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 :االزدهار في العملتعزيز دور المحاسبة عن الموارد البشرية في 

 تطبيقية علىدراسة 

 دمياط محافظةب العاملين في البنوك التجارية المصرية

The Role of Human Resourcs accounting in promoting business 
prosperity: An application study on Egyptian commercial bonks in 
Damyat gouvernorate 
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 مساعد إدارة األعمال. أ   مشارك إدارة األعمال      . أ     المحاسبة والتمويل مساعد. أ

 جامعة المجمعة- حوطة سديربالدراسات اإلنسانية وم و لكلية الع-قسم إدارة األعمال 

     :ملخص

 ،االزدهار في العمل الموارد البشرية في تعزيز عن محاسبة الاستهدفت الدراسة معرفة دور  
نوك التجارية موضع التطبيق براك العاملين بالدإمدى  معرفة على لتحقيق الهدف ركزت الدراسةو 

ودراسة مدى ممارسة أبعاد االزدهار في  بها االهتمامالبشرية و مدى  اردلمفهوم المحاسبة عن المو 
على ازدهار العاملين ير المحاسبة عن الموارد البشرية ثم دراسة تأث التعلم،العمل مشتملة الحيوية و 

ببعديه الحيوية و التعلم ،اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي وعلى االستبانة لجمع 
ين بالبنوك التجارية بمحافظة دمياط تم اختيارها لالعاممفردة من  (323 )الميدانية من البيانات 

وجود اتفاق معنوي بين العاملين بالبنوك : أوالً  عشوائيًا ، توصلت الدراسة الى عدة نتائج أهمها 
وجود اتفاق معنوي : ، ثانياً م المحاسبة عن الموارد البشريةك مفهو ار دإالتجارية موضع التطبيق حول 

المحاسبة عن الموارد البشرية ببين العاملين بالبنوك التجارية موضع التطبيق حول مدى االهتمام 
وجود تأثير معنوي موجب حول : أخيراً  ،ارسة أبعاد االزدهار في العملموجود اتفاق معنوي لم :ثالثاً 

بها على ازدهار العاملين  هتمامواالمدى إدراك العاملين لمفهوم المحاسبة عن الموارد البشرية 
 .ببعديه الحيوية و التعلم 

 .والتعلم الحيوية، ،العملفي  زدهاراال البشرية،الموارد عن محاسبة ال :المفتاحيةالكلمات 
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Abstract:  
This study examined the Role of human resource accounting in Enhancing 
Thriving at Work, to achieve this, the researchers aimed to search 
realizing the concept of human resource accounting and the extent of 
interest in it, Moreover, they aimed to search the dimensions of Thriving at 
Work (Vitality, Learning), as well as the impact of the  human resource 
accounting on Thriving at Work (Vitality, Learning) The researchers used 
the descriptive analytical method. A set of questions related to the 
research problem were designed. Data were collected through a 
questionnaire designed for this purpose. The researcher depended on   
many scientific literature and references related to research variables. The 
study was conducted to a sample of 323 single of Employees of the 
commercial banks under study and randomly selected, a theoretical model 
was proposed and tested using structural equation modeling (SEM). the 
study indicated these important results; Firstly: the agreement of the 
sample on search realizing the concept of human resource accounting 
and the extent of interest in it, secondly: the agreement of the sample on 
excluding the Thriving at Work (Vitality, Learning), Finally: significant 
effect of realizing the concept of human resource accounting and the 
extent of interest in it on the Thriving at Work (Vitality, Learning). 

Keywords: 

Human Resource Accounting, Thriving at Work, Vitality, Learning. 
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وتزايد  المحاسبة مجال في نسبياً  الحديثة الموضوعات من البشرية الموارد ة عنمحاسبال عدت
وباعتبار أن  ،المادي المال برأس مقارنة البشرى  المال رأسب االهتمام نتيجة لتزايد بها االهتمام

كما تنفق  ،وقدرات المورد الحقيقي ألي منظمة بما يملكه من مهارات هو البشري  عنصرال
العاملين، بالتالي تسعى محاسبة الموارد المنظمات مبالغ طائلة في سبيل استقطاب واختيار وتدريب 

 ،النظر إلى الموارد البشرية على أنها أصول تحقق منافع مستقبلية في بيئة العمل البشرية إلى
الموارد البشرية خاصة في المنظمات التي تعتمد على عن محاسبة للحاجة ملحة  بالتالي وجدتو 

مما ينعكس (   (Steen, Welchm   and McCormack ,  2011 العقل البشري المتميز
  .تتعلق بالعاملينالتي  سلوكية النتائج العلى 
يتسم عالمنا بالتغيرات االقتصادية السريعة التي تحتم على المنظمات التكيف مع هذه التغيرات  كما
مما يزيد من أهمية الحفاظ على قوة عاملة  مستدامة، التنافسية وتصبح منظماتق القدرة يتحقل

يعتبر و  ،((Spreitzer, Porath, and Gibson,2012 مزدهرة قادرة على تحقيق النمو والتطور
 مفهومًا حديثًا نسبًيًا خاصة في أدبيات إدارة الموارد البشرية والسلوك التنظيمياالزدهار في العمل 

Paterson, Luthans, and Jeung,2014).) ي ضوء ما سبق تسعى الدراسة الحالية نحو وف
 .العملاالزدهار في  دور المحاسبة عن الموارد البشرية في تعزيزمحاولة بحث 

   :البحثمشكلة : ثانياا 

في كافة المجاالت  ى أهمية المورد البشر طار ما توصلت اليه الدراسات عن إفي 
الصادرة المعايير  رد المادية األخرى،عنه كباقي الموا أهمية  قياسه وعرضه واالفصاحو  االقتصادية

بالموارد كبند من بنود  االعتراف التي وضحت بنود (  AAA ) هيئة معايير المحاسبة الماليةمن 
على الموارد البشرية معايير الهذه تنطبق و مة ءللقياس والموثوقية والمالخضاعها  ا  و القوائم المالية  

، ( 2015،أبوبكر) نفقاتها من ضمن المصروفات وهي قابلة للقياس ماليَا وكميامعالجة يتم  ، حيث
الموارد  الدور الذي تلعبه ضافة لذلك إالموارد البشرية كالموارد المادية األخرى ليس لها أهمية ف

، يتم التعامل  المنظماتكأصل من أصول  بها  االعترافولذا وجب  البشرية في تحقيق األرباح 
، مما يعزز ثقة  من المورد البشري  االستفادةمدة ها خالل ؤ كنفقات رأسمالية يتم اطفا امع نفقاته

   . في ازدهار العاملين يجاباً إنتاجية مما ينعكس بالتالي زيادة اإل الموارد البشرية 

تناولت االزدهار في العمل ومن خالل مراجعة أدبيات إدارة الموارد البشرية والسلوك التنظيمي التي 
باالزدهار في العمل اال أنه ال  يتضح أنه بالرغم من وجود اهتمام متزايد من قبل الدراسات األجنبية

 Prem, Ohly, Kubicek ,and) هتزال هذه األدبيات لديها ندرة في تناول أهم مسببات
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Korunka, 2017) ; Kleine, Rudolph and Zacher,2019  ندرة الدراسات اتضح ،أيضأ
في االزدهار في العمل على حد علم فريق البشرية أثر المحاسبة عن الموارد األجنبية التي تناولت 

الدراسات األجنبية بدراسة المتغيرات التي تؤثر في  بعض بالرغم من اهتمامو هذا؛   -البحث
 Dimitrova ،(2020 المحددات الذاتية  ،(li, 2018) مثل رأس المال النفسياالزدهار في العمل 

اليقظة  ،(Walumbwa,  Muchiri,  Misati, and Meiliani,  2018) الثقة التنظيمية ( 
فلم يحظ باالهتمام الكافي من الباحثين في  ،(Sahin, Ozcan and Babal ,2020) يةالذهن

دراسة ابراهيم عدا  – فريق البحثحد علم  على–فة عامة والمصرية بصفة خاصة البيئة العربية بص
بالتطبيق على أعضاء هيئة  أهم العوامل المؤثرة في االزدهار في العملالتي تناولت ( 6102)

التي  بحثت توسيط االزدهار في (  6160)التدريس بالجامعات السعودية، ودراسة حامد، آخرون 
العمل في العالقة بين القيادة التمكينية وسلوك المواطنة التنظيمية الموجهة نحو التغيير بالتطبيق 

وفي ضوء ما سبق يمكن إلقاء الضوء على  .عمال العام للصناعات الكيماويةاألشركات قطاع على 
 مدىاالزدهار في العمل في البيئة المصرية، من خالل الكشف عن و  المحاسبة عن الموارد البشرية

في تعزيز االزدهار دورها باإلضافة إلى  بهاواالهتمام  المحاسبة عن الموارد البشرية إدراك مفهوم
ومن ثم فإن مشكلة الدراسة تتمثل في اإلجابة على  دمياط،في البنوك التجارية بمحافظة في العمل 

 في،العمل  واالزدهار فيالمحاسبة عن الموارد البشرية بين  ةما طبيعة العالق: التساؤل الرئيسي
وفى ضوء التساؤل الرئيسي يمكن صياغة مشكلة البحث من خالل مجموعة من التساؤالت الفرعية 

 :التالية

طبقًا آلراء  إدراك مفهوم المحاسبة عن الموارد البشريةمدى هل يوجد اتفاق معنوي على  -0
  العاملين بالبنوك التجارية بمحافظة دمياط؟

مدى االهتمام بالمحاسبة عن الموارد البشرية طبقًا آلراء هل يوجد اتفاق معنوي على   -6
 ؟بمحافظة دمياطالعاملين بالبنوك التجارية 

طبقًا آلراء  دمياطالبنوك التجارية بمحافظة  العمل لدى في زدهارالامدى ممارسة أبعاد ما  -3
 ؟مفردات العينة موضع التطبيق

 العملفي أبعاد االزدهار في الموارد البشرية عن محاسبة الحدثه تما طبيعة التأثير الذي  -4
  دمياط؟في البنوك التجارية بمحافظة  (، الحيويةالتعلم)

 :إلىيهدف البحث : أهداف البحث: ثالثاا 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Walumbwa%2C+Fred+O
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Walumbwa%2C+Fred+O
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Muchiri%2C+Michael+K
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Misati%2C+Everlyne
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Meiliani%2C+Meiliani


(5) 
 

إدراك مفهوم المحاسبة عن الموارد البشرية طبقًا آلراء العاملين بالبنوك التجارية مدى  دراسة -0
  .بمحافظة دمياط

مدى االهتمام بالمحاسبة عن الموارد البشرية طبقًا آلراء العاملين بالبنوك على  التعرف  -6
 .التجارية بمحافظة دمياط

التجارية بمحافظة دمياط طبقًا البنوك مدى ممارسة أبعاد االزدهار في العمل لدى بحث  -3
 .آلراء مفردات العينة موضع التطبيق

في أبعاد االزدهار في طبيعة التأثير الذي تحدثه المحاسبة عن الموارد البشرية  دراسة -4
  .في البنوك التجارية بمحافظة دمياط( التعلم، الحيوية)العمل 

  اعتبارات علمية وتطبيقية أهمهايستمد هذا البحث أهميته من  :أهمية البحث: رابعاا 

في البيئة العربية  االزدهار في العملو  الموارد البشرية عن محاسبةبال الفجوة البحثية فيما يتعلق سد
 حد على-مجال راسة من أوائل الدراسات في الدولذا تعتبر بصفة عامة والمصرية بصفة خاصة 

 ضافةإ ،العملاالزدهار في محاسبة الموارد البشرية في تعزيز ال بدور االهتمام- فريق البحث علم
كأحد النواتج السلوكية المترتبة على اهتمام البنوك التجارية موضع  الزدهار في العملاتناول إلى 

تستمد هذه الدراسة أهميتها التطبيقية من النتائج كما  .التطبيق بالمحاسبة عن الموارد البشرية
التي يمكن أن تساهم في معرفة الواقع العملي ألهم مسببات االزدهار في  الدراسة المتوقعة من 

ومن ثم فهم طبيعة العالقات بين هذه   ،الموارد البشريةعن  محاسبة الالعمل بالتركيز على 
محاسبة الموارد في التعرف على ممارسات افظة دمياط حبمالبنوك التجارية المتغيرات لمساعدة 

فعندما يدرك الموظف اهتمام المنظمة  البنوك ،زدهار في العمل في هذه االالتي تزيد من البشرية 
بقيمة العنصر البشري وتزايد االنفاق عليه بداية من االستقطاب واالختيار والتدريب وعرض تلك 

لتعلم التكاليف في القوائم المالية يجعله يشعر بأهميته لدى المنظمة مما يساهم في تعزيز الحيوية وا
ومما يزيد من األهمية التطبيقية لهذا البحث هو مجال التطبيق وبالتالي يكون أكثر ازدهارًا،  لديه
واحدة من أهم مؤسسات الوساطة المالية المؤثرة على اقتصـاد الدول األمر تعد  البنوك التجارية الن 
وحتى  ،الموارد البشرية وازدهار العاملين عن محاسبةاليتطلب ضرورة اهتمام البنوك التجارية ب يالذ

تظهر أهمية هذه الدراسة كان البد من التطرق لإلطار النظري وفروض البحث وهذا ما سيتم تناوله 
 .في الجزء التالي من البحث

 

 :البحث وفروض النظري  اإلطار :خامساا 
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الموارد البشرية، مفهوم وأبعاد االزدهار في عن محاسبة ال يشمل اإلطار النظري للبحث مفهوم 
 حافظةبم البنوك التجاريةفي العمل، ودور محاسبة الموارد البشرية في تعزيز االزدهار في العمل 

ثم صياغة فروض البحث في ضوء هذا اإلطار النظري والتي من خالل اختبار مدى  دمياط ومن
 :التالياف البحث وذلك على النحو صحتها يمكن تحقيق أهد

  :مفهوم المحاسبة عن الموارد البشرية  

نسبة األعمال  تحتاجها منظماتالبشرية من أهم الموارد التي  جعلت المواردتطورات بيئة األعمال 
الرقابة عليها  بكفاءة و تنفيذهامهمه االستراتيجيات و  فصياغه األهداف و، واالبتكاربداع اإل لمقدرتها على
استراتيجي النظر للموارد البشرية كبعد ذا يتطلب وهالبشري،  للموردتسند لربحية لتحقيق ا

((Monday,2017  راءاتجبي واضح المفاهيم و المبادئ و اإلمحاس باستخدام نظام تحديد تكلفتهيتم 
عملية تحديد وقياس تكلفة بأنها  البشريةمحاسبة الموارد  عرف الباحثون  وقد (6102،عليو  الحمداني)

عرفها  (6112،جمعة)أما( AAA)جمعية المحاسبة األمريكية ) البشرية لتوفير معلومات لإلدارةالموارد 
 الصقر)وأشار ، مكافآتلعاملين من أجور وراتب و تقدير المستحقات المالية لالتي تهتم ب ةالمحاسب بأنها
 حصول نها تسعى لتحديد قيمة الخدمات أو المنافع االقتصادية في المستقبل ومقدار تضحية أ( 6103،

تتمثل في تحديد  أنهاب (6102،لويزة  و رابح) وعرفها ، المنظمة على المورد البشري وتنميته وتطويره
 أما، لتوصيلها للجهات المستفيدة دارة وقياس قيمةا  شري من اختيار و تعيين وتنمية و تكلفة المورد الب

يمكن وبذلك ، فصاح عن الموارد البشرية كأصل في القوائم الماليةإلافأشار لضرورة   (6102،خدومة)
كلفة الموارد البشرية وقياسها أنها فرع من فروع المحاسبة يسعى لتحديد تبمحاسبة الموارد البشرية تعريف 

 .السنويةفي التقارير عنها االفصاح مع المخطط لها و ومقارنة التكلفة الفعلية 

 ياس وعرضقالخاصة بلمشكالت ل( 6112،جمعة)أشار  الموارد البشرية محاسبة ب هتمامطار االإ ففي   
دارية و القرارات المتعلقة بالحكم على مدى كفاءة ة من الموارد البشرية لألغراض اإلقيمة الخدمات المقدم

أهمية  دراستهاستهدفت ف (6103،الصقر)أما عزيز الميزة التنافسية للشركة ،في تقوية و ت اهمالعمل بما يس
 (6102المدهون،)ودراسة تطبيقها ومدى معرفة الشركات بهاالمحاسبة عن الموارد البشرية و المنافع من 

 (6102،أبوبكر)دراسة و  ،والدوافع من تطبيق محاسبة الموارد البشريةالتي ناقشت المبادئ و القواعد 
ال يقدم أي معلومات عن المنافع المستقبلية  سبي الحكومي بمقوماته المستنديةالنظام المحا أن تحدثت عن

ماصة )وهدفت دراسة األجور و الرواتب، كيكتفي فقط بإظهار التكلفة الجارية فالخاصة بالموارد البشرية 
قومات لى أن مإ وقد توصلت القطاع الحكوميمحاسبة الموارد البشرية في معرفة مقومات ل (6102،

 أما ،األثر المالي المترتب عليهاية و النظام المحاسبي الحكومي ال تلبي متطلبات تحديد تكلفة الموارد البشر 
 )ت دراسةأكدكما  ،عن الموارد البشرية ا بالمحاسبةدارة العلياهتمام اإلعلى ت أكد ( 6102،أبوبكر)دراسة 
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 Monday,2017 ) في قائمة المركز المالي  ظهارهاا  ع مقترح لقياس الموارد البشرية و مكانية وضإعلى
المعلومات الخاصة  توضيح فيالمحاسبة التقليدية  قصورأشار ل( 6102، رابح، لويزة)أما ،كبقيه األصول

يمكن تصميم نظام محاسبي ( الدوري و التكريتي)ولذا اقترح   ،ول المعرفية عامة و البشرية خاصةباألص
 بشأن دارة العليا من اتخاذ القرارات مكن اإلتمن معرفة قيمة الموارد البشرية في حسابات المنظمات لت

في الدراسات نالحظ ندرة   السابقةوبمراجعة األدبيات  ،كفاءة العمل و تنمية وتطوير الموارد البشرية 
تم وعليه  والبنوك التجارية بصفة خاصةمحاسبة الموارد البشرية في البيئة المصرية بصفة عامة باالهتمام 
يوجد اتفاق معنوي حول مدى إدراك مفهوم المحاسبة "بأنه : للدراسة الحالية  الفرض األول والثانيصياغه 

 االهتماميوجد اتفاق معنوي حول مدى " ،"راء مفردات العينة موضع التطبيقآلعن الموارد البشرية طبقًا 
 "موضع التطبيقبالبنوك التجارية راء مفردات العينة آلالموارد البشرية طبقًا عن محاسبة الب

  :العملمفهوم وأبعاد االزدهار في 

إدارة الموارد  مجال في لقد حظي بناء المنظمات المستدامة على اهتمام األكاديميين والممارسين
التنظيمي من خالل االهتمام بالبعد البيئي والبعد البشري، اال أن التركيز على  والسلوك البشرية

البعد البشري كان أقل لتحقيق هذه االستدامة فكانت اآللية الهامة لفهم البعد البشري لتلك االستدامة 
ي تناول االزدهار ففالبدء في وتحقيق االستدامة البشرية تتمثل في العمالة المزدهرة في العمل، 

   (Spreitzer, Sutcliffe, Dutton, Sonenshein and  Grant 2005) دراسةيعود لالعمل 
 Spreitzer, et)أما  والتعلم  ار بأنه تجربة الفرد في الحيويةركزت على مفهوم االزدهالتي  

al,2012 ; Paterson et al., 2014)  أنه هدف مرغوب فيه لألفراد والمنظمات ب أشار اليه. 
(Sahin et al ,2020)، ولقد أوضحت ( Speitzer, et al.,2005)  في  االزدهار مفهوم

العمل بأنه حالة نفسية إيجابية للعاملين تتميز بشعور مشترك بالحيوية والتعلم مؤكدة على أنه 
الى Vitality ، فتشير الحيوية التعلم الثانيو، الحيوية األول  ،ناأساسين ابعد له مفهوم ثنائي 

، فيشعرون بأنهم متحمسون لما يفعلونه و األفراد الطاقة والنشاط في العملالشعور اإليجابي لدى 
لديهم  رغبة في  تنمية وتطوير هذه الطاقة هميفتتولد لد ،اإلثارة لعملهمبينتجون بأنفسهم الطاقة 

إلى  Learning بينما يشير التعلم ،إلى زمالئهم في العمل اإليجابيالشعور  فينتقل، نيآلخر وا
 فيحققة تطوير قدراته الفرديالتي تساعده في  ةالفرد للمعرفة والمهارات الجديد وتطبيق اكتساب
يفضل الموظف التطوير والتعلم الوظيفي ولهذا  و ،(Carver, 1998)وأهداف المنظمة  هأهداف

التعلم الذاتي  نأ(  Carmeli and Spreitzer ,2009)ة للعاملين السبب تعتبر فرص التعلم مهم
نشاء موارد جديدة و يبحثون بنشاط عن فرص لتعلم أشياء جديدة إلن يالمزدهر ن يالموظفيدفع 

 Spreitzer et) أثناء أداء عملهم القوية،مثل المعرفة والمهارات والعالقات االجتماعية  وتطويرها،
al. 2012) ،رى وتSpreitzer  العمل حالة متغيرة تعتمد على سياق  في أن االزدهار اوفريقه

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Babal%2C+Reyhan
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Babal%2C+Reyhan
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 تأثير لهاالعوامل الداخلية  اضافه العمل والموارد المتاحة من خالل العوامل السائدة في بيئة العمل 
 ,Lenton, Bruder)  أكدهالعاملين و تساهم في تعزيز االزدهار في العمل، وهذا ما على 

Slabu, Sedikides ,2013) اإلدراكات، والعواطف، من العمل مجموعة في بأن االزدهار 
 .الفرد بشخصية ترتبط كونها من معين أكثر موقف في واألفعال

تفاعل عنصري التعلم والحيوية سمة رئيسية لالزدهار في العمل لخلق شعور عام بالمستقبل ف
وأن هذين العنصرين  بمفرده،المزدهر والتقدم في العمل الذي ال يتحقق بالحيوية بمفردها أو بالتعلم 

كان األفراد يفتقرون إلى الحيوية ولكنهم يتعلمون فمن  العمل، فإذاأساسيان لتحقيق االزدهار في 
إذا كان األفراد لديهم طاقة في العمل لكنهم يفتقرون إلى  بالمقابلو باالحتراق،  واالمحتمل أن يشعر 

من خالل و  ،من االزدهار في العمل فمن المحتمل أن يشعروا بالركود بدالً  والنموفرص التعلم 
بمثابة نوع يصبحان عنصري االزدهار في العمل  لك فإنوبذإحساس الفرد بالحيوية والتعلم معا، 

من التقييم لألفراد الستشعار التقدم في أدائهم مما يساعدهم على فهم ماذا يفعلون وكيف يفعلون وما 
المنظمة اهداف  تحقيق وي على المدى القصير يحقق زيادة في أدائهم الشخصما يفعلونه إذا كان 

 مينتج لديهف ، (Spreitzer et al., 2012; Paterson, et al.,2014). في األجل الطويل 
 ,Prem, Ohly) همق االستدامة في عمليتحقو آلية لتقييم  ولديهم ، الذاتيبالتقدم والتطور  إحساس

Kubicek, and Korunka, 2017) على الرغم من أن كل ُبعد من أبعاد  ونالحظ مما سبق أنه
إال  العمل،أن يشير إلى بعض التقدم نحو النمو والتطور الشخصي في  االزدهار في العمل يمكن

في  االزدهاربعضهما البعض لتشكيل تجربة  يعززا لكيبينهما  ملحة للتناسق ضرورةهناك أنه 
يمكن صياغة ضرورة دراسة درجة االزدهار في العمل في ثقافات مختلفة لوطبقًا ومما سبق  العمل

في العمل  االزدهارأبعاد  ممارسةيوجد اتفاق معنوي حول مدى ": من فروض البحث لثالفرض الثا
 "العاملين في البنوك التجارية بمحافظة دمياطراء طبقًا آل (الحيوية، التعلم )

 :في العمل االزدهارالموارد البشرية في تعزيز  عن محاسبةلا رود

   (Spreitzer et al. 2005  ) الذي أشارت إليه االجتماعياستكمااًل لنموذج الرسوخ            
االزدهار في على مباشر التي لها تأثير في اآلونة األخيرة  بدراسة بعض المتغيرات  اهتم الباحثون 

  (Kleine et al., 2019 أشارت دراسة،  لالزدهار في العملوالتي تعتبر بمثابة مسببات  العمل
 فيالمجموعة األولى  ،مجموعتين  تصنيفها إلى وتم التي تناولت إلى أن أهم مسبباته دبيات األ( 

،  رأس المال النفسي:الخصائص الفردية ، مثل  فيتمثلت  مسببات االزدهار في العمل 
 هي،بينما المجموعة الثانية ، والتأثير اإليجابي، والمشاركة في العمل  والشخصية االستباقية
، والدعم التنظيمي  ، وسلوك القيادة الداعم سلوك زميل العمل الداعم مثل الخصائص العالئقية

 التياألخرى الدراسات  ومن ، اإليجابي على االزدهار في العمل تأثيرها والتي اتضح  المدرك

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/job.2375#job2375-bib-0213
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الثقة واالتصال  (Sahin et al,2020) .مسببات االزدهار في العمل اليقظة الذهنية تناولت 
(Spreitzer  ,2009)  سلوكيات العمل( Duari ,2018)،  والسلبى، الشخصية  اإليجابيالتأثير

،الروحانية في مكان العمل  (Porath, Spreitzer, Gibson,and Garnett. 2012)االستباقية 
(Walt , 2018)، الثقة التنظيمية في اإلدارة( Koçak ,2016)،  جودة الحياة الوظيفية ،اإلدارة

(  (Sadaqat ,2018القائمة على الكفاءة ،مشاركة العاملين كمسببات لالزدهار في العمل 
أشار نموذج  الرسوخ االجتماعي  ولقد، .) Li  (2018,االستقالل الوظيفي ورأس المال النفسي،
 هما قدموهذا  ألهمية النسبية للجوانب السياقية لهيكل العمل و تأثر األفراد ببيئة العمل في المنظمةل
(Spreitzer et al., 2005  ).  

، أهمية االفصاح عن الموارد البشرية للقوائم المالية للشركات كما تناولت بعض الدراسات السابقة
صالح )، أما  .نتاجي للمورد البشري تحديد العمر اإل منها  صعوباتل وتوصلت ( 6102، بوعامة)

غم إشارة البعض ، ر ميزة التنافسية ال تحقيقفي محاسبة الموارد البشرية  أشار لدور ( 6161الدين،
فصاح عنها على قيمه واإلالموارد البشرية محاسبة ل( 6161 ،رحمة هللا و دمحم)لعدم وجود  تأثير

ألصول المعنوية اصعوبات تسجيل التي تناولت  ( 6160،وأخرون  مسالته)  ، دراسةالمنظمات
ومما سبق ومن  ،صعوبات في القياس و التحكم في المورد البشرية وجود ل ضافةإ( الموارد البشرية)

العمل يتضح ندرة الدراسات التي  المحاسبة عن الموارد البشرية واالزدهار فيخالل مراجعة أدبيات 
أنه الدراسة الحالية  ، كما تتوقعفي العمل زدهارااللمحاسبة عن الموارد البشرية على ابتأثير اهتمت 

موظف اهتمام المنظمة بقيمة العنصر البشري وتزايد االنفاق عليه بداية من عندما يدرك ال
االستقطاب واالختيار والتدريب وعرض تلك التكاليف في القوائم المالية وتوضيح منافعه المستقبلية 

مع شعوره بتقديم الدعم  هامعتبرًا نفسه عضوًا فعااًل فييجعل العامل يشعر بأهميته لدى المنظمة 
بالتالي فان . مما يساهم في تعزيز الحيوية والتعلم لديه وبالتالي يكون أكثر ازدهاراً  له الالزم

ساهم في تعزيز االزدهار في تالمحاسبة عن الموارد البشرية في البنوك التجارية من الممكن أن 
يوجد تأثير معنوي إيجابي : "من فروض البحثومن ثم يمكن صياغة الفرض الرابع  ،العمل

 ".العمل طبقًا آلراء مفردات العينة موضع التطبيقفي  للمحاسبة عن الموارد البشرية في االزدهار

  :يليوفي ضوء ما سبق يمكن تقديم نموذج مقترح للبحث كما  :المقترحالنظري النموذج : سادساا 

 النموذج النظري المقترح(: 0)شكل رقم 

 
إدراك مفهوم المحاسبة عن 

 البشريةالموارد 

 التعلم 

 االزدهار في العمل

 ازدهار العاملين

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Babal%2C+Reyhan
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Babal%2C+Reyhan
https://www.emerald.com/insight/search?q=Pravakar%20Duari
https://www.scirp.org/journal/articles.aspx?searchcode=Zhihui++Li&searchfield=authors&page=1
https://www.scirp.org/journal/articles.aspx?searchcode=Zhihui++Li&searchfield=authors&page=1
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 .في ضوء الدراسات السابقة فريق البحثمن إعداد : المصدر

 : منهج البحث: سابعاا 

الميداني في جمع لدراسة على المنهج الوصفي التحليلي الذي يتضمن استخدام األسلوب اتعتمد 
الدراسة باإلضافة إلى المسح  وضالبيانات بواسطة االستبيان وتحليلها إحصائيًا الختبار صحة فر 

المكتبي وذلك لالستفادة من المراجع والمصادر المتاحة لبناء الخلفية النظرية واإلطار الفكري 
جرائي لمتغيرات البحث ويتضمن منهج البحث مجتمع وعينة البحث، التعريف اإللموضوع الدراسة، 

وكيفية قياسها، أنواع البيانات ومصادرها، أساليب تحليل البيانات، واختبار فروض البحث وذلك 
 :على النحو التالي

البنـوك التجاريـة فـي محافظـة دميـاط فـي يشـمل مجتمـع البحـث العـاملين : مجتمع وعينة البحثث( أ) 
المستويات اإلداريـة باسـتثناء القـائمين بالخـدمات  وتتمثل وحدة المعاينة في جميع العاملين في جميع

، وتـم اختيـار البنـوك موضـع الدراسـة  6161/ 31/06مفـردة فـي( 6146)وقد بلغ عـددهم  المعاونة
 ثامبسـون  سـتيفين معادلـة اسـتخدمت الدراســةولتحديـد حجــم العينــة ، طبقـًا لمعيــار حجـم الودائــع 

Cochran.(2007) األصلي المجتمع حجم توفر بمعلومية وذلك 

 

، ونسبة (09.2)=  2..1الداللة لمستوى  المقابلة المعيارية الدرجةz حجم المجتمع، :N=حيث أن
 p(1921) = المحايدة الخاصية توافر نسبة ،d =(1.12) الخطأ

هذا وقد تم توزيع عدد  ، مفردة،( 363)وبحساب حجم العينة تبين وفقًا للمعادلة السابقة أنها تساوي 
 363حصائياإلاستبانة وبلغ عدد االستبانات الصحيحة التي تم استخدامها في التحليل  322

تيار مفردات العينة استبانة وهو الحد األدنى المطلوب وقد وزعت العينة بشكل متناسب، وتم اخ
وبلغ حجم العينة في كل بنك كما هو موضح في  البنوك موضع التطبيق بشكل عشوائي من
 ( 0) الجدول التالي رقم

 .محافظة دمياط، حجم العينةب البنوك التجاريةأعداد العاملين في ( 1)جدول 

االهتمام بالمحاسبة عن الموارد  الحيوية

 البشرية



(00) 
 

  اإلجمالي بي األهلى كيوان التجارى الدولى  القاهرة  اإلسكندرية  مصر   المصري  األهلي المصرف 
 6146 22 2. .46 003 262 206 حجم المجتمع 

 363 00 02 22 02 .. 006 العينة 
 . 6161سجالت شئون العاملين بالبنوك موضع التطبيق لعام :المصدر 

  :اهالتعريف اإلجرائي لمتغيرات البحث وكيفية قياس( ب)

المبادئ واألساليب التي تستخدم في مجموعة من المفاهيم و  بها يقصد محاسبة الموارد البشرية
دارة من اتخاذ أكفأ تمكين اإل والتي بدورها تؤدي الى (AAA)تحديد وقياس تكلفة الموارد البشرية 

جرائيا يعبر عن بالدرجة التي يحصل عليها  هاالقرارات الخاصة باالستثمار في الموارد البشرية ، وا 
على  هالمحاسبة عن الموارد الذي تم إعداد المستجيب من خالل استجابته على الفقرات مقياس

ك مفهوم المحاسبة عن الموارد دراإمدى  :عنصرينضوء الدراسات السابقة والذي يشتمل على 
لمحاسبة عن الموارد البشرية مدى االهتمام باو فقرات ( 4)والتي تشتمل على البشرية ألفراد العينة 

 .فقرات( 7)شتمل على والذي ا

الحيوية من حالة نفسية إيجابية للعاملين تتميز بشعور مشترك  يقصد به :في العمل االزدهار
جرائياً  فقرات  علىيعبر عنه بالدرجة التي يحصل عليها المستجيب من خالل استجابته  والتعلم، وا 

عبارات  يتكون من عشر والذي ((Porath et al. ,2012مقياس االزدهار في العمل الذي قدمه 
 .، وخمس لبعد الحيويةمشتملة خمس لبعد التعلم

تم جمع بيانات الدراسة الميدانية من خالل االستبيان الذي أعد  :الدراسة الميدانية بيانات( ج)
مفهوم المحاسبة عن الموارد البشرية، االهتمام  إدراك: لتوضيح متغيرات البحث مشتملة على

وأخيرًا بيانات عن مفردات العينة، النوع،  واالزدهار في العمل   ،البشريةبالمحاسبة عن الموارد 
من العاملين في البنوك التجارية  عليهاوتم الحصول لمستوى اإلداري، العمر، وسنوات الخبرة، ا

كما تم تقييم القائمة بإجراء اختبارات الصدق والثبات بغرض ، االستبانةموضع التطبيق عن طريق 
 التأكد من أنها تحقق األغراض المرجوة منها 

 :صدق وثبات أداة جميع البيانات( د)

، ويتحقق ذلك تداخل بنودهاويشير إلى مدى تمايز األبعاد وعدم  :الدراسةالتمييزي ألداة  الصدق 
عندما يكون الجذر التربيعى لقيمة متوسط التباين المستخلص للمتغير أكبر من معامالت االرتباط 

 , Ahmad, Zulkumain and Khairushalimi)بين هذا المتغير وباقي المتغيرات األخرى 
 (.6)، كما بالجدول  (2016
 معامالت االرتباط بين المتغيرات والجذر التربيعي لمتوسط التباين المستخلص( 6) جدول



(02) 
 

 X1 X2 X3 X4 المتغيرات
X1 0.792    
X2 .616** 0.795   
X3 .417** .742** 0.781  
X4 .109* .102* .129* 0.773 

قيم الجذر التربيعي لمتوسط التباين       .10> مستوى المعنوية . ** نتائج التحليل اإلحصائي: المصدر
  المستخلص

مدى االهتمام بالمحاسبة :  X2مدى إدراك مفهوم المحاسبة عن الموارد البشرية، :  X1 :ن إحيث 
 الحيوية:  X4التعلم،:   X3 عن الموارد البشرية،

لقياس درجة االعتمادية للمقاييس ( ألفا كرونباخ)باستخدام أسلوب االرتباط  :أداة الدراسةثبات 
اتضح منها أن قيم ألفا  مفردة، والتي( 363)على عينة الدراسة  البحثالمستخدمة لمتغيرات 
 Nunnally and وهى نسب ثبات مقبولة ومرتفعة .1922، .1921كرونباخ تراوحت بين 

Bernstein(1994) ،(.3)بالجدول رقم  يتضح وذلك كما 

 ار درجة االعتمادية للمقاييسنتائج اختب( 3)جدول 
 معامل االرتباط ألفا كرونباخ  عدد العبارات المتغيرات

 1.206 4 ادراك مفهوم المحاسبة عن الموارد البشرية
عن الموارد البشرية االهتمام بالمحاسبة  2 1.222 

 1.232 00 اإلجمالي
 1.2.6 2 الحيوية
 1.226 2 التعلم

في العمل زدهاراال  01 1.202 
 1.220 60 االستبيان ككل

  :واختبار فروض الدراسةبيانات أساليب تحليل ال( ه)
حيث اعتمدت الباحثة على الوسط الحسابي في وصف خصائص : أساليب التحليل الوصفي -0

 .العاملين بالبنوك موضع التطبيقالعينة وتحليل ووصف استجابات 
 .أسلوب االرتباط ألفا كرونباخ الختبار ثبات المقاييس -6
 .معامل االرتباط بيرسون لقياس االرتباط بين متغيرات البحث -3
ادراك مفهوم المحاسبة عن الموارد البشرية حول  العاملينالختبار آراء : لعينة واحدة Tاختبار -4

 .االزدهار في العملالتطبيق الفعلي ألبعاد واالهتمام بها ، و 
 .مباشرة للنموذج المقترحة والغير الختبار العالقات المباشر  Amos 26أداة التحليل  -5
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 :نتائج الدراسة: ثامناا 

يتضح بلغ الدراسة  لعينة الوصفي اإلحصائي التحليل خالل من :الدراسة عينة خصائص
البكالوريوس،  :التعليميالمستوى  ونسبة 32.24، 20.42 على التوالي ناثبنسبة الذكور، اإل

العليا،  باإلدارة: العاملين ، ونسبة00..، 60.22، 10..2 على التوالي الماجستير، الدكتوراه
اقل من  -0 من: الخبرةونسبة سنوات  .42.6، 32.22، 04.22 على التوالي الوسطى، التنفيذية

 2..02، 36920، على التوالي 66..4سنوات فأكثر2سنوات،  2اقل من  - 3سنوات، من  3
 .على الترتيب

 :لمتغيرات البحث كما يليالمتوسطات واالنحرافات المعيارية ( 4)ويوضح جدول 

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمتغيرات الدراسة( 4)جدول رقم 
المتوسط  المتغيرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

 ..6..2 .3.222 ادراك مفهوم المحاسبة عن الموارد البشرية
 1.23.26 3.2641 عن الموارد البشرية االهتمام بالمحاسبة

 1.2.020 3.2121 اإلجمالي 
 1.21262 .3.422 الحيوية
 1.20444 3.2220 التعلم

 1.23221 3.2631 في العمل ازدهارإجمالي 
 

ويمكن توضيح النتائج التي تم التوصل إليها في ضوء التحليل اإلحصائي واختبار فروض 
 :على النحو التالي البحث

 :مدى إدراك مفهوم المحاسبة عن الموارد البشرية

وفقا آلراء العاملين بالبنوك التجارية  مفهوم المحاسبة عن الموارد البشرية إدراكللتعرف على مدى 
يوجد اتفاق معنوي حول مدى إدراك : "تم اختبار الفرض األول الذي ينص علىموضع التطبيق 

تم ، "لتطبيقمفهوم المحاسبة عن الموارد البشرية طبقًا آلراء مفردات العينة بالبنوك التجارية موضع ا
 :كما يتضح من الجدول التاليوذلك لعينة واحدة  (T) استخدام اختبار

 مفهوم المحاسبة عن الموارد البشرية إدراك حولمدى وجود فروق معنوية ( 2)جدول 
المتوسط  المتغير

 العام
االنحراف 
 المعياري 

درجات  (T)قيمة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

البنوك التجارية  العاملين دراكإمدى 
 مفهوم المحاسبة عن الموارد البشريةل

3.7859 .79929 19.243 322 1.111** 
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، ومن ثم يوجد اتفاق معنوي بين )  0.01)معنوية عند مستوى  (T)أن قيمة ( 2)تشير نتائج جدول 
، مفهوم المحاسبة عن الموارد البشرية إدراكمدى راء العاملين في البنوك موضوع التطبيق حول آ

 مفهوم المحاسبة عن الموارد البشريةل إدراك لديهاالبنوك التجارية تلك ويتضح من الجدول السابق أن 
 .ول من فرضيات البحثومما سبق يتم قبول الفرض األ ،3.78حيث بلغ الوسط الحسابي 

 :المحاسبة عن الموارد البشريةبمدى االهتمام 

المحاسبة عن الموارد البشرية وفقا آلراء العاملين بالبنوك التجارية موضع ب االهتمامللتعرف على مدى 
المحاسبة ب االهتماميوجد اتفاق معنوي حول مدى : "الذي ينص على الثانيالتطبيق تم اختبار الفرض 

 ، تم استخدام اختبار"بيقعن الموارد البشرية طبقًا آلراء مفردات العينة بالبنوك التجارية موضع التط
(T) لعينة واحدة وذلك كما يتضح من الجدول التالي: 

 عن الموارد البشرية  بالمحاسبةاالهتمام حول مدى وجود فروق معنوية ( 6)جدول 
المتوسط  المتغير

 العام
االنحراف 
 المعياري 

درجات  (T) قيمة
 الحرية

مستوى 
 الداللة

بالمحاسبة عن الموارد  االهتمام
 البشرية

3.6240 .73952 16.514 322 1.111** 

، ومن ثم يوجد اتفاق معنوي )1.10)معنوية عند مستوى ( T)أن قيمة ( 2)تشير نتائج جدول      
 بين أراء العاملين في البنوك التجارية موضوع التطبيق حول االهتمام بالمحاسبة عن الموارد البشرية،

 بلغحيث  عن الموارد البشرية المحاسبةبلديها اهتمام  تلك البنوكويتضح من الجدول السابق أن 
 .يتم قبول الفرض الثاني من فروض البحثومما سبق ، 3.26الوسط الحسابي 

 :في العملمدى ممارسة أبعاد االزدهار 

العمل طبقًا آلراء مدى ممارسة أبعاد االزدهار في للتعرف على مدى وجود اتفاق معنوي حول 
يوجد اتفاق معنوي حول :" نص علىي ذيالالثالث تم اختبار الفرض  مفردات العينة موضع التطبيق

طبقًا آلراء العاملين في البنوك التجارية ( الحيوية، التعلم)مدى ممارسة أبعاد االزدهار في العمل 
 :تائج كما يتضح من الجدول التالينالوكانت  واحدة لعينة (T) ، تم استخدام اختبار"بمحافظة دمياط

 في العملاالزدهار متوسطات أبعاد  مدى وجود فروق معنوية بين( 7)جدول 
 مستوى الداللة درجات الحرية (T)قيمة  االنحراف المعياري  المتوسط العام المتغيرات

 **1.111 383 13.627 81444. 3.5671 التعلم
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 **1.111 383 15.406 60827. 3.4789 الحيوية
، ومن ثم يوجد اتفاق معنوي بين ( 0.01)معنوية عند مستوى ( T)أن قيمة ( 7)تشير نتائج جدول 

 تلك البنوكأن  وهذا يؤكد،  االزدهار في العملأبعاد موضوع التطبيق حول  البنوكراء العاملين في آ
، على الترتيب (3.47– 3.56)بمستويات متقاربة  التعلم، الحيوية: االزدهار في العملتطبق أبعاد 

يلي ذلك االهتمام بالحيوية ( 3.56)وأن اهتمامها بالتعلم جاء بالدرجة األكبر بمتوسط حسابي 
 .الثالث  يتم قبول الفرضومما سبق ،، (3.47)بمتوسط حسابي 

 

 :اختبار النموذج المقترح

تم اختبار الفرض  دو المحاسبة عن الموارد البشرية في تعزيز االزدهار في العملللتعرف على 
يوجد تأثير معنوي إيجابي للمحاسبة عن الموارد البشرية في االزدهار في "الرابع الذي ينص على 

تم استخدام تحليل المسار وجاءت النتائج على  ".العمل طبقًا آلراء مفردات العينة موضع التطبيق
 (.2)نحو ما هو مبين في جدول 

 العملبزدهار االلمحاسبة عن الموارد البشرية في اترح لتأثير نتائج اختبار النموذج المق( 2)جدول 
قيمة معامل  المسار المباشر

 المسار
مستوى 
 المعنوية

 النتيجة

 معنوى  *012. 0.25 التعلم ---> دراك مفهوم المحاسبة عن الموارد البشريةإ
 معنوى  **001. 0.57 التعلم ---> االهتمام بالمحاسبة عن الموارد البشرية

 معنوى  *000. 78. الحيوية ---> دراك مفهوم المحاسبة عن الموارد البشريةإ
 معنوى  *013. 35. الحيوية ---> االهتمام بالمحاسبة عن الموارد البشرية

χ2  (p. value) =1.111 1 = (GFI) 
= (RMR)صفر = (CFI)0 

 .1.12معنوية عند مستوى *  1.10معنوية عند مستوى ** 

 RMRثبوت معنوية النموذج حيث كانت قيم مؤشر مربع الخطأ التربيعي ( 2)يتضح من الجدول 
مرتفع ويساوى الواحد الصحيح ،وايضا   (GFI)، وكذلك مؤشر جودة المطابقة( 0.05)أقل من 

ووجود تأثير  مما يدل على تطابق النموذج مع بيانات العينة ، (CFI)مؤشر المطابقة المقارن 
مفهوم المحاسبة عن الموارد البشرية واالهتمام لدراك البنوك التجارية إمباشر معنوي إيجابي مدى 

، التواليعلى (0.01) ،(0.05)م عند مستوى معنوية بعد التعلبالمحاسبة عن الموارد البشرية 
البنوك التجارية العاملين  دراكإمدى ،يعني ذلك أن % 55للنموذج  R2وبلغت قيمة معامل التحديد 

من % 55مفهوم المحاسبة عن الموارد البشرية و االهتمام بالمحاسبة عن الموارد البشرية تفسر ل
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 المتبقية ترجع لمتغيرات أخرى لم تشملها الدراسة% 46، أما باقي النسبة وهي  مالتعلالتغير في 
لى زيادة وهام أكثر من أي عوامل أخرى ع كبيراً  اً هذا يعني أن للمحاسبة عن الموارد البشرية دور 

مفهوم البنوك التجارية لدراك إ مدى، ووجود تأثير مباشر معنوي إيجابي تعلم العاملين واهتمامهم به
الحيوية عند بعد المحاسبة عن الموارد البشرية و االهتمام بالمحاسبة عن الموارد البشرية على 

% 36للنموذج  R2وبلغت قيمة معامل التحديد  ،التواليعلى (0.01) ،(0.05) مستوى معنوية
البنوك التجارية لمفهوم المحاسبة عن الموارد البشرية و االهتمام العاملين في  دراكإ،يعني ذلك أن 

، الحيوية كأحد أبعاد االزدهار في العملمن التغير في % 36بالمحاسبة عن الموارد البشرية يفسر 
وذلك كما يتضح من الدراسة  المتبقية ترجع لمتغيرات أخرى لم تشملها% 64أما باقي النسبة وهي 

يوجد تأثير معنوي "بأنه  .البحث الثالث من فروض ، ومن ثم يثبت صحة الفرض(6)الشكل 
 "إيجابي للمحاسبة عن الموارد البشرية في االزدهار في العمل طبقًا آلراء مفردات العينة 

  العملزدهار في اال المحاسبة عن الموارد البشرية في تأثير  (2)شكل 

 
 في ضوء أداة التحليل أموس فريق البحثمن إعداد : المصدر

 :مناقشة نتائج البحث: تاسعاا 
العمل،  في استهدف البحث تناول دور المحاسبة عن الموارد البشرية في تعزيز االزدهار

مدى إدراك مفهوم المحاسبة عن الموارد البشرية، ثانيًا؛ دراسة  ولتحقيق أهداف البحث تم أواًل؛ دراسة
العمل، رابعًا؛ دراسة في  مدى االهتمام بالمحاسبة عن الموارد البشرية، ثالثًا؛ دراسة أبعاد االزدهار

العمل بالبنوك التجارية موضع التطبيق في  تأثير المحاسبة عن الموارد البشرية في االزدهار
 :وتوصل البحث للنتائج اآلتية
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مفهوم المحاسبة عن الموارد البشرية إدراك مستوى  تزايد األولأوضحت نتائج اختبار الفرض  :أوالا 
مفهوم المحاسبة عن لالعاملين بالبنوك موضع التطبيق  دراكإمما يعني  .3.78بمتوسط حسابي عام 

استهدفت دراسة التي (  2013)الصقر مع دراسة نتيجة الدراسة الحالية تفقوت ،الموارد البشرية
الشركات موضع مدى معرفة  أهمية المحاسبة عن الموارد البشرية و المنافع المترتبة على تطبيقها 

التي تناولت مدى وعي  (6102)ديمة  دراسةو  ،لمفهوم المحاسبة عن الموارد البشرية التطبيق
أن الدوري و التكريتي  نتائجويدعم نتيجة الدراسة الحالية  دارة العليا بأهمية الموارد البشرية،اإل

دارة العليا من اتخاذ القرارات المتعلقة لموارد البشرية ساعد في تمكين اإلاالهتمام بالمحاسبة عن ا
توصلت اليه  كما يدعمها مابمدى كفاءة و تنمية و تطوير قدرات الموارد البشرية و 

متغيرة تعتمد على سياق العمل بأن االزدهار في العمل حالة (   Spreitzer et al., 2012)دراسة
أن  نتيجة الدراسة الحالية يمكن تفسيرو  .والموارد المتاحة من خالل العوامل السائدة في بيئة العمل 

آليات و  لديهم معرفة بالمحاسبة عن الموارد البشريةالعاملين لدى البنوك التجارية بمحافظة دمياط 
، وبمتطلبات االعتراف االستثمار في الموارد البشريةمعرفة بكيفية تحديد تكلفة ولديهم  ها،تطبيق

 .كأصلالمحاسبي بالموارد البشرية 

االهتمام بالمحاسبة عن الموارد البشرية تزايد مستوى  نتائج اختبار الفرض الثانيأوضحت  :ثانياا 
بالمحاسبة عن العاملين بالبنوك موضع التطبيق مما يعني اهتمام  .(3.62)بمتوسط حسابي عام 

، وتزايد رغبة العاملين بتلك البنوك لتطبيق هذا الفرع الحيوي من فروع المحاسبة الموارد البشرية
دارة العليا اإلتوصلت إلى اهتمام التي ( 6102،أبوبكر) دراسةمع  نتيجة الدراسة الحالية تفقوت

الموارد  أهمية محاسبةأثبتت  (6102،رابح ولويزة)دراسة بالموارد البشرية و المحاسبة عنها و 
توصلت الى  وعي ( 6102،ديمة ) البشرية لإلدارة العليا و المستثمرين في اتخاذ القرارات ودراسة

بأن نتيجة الدراسة الحالية يمكن تفسير و  .إلدارة العليا في المؤسسات الحكومية بأهمية المحاسبة ا
تقدير تكلفة تنمية : مثل بشريةاهتمام بالمحاسبة عن الموارد اللديهم البنوك التجارية بمحافظة دمياط 

، تحديد تكلفة االحتفاظ بالعنصر البشري وتكلفة جذب العنصر البشري الجديدوتدريب العاملين، 
 .واإلفصاح عن البيانات الخاصة باالستثمار في الموارد البشرية

لالزدهار تزايد مستوى ممارسة البنوك موضع التطبيق   أوضحت نتائج اختبار الفرض الثالث :ثالثاا 
في العمل  أبعاد االزدهاربممارسة وكان االهتمام  ،((3.52بمتوسط حسابي عام في العمل 

مما  ،الترتيب على( 3.47– 3.56)لتعلم ثم الحيوية، ل بمستويات متقاربة فكان المتوسط الحسابي
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بأبعاده االثنين، مع تزايد  االزدهار في العمليعني اهتمام العاملين بالبنوك  موضع التطبيق بممارسة 
 ,.Speitzer et al )مع  النتيجة ، وتتفقبالتعلم والتطور المستمر المزدهرين اهتمام العاملين

التي تعبر  التي توصلت الى االهتمام بالحيوية ((Prem et al. ,2017 معكما تتفق  ، (2005
اهتمامهم  بالتعلم الذي يعكس البعد المعرفي  في العمل باإلضافة الى عن البعد الوجداني لالزدهار

 ;Spreitzer et al., 2012  )في العمل ، وتدعم نتيجة الدراسة الحالية دراسة كل من لالزدهار
Paterson, et al.,2014)   بتفاعل بعدي الحيوية و التعلم يترتب عليه خلق شعور عام

نوك موضع التطبيق بالتعلم و الحيوية مما ببال باالزدهار في العمل وهذا يعني تزايد اهتمام العاملين
 .وجود قوة عمل مزدهرةيترتب عليها تزايد 

أوضحت نتائج اختبار الفرض الرابع وجود تأثير مباشر معنوي إيجابي إلدراك البنوك التجارية  :رابعاا 
التعلم والحيوية : على أبعاد االزدهار في العمل لمفهوم المحاسبة عن الموارد البشرية واالهتمام بها

التي أشارت الى أهمية المحاسبة  (Steen et al.2011)مع دراسة وتتفق نتيجة الدراسة الحالية 
االهتمام بها فوارد البشرية خاصة في المنظمات التي تعتمد على العقل البشري المتميز معن ال

العاملين لمفهوم المحاسبة عن الموارد البشرية في  راكدفإينعكس على النتائج السلوكية للعاملين 
البنوك التجارية بمحافظة دمياط ساهم إيجابيًا في تعزيز االزدهار في العمل ببعديه الحيوية و التعلم 

تأثير المحاسبة عن الموارد  فيفسر ذلك على نظرية الحفاظ على الموارد البشرية  وهذا استنادا ، 
ما أكدته دراسة مع  واتفق في تعزيز االزدهار في العمل ببعديه الحيوية و التعلم البشرية 

من خالل تحديد تكلفة المورد  أن المحاسبة عن الموارد البشرية تتزايد أهميتها( 6102،أبوبكر)
البشري  من اختيار و تعيين و تنمية و قياس قيمته ونشر معلومات كاملة عن هذا المورد الحيوي 

 .أصول المنظمة في القوائم الماليةعنه كأصل من  احباإلفص

  :البحث توصيات: عاشراا 
 بجمهورية مصرالتجارية  البنوك نتائج هامة جميع اليه منتوصلت من واقع ما توصى الدراسة 

 :وذلك على النحو التالي عام بشكل العربية بالدولو  بشكل خاص

محاسبة إدراك مفهوم  اتفاق مفردات العينة علىالحالية قد أظهرت  نظرًا ألن نتائج الدراسة -0
وضرورة بمحافظة دمياط للبنوك التجارية  فإن هذا يعنى أنها تعتبر نقاط قوة الموارد البشرية

دراك  استغاللها وتنميتها من خالل تزايد التركيز على بعض الممارسات التي تزيد من معرفة وا 
عقد ندوات ودورات تدريبية تستهدف تنمية  بيل المثالعلى س العاملين للمحاسبة عن الموارد البشرية

معرفتهم بالمحاسبة عن الموارد البشرية ، آليات تطبيقها، كيفية تحديد تكلفة االستثمار في الموارد 
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حيوي بالبنوك التجارية  البشرية، و معرفة متطلبات االعتراف المحاسبي بالموارد البشرية كأصل
 .بصفة عامةبصفة خاصة والمنظمات األخرى 

بالتالي ضرورة االهتمام  البنوك التجارية بمحافظة دمياط هتماما الحالية  الدراسة أوضحت نتائج -6
األصول البشرية  عن قيمةاالفصاح : على سبيل المثال البشريةالموارد عن محاسبة البتطبيق 

المورد المتعلقة بتدريب وغيرها من التكاليف التعيين و الستقطاب و البا التكاليف الخاصة جميعو 
من خالل  العاملين بهاجميع  االهتمام بإلمامالتأكيد على  مع ضرورة المالية البشرى بالقوائم

 .قياس االنحراف في تكلفة الموارد البشريةمع ضرورة  تلك المعلومات، عناالفصاح 

اتفاق العاملين بالبنوك التجارية بمحافظة دمياط حول  أوضحت نتائج التحليل االحصائيكما  -3
ذلك ممارسة أبعاد االزدهار في العمل متمثلة في التعلم والحيوية، بالتالي ضرورة االستفادة من 

حث العاملين على االهتمام : وتوفير بعض اآلليات التي تساهم في تعزيز ازدهار العاملين مثل
 الشعور لمهارات المختلفة، باإلضافة إلى تهيئة بيئة عمل تدعمبالتعلم الذاتي المستمر وتطوير ا

الحيوية والنشاط والتطلع لكل ما هو جديد، مع دعم شعور العاملين بالروح اإليجابية، واليقظة ب
 .وبشكل مستمر

الموارد عن محاسبة لل أثبتت نتائج التحليل اإلحصائي وجود عالقة تأثير إيجابي مباشرأخيرا  -4
، بالتالي ضرورة تزايد االهتمام بالمحاسبة والحيوية التعلم :هعديبباالزدهار في العمل على  البشرية

 .المختلفةبالمنظمات عن الموارد البشرية واالزدهار في العمل بالبنوك التجارية بمحافظة دمياط، و 

 :محددات ومقترحات لدراسات مستقبلية

محددات البحث يمكن اإلشارة إلى بعد استعراض العناصر المختلفة للبحث وفى ضوء 
- : الدراسات المستقبلية المقترحة على النحو التالي

 فيالعمل بدور المحاسبة عن الموارد البشرية في تعزيز االزدهار في اهتمت هذه الدراسة  -0
، وبالتالي يمكن أن تتناول األبحاث المستقبلية هذه الدراسة البنوك التجارية المصرية

أخرى للتطبيق ومقارنة النتائج مع الدراسة الحالية مما يشكل إضافة باستخدام مجاالت 
 .لألدبيات البحثية في هذا المجال

 البشريةالمحاسبة عن الموارد باالزدهار في العمل كأحد نواتج  اهتمت الدراسة الحالية -6

لدراسات يمكن تناولها في اويمكن وجود متغيرات أخري تمثل نواتج لهذا المتغير 
 .المستقبلية
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 :قائمة المراجع

 :  المراجع العربية :أوالا 

 في االزدهار العالقة بين في وسيط كمتغير الفعالة العمل ، سلوكيات(6102)إبراهيم، منى دمحم سيد  -
، المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية، المجلد (دراسة تطبيقية)فيه  المؤثرة والعوامل   العمل

دارة األعمال، جامعة حلوانالثالثون، العدد   .األول، الجزء األول، كلية التجارة وا 
، أهمية االفصاح االختياري عن الموارد البشرية مع االشارة المعيار المحاسبي (6102)أمال بوعامة  -

  . الدولي الثامن و الثالثين ، مجلة التنمية وادارة الموارد البشرية
مقترح لتطبيق محاسبة الموارد البشرية بالجامعات السودانية  إطارنحو " (6102)أيمن عبد هللا أبوبكر،  -

 . 6 ، العدد02الجلد  االقتصادية،مجلة العلوم  ،"دنقالدراسة تطبيقية على جامعة 
 بالمصارف دراسة مدى االهتمام بالمحاسبة عن تكلفة الموارد البشرية(. "6102)،أيمن عبد هللا أبوبكر  -

 Journal of Global Economic and"رف العاملة بالخرطومتطبيقية على عينة من المصا
Business Vol 3, No.1, 2017, pp.96-144         

والتجارية كلية العلوم االقتصادية  0باتنة  البشرية جامعةمطبوعة محاسبة الموارد ، (6102)خدومةالوردي  -
 .م6102ر قسم التيسير غير منشورة التيسي علوم

المفهوم واألهمية دراسة على عينة من الشركات  :البشريةالموارد  محاسبة" ،( 6103)الصقر،ثامر عادل  -
 .612   - 021 :،02العدد  البصرة،دراسات  ، مجلة"البصرةالعراقية في 

جمال أحمد الدوري ، اسماعيل يحي التكريتي نظام معلومات المحاسبة عن الموارد البشرية دراسة مقدمة  -
 جامعة عمان كلية العلوم اإلدارية و المالية  ن الموارد البشرية في المنظمةة علتصميم نظام المحاسب

توسط االزدهار في ( . " 6160)حامد عادل امام ،خليل حسن محمود على ،عابد إيهاب لطفي عبد العال -
، المجلة العلمية "وسلوك المواطنة التنظيمية الموجه للتغيير  العمل في العالقة بين القيادة التمكينية

  .342-300: 3ج(0)6للدراسات والبحوث المالية والتجارية ، كلية التجارة جامعة دمياط ،
،تطبيق محاسبة الموارد البشرية في البنوك التجارية، مجلة الجامعة االسالمية (6102)خالد دمحم المدهون  -

 .63، المجلد 6العدد  اإلدارية، للدراست االقتصادية و
محاسبة الموارد البشرية كأداة للقياس و االفصاح المحاسبي عن "،  (6102)فرحاتي لويزة ،خوني رابح  -

 . 66صادية وادارية ، العدد ، ابحاث اقت"ال البشري متكاليف االستثمار في راس ال
الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية مدى توفر مقومات محاسبة "،  (6102)ديمة رفيق دمحم ماصة  -

 .ة االسالمية غزة ،كلية التجارة رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامع ،"العاملة في قطاع غزة
الموارد البشرية في زيادة قيمة أثر تطبيق محاسبة  ،(0202)الحسن، عمر السردمحم  رحمة هللا ،عبد هللا فرج هللا ، -

 .1، المجلد 01ية و اإلدارية،العدد المصرف،مجلة العلوم االقتصاد

الموارد )،التسجيل المحاسبي لألصول المعنوية (6160)زينب تمرابط  مسري،حسناء  فيان مسالته،س -
، 0و إدارة األعمال، العدد  مجلة االقتصاديات المالية البنكية وفق النظام المحاسبي المالي،( البشرية
 .01المجلد 
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،أثر تطبيق محاسبة الموارد البشرية في تحقيق الميزة التنافسية بالمؤسسة (6161)صالح الدين سوالم -
 .2االقتصادية ، مجلة مجاميع المعرفة، العدد 

المحاسبة على رأس المال الفكري  ( "6102)سمية األمين عليعلي أكرم  ،ناهد اسماعيل عبد الحمداني  -
كلية التجارة  ،21، مجلة المحاسبة و االدارة و التأمين العدد  "دراسة تحليلية على رأس المال البشري 

 .القاهرة جامعة
 محاسبة الموارد البشرية منهج جديد لقياس خدمات قيمة المورد البشري ، ( "6112)كمال حسن جمعة -

 Journal of Baghdad College of Economic sciences University, 18,:97-122,.                         
 . 6161لعامالتجارية في محافظة دمياط سجالت شئون العاملين بالبنوك  -             
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      .لدي معرفة بمعايير تطبيق المحاسبة عن الموارد البشرية 

      .البشرية في الموارد  لدي معرفة بكيفية تحديد تكلفة االستثمار

      .لدى معرفة بمتطلبات االعتراف المحاسبي بالموارد البشرية كأصل 

يهتم المصرف بالمحاسبة عن الموارد البشرية لتمكين اإلدارة من 

 .اإلدراك جيد لمكونات المورد البشري

     

يهتم المصرف بالمحاسبة عن الموارد البشرية لتمكين اإلدارة 

 .للموارد  البشريةستلال  امأمثل اال

     

 يهتم المصرف بالمحاسبة عن الموارد البشرية لتلدير تكلفة االستثمار

 .في الموارد البشرية وتحديد االنحراف 

     

يهتم المصرف بالمحاسبة عن الموارد البشرية لتلليل قرارات 

 .تخفيض العاملين لمعرفتهم بحجم التكاليف استلطاب عاملين جدد 

     

يهتم المصرف باإلفصاح عن البيانات الخاصة باالستثمار في 

 .الموارد البشرية لتنمية االساليب الفنية و المهارات لدى العاملين 

     

يهتم المصرف باإلفصاح عن البيانات الخاصة باالستثمار في 

 .لعاملين ا عليها يحصل مستلبليةال منافعيزيد من  الموارد البشرية

     

يهتم المصرف باإلفصاح عن البيانات الخاصة بمعد  دوران 

 العاملين مما يخلق االستلرار و التجانس بين العاملين 

     

ا       في العمل ، أجد نفسي أتعلم كثير 

      في العمل ، أواصل تعلم المزيد مع مرور الوقت

      في العمل ، أرى نفسي أتطور باستمرار

      أتعلم في العمل ، أنا ال

       نفسي كثيرا   في العمل ، أقوم بتطوير

      في العمل ، أشعر بالحياة والحيوية

      االيجابية في العمل ، لدي الطاقة والروح

      في العمل ، ال أشعر بالحيوية

      جديد  ما هوفي العمل ، أتطلع إلى كل 

      في العمل ، أشعر باليلظة
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