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:ملخص

هذه الدراسة إىل معرفة تأثري خصائص الشركة على مستوى اإلفصاح عن املوارد البشرية يف التقارير املالية السنوية للشركات الفرنسية؛

 قام الباحثان بتصميم منوذج.2017-2003  للفرتة، شركات تنشط يف قطاعات خمتلفة10 مشلت الدراسة جمموعة من الشركات وعددها
 مستوى، الرحبية، القيمة الدفرتية، احلجم، العمر،احندار متعدد الختبار العالقة اإلحصائية بني خصائص ا لشركة (املتمثلة يف طبيعة النشاط
 والرحبية يف، احلجم، أظهرت النتائج أن هناك تأثري معنوي وموجب للمتغريات املستقلة املتمثلة يف العمر.املديونية) واإلفصاح عن املوارد البشرية
، طبيعة النشاط، يف حني مل يكن هناك أثر دال إحصائيا للمتغريات املستقلة األخرى املتعلقة بالشركة واملتمثلة يف،اإلفصاح عن املوارد البشرية
. يف مستوى اإلفصاح يف التقارير املالية، ومستوى املديونية،القيمة الدفرتية
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Abstract:
This study aims to investigate the effect of company characteristics on human resources disclosure in the annual
financial reports of French companies. The study included 10 companies operating in different sectors during the
period 2003-2017. The researchers designed a linear multiple regression model in order to test the statistical
association’s relationship between the characteristics of the company (the type of activity, company size, company age,
book value, profitability, and debt level) and human resources disclosure. The result shows that company size,
company age, and profitability affect human resources disclosure significantly; while the type of activity, book value,
and debt level do not affect human resources disclosure significantly in the annual financial reports
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 -Iمتهيد:
شهدت بيئة األعمال يف اآلونة األخرية تغريات غاية يف األهمية صاحبه انتقال االقتصاد من اقتصاد قائم على
اإلنتاج إىل اقتصاد تعد فيه املعرفة الركيزة األساسية للنمو وتكوين الثروة ،والذي ميزه ختمة للمعلومات نتيجة
التطور اهلائل يف العلم والتكنولوجيا ،والذي حقق نوع من الرتاكم املعريف خاصة يف الدول املتقدمة .األمر الذي
جعل املؤسسات تدرك أهمية العنصر البشري وذلك ملا ميتلكه من طاقات خالقة دعت االقتصاديني إىل اعتباره
العنصر اإلنتاجي األول واهم أصول املؤسسة على اإلطالق ،وأساس ثروتها أو باألحرى ثروتها ذاتها .يف خضم هذا
التحول أصبحت التقارير املالية اليت تركز على اإلفصاح احملاسيب عن األصول املادية ذات قيمة حمدودة
للمستثمرين يف اختاذ القرارات ويف حتديد القيمة السوقية للمؤسسات ،وعدم قدرة هذه التقارير عن إشباع
احتياجات املستثمرين ،لذلك بدأت املؤسسات تعمل على تطوير تقاريرها املالية من خالل اإلفصاح عن مواردها غري
امللموسة ويف مقدمتها املوارد البشرية إميانا منها بأنها ستساهم يف زيادة ثروتها وحتقيق ميزة تنافسية هلا ،األمر
الذي خيفض من مشكلة عدم متاثل املعلومات بني األطراف املختلفة ،وتقديم معلومات أفضل ألصحاب املصاحل
حول القيمة احلقيقية واملستقبلية للمؤسسة األمر الذي حيسن من أدائها ويكسبها سبق تنافسي ينعكس اجيابيا
على أسعار أسهمها .على الرغم من أن اإلفصاح عن املوارد البشرية قد ازداد يف السنوات األخرية خصوصا مع تنامي
االهتمام باملسؤولية االجتماعية للشركات و أهمية اإلفصاح االختياري عنها ضمن التقارير املالية ،فقد أضحى
هذا املوضوع حمل اهتمام متزايد لدى األطراف ذات العالقة باملؤسسة ،كما نال اهتماما كبريا من الباحثني
األكادمييني أيضا ملعرفة العوامل احملددة ملستوى اإلفصاح عن رأس املال البشري يف التقارير املالية من أجل فهم
املمارسات احملاسبية وعالقتها باملمارسات املتعلقة باملوارد البشري
 .1إشكالية الدراسة :تواجه احملاسبة املعاصرة عدة مشاكل فيما خيص اإلفصاح عن العناصر الغري ملموسة واليت
تسببت يف ظهور فجوة بني القيمة السوقية والقيمة الدفرتية للمؤسسة ،والذي أدى إىل عدم مالئمة املعلومات
احملاسبية الواردة يف التقارير املالية واليت من أهمها مشكلة اإلفصاح عن الرأس املال البشري رغم مساهمته يف
زيادة القيمة السوقية للمؤسسات وحتسني أدائها املالي .ومنه ميكن صياغة إشكالية الدراسة يف السؤال التالي:
هل يوجد تأثري ذو داللة إحصائية خلصائص الشركة على مستوى اإلفصاح عن املورد البشري يف التقارير املالية
للمؤسسات؟
 .2فرضيات الدراسة :لغرض معاجلة إشكالية الدراسة مت صياغة الفرضيات التالية:
 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني طبيعة نشاط الشركة واإلفصاح عن املورد البشري.
 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني عمر الشركة واإلفصاح عن املورد البشري.
 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني حجم الشركة واإلفصاح عن املورد البشري.
 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني القيمة الدفرتية للشركة واإلفصاح عن املورد البشري.
 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني رحبية الشركة واإلفصاح عن املورد البشري.
 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني مستوى مديونية الشركة واإلفصاح عن املورد البشري.
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 .3أهمية الدراسة :إن حتول النظرة اجتاه املورد البشري يف ظل اقتصاد املعرفة يستوجب االستثمار فيها إلعدادها
وتطوير نوعيات بشرية مؤهلة وكفاءة وعلى مستوى عال من املهارات التقنية والفكرية جملابهة التغري يف املتطلبات
املهارية ألداء معظم الوظائف الذي أحدثته قوى العوملة ،كل هذا جعل املعلومات الواردة يف تقارير املؤسسات عن
الرأس املال البشري حتظى اهتماما متزايدا من قبل األطراف ذات املصاحل ،األمر الذي جعل مسالة اإلفصاح عن
الرأس املال البشري ومدى االستثمار بها ضرورة من ضروريات العصر .وبالتالي جاءت هذه الدراسة كدافع ملعرفة
أهم حمددات اإلفصاح عن الرأس املال البشري يف التقارير املالية السنوية يف البيئة الفرنسية لالستفادة من نتائج
هذه الدراسة يف توعية األطراف ذات العالقة يف اجلزائر لتبين مداخل وأدوات مالئمة يف اإلفصاح عن املوارد
البشرية يف التقارير املالية يف ظل تشابه كبري من ناحية التنظيم االقتصادي واحملاسيب بني البيئة اجلزائرية و
البيئة الفرنسية.
 .4اإلطار النظري للدراسة:
يشهد العامل اليوم عددا ال يستهان به من التغريات والتطورات احلاصلة يف بيئة األعمال واليت فرضتها قوى
العوملة باعتبارها نظاما عاملي قائم على التحرير املتنامي للفضاءات االقتصادية ،والتبادالت التجارية املالية
واخلدماتية ،واليت أفرزت انفجارا للمعرفة وختمة للمعلومات ،والذي صاحبه بروز الذكاء االقتصادي األمر الذي
اجته حنو تكريس املزيد من االهتمام حنول العقول البشرية املفكرة واملبدعة ،بذلك اختلف مفهوم املورد البشري
من أحد عوامل اإلنتاج يف عصر الصناعة يف الوقت الذي كان فيه الرأس املال البشري يستأثر باألهمية القصوى
إىل أحد أهم موارد املؤسسة وثروتها احلقيقية يف عصر املعرفة ،األمر الذي جعل جناح املؤسسات رهينة رصيدها
البشري الكفء واملؤهل .وتعتمد املؤسسات املعاصرة بصورة متزايدة لتحقيق أهدافها حيث يتوقف االستخدام
األمثل لالستثمارات املادية على مدى كفاءة العاملني ،كما ساعدت زيادة أهمية االبتكار واإلبداع وحدة املنافسة
يف عامل اليوم يف الرتكيز على هذه املوارد ،1فهي شريان احلياة للمؤسسة وهي مصدر االبتكار والتحسني

2

وتعترب أساس بناء وتقدم اجملتمعات شريطة أن تكون على مستوى عال من الكفاءة واملهارة واخلربة ،لذلك
أصبحت مسألة استقطاب الكوادر البشرية وتطويرها وتنميتها حتى تكون نادرة وصعبة للتقليد ضرورة من
ضروريات العصر ووسيلة دأي مؤسسة تسعى إىل التفوق على غريها من املؤسسات املنافسة واهلادفة إىل االستحواذ
على حصة األسد يف السوق ،ذلك ملا يساهم يف تعزيز وتقوية املركز التنافسي هلا.
يعود الفضل يف وضع األسس األوىل ملفهوم الرأس املال البشري إىل االقتصادي األمريكي شولتز *schultz

 ،theodoreحيث يقول انه من الرغم أنه كان من املعروف أن األفراد يكتسبون مهارات ومعارف عديدة إال أنها
مل تعترب كرأمسال عكس اجملتمعات الغربية واليت لوحظ فيها منو متزايد لرأس ماهلا البشري والذي انعكس
بصورة اجيابية على النظام االقتصادي يف تلك الدول.3وقد أكد مارشال ذلك حني اعترب أحسن ضروب االستثمار
ما يستثمر يف البشر .ويقوم هذا األخري على أساس رصيد الفرد من املعارف واخلربات املكتسبة شريطة
واخلصائص اليت ينفرد بها هذا األخري واليت تكون موضع التطبيق لتحقيق أهداف املؤسسة ،وحسب بيكر
 Bekerميثل الرأس املال البشري جمموعة األصول اليت جتلبها الفرد معه إىل املنظمة مثل التعليم والتدريب يف
الوظائف السابقة واخلربة املهنية وغريها ،4وهو املورد األول املؤدي إىل خلق القيمة باملؤسسة ،5نتيجة خمزون ما
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ميتلكه األفراد من مهارات وخربات وقدرات ،6باإلضافة إىل اخلصائص األخرى املتجسدة يف األفراد واليت مت
اكتسابها من خالل حياتهم واستخدمت يف إنتاج املنتجات.7
يف بداية الستينات والسبعينات انتشر استخدام مدخل جديد لتقييم األصول البشرية أطلق عليه حماسبة املوارد
البشرية كمحاولة لوضع قيمة للعاملني كأصول يف املنظمة ولقياس التحسينات والتغيريات يف هذه القيم عن
طريق استخدام املبادئ احملاسبية القياسية ،8وهي عبارة عن أداة معاجلة لقصور احملاسبة التقليدية فيما خيص
اإلفصاح عن املوارد البشرية ،فهي توفر معلومات عن قيم املوارد البشرية ومدى االستثمار فيها ،كما تضمن التتبع
الدقيق للتغري يف تلك القيم والذي تعترب مؤشرا على مدى اهتمام املؤسسة بتكوين رأس مال بشري ميثل حتديا
تعجيزيا للمؤسسات املنافسة ،والذي يعود على قيمتها السوقية مستقبال  .وميكن وصفها على أنها جمموع
اإلجراءات واخلطوات املتبعة لقياس وحتديد قيمة املوارد البشرية باملؤسسة ومدى استثمار املؤسسة بها من خالل ما
تنفقه عنها وإيصال هذه املعلومات إىل األطراف املهتمة الختاذ خمتلف القرارات املتعلقة باملؤسسة .
تعد املعلومات املتعلقة باألصول غري امللموسة باملؤسسة عموما واملوارد البشرية خصوصا من أهم املعلومات اليت
حيتاجها مستخدمي التقارير املالية ،من أجل حتديد قيمة الشركة و التنبؤ بآفاق منوها ،9ومع ذلك يظل اإلفصاح
عن معلومات رأس املال البشري يف التقارير السنوية ضعيفا ،مما يثري صعوبات لدى املستثمرين واملوظفني وغريهم
من أصحاب املصلحة للتمييز بني الشركات اليت تعزز تنمية املوارد البشرية ،وتلك اليت تهمل تنمية املوارد البشرية
لديها 10؛ فالتقارير والقوائم املالية اخلالية من أي معلومة عنها هي قاصرة عن التعبري الصادق عن األداء الكلي
للمؤسسة رغم الدور الكبري الذي يلعبه املورد البشري يف الرفع من أدائها وحتسني ميزتها التنافسية ،مما خيفض
من مالئمة املعلومات احملاسبية الواردة فيها .ورغم أهمية اإلفصاح عن العناصر غري امللموسة إال أن املبادئ
احملاسبية مل تأخذها بعني االعتبار كما أن معايري احملاسبة الدولية بدورها مل تأتي لتعاجل هذا النوع من القصور
وإدراجها يف القوائم املالية كغريها من املوارد االقتصادية األخرى لذلك يتم إسناد ذلك إىل اإلفصاح االختياري.
وتشري الدراسات إىل أن ثلثي أكرب  250مؤسسة يف العامل تقوم بإصدار تقرير مرفق بتقاريرها املالية بتضمن
معلومات حول مواردها البشرية من أجل بيان القيمة الفعلية للمؤسسة.11
 .5الدراسات السابقة:
هناك العديد من الدراسات اليت تطرقت إىل اإلفصاح االختياري عن املوارد البشرية ،ومن أمثلتها دراسة
( 12)cooke,1989اليت تعرضت إىل اختبار العالقة بني اإلفصاح االختياري يف التقارير املالية السنوية للشركات
السويدية وخصائص الشركة ،وقد أشارت النتائج إىل أن كل من حجم الشركة ونوع الصناعة واإلدراج يف
السوق املالي من أهم حمددات اإلفصاح يف حني مل تعد املؤسسة األم كذلك .يف نفس السياق أسفرت دراسة
) 13)Klaus et al ,2011واليت أجريت على  130مؤسسة إيرانية مدرجة بالبورصة إىل أن خصائص املؤسسة املتمثلة
يف كل من حجم املؤسسة ،ونوع النشاط باإلضافة إىل تركيبة املساهمني من أهم العوامل املؤثرة على مستوى
اإلفصاح االختياري عن املوارد البشرية ،كما توصلت دراسة ) 14(Mutalibe et al ,2017واليت بدورها اختربت
العالقة بني بعض خصائص الشركة واإلفصاح عن الرأس املال البشري واليت أجربت على الشركات النيجريية
املدرجة بالسوق املالي خالل الفرتة ( )2014-2012إىل أن كل من عمر املؤسسة وحجمها وقطاع النشاط التدقيق
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توثر اجيابيا على مستوى من اإلفصاح عن الرأس املال البشري على عكس الرحبية واخلطر املالي ،والتدقيق
اليت هلا تأثري سليب عليها.
وتوصلت دراسة (الشالحي 15)2012واليت هدفت إىل التعرف على مستوى اإلفصاح االختياري عن املوارد
البشرية يف الشركات الصناعية املساهمة يف دولة الكويت إىل عدم قيام الشركات املساهمة الكويتية
باإلفصاح عن املوارد البشرية إفصاحا اختياريا كما أظهرت النتائج عدم وجود اختالف بني الشركات الصناعية
الكويتية يف تطبيق عناصر اإلفصاح عن املوارد البشرية يعزى ملتغري الرحبية ،كما هدفت دراسة (زويلف)2014 ،
إىل استكشاف اثر العوامل ذات العالقة ببعض خصائص البنوك العاملة يف األردن يف مستوى اإلفصاح عن املوارد
البشرية يف التقارير املالية ،فضال عن بيان مستوى اإلفصاح عن هذه املوارد يف التقارير املذكورة وقد بينت النتائج
أن مستوى اإلفصاح عن املوارد البشرية يف التقارير املالية للبنوك العاملة باألردن جاء متوسطا ،وان هناك أثرا
معنويا خلصائص البنك املتمثلة يف احلجم ،العمر ،الرحبية واجلنسية يف مستوى هذا اإلفصاح ،فيما مل يكن
هناك اثر دال إحصائيا خلاصية نشاط البنك.
يف ظل التفاوت يف نتائج الدراسات السابقة والراجع إىل اختالف البيئات اليت مت فيها إجراء هذا املوضوع،
جاءت هذه الدراسة كامتداد للدراسات السابقة واليت تهدف إىل اكتشاف حمددات اإلفصاح عن الرأس املال
البشري ،حيث تشرتك هذه الدراسة مع الدراسات السابقة يف كونها ختترب العالقة بني خصائص الشركة
واإلفصاح عن املوارد البشرية يف التقارير املالية السنوية ،يف حني تتميز عنها يف أنها أجريت يف بيئة اقتصادية
متقدمة وهي البيئة الفرنسية ،خالل فرتة زمنية خمتلفة (.)2017-2003

 - IIالطريقة واألدوات :
 .1جمتمع الدراسة وعينتها :ميثل جمتمع الدراسة باملؤسسات الناشطة بالبيئة الفرنسية وقد مت اختيار  10مؤسسات
فرنسية بطريقة قصدية واليت تقوم بنشر تقاريرها املالية بصفة دورية على مواقعها االلكرتونية لغرض مجع
البيانات املتعلقة مبتغريات الدراسة ،ليتم بعدها االستناد إىل الطريقة اإلحصائية من خالل تصميم منوذج يف شكل
معادلة إحندار متعدد يدرس متغريات الدراسة .وقد بلغ عدد املشاهدات املتحصل عليها  137مشاهدة للفرتة املمتدة
بني  .2017-2003واجلدول رقم ( )1يوضح املؤسسات املعنية بالدراسة.
 .2منوذج الدراسة :هلدف اختبار فرضيات الدراسة مت تصميم منوذج يأخذ شكل معادلة احندار متعدد يربط بني
املتغري التابع اإلفصاح عن الرأس املال البشري واملتغريات املستقلة املمثلة خلصائص املؤسسة (طبيعة النشاط،
العمر ،احلجم ،القيمة الدفرتية ،الرحبية ،مستوى املديونية) ،كما هو موضح يف املعادلة التالية:
(HRD=a + 1α NA+ 2α AGE+3α SIZE+ 4α BV+5α ROA+6α DL+ eit…..)1

حيث:
 :HRDاإلفصاح عن الرأس املال البشري
 : AGEعمر املؤسسة
 : NAطبيعة النشاط
 :SIZEحجم املؤسسة
« جملة رؤى اقتصادية» ،جامعة الشهيد محه خلضر ،الوادي ،اجلزائر ،اجمللد  ،08العدد 2018 ،01

111

DOI: 10.12816/0052750

مساهمة شبكات التوزيع غري املباشرة يف زيادة احلصة السوقية لشركات التأمني على األضرار (ص ص )119-107

 :BVالقيمة الدفرتية للمؤسسة
 :ROAالرحبية املمثلة بالعائد على األصول
 :DLمستوى املديونية
 :Eitاخلطأ العشوائي ويعرب عن اجلزء من املستحقات االختيارية الذي ال ميكن تفسريه من خالل متغريات
الدراسة ،وإمنا يتم إرجاعه إىل عوامل أخرى.
 :B1ثابث
 : α1 ،α2 ،α3 ،α4 ،α5 ،α6معامالت االحندار.
 .3قياس متغريات الدراسة:
 1.3اإلفصاح عن الرأس املال البشري :مت التعبري عنه بإفصاح املؤسسة عن كوادرها البشرية ،وقد مت قياس هذا
املتغري من خالل متغري وهمي  dummy variableيأخذ ( )1إذا كانت املؤسسة مفصحة عن رأمساهلا البشري،
و( )0إذا كانت املؤسسة ال تقوم بذلك.
 2.3عمر الشركة :مت إدخال هذا املتغري كمؤشر عن خربة املؤسسة يف السوق ويقاس عمر املؤسسة من تاريخ
تأسيسها أو من تاريخ إدراجها بالسوق املالي ويف هذه الدراسة سيتم اعتماد الفرتة منذ تأسيسها كعمر للمؤسسة.
 3.3طبيعة النشاط :مت إدخال هذا املتغري ملعرفة أي القطاع يتم فيه اإلفصاح أكثر عن الرأس املال البشري وقد مت
إعطاء املؤسسة ذات النشاط الصناعي ( )1واملؤسسة اخلدمية (. )0
 4.3حجم املؤسسة :مت إدخال هذا املتغري لقياس تأثري حجم املؤسسة يف اإلفصاح عن الرأس املال البشري ،وقد مت
قياس هذا املتغري من خالل لوغاريتم جمموع أصول املؤسسة.
 5.3القيمة الدفرتية :مت إدخال هذا املتغري ملعرفة هل تعترب القيمة الدفرتية للمؤسسة من حمددات اإلفصاح عن
الرأس املال البشري وتساوي القيمة الدفرتية للمؤسسة جمموع أمواهلا اخلاصة.
 6.3الرحبية :مت إدخال هذا املتغري ملعرفة هل لرحبية املؤسسة تأثري على إفصاحها عن رأس ماهلا البشري وقد مت
التعبري عن رحبية املؤسسة مبؤشر العائد على األصول والذي يتم حسابه بقسمة نتيجة الدورة على جمموع أصول
املؤسسة يف كل سنة من سنوات الدراسة.
 7.3مستوى املديونية :مت إدخال هذا املتغري ملعرفة العالقة بني مستوى مديونية املؤسسة اإلفصاح عن املوارد البشرية
بالقوائم املالية للمؤسسة ،وقد مت حسابها بقسمة األموال اخلاصة على جمموع الديون يف كل سنة من سنوات
الدراسة.
 - IIIالنتائج ومناقشتها :
من أجل القيام بتطبيق حتليل االحندار واختبار الفرضيات مت إجراء بعض االختبارات اإلحصائية للتأكد من
صالحية بيانات الدراسة الفرتاضات حتليل االحندار ،أين مت استخدام االرتباط وبعض االختبارات اإلحصائية اليت
تسمح بفحص فرضيات الدراسة ،كتحليل التباين الختبار املعنوية الكلية للنموذج ،التأكد من عدم وجود
ارتباط عال بني املتغريات املستقلة باستخدام اختبار التداخل اخلطي  Multicollinearityوذلك باحتساب معامل
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التباين املسموح  Toleranceومعامل تضخم التباين ) Variance Inflation Factor (VIFللمتغريات املستقلة ،نتائج
اختبار  Sigلفحص مدى معنوية معامالت االحندار.
 .1دراسة االرتباط واملعنوية الكلية للنموذج :يتم دراسة االرتباط بني املتغريات املستلة لضمان صالحية النموذج للتطبيق
والدي يشرط استقاللية املتغريات املستقلة واجلدول رقم ( )02يوضح مصفوفة االرتباط لنموذج الدراسة بني املتغري
التابع واملتغريات املستقلة اليت متكننا من معرفة درجة االرتباط بني هذه املتغريات .نالحظ من اجلدول رقم ()02

الذي يوضح مصفوفة االرتباط بني املتغري التابع واملتغريات املستقلة أن مجيع عالقات االرتباط غري معنوية حيث
كانت مستويات املعنوية كلها أكرب من مستوى  ،%5وهذا ما يؤكد عدم وجود أي ارتباط بني املتغريات املستقلة
وبالتالي ضمان صالحية النموذج للتطبيق .يتم دراسة درجة املعنوية الكلية للنموذج باالعتماد على قيمة  Sigواليت
جيب أن تساوي أو تقل عن  %5لضمان صالحية النموذج .يتبني من اجلدول رقم ( )03والذي خيترب املعنوية الكلية
للنموذج أن قيمة  sig=0.05وهو مساوي ملستوى املعنوية  %5هذا ما يعين أن النموذج اخلاص مبحددات اإلفصاح
عن الرأس املال البشري معنوي أي أن واحد على األقل من معادالت االحندار معنوي (خيتلف عن الصفر ،وبالتالي
ميكن القول أن النموذج صاحل للدراسة.
 .2اختبار التداخل اخلطي :إن قوة النموذج اخلطي العام تعتمد على فرضية استقالل كل متغري من املتغريات
املستقلة ،وإذا مل يتحقق هذا الشرط فان النموذج اخلطي العام عندئذ ال يصلح للتطبيق ،وال ميكن اعتباره جيدا
لتقدير املعامالت .ولتحقيق ذلك يتم استخدام " "Collinearity Diagnosticsوذلك حبساب معامل  Toleranceلكل
متغري ومن ثم إجياد معامل "  ،» VIF " « Variance Inflation Factorحيث أنVIF= 1/ Tolerance :

ويعد هذه االختيار طريقة ثانية لقياس االرتباط بني املتغريات املستقلة وحسب هذا االختبار فان احلصول على قيمة
 VIF >5يشري إىل وجود مشكلة التعدد اخلطي وبالتالي ارتباط وتداخل املتغريات املستقلة .حسب اجلدول ()04

نالحظ أن مجيع معامالت تضخم التباين  VIFاقل من  5هذا دليل على عدم وجود ازدواج خطي بني املتغريات
املستقلة وهذا أيضا ما أكدته مصفوفة االرتباط (اجلدول رقم ،)02أين كانت مجيع االرتباطات بني املتغريات
غري معنوية ،هذا ما يعين عدم وجود ازدواج خطي بني املتغريات املستقلة ،وبالتالي اعتدالية التوزيع االحتمالي
للبواقي متوفر.
 .3االستقالل الذاتي للبواقي :يتم احلكم على وجود استقالل ذاتي للبواقي باالعتماد على اختبار Durbin-Watson

حيث جيب أن ترتاوح بني  1.5و 2.5لإلشارة إىل عدم وجود ارتباط ذاتي للبواقي ،واجلدول رقم ( )05يوضح ذلك.
يتضح من اجلدول أن قيمة  D.W=1.969وبالتالي عدم وجود ارتباط ذاتي بني القيم املتجاورة ،كما يتضح من
خالل اجلدول أن معامل التحديد  ،R2=0.496منه نستنتج أن خصائص املؤسسة تفسر التغريات احلاصلة يف املتغري
التابع اإلفصاح عن الرأس املال البشري بنسبة  ،% 49.6أما باقي التغريات فهي تعود إىل عوامل أخرى مل يتم
اعتمادها يف النموذج.
 .4اختبار الفرضيات :مت اختبار الفرضيات انطالقا من نتائج اختبار املعنوية  Sigومعامالت االحندار لكل متغري
.يلخص اجلدول رقم ( )06النتائج املتعلقة مبعامالت االحندار النموذج حيث يتضح أن مجيع معادالت االحندار
كانت معنوية عند مستوى معنوية  ،%5باستثناء كل من معامل احندار متغري طبيعة النشاط ،ومتغري مستوى
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املديونية اللذان مل يكونا معنويان وهذا ما يوضح عدم وجود أي عالقة بني كل من طبيعة النشاط ومستوى
املديونية ،والقيمة الدفرتية من جهة ،وبني اإلفصاح عن الرأس املال البشري من جهة أخرى .يف حني أثبتت معامالت
االحندار املعنوية لباقي املتغريات وجود عالقة بينها وبني اإلفصاح عن الرأس املال البشري خالل فرتة الدراسة .وقد
كانت العالقة بني عمر الشركة ،وحجمها ،والرحبية من جهة واإلفصاح عن الرأس املال البشري من جهة أخرى
طردية حيث بلغت معامالت االحندار ( )4.153،0.17 ،0.020على التوالي ،ومن خالل املقارنة بني قيم معامالت
االحندار يتضح أن معامل احندار حجم الشركة كان األكرب ومنه ميكن القول أن حجم الشركة هو األكثر
تأثريا على اإلفصاح عن املورد البشري ،وبالتالي يعترب من أهم حمددات اإلفصاح عن املوارد البشرية يف التقارير
املالية للمؤسسة.
وانطالقا من النتائج السابقة ميكن اختبار الفرضيات الستة كاآلتي:
 الفرضية األوىل :يظهر لنا من خالل اجلدول معامل االحندار موجب وغري معنوي عند مستوى معنوية  5%هذا ما
يدل على عدم وجود عالقة بني طبيعة النشاط واإلفصاح عن الرأس املال البشري ،وهذا ما جيعلنا نثبت عدم صحة
الفرضية األوىل ومنه ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني خاصية طبيعة النشاط ،واإلفصاح عن املوارد البشرية.
تؤكد هذه النتيجة أن اإلفصاح احملاسيب عن املوارد البشرية ال يعتمد على نوع الصناعة ،و إمنا يتعلق باألهمية
اليت حيضى بها العنصر البشري و االهتمام الذي تعطيه اإلدارة له مهما كان نشاط املؤسسة وهو ما يتطابق مع
نتائج دراسة ) ، (Kaur et al 16, 2016و دراسة ) ، (Athanasiosh et al 17, 2013اليت توصلت إليه إىل دحض
فرضية أن املؤسسات الصناعية هي أكثر إفصاحا عن املوارد البشري من املؤسسات غري الصناعية.
 الفرضية الثانية :يظهر لنا من خالل اجلدول معامل االحندار موجب ( )0.020عند مستوى معنوية ( )0.026وهو
اقل من  0.05وهذا يدل على وجود عالقة طردية بني عمر الشركة واإلفصاح عن الرأس املال البشري ،وهذا ما
جيعلنا نثبت صحة الفرضية الثانية ومنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني خاصية عمر الشركة واإلفصاح عن
املوارد البشرية .و هذا يدل على أن الشركات اليت ذات اخلربة الطويلة حديثاً هي أكثر إفصاحاً عن املوارد
البشرية مقارنة بالشركات اليت تأسست حديثا؛ والسبب األساسي هو أن عمر الشركة يزيد من خربة الشركة
يف إدارة األعمال ووعيها بأهمية تلبية احتياجات األطراف ذات املصلحة من كافة املعلومات املالية وغري املالية و ما
يتفق مع ما توصلت إليه دراسة ) (Dewi et al, 2014و دراسة (زويلف.)2014 ،
 الفرضية الثالثة :يتبني لنا من خالل اجلدول معامل االحندار موجب ( )4.153عند مستوى معنوية ( )0.004وهو
أقل من  0.05وهذا ما يؤكد وجود عالقة طردية بني حجم الشركة واإلفصاح عن املوارد البشرية ،هذا ما جيعلنا
نثبت صحة الفرضية الثالثة وبالتالي توجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بني خاصية حجم املؤسسة واإلفصاح
عن املوارد البشرية .وتعترب هذه النتيجة منطقية بالنظر إىل طبيعة الشركات الكبرية اليت ختضع عادة للمراقبة
من قبل أصحاب املصلحة ،وبالتالي ميكن التوقع مبمارسات اإلفصاح عن رأس املال البشري إلبراز جهود اإلدارة
يف تنميته ،كما أن سعي وقوع الشركات الكبرية حتت أنظار السياسيني دافع آخر إىل اإلفصاح بهدف تقليل
التكاليف السياسية وهذا ما يتفق مع نتائج دراسة كل من (الرازم 18)2016 ،و .(Dewi et al, 2014)19
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 الفرضية الرابعة :كان معامل االحندار املتعلق بالقيمة الدفرتية ( ،)3.540إال أنه مل يكن معنوي عند مستوى
معنوية  ،%5مما يعين أن القيمة الدفرتية للمؤسسة ال تعترب من حمددات اإلفصاح عن الرأس املال البشري ،وبناء
عليه يتضح عدم صحة الفرضية الرابعة.
 الفرضية اخلامسة :بالنسبة ملعامل احندار الرحبية فقد كان موجب ومعنوي عند مستوى معنوية %5وبالتالي
نستنتج أنه توجد عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بني رحبية املؤسسة واإلفصاح عن املوارد البشرية ،ومنه ميكن
احلكم على صحة الفرضية اخلامسة؛ وهذا يدل على أن الشركات اليت حتقق نسب رحبية عالية هي أكثر
إفصاحاً عن املوارد البشرية باملقارنة مع الشركات اليت حتقق نسب رحبية ضعيفة ،وهذا يتفق مع دراسات
(زويلف( ، )2014 ،الرازم )2016 ،و).( Al Mamun20 , 2009
 الفرضية السادسة :فيما خيص معامل احندار مستوى املديونية فقد كان موجبا لكنه غري معنوي وبالتالي
ميكن القول أن مستوى املديونية ال يعد من العوامل املؤثرة على اإلفصاح عن الرأس املال البشري ،مما يثبت عدم
صحة الفرضية السادسة .تتعارض هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة (زويلف )2014 ،ودراسة

21

) .(Joshi et al, 2016بأن الشركات اليت تعاني من نسبة رفع مالي مرتفعة هي أقل إفصاحاً يف تقاريرها املالية
عن رأس املال البشري مقارنة بالشركات اليت تتمتع بنسبة رفع مالي منخفضة.
 - IVاخلالصة:
تعترب هذه الدراسة كمحاولة الستكشاف مدى تأثري جمموعة من خصائص الشركة (طبيعة النشاط ،العمر،
احلجم ،القيمة الدفرتية ،الرحبية ،مستوى املديونية) يف درجة اإلفصاح عن الرأس املال البشري يف التقارير املالية
السنوية للمؤسسات الفرنسية ،وذلك من خالل اختبار إحصائي للعالقة بني هذه اخلصائص باعتبارها متغريات
مستقلة واإلفصاح عن الرأس املال البشري كمتغري تابع .وقد توصلت الدراسة جملموعة من االستنتاجات نذكرها
يف يلي:
 بينت نتائج الدراسة عن وجود عالقة طردية بني عمر الشركة واإلفصاح عن الرأس املال البشري باعتبار عمر
الشركة يعكس فرتة تواجدها وخربتها يف السوق ،وميكن إرجاع ذلك إىل أن الشركات اليت قضت فرتة طويلة
يف السوق لديها ميول أكثر إىل اإلفصاح عن مواردها البشرية وذلك لتفطنها ألهمية هذا املورد يف عصر العوملة
والتكنولوجيا ودور هذا األخري يف حتقيق أهدافها؛
 تشري نتائج الدراسة أيضا إىل وجود عالقة طردية بني حجم الشركة واإلفصاح عن الرأس املال البشري أي أن
الشركات كبرية احلجم تفصح بشكل أكرب عن مواردها البشرية يف تقاريرها املالية السنوية ذلك باعتبار أن
الشركات كبرية احلجم عدد متعامليها كبري مقارنة باملؤسسات صغرية احلجم ،وبالتالي فهم يطالبون معلومات
أكثر وبالتالي فهي حترتم توفري معلومات عن مواردها البشرية لذوي احلاجة إليها ،إلرضاء أكرب عدد من
متعامليها فهي تساعدهم يف عملية صنع القرار واختاذ القرارات السليمة؛
 أسفرت نتائج الدراسة عن وجود عالقة طردية بني رحبية الشركة واإلفصاح عن الرأس املال البشري ،أي كلما
زادت رحبية الشركة زاد مستوى إفصاحها عن مواردها البشرية ،وما هي إال إشارة جيدة للمستثمرين ومستخدمي
التقارير املالية السنوية لنوعية املوارد البشرية باملؤسسة ومدى االستثمار بها ،باإلضافة إىل الدور الذي تساهم فيه
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هذه املوارد يف نتيجتها كأساس للقدرة على التنبؤ مبسارها أو وجهتها األمر الذي يعكس توقعات املستثمرين
واملتعاملني حول أفاق منوها مما يزيد من مالئمة املعلومات املالية وبالتالي التأثري االجيابي على قيمتها السوقية؛
 توصلت الدراسة إىل عدم وجود عالقة بني خاصية طبيعة النشاط ومستوى اإلفصاح عن الرأس املال البشريفالشركات باختالف نشاطها تعيي جيدا مدى أهمية اإلفصاح عن الرأس املال البشري يف التقارير املالية السنوية،
ومدى انعكاس ذلك على قيمة أسهمها ،كما توصلت إىل عدم وجود عالقة بني كل من القيمة الدفرتية للشركة
ومستوى املديونية واإلفصاح عن الرأس املال البشري وبالتالي فهي ليست من حمدداته.
من خالل النتائج املتوصل إليها ميكن اقرتاح التوصيات التالية:
 تركيز االهتمام بنشر ثقافة اإلفصاح االختياري عن الرأس املال البشري يف التقارير املالية السنوية للشركات،
من خالل إصدار اجلهات واملنظمات املهنية ملعايري إرشادية ،أو من خالل تنظيم دورات تكوينية وبرامج تدريبية
توضح أهمية ذلك ودوره يف حتقيق املزايا التنافسية للشركات يف ظل اقتصاد املعرفة؛
 إعادة النظر يف املعايري احملاسبية املعاجلة لألصول الغري امللموسة ويف مقدمتها املوارد البشرية ،وإصدار معيار
حماسيب يعاجلها ويوضح آليات القياس واإلفصاح عنها من خالل إدراجها يف القوائم املالية ،األمر الذي يؤدي إىل
زيادة مصداقية املعلومات احملاسبية إشباعا حلاجيات مستخدمي هذه املعلومات يف اختاذ القرار؛
 إجراء املزيد من الدراسات اليت تعاجل موضوع اإلفصاح عن الرأس املال البشري باعتباره من املوضوعات البحثية
املهمة واملواكبة للتطورات احلاصلة يف عامل األعمال ،سواء بإجرائها يف بيئات خمتلفة أو بإدخال متغريات أخرى
مل يتم تناوهلا يف دراسات مماثلة.
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