفشله يؤدي الى انخااضها .وان
المعلوما الخاصة بمحاسبة الموارد البشرية م حيث القيمة تعد ضرورية لااعلية وكااءة
إدارة المنظمة في التخطيط للموارد البشرية والرقابة والتقييم.

المبحث الرابع
الدراسة التطبيقية
عرض وتحليل نتائج االستبيان
أ – خصائص عينة البحث
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الادول ()9
توزي عينة البحث حسب التحصيل الدراسي والخدمة الوظياية
التحصيل الدراسي
بكالوريوس
الخدمة الوظيفية
أقل من  5سنوات
من  05 -5سنة
من  31 -01سنة
من  35 -30سنة
اكثر من  35سنة
المجموع
النسبة

8
01
04
1
5
51
%18

دبلوم فأقل
3
4
4
3
3
04
%33

المجموع
عدد

%

01
30
08
8
1
14

%05
%22
%38
%02
%00
%011

يظهر الادول ( )9أع ه وصاا لعينة البحث والذي يوضح بأن أعلى نسبة للتحصيل الدراسي
هي لحملة شهادة البكالوريوس ( )%02وهذا يعطي قدرة جيدة على اإلجابة على فقرا
االستبيان بشكل علمي وموضوعي ،كما يظهر الادول بأن أعلى ف ة تمثل سنوا الخدمة (م 5
 95سنة ) حيث مثلت  %33م حام العينة ،في حي كانت ف ة ( أكثر م  25سنة )هي اتقلومثلت ( ) %99م حام العينة .وي حظ أيضا ان الا ا الث ث اتاليرة لسنوا الخدمة والتي
تراوحت بي ( -94أكثر م  )25سنة تمثل النسبة اتكبر حيث كان ماموعها  %52م حام
العينة  ،مما يعني ان أكثر المحاسبي واالداريي والمدققي عينة البحث لديهم الخبرة الكافية في
ماال عملهم ولديهم اإلمكانية إلدراك مدى الوعي تهمية تطبيق محاسبة الموارد البشرية في
الاامعة وقبيعة النظام المحاسبي المطبق والقواني والتشريعا المالية النافذة المتعلقة بعملهم .
ب – نتائج تحليل البيانات
م ال ل تحليل اجابا أفراد عينة البحث وبعد تحديد تكرارا كل فقرة في االستبيان تم حساب
اتوساق الحسابية المرجحة واالنحرافا المعيارية واتوزان الم وية ،وذل بهدف التعرف على
مدى االنساام في استاابا اتفراد عينة البحث وكانت النتائج التي تم التوصل اليها كاآلتي:
المحور األول (الوعي بأهمية وضرورة تطبيق محاسبة الموارد البشرية)
جدول ()2
نتائج تحليل فقرا المحور اتول (الوعي بأهمية وضرورة تطبيق محاسبة الموارد البشرية)
N=64
رقم
الفقرة
0
3
2
4
5
1
1
8
9
01

أوافق

محايد

أوافق
تماما
()2
()4
()5
3
3
23
38
4
8
38
30
03
03
09
00
02
05
04
03
05
01
02
9
01
02
01
08
04
04
04
01
1
8
31
31
1
01
22
04
8
03
34
08
المؤشرات الكلية للمحور األول

ال أوافق
()3

ال أوافق
تماما
()0
2
01
01
00
1
02
4
0
3
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الوسط
الحسابي
المرجح
4.244
2.921
2.041
2.118
3.911
2.421
3.952
2.803
2.838
2.124
2.501

االنحراف
المعياري
1.188
0.111
0.224
0.228
0.391
0.224
0.201
0.059
1.939
0.042
0.011

الوزن
المئوي
%81
%19
%12
%13
%58
%19
%59
%11
%11
%15
%10
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يتضح م ال ل الادول ( )2بأن الاقرة ( )9حققت أعلى وسطا حسابيا مرجحا بلغ ()4.344
وانحرافا معياريا ( )1.422وبوزن م وي ( ،)% 20مما يعني ان ماهوم محاسبة الموارد البشرية
ال يحظى باهتمام كبير م قبل إدارا الاامعة ،وربما يعود السبب لكونه م المااهيم الحديثة
وغير المعروفة بشكل جيد لدى تل اإلدارا  ،ويليها الاقرة ( )2التي حققت وسطا حسابيا
( )3.130وانحرافا معياريا ( )9.141وبوزن م وي ( )%01والتي تشير الى ان الاامعة ال
تسعى الى تطبيق محاسبة الموارد البشرية .أما أدنى وسط ٍ حسابي مرجح فكان للاقرة ( ،)5حيث
بلغ ( )2.114وانحراف معياري ( )9.214وبوزن م وي ( )%52وهذا يشير الى ان الاامعة
تدعم عامليها بزيادة قدراتهم وقابلياتهم م ال ل دورا تدريبية.
وبشكل عام فإن هذا المحور حقق وسطا حسابيا مرجحا ( )3.590وهو أعلى م الوسط
الارضي الذي هو ( )3على مساحة مقياس ليكر الخماسي وانحرافا معياريا ( )9.941وبوزن
م وي قدره ( )%09وهو أكبر م الوزن النسبي المحايد ( ،)%41مما يؤدي الى قبول الارضية
اتولى بأنه ال يوجد الوعي الكافي لدى إدارا الاامعا بأهمية وضرورة تطبيق محاسبة
الموارد البشرية في الاامعا .
المحور الثاني (تلبية النظام المحاسبي لمتطلبات تطبيق محاسبة الموارد البشرية)
جدول ( ) 3
نتائج تحليل فقرا المحور الثاني (تلبية النظام المحاسبي لمتطلبا تطبيق محاسبة الموارد
N=64
البشرية)
رقم
الفقرة
0
3
2
4
5
1
1
8
9

ال
أوافق أوافق محايد
أوافق
تماما
()3
()2
()4
()5
2
9
31
35
3
1
20
34
03
02
01
04
02
4
08
01
00
01
09
05
1
1
31
30
3
24
38
0
0
21
35
2
3
21
39
المؤشرات الكلية للمحور الثاني

ال أوافق
تماما
()0
0
8
03
9
4
-

الوسط
الحسابي
المرجح
4.051
4.013
2.315
2.324
2.203
2.844
4.411
4.244
4.238
2.891

االنحراف
المعياري
1.825
1.829
0.231
0.498
0.218
0.013
1.553
1.590
1.150
1.990

الوزن
المئوي
%82
%82
%15
%14
%11
%11
%88
%81
%81
%18

يتبي م ال ل الادول ( )3بأن أعلى وسط حسابي مرجح حققته الاقرة ( ،)0اذ بلغ ()4.414
وهو أعلى م الوسط الارضي ( ،)3وبانحراف معياري ( )1.552ووزن م وي ( )%22مما
يؤكد وجود صعوبة في قياس قيمة الموارد البشرية تتمثل في تااو القدرا لدى اتفراد ،ويليها
الاقرتي ( )2و ( )1اذ بلغ المتوسط الحسابي المرجح لكل منهما ( )4.344و ( )4.322على
التوالي واالنحراف المعياري لكل منهما ( )1.519و ( )1.059على التوالي ،وبوزن م وي
( )%20لكل منهما وهذا يشير الى ان عينة البحث تؤيد وبمستوى مرتا ان النظام المحاسبي
مقيد ومحكوم بنصوص قانونية لم يرد فيها اعتبار الموارد البشرية أصوال كما تؤيد بان النظام
المحاسبي ال يعترف باالندثار على اتصول وبالتالي ال يمك تطبيق االستنااذ على الموارد
البشرية ،كما ان االنخااض النسبي ل نحرافا المعيارية ع اتوساق الحسابية في التأييد الذي
ابدته عينة البحث تااه تل الاقرا يؤشر اتساق إجابا أو آراء اتفراد المشمولي في عينة
البحث ،وان أدنى وسط حسابي مرجح تحقق للقارة ( )4اذ بلغ ( )3.234وهو أيضا أعلى م
الوسط الارضي وبانحراف معياري ( )9.412ووزن م وي ( )%44وهو أكبر م الوزن
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بيانا

الم وي المحايد ،وتؤكد نتياة هذه الاقرة بأن الدليل المحاسبي ال يحقق إمكانية اثبا
تكالي الموارد البشرية في السا .
وعموما فإن اتوساق الحسابية المرجحة لامي الاقرا تااوز الوسط الارضي فقد كان
المتوسط العام لها ( ،)3.214واالنحراف المعياري العام ( )1.119وبوزن م وي بلغ (،)%02
وهذه النتائج تؤيد رأي الباحثة بأن النظام المحاسبي الحالي ال يلبي متطلبا تطبيق محاسبة
الموارد البشرية في الاامعا  ،مما ياعلنا نقبل الارضية الثانية أيضا.
االستنتاجات والتوصيات
أوال  -االستنتاجات
 -9كان مستوى تأييد عينة البحث لعدم وجود الوعي الكافي بأهمية وضرورة تطبيق محاسبة
الموارد البشرية في الاامعا بشكل عام متوسط  ،اذ كان ماهوم محاسبة الموارد
البشرية ال يحظى باهتمام كبير لدى إدارا الاامعة ،وان الاامعة ال تسعى الى تطبيقها.
 -2كما ان مستوى تأييد عينة البحث لكون النظام المحاسبي المطبق في الاامعا ال يلبي
متطلبا تطبيق محاسبة الموارد البشرية بشكل عام كان مرتا تسباب منها صعوبة
قياس قيمة الموارد البشرية لتااو قدراتها ،ولكون النظام المحاسبي مقيد بنصوص
قانونية لم يرد فيها اعتبار الموارد البشرية أصوال ،وتنه أي النظام المحاسبي ال يعترف
باالندثار على اتصول وبالتالي ال يمك تطبيق االستنااذ على الموارد البشرية.
 -3عدم إمكانية تطبيق محاسبة الموارد البشرية في الاامعا حاليا ،لعدم توفر مستلزما
تطبيقها ،وهذا يعني بأن محاسبة الموارد البشرية ما زالت في اقارها النظري ولم تاد
المرتكزا اتساسية لتطبيقها في الواق العملي.
ثانيا – التوصيات
-9

-2
-3
-4
-5

لكي يتم توفير الوعي واإلدراك الكافي تهمية تطبيق محاسبة الموارد البشرية كنظام
معلوما فرعي ضم نظام المعلوما المحاسبية ينبوي تضمي المناهج الدراسية في
أقسام كليا اإلدارة واالقتصاد في الاامعا مواضي تتناول المحاسبة ع الموارد
البشرية وقرق معالاة البيانا الخاصة بها والمبادئ ذا الصلة بها.
قيام كليا اإلدارة واالقتصاد في الاامعا بتنظيم برامج تدريبية وورش متخصصة
للتعري بأهمية رأس المال البشري وضرورة وجود نظام محاسبي لمعالاة بياناته.
قيام الاها المتخصصة بوض المعايير المحاسبية بتضمي المعيار الدولي رقم ()32
المختص بالموجودا غير الملموسة مادة لمعالاة الموارد البشرية ،كما هو الحال
بالنسبة لشهرة المحل وناقا البحث والتطوير.
الاصة لتوثيق بيانا التكالي الخاصة بمنتسبي الاامعة ،إلى جانب
تصميم سا
المنصوص عليها قانونا والتي يتم مسكها حاليا.
السا
بإمكان الاامعا القيام بتبويب الناقا ذا الصلة بتكلاة الموارد البشرية ضم فصل
الموجودا الرأسمالية ،ورسملة ناقا الدورا التدريبية التي تتحملها م أجل رف
مستوى كااءة وقابلية عامليها ،وذل كخطوة أولى.
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المصادر
أوال  -المصادر العربية
أ-
-9
-2
-3
-4
-5
-4
-0
-2
-1
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