دور رأس املال الفكري يف تعزيز األداء املايل لعينة هن الشركات
املضاهوة يف صىق العراق لألوراق املالية

ـ .فائؽ جواد كاظـ
املضتخلص

قسـ إدارة األعماؿ /كمية اإلدارة واالقتصاد /جامعة بغداد

اف االىتماـ ب ارس الماؿ الفكري وتنميتو ضرورة حضارية تفرضيا متطمبات العصر واليمكف تصور مجتمع متقدـ في

امكانياتو اإلنتاجية فقي ارً في كفاءة راس الماؿ البشري.

وتمتاز بيئة العمؿ بالتغير بصوره دائمة مما يضع ادارة الشركات المالية اماـ تحد دائـ باتجاه التكيؼ مع المستجدات في ىذه

ا لبيئة المتغيرة وىذا اليتـ اال اذا امتمكت ىذه الشركات الموارد البشرية المؤىمة وتوفير ثقافو منظميو ليا ،األمر الذي تجمت
معو مشكمة البحث بالتساؤليف اآلتييف:

 -1ىؿ لرأس الماؿ الفكري قيمة مالية محددة يمكف قياسيا كمياً باستعماؿ البيانات الخاصة باألوضاع المالية لمشركات
ومعطيات بيئة أسواقيا المالية؟

 -2ىؿ تفسر قيمة رأس الماؿ الفكري في حاؿ قياسيا تبايف ربحية الشركات بوصفيا أحد أبعاد األداء المالي فييا؟

ييدؼ البحث الى التقصي لمعالقة بيف قيمة رأس الماؿ الفكري وربحية عدد مف الشركات العراقية المساىمة المدرجة

في سوؽ العراؽ لألوراؽ المالية والتحقيؽ في طبيعة تمؾ العالقة قوة واتجاه.

وقد شممت عينة البحث ( )33شركة مف مجموع الشركات العراقية المساىمة المدرجة في سوؽ العراؽ لألوراؽ المالية والبالغ

عددىا ( )73شركة عاـ .2312

وتحددت ابرز نتائج البحث بصالحية أنموذج االختبار في تفسير العالقة بيف قيمة رأس الماؿ الفكري واألداء المالي

لمشركات المدروسة عينة البحث بالتركيز عمى ربحيتيا والتنبؤ باتجاىاتيا المستقبمية المتوقعة بعدما أثبتتو نتائج االنحدار
مف معنوية إحصائية بيف المتغيرات المدروسة في ظؿ تكرار عممية االختبار نظ ارً لتعدد قياسات الربحية عبر استعماؿ
مقياسي العائد عمى الموجودات والعائد عمى حؽ الممكية ،ومف ثـ االتجاه الطردي المشفوع بقوة العالقة بيف المتغيريف

المدروسيف .أما بخصوص توصيات البحث ،فقد برزت مف بينيا ضرورة التحقيؽ في مسألة ما إذا كاف باإلمكاف إجراء

دراسات مستقبمية تركز عمى دراسة كؿ مكوف مف مكونات رأس الماؿ الفكري ،منفرداً ومجتمعاً ،في األداء المالي ومف ثـ

معرفة المكوف األكثر تأثي ارً في ذلؾ.

املصطلحات الرئيضية للبحث /راس الماؿ الفكري -القيمة السوقية -القيمة الدفترية -االداء المالي-
العائد عمى االستثمار -العائد عمى حؽ الممكية.

جملة العلوم

االقتصادية واإلدارية
المجمد 20
العدد 78

لسنة 2314

الصفحات 144-481
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املبحث االول/اجلانب املنهدي للبحث
سيتـ في ىذا المبحث عرض مشكمة البحث واىميتو واىدافو ونموذجو وفرضياتو وكاالتي-:

اوال  :هشكلة البحث :

تبحث كؿ منظمة أعماؿ في واحد مف مساعييا نحو تعظيـ األرباح ،وال مناص ليا في تحقيؽ ىذا اليدؼ

مف تشخيص األسباب الحقيقية الكامنة وراء بموغو ،وال شؾ مف أف االستثمار في موجودات المنشأة وما تترتب

عميو مف عوائد ىي المولد األساس لمربح  ،ولكف األعراؼ واألصوؿ والنظـ المحاسبية ،السيما تمؾ المعتمدة في

بيئة الشركات العراقية ،ال تسمح بظيور قيـ محددة لكامؿ موجودات تمؾ الشركات ،فيي تقتصر عمى الموجودات
المتداولة والثابتة دوف قيمة تذكر لموجوداتيا المعرفية التي يجسدىا األستثمار في رأس الماؿ الفكري وما يتوقع

مف مردودات ترافقو مف شأنيا رفع مستوى األداء المالي لمشركات بما في ذلؾ ربحيتيا ،وبغية األحاطة بحقيقة ىذه

المشكمة وأبعادىا ،جرى التعبير عنيا بتساؤليف رئيسيف نص مضموف كؿ منيما عمى اآلتي:

ىؿ لرأس الماؿ الفكري قيمة مالية محددة يمكف قياسيا كمياً باستعماؿ البيانات الخاصة باألوضاع المالية

لمشركات ومعطيات بيئة أسواقيا المالية؟

ىؿ تفسر قيمة رأس الماؿ الفكري في حاؿ قياسيا تبايف ربحية الشركات بوصفيا أحد أبعاد األداء المالي

فييا؟

ثانيا :اهوية البحث:

اىمية عممية بوصفو يشكؿ اضافة الى المكتبة العربية وأىمية موضوع دور رأس الماؿ الفكري في تعزيز

األداء المالي .

أىميو عمميو بوصفو مرشدا لممدير العراقي ضمف استثماره لراس الماؿ الفكري في تعزيز االداء المالي .

ثالثا :األهذاف :

تحددت األىداؼ المركزية المتوخاة مف البحث الحالي باليدفيف األساسييف اآلتييف:
البحث في إمكانية قياس رأس الماؿ الفكري كمياً بأستعماؿ القياسات المالية ،بمعنى محاولة التقييـ المالي

لمموجودات المعرفية غير الممموسة لمشركات المدروسة عينة البحث.

 التقصي التجريبي لمعالقة بيف قيمة رأس الماؿ الفكري وربحية عدد مف الشركات العراقية المساىمة المدرجة

في سوؽ العراؽ لألوراؽ المالية والتحقيؽ في طبيعة تمؾ العالقة قوة واتجاه.
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رابعا :حذود البحث :

الحدود الموضوعية :يركز البحث عمى دراسة التأثير المحتمؿ لقيمة رأس الماؿ الفكري في األداء المالي مقاساً
بالربحية وبداللة كؿ مف العائد عمى األستثمار في الموجودات والعائد عمى حؽ الممكية.

الحدود المكانية والزمانية :جسد سوؽ العراؽ لألوراؽ المالية حدوداً مكانية لمبحث بعد أف جرى إختيار عينة

قصدية منو تكونت مف ثالثيف شركة عراقية مساىمة لدراسة العالقة بيف قيمة رأس الماؿ الفكري ومستويات

الربحية خالؿ العاـ ( )2312في دراسة مقطعية تركز عمى التبايف المكاني دوف نظيره الزماني بيف المتغيرات

المدروسة.

خاهضا :خمطط البحث الفرضي:

شكؿ ( )1يوضح مخطط البحث الفرضي
رأش انمال انفكري
زٌادة انفرق بٍه
انمٍمة انسولٍة

انمٍمة انذفترٌة

االداء انمانً
انعائذ عهى االستثمار

انعائذ عهى حك انمهكٍة

مجمة العموـ االقتصادية واإلدارية المجمد  23العدد  78لسنة 2314

581

ىىىىىىىىىىىىىىىىىدورىرأسىالمالىالفكريىفيىتعزوزىاألداءىالمالي لعونة منىالشركاتى
المساهمةىفيىسوقىالعراقىلألوراقىالمالوة

صادصا :فرضيات البحث:

 ترتبط قيمة رأس الماؿ الفكري ارتباط معنوي إحصائياً مع األداء المالي لممنشأة بداللة ربحيتيا ،والمقاس

بالقيمو االضافيو التي يبدييا السوؽ المالي لمشركو فوؽ قيمتيا الدفتريو لمتعبير عف قيمة موجوداتيا المعرفيو

غير الممموسو.

 يتأثر تبايف قيمة رأس الماؿ الفكري معنوي إحصائياً في تفاوت مستويات األداء المالي لممنشأة بداللة ربحيتيا

االستثمار في الموجودات والعائد عمى حؽ الممكية.

صابعا :جمتوع البحث وعينته:

شمؿ مجتمع البحث جميع الشركات العراقية المساىمة المدرجة في سوؽ العراؽ لأل وراؽ المالية ،والبالغ

عددىا ( )73شركة في عاـ ( ،)2312عمى وفؽ ما ىو ثابت في دليؿ المستثمر لعاـ ( )2313الصادر عف إدارة
ىذا السوؽ الذي يقؼ خمؼ إختياره مجتمعاً لمبحث عدد مف األسباب الذي يتقدميا إستمرار تمؾ الشركات في

مزاولة نشاطاتيا المختمفة ،ومف ثـ األنتظاـ النسبي في تداوؿ أسيميا خالؿ مدة البحث المقتصرة عمى سنة مالية

واحدة ( ،) 2312إذ أف األفؽ الزمني لمدراسة تحدد بأسموب الدراسة المقطعية التي تركز عمى التبايف المكاني دوف
التبايف الزماني بيف المتغيرات والعالقات الكامنة بينيا عمى مستوى الشركات المدروسة البالغ عددىا ( )33شركة
عراقية مساىمة بوصفيا عينة سحبت مفرداتيا بأسموب المعاينة الغرضية المقصودة بعد أف شممت عدد مف

القطاعات التي يبينيا الجدوؿ (  ) 1الخاص بوصؼ خصائص العينة والتي شكمت نسبة ( )%41مف مجتمع

البحث  ،لعميا نسبة كافية إحصائياً يمكف معيا تعميـ نتائج األختبار والتحميؿ عمى مجتمع البحث في ظؿ مجموعة
مف معايير األختيار المبينة تفاصيميا عمى وفؽ اآلتي :

 إستمرار الشركات المدروسة في مزاولة نشاطاتيا المختمفة وادراج أسيميا في سوؽ العراؽ لألوراؽ المالية
لغاية سنة البحث والدراسة (.)2312

 توافر كامؿ البيانات الخاضعة لمتحميؿ بالنسبة الى الشركات المسحوبة عينة لمبحث.
 مواصمة تحقيؽ الشركات المدروسة لألرباح ومف ثـ عوائد موجبة عمى األستثمار في موجوداتيا وعمى حقوؽ
الممكية فييا بوصفيما المقياسيف األساسييف المستعمميف في قياس ربحية شركات العينة.

ويمثؿ الجدوؿ (  )1وصفاً محدداً لبعض الخصائص الرئيسة لمشركات عينة البحث متضمنة قيـ كؿ مف

الموجودات ،والقيمة السوقية  ،وحقوؽ الممكية فضال عف األرباح الصافية لكؿ منيا:
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الجدوؿ (  ) 1وصؼ خصائص عينة البحث
انشركة

انصىاعة

انمصرف انتجارٌانعرالً
مصرف بغذاد
انمصرف األٌهً انعرالً
مصرف االئتمان انعرالً
مصرف دارانسالو
مصرف سومرانتجاري
مصرف بابم
مصرف االلتصاد
مصرف انخهٍج انتجاري
مصرف انموصم نهتىمًٍ
مصرف االتحادانعرالً
مصرف انشمال
مصرف اشورانذونً
مصرف انمىصور
انمصرف انمتحذنالستثمار
مصرف دجهً وانفرات
مصرف اٌالف االسالمً
األمٍه نهتامٍه
دارانسالو نهتامٍه
االٌهًٍ نهتامٍه
انوئاو نالستثمارانمانً
انسوراءنالستثمارانمانً
مذٌىةانعاب انكرخ
انموصم نمذن االنعاب
انمعموري انعمارًٌ
انمىصورانذوائًٍ
انفهوجً االوشائًٍ
انعرالًٍ نهسجاد
بغذادانغازًٌ
بغذادنموادانتغهٍف

انمصارف
انمصارف
انمصارف
انمصارف
انمصارف
انمصارف
انمصارف
انمصارف
انمصارف
انمصارف
انمصارف
انمصارف
انمصارف
انمصارف
انمصارف
انمصارف
انمصارف
انتامٍه
انتامٍه
انتامٍه
االستثمار
االستثمار
انخذمات
انخذمات
انخذمات
انصىاعً
انصىاعً
انصىاعً
انصىاعً
انصىاعً

انموجودات
(مهٍون دٌىار)
120601151131
5033116286333
001168168333
115112111333
126116665118
113588222333
030110566013
021100263601
616111121116
611212211102
156285112111
5136115110333
33
111821111110
631160111800
131638315333
016038211611
083110561111
1252136166
0210166288
0331511135
1636122361
5082185211
621550135
1518516811
56110150100
1536065816
0101161312
0310300215
510156168156
111501205

)*(

حموق انمهكٍة (مهٍون
دٌىار)

صافً انربح
(مهٍون دٌىار)

انمٍمة انسولٍة
(مهٍون دٌىار)

511333333333
051333333333
86333333333
101333333333
051633333333
516313333333
18333333333
550333333333
550031333333
515133333333
530333333333

560133112188
131111868333
516110221333
511161680333
511381116511
518106151333
555212662163
551101021813
562381152861
111612208131
513631631161

50151161535
11322011333
51651611333
11261211333
51520811153
5520110333
1310116110
2281818286
03811223816
51113135115
51201318361

10063333333

6810115213333

11881151333

502133333333
123183333333
613333333333
61133333333
88333333333
1533333333
1381333333
1111333333
0563333333
5680333333
1103333333
1521333333
61561333333
0250333333
2311333333
1033333333
528513333333
1118333333

513116318311
113613388651
053116110333
551658116052
500081638108
1111608106
0020110612
1851521338
1111811113
5111581000
618211881
5811115163
50121582081
0826115811
1115212381
5206123556
511521563611
162121811

51111101183
55101121111
11858011333
1505111301
53161011011
118168118
111812101
520101332
01111118
1110121
511812520
116131215
652551201
003111131
586511560
585261535
51350828355
1105062

المصدر مف اعداد الباحث باالعتماد عمى دليؿ الشركات لسوؽ العراؽ لالوراؽ الماليو ( ) 2312
ويبدو واضحاً مف الجدوؿ (  ) 1التبايف في قيمة إستثمارات الشركات المدروسة في موجوداتيا بصفة

عامة ،فقد تراوحت قيـ إجمالي الموجودات بيف أعمى مستوى ليا ( )1634621653333دينار في (مصرؼ

الشماؿ) وأدنى مستوى ( )497113731دينار في (مدينةالعاب الكرخ)  ،كما تباينت القيمة السوقية األجمالية
لتمؾ الشركات ىي األخرى بيف الحديف األعمى ( )533433333333دينار في (مصرؼ الشماؿ) واألدنى

( )113335333333دينار في (مصرؼ الخميج التجاري) لتعكس بذلؾ تبايف كؿ مف عدد األسيـ المصدرة عمى
مستوى كؿ شركة مف الشركات المدروسة وأسعار تداوؿ أسيـ تمؾ الشركات  ،فالقيمة السوقية األجمالية ىي

حاصؿ ضرب ىذيف المتغيريف في كؿ شركة .
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أما حقوؽ الممكية فقد بمغت أعمى قيمة ليا ( )485375192333دينار في شركة (مصرؼ الشماؿ) وأدنى

قيمة ليا ( )458975882دينار في (مدينة العاب الكرخ) وبما يعكس األختالؼ الواضح في تركيبة اليياكؿ
المالية لشركات العينة السيما بالنسبة الى إختالؼ كؿ مف عدد األسيـ المصدرة مف قبؿ الشركات المذكورة لألشارة

الى تفاوت رؤوس أمواليا المصدرة واألرباح المحتجزة تبعاً لتفاوت سياسة توزيع األرباح مقابؿ إحتجازىا عمى

مستوى كؿ شركة مف الشركات الثالثيف الخاضعة لمتحميؿ واألختبار ،وعمى ىذا األساس ،ىناؾ اختالؼ ممموس في

خصائص العينة لربما يؤثر تأثي ارً ميماً في نتائج األختبار ،األمر الذي دفع الى قياس المتغيرات المدروسة

بأستعماؿ أسموب النسب عالجاً مقترحاً لذلؾ ،عالوة عمى تكرار قياس المتغير المعتمد الذي جسدتو ربحية الشركات
المدروسة بأستعماؿ نسبتي العائد عمى الموجودات والعائد عمى حؽ الممكية .

املبحث الثاني /راس املال الفكري

سيتـ في ىذا المبحث استعراض مفيوـ واىمية وقياس وطرائؽ ونماذج قياس راس الماؿ الفكري.

اوال :هفهىم راس املال الفكري

يعد مصطمح رأس الماؿ( )Capitalمف المصطمحات التي تعطي معاني عدة بحسب استخداميا والكممات

التي تمحؽ بيا ،ففي ظؿ الفكر المحاسبي يعبر رأس الماؿ عف القيمة النقدية التي تمتمكيا المنظمة ،او انيا اي

موجود يمكف اف ينتج تدفقاً نقدياً(.)Talukdar, 2008; 2&Gulyaniوىذا المنظور لرأس الماؿ يشكؿ جزٍء مف

معناه الذي يطمؽ عميو بالجزء الممموس ،واما الجزءا اآلخر لمفيوـ رأس الماؿ يعرؼ بالجزء غير الممموس ،والذي
ينطوي عمى العديد مف المتغيرات التي منيا ما يعرؼ برأس الماؿ الفكري ،الذي يعد موضع جداؿ ونقاش والسيما

ادوات قياسو مف قبؿ الباحثيف والمنظريف.

الجدوؿ رقـ ( :)2المقارنة بيف رأس الماؿ المادي ورأس الماؿ الفكري

البياف

رأس الماؿ المادي

رأس الماؿ الفكري

الميزة األساسية

مادي ممموس

غير مادي  -أثيري  -غير ممموس

موقع التواجد

ضمف البيئة الداخمية لمشركة

في عقوؿ األفراد العامميف في الشركة

التمثيؿ النموذجي

اآللة  ،المعدة  ،المباني

األفراد ذوي المعارؼ والخبرات

القيمة

متناقصة باإلندثار

متزايدة باإلبتكار

نمط خمؽ الثروة

باإلستخداـ المادي

بالتركيز واإلنتباه والخياؿ الواسع

المستخدموف لو

العمؿ العضمي

العمؿ المعرفي

الواقع التشغيمي

يتوقؼ عند حدوث المشاكؿ

يتوقد عند حدوث المشاكؿ

الزمف

لو عمر إنتاجي وتناقص بالطاقة

ليس لو عمر مع تزايد في القدرات اإلبداعية

المصدر( :نجـ  ،عبود)289:2338،
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ىىىىىىىىىىىىىىىىىدورىرأسىالمالىالفكريىفيىتعزوزىاألداءىالمالي لعونة منىالشركاتى
المساهمةىفيىسوقىالعراقىلألوراقىالمالوة
 يشكؿ رأس الماؿ الفكري موجوداً غير ممموس ذا أىمية كبيرة في المنظمات الساعية لتحقيؽ الميزة التنافسية،
ونتيجة ليذه االىمية تبمورت اغمب اسيامات الباحثيف حوؿ قضية ايجاد اإلطار الفكري والحدود المعرفية التي

يمكف اف تنطوي ضمنو مفاىيـ ومقتضيات ومكونات رأس الماؿ الفكري ،ثـ استمرت مسيرةالباحثيف في البحث عف

االدوات المالئمة ،وذات المصداقية التي يمكف مف خالليا قياس وجود ،او مقدار رأس الماؿ الفكري في المنظمات
( .)Guthrie, 2000: 156 & Pettyتعرؼ منظمة ( :)OECDرأس الماؿ الفكري بأنو القيمة اإلقتصادية
لفئتيف مف األصوؿ غير الممموسة ىي رأس الماؿ التنظيمي ( الييكمي ) ورأس الماؿ البشري .

 ويعرؼ (  :) Stewartرأس الماؿ الفكري بأنو المادة – المعرفة الفكرية ،المعمومات ،الممكية الفكرية ،الخبرة
التي يمكف وضعيا باإلستخداـ لتنشئ الثروة.

تناولتو،
تعد محاوالت الباحثيف في تأطير مفيوـ رأس الماؿ الفكري واضحة مف خالؿ تعدد التعاريؼ التي
ُ

واف ىذه المحاوالت قد تحولت الى جدؿ معرفي يفصح في مضمونو عف عدـ اتفاؽ الباحثيف والمنظريف عمى

ماىيتو،وما ىي حدودهُ المعرفية( .سمماف ، )2335:76 ،يعد ( ) stewart
تعريؼ موحد يعكس في مضمونو
ُ
مف الباحثيف االوائؿ الذيف عرفوا راس الماؿ الفكري بانو المواد الفكرية التي تصاغ وتكتسب وتعزز لغرض انتاج
تعريفو الى اىمية االبداعات الفكرية في ايجاد ليس فقط
انو اشار في
ُ
موجودات ذات قيمة أعمى ،ويبدو واضحاً ُ
المنتجات الجديدة بؿ ذات القيمة االعمى ،كما اشار الى اف ىذه االبداعات الفكرية يمكف اف تتشكؿ داخؿ المنظمة

او تكتسب مف تجارب االخريف،وىنالؾ ضرورة لعممي ة تعزيزىا باستمرار لكي تواكب متطمبات تقدـ المنظمة في خمؽ

القيمة مف خالؿ ما تقدمو .وفي السياؽ نفسو عرفتو ( )Roos, et al, 2005: 15بانو الموارد غير النقدية
وغير المادية التي يسيطر عمييا بشكؿ جزئي او كمي مف قبؿ المنظمة ،وتسيـ بشكؿ مباشر او غير مباشر في

خمؽ قيم ة لممنظمة .وكذلؾ فيو المعرفة والموجودات غير الممموسة االخرى التي تنتج او تخمؽ قيمة في الوقت
الحاضر وكذلؾ المعرفة والموجودات غير الممموسة االخرى التي تنتج او تخمؽ القيمة بالمستقبؿ.

عرفو بعض الباحثيف ضمف المعنى المحاسبي ،باعتباره حاصؿ الفرؽ بيف القيمة السوقية لممنظمة
في حيف
ُ
والقيمة الدفترية الفرؽ بيف القيمة السوقية لممنظمة والقيمة الدفترية)1997:92 ،James( .
يشير ( )Bassi, 1997: 25اف مف اكثر التعاريؼ المستخدمة عمى نحو واسع لرأس الماؿ الفكري ىو

المعرفة التي تشكؿ قيمة المنظمة ،وتتكوف مف رأس الماؿ البشري ،ورأس الماؿ الييكمي ،ورأس الماؿ الزبائني.لقد
حاوؿ بعض الباحثيف اف يعرفوا رأس الماؿ الفكري بحدود مكوناتو ،وما يشتمؿ عميو مف متغيرات ،اذ عرؼ بانو

الموجودات غير الممموسة التي تتضمف التكنولوجيا ،معمومات الزبوف ،اسـ العالمة ،السمعة ،وثقافة المنظمة التي

تكوف مصد ارً ميماً وقيماً لحصوؿ المنظمة عمى القدرة التنافسية(.)Kalafut, 2002: 26& Low
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جاء كؿ مف(:Guthrie, 2000 &Petty

 )158ليعرفا رأس الماؿ الفكري بأنو القيمة االقتصادية

المتأتية مف رأس الماؿ التنظيمي ورأس الماؿ البشري .ويعد ىذا التعريؼ الذي اوردتو منظمة التعاوف والتطوير

ومكوناتو.
االقتصادي العالمية ،مف اكثر واىـ التعاريؼ المعبرة عف ماىية رأس الماؿ الفكري،
ُ

يرى (زايد ) 39 :2332 ،اف رأس الماؿ الفكري ىو ناتج التفاعالت بيف خبرات ومعارؼ كؿ الموارد البشرية

بمنظمات االعماؿ ،والذي يساعد عمى تحسيف كفاءتيا ،واف رأس الماؿ الفكري اكبر مف مجرد حاصؿ الجمع
الجبري لمجموعة حممة الشيادات العميا في المنظمات او مجموعة االجيزة والحاسبات االلكترونية او المباني ،فيو
مقدار التراكـ المعرفي الناتج عف التفاعالت بيف تمؾ الموارد مجتمعة بحيث تكوف وسيمة لتمييز منظمة ما عف

غيرىا ،ويمكف التعبير عف ىذا النوع مف رأس الماؿ في شكؿ المعرفة التي يكتسبيا العامموف مف خبرات التدريب
او االعتماد عمى الحس الشخصي في التعامؿ مع مشكالت العمؿ والسعي لحميا.

يالحظ مف التعاريؼ السابقة أف الباحثيف حاولوا اف يضعوا حدود لرأس الماؿ الفكري يمكف مف خالليا القياـ

نتائجو ،كما اف جيود الباحثيف لـ تكف مقصورة عمى ابراز مفيوـ رأس الماؿ الفكري ،وانما
قياسو او تحديد
بعممية
ُ
ُ
ٍ
وبناء عمى ذلؾ
حاولوا اف يعبروا قدر االمكاف عنو بمغة االرقاـ ليتسنى لممعنييف امكانية قياسو والتأثير في نتائجو.
يرى الباحث أف راس الماؿ الفكري ىو الذي يحقؽ الميزه التنافسيو في ظؿ البيئو المتغيره  ،عمى الرغـ مف كونو
موجود لدى فئو معينو تمتمؾ التفوؽ عمى االخريف وباالعداد البشري السميـ يمكف استخداـ بقية رؤس االمواؿ

افضؿ استخداـ وبما يوازي استراتيجية المنظمو .

ً
ثانيا:أهوية رأس املال الفكري

يعد رأس الماؿ الفكري متغي ارً ميماً في معادلة نجاح المنظمات الساعية لتحقيؽ الميزة التنافسية ،فيو

يشكؿ أىمية استراتيجية بوصفو مصد ارً اساسياً لتحقيؽ الربحية العالية في المنظمات(.)Marr, 2004: 560
ويشير الفكر االداري الى أف رأس الماؿ الفكري بوصفو احد ركائز تحقيؽ الميزة التنافسية انطالقاً مف النظرة
المستندة الى الموارد ( ،)Resource-Based viewوالنظرة المستندة الى المعرفة ( Knowledge-Based

 ،) viewوالتي تشكؿ القاعدة المعرفية في المنظمات وتتضمف قدرتيا التكنولوجية ،ومعرفتيا بحاجات الزبائف،
وقدرات المجيزيف ،فاذا ما كانت ىذه المعرفة يصعب تقميدىا ،فاف المنظمة يمكنيا اف تخمؽ ميزة تنافسية مستدامة

()Tecce,2000;32

يكمف إسياـ رأس الماؿ الفكري في تحسيف الموقع التنافسي لممنظمة،بوصفو المكوف االكثر اىمية في خمؽ

القيمة المضافة واستخالصيا التي تتحقؽ مف خالؿ جانبيف في العمؿ التنظيمي ىما ،الفاعمية التنظيمية وكفاءتيا

( .) Marr, 2004: 561وخمؽ القيمة ،يشير الى عممية توليد المعرفة الجديدة وامكانية تحويميا الى ممارسات
ابداعية ،واما عممية استخالص القيمة فتشير الى تحويؿ القيمة المكتشفة في اشكاؿ مفيدة ونافعة لممنظمة ،والتي

غالباً ما تتضمف الجوانب النقدية ،وتحقيؽ بعض اشكاؿ التموضع االستراتيجي(.)Sullivan, 2000: 226
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وما يشار اليو في ىذا المقاـ الى انو خالؿ العشر السنوات الماضية ،كانت ىناؾ محاوالت جادة لفيـ دور

رأس الماؿ الفكري في نجاح العديد مف المنظمات ،وعالقة ذلؾ النجاح بالطريقة الفاعمة في ادارتو ،فمقد اجريت

عممية مسح مف قبؿ منظمة الذكاء االقتصادي ()Organization for Economic Intelligenceالتي تدعـ
ىذه االفكار ،اذ اشارت النتائج الى اف ( )%94مف المدراء التنفيذييف ،يتفقوف باف المنظمات بحاجة الى فيـ
وادارة رأس الماؿ الفكري ىذا مف جية ،ومف جية اخرى ىنالؾ ( )%53منيـ يتفقوف باف رأس الماؿ الفكري يعد

احد اكثر التحديات التي تواجو المدراء في المنظمات المعاصرة (.)Roos, et al., 2005: 2

اف احد مضاميف رأس الماؿ الفكري ىي قاعدة المعرفة في المنظمة التي تتضمف قدراتيا التكنولوجية،

ومعرفتيا بحاجات الزبائف ،وقدرات المجيزيف ،اذ عندما يصعب تقميد ىذه المعرفة ،فاف المنظمة يمكنيا اف تخمؽ

ميزة تنافسية مستدامة (.)75 :2333 ،.Tecce et al

ويمكف النظر الى اىمية راس الماؿ الفكري مف خالؿ التغيرات المعاصرة في بيئة االعماؿ ،فالعالـ اليوـ

اصبح اقؿ كثافة بالموارد البشرية ،والمواد الممموسة ،والطاقة المستفيدة منيا ،اال انو اكثر كثافة في استخداـ
المعرفة والموجودات الفكرية ،فالمنظمات التي تمتمؾ رأس ماؿ فكري في الوقت المعاصر ،ىي منظمات ذات

مستويات عالية في االنتاج ،واالفكار المبتكرة ،والممارسات االبداعية (. )Chaharbaghi et al., 2005: 3

فيي تممؾ ىيكالً مالياً يختمؼ جذرياً عف المنظمات التي تعتمد فقط عمى الموجودات الممموسة.

اف شركة ( )IBMتبيع بمستويات اكبر مف مبيعات شركة ( ،)Microsoftاال اف شركة ()Microsoft

لدييا قيمة سوقية اعمى ،ففي عاـ ( )1996كاف رأس الماؿ السوقي الكمي الممموؾ مف قبؿ شركة ( )IBMيساوي

( )73.7مميار دوالر ،في حيف كانت ( )Microsoftتممؾ ( )85.5مميار دوالر ،واف ىذا االختالؼ بيف القيمتيف
راجع الختالؼ مقدار استخداـ الموجودات الفكرية والموارد المعرفية (. )Banker, 2004

تستنبط أىمية رأس الماؿ الفكري مف استقراء البحوث والدراسات سواء النظرية منيا أو التطبيقية .فيذا

() Bassi,1997يقوؿ أف رأس الماؿ الفكري أكثر الموجودات قيمة في القرف الواحد والعشريف ،ألف الموجودات
تمثؿ القوة الخفية التي تضمف البقاء لممنظمة (.))Barney,2001

كذلؾ يمثؿ رأس الماؿ الفكري (الموجودات التنافسية  )Competitive Assetsالقادرة مف المحافظة عمى

مستوى متفوؽ لممعرفة داخؿ المنظمة ( )Bontis,1999;4وأما (بني حمداف )27 :2332،فيعد رأس الماؿ
الفكري السالح األساس لممنظمة في عالـ اليوـ ،وىذه إشارة أخرى ألىمية رأس الماؿ الفكري مف خالؿ مقولة

( )Restonالعقؿ البارز في االقتصاد األمريكي،اذ قاؿ في كتابو الشػػيير أقواؿ السيادة (أف أىـ سوؽ في العالـ
ىو سوؽ رأس الماؿ الفكري وأكثر أنواع رأس الماؿ تحر ار مف القيود الوطنية ،أنو يذىب حيث يكوف مطموبا

ويمضي حيث المعاممة الحسنة ويتضاعؼ اذ يسمح لو بالحصوؿ عمى أفضؿ العوائد والدوؿ التي تحترـ حرية رأس
الماؿ الفكري ،وتتكيؼ لو تبعا لذلؾ ستزدىر في االقتصاد العالمي.
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ثالثا :لياس رأس املال الفكري :

ىناؾ جيود كبيرة تبذؿ مف أجؿ تطوير مقاييس ومؤشرات يمكف الركوف إلييا لقياس وتقييـ رأس الماؿ

الفكري عمى مستوى الشركات  ،ورغـ التقدـ الممموس الذي حصؿ في ىذا المجاؿ إال أنو ال زالت ىناؾ مساحة عدـ

إتفاؽ بيف ا لمختصيف فيما يتعمؽ بيذه المقاييس وىذا بما يؤشر إستمرار الحاجة لمزيد مف التطوير والتحسيف
ليذه المقاييس ويمكننا أف نؤشر حالة زيادة اإلىتماـ بذلؾ مف خالؿ المؤشرات التالية:
(.)Malone,1997&Edvinsson

كثرة المحاوالت الجارية لقياس رأس الماؿ الفكري في الشركات وكاف مف أبرزىا التقرير السنوي الذي أصدرتو

شركة ( )Skandiaالسويدية لقياس وتقييـ مكونات رأسماليا الفكري.

 زيادة االىتماـ واإلعتراؼ بالقيمة الحقيقية ( السوقية ) لرأس الماؿ الفكري لمشركات عمى الرغـ مف قصور

أساليب القياس والتقييـ المحاسبية والمؤشرات المالية التقميدية.

 اإلعتراؼ المتزايد بالدور األساسي الذي يمعبو رأس الماؿ الفكري في األداء اإلجمالي لمشركة عمى صعيد

النتائج المادية أو عمى صعيد المنافسة السوقية رغـ كؿ ذلؾ فيناؾ الكثير مف الشركات ال زالت تقيـ أصوليا
الفكرية بالطريقة التقميدية المستخدمة لتقييـ األصوؿ المادية وىذا ما أكدتو دراسة لجمعية المحاسبيف اإلدارييف

الكندييف( ) CMAولذلؾ فقد قدمت الجمعية دراسة لقياس وتقييـ رأس الماؿ الفكري في الشركات اشتممت عمى
مؤشرات أىميا ،عدد المنتجات الجديده  ،عدد الزبائف الجدد  ،نسبة النجاح مقاسو بالقيمو النقديو  ،نسبة الزياده

في زبا ئف االعماؿ ( الشركات )  ،دليؿ االنتاجيو  ،مؤشرات النوعيو التقميديو  ،االيزو ومستوى رضا الزبوف .

رابعا :طرائك ومنارج لياس رأس املال الفكري :

رغـ األىمية المتزايدة لرأس الماؿ الفكري إال أف األنظمة المالية والمحاسبية ال زالت ال تأخذ بنظر اإلعتبار األصوؿ

غير الممموسة لمشركة ( )Invisible Assetsبإستثناء حاالت محدودة مثؿ شيرة المحؿ ،براءات اإلختراع وحؽ
النشر .وعمى الرغـ مف ذلؾ فإف ىناؾ الكثير مف المحاوالت الموضوعية لقياس وتقييـ رأس الماؿ الفكري قدمت

نماذج وأساليب متعددة إال أنو ال يزاؿ ىناؾ عدـ إتفاؽ بيف المختصيف حوؿ طرؽ تقييـ األصوؿ المعرفية ورأس

الماؿ الفكري.

السؤاؿ ىو كيؼ يمكف قياس رأس الماؿ الفكري؟ ولإلجابة عمى ىذا السؤاؿ يمكف إبداء ما يمي حوؿ

المحاوالت الكثيرة والحثيثة المبذولة لقياس رأس الماؿ الفكري وىي) Elena , 2004( :

 أف تمؾ المجاالت تعبر عف حاجة حقيقية لقياس وتقييـ رأس الماؿ الفكري في العديد مف الشركات التي تزيد مف

إستثماراتيا في مشروعات إدارة المعرفة وتطويرىا .

 أف ىذه المحاوالت يمكف إعتبارىا خطوات عممية وموضوعية في سبيؿ تطوير منيجية عمميو خاصو لقياس

وتقييـ رأس الماؿ الفكري .

 أف ىذه المحاوالت تواجو إعت ارضات عديدة بشأف إمكانياتيا لمتصدي لمشكمة تحديد المعايير والمؤشرات

المساعدة لقياس المعرفة .

مجمة العموـ االقتصادية واإلدارية المجمد  23العدد  78لسنة 2314

526

ىىىىىىىىىىىىىىىىىدورىرأسىالمالىالفكريىفيىتعزوزىاألداءىالمالي لعونة منىالشركاتى
المساهمةىفيىسوقىالعراقىلألوراقىالمالوة
 أف الكثير مف النماذج التي قدمت مف أجؿ قياس وتقييـ رأس الماؿ الفكري تتسـ بالعدد الكبير مف المؤشرات

التي اقترحيا العديد مف المعنييف مما يعقد التطبيؽ وخاصة في مجاؿ إستخداميا كنماذج رياضية .

واعتمادا عمى ما جاء أعاله يمكننا تصنيؼ النماذج واألساليب المستخدمة لقياس رأس الماؿ الفكري في

مجموعات ،كما يمي( :نجـ . )2334 ،

النماذج الوصفية :وىذه النماذج تنصؼ السمات والخصائص لرأس الماؿ الفكري ،وتركز عمى إستطالع اآلراء

واإلتجا ىات التي تعتبر ميمة في تأثيرىا غير المباشر عمى أداء عمميات المعرفة وتحقيؽ نتائجيا المرغوبة
باإلعتماد عمى الخبرة الذاتية والتقدير الشخص لمقائميف بالدراسة أو مقترحي النموذج .ويدخؿ ضمف ىذه النماذج

 ،اداة تقييـ معرفة االداره  ،التقييـ الذاتي النتاجية ذوي الميف المعرفيو  ،بطاقة الدرجات الموزونو لقياس وادارة

اصوؿ المعرفو.

 المقاييس والنماذج المرتبطة برأس الماؿ الفكري والممكية الفكرية :وىذه المقاييس تركز عمى قياس قيمة رأس

الماؿ الفكري ومكوناتو األساسية  ،راس الماؿ الييكمي  ،راس الماؿ البشري ،راس الماؿ الزبوني .

وتتولى ىذه المقاييس تحويؿ المعرفة واألصوؿ المعرفية غير الممموسة في أقساـ الشركة المختمفة إلى أشكاؿ

الممكية الفكري لتكوف أكثر تحديدا وأسيؿ إستخداما.

 مقاييس ونماذج القيمة السوقية :ىذه المقاييس تركز عمى الفرؽ بيف القيمة الدفترية ألصوؿ المعرفة

وقيمتيا السوقي ة أو الفرؽ بيف (قيمة الشركة في السوؽ) وحقوؽ ممكية حممة األسيـ .إف ىذه المقاييس تعتمد
غالبا عمى األسس والمبادئ المالية والمحاسبية ومف أىـ أمثمتيا ،القيمو السوقيو  ،القيمو الدفتريو  ،القيمو غير

الممموسو .

 مقاييس ونماذج العائد عمى االصوؿ  :ىذه النماذج تقوـ عمى أساس احتساب العائد عمى األصوؿ ()ROA

المحسوبة وحسب الصيغة التالية:
األصوؿ الممموسة لمشركة

العائد عمى األصوؿ ( = ) ROA
بعد ذلؾ يتـ مقارنتيا مع متوسطة العائد لعموـ الصناعة التي يقع نشاط الشركة ضمنيا.

متوسط الصناعة تعتبر عائد المعرفة الخاص بالشركة ومف أمثمتيا :القيمة غير ممموسو.
نموذج القيمة المضافة

إف الزيادة عف

يعد ىذا المجاؿ مف أىـ الطرؽ والنماذج المتسخدمة لقياس رأس الماؿ الفكري وأكثرىا شيوعا وىي  :القيمة
السوقية والقيمة الدفترية لمشركة  :ويستخدـ ىذا النموذج الصيغة التالية:

قيمة رأس الماؿ الفكري = القيمة السوقية لمشركة – القيمة الدفترية
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املبحث الثالث /االداء املايل  :اطار نظري

اف التركيز عمى الشركات الماليو في ىذا البحث لما تمعبيا الشركات دورميـ في الحياة االقتصادية فيي

أساس النظاـ االقتصادي الحديث ،وىناؾ مجموعة مف العوامؿ التي تميز االشركات عف غيرىا مف المؤسسات

الربحية وغير الربحية ،أوليا أف الشركات المالية تسعى دائماً إلى الربحية المستدامة مف خالؿ التغيير المستمرفي

سياساتيا االستراتيجية بما يضمف تحسيف الربحية ،وتواجو الشركات الماليو ايضا بيئو سريعة التغير في المتطمبات

والموارد مما يفرض عمى ىذه الشركات االستجابو السريعو والتوجو لتطوير تقنياتيا واستراتيجيتيا لتكوف قادره عمى

مواجية تمؾ التغيرات بابعادىا المختمفو  ،ولتحقيؽ ىذا التطور بكفاءه وفاعميو ظيرت اىمية قياس وتقييـ اداء

الشركات وذلؾ لتحديد الجوانب التي ىي بحاجو ماسو لمتغير والتطوير والتحسيف المستمر.

كاف قياس وتقييـ المنظمات ولعدة عقود مضت يقتصر عمى قياس النتائج الماليو فقط ولقد تبيف الحقا باف

ىذا القياس غير كافي لتحقيؽ المنظمو الىدافيا عمى المدى البعيد لذلؾ برزت الحاجو الى منيجية واضحو لقياس

االداء بما يكفؿ النتائج الماليو وغير الماليو ( دوديف.)2339 ،

حدد العديد مف الباحثيف اسس اختيار مقاييس قياس األداء مستخرجو مف استراتيجيات المنظمو  ،تربط

بيف وظائؼ وحدة االعماؿ والخطط االستراتيجيو  ،تبنى عمى التسمسؿ اليرمي لممنظمو  ،تتكامؿ مع وظائؼ

وحدات االعماؿ ،داعمو لبيئة المنظمو ومتعددة االبعاد ( الداخمي ىاو الخارجيو ،وعمى اسس ماليو او غير ماليو)

 ،مبنيو عمى الفيـ العميؽ لمعالقات ما بيف التكاليؼ وسموؾ التكاليؼ )Atkinson , 1998& Kaplan(.

ويجب أيضا أف تكوف طريقة رصد األداء ديناميكية مف أجؿ التكيؼ مع التغيرات الداخمية والخارجية ،وفي

استجابة ليذه التوصيات فمقد تـ تطوير العديد مف األطر التي تتبنى وجية نظر المتعددة األبعاد لألداء

اوال :هفهىم االداء املايل:

اصبح مصطمح إدارة األداء والقياس مف أكثر الكممات الشائعو اليوـ في قطاع األعماؿ ،حيث أف اداء

األعماؿ في سبيؿ تحقيؽ أىداؼ المنظمو ىو ما تسعى اليو كافة المنظمات في كافة القطاعات ،ويشار إلى االداء
باعتباره الناتج مف القياـ بالعمؿ فضال عف كونو عف النتائج التي تحققت ،وقدـ الباحثوف عدة تعاريؼ ومفاىيـ

لالداء اذ عرفيا ( عبد الباقي  )2332:2،تقييـ األداء ىو دراسة وتحميؿ أداء العامميف لعمميـ ومالحظة سموكيـ

وتصرفاتي ـ أثناءالعمؿ ،وذلؾ لمحكـ عمى مدى نجاحيـ ومستوى كفاءتيـ بأعماليـ الحالية ،والحكـ عمى إمكانيات
النمو والتقدـ لمفرد في المستقبؿ،وتحمميـ لمسؤوليات أكبر،أوترقيتو لوظيفة أخرى"  ،ىو نتائج القياـ بالعمؿ

والمؤدي إلي تحقيؽ األىداؼ االستراتيجية لممنظمو ورضا الزبائف والمساىمات االقتصادية لممؤسسة ( Salem,

 )2003واألداء نتاج السموؾ،فالسموؾ ىو النشاط والذي عرؼ األداء الذي يقوـ بيا األفراد ،أما نتائج السموؾ

فيي النتائج التي تمخضت عف ذلؾ السموؾ.
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(نيكوالس( ،Nickolsاما توماس جمبرت( )Thomas Gilbertأوضح بأنو اليجوز الخمط بيف السموؾ

وبيف اإلنجاز واألداء " ،ذلؾ أف السموؾ ىو مايقوـ بو األفراد مف أعماؿ في المنظمة التي يعمموف بيا ،كعقد

االجتماعات،أو تصميـ نموذج،أو التفتيش ،أما اإلنجاز فيو مايبقى مف أثر أو نتائج بعد أف يتوقؼ األفراد عف
العمؿ،أي أنيـ خرج أو نتاج ،كتقديـ خدمة محددة أو إنتاج سمعة ما.

أما األداء فيو التفاعؿ بيف السموؾ واإلنجاز،أي انو مجموع السموؾ والنتائج التي تحققت معا،عمى أف

تكوف ىذه النتائج قابمة لمقياس(عبدالباري .)15: 2333 ،وعرؼ بانيا الدرجة التي تحقؽ بيا العممية أىداؼ

العمميات (الكمفة ،والجودة ،والسرعة ،والمرونة ،واإلبداع...الخ) في أي لحظة مف الزمف لتحقيؽ رضا الزبوف.
ويقصد بتقييـ األداء إخضاع األداء الفعمي لمقياس الكمي .وتيدؼ عممية تقييـ األداء إلى الربط والتكامؿ بيف
األىداؼ اإلستراتيجية ونشاطات العامميف،وخصائصيـ المناسبة لتنفيذ االستراتيجية التنظيمية والمتمثمة بالمخرجات

المحددة مسبقا،لذلؾ البد أف يكوف نظاـ تقييـ األداء مرنا يستجيب اليتغير في استراتيجية المنظمو (بربر)2333 ،

 ،وعممية التقييـ ىي عممية دورية تجمع بيف الرئيس المباشر ومرؤوسيو،حيث يتـ فييا استعراض وتقييـ النتائج
المحققة،إضافة إلى التحاور حوؿ التنمية الفردية والوظيفية لشاغؿ الوظيفة"( بموط ،)363: 2333 ، :كما يعبر

األداء عف" السموؾ الذي يسيـ فيو الفرد في التعبير عف إسياماتو في تحقيؽ أىداؼ المنظمة عمى أف يدعـ ىذا

السموؾ ويعزز مف قبؿ إدارة المنظمة ،وبما يضمف النوعية والجودة مف خالؿ التدريب"(الخناؽ.)36، 2335 :

ثانيا :أهوية تميين األداء املايل:

ىناؾ جممة مف األسباب التي تدعو العتماد منيج تقييـ األداء المالي في المنظمو لعؿ أبرزىا (الطيباوي ،

، ) 2312:32

 توفير وتقديـ معمومات حاسمة عف أداء القطاع العاـ.

 يعطي صورة عف وضع البرامج والمشاريع خالؿ فترة الخطة.
 تعزيز المصداقية وثقة الجميور مف خالؿ تقديـ تقارير عف نتائج البرامج.
 يمكف الجيات المختمفة مف توضيح حجـ التمويؿ مف الموازنة.
 يحدد البرامج والممارسات الواعدة.

 يركز االىتماـ عمى تحقيؽ النتائج الميمة لممنظمة وأصحاب المصالح.
وحدد ( الحميـ  ) 2335 ،اسباب اىمية تقييـ االداء المالي بانو يوفر وبالوقت المناسب معمومات ميمة

لمعامميف  ،يساعد في بناء األىداؼ والغايات  ،يسمح لممدراء بتشخيص واتخاذ الق اررات لتصحيح جوانب الضعؼ ،

يدعـ ويطور جداوؿ اإل عماؿ باتجاه مسءءلة اكبر  ،يدعـ االدارة العميا لتحقيؽ انجاز مؤسسي أفضؿ  ،يساىـ في
تبني نظاـ لمرقابة والتقييـ  ،يساعد العامميف عمى تحسيف اداء القطاع العاـ .
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ثالثا :اهذاف عولية تميين األداء املايل:

تستيدؼ عممية تقييـ األداء المالي ما ياتي(العزاوي)2334 ،

 وضع نظـ المتابعة لرقابة وقياس األداء بما في ذلؾ استطالع رأي أصحاب المصمحة بيدؼ تبسيط اإلجراءات

وخمؽ المناخ المناسب ألداء العمؿ.

 اقتراح نماذج إعداد ومتابعة وتقييـ الخطة اإلستراتيجية.

 متابعة تقييـ األداء المؤسسي وفؽ معايير ومؤشرات األداء المطموبة واقتراح التوصيات لالرتقاء بمستوى

األداء.

 متابعة تنفيذ إستراتيجية الوزارة والخطط التفصيمية لإلدارات بيدؼ ربط الخطط التشغيمية بالركائز األساسية

إلستراتيجية المؤسسة.

 تطوير األداء باإلدارات التابعة وذلؾ مف خالؿ تقييـ وتحسيف اإلجراءات وفقا لمواصفات الجودة الشاممة.
 استخالص عوامؿ النجاح األساسية التي تحدد مالمح ورؤية المؤسسة المستقبمية.

رابعا :تميين األداء املايل:

يقصد بعممية تقييـ األداء المالي تقييـ مدى تقدـ المنظمو باتجاه تحقيؽ األىداؼ التي تـ تحقيقيا مقدما

وتشمؿ ،نتائج البرامج والمشاريع وأىدافيا  ،فعالية العمميات ومدى مساىمتيا في تحقيؽ األىداؼ  ،كفاءة
استخداـ الموارد( المدخالت) لتحقيؽ المخرجات  ،جودة المخرجات ( .زىير .) 2331 ،

خاهضا :هؤشرات األداءKey Performance Indicators) KPI( :

المجموعة االولى  :تيتـ ىذه المجموعة مف المؤشرات بالنتائج ويطمؽ عمييا  KRIوالتي تعطي صورة عف االداء

السابؽ.

المجموعة الثانية  :تيتـ ىذه المجموعة مف المؤشرات باألداء  KPIىي توضح ما يجب القياـ بو لزيادة وتحسيف

وتعزيز االداء وكما ياتي  ( :العزاوي . ) 2313 ،

اإلستراتيجية :المؤشرات الرقمية التي تؤشر مدى تحقؽ األىداؼ اإلستراتيجية.

التشغيمية :مؤشرات رقمية قابمة لمقياس بموضوعية لجميع جوانب أداء المشروع /المبادرة /العممية ..الخ.
المالية :مؤشرات مالية كمية قابمة لمقياس بموضوعية لفاعمية وكفاءة الكمؼ.
الفردية :مؤشرات أداء العامميف.
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يشير مصطمح "مقاييس ومؤشرات" إلى معمومات رقمية تحدد مقدار المدخالت والمخرجات ،وأبعاد أداء

العمميات والمنتجات والبرامج والمشاريع والخدمات ونتائج المؤسسة ككؿ ،وقد تكوف المقاييس والمؤشرات بسيطة

(مستمدة مف قياس واحد) أو مركب  ،ويفضؿ بعض المستخدميف استخداـ مصطمح "مؤشر" لألسباب منيا  ،عندما

يتعمؽ القياس باألداء ولكف ليس مقياسا مباش ار لألداء مثؿ (عدد الشكاوى ىو مؤشر عمى عدـ الرضا ولكف ليس
مقياسا مباش ارً لذلؾ) ،عندما يتعمؽ القياس باألداء ولكف ليس مقياسا مباش ار لألداء مثؿ (عدد الشكاوى ىو مؤشر

عمى عدـ الرضا ولكف ليس مقياسا مباش ارً لذلؾ)  .عندما يكوف القياس تنبؤيا ويشكؿ مؤشرا قياديا (عمى سبيؿ
المثاؿ ،قد تكوف زيادة رضا المستفيد مؤش ار قياديا لتحقؽ األىداؼ).

مما سبؽ يتبيف إف الفرؽ بيف المصطمحيف بسيط جدا فالمقياس ىو حساب لمقيمة كميا ومقارنتيا برقـ

معياري مثالً .وعندما نجري المقارنة سنصؿ الى مؤشر يوضح الحاؿ الذي وصمنا إليو وىو ما نسميو .KPI

ا ىتمت مقاييس األداء منذ بدايتيا بجوانب "المدخالت"والموارد المالية بشكؿ رئيسي وىي مف الممارسات التي

تعرضت النتقادات في وقت الحؽ ،ولقد كانت أقرب جذور إدارة األداء ترجع الى استخداـ تحميؿ التكاليؼ

والفوائد Cost benefit analysisفي الستينيات مف القرف السابؽ والىاإلدارة باألىداؼ ( )MBOفي الستينيات
والسبعينيات مف القرف السابؽ ،ومع ذلؾ فاف معظـ ىذه المبادرات كانت تعتبر تجريبية.

تعرضت النظريات السابؽ ذكرىا النتقادات وذلؾ النيا تشجع التفكير القصيراآلجؿ وتفتقر إلى التركيز

االستراتيجي وعدـ التركيز خارج اطار المؤسسة  ،وفي محاولة لمتغمب عمى ىذه االنتقادات وضعت أطر إدارة األداء
لتشجيع وجية نظر أكثر توازنا بيف العوامؿ الداخميو والخارجيو ،والمقاييس المالية وغير المالية.

ركزت ىذه األطر المتعدد األبعاد بشكؿ أكبر عمى أطر المعمومات غير المالية وىي مصممة لتوفر توازنا

مابيف مقاييس األداء الخارجية والداخمية  ،وصممت ىذه المقاييس لتعطي مؤش ار مبك ار لالداء المستقبمي لألعماؿ،

فضال عف سجؿ ما تـ تحقيقو في الماضي( ،)2333 ،Salemاف المحاور األربعة لنيج "بطاقة األداء المتوازف"
تمثؿ واحدة مف أبرز األمثمة عمى ىذه األطر.

لقد تـ تحديد األطر التي تستخدميا المنظمات العتماد نيج متعدد األبعاد إلدارة األداء ،وتعتبر اإلستراتيجية

التنظيمية واألىداؼ أىـ العوامؿ في تحديد االختيار مف مقاييس األداء  ،حيث يمكف أف تكوف اإلستراتيجية عامال

ىاما لنظاـ قياس أداء المنظمو والتي بدورىا ىي العوامؿ المحددة لألداء الشركة
( .)Wells , 1997;25 & Atkinson

ومع ذلؾ فاف إستراتيجية ىي نتاج البيئة التي تعمؿ بيا المنظمو و القوى التنافسية واالجتماعية المحيطة

بيا  ،ولذلؾ ومف أجؿ فيـ أفضؿ لمعوامؿ التي تؤثر في اختيار مقاييس األداء  ،فمف ضروري ىـ العالقة بيف

إستراتيجية المؤسسة و البيئة التي تعمؿ بيا وال سيما الشبكة االجتماعية التي تعمؿ فييا المنظمات وتستند

إستراتيجية المنظمو المناسبة والمعتمدة عمى تشكيمة واسعة مف المتغيرات والظروؼ الفريدة مف نوعيا المحيطة

بالمنظمو  ،وتتبنى النظرية الظرفيو  contingency theoryفكرة أف اإلستراتيجية تقوـ عمى الوضع الناشئ عف
البيئات

الخارجية

والداخمية

)Norton,2001&Kaplan(.

وبالتالي

تحدد

نوع

اإلستراتيجية

التي

يمكف

لممؤسسة

اتباعيا،
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صادصا :دور لياس األداء يف املنظوات املاليه:

تعتمد المنظمو عمى قدرة مديرييا عمى صنع القرار لكي تعمؿ بنجاح في بيئة األعماؿ ،والذي بدوره يتوقؼ

عمى توفرمعمومات صالحة لالستخداـ  ،اف المعمومات حوؿ األداء في المنظمو ميـ مف عدة طرؽ لمختمؼ

الجيات المعنية في المؤسسة ،حيث يجب عمى المالؾ والمستثمريف االىتماـ بأداء المؤسسة لمتأكد مف أف ق ارراتيـ
االستثمارية صحيحة وفي حالة خطأىا لمبحث عف بديؿ ليذه االستثمارات  ،وكذلؾ الحاؿ فاف المدراء ينظروف في

أداء وحدات المؤسسة باعتبارىا وسيمة إلعطاء األولوية في تخصيص الموارد .
( . ) Cox , 1994 &، Lockamy

اف قياس األداء بالمعنى االستراتيجي يعتبر وسيمة ىامة لضماف سير المنظمو عمى المسار الصحيح في

تحقيؽ أىداؼ المنظمو وكءلية رصد مستخدمة مف قبؿ مالكي المنظمو في حالة أدارتيا مف غير المالؾ  ،وتقاد

مقاييس األداء باالداء الفعمي ومرتبطة بإستراتيجيةالمنظمو ،ويؤيد ىذا الرأي عدد مف الباحثيف الذيف الحظوا بأف

مقاييس األداء يجب أف توضع عمى أساس أىداؼ المنظمو اإلستراتيجية لكي يتمكف العامميف مف فيميا وااللتزاـ

بتحقيؽ األىداؼ ) Kaplan , 1983 (،

وينبغي أف يكوف نظاـ قياس األداء جيد داخؿ بيئة العمؿ المعاصرة كأف يقدـ الدعـ لاللت ازـ بأىداؼ

المؤسسة واإلجراءات (الناس -الثقافة)  ،وعوامؿ النجاح الرئيسية ،منطمؽ مف العمالء  ،مالئـ لمبيئة الداخمية
والخارجية  ،طور بجيود مشتركة مف كافة المستويات سواء مف أعمى إلى أسفؿ ومف أسفؿ إلى أعمى  ،معموـ

ومتكامؿ في جميع أنحاء المؤسسة  ،يركز عمى إدارة الموارد والمدخالت ،وليس فقط التكاليؼ ،ممتزـ بتقديـ
التغذية المرتدة العممية  ،داعـ لمتعمـ الفردي والتنظيمي ( .كامؿ . ) 2335 ،

وعمى الرغـ مف أف ىناؾ اتفاقا عمى أف الخصائص المذكورة تحسف مف مقاييس األداء ،ولكف كيفية قياس

األداء في الواقع ال تزاؿ عممية مبيمة وتمثؿ "الصندوؽ االسود" لمعديد مف المنظمات ،ال سيما اف مقاييس األداء
المستخدمة في منظمو ما قد ال تكوف مالئمة لشركة أخرى لدييا وضعا مختمفا أو مجموعة مختمفة مف ظروؼ ( .

) Gitman , 2000

اف تحديد أداء المنظمو يعتمد بشكؿ كبير عمى ىدؼ المنظمو واإلستراتيجية وبالتالي فيو فريد مف نوعو ،

وتشمؿ مقاييس األداء الرئيسية لمعديد مف المنظمات عادة مجموعة مف المقاييس مكونة مف فئتيف رئيسيتيف:
المقاييس المالية و المقاييس غير المالية. ) Gilbert , 1993( .
المقاييس المالية التقميدية

وينعكس األساس االقتصادي لممقاييس المالية في تعريؼ المحاسبة" ...عممية تحديد وقياس وتوصيؿ

معمومات االقتصادية لمسماح بالحكـ واتخاذ الق اررات مف قبؿ مستخدمي المعمومات" (جمعية المحاسبة االميركي في
بياف لنظرية المحاسبة األساسية.)1966 ،
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وتيدؼ مختمؼ مقاييس األداء المالي لتقييـ فعالية وكفاءة التشغيؿ لالقساـ التي تستخدـ رأس الماؿ

والموارد لخمؽ قيمة لممساىميف  ،كما أنيا توفر المعمومات المالية لممستثمريف الحالييف والمحتمميف وغيرىـ مف
المستخدميف الميتميف مف خالؿ التقارير فصمية وسنوية المختمفو بما في ذلؾ الميزانية وصحائؼ ،وبيانات الربح

والخسارة وبيانات التدفؽ النقدي.

وتس تخدـ مجموعة متنوعة مف المقاييس المحاسبة المالية مف أجؿ تقديـ المعمومات  ،ومف ضمف أكثر

المقاييس استخداما ما يمي :األرباح ،والتدفؽ النقدي ،والعائد عمى االستثمار ( ،)ROIوالعائد عمى األصوؿ

( ،)ROAالعائد عمى حقوؽ المساىميف ( ،)ROEوالعائد عمى رأس الماؿ العامؿ ،واألرباح عمى االسيـ  ،وحصة

 /نسبة األرباح ،والعائد عمى المبيعات ،ودوراف األصوؿ ،والنفقات العامة  /نسبة المبيعات ،الخ &، Kaplan ( ،

) Klein , 1996

ويحتسب العائد عمى االستثمار ( )ROIبتقسيـ الدخؿ عمى االستثمار ،فاف كاف العائد عمى االستثمار

إيجابي فيشير إلى أف العائد عمى استثمار تجاوز تكمفة التمويؿ المؤسسة  ،العائد عمى الموجودات ( )ROAىي
نسبة الربحية يحسب بقسمة األرباح قبؿ الفوائد والضرائب إلى إجمالي الموجودات ومؤش ار عمى صحة المؤسسة

المالية العامة  ،اف ارتفاع العائد عمى األصوؿ المؤسسة يعني قدرتيا عمى جمع األمواؿ بشكؿ أكثر سيولة

وبأسعار زىيدة في األوراؽ المالية ألنيا توفر فرص أفضؿ عائد عمى االستثمار لممعنييف ،دوراف األصوؿ ()ATO

ىو مقياس لقيمة مبيعاتيا السنوية الناتجة عف كؿ دوالر مف األصوؿ (المبيعات  /األصوؿ) .العائد عمى حقوؽ

المساىميف ( )ROEىي نسبة الربحية مف صافي األرباح مقسوـ األسيـ ويوفر المساىميف مع مؤشر النسبية

لمعائد عمى ىذه االستثمار في المؤسسة .العائد عمى رأس الماؿ الموظؼ ( )ROCEيقوـ عمى أساس ما قبؿ

الضرائب األرباح (الدخؿ الصافي لمواليات المتحدة وكندا) ،باإلضافة إلى الفائدة ،مقسوما عمى رأس الماؿ العامؿ

في بداية السنة المالية ،وتركز أكثر المقاييس األخرى عمى مبيعات المؤسسة ،بما في ذلؾ العائد عمى المبيعات

وشامؿ النفقات العامة  /نسبة مبيعات .المقاييس المتعمقة ربحية السيـ والسعر  /األرباح نسبة ( )PEتتصؿ

مباشرة إلى سعر سيـ المؤسسة .نسبة السعر لمدخؿ لسيـ شركة ىو سعر السيـ في السوؽ مقسوما عمى كسب

الثابت لمسيـ الواحد (حسب آخر سعر معمف) .وسوؼ تختمؼ مع تقييـ السوؽ مف المخاطر التي ينطوي عمييا .

(. ) wills , 1997: 37 & ، Atkinson

عمى الرغـ مف وضوح موضوعيتيا فاف المقاييس المالية محفوفو بعدد مف القيود التي يجب ادراكيا ولربما

مف أبرزىا المقاييس المالية تبحث بنظرة رجعية وال تعكس نتائج اإلجراءات اإلدارية عمى المدى الطويؿ والمستقبؿ
 ،لذلؾ فانو في عالـ متغير قد يكوف مف الخطأ االفتراض بتكرار النتائج السابقة مع تغير الظروؼ ( Dorweiler

 ، ) Yakhou ,2005 & ،مف الناحية المثاليو فاف اليدؼ المقصود مف المعمومات المحاسبية المالية أف تقدـ
تقري ار موضوعيا لألحداث االقتصادية المؤسسة  ،ومع ذلؾ في الواقع فاف البيانات المالية ىي متطمبات قانونية
تؤكد باف ادارة المنظمو تقوـ بالممارسة المنظماتيو عمى اكمؿ وجو وتقدـ معمومات إضافية عف المنظمو وبالتالي

مصداقية اكبر لممنظمو.
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وقد يكوف االختيار الفعمي لمسياسات المحاسبية تعكس أىداؼ إدارة المنظمو في السبؿ التي قد تكوف أو ال

تكوف متفقة مع مصالح أصحاب المصمحة اآلخريف مثؿ خطط التعويض ومخططات المكافأة  ،عمى الرغـ مف أف

السياسات المحاسبية تسعى إلى تنظيـ مصالح اإلدارة بشكؿ وثيؽ مع المساىميف ولكف قد تكوف النتيجة الفعمية
لصالح تفضيؿ وسيمة مف المحاسبة عمى أخرى  ،اي تمؾ األساليب التي ىي األكثر احتماال إلظيار النتائج التي

تزيد مف دفعات المالية لمديريف المشرفيف عمى المحاسبة . )Hanger,1995&، Wheelen ( .

عمى سبيؿ المثاؿ ا ف استخداـ األرباح التشغيمية أو غيرىا مف المقاييس المالية كمقياس وحيد لمحوافز قد

يشجع االدارة عمى التركيز عمى المدى القصير وربما تشويو عممية اتخاذ الق اررات  ،وعمى سبيؿ المثاؿ،فاف اإلنفاؽ
الجاري عمى البحث والتطوير يقمؿ مف األرباح المحاسبية لمفترة ولكف يولد عائد كبير واف كاف ذلؾ غير مؤكد في
المستقبؿ  ،وليذا السبب فستميؿ االدارة إلى خفض مصاريؼ البحث والتطوير لتحسيف مقاييس االداء الربحية

عمى الرغـ مف أنيا تضحي عمى المدى الطويؿ (.)Hoffer,1982 & Cowen

وبناء عمى ىذه القيود فاف العديد مف وجيات النظر اتفقت عمى اىمية توسيع نطاؽ المحاسبة المالية

نموذج إلدراج تقييـ لالصوؿ غير الممموسة المؤسسة واألصوؿ الفكرية ،مثؿ منتجات عالية الجودة والخدمات،
ودوافع و الموظفيف مف ذوي الميارات (عف طريؽ قياس رأس الماؿ البشري) ،ومدى االستجابة التي يمكف التنبؤ

بو والعمميات الداخمية ،ورضى العمالء لتعكس األصوؿ و القدرات التي تعتبر بالغة األىمية لتحقيؽ النجاح اليوـ

والغد في البيئة التنافسية .

املعايري املضتخذهة يف تميين األداء:

بضوء مقاييس األداء يمكف الحكـ عمى مستوى األداء مف خالؿ المعايير التالية ( :الطيباوي) 92 ، 2312 ،

 المعيار التاريخي :يمثؿ مستوى األداء لمسنوات السابقة معيا ارً تاريخياً ،يعد ىذا المعيار فعاالً عندما يتـ

الحكـ عمى مستوى تحسف أو تدىور األداء عبر الزمف ،ولكنو ال يعطى مؤش ارً عف مستوى الرضا عف ىذا األداء.

 المعيار المستيدؼ :يعكس مستويات األداء المعقولة ،وتعد الجيات الحكومية ىذه المعايير المعيارية بضوء

تجربتيا السابقة.

 معيار األداء المنافس :تستخدـ الجيات الحكومية قواعد المقارنة معايير لألداء ،فيي تقارف األداء الفعمي

مع األداء المتحقؽ ألحد منافسي المؤسسة.

المعيار المطمؽ :وىي معايير نظرية ،كمعيار العيوب الصفرية الذي تطبقو الشركات اليابانية ،وقد ال يتحقؽ في

التطبيؽ لكنو يبقى معيا ارً تسعى المؤسسة لتحقيقو لتحسيف العمميات.
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العاللة بني رأس املال الفكري واألداء املايل :

تستمد العالقة بيف رأس الماؿ الفكري واألداء المالي جذورىا مف ضرورة توجو منظمات األعماؿ نحو تقييـ

رأس الماؿ الفكري وتحديد مستوى إسيامو في تفسير تبايف ربحيتيا  ،ودور ذلؾ في كسب المزيد مف المزايا
التنافسية التي ما إفْ إستمرت عمى ذلؾ حتى تحولت الى مزايؿ تنافسية مستدامة تعكس مستويات أداء متقدمة

لمنظمات األعماؿ في بيئة تنافسيتيا سريعة التغيير .

فمـ تعد معايير المحاسبة المالية التقميدية وحدىا قادرة عمى تقدير القيمة الحقيقية الصحيحة لممنظمة

بتركيزىا عمى قياس قيمة الموجودات المادية دوف نظيراتيا المعرفية غير الممموسة وما تضفيو مف قيمة إضافية

متوقعة تسيـ في تفسير قسـ كبير مف تبايف ربحية منظمات األعماؿ بوصفيا بعداً رئيساً مف أبعاد أدائيا المالي.

)(Fathi, Farahmand and Khorasani, 2013: 9

وتأسيساً عمى ذلؾ  ،تحتاج منظمات األعماؿ التي تتطمع بأستمرار الى تحقيؽ مزايا تنافسية تتفوؽ فييا

عمى المنافسيف ليا في السوؽ  ،الى الوعي بحقيقة يتصؿ مضمونيا في أنو يتعذر عمييا تحقيؽ ذلؾ المبتغى مالـ

ت وظؼ رؤوس أمواليا المتاحة لدييا مف الموارد المادية التي يجسدىا رأس الماؿ المادي بمعناه المالي  ،والموارد
المعرفية غير الممموسة التي يجسدىا رأس الماؿ الفكري بمكوناتو األساسية الثالث التي تتمثؿ في كؿ مف رأس

الماؿ البشري  ،ورأس الماؿ الزبائني  ،ورأس الماؿ الييكمي في تعزيز أدائيا بما فيو المالي بعد مواصمة كسب
مواقع تنافسية متقدمة في السوؽ تقترف بعدد مف المزايا التنافسية في مجاالتيا المختمفة (Iswati and

Anshori,2007:1396) .

وفي ىذا الخصوص  ،أثبتت العديد مف الدراسات السابقة (e.g., Bannany, 2008; Chen et al,

) 2005; Tan et al, 2007وجود عالقة طردية إيجابية التأثير وبداللة إحصائية بيف رأس الماؿ الفكري

واألداء المالي لمنظمات األعماؿ في مختمؼ البيئات واألسواؽ ) ، (Wang,2011:8-9األمر الذي يفرض عمى
منظمات األعماؿ قاطبة جدوى تشخيص رأس الماؿ الفكري المتاح لدييا وتقييمو ومعرفة تأثيراتو في أدائيا الحالي
والمتوقع عمى ٍ
حد سواء .
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عرض النتائح وهنالشتها :

املبحث الرابع /اجلانب العولي

يعالج ىذا المبحث نتائج األحصاء الوصفي لممتغيرات وعرض نتائج األختبار ومناقشة مضامينياعبرفقرتيف

رئيستيف وعمى النحو اآلتي تفصيمو :

ً
أوال :األحصاءات الىصفية للوتغريات

جرى تبني عدد مف أدوات التحميؿ الوصفي التي تألفت مف األوساط الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،والقيـ

القصوى والدنيا ،وقيمة المدى الذي يمثؿ حاصؿ الفرؽ بينيما.

يعرض الجدوؿ (  ) 3نتائج الوصؼ األحصائي لممتغيرات  ،والذي يتبيف منو أف الوسط الحسابي الخاص

بنسبة* قيمة رأس الماؿ الفكري الى مجموع الموجودات لمشركات المدروسة جميعيا بمغ ( )464.وبما يؤشر قيمة
فعمية لمموجود المعرفي المتراكـ لدى شركات العينة في سوؽ العراؽ لألوراؽ المالية ،مما يقود الى ضرورة دراسة

تأثير ىذا التبايف في قيمة رأس الماؿ الفكري عمى مستوى الشركات المدروسة في مستويات أداءىا المالي بالتركيز
عمى ربحية كؿ منيا وبداللة كؿ مف العائد عمى الموجودات والعائد عمى حؽ الممكية .

رأس الماؿ الفكري = القيمة السوقية – القيمة الدفترية

الجدوؿ(  ) 3نتائج األحصاء الوصفي لممتغيرات

التفاصيؿ

قيمة رأس

الماؿ الفكري
العائد عمى
الموجودات
العائد عمى
حؽ الممكية

الوسط الحسابي
Mean

األنحراؼ المعياري

أعمى قيمة

أدنى قيمة

المدى

Std. Deviation

Maximum

Minimum

Range

0.464

1.097

4.17

-0.29

4.46

0.06

0.075

0.34

0.004

0.34

0.103

0.085

0.37

0.01

0.36
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ً
ثانيا :إختبار الفرضيات

المساهمةىفيىسوقىالعراقىلألوراقىالمالوة

كرست الفقرة الحالية ألغراض اختبار فرضيتا البحث باستعماؿ أنموذج االنحدار الخطي في إطار جدوؿ تحميؿ

التبايف عمى وفؽ اآلتي :

 إختبار الفرضية األولى:
شكمت الفرضية األولى لمبحث إستنباطاً منطقياً لما تمخضت عنو مراجعة األدبيات بصدد العالقة بيف قيمة

رأس الماؿ الفكري واألداء المالي لمنظمات األعماؿ  ،خصوصاً في مجاؿ الربحية وقياساتيا بأستعماؿ العائد عمى

األستثمار في الموجودات والعائد عمى حؽ الممكية  ،مما ألزـ ضرورة صياغة فرضية محددة لألرتباط بيف

المتغيريف نصت عمى وجود عالقة إرتباط معنوية إحصائياً بينقيمة رأس الماؿ الفكري واألداء المالي بالتركيز عمى

بعد الربحية .

وبعد إجراء التحميالت األحصائية الالزمة وحساب معامؿ األرتباط الخطي البسيط بيف المتغيريف المدروسيف

ثبت كما ىو مبيف مف الجدوؿ (

4

) معنوية ىذه العالقة األيجابية القوية بيف المتغيريف معنوية تامة

( )P=0.000بعد أف كانت قيمة معامؿ األرتباط ( )3.632بالنسبة لمقياس الربحية األوؿ الذي جسده العائد عمى
الموجودات و( ) 453.بالنسبة الى مقياس الربحية الثاني الذي تمثؿ بالعائد عمى حؽ الممكية وبمستوى داللة

إحصائية ( ، )%5و تؤكد ىذه النتيجة األرتباط الخطي طردي األتجاه بيف المتغيريف المدروسيف وبما يقود الى

القوؿ بأف زيادة قيمة رأس الماؿ الفكري التي تمثؿ القيمة األضافية التي يبدييا السوؽ المالية لمشركة فوؽ قيمتيا

الدفترية لمتعبير عف قيمة موجوداتيا المعرفية غير الممموسة ،تؤدي الى إرتفاع مستويات الربحية بداللة كؿ مف
العائد عمى األستثمار في الموجودات والعائد عمى حؽ الممكية عمى التوالي  ،والعكس صحيح ،إذ مف المتوقع

تراجع مستوى األداء المالي لمشركات المدروسة بداللة ربحيتيا في حاؿ تراجؽ قيمة رأس الماؿ الفكري وبما يؤيد

صحة الفرضية األولى لمبحث ومنطقية إستنباطيا .

الجدوؿ(  ) 4نتائج إختباراألرتباط الخطي بيف قيمة رأس الماؿ الفكري والربحية
معامؿ األرتباط

قيمةtالمحسوبة

قيمةt

الجدولية

األختبار

العائد عمى الموجودات

.632

4.318

2.47

تاـ المعنوية (.sig ).333

العائد عمى حؽ الممكية

.450

2.665

1.70

معنوي ()=P.313

التفاصيؿ

R

معنوية

 إختبار الفرضية الثانية:

يحتاج إختبار الفرضيات توظيؼ أساليب األستدالؿ األحصائي بما فييا نماذج األنحدار الخطي بيف

المتغيرات ،إذ أف األرتباط اليعمؿ عمى قياس العالقات السببية بيف المتغيرات ،وعمى ىذا األساس وبيدؼ التثيت

مف نتائج الجيود ال معرفية السابقة بشأف فرضية التأثير المستنبطة مف النظرية ،جرت صياغة فرضية إنصرفت الى
قياس التأثير المتوقع لقيمة رأس الماؿ الفكري في ربحية الشركات المدروسة عينة البحث.
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ويبيف الجدوؿ (  ) 5نتائج إختبار عالقة األنحدار بيف قيمة رأس الماؿ الفكري كمتغير تفسيري والربحية

كمتغير إستجابة جرى قياسو بأستعماؿ مؤشريف ىما العائد عمى الموجودات والعائد عمى حؽ الممكية لرفع مستوى

كفاءة األختبار والتحقؽ التجريبي مف دقة النتائج عمى نحو أفضؿ  ،وقد أثبتت نتائج األختبار وجود تأثير تاـ

المعنوية إحصائياً لقيمة رأس الماؿ الفكري في العائد عمى األستثمار بالموجودات كمقياس لمربحية  ،إذ يتوقع أف

يزداد معدؿ العائد المذكور بمقدار يعادؿ قيمة معامؿ بيتا البالغة ( )344.لو إزدادت قيمة رأس الماؿ الفكري بوحدة

واحدة وبما يعكس إتجاه العالقة الصحيحة بيف المتغيريف  ،وقد فسر تبايف قيمة رأس الماؿ الفكري مف تبايف

العائد عمى الموجودات ما نسبتو ( )433.بداللة معامؿ التحديد أو التفسير تاـ المعنوية كذلؾ عمى وفؽ إنموذج

األختبار المستعمؿ  ،ولعؿ الباقي مف التبايف تفسره متغيرات أخرى خارج األنموذج الحالي والتي مف المؤمؿ أف

تصمح أساساً ألجراء دراسات مستقبمية الحقة في ىذا الخصوص .

كما أكدت نتائج األختبار مرة أخرى معنوية تأثير قيمة رأس الماؿ الفكري في ربحية الشركات المدروسة

عندما جرى األختبار بعد قياسيا بموجب العائد عمى حؽ الممكية  ،إذ يظير مف الجدوؿ (  ) 5أف التغيير المعنوي
بنسبة داللة إحصائية ( )%5في قيمة رأس الماؿ الفكري بوحدة واحدة يقود الى تغيير طردي مقابؿ قدره ()335.

بداللة معامؿ بيتا في قيمة العائد عمى حؽ الممكية  ،مما يفضي لمقوؿ بأف ربحية الشركات مرىونة في جانب منيا

بأرتفاع قيمة الموجودات المعرفية لمشركات المدرجة في سوؽ العراؽ لألوراؽ المالية  ،وذلؾ بعد أف فسر تبايف

قيمة رأس الماؿ الفكري مانسبتو ( ) 232.بداللة معامؿ التحديد مف تبايف العائد عمى حؽ الممكية بعد أف كاف كؿ
مف النموذج الكمي لألختبار ومعامؿ التحديد معنوياً بمستوى الداللة المذكور نظ ارً ألرتفاع قيمة إحصاءةاألختبار

( )Fالمحسوبة ( )7.132أزاء قيمتيا الجدولية البالغة (  ، ) 4.23وىذا يدلؿ في النتيجة النيائية الى صحة
الفرضية الثانية لمبحث وسالمة ما بنيت عميو مف وجود عالقة حقيقية صحيحة طردية األتجاه بيف قيمة رأس

الماؿ الفكري واألداء المالي لمشركات بداللة ربحيتيا .

الجدوؿ(  ) 5نتائج إختبار تأثير قيمة رأس الماؿ الفكري في الربحية
التفاصيؿ

العائد عمى حؽ الممكية

العائد عمى الموجودات
القيمة

معنوية األختبار

القيمة

معامؿ إنحدار قيمة رأس الماؿ الفكريβ1

344.

إحصاءةاألختبار tالمحسوبة

تاـ المعنوية

335.

4.318

()=P.333

2.665

قيمة tالجدولية

2.47

معامؿ التحديدR2

433.

إحصاءةاألختبار Fالمحسوبة
قيمة Fالجدولية

18.649
7.64

معنوية األختبار
معنوي ()=P.313

1.73
تاـ المعنوية()=P.333

.202
7.102
4.23

معنوي ()=P.313
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ً
أوال :األصتنتاخات

املبحث اخلاهش /األصتنتاخات والتىصيات

 يمارس رأس الماؿ الفكري دوره الحاسـ في تعزيز مستويات األداء المالي لمنظمات األعماؿ بالتعاضد مع نظيره
إف لـ يكف األكبر في تبرير إستثمارات تمؾ
المالي مف أنو يمثؿ قيمة الموجود المعرفي الذي بات يشغؿ حي ازً كبي ارً ْ
المنظمات في موجوداتيا كافة بما فييا الموجودات غير الممموسة وقيمة األستثمارفييا .

 أكدت نتائج التحميؿ صالحية أنموذج األختبار في تفسير العالقة بيف قيمة رأس الماؿ الفكري واألداء المالي
لمشركات المدروسة عينة البحث بالتركيز عمى ربحيتيا والتنبؤ بأتجاىاتيا المستقبمية المتوقعة بعدما أثبتتو نتائج

األنحدار مف معنوية إحصائية بيف المتغيرات المدروسة في ظؿ تكرار عممية األختبار نظ ارً لتعدد قياسات الربحية

عبر إستعماؿ مقياسي العائد عمى الموجودات والعائد عمى حؽ الممكية  ،ومف ثـ األتجاه الطردي المشفوع بقوة

العالقة بيف المتغيريف المدروسيف .

 وىذا يعني أف الموجودات المعرفية لمشركات المدروسة وما تحممو مف قيمة في سوؽ العراؽ لألوراؽ المالية ،
عمى الرغـ مف عدـ تضمينيا في القوائـ المالية لتمؾ الشركات  ،فسرت تبايف كؿ مف العائد عمى الموجودات
والعائد عمى حؽ الممكية بوصفيا المقياسيف األساسييف المستعمميف في قياس ربحية الشركات الخاضعة لمدراسة

تفسي ارً لربما يستدؿ منو إتاحة فرصة تحقيؽ عوائد عالية عمى األستثمار في مختمؼ الموجودات واألسياـ في
تغطية كمؼ الحصوؿ عمى تمؾ الموجودات وبما يقود الى تحقيؽ قيمة مضافة يستحوذ فييا األستثمار في رأس

الماؿ الفكري وقيمتو المتحققة تبعاً لذلؾ عمى حي ازً كبي ارً أو قد يكوف األكبر مقارنة مع األستثمار في بقية

الموجودات .

 إف إسياـ قيمة رأس الماؿ الفكري في تفسير تبايف ربحية عينة الشركات المدرجة في سوؽ العراؽ لألوراؽ
المالية إنما تدؿ في حقيقتيا  ،بشكؿ أو بءخر  ،الى تأثير المكونات األساسية لرأس الماؿ الفكري سواء رأس الماؿ

البشري  ،أو رأس الماؿ التنظيمي  ،أو رأس الماؿ الزبائني في مستويات الربحية مقياساً ألداء تمؾ الشركات.

ثانيا  :التىصيات :

 ينبغي لمشركات المساىمة في سوؽ العراؽ لألوراؽ المالية بدراسة إمكانية تضميف قوائميا المالية قيمة

موجوداتيا المعرفية نظ ارً ألرتباطياالمباشر  ،حاليا حاؿ بقية الموجودات  ،بمستويات األداء المالي لتمؾ الشركات
ومثيالتيا بعدى الرجوع الى المعنييف كافة في ىذا المجاؿ والبحث في إمكانية الفوز بتشريع مالي يقضي بذلؾ في

إطار األصوؿ واألعراؼ والمبادئ المحاسبية عالوة عمى النظـ المحاسبية ذاتيا .

 وعمى ىذا األساس  ،مف غير الصحيح إغفاؿ الدور الحيوي الذي يمعبو األستثمار في الموجودات المعرفية غير
الممموسة أو رأس الماؿ الفكري أسوة بنظيره المالي في تعزيز ربحية منظمات األعماؿ ورفع مستويات األداء فييا

ومف ثـ محاولة الحفاظ عمى تحقيؽ قيـ سوقية تفوؽ القيـ الدفترية وبما يفضي الى تحقيؽ قيـ عالية ل أرس الماؿ
الفكري تنعكس إيجاباً عمى األداء المالي لعموـ منظمات األعماؿ في بيئة أسواقيا المالية .
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The role of intellectual capital in promoting financial performance
anapplied study on a sample of the companies listed inIraq stock
exchange
Abstract
The interest in the intellectual capital and its development is a civilized
necessity imposed by the requirements of the times and cannot imagine an advanced
society in its potential productivity in poor efficiency of human capital,and features
the work environment change permanently, putting management of financial
companies against a constant challenge toward cope with new developments in this
changing environment and this is not taken unless owned by these companies a
qualified human resources and the provision of Culture organizers have, which
manifested itself with the research problem by the following two questions:
1. Did the intellectual capital value specific financial and quantifiable data on
the use of the financial situation of the companies and their financial markets
environment?
2. Did the value of intellectual capital in the event of corporate profitability
measured explain variation as one in which the dimensions of the financial
performance are materialized?
The aim of the research into the possibility of measuring intellectual capital
quantitative research into the possibility of measuring intellectual capital using
quantitative measurements of financial sense to try the financial evaluation of the
intangible assets of the knowledge of thecompanies studied sample. Experimental
Investigation of the relationship between the value of the intellectual capital and the
profitability of a number of Iraqi companies listed and traded in the Iraqi market
for securities and to investigate the nature of that relationship, thedirection and the
significance.
The research sample is consisted of (30) of the total company Iraqi companies
listed and traded in the Iraqi, which are (73) companies in 2012. The most
prominent results are the validity of the model test in the interpretation of the
relationship between the value of intellectual capital and financial performance of
the companies studied focusing on profitability, and forecast the trends expected
future after he demonstrated regression results of statistically significant between
the variables studied in the light of repeat testing process because of the multiplicity
of measurements of profitability through the use of standard return on assets and
return on the right of ownership, and then the direction as supplemented strongly
exponential relationship between the two variables studied. With regard to the
recommendations of the research, it has emerged; including the need to investigate
the question of whether it was possible to conduct prospective studies focused on the
study of each component of intellectual capital, individually and collectively, with its
effect on the financial performance and then find out the most influential
component in it.
Key words: intellectual capital, market value, book value, financial performance,
return on investment, return on the right of ownership.

