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Abstract 

The problem of the study is that most Sudanese business establishments are 
facing the necessity of change resulting from the rapid developments in 
technology and knowledge and how to manage it to human resources in order to 
gain the loyalty and belonging of individuals. Therefore, the study seeks to know 
the role of accounting disclosure for human resources in supporting 
administrative empowerment through (training, Motivation, effective 
communication), the study aimed to shed light on the relationship between 
accounting disclosure about human resources and training, and knowing the 
relationship between accounting disclosure about human resources and 
motivation. Workers in Sudanese business establishments, the study made 
several recommendations, including supporting the efforts of Sudanese business 
establishments to improve the accounting disclosure of human resources. 
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ميدانية على عينة من منشات دراسة (في دعم التمكين االداريعن الموارد البشرية دور االفصاح المحاسبي 

  )االعمال السودانية

 

 قسم المحاسبة – العلوم االداريةكلية  – ضعينجامعة ال -أستاذ المحاسبة  - علي يونس بريمة جماع.أ.د.1

 قسم المحاسبة. – العلوم االداريةكلية  – الضعينجامعة  –أستاذ المحاسبة المساعد  –.2

 المستخلص

أصبحت تواجه ضرورة التغير الناتج عن  السودانية منشات االعمالتتمثل مشكلة الدراسة في أن معظم 

التطورات المتسارعة في التكنولوجيا والمعرفة وكيفية إدارتها إلى المورارد البشرية بهدف كسب والء وإنتماء 

االفصاح المحاسبي للموراد البشرية في دعم التمكين االداري من االفراد، لذلك تسعى الدراسة الى معرفة درو 

االفصاح العالقة بين القاء الضوء على  الى الدراسة تهدف (،التدريب، التحفيز، اإلتصال الفعال خالل )

االفصاح المحاسبي عن الموارد البشرية و و معرفة العالقة بين  ،المحاسبي عن الموارد البشرية و التدريب

عن الموارد البشرية أدى الى تحفيز  االفصاح المحاسبي، منها، توصلت  الدراسة الي عدد من النتائج التحفيز

دعم جهود منشات االعمال ، منها، وضعت الدراسة عدة توصيات العاملين في منشات االعمال السودانية

 .السودانية على تحسين االفصاح المحاسبي عن الموارد البشرية

 .دعم التمكين االداري، االفصاح المحاسبي عن الموارد البشريةمفتاحية: الكلمات ال

 

 المحور االول: االطار المنهجي للبحث:

 تمهيد:

ً كبيراً في السنوات االخيرة. فقد تعددت  يعتبر اإلفصاح المحاسبي من الموضوعات الهامة التي لقيت اهتماما

التنظيمات الدراسات والبحوث المحاسبية في هذا الصدد، كما تعددت التوصيات واالرشادات التي تصدر عن 

 إلحاحا أكثر اإلداري العمل أساليب في للتغيير الحاجة أصبحت قداكاديمية أو مهنية أو حكومية في هذا الشان، و

 و التكنولوجيا في المتسارع التطور عن ناتجة التغيير، في هذه الضرورة ، الجديدة األلفية بداية مع خاصة

 تسعى أصبحت ، الحديثة فالمنظمات ، الخدمات و السلع في والمرونة على الجودة والتأكيد ، المعرفي االنفجار

االستراتيجيات  من اتباعها للعديد خالل من ، البشرية لمواردها رتها إدا في إحداث التغيرات إلى األخرى هي

 والهدف التغيرات هذه مع يتوافق بما وذلك اإلداري الفكر تطور طيلة ظهرت البشرية التي بالموارد تهتم التي

االستراتيجيات  هذه وأحدث أهم من ونجد المؤسسة، أهداف لتحقيق االفراد والء وانتماء كسب هو ذلك من

 في الهام دورها خالل ومن منظمة ألية مكون أهم باعتبارها البشرية الموارد يركزعلى الذي ، اإلداري التمكين

 التاريخي لتطوره باإلضافة اإلداري للتمكين المختلفة التعاريف هذا في ألهدافها، لذلك سنسعى المنظمات بلوغ

 .تطبيقه ومعوقات تبنيه يتم كيف و تبنيه دواعي إلى التطرق ثم ومن ، مبادئه و كذلك أبعاده و أهميته و

 مشكلة البحث:

أصبحت تواجه ضرورة التغير الناتج عن  السودانية منشات االعمالتتمثل مشكلة الدراسة في أن معظم 

التطورات المتسارعة في التكنولوجيا والمعرفة وكيفية إدارتها إلى المورارد البشرية بهدف كسب والء وإنتماء 

االفراد، لذلك تسعى الدراسة الى معرفة درو االفصاح المحاسبي للموراد البشرية في دعم التمكين االداري من 

 ة:تيتساؤالت االلذلك يمكن صياغة مشكلة الدراسة في شكل الحفيز، اإلتصال الفعال(، خالل ) التدريب، الت

 .؟دعم التدريبفي  االفصاح المحاسبي عن الموارد البشرية هناك عالقة ذات داللة احصائية بينهل  .1

 .في دعم التحفيز؟ االفصاح المحاسبي عن الموارد البشرية هناك عالقة ذات داللة احصائية بينهل  .2

في دعم اإلتصال  االفصاح المحاسبي عن الموارد البشرية هناك عالقة ذات داللة احصائية بينهل  .3

 .الفعال؟

 الدراسة:أهمية 

حيث تمثل هذه  االفصاح المحاسبي عن الموارد البشرية في التمكين االداريبيان دور  الدراسة فيأهمية تكمن 

كاديميين لمزيد من للباحثين واأل طريقوفتح ال والمهنيين بحاثضافة الى المكتبة الحديثة ومراكز األإالدراسة 

بمفهوم التمكين االداري في ظل في الوقت الحالي  زيادة االهتماممن همية تبرز األ بهذا المجال، البحث

 التغيرات المتسارعة في مجال التكنولوجيا واالهتمام بالموارد البشرية.
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  هداف الدراسة:أ
 :اآلتيفي هداف الدراسة أتتمثل 

 توضيح العالقة بين االفصاح المحاسبي عن الموارد البشرية و دعم عملية تدريب العاملين. .1
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 فرضيات الدراسة:

 تختبر الدراسة الفرضيات التالية:

االفصاح المحاسبي عن الموارد البشرية و دعم عملية  هناك عالقة ذات داللة احصائية بين الفرضية االولى:

 .تدريب العاملين

و دعم عملية االفصاح المحاسبي عن الموارد البشرية  هناك عالقة ذات داللة احصائية بين الفرضية الثانية:
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 .الفعال بين العاملين
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 المنهج التحليلي الوصفي لتحليل بيانات البحث الميدانية. .4
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 الجامعية واالنترنت والرسائل الدورية والنشرات والمقاالت الكتب : الثانوية المصادر .1
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 :باآلتي الدراسة حدود تنحصر الدراسة: حدود

 منشات االعمال السودانية.عينة من  :المكانية الحدود

 . م2022 الزمانية:  الحدود

 

 

 المحور الثاني: الدراسات السابقة:

 :Mak And Eng   (2003)دراسة: 
تمثلت مشكلة الدراسة في تأثيرات الحوكمة واإلفصاح االختياري في التقارير  المالية اإلدارة 

للشركات، هدفت الدراسة إلي تقصي تأثير هيكل الملكية وتشيل مجلس اإلدارة علي اإلفصاح االختياري في 

، وملكية الحوكمة، أما الشركات وعبرت الدراسة  عن هيكل الملكية عن طريق ملكية اإلدارة، وتركز الملكية

تشكيل مجلس اإلدارة تم التعبير عنة بنسبة األعضاء المستقلين، توصلت  الدراسة  إلي وجود عالقة عكسية بين 

ملكية اإلدارة ونسبة  ملكية الحكومة في شركات في الشركات مما زاد مستوي اإلفصاح االختياري للمعلومات 

فصاح االختياري وتركز الملكية، وكلما زادت نسبة األعضاء في هذه الشركة، وال يوجد ارتباط بين اإل

الخارجين في اإلدارة قل  اإلفصاح االختياري  بينما الشركات التي تتسم  برافعة مالية منخفضة  تفصح بشكل 

أكثر عن المعلومات، أوصت الدراسة بتخفيض ملكية  اإلدارة وزيادة نسبة ملكية الحكومة  في الشركات  حتى 

هناك مستوي اكبر من اإلفصاح االختياري، والعمل علي زيادة  نسبة األعضاء الخارجين في اإلدارة يكون 

 في تحسين مستوي اإلفصاح في المنشات . ذلكليساعد 

م(2007) دراسة:
 
Barako: 

علي تطبيق اإلفصاح  تمثلت مشكلة الدراسة في مدي تأثير خصائص حوكمة الشركات وهيكل الملكية

االختياري، هدفت الدراسة إلي تحديد الدور الذي تلعبه حوكمة الشركات علي مستويات اإلفصاح االختياري،  

file:///C:/لك
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تكمن أهمية الدراسة في ممارسات اإلفصاح االختياري في القوائم المالية من خالل الحوكمة وخصائصها، 

واص حوكمة الشركات وهيكل الملكية وتطبيقات الحوكمة توصلت الدراسة إلي أن اإلفصاح االختياري يتأثر بخ

تعتبر عامل هام في تحسين اإلفصاح االختياري، أوصت الدراسة بزيادة مستوي اإلفصاح االختياري  في 

 التقارير المالية، وتطبيق الحوكمة في مؤسسات األعمال لكي يساعد في تحسين مستوي اإلفصاح االختياري .

 :HEITZMAN م(2010)دراسة: 
تمثلت مشكلة الدراسة في كيفية تأثير األهمية النسبية ودوافع  اإلفصاح االختياري علي قرارات المنشاة 

المفصح عنها في القوائم المالية للوحدات االقتصادية، هدفت الدراسة إلي توضيح  دور األهمية النسبية في 

ح االختياري وبشكل خاص في حال كانت اإلدارة صنع قرارات المنشاة االفصاحية بغض النظر نوايا اإلفصا

مجبورة أو مطره  لإلفصاح عن معلومات معينة، تكمن أهمية الدراسة  في أن األهمية النسبية ودوافع اإلفصاح 

االختياري تتضمن أدواراً تفيد وتساعد القائمين بأمر المنشاة علي اتخاذ قراراتهم االفصاحية، اعتمدت الدراسة 

ي التحليلي، وتوصلت الدراسة إلي أن تأثير دوافع اإلفصاح االختياري كالعائد علي األرباح أو المنهج الوصف

اإليراد، ومسالة المديونية المستقبلية، وتركيز الصناعة، وخطر التقاضي يكون له تأثير اضعف حينما يكون من 

ضرورة زيادة معدالت الواجب علي المنشاة اإلفصاح عن عنصر ما بسبب أهميته،وقد أوصت الدراسة  ب

  .اإلفصاح االختياري حتى يكون هناك  تأثير اكبر واقوي علي العائد علي األرباح واإليراد

 م(:2013) ،خالددراسة: 
تمثلت مشكلة الدراسة في بيان مدى أهمية اإلفصاح اإلختياري عن المعلومات لترشيد قرارات المستثمرين في 

الي دراسة خصائص الشركات علي مستوى اإلفصاح اإلختياري عن سوق األوراق المالية، هدفت الدراسة 

المعلومات، تأثير آليات حوكمة الشركات علي طبيعة النطاق اإلفصاح اإلختياري عن المعبومات، اإلستدالل 

على أهم المعلومات، لتحقيق أهداف الدراسة تم إختبار الفرضيات التالية: المعلومات التي يتم اإلفصاح عنها في 

تقارير والقوائم المالية للشركات المساهمة لتلبية إحتياجات المستثمرين، التوسع في اإلفصاح من خالل ال

اإلفصاح اإلختياري من قل شركات المساهمة التي تزيد من درجة إعتماد المستثمرين عن القوائم والتقارير 

ات التقارير والقوائم المالية المالية، توثر خصائص الشركات علي درجة اإلفصاح اإلختياري عن المعلوم

للشركات المساهمة، تؤثر آليات حوكمة الشركات علي طبيعة وإطار اإلفصاح اإلختياري عن المعلومات 

التقارير والقوائم المالية للشركات المساهمة، توصلت الدراسة الي عدة نتائج منها: وجود عالقة تكاملية بين 

تقارير والقوائم المالية للشركات وبين خصائص هيكل آليات حوكمة اإلفصاح اإلختياري عن المعلومات في ال

الشركات، إن اإلفصاح عن المعلومات التنبؤية المستقبلية يساعد متخذي القرارات االستثمارية في ترشيد ورفع 

 .كفاءة إتخاذ القرارات في سوق األوراق المالية

 م(:2016) ،ابراهيمدراسة: 
انية تحسين مستوي اإلفصاح االختياري من خالله حوكمة الشركات بصورة عامة تمثلت مشكلة الدراسة في إمك

ضمانا علي الحصول علي تقارير مالية تتضمن خصائص الجودة وإمكانية وجود عالقة بين فعالية لجنة 

المراجعة ومستوي اإلفصاح االختياري،تكمن أهمية الدراسة في تطوير مستوي اإلفصاح االختياري في 

المالية عن طريق تطبيق مبادئ الحوكمة في الشركات المساهمة العامة ،هدفت الدراسة علي التعرف التقارير 

علي واقع آليات حوكمة الشركات واختبار أثر آلية لجنة المراجعة، توصلت الدراسة ألي وجود عالقة مابين 

ة والخارجية ومستوي لجان المراجعة ومستوي اإلفصاح االختيارين ووجود عالقة بين المراجعة الداخلي

اإلفصاح االختياري، أوصت الدراسة بتفعيل دور وآليات الحوكمة وزيادة وتحسين مستوي اإلفصاح االختياري 

 في التقارير المالية للمنشآت.

 م(:2016دراسة: أحمد وياسر، )

تمثلت مشكلة الدراسة في االجابة على السؤال التالي ما العالقة بين مستوى اللتمكين ومستوى الرضاء الوظيفي 

للعاملين في وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتقيس والسيطر النوعية وتكون مجتمع الدراسة من المدراء 

صفي التحليلي واالحصائي كما استخدما ( مديراً، وقد استخدم الباحثان المنهج الو80وكان حجم العينة )

االستبيان كاداة للدراسة واشارت نتائج الدراسة ان مستوى تمكين المدراء العاملين في الجهاز المركزي للتقييس 

متوسطه اما مستوى وهي دراجة  5من  3.80والسيطرة النوعية من وجهه نظرهم جاءت بمتوسط حسابي 

ي الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية من وجهه نظرهم جاءت الرضاء الويفي للمدراء العاملين ف
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وهي درجة متوسطة وان هناك عالقة طردية موجبة وقوية، كما ان هناك اثر  5من 3.90بمتوسط حسابي 

للتمكين االداري في الرضاء الوظيفي اذ حقق عنص االستقاللية من اكثر العناصر تاثيرا ليفسر ما مقداره 

 يرات في الرضاء الوظيفي.% من التغ74

(:2018،)حافظ: دراسة
 

تمثلت مشكلة الدراسة في تجاهل معظم الوحدات اإلقتصادية وخاصة المصارف السودانية للدور الذي      

يلعبه اإلفصاح اإلختياري عن معلومات المسؤولية اإلجتماعية في تقويم األداء المالي، تمثلت، تكمن أهمية 

اثة موضوع اإلفصاح اإلخيتاري عن معلومات المسؤولية اإلجتماعية في تقويم األداء الدراسة العلمية في حد

المالي وقلة البحوث التي تناولت موضوعها، هدفت الدراسة إلى التعرف على اإلفصاح اإلختياري في تقويم كل 

راسة في: توجد من الربحية والعائد على اإلستثمار وحجم السيولة بالمصارف السودانية. تمثلت فرضيات الد

عالقة ذات داللة إحصائية بين اإلفصاح اإلختياري عن معلومات المسؤولية اإلجتماعية وتقويم الربحية في 

المصارف السودانية، توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين اإلفصاح اإلختياري عن معلومات المسؤولية 

انية، توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين اإلجتماعية وتقويم العائد على اإلستثمار في المصارف السود

اإلفصاح اإلختياري عن معلومات المسؤولية اإلجتماعية وتقويم حجم السيولة في المصارف السودانية، 

توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: توجد عالقة إرتباط طردية معنوية بين اإلفصاح اإلختياري عن معلومات 

 .الربحية والعائد على اإلستثمار وحجم السيولةالمسؤولية اإلجتماعية وكل من 

 المحور الثالث:االطار النظري:

 :مفهوم االفصاح المحاسبيأوالً: 

 :   ، ونذكر منهالالفصاح المحاسبياختلف الكتاب والباحثون ولم يحددو مفهوم محددة   

وظهر. ويقال افصح األمر في اللغة الظهور والوضوح، فيقال افصح الصبح أي بدأ ضوءه  عرف اإلفصاح  

م، 2010عفت، ) أي وضح. يمثل اإلفصاح المحاسبي أداة اتصال بين الوحدة االقتصادية واالطراف الخارجية

 .(112ص 

أنه: اظهار كافة المعلومات التي تؤثر في موقف متخذ القرار المتعلق بالوحدة المحاسبية، وهذا يعني بوعرف  

)احمد،  لتقارير المحاسبية بلغة مفهومة للقارئ ودون أي لبس أو تضليلأن تظهر المعلومات في القوائم وا

 (.244م، ص 2014

عرفه إحد الباحثين على أنه: عرض المعلومات المالية للمستثمرين والمساهمين والدائنين وغيرهم بطريقة 

)لطيف، ب. ت،  اتهاتسمح بالتنبؤ بمقدرة الشركة على تحقيق االرباح في المستقبل ومقدرتها على سداد التزام

 (.22ص 

أحد الباحثين التعريف التالي لالفصاح المحاسبي بأنه: يعني أن تتضمن القوائم المالية للمعلومات عرفه 

الضرورية التي تكفي العطاء من يطلع عليها صورة صحيحة وواضحة عما تتضمنه هذه القوائم من بنود 

م، ص 2007)مصطفى، وأية معلومات اضافية أخرىاختيارية، وإلزامية ومالحظات وتحليالت وتوقعات 

16.) 

عن  إظهار القوائم المالية لجميع المعلومات األساسيةيتضح مما سبق أن االفصاح المحاسبي أنه 

التي تهم الفئات الخارجية عن المشروع بحيث تعينها على إتخاذ القرارات الموارد البشرية 

 . الرشيدة

 هداف اإلفصاح المحاسبيأثانياً: 

 :(66م، ص 1995)محمد،  يهدف اإلفصاح المحاسبي إلى األتي

 إزالة الغموض وتجنب التضليل في عرض المعلومات المالية المحاسبية .1

 مساعدة متخذي القرارات على صنع قرارات سليمة مبنية على معلومات دقيقة. .2

 تقديم معلومات مفيدة للمستثمرين للمساعدة في اتخاذ قرارات رشيدة. .3

اإلفصاح إلى أن تشمل القوائم المالية على معلومات تساعد مستخدمي القوائم المالية يهدف  .4

 على توجيه مدخراتهم نحو االستثمار في المنشآت ذات العائد الحقيقي.
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 (70م، ص 2013. )اسماعيل، التوزيع األمثل للموارد االقتصادية المحدودة .5

تقديم معلومات مفيدة لمستخدمي التقارير المالية لالسترشاد بها في اتخاذ القرارات   .6

 االقتصادية.

 ثانياً: أهمية اإلفصاح االختياري:ثالثاً: 
 :(20م، ص 2012)دعاء، تنبع أهمية الحاجة المتزايدة لإلفصاح اإلختياري من خالل األتي

تقاريرها السنوية لتفي باحتياجات القوائم  تقوم الشركة بنشر معلومات مالية وغير مالية في .1

 المالية.

يعمل اإلفصاح االختياري على تخفيض ظاهرة عدم تماثل المعلومات بين المتعاملين في  .2

 سوق األوراق المالية.

يعتبر اإلفصاح االختياري الحل العلمي والمنطقي لمشكلة عدم القدرة على تحديد احتياجات  .3

 المعلومات. مستخدمي القوائم المالية من

يعمل اإلفصاح االختياري على نشر معلومات نوعية وكمية التي لم يكن من المستطاع أن  .4

 .(29-28م، ص ص 2013)سارة،  يتم اإلفصاح عنها من خالل وسائل أخرى

تتمثل أهمية اإلفصاح االختياري كونه يجعل التقرير السنوي يتحرك أو ينتقل من كونه  .5

ً في عملية معلومات مميزة وجيدة أو فري د تنشر حدث في تقرير سنوي ليصبح جزءاً هاما

 إفصاح الشركة المستمر.

 .توصيل المعلومات الهامة التي تحقق أهداف المتعاملين بالسوق المالي .6

 . (109م، ص 2012)هبه،  جذب المستثمرين للتعامل مع المنشأة .7

 أهمية اإلفصاح اإلختياري في: انمما سبق يتضح للباحث

 تماثل المعلومات بينالمستثمرين الحالين وإدارة المنشأة.تخفيض عدم  .1

 توفير المزيد من المعلومات للمستثمرين إلستخدامها في التقييم وإتخاذ القرارات اإلستثمارية .2

 اإلفصاح اإلختياري له دور فعال زيادة مصداقية اإلدارة. .3

تكلفة هذه النشاطات إلى تخفيض  يدعم اإلفصاح اإلختياري السوق المالي من جمع نشاطتها حتى إذا أدت .4

 األرباح الحالية على المدى القصير.

 ً  :مفهوم التمكين االداري: رابعا
 والموارد اولقوة السلطة من يكفي ما العاملين منح يعني التمكين أن( 781م، ص 2010احمد، عرفه )    

 بفاعلية المنظمة خدمة على قادرين أفراد منهم لتجعل العمل بأنه وحرية

المستقبلية  الرؤية بتحديد ومشاركتهم المنظمة، لألفرادفي الكامنة الطاقات إطالق إلى هدفبانه ي عرف كما

)حسن،  أهدافها و المنظمة رؤية مع األفراد حاجات تكامل كيفية على يعتمد المنظمة نجاح ألن وذلك للمنظمة،

 (.7م، ص 2010

 القراراتو باتخاذ منظماتهم إدارة في العاملين جانب من الفعلية المشاركة أنه (964م، ص 2002ايمن، ) وعرفه

 .النتائج على والرقابة المسؤولية وتحمل المواقف في والتصرف اإلبداعي والتفكير المشكالت حل

 الحري ومنحهم للعاملين والمسؤوليات الصالحيات كل تفويض هو التمكين (16احمد، ب.ت، ص وقد عرفه )

 المالئمة العمل بيئة و المناسب الموارد توفير مع اإلدارة من مباشر تدخل دون العمل بطريقتهم ألداء الكاملة

  .فيهم الثقة و العمل ألداء ومهاريا وفنيا سلوكيا تأهيلهم و لهم
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بااللتزام  شعور من وهو كل وعرفه الذاتية بمقدرته الشخص إيمان توطيد إلى يؤدي إجراء بأنه هفيعرويمكن ت

 .المسؤولية القراراتوتحمل اتخاذ على بالمقدرة الموظف إحساس عن ناتج لصيق ظيفي

 التمكين االداري: أبعاداً: سخام

 والباحثين الكتاب من العديد إليها تطرق التي اإلداري المصطلحات أهم أحد التمكين يعد

 لهذا ومتعددة متنوعة أبعاد بروز إلى بأخرى أو بطريق ساهم الذي األمر مجاالت مختلف، في

 :(26م، ص 2013)علي،  منها نذكر المصطلح،

 الدنيا للمستويات محددة صالحيات لنقل تستخدم التي الوسيلة هو التفويض :السلطة تفويض .1

 اتخاذ عملية ولتسهيل فيه، العمل منهم لكل يمكن الذي اإلطار بأنفسهم النظام ليضعوا في

 ومنحهم وسين ؤ للمر مهام تعيين يشمل فالتفويض مستواها المناسب، عند القراراتالتنفيذية

 ألداء المسؤولية نتائج لتحمل استعداد المرؤوسين مع المهام هذه للممارسة الالزمة الصالحية

 اختصاصات بعض مرؤوسيه ممارسة أحد اإلداري الرئيس يفوض أن وهو .المهام لهذه مقبول

 الفكرة باتخاذها أن قرارات فُِوض إصدار اختصاص إليه للمفوض فيكون .يشغلها التي وظيفته

 .الرئيس إلى الرجوع دون Lawler تفويض عملية تتم أن اإلداري التمكين لمفهوم األساسية

 اتخاذ في الالمركزي النظام يتبع حيث المنظمة، في إداري مستوى أقل إلى ويرىالصالحيات

 اإلدارية المستويات في عاملينلل يتاح كي الصالحيات تفويض في يتطلب التوسع وهذا القرارات

 المشاركة القراراتوتحقيق واتخاذ التصرف وحرية وضع األهداف في أوسع صالحيات الدنيا

 . المنظمة إدارة في الفعلية

 معينة، ومهارة خبرة لديه منهم كل األفراد من جماعة عن عبارة هي العمل فرق :العمل . فرق2

 على تساعد التي المعلومات التبادل مع يجتمعون إنجازها، من البد مشتركة ولديهم مهمة

 مهارات أعضاؤها تملك جماعة أنها على كذلك ويتعرف الفريق، المطلوبة من المناسبة االستجابة

 أنفسهم يعتبرون وهم األداء أهداف من بعدد أو بغاية مشتركة ويلتزمون البعض لبعضها مكملة

 خالل من المنظمات في أهميتها العمل فرق تستمدو تحقيقها عن جماعية مسؤولية مسؤولين

 دفع في تسهم البيئة التنظيمية، في مستمرة تطويرية وحركة أدائية قوة بوصفها سماتها تكاملية

 العوائق والتخلصمن األداء، أساليب وتطوير النقدية مع والتعامل التغيرات استيعاب نحو المنظمة

التخطيط  في االستراتيجي المنظور إلى التحول لها وتتيح المنظمة، عمليات أنشطة تتخلل التي

 الفاعلة العمل فرق ان إذ الكم، قبل النوع صعيد على األداء في الجودة طرايق وتبني والتنفيذ،

 لتلك الحقيقي مطلب تظل العمل فرق تطوير عملية فإن وبالتالي المنظمة، تقوية الى تؤدي

 (94م، ص 2016 )جواد، .والتميز النجاح إلى سعيها في المنظمات

 في المهارة تكسبه التي والمعارف بالمعلومات العامل تزويد إلى الهادفة الجهود هو :.التدريب3

 فالمنظمة والمستقبلية، الحالية كفاءته زيادة باتجاه خبرات والمعارف مهارات أوتنمية العمل أداء

 مواردها تعليم أجل من فيها مستمرة جهود بوجود تتصف منظمة تعلم تعد   اليوم المعاصرة

 بهدف وذلك عملهم، واقع في تعلموه ما يتم تطبيق وكيف جديدة، أشياء دائم نحو   وعلى البشرية

 تحقيق في المنظمة فنجاح رضا مستخدميها، وتحقيق خدمات أو سلع من تقدمه ما جودة تحسين

 الجماعي والتعلم والتجريب التدريب خالل من التعلم سبل كافة لعامليها تتيح أنها إلى يعود أهدافها

 الفرد ثقة لتعزيز موجهة التدريب عملية تكون عندما بالتمكين التدريب ويرتبط المعرفة إدارة و

 قراراته نتائج مسؤولية تحمل القراراتو اوتخاذ صنع على مهارته و قدراته وتنمية نفسه، في

 على العاملين لتدريب تدريبية برامج الممكنة توفير المنظمات خصائص بين ومن ،وأعماله
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 فرق مع والعمل ومهارات االتصال المشكالت وحل الصراع وادارة القرارات اتخاذ مهارات

 (42م، ص 2016)ايمن،  العمل.

 التنظيم بين ما في العالقات تعزيز في فاعل دور من للحوافز ما المعلوم من :التحفيز .4

 تكون قد الحوافز وهذه ،التنظيم أهداف تحقيق بغية الدافعة القوى تحفز فهي التي فيه، والعاملين

 وتعزيز لألفراد الدافعية إثارة على قدرتها في تاثيرها جماعية ويتوقف أو فردية معنوية، أو مادية

 تنفيذها في المتبعة األساليب نجاعة في يتوقف تأثيرها كما ،له ووالئهم بالتنظيم وثقتهم حماسهم

 والشعور بالمسؤولية الوالء والشعور لتحقيق فيه العاملين وأهداف التنظيم أهداف تراعي التي

 لبذل العاملين قدرات تحرك التي العوامل مجموعة بأنه الحافز ويعرف، الذات وتحقيق بالرضى

بالتنظيم  والتحاقهم األفراد جذب في يسهم الجيد الحوافز نظام إن ،أفضل نتائج لتحقيق أكبر جهد

 أدائهم لتحسين الجهد وبذل فيهم المنافسة ويثير العمل، في إستمرارهم من ويعزز حاجاتهم واشباع

 روحهم من ويرفع الثقة و بالرضا ويشعرهم اإليجابي التنظيمي المناخ لهم فيه،ويوفر واإلبداع

 ومن .وفاعلية بكفاءة أهدافه تحقيق على الحرص في للتنظيم ورغبتهم والءهم ويقوي المعنوية

 من التنظيم أهداف تحقيق من وتمكينه باإلنسان مسؤولية االهتمام لتنظيماتا على تقع أنه نجد هذا

 مرتبط التنظيم نجاح أن العاملين يشعر مصالحهم،مما وتأمين العمل في الفرد أهداف تحقيق خال

 .مطالبهم وتأمين رضاهم بمدى

 تتوحد بموجبها التي وتبادلها المعلومات نقل إلى تهدف التي العملية وهي : الفعال التصال .5

 اخر، إلى شخص من وتمريرها المعلومات فهم عملية وهي القرارات، وتتخذ تنفذ المفاهيم

 واآلراء األفكار وبادل الرأي إبداء فرص للعاملين اتجاهين يتيح ذو اتصال الفعال فاالتصال

 كل وتعريف ورسالتها، بأهداف المنظمة جميعهم العاملين تعريف يتطلب وهذا والمعلومات،

 على العاملين فعالة ببن اتصال وسائل بإيجاد اإلدارة واهتمام األهداف هذه لتحقيق بدوره موظف

أعمالهم،  أداء على تساعدهم التي للمعلومات الوصول فرصة وتوفير مستوياتهم، اختالف

 .(90م، ص 2001)حمد،  مواقفهم وشرح القرار أصحاب إلى الموظف وصول وسهولة
 الدراسة الميدانية:المحور الرابع: 

(دور االفصاح المحاسبي عن الموراد البشرية في دعم التمكين االداريدراسة بعنوان) انيستعرض الباحث
 ،

، أما عينة الدراسة فقد تم اختيارها بالمنشات االعمال السودانية مجتمع البحث من عينة من العاملينيتمثل  حيث

من  استبانة على المستهدفين حيث كان توزيعهم  (70)بتوزيع  انحثاعشوئيا من مجتمع الدراسة حيث قام الب

 ، اخرى، تم اختيار عينة عشوائية.اداري، مدير مالي، موظف مدير اداريمحاسب، مراجع داخلي، 

 اوالً: إختبار الفرضيات:

هناك عالقة ذات داللة تنص الفرضية األولى من فرضيات الدراسة على اآلتي:"  إختبار الفرضية األولى: 

 ". التدريب االفصاح المحاسبي عن الموارد البشرية واحصائية بين 

تطبيق معايير هناك عالقة ذات داللة احصائية بين  من فرضيات الدراسة على اآلتي:" االولىتنص الفرضية 

 ". المحاسبة عن القيمة العادلة الدولية و قرارات االستثمار في االوراق المالية

، وللتأكد من صحة  التدريبفي  االفصاح المحاسبي عن الموارد البشرية دورف هذه الفرضية إلى بيان تهد

االفصاح المحاسبي عن تم تحديد الفرضية سيتم إستخدام اسلوب االنحدار الخطي البسيط في بناء النموذج حيث 

 وذلك كما في الجدول اآلتي:y) كمتغير تابع ممثل بـ ) التدريب( و x1كمتغير مستقل ممثل بـ ) الموارد البشرية

 

 

 ( 1الجدول )

 .االولىالفرضية نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط لقياس 
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معامالت  

 االنحدار

القيمة  (tأختبار )

 ((Sigاالحتمالية

 التفسير

0B̂ 1.225 3.021 0.000 معنوية 

1B̂ 0.435 0.467 0.000 معنوية 

  0.68 (Rمعامل االرتباط )

  0.54 (2Rمعامل التحديد )

 النموذج معنوي 84.025 (Fأختيار  )

 التدريب و البشريةاالفصاح المحاسبي عن الموارد هناك عالقة ذات داللة احصائية بين 

 م2022من الدراسة الميدانية،  انالمصدر: إعداد الباحث

االفصاح المحاسبي عن الموارد ( قد أظهرت نتائج التقدير وجود ارتباط قوي بين 1يتضح للباحث من الجدول )

بلغت قيمة (، و 0.68كمتغير تابع، حيث بلغت قيم معامل االرتباط البسيط ) التدريبكمتغير مستقل و  البشرية

معامل التحديد )
2R( )0.54 كمتغير مستقل  االفصاح المحاسبي عن الموارد البشرية(، هذه القيمة تدل على ان

 F))المتغير التابع(، و نموذج االنحدار البسيط معنوي حيث بلغت قيمة أختبار ) التدريب%( فى 54بـ ) ديتؤ

االفصاح المحاسبي عن الموارد  دور، ومتوسط 3.021(، و0.000داللة ) ( وهي دالة عن مستوى84.025)

في  ساهمت االفصاح المحاسبي عن الموارد البشريةوتعني أن  0.467( مرات، و3يساوي ) التدريب في البشرية

 %.47بــ   التدريب

احصائية بين مما تقدم يستنتج الباحث أن فرضية الدراسة  والتي نصت على: " هناك عالقة ذات داللة 

 " قد تحققت. التدريبو  االفصاح المحاسبي عن الموارد البشرية

 إختبار الفرضية الثانية: 

االفصاح هناك عالقة ذات داللة احصائية بين تنص الفرضية الثانية من فرضيات الدراسة على اآلتي:"  

 ". التحفيزو   المحاسبي عن الموارد البشرية

، وللتأكد من صحة  التحفيزفي  االفصاح المحاسبي عن الموارد البشرية دورتهدف هذه الفرضية إلى بيان 

االفصاح المحاسبي عن تم تحديد الفرضية سيتم إستخدام اسلوب االنحدار الخطي البسيط في بناء النموذج حيث 

 جدول اآلتي:وذلك كما في الy) كمتغير تابع ممثل بـ ) التحفيز( و x1كمتغير مستقل ممثل بـ ) الموارد البشرية

 

 

 ( 2الجدول )

 ة.ثانيالفرضية النتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط لقياس 

معامالت  

 االنحدار

القيمة  (tأختبار )

 ((Sigاالحتمالية

 التفسير

0B̂ 1.245 2.516 0.000 معنوية 

1B̂ 0.624 0.483 0.000 معنوية 

  0.77 (Rاالرتباط )معامل 

  0.68 (2Rمعامل التحديد )

 النموذج معنوي 83.809 (Fأختيار  )

 التحفيزو  االفصاح المحاسبي عن الموارد البشريةهناك عالقة ذات داللة احصائية بين 

 م2022من الدراسة الميدانية،  انالمصدر: إعداد الباحث

االفصاح المحاسبي عن الموارد ( قد أظهرت نتائج التقدير وجود ارتباط قوي بين 2يتضح للباحث من الجدول )

(، و بلغت قيمة 0.77كمتغير تابع، حيث بلغت قيم معامل االرتباط البسيط ) التحفيزكمتغير مستقل و  البشرية

معامل التحديد )
2R( )0.68 كمتغير مستقل  االفصاح المحاسبي عن الموارد البشرية(، هذه القيمة تدل على ان

 F))المتغير التابع(، و نموذج االنحدار البسيط معنوي حيث بلغت قيمة أختبار )  التحفيز%( فى 68بـ ) ديتؤ
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االفصاح المحاسبي عن الموارد  دور، ومتوسط 2.516(، و0.000( وهي دالة عن مستوى داللة )83.809)

في  تساهم االفصاح المحاسبي عن الموارد البشريةوتعني أن  0.483( مرات، و2يساوي ) التحفيز فيالبشرية 

 %.48بــ   التحفيز

أن فرضية الدراسة  والتي نصت على: " هناك عالقة ذات داللة احصائية بين  انمما تقدم يستنتج الباحث

 " قد تحققت. التحفيز و لموارد البشريةاالفصاح المحاسبي عن ا

 ة: لثإختبار الفرضية الثا

االفصاح هناك عالقة ذات داللة احصائية بين ة من فرضيات الدراسة على اآلتي:" لثتنص الفرضية الثا 

 ". االتصال الفعالو   المحاسبي عن الموارد البشرية

، وللتأكد من  االتصال الفعالفي  الموارد البشريةاالفصاح المحاسبي عن  دورتهدف هذه الفرضية إلى بيان 

االفصاح تم تحديد صحة الفرضية سيتم إستخدام اسلوب االنحدار الخطي البسيط في بناء النموذج حيث 

وذلك y) كمتغير تابع ممثل بـ ) االتصال الفعال( و x1كمتغير مستقل ممثل بـ ) المحاسبي عن الموارد البشرية

 :كما في الجدول اآلتي

 

 ( 3الجدول )

 ة.ثالثالفرضية النتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط لقياس 

معامالت  

 االنحدار

القيمة  (tأختبار )

 ((Sigاالحتمالية

 التفسير

0B̂ 1.989 4.059 0.000 معنوية 

1B̂ 0.945 0.378 0.000 معنوية 

  0.78 (Rمعامل االرتباط )

  0.70 (2Rمعامل التحديد )

 النموذج معنوي 91.462 (Fأختيار  )

 االتصال الفعال و االفصاح المحاسبي عن الموارد البشريةهناك عالقة ذات داللة احصائية بين 

 م2022من الدراسة الميدانية،  انالمصدر: إعداد الباحث

االفصاح المحاسبي عن ( قد أظهرت نتائج التقدير وجود ارتباط قوي بين 3من الجدول ) انيتضح للباحث

كمتغير تابع، حيث بلغت قيم معامل االرتباط البسيط   االتصال الفعالكمتغير مستقل و  الموارد البشرية

(، و بلغت قيمة معامل التحديد )0.78)
2R( )0.70 االفصاح المحاسبي عن الموارد (، هذه القيمة تدل على ان

)المتغير التابع(، و نموذج االنحدار البسيط معنوي  االتصال الفعال%( فى 70بـ ) ديكمتغير مستقل تؤ البشرية

 دور، ومتوسط 4.059(، و0.000( وهي دالة عن مستوى داللة )91.462) F)حيث بلغت قيمة أختبار )

االفصاح وتعني أن  0.378( مرات، و4يساوي ) االتصال الفعال فياالفصاح المحاسبي عن الموارد البشرية 

 %.38  االتصال الفعالفي  تساهم المحاسبي عن الموارد البشرية

ن أن فرضية الدراسة  والتي نصت على: " هناك عالقة ذات داللة احصائية بي انمما تقدم يستنتج الباحث

 " قد تحققت. االتصال الفعالو  االفصاح المحاسبي عن الموارد البشرية

 أوالً: النتائج:

 :االتيةنتائج الالي  ناتوصل الباحثخالل االطار النظري والدراسة الميدانية من 

االفصاح المحاسبي عن الموارد البشرية ادى الى دعم عملية االتصال الفعال بين االدارات المختلفة في  .1

 .منشات االعمال السودانية

االفصاح المحاسبي عن الموارد البشرية ساهم في دعم تحفيز العاملين في االدارات المختلفة في منشات  .2

 .االعمال السودانية

 االفصاح المحاسبي عن الموارد البشرية ساعد في دعم عملية التدريب في منشات االعمال السودانية. .3

 ثانياً: التوصيات: 
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 ن باالتي:اهذه النتائج السابقة يوصي الباحث بناءاً علي

من خالل السمنارات  االفصاح المحاسبي عن الموارد البشريةكيفية تطبيق زيادة وعي العاملين في  .1

 والندوات.

االفصاح المحاسبي عن الموارد العمل على التغلب على الصعوبات المختلفة التي تواجه تطبيق  .2

 .البشرية

 .السودانية على تحسين االفصاح المحاسبي عن الموارد البشرية دعم جهود منشات االعمال .3

 .التمكين االداريتدريب العاملين والمحاسبين بصورة مستمرة لمواكبة التطورات الجديدة بخصوص  .4
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