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التحديات التي تواجه المحاسبين العاممين بالوحدات الصناعية في قياس رأس المال
الفكري الستطالع آراء عينة مختارة من المحاسبين في محافظة نينوى
منهل مجيد احمد  /كمية االدارة واالقتصاد  /جامعة الموصل

انتصار عبدالرضا عبداهلل  /كمية االدارة واالقتصاد  /جامعة الموصل

المستخمص

يعد رأس الماؿ الفكرم محكر اىتماـ مختمؼ الكحدات االقتصادية مف اجؿ بقائيا كديمكمة

نشاطيا  ،حيث تكاجو تمؾ الكحدات صعكبة في قياس رأس الماؿ الفكرم ليا كخصكصان الكحدات

الصناعية فييا .كيعتبر ذلؾ تحديان كبي انر ليا نظ انر لحاجتيا المااة إلل المعمكمات خصكصان
المتعمقة بتحديد كمفو كما يحققو مف عكائد كالمعمكمات المتعمقة بأىميتو

تمؾ

(أىمية كجكده في تمؾ

الكحدات) كما ىي األااليب المالئمة لعممية قيااو كتشخيص أىـ الصعكبات التي تتطمب مكاجيتيا
مف قبؿ المحاابيف فييا لعممية قيااو ككف المقاييس المتبعة حالبان محؿ جدؿ مف ؽ بؿ المحاابيف
خصكصان أف تمؾ التحديات المتعمقة بقياس رأس الماؿ الفكرم ترجع إلل طبيعة رأس الماؿ ىذا

فضالن عف أف المحاابيف في تمؾ الكحدات ال يمتمككف المعرفة التامة بكيفية قيااو ككنو-:
 -غير مادم

 صعكبة تحديد قيمتو بدقة -قد يككف في بعض األحياف غير قابؿ لمقياس المباشر.

The challengences that faced the Accountants who work in the
industrial units in Measurement of the intellectual capital, By
Using a questionnaire. For a selecting sample from the
Accountants in Ninavah Governorate.
Abstract
The Intellectual capital considers as a center subject of an interest of
the different economical units in the purpose of its existence and of
continuance of its activities where these units faced a difficulty in
measuring the Intellectual capital of it , especially the industrial units.
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This considers a big challengence for it since the necessity for the
information , especially this which concerned with a rost determination and
what it a chieves from returns and information which concerning with its
importance (the importance and quality in these units) and what the proper
methods for its measurement process to diagnose the most difficulties
which required to face them by the accountants for its measurement process
because of the measurements presently adopted as a debatable subject by
the accountants especially these challengences which concerned with
measurement of Intellectual capital that refers to the capital nature.
In addition to the accountants do not have a complete knowledge to
these units in how it measured because:
- it is un material.
- The difficulty in determination its value accuralty.
- Sometimes it does not measurable directly.

المقدمة:
يعد مكضكع رأس الماؿ الفكرم مف المكاضيع المعاصرة التي برز االىتماـ بيا مف قبؿ

الباحثيف في بداية عقد التاعينات مف القرف الماضي  ،كأصبح العنصر البشرم المصدر األاااي
لنمك منظمات األعماؿ لككف المعرفة مرتبطة بو فأصبحت المنظمات تيتـ بيذا العنصر كتاعل

إلل امتالكو كتكفير المناخ المالئـ لو لكي يبدع كبدأ ينظر إليو كقائد لعممية نجاح المنظمة  ،كىنا

نشأ ما يامل برأس الماؿ الفكرم المعبر عف األصكؿ المع

رفية لممنظمة كالتي تايـ في خمؽ

األصكؿ المادية بشكؿ فعاؿ.

كلقد نما مكضكع رأس الماؿ الفكرم ليتجاكز حدكد القدرات الفكرية التي يمتمكيا شريحة مف

األفراد ليشمؿ رأس الماؿ الييكمي كالزبائني  ،كيكاجو المحاابيف في الكقت الحاضر تحديات عديدة

كجايمة في كيفية التعامؿ معق كقيااو كاإلفصاح عنو.
 -1مشكمة البحث

يمكف تحديد مشكمة البحث مف خالؿ طرح التااؤالت اآلتية:

أ  -ما ىي الصعكبات التي يكاجييا المحاابكف في قياس رأس الماؿ الفكرم كما ىي الحمكؿ
الالزمة لمكاجية تمؾ الصعكبات؟.

ب -ىؿ أف مداخؿ قياس رأس الماؿ الفكرم قادرة عمل القياـ بعمؿية قيااية بشكؿ مكضكعي كالتي
الزالت محؿ جدؿ بيف الباحثيف كالمفكريف في المجاؿ المحاابي؟

 – 2األىمية
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تنبع أىمية البحث مف أف رأس الماؿ الفكرم أصبح يمثؿ عصب الحياة لمنظمات األعماؿ

برغـ أنيا تجد صعكبة في تحديد األااليب كالطرؽ المحاابية لقيااو كاإلفصاح عنو في اؿ

قكائـ

المالية كىذا بحد ذاتو يمثؿ تحديان رئيايان لممحاابيف فييا.
 – 3أىداؼ البحث

يمكف تحديد أىداؼ البحث بالنقاط اآلتية:

أ  -بياف اإلطار النظرم لرأس الماؿ الفكرم كمككناتو بشكؿ أكضح كأدؽ.

ب -عرض نماذج كأااليب قياس رأس الماؿ الفكرم التخاذ الحمكؿ المطمكبة لممشاكؿ اؿ متعمقة
بقيااو كفقيا حاب كؿ حالة متعمقة بنكع رأس الماؿ الفكرم .

ج -عرض المقاييس المالية كالناب المحاابية الماتخدمة لقياس رأس الماؿ الفكرم.

د -بياف أىـ المشاكؿ التي يكاجييا المحاابكف في قياس رأس الماؿ الفكرم.
 -4فرضية البحث

ااتنادان إلل التحديات المكجكدة في قياس رأس الماؿ الفكرم يمكف صياغة الفرضية التالية

الختبار ىذا البحث.

ىناؾ تحديات عديدة تكاجو المحاابيف في قياس رأس الماؿ الفكرم بابب ككنو:

 -أنو غير مادم.

 ال يمكف تحديد أقيامو أك الكصكؿ إليو. -غير قابؿ لمقياس المباشر.

ينبع البحث مف الفرضية الرئياة اآلتية:

(البد أف يكاجو المحاابكف في الكحدات االقتصادية الصناعية بالكقت الحاضر تحديات عديدة

كجايمة في قياس رأس الماؿ الفكرم بشكؿ عاـ كبمككناتو المختمفة ينبغي منيـ مكاجيتيا مف أجؿ
زيادة الثقة كالمصداقية في القياس المحاابي).
 – 5منيج البحث

لغرض إتماـ البحث بجانبيو النظرم كالعممي اعتمد الباحث المنيجييف اآلتييف:
أ -المنيج الكصفي  :مف خالؿ اطالع الباحث عمل الكتب كالبحكث كالدرااات كاألطاريح التي
كتبت عف ىذا المكضكع  ،فضالن عف التصفح عمل الشبكة الدكلية لممعمكمات.

ب -المنيج التحميمي  :مف خالؿ تحميؿ المعمكمات كالبيانات التي تـ الحصكؿ عمييا

عف طريؽ

ااتخداـ االاتبانة التي صممت لتحقيؽ أىداؼ البحث كاختبار فرضياتو كالتي تـ تكزيعيا

عشكائيان عمل مجمكعة مف الشركات الصناعية في محافظة نينكل لغرض التعرؼ كاكتشاؼ
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التحديات التي تكاجو قياس رأس الماؿ الفكرم كقد تككنت االاتبانة مف قاميف اشتمؿ األكؿ

عمل بعض األائمة المتعمقة بالمعمكمات الشخصية عف المبحكثيف أما القاـ الثاني فقد تضمف
أائمة تتعمؽ بالتحديات التي تكاجو المحاابيف في قياس رأس الماؿ الفكرم في محافظة نينكل.
 -6مجتمع الدرااة

يتككف مجتمع الدرااة مف مجمكعة مف المحاابيف العامميف في عدد مف الكحدات الصناعية

(عينة الدرااة) التي تمتمؾ رأس ماؿ فكرم في محافظة نينكل كالمبينة أدناه-:
-شركة ااياايؿ فرع المكصؿ

-شركة نينكل لمصناعات الدكائية

-الشركة العامة لصناعة األلباف في المكصؿ.

الشركة العامة لمامنت الشمالية في المكصؿ.كبمغ عدد االاتبانات التي كزعت مف  50ااتبانة عاد منيا  40ااتبانة أم بنابة  %80مف حجـ

العينة.

كتحقيقان ليدؼ البحث كاختبار فرضيتو فقد تـ تقايمو إلل خماة محاكر ىي:
المحكر األكؿ :طبيعة رأس الماؿ الفكرم.
المحكر الثاني :قياس رأس الماؿ الفكرم.

المحكر الثالث :المقاييس المالية كالناب المحاابية الماتخدمة لقياس رأس الماؿ الفكرم.

المحكر الرابع :مشاكؿ قياس رأس الماؿ الفكرم.
المحكر الخامس :تحميؿ نتائج االاتبانة.

المحور األول :طبيعة رأس المال الفكري
- 1المفيػكـ:

المتتبع لألدبيات المحاابية كالرقابية يالحظ كجكد عدة تعاريؼ لرأس الماؿ الفكرم فيك يعد

مف المفاىيـ الحديثة حيث شاع ااتخدامو في مختمؼ المجاالت المعرفية فقد

أ -عرؼ ( )Stewart ، 1999:57بأنو المعرفة التي يمكف تكظيفيا إلمكانية ااتخداميا لصالح

الكحدة.

ب -عرؼ كؿ مف ( ) Benny & Fordرأس الماؿ الفكرم بأنو المعبر عف مككنيف أااايف

يتمثالف برأس الماؿ البشرم كرأس الماؿ الييكمي حيث يتمثؿ رأس الماؿ البشرم بالمعرفة كالميارة
كالقدرات الخاصة باألفراد العامميف كالقادرة عمل خدمة الكحدة  ،أما رأس الماؿ الييكمي فيعبر عنو
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بأنو كؿ شيء يبقل في الكحدة االقتصادية بعد مغادرة العامميف ليا  .ككذلؾ فيك يتمثؿ بالبرمجيات

كالمعدات كالعالمة التجارية كالييكؿ التنظيمي) 1997:88Benny & Ford , ( .

ج -عرؼ رأس الماؿ الفكرم بأنو المقدرة العقمية كالماتكل المعرفي كالمعمكماتي التي يمتمكيا فئة

معينة مف القكل العاممة في الكحدة كالذيف يتمتعكف بميارات كخبرات فكرية كذىنية عالية كليا القدرة

عمل التحميؿ كتعمؿ عمل تكلي د األفكار لتحقيؽ اإلبداع كاالبتكار لغرض إيجاد القيمة كتقديـ
منتجات متميزة  ،كاحراز التفكؽ التنافاي في الاكؽ

(يكاؼ .)33 : 2005 ،

.

د -بينما يرل آخركف أف رأس الماؿ الفكرم ىك ناتج التفاعالت بيف خبرات كمعارؼ كؿ المكارد

البشرية في الكحدات االقتصادية كالذم يااعد ع لل تحايف كفاءة تمؾ الكحدات  ،كاف رأس الماؿ

الفكرم اكبر مف مجرد حاصؿ الجمع الجبرم لمجمكعة حممة الشيادات العميا في الكحدات أك

مجمكعة األجيزة كالحاابات االلكتركنية أك المباني كانما ىك مقدار التراكـ المعرفي الناتج عف

التفاعالت بيف تمؾ المكارد مجتمعة بحيث تككف كايمة لتمييز كحدة اقتصادية عف غيرىا  ،كيمكف
التعبير عف ىذا النكع مف رأس الماؿ في شكؿ المعرفة التي يكتابيا العاممكف في الكحدة مف

خبرات التدريب أك االعتماد عمل الحس الشخصي في التعامؿ مع مشاكؿ العمؿ كالاعي لحميا

(زايد . )39 : 2002 ،

ىػ -في حيف عرؼ البعض رأس ا لماؿ الفكرم بأنو ( :االصكؿ الفكرية التي تتمثؿ بالحاابات

المدينة كالمكجكدات المممككة  ،كيمكف اعتبار حقكؽ الممكية كاالمتياز كالتي يعبر عنيا باألرصدة

الدائنة بأنيا رأس ماؿ فكرم أك إجمالي حقكؽ الممكية الماتثمرة في جميع االصكؿ الفكرية

(الااكني . )128 : 2008 ،

ك -كما عرؼ مف قبؿ البعض بأنو

)

(أىـ أصكؿ الكحدة االقتصادية التي تمثؿ بالقيمة الكافية

الكاقعة بيف القيمة الدفترية كالقيمة الاكقية ليا  ،كيحمؿ في طياتو نطاقان كااعان مف األشياء كالممكية
الفكرية المتمثمة في براءات االختراع كحقكؽ الطبع كالنشر كاألصكؿ

المعرفية))Srivastava , 2002 : 4( .

تأاياان عمل ما ابؽ فاف رأس الماؿ الفكرم يتمثؿ بفئة محددة مف العامميف تمتمؾ قدرات

عقمية عالية في التعامؿ المرف في ظؿ نظاـ إنتاجي متطكر كليا القدرة عمل إعادة تركيبو كتشكيمو
بطرؽ متميزة.
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- 2األىميػة:

يمكف تحديد أىمية رأس الماؿ الفؾرم باآلتي ( ، )Stewart , 1999 : 60( :العنزم كنعمة

:)33 : 2001 ،

أ ) -المااىمة في تعزيز المكقع التنافاي لمكحدات االقتصادم مف خالؿ تحقيؽ قيمة مضافة ،
كىذا النكع مف رأس الماؿ عمل عكس رأس الماؿ العيني أك المادم الذم مف الايكلة إدارتو.

ب ) -يعد مف أىـ مصادر الثركة كدعائ ـ القكة ألم كحدة اقتصادية كاف االىتماـ بو يعد قضية
تفرضيا طبيعة التحدم العممي كالتقني المعاصر فالقدرات الفكرية العالية تعد أىـ األامحة التي
تعتمدىا األمـ كالشعكب في الصراع العالمي الراىف .

ج ) -يعد مف أىـ مصادر الميزة التنافاية لمكحدات المعاصرة إذ أف إاتراتيجي ة التمييز ال يمكف
تحقيقيا إال مف خالؿ النتاجات الفكرية كالمتمثمة باإلبداع كتقديـ منتجات جديدة كما يتعمؽ بالبحث

كالتطكير .

د ) -يااىـ في أداء الكحدات االقتصادية.
- 3المككنات :

أف القيمة الاكقية لمكحدات االقتصادية تتككف بشكؿ عاـ مف نكعيف مف العناصر ىما رأس

الماؿ الـ الي كرأس الماؿ الفكرم  ،كاف مف المياـ األاااية إلدارة المعرفة ىك تحديد كقياس كتقييـ
رأس الماؿ الفكرم في الكحدة نظ انر لتأثيره عمل نجاح أك فشؿ الكحدة كالذم ارعاف ما ينعكس عمل
القيمة الاكقية ليا  ،كاف بعض الكحدات كانت قيمتيا الاكقية تمثؿ أضعاؼ قيمتيا الدفترية

أك

أضعاؼ قيمة رأس ماليا المادم (نجـ . )293 : 2008 ،

ليذا نجد انو زاد االىتماـ بمككنات رأس الماؿ الفكرم حيث نرل أف ىناؾ ثالثة عناصر

أاااية تحدده ىي ( :حاف  ( )134 : 2008 ،العامرم كالغالبي . )10 : 2004 ،

أ -رأس الماؿ البشرم  :كيتمثؿ بالمعرفة التي يمتمكيا كيكؿدىا األفراد كالعاممكف بضمنيا الميارات

 ،الخبرات  ،االبتكارات .

ب -رأس الماؿ الييكمي  :كيتمثؿ بالمعرفة التي يتـ اكتاابيا كاالحتفاظ بيا في ىياكؿ كأنظمة
كاجراءات الكحدة كىك ما يبقل في الكحدة بعد إطفاء أصكليا في نياية العمؿ .

ج -رأس الماؿ الزبائني:كيتمثؿ بالمعرفة التي تشتؽ قيمة اكبر مف الزبائف الراضيف ذكم الكالء .
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المحور الثاني:قياس رأس المال الفكري.
تعد عممية قياس المكجكدات الفكرية مف األمكر الصعبة بابب صعكبة تقدير كتقييـ العمؿ
الذىني كالمعرفي  ،رغـ ىذه الصعكبة فقد اعت الييئات المحاابية كالرقابية إلل قياس اصكؿ

الفكرية نظ انر إلل كجكد ثالث دكافع رئياية تمثمت باآلتي ( -:باقر )3 : 2004 ،

ىا

- 1تكفير أااس لتقييـ الكحدات مف خالؿ التركيز عمل أصكليا الفكرية .

- 2تحفيز كحث إدارة الكحدات إلل التركيز عمل ما ىك ميـ .

- 3لمبحث عف أااس اميـ لتبرير االاتثمار في أنشطة إدارة المعرفة مف خ

الؿ التركيز عمل

المنفعة .
كما يشير البعض إلل أف قياس رأس الماؿ الفكرم أصبح ذك أىمية خصكصان عندما تـ البدء

بتطكير مقاييس لقيااو ألجؿ إقناع إدارة الكحدة كالمالكيف ليا الاتخداميا في حااب قيمة المعرفة

كالتعبير عنو ا في صكرة كمية حيث أصبح ىذا األمر ميـ جدان فضالن

عف أف مينة المحاابة

أصبحت تحتاج إلل معايير جديدة لقياس مقدار االنتفاع باألصكؿ غير المممكاة كااتغالليا فبرزت

الحاجة إلل ااتخداـ المقياس المحاابي المالئـ لألصكؿ التي تخمؽ الثركة في بيئة االقتصاد القائـ

عمل المعرفة (ألااكني )133 : 2008 ،

أف عممية قياس رأس الماؿ الفكرم تكاجو العديد مف المعضالت التي تتمثؿ في كيفية كضع

تقييـ مادم لألصكؿ غير المممكاة التي يتككف منيا رأس الماؿ الفكرم كالمشكمة األاااية لدل

المحاابيف ىنا تتعمؽ بماألة فيـ رأس الماؿ الفكرم ككيؼ يااىـ في خمؽ ثركة الكحدة االقتصادية
عمل األمد البعيد في

جانبيو

(*)

اإلدارم كالمحاابي  ،ففي الجانب الثاني

المحاابكف إلل التعرؼ عمل كيفية إب ارزه لمنتائج المالية التي تحققيا

(المحاابي ) يحتاج

الكحدة  ،كما أف في ىذا المجاؿ نجد انو قد ظيرت عدة محاكالت مف قبؿ المحاابيف كاإلدارييف

لكضع مقاييس لتقييـ أصكؿ رأس الماؿ الؼكرم لتحديد فيما إذا كاف معدؿ العائد المقدر أعمل مف
االاتخدامات البديمة لألصكؿ القائمة أك شراء أصكؿ جديدة (الااكني . )134 : 2008 ،
طرق ونماذج وأساليب قياس رأس المال الفكري:
أكالن  :طرؽ كنماذج قياس رأس الماؿ الفكرم :

(*)

ىناؾ جانبيف أاااييف لقياس رأس الماؿ الفكرم األكؿ جانب إدارم كالثاني جانب محاابي (ألااكني .)133 : 2008 ،
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تعددت طرؽ قياس رأس الماؿ الفكرم اكاء مف ك جية النظر اإلدارية أـ المحاابية  ،كأف

اباط ىذه الطرؽ الطريقة المحاابية المتمثمة في قياس الفارؽ بيف القيمة الاكقية كالقيمة الدفترية
حيث أف القيمة الدفترية تمثؿ (مجمكع األصكؿ كاألمكاؿ الاائمة خصكصان في الكحدات المالية

مطركحا منيا قيمة الديكف )  ،أما القيـ الس كقية ألم كحدة اقتصادية ما ىي إال

ألايميا) (ألااكني . )135 : 2008 ،

(القيمة الكمية

كمف أىـ طرؽ القياس لرأس الماؿ الفكرم طريقة القيمة المضافة كالتي تعتبر محاابية أيضان

(العائد عمل المعرفة ) نجد أنيا ذات أىمية بالغة في اقتصاد المعرفة فيي تامح لممدراء

كالماتثمريف أف يحممكا أداء األصكؿ الفكرية كرأس الماؿ الفكرم لمكحدة في العمميات الجكىرية بمغة
العكائد التي تكلدىا  ،كاف نتائج تحميؿ القيمة المضافة تتمثؿ بالناب التي تقارف بيف بيانات الاعر

كالتكمفة المشتقة مف التدفقات النقدية لمعمميات الجارية باالعتماد عمل المعرفة في الكحدة (يكاؼ ،
.)15 : 2005

كيااعد حااب القيمة المضافة في تحديد ما يممكو المكظفكف مف تراكـ المعرفة حكؿ

عمميات الكحدة االقتصادية  ،كمف نماذج العائد عمل المعرفة ىي ( -:نجـ . )17 : 2004 ،
أ  -أنمكذج العائد عمل األصكؿ المعنكية المحاكبة كتقكـ عمل حااب العائد عمل ا

المممكاة كااتخدامو كأااس لتحديد نابة العكائد التي تعزل إلل األصكؿ المعنكية .

ألصكؿ

ب -أنمكذج إيرادات رأس الماؿ الفكرم  :بمكجبو يتـ حااب إيرادات رأس ماؿ المعرفة كنابة مف
اإليرادات االعتيادية مقاكمة عمل اإليرادات المتكقعة لألصكؿ الدفترية .

كىناؾ مف حدد نماذج قياس رأس الماؿ الفكرم بالشكؿ اآلتي ( -:الااكني )135 : 2008 ،

أ -مقاييس مالية مثؿ (أامكب نماذج التكمفة  ،نمكذج القيمة الاكقية الدفترية  ،نمكذج القيمة
االقتصادية المضافة  ،نمكذج معامؿ القيمة المضافة لرأس الماؿ الفكرم) .

ب -مقاييس غير مالية مثؿ (نمكذج القيد المزدكج  ،نمكذج العائد عمل االاتثمار) .
ثانيان  :أااليب قياس رأس الماؿ الفكرم :

الكاقع يشير إلل أف ىناؾ مجمكعة مف األااليب المالية كغير المالية يمكف ااتخداميا لقياس

رأس الماؿ الفكرم كمككناتو مع العمـ أنيا ال زالت محؿ نقاش كجدؿ حكؿ إمكانية ااتخداميا بحيث

أف كثي انر منيا تفتقر إلل الدقة كالمكضكعية في التطبيؽ العممي كاىـ ىذه األااليب ىي ( -:العربيد

( )16-11 : 2004 ،الخفاؼ -:)61-56 : 2006 ،

-1أامكب االاتبعاد  – 2 ،أامكب المؤشرات المتعددة  - 3 ،أامكب نماذج التكمفة ،
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 - 4أامكب النماذج الكصفية  -5 ،أامكب التركيز عمل المخرجات  -6 ،أامكب المعرفة تنااب

مع القيمة

- 1أامكب االاتبعاد  -:ياتخدـ ىذا األامكب في تقيـ األصكؿ المعنكية لقياس التأثيرات

االقتصادية لممعرفة كيعتمد عمل ااتبعاد الدخؿ المتكقع مع األصكؿ المالية كاألصكؿ المممكاة مف

ائ المعرفة في الكحدات.
العكائد الاابقة كالمتكقعة لمحصكؿ عمل عك د

- 2أامكب المؤشرات المتعددة  -:ياتخدـ ىذا األامكب لقياس رأس الماؿ الفكرم حيث يحكم ىذا

األامكب عمل  140مؤش انر كمشتقاتيا تتعمؽ برأس الماؿ الفكرم كيفترض انو يمكف الحصكؿ عمل
األكجو الكافية لرأس الماؿ الفكرم الضركرية لمفيـ الكامؿ ليذه الظاىرة.

- 3أامكب نماذج التكمفة  -:أف ىذا األامكب كضع لفيـ قيمة المعرفة كالتي البد مف حااب
كمفتيا أك قيمتيا الاكقية كما يحكم ىذا األامكب نمكذجيف ىما:

أ  -أنمكذج االاتثمار في المكارد البشرية :حيث تـ قياس االاتثمار في البشر كعمل أااس فردم
حيث قدر كؿ مف التكمفة المدفكعة كتؾ لفة الفرصة مف الاجالت التي تقيد فييا ااعات كؿ مف
العامميف كالمكظفيف بانتظاـ.

ب -أنمكذج تكبيف  : Qحيث تقارف ىذه قيمة الاكؽ لألصكؿ المعنكية مع كمؼ أنتاجيا باإلضافة
إلل أمكانية تطبقو عمل المكجكدات الفردية بقامة قيمة الاكؽ عمل كمؼ أنتاج المكجكدات

المعنكية.

- 4أامكب ا لنماذج الكصفية  -:بمكجبو يتـ تحديد الامات كالخصائص كتصفيا كتركز عمل
ااتطالع اآلراء كاالتجاىات الميمة مف حيث  3تأثيرىا غير المباشر في أداء عمميات المعرفية
كتحقيؽ نتائجيا باالعتماد عمل الخبرة كالتقدير الشخصي كاىـ ىذه النماذج :

أ  -أنمكذج تقيـ معرفة اإلدارة .ب -أنـ كذج التقيـ الذاتي .ج  -بطاقة النقاط المتكازنة.
- 5أامكب التركيز عمل المخرجات -:بمكجب ىذا األامكب يعتقد بعض المفكريف انو مف الصعب
تطكير المقاييس المباشرة كالتي ذات معنل لقياس األصكؿ الفكرية كانو باإلمكاف قياس مخرجات

المعرفة فقط باالعتماد عمل الغرض الذم يقكؿ أف المعرفة غير مممكاة كغير مرئية.

- 6أامكب المعرفة تتنااب مع القيمة  -:مف خالؿ ىذا األامكب يفترض البعض كجكد عالقة

مباشرة بيف المعرفة كالقيمة التي تخمقيا ىذه المعرفة كيقترح أصحاب ىذا الرم عدة نماذج لبحث

تتبع عممية تحكيؿ المعرفة إلل مخرجات ذات قيمة كمف نماذج ىا األامكب ىي:

أ  -أنمكذج برككر التكنكلكج م  ،ب -أنمكذج براءات االختراع  ،ج أنمكذج تقدير القيمة.
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المحور الثالث:المقاييس المالية والنسب المحاسبية المستخدمة
لقياس رأس المال الفكري.

لقياس رأس الماؿ الفكرم محاابيان ىناؾ العديد مف المقاييس كالناب اؿ

مالية كالمحاابية

الماتخدمة لقيااو.

كلتكضيح عممية القياس تمؾ ينبغي التعرؼ عمل جانبيف األكؿ تحديد المقاييس المحاابية

الماتخدمة لقياس رأس الماؿ الفكرم ككؿ كالثاني تحديد المقاييس كالناب المحاابية الماتخدمة
لقياس مككناتو األاااية  ،لذلؾ ارتأل الباحث أف يتضمف ىذا المحكر الجكانب اآلتية:
أ  -بياف المقاييس المالية الماتخدمة لقياس رأس الماؿ الفكرم (بمككناتو الثالث).

ب -بياف المقاييس المالية كالناب المحاابية الماتخدمة في قياس رأس الماؿ البشرم
مككناتو رأس الماؿ الفكرم).

(كأحد

ج -بياف المقاييس المالية كالناب المحاابية الماتخدمة ؼ م قياس رأس الماؿ الييكمي (كأحد
مككنات رأس الماؿ الفكرم).

د -بياف المقاييس المالية كالناب المحاابية الماتخدمة في قياس رأس الماؿ الزبائني
مككنات رأس الماؿ الفكرم).

أ -المقاييس المالية الماتخدمة لقياس رأس الماؿ الفكرم بمككناتو الثالث.

كتتضمف ىذه المقاييس اآلتي (العنزم كنعمة )157-151 ، 2002 ،

- 1العائد عمل القيمة المضافة

يحاب العائد عمل القيمة المضافة مف خالؿ المعادلة التالية:
العائد عمل القيمة المضافة =

صافي األرباح لبم انضريبت
إجًاني انميًت انًضافت

 -2العائد عمل األصكؿ

يحاب العائد عمل األصكؿ مف خالؿ المعادلة التالية:
العائد عمل األصكؿ =

صافي األرباح بعذ انفىائذ وانضرائب

-3اؿقيمة الاكقية إلل القيمة الدفترية لمايـ

إجًاني األصىل

تحاب القيمة الاكقية إلل القيمة الدفترية لمايـ مف خالؿ المعادلة التالية:

نابة القيمة الاكقية إلل القيمة الدفترية =

سعر انسهى في األوراق انًانيت
انميًت انذفتريت نهسهى
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إف الغرض مف المقاييس الاابقة يتحدد بالشكؿ التالي:
- 1العائد عمل القيمة المضافة :يعكس مدل قابمية رأس الماؿ الفكرم عمل خمؽ القيمة المضافة.
- 2العائد عمل األصكؿ  :يعكس قابمية رأس الماؿ الفكرم عمل تكليد العائد عمل األصكؿ مف
خالؿ تشغيميا بأقصل ما يمكف.

- 3نابة امـ القيمة الاكقية إلل القيمة الدفترية لمايـ  :تعكس ىذه النابة مقدار رفع اعر الايـ
بشكؿ يفكؽ القيمة الدفترية لو (رأس الماؿ الفكرم).

ب  -المقاييس المالية كالناب المحاابية الماتخدمة في قياس رأس الماؿ البشرم-:
تنحصر المقاييس المالية كالناب المحاابية الخاصة بقياس رأس الماؿ البشرم باآلتي-:
( الخفاؼ )82-78 : 2006 ،
- 1نابة رأس الماؿ الفكرم إلل إجمالي عدد العامميف يتـ احتاابيا كفؽ المعادلة التالية:
األصىل انفكريت

نابة رأس الماؿ الفكرم إلل إجمالي عدد العامميف =

إجًاني عذد انعايهيٍ

 -2معدؿ تكلي األصكؿ الفكرية مناصب قيادية كيتـ احتاابيا مف خالؿ المعادلة التالية:
عذد انميادييٍ نألصىل انفكريت

معدؿ تكلي األصكؿ الفكرية مناصب قيادية =

إجًاني األصىل انفكريت

 -3متكاط الخبرة العممية لمعامميف كتحتاب مف خالؿ المعادلة التالية:
متكاط الخبرة العممية لمعامميف =

عذد سُىاث انخبرة انعًهيت نهًىارد انبشريت
إجًاني عذد انعايهيٍ

 -4معدؿ دكراف رأس الماؿ الفكرم يحاب مف خالؿ المعادلة التالية:
عذد انًستميهيٍ (فيًا يخص رأس انًال انفكري)

معدؿ دكراف رأس الماؿ الفكرم =

إجًاني رأس انًال انفكري

 -5نفقات التدريب كتحتاب ىذه النابة كفؽ المعادلة التالية:
َفماث انتذريب

نابة نفقات التدريب =

إجًاني انًصروفاث انخذييت انًتُىعت

 -6نابة نفقات تحفيز كتشجيع العامميف كتحتاب مف خالؿ المعادلة التالية:
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َفماث انًكافآث انتشجيعيت نهعايهيٍ

نابة نفقات تحفيز كتشجيع العامميف =

إجًاني انُفماث اإلداريت

 -7نابة االبتكار كالتجديد لمعامميف تحتاب مف خالؿ المعادلة التالية:
انًُتجاث انجذيذة

نابة االبتكار كالتجديد لمعامميف =

عائذيت انًُتىد

ج -بياف المقاييس المالية كالناب المحاابية الماتخدمة في قياس رأس الماؿ الييكمي:

تنحصر المقاييس المالية كالناب المحاابية الخاصة بقياس رأس الماؿ الفكرم باآلتي-:

 -1نابة ااتثمار براءات االختراع كتحاب ىذه النابة كفؽ المعادلة التالية:
عذد براءاث االختراع انًستخًرة

نابة ااتثمارات براءات االختراع =

اجًاني عذد براءاث االختراع

- 2نابة نفقات البحث كالتطكير كتحاب كفؽ المعادلة التالية:
َفماث انبحج وانتطىير

نابة نفقات البحث كالتطكير =

إجًاني انًصروفاث انخذييت انًتُىعت

- 3نابة نفقات حماية العالمة التجارية كتحاب كفؽ المعادلة التالية:
َفماث اإلعالٌ

نابة نفقات حماية العالمة التجارية =

إجًاني َفلاث انتسىيك

- 4نابة نفقات االاتثمار في تكنكلكجيا المعمكمات كتحاب كفؽ المعادلة التالية:
نابة نفقات االاتثمار في تكنكلكجيا المعمكمات =

َفماث شراء األجهزة انتكُىنىجيت
إجًاني َفماث األحاث وأجهزة انًكاتب

د -المقاييس المالية كالناب المحاابية الماتخدمة في قياس رأس الماؿ الزبائني-:
كتنحصر ىذه المقاييس باآلتي-:

 -1نابة نفقات اإلعانات كتحاب كفؽ المعادلة التالية:
َفماث اإلعاَاث

نابة نفقات اإلعانات =

إجًاني انًصروفاث انتحىيهيت

 -2نابة نفقات الامع كالخدمات المجانية كتحاب كفؽ المعادلة التالية:
َفماث انسهع وانخذياث انًجاَيت

نابة نفقات الامع كالخدمات المجانية =

إجًاني انًصروفاث انتحىيهيت
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المحور الرابع :مشاكل قياس رأس المال الفكري.
يكاجو المحاابيف اآلف تحديات أاااية في قياس رأس الماؿ الفكرم (باعتباره أحد األصكؿ
المعرفية) لألاباب اآلتية: :
- 2إنو غير مادم.

- 3ال يمكف تحديد أقيامو أك الكصكؿ إلييا.
- 4غير قابؿ لمقياس المباشر.

كتنحصر أىـ المشاكؿ الخاصة

بقياس رأس الماؿ الفكرم كما حددىا البعض  ،كيتفؽ

الباحث في ذلؾ كالمتضمنة( :يكاؼ )18-17 : 2005 ،

- 1مشكمة التحديد :ىي المتعمقة بتصنيؼ أنكاع األصكؿ المعرفية التي تبرز قيمتيا كأىميتيا في
أعماؿ الكحدة االقتصادية كتميزىا .

- 2مشكمة تقدير الدخؿ :المشكمة المتعمقة بالدخؿ المتكقع الناجـ عف األصكؿ المعرفية كما يرتبط
بيا مف عدـ تأكد كابعاد ذاتية .

- 3مشكمة تمييز الدخؿ  :كىذه المشكمة تظير مشكمة التداخؿ بيف األصكؿ المممكاة كغير
المممكاة التي تؤثر في تحقيؽ الربح كنتائج األعماؿ .

- 4مشكمة تقدير العمر اإلنتاجي  :في تحميؿ الدخؿ فاف تقدير العمر المتبقي لألصكؿ غير
المممكاة كمنيا األصكؿ المعرفية ضركرية في ىذا المجاؿ .

- 5مشكمة راممة الدخؿ  :بيدؼ احتااب القيمة الحالية لمدخؿ الماتقبمي ال بد مف تقايـ الدخؿ
المتكقع مف أصؿ المعرفي عمل معدؿ خصـ مالئـ .

- 6صعكبة التخصيص  :إف أداء الكحدة االقتصادية ال يمكف ربطو بطريقة خطية أك مباشرة
بالمعرفة التي أدت إليو .

- 7مشكمة تكليد الطمب عمل المعرفة :تعد ىذه مشكمة حقيقية كأكثر صعكبة مف تكليد الطمب عمل
الامع المادية .

- 8مشكمة كـ قيمة المعرفة  :أف المعرفة في حاالت كثيرة ىي ـ عرفة ذاتية ضمنية خاصة ليذا
فإنيا عالية القيمة إذا ما اشترؾ صاحب المعرفة في فريؽ متجانس كمتآلؼ .

- 9مشكمة المعرفة الرديئة  :يمكف أف تككف المعرفة رديئة كمزيفة ليذا فاف قياايا ليس فقط بال
جدكل كانما قد يؤدم إلل اإلااءة أك

اكاء .

التقميؿ مف أىمية المعرفة االيجابية كالردمئة عمل حد
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- 10مشكمة ماذا نقيس في المعرفة  :ىي مشكمة تقع في جكىر عممية القياس إلنتاجية العمؿ
المعرفي فالمعرفة قد ال تككف ذات أىمية لمكحدة الصناعية ما لـ تنعكس عمل عممياتيا ،

تكنكلكجياتو ا  ،كمنتجاتيا كخدماتيا  ،كلكف في منظمات ااتشارية فاف المعرفة بحد ذاتو

ميمة في إنشاء قاعدة المعرفة مف اجؿ نطاؽ كااع مف االاتشارات كالخدمات التي تقدميا.

ا

- 11مشكمة ىؿ أف المعرفة كرصيد أـ كتدفؽ:

مشكمة ىؿ أف المعرفة تندثر ؟ انو متل تـ عد المعرفة أصالن فإنيا اكؼ تاتيمؾ خالؿ الفترة

المحاابية كنابة مف قيمتيا أم مقدار ما ايتـ إطفاؤه ـ ف كمفة حيازة األصؿ المعرفي كطبقان لمبدأ

مقابمة اإليرادات بالمصركفات كبناءان عمل العمر اإلنتاجي االقتصادم.

كيرل البعض أف األصؿ المعرفي ىك أصؿ غير مممكس يصعب تحديده كتمييزه بدقة كيتميز

بمجمكعة مف الامات ىي ( :الحيالي . )289 : 1996 ،
- 1انعداـ كيانيا المادم المؿمكس.

- 2انعداـ إمكانية التأكد كبدرجات عالية مف منافعيا الماتقبمية المحتممة.
- 3محدكدية عمرىا اإلنتاجي.

- 4صعكبة معرفة قيمتيا الحقيقية مابقان.
- 5خضكعيا لمتقمبات الحادة.

- 6صعكبة تقدير قيمتيا الاكقية النعداـ الكجكد المادم الحقيقي ليا.

المحور الخامس:تحميل نتائج الدراسة العممية.

كصؼ عينة البحث كمتغيراتو:

يتضمف ىذا المحكر كصؼ عينة البحث كمتضمناتو لمعرفة انطباعات أفراد العينة إزاء ىذه

المتضمنات المتمثمة برأس الماؿ الفكرم كالتحديات التي يكاجييا المحاابكف في قيااو  ،كقد
ااتخدمت األااليب اإلحصائية المناابة لمتعرؼ عمل درجة اتفاؽ

أك مقاطعة أفراد

عينة البحث إزاء متغير معيف دكف آخر  ،كقيمت العينة بدائؿ االاتجابة تتراكح بيف

( )5-1درجات عمل مقياس ليكرت الخمااي  ،كياعل ىذا المحكر إلل تحقيؽ األىداؼ اآلتية-:
- 1تاميط الضكء عمل مجتمع البحث.

- 2تحديد الامات الشخصية لعينة البحث.
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- 3عرض نتائج التحميؿ اإلحصائي آلراء عينة البحث حكؿ متضمناتو المتمثمة برأس الماؿ الفكرم
كالتحديات التي يكاجييا المحاابكف في قيااو  ،كبغية تحقيؽ ىذه األىداؼ تـ تقايـ المحكر

إلل الفقرات اآلتية-:
أكالن :كصؼ مجتمع كعينة البحث

ثانيان :كصؼ متغيرات البحث

أوالً :وصف مجتمع وعينة البحث:

اناجامان مع تكجيات البحث قاـ الباحث بتكزيع ااتمارات االاتبياف عمل األفراد المبحكثيف إذ

تـ تكزيع  50ااتمارة  ،كتـ تحميؿ  40ااتمارة منيا (معادة إليو) كالباقي لـ تعاد إليو.
كبمكجب ما تقدـ نبدأ بكصؼ الخصائص الشخصية لعينة البحث كفؽ الجدكؿ

اآلتي-:
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الجدكؿ ()1

الخصائص الشخصية لعينة البحث
الخصائص الشخصية
 -1الجنس

التكرار

النابة%

ذكر

25

62.5

أنثى

15

37.5

40

%100

أقل من  25سنة

8

20

أقل من  35سنة

10

25

أقل من  50سنة

17

42.5

أكبر من  50سنة

5

12.5

40

%100

معاون محاسب

15

37.5

محاسب

15

37.5

مدير حسابات

3

7.5

مدقق

5

12.5

مدير تدقيق

2

5

40

%100

أقل من  5سنوات

9

22

أكثر من  5سنوات

12

30

أكثر من  10سنوات

8

20

أكثر من  15سنة

6

15

أكثر من  20سنة

5

12.5

40

%100

محاسبية

15

37.5

قانونية

5

12.5

إدارية

8

20

حاسوبية

9

22.5

أخرى

3

7.5

اإلجمالي
 -2العمر

اإلجمالي
 -3المؤهل العممي:

اإلجمالي
 -4الخدمة

اإلجمالي
الدورات

%100

اإلجمالي
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يتبيف مف الجدكؿ ( )1أف متغير الجنس قد أظير تفكؽ نابة الذككر عمل نابة اإلناث حيث

بمغ معدؿ الذككر ( )%62.5في حيف بمغ معدؿ اإلناث (.)%37.5

ؾما يتبيف أف متغير العمر قد أفصح عف معمكمات ميمة تدؿ عمل النضج الفكرم كالدراية

في العمؿ إذ أف أكثر مف ( )%42.5مف أفراد عينة البحث أعمارىـ  35انة فأكثر  ،كيعد ىذا
المعدؿ ضركرم ألغراض البحث فيما يتعمؽ باإلجابة الكاعية عمل فقرات االاتمارة.

كيشير الجدكؿ إلل ارتفاع معدؿ الحاصميف عمل البكالكريكس بمعدؿ ( )%37.5كىذا يعد

مؤش انر جيدان يدؿ عمل اعتماد المنشآت الصناعية عينة البحث عمل إناطة الماؤكليات اإلدارية إلل
حاممي الشيادات مما يشكؿ مالمح ايجابية بالعمؿ.

كما يشير إلل أف أكثر مف ( )%30مف أفراد العينة يتراكح خدمتيـ في مجاؿ العمؿ أكثر

مف  5انكات مما يعطي مؤش انر ايجابيان لدكر الخدمة الطكيمة في اكتااب الخدمات كالميارات.

كما يشير إلل أف أكثر مف ( )%37.5مف أفراد عينة البحث قد التحقكا بدكرات في مجاؿ

العمؿ المحاابي كىذا يعد مؤش انر جيدان في العمؿ.
ثانيان :كصؼ متغيرات البحث

يتضـ ف ىذا القاـ كصؼ متغيرات البحث لمعرفة انطباعات أفراد عينة البحث إزاء

المتغيرات المعتمدة في أنمكذج البحث المتمثمة برأس الماؿ الفكرم كتحديات قيااو مف قبؿ
المحاابيف  ،كبمكجب ىذه المتغيرات تـ ااتطالع آراء عينة البحث لمتعرؼ عمل مدل اتفاقيـ أك

مقاطعتيـ لمتغير معي ف دكف أخر  ،كتـ ااتخداـ عدد مف األااليب اإلحصائية لكصؼ العينة
كالتكزيعات التك اررية كالناب المئكية كالكاط الحاابي كاالنحراؼ المعيارم.
 -1كصؼ متغيرات رأس الماؿ الفكرم:

أ -المحكر الثاني :التحديات المتعمقة بقياس رأس الماؿ الفكرم بكؿ مككناتو.
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الجدكؿ ()2

التكزيعات التك اررية كالناب المئكية كاألكااط الحاابية كاالنحرافات المعيارية لمتحديات التي تكاجو
المحاابيف المتعمقة بقياس رأس الماؿ الفكرم بكؿ مككناتو
االختيار
السؤال

X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
العاـ
النتيجة

موافق بشدة

موافق

غير موافق

محايد

غير موافق
بشدة

عدد

%

عدد

%

عدد

%

عدد

%

عدد

%

17
11
6
11
18
10
29
17
11
12
18
29

42.5
27.5
15
27.5
45
25
72.5
42.5
27.5
30
45
72.5
39.37

17
18
11
6
12
6
6
6
11
6
0
6

42.5
45
27.5
15
30
15
15
15
27.5
15
0
15
27

0
6
18
11
0
18
0
12
12
12
12
0

0
15
45
27.5
0
45
0
30
30
30
30
0

6
5
5
6
5
0
5
5
6
5
5
5

15
12.5
12.5
15
12.5
0
12.5
12.5
15
12.5
12.5
12.5
12.08

0
0
0
6
5
6
0
0
0
5
5
0

0
0
0
15
12.5
15
0
0
0
12.5
12.5
0
5.62

17.70

66.37

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

4.13
3.88
3.45
3.25
3.83
3.35
4.48
3.88
3.68
3.38
3.53
4.48
3.77

1.017
0.966
0.904
1.410
1.448
1.292
1.292
1.012
1.114
1.047
1.372
1.485
1.196

3.77

1.146

يكضح الجدكؿ ( )2التكزيعات التك اررية كالناب المئكية كاألكااط الحاابية كاالنحرافات

المعيارية لمتحديات التي تكاجو المحاابيف بالكحد ات الصناعية في قياس رأس الماؿ الفكرم بكؿ

مككناتو حيث اف  X1تمثؿ الاكاؿ االكؿ الذم صيغتو مبينة بااتمارات االاتبياف(.)

حيث تشير النابة ) (% 66.37إلل كجكد اتفاؽ نابي بيف أفراد عينة البحث عمل كجكد

التحديات خالؿ عممية قياس رأس الماؿ الفكرم بكؿ مككناتو  .كمف أبر ز المتغيرات التي ااىمت
بإغناء ىذا المحكر ىما المتغيريف  X7ك  X12كالمذاف ينصاف عمل اآلتي-:

 X7ينص عمل اآلتي ( :ىؿ تعتقد بأف مشكمة تصنيؼ المكجكدات المعرفية يااىـ في تاييؿ
عممية قياس رأس الماؿ الفكرم)

 X12ينص عمل اآلتي( :ترجع الصعكبة في قياس رأس الماؿ الفكرم إلل العامميف اآلتييف):

126

انًجهذ ( )1انعذد (2011 )1

يجهت جايعت كركىن نهعهىو االداريت وااللتصاديت

 -المعرفة بكؿ أنكاعيا كالخبرات المخزكنة في العقؿ البشرم.

 الميارات كالخبرات كالكفاءات التي تتمتع بيا المكجكدات البشرية.) (% 17.70عف كجكد حالة ضعؼ في تصكر كتشخيص

في حيف أشارت النابة

المحاابيف في الكحدات عينة الدرااة لمتحديات التي تكاجو ع ممية قياس رأس الماؿ الفكرم بكؿ

مككناتو.

أما بالنابة لبقية المتغيرات فقد كاف ىناؾ تبايف في اإلجابة كما مكضحة بالجدكؿ.

كمف خالؿ الجدكؿ ( )2نجد أف المتكاط الحاابي ىك أكثر مف  3كأنو أكثر مف  2لبعض
(مقياس ليكرت ) فانو يمكف القكؿ بأف

متغيراتو كأنيما يقعاف ضمف المقياس الخمااي الماتخدـ

إجابات أفراد عينة الدرااة مقبكلة كتحقؽ فرضيتو.

ب -المحكر الثالث  /فيما يتعمؽ بالتحديات التي تكاجو المحاابيف في عممية قياس رأس الماؿ
البشرم

الجدكؿ ()3

تحديات
التكزيعات التك اررية كالناب المئكية كاألكااط الحاابية كاالنحرافات المعيارية المتعمقة ب
قياس رأس الماؿ البشرم مف قبؿ المحاابيف

االختيار

السؤال

X13
X14
X15
X16
X17
العاـ
النتيجة

موافق بشدة

محايد

موافق

غير موافق

غير موافق

بشدة

عدد

%

عدد

%

عدد

%

عدد

%

عدد

24
18
17
6
6

60
45
42
15
15
35.4

0
16
22
13
12

0
40
55
32.5
30
31.5

6
6
1
16
11

15
15
2.5
40
27.5

5
0
0
5
11

12.5
0
0
12.5
27.5
10.5

5
0
0
0
0

66.9

الوسط
الحسابي

المعياري

3.83 12.5
4.30
0
4.40
0
3.50
0
3.33
0
3.87 12.5

1.551
0.723
0.545
0.906
1.047
0.954

3.87

0.954

%

23

يكضح الجدكؿ ( )3التكزيعات التك اررية ك الناب المئكية كاألكااط الحاابية كاالنحرافات
المعيارية لمتحديات التي تكاجو المحاابيف بالكحدات الصناعية في قياس رأس الماؿ البشرم.

حيث تشير النابة ) (% 66.9إلل كجكد اتفاؽ نابي بيف أفراد عينة البحث عمل كجكد

التحديات المتعمقة بقياس رأس الماؿ البشرم باعتباره أحد مككنات رأس الماؿ الفكرم.
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كمف أبرز المتغيرات التي ااىمت بإغناء ىذا المحكر ىما المتغيريف  X14ك  X15كالمذاف

ينصاف عمل اآلتي-:

 X14ينص عمل اآلتي ( :ىؿ تقيـ الشركة دكرات تدريبية كتطكيرية لمعامميف فييا مف أجؿ زيادة
معرفتيـ كزيادة خبراتيـ في تأدية مياميـ)

 X15يفص عمل اآلتي ( :ىؿ تخصص الشركة مبالغ مالية إلقامة دكرات تدريبية كتطكيرية ألداء
العامميف لتنمية معارفيـ).

في حيف أشارت النابة ) (%23عف إجابات المحاابيف في الشركات عينة الدرااة كالمتعمقة
بتشخيص التحديات التي تكاجييـ في قياس رأس الماؿ البشرم.

أما بقية المتغيرات فيالحظ فييا كجكد تبايف في اإلجابات كما مكضحة بالجدكؿ (.)3

كمف الجدكؿ ( )3نجد أف األكااط الحاابية كانت أكثر مف ( )3كأكثر مف ( )4مما يدؿ
(مقياس ليكرت الخمااي ) كىذا يشير إلل أف

عمل أنيا كاقعة ضمف أبعاد المقياس الماتخدـ

إجابات عينة الدرااة ضمف ىذا المحكر تحقؽ فرضيتو.

أ  -المحكر الرابع  /فيما يتعمؽ بالتحديات التي تكاجو المحاابيف في قياس رأس الماؿ الييكمي
الجدكؿ ()4
التكزيعات التك اررية كالناب المئكية كاألكااط الحاابية كاالنحرافات المعيارية لمتحديات المتعمقة
بقياس رأس الماؿ الييكمي

االختيار
السؤال

X18
X19
X20
X21
X22
العاـ
النتيجة

موافق بشدة

محايد

موافق

غير موافق

غير موافق

بشدة

عدد

%

عدد

%

عدد

%

عدد

%

عدد

%

6
11
6
18
12

15
27.5
15
45
30
26.5

23
18
16
6
11

57.5
45
40
15
27.5
37

1
0
12
5
12

2.5
0
30
12.5
30

10
11
6
11
5

25
27.5
15
27.5
12.5
21.5

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

21.5

63.5

الوسط

الحسابي

المعياري

3.62
3.73
3.55
3.78
3.75
3.686

1.030
1.154
0.932
1.291
1.032
1.087

3.686

1.087

يكضح الجدكؿ ( )4الخاص بالتكزيعات التك اررية كالناب المئكية كاألكااط الحاابية

كاالنحرافات المعيارية لمتحديات التي تك اجو المحاابيف في الشركات عينة الدرااة في قياس رأس

128

االنحراف

انًجهذ ( )1انعذد (2011 )1

يجهت جايعت كركىن نهعهىو االداريت وااللتصاديت

الماؿ الييكمي حيث تشير النابة ) (% 63.5إلل كجكد اتفاؽ نابي بيف أفراد عينة الدرااة عف
التحديات المكاجية لممحاابيف فييا في قياس رأس الماؿ الييكمي.

كمف أبرز المتغيرات التي ااىمت بإغناء ىذا المحكر ىما المتغير يف  X21ك  X22كالمذاف

ينصاف عمل اآلتي-:

 X21ينص عمل اآلتي ( :ىؿ ينعكس بشكؿ ايجابي ماألة إقامة الشركة لمدكرات التدريبية بما
يحقؽ الزيادة في أرباحيا الانكية)

أما  X22ينص عمل اآلتي( :ىؿ يااىـ رأس الماؿ الييكمي لمشركة في نقؿ المعرفة كتعزيزىا بما
يمبي متطمبات السكؽ).

في حيف أشارت النابة ) (%21.5مف إجابات أفراد عينة الدرااة عف عدـ اتفاؽ في كجكد

تحديات عند قياس رأس الماؿ الييكمي.

كمف الجدكؿ ( )4يتبيف أف األكااط الحاابية كانت أكثر مف ( )3مما يدؿ عمل أف ذلؾ

لخمااي كالماتخدـ في

يحقؽ فرضيتو ماداـ أف األكااط المذككرة كاقعة ضمف مقياس ليكرت ا
تشخيص أىـ التحديات المكاجية لقياس رأس الماؿ الييكمي.

د -المحكر الخامس /فيما يتعمؽ بالتحديات التي تكاجو المحاابيف في قياس رأس الماؿ الزبائني
الجدكؿ ()5

التكزيعات التك اررية كالناب المئكية كاألكااط الحاابية كاالنحرافات المعيارية لمتحديات المتعمقة
بقياس رأس الماؿ الزبائني
االختيار
السؤال

X23
X24
X25
X26
X27
اإلجمالي

النتيجة

موافق بشدة

محايد

موافق

غير موافق

غير موافق

بشدة

عدد

%

عدد

%

عدد

%

عدد

%

عدد

%

0
18
12
18
12

0
45
30
45
30
30

30
16
22
6
6

75.5
40
55
15
15
40.1

0
6
6
10
8

0
15
15
25
20

10
0
0
0
8

25
0
0
0
20
9

0
0
0
6
6

0
0
0
15
15
30

39

70.1

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.50
4.30
4.15
3.75
3.25
3.79

0.877
0.723
0.662
1.428
1.463
1.030

3.79

1.030

يتضح مف الجدكؿ ( )5المتعمؽ بتشخيص أىـ التحديات المكاجية لممحاابيف في الشركات
عيف الدرااة عند قياس رأس الماؿ الزبائني.
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حيث تشير النابة ) (% 70.1إلل كجكد اتفاؽ نابي إلجابات أفراد عينة الدرااة في

تشخيص أىـ التحديات المكاجية لعممية قياس رأس الماؿ الزبائني.
إف أبرز المتغيرات التي ااىمت في إغناء ىذا المحكر ىي

 X27كالتي تنص عمل اآلتي-:

 X24ك  X25ك  X26ك

 X24تنص عمل اآلتي( :ىؿ تحقؽ الشركة رضا الزبائف ككالئيـ مف خالؿ منتجاتيا)
 X25ينص عمل أآلتي( :ىؿ تاتطيع الشركة االحتفاظ بزبائنيا لفترات طكيمة)

 X26تنص عمل اآلتي( :ىؿ تأخذ الشركة بأفكار كاقتراحات زبائنيا حكؿ منتجاتيا بما يحقؽ جكدة
أفضؿ).

 X27تنص عمل اآلتي( :ىؿ يتـ إشراؾ زبائف الشركة في عممية تصميـ المنتجات الجديدة فييا).

في حيف أشارت النابة ) (%39مف إجابات أفراد عينة الدرااة عف عدـ اتفاؽ في تشخيص

التحديات المكاجية لعممية قياس رأس الماؿ الزبائني.

كما يتضح مف الجدكؿ ( )5أف األكااط ا لحاابية كانت أكثر مف ( )3فيي كاقعة ضمف

أبعاد المقياس الخمااي الماتخدـ (مقياس ليكرت) مما يحقؽ فرضية البحث.

االستنتاجات والتوصيات:

أكالن :االاتنتاجات

تكصمت الدرااة إلل مجمكعة مف االاتنتاجات النظرية كالعممية كىي عمل النحك اآلتي-:

أ -ااتنتاجات الجانب النظرم:

- 1أصبح قياس رأس الماؿ الفكرم ذك أىمية كبيرة خصكصان عندما تـ البدء بتطكير مقاييس

الاتخداميا في حااب قيمة المعرفة كالتعبير عنيا في صكرة كمية نظ انر لحاجة المحاابة إلل
معايير جديدة لقياس مقدار االنتفاع بالمكجكدات غير المممكاة حيث اف اغمب المقاييس

المعتمدة لقياس رأس الماؿ الفكرم ما تزاؿ مثار جدؿ بيف المحاابيف .

- 2اعتمد الكتاب عدة تقايمات لمككنات رأس الماؿ الفكرم أىميا التقايـ الذم يتضمف رأس
الماؿ البشرم كالييكمي كالزبائني الذم اعتمده اغمب الكتاب.

- 3أف اغمب المقاييس المتبعة في الكقت الحاضر لقياس رأس الماؿ الفكرم ال ت ازؿ مثار جدؿ بيف
المحاابيف كال يكجد اتفاؽ عاـ عمييا اكاء لقياس رأس الماؿ الفكرم ككؿ أك لقياس مككناتو

األاااية.
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كاجو المحاابيف اآلف تحديات أاااية في قياس رأس الماؿ الفكرم ككنو غير مادم كال يمكف 4ي
تحديد أقيامو كعدـ إمكانية قيااو مباشرة ألنو مف األصكؿ المعرفية غ

ير المممكاة كيمكف

تطكير مقاييس رأس الماؿ الفكرم عف طريؽ الجمع بيف المقاييس المالية كغير المالية لمتقميؿ

مف االعتماد عمل الحكـ الشخصي كاالجتياد في قيااو.
ب -ااتنتاجات الجانب العممي-:

- 1اتفؽ اغمب المبحكثيف عمل كجكد تحديات خالؿ عممية قياس رأس الماؿ الفكرم بكؿ ـ ككناتو
كاف تصنيؼ ىذه أصكؿ المعرفية يااىـ في تاييؿ عممية قياس رأس الماؿ الفكرم.

- 2اتفؽ اغمب المبحكثيف عمل كجكد تحديات بقياس رأس الماؿ البشرم باعتباره احد مككنات رأس
الماؿ الفكرم كألىميتو مف خالؿ ما تمتمكو الكحدات الصناعية مف عامميف ذكم معمكمات

كخبرات كميارات كمعارؼ مناابة مف خالؿ إقامة الدكرات التدريبية كالتطكيرية ليـ كتخفيض
مبالغ مالية إلقامة تمؾ الدكرات.

- 3أكد أغمب المبحكثيف عمل أىمية رأس الماؿ الييكمي كقدرتو عمل تعزيز أداء العمميات في
الكحدات قيد الدرااة.

- 4بيف أغمب المبحكثيف أف أىمية رأس الماؿ الزبائني تبرز مف
حاجات كرغبات ىؤالء الزبائف كاالحتفاظ بيـ لفترات طكيمة.

خالؿ اعي الكحدات لتحقيؽ

ثانياً :التوصيات

ااتكماالن لممتطمبات المنيجية  ،كتأاياان عمل ما تكصؿ إليو الباحث مف ااتنتاجات كجد مف

المفيد تقديـ التكصيات اآلتية-:

- 1ضركرة زيادة كعي المحاابيف لمفيكـ رأس الماؿ الفكرم كمككناتو كأىميتو كطرؽ قيااو.

- 2ضركرة زيادة االىتماـ برأس الماؿ البشرم في الكحدات الصناعية (عينة البحث ) كتنميتو مف
ناحية المعمكمات كالخبرات كالميارات كالمعارؼ  ،كيتـ ذلؾ عف طريؽ إشراؾ العامميف في

دكرات تدريبية متنكعة كمتعددة تحقؽ النتائج المرجكة منيا كأف يككف ليا أثر كبير في تحايف
أداء ىؤالء العامميف  ،كما يجب التأكيد عمل االختصاص الدقيؽ.

- 3تطكير المعايير المحاابية بشكؿ يكائـ عممية قياس مككنات رأس الماؿ الفكرم لمتقميؿ مف

حاالت االجتياد الشخصي مف قبؿ المحاابيف كازالة التعارض المكجكد لدييـ عند إجراء عممية

القياس
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- 4ضركرة اىتماـ الكحدات الصناعية (عينة الدرااة) بشكؿ فعاؿ بالعالقات مع الزبائف مف خالؿ
تحقيؽ رغباتيـ كحاجاتيـ كتفيميا مع التأكيد عمل تحقيؽ رضا ىؤالء العامميف كمشاركتيـ

كتمكينيـ  ،مف خالؿ إشراكيـ في عممية صنع كاتخاذ القرار لتكليد الشعكر بأنيـ جزء ميـ مف

الشركة.

132

انًجهذ ( )1انعذد (2011 )1

يجهت جايعت كركىن نهعهىو االداريت وااللتصاديت

المصادر:

أكال":المصادر العربية
أكالن -الراائؿ كاألطاريح الجامعية:

 - 1بااـ عبد الرحمف يكاؼ  ، )2005( ،أثر تقنية المعمكمات كرأس الماؿ الفكرم في تحقيؽ
األداء المتميز – درااة ااتطالعية في عينة مف كميات جامعة المكصؿ "  ،أطركحة دكتك ار ق
غير منشكرة  ،كمية اإلدارة كاالقتصاد  ،جامعة المكصؿ  ،العراؽ.

 - 2ىيثـ ىاشـ قااـ الخفاؼ " ، )2006( ،المعالجات المحاابية لمشاكؿ القياس كاإلفصاح عف
رأس الماؿ الفكرم – درااة حالة"  ،راالة ماجاتير غير منشكرة  ،كمية اإلدارة كاالقتصاد ،
جامعة المكصؿ  ،العراؽ.

ثانيان -الدكريات العممية:

- 1اعد عبد الكريـ الااكني " ، )2008( ،رأس الماؿ الفكرم كالتحديات التي تكاجو المحاابيف
في قيااو  ،مجمة كمية بغداد لمعمكـ االقتصادية الجامعة  ،العدد ( ، )18بغداد  ،العراؽ.

- 2اعد العنزم كنغـ حايف نعمة " ، )2002( ،قياس رأس الماؿ الفكرم بيف النظ رية كالتطبيؽ "
 ،مجمة العمكـ االقتصادية كاإلدارية  ،المجمد ( ، )9العدد ( ، )31بغداد  ،العراؽ.

- 3اعد العنزم كنغـ حايف نعمة ،

(" ، )2001أثر رأس الماؿ الفكرم في إدارة

المنظمة "  ،درااة ميدانية في عينة مف شركات القطاع الصناعي المختمط  ،مجمة العمكـ
االقتصادية كاإلدارية  ،المجمد ( )8العدد ( ، )28بغداد  ،العراؽ.

ثالثان -المؤتمرات العممية:

- 1صالح ميدم العامرم كطاىر محاف الغالبي ،

(" ، )2004رأس الماؿ المعرفي كالميزة

التنافاية الجديدة لمنظمات األعماؿ في ظؿ االقتصاد الرقمي

"  ،المؤتمر العممي الدكلي

الانكم الرابع مف  28-26فيااف  ،كمية االقتصاد كالعمكـ اإلدارية  ،جامعة الزيتكنة  ،األردف.

- 2عبد الكريـ محاف باقر " ، )2004( ،قياس كادارة المعرفة  ،مؤتمر إدارة المعرفة في العالـ
العربي  ،مف  28-26نيااف  ،كمية االقتصاد كالعمكـ اإلدارية  ،جامعة الزيتكنة  ،األردف.

- 3عصاـ فيد العربيد " ، )2004( ،قياس رأس الماؿ المعرفي (الفكرم ) بيف النظرية كالتطبيؽ ،
المؤتمر العممي الدكلي الرابع  ،كمية االقتصاد كالعمكـ اإلدارية  ،جامعة الزيتكنة  ،األردف.

133

انًجهذ ( )1انعذد (2011 )1

يجهت جايعت كركىن نهعهىو االداريت وااللتصاديت

- 4نجـ عبكد نجـ " ، )2004( ،تقييـ كقياس إنتاجية العمؿ المعرفي في الشركات المتخصصة
كالقائمة عمل المعرفة  ،الـ ؤتمر العممي الدكلي الانكم الرابع  ، ،كمية االقتصاد كالعمكـ

اإلدارية  ،جامعة الزيتكنة  ،األردف.
رابعان -الكتب:

- 1حايف عجالف حاف " ، )2008( ،ااتراتيجيات اإلدارة المعرفية في منظمات األعماؿ " ،
الطبعة األكلل  ،دار إثراء لمنشر كالتكزيع  ،عماف  ،األردف.

- 2عادؿ محمد ز ايد " ، )2002( ،األداء التنظيمي المتميز  :الطريؽ إلل منظمة الماتقبؿ ،
بدكف دار نشر.

- 3نجـ عبكد نجـ " ، )2008( ،إدارة المعرفة المفاىيـ كاالاتراتجيات كالعمميات"  ،الطبعة الثانية
 ،دار الكراؽ لمنشر كالتكزيع  ،عماف  ،األردف.

المحااب المتكاطة – مشاكؿ القياس كاإلفصاح المحاابي "
ة
- 4كليد ناجي الحيالي " ، )1996( ،
 ،دار حنيف لمنشر كالتكزيع  ،عماف  ،األردف.

ثانيا":المصادر االنكميزية:
* Book:
1- Edward Benny & Joan Ford , (1997) , "Preparing Organizations to
manage the future" , Financial & Management of Accountants
committee " , International Federation of Accountants , New York.
2- Stewart , T.A. , (1999) , "Intellectual Capital : The New wealth of
Organizations" , (New York : Double day-currency).
* Internet
1- Lara srivastava , (2002) , "Intellectual capital in the information
society", www.itu./visions.

134

