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 المستخمص 
ات االعمال, ــة منظمــي ربحيــري فــال الفكــرأس الم ةــعالقد ــى تحديــث الـــيهدف البح

ى مدى توافر متطمبات رأس المال الفكري بمكوناته ـــالتعرف عم اللـــذلك من خو 
الثالثة ) البشري و الهيكمي و الزبائني( في تحقيق الربحية, إذ تمحورت مشكمة البحث 

عينة  في بيان هل هناك أستثمار و توظيف حقيقي لرأس المال الفكري في الشركة
أعتمد الباحث المنهج لالتصاالت , و ي شركة زين العراق تم تطبيق البحث فالبحث, و 

تم أجراء من خالل عمل أستبانة معمومات, و  الوصفي التحميمي, و تم جمع البيانات
( موظف 051تحميل أحصائي لعينة من العاممين داخل الشركة المبحوثة و البالغة )

رع بغداد فقط و بمختمف المناصب ف في الشركة داخل فـــ( موظ511ي )ـــن أجمالــم
 االقسام خالل فترة ثالث شهور, و 
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الوسط )النسبة المئوية،( SPSSالبرنامج اإلحصائي)أعتمد الباحث في البحث  وقد
الؼ ، معامؿ االرتباط البسيط و ػػػػؿ االختػػػياري ، معامػػراؼ المعػػي ، االنحػالحساب

&  T( ، االنحدار الخطي البسيط و المتعدد و اختبار R2)د ػػػؿ التحديػػػمعامالمتعدد ، 
كانت النتائج التي توصؿ الييا الباحث أف أبعاد رأس الماؿ الفكري تؤثر ( و  Fواختبار

في ربحية منظمات االعماؿ بنسب متفاوتة و بصورة أيجابية و كاف ىنالؾ مسوغ 
تباط ذات داللة معنوية منطقي لقبوؿ الفرضيات، التي أشارت إلى وجود أثر وعالقة أر 

بينيما ، فإجمالي ابعاد رأس الماؿ الفكري أظير عالقة معنوية قوية ، وكذلؾ بالنسبة 
البعاد رأس الماؿ البشري ، الييكمي ، الزبائني. و في ذات الوقت تـ مالحظة 
االنخفاض في مستوى نفقات التدريب و التطوير لمموظفيف، كما وعممت الشركة عينة 

االىتماـ بأستقطاب موظفيف كفوئيف لدييـ خبرة كبيرة في الوظائؼ البحث عمى 
يف ػػف الموظفػػة مػػػع مجموعػػػالمطموبة و عممت الشركة عمى تنفيذ حمقات نقاشية تجم

تمبية وة والضعؼ و ػػػاط القػػساـ لمناقشة أخر مستجدات العمؿ وتحديد نقفي مختمؼ االق
ـ البحث بعدد ػػواختت ة.ػػصحيعمؿ مناسبة و مف أجؿ توفير بيئة  أحتياجات الموظفيف

رأس الماؿ الفكري والعمؿ عمى تطويره  مف التوصيات ومنيا ضرورة ادراؾ قيمة
ايضأ تبني سياسات استثمارية لتحقيؽ مستوى عالي مف االرباح و  المحافظة عميوو 

موسعة مف اجؿ خمؽ عوائد عمى موجوداتيا لتحقيؽ صافي ارباح بعد الضريبة مما 
 يعطي قوة وقيمة اكبر لمشركة. 

 رأس الماؿ الييمكي، رأس الماؿ البشري، ، رأس الماؿ الفكري : الكممات المفتاحية
 .رأس الماؿ الزبائني،الربحية

Abstract: 
The research aims to determine the impact of intellectual capital on 

the profitability of business organizations, by identifying the 

availability of intellectual capital requirements with its three 

components (human  capital, structural capital and customer capital) 

in achieving profitability, as the research problem focused on showing 

whether there is real investment and employment For the intellectual 
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capital in the company, the research was applied in Zain Iraq Telecom 

Company, and the researcher adopted the descriptive analytical 

approach, and the data was collected through the work of an 

information questionnaire, and a statistical analysis was conducted for 

a sample of workers within the investigated company, which 

amounted to (150 ) One of the total (500) employees in the company 

within the Baghdad branch only and in various positions and 

departments during a period of three months. The researcher has 

adopted the statistical program(SPSS) in the research. With the tools 

(Percentage, mean, standard deviation, coefficient of variation, simple 

and multiple correlation coefficient, coefficient of determination (R2), 

simple and multiple linear regression, T & test and F test) and the 

results reached by the researcher were that the dimensions of 

intellectual capital affect the profitability of business organizations in 

varying proportions and in a positive way, and there was a logical 

justification to accept the hypotheses, which indicated the existence of 

an impact and a significant correlation between them, the total 

dimensions of intellectual capital showed a strong moral relationship, 

as well as for the dimensions of human, structural, and customer 

capital. At the same time, there is decrease in the level of training and 

development expenses for employees were noted. The company also 

worked on attracting qualified employees with great experience in the 

required jobs. The company worked to implement seminars that 

brought together a group of employees in various departments to 

discuss the latest work developments and Identify strengths and 

weaknesses and meet the needs of employees in order to provide an 

appropriate and healthy work environment. 

Keywords: intellectual capital, human capital, structural capital, 

customer capital, profitability. 

 المقدمة :
الماؿ الفكري وتطبيقاتو اساس نجاح المشروعات ، فيو يسيـ في تأسيس  يعد رأس

لذا مكانة راسخة تضمف لممشروعات البقاء واالستمرار في بيئة االعماؿ الحالية ، 
يالحظ أف المجتمعات المتقدمة لـ تحرز تقدميا اال بفضؿ اعتمادىا عمى المفكريف 

وتعتبر الربحية التي ىي عبارة عف عالقة بيف  ,والمبدعيف واصحاب العقوؿ المنتجة
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األرباح التي تحققيا المشروعات واالستثمارات التي ساىمت في تحقيقيا وىذا ىدؼ 
تتطمع لتحقيقو إدارات المنظمات ، لكونو مقياس أساسي لمحكـ عمى كفائتيا ، 

اسات وفاعميتيا في استخداميا لمواردىا ، فيي تمثؿ صافي نتائج عدد كبير مف السي
والقرارات ، وبالتالي تعتبر مؤشرا ألداء إدارة المنظمة وفي ضوء ذلؾ تحددت مشكمة 
البحث لتوضيح ما ىو مستوى االىتماـ بأستثمار رأس الماؿ الفكري في شركة زيف 

 العراؽ .
 المبحث االول : منهجية البحث

 

 مشكمة الدراسة أوأل : 
رأس الماؿ الفكري في تحسيف ربحية  عالقة ىيتجمت مشكمة البحث الرئيسية )ما 

 حيث يمكف بمورة مشكمة البحث في التساؤالت االتية :( الشركة المبحوثة
 ربحية الشركة عينة البحث ؟في  مكونات رأس الماؿ الفكري عالقةما مدى  .1
 ىؿ ىناؾ أستثمار و دور حقيقي لرأس الماؿ الفكري في الشركة المبحوثة ؟ .2
ي )رأس الماؿ البشري و الييكمي أس الماؿ الفكر لمكونات ر  عالقةىؿ ىنالؾ  .3

 الزبائني( في ربحية الشركة عينة البحث ؟و 
 أهمية البحثثانيأ : 

تنبع اىمية البحث بانيا تعالج موضوع مف اىـ الموضػوعات المعاصػرة سػواء عمى 
 مسػتوى السػاحة المحمية أو العالمية ، و تكمف أىمية ىذا البحث في الجوانب التالية:

تنبع أىمية البحث مف أىمية موضوع رأس الماؿ الفكري بوصفو أحد  .1
الموضوعات الحيوية لما لو مف دور في تحقيؽ القيمة االقتصادية داخؿ 

 الشركة.
دراؾ أىميتو كعنصر  .2 مساعدة إدارة الشركة في تقييـ رأس الماؿ الفكري وا 

 رئيس في تحسيف االداء المالي فييا وخمؽ القيمة لمزبائف.
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يح ػػػػاـ وتوضػػػػؿ عػػاعدة في وضع البرامج لتطوير رأس الماؿ الفكري بشكالمس .3
مدى أىمية االستثمار في ىذه االصوؿ بيدؼ االرتقاء بمستوى االداء المالي 

 لمشركة المبحوثة.
 ثالثأ : أهداف البحث

 :يسعى ىذه البحث الى تحقيؽ االىداؼ االتية 
مكونات رأس الماؿ الفكري بمكوناتو الثالثة في ربحية  عالقةالكشؼ عف  .1

 الشركة المبحوثة.
بياف عالقة االرتباط بيف أستثمار رأس الماؿ الفكري و ربحية الشركة  .2

 المبحوثة.
التحقؽ مف الشركة المبحوثة فيما إذا تعمؿ عمى توظيؼ حقيقي لرأس الماؿ  .3

 .الفكري بمكوناتو الثالثة
 خامسأ : فرضية البحث

 ينطمؽ البحث مف الفرضية الرئيسية و مفادىا مايأتي :
توجد عالقة أرتباط طردية معنوية ذات داللة أحصائية بيف  : االولىالفرضية 

لمشركة المبحوثة و يتفرع منيا الفرضيات الفكري و الربحية رأسماؿ االستثمار في 
 الفرعية التالية:

ئية بيف أستثمار رأسماؿ البشري ة ذات داللة أحصاػػاط طرديػػالقة أرتبػػتوجد ع . أ
 شركة المبحوثة.الوربحية 

توجد عالقة أرتباط طردية ذات داللة أحصائية بيف أستثمار رأسماؿ الييكمي  . ب
 لشركة المبحوثة.او ربحية 

   توجد عالقة أرتباط طردية ذات داللة أحصائية بيف أستثمار رأسماؿ الزبائني ج. 
 لشركة المبحوثة.اربحية و     
ة لرأس الماؿ الفكري في ػػػػة أحصائيػػػػػذو دالل ةػػػػمعنوي ةػػػػعالقد ػػػػوجت : الثانيةالفرضية 

 ربحية الشركة المبحوثة ِإذ يتفرع منيا الفرضيات الفرعية التالية:



 

 

 0202كانون االول     -العدد الرابع   -المجلد األول   -  ISSN 2709-  2852–مجلة العلوم المالية والمحاسبية              

 

 
 

 

 

 

6 

 

ذو داللة أحصائية لرأس الماؿ البشري في ربحية الشركة  ةمعنوي عالقة توجد . أ
 المبحوثة .

ذو داللة أحصائية لرأس الماؿ الييكمي في ربحية الشركة  ةمعنوي عالقة توجد . ب
 المبحوثة.

ذو داللة أحصائية لرأس الماؿ الزبائني في ربحية الشركة  ةمعنوي عالقة توجد . ج
 المبحوثة.

 : حدود البحث سادسأ
 :يمكف تحديد حدود البحث مف خالؿ ما يأتي 

الحدود المكانية: تـ اختيار شركة زيف العراؽ الكائنة في محافظة بغداد حصرًا  .1
 بوصفيا الحدود المكانية 

الحدود الزمانية: فيما يتعمؽ بالتحميؿ االحصائي فقد تـ أجراء االختبار في  .2
 ولمدة ثالثة شيور في الشركة عينة البحث. (2021)مطمع سنة 

رية في العامميف في الشركة عينة البحث الحدود البشرية: تتمثؿ الحدود البش .3
  في مختمؼ االختصاصات و المناصب.

 : أساليب جمع البيانات سابعأ
 يتمثؿ أسموب جمع البيانات وفؽ طريقتيف :

الجانب النظري: اعتمد البحث في تغطية الجانب النظري عمى ما توفر مف  .1
واألجنبية التي مراجع مكتبية والكترونية تمثمت بالمصادر العممية العربية 

شممت الكتب والدوريات والرسائؿ واألطاريح الجامعية ذات الصمة المباشرة 
 بمتغيرات البحث.

الجانب العممي: اعتمد الباحث في الحصوؿ عمى البيانات المتعمقة بالجانب  .2
 العممي مف خالؿ ما يمي:

ِإذ توضح صياغة االستبانة مدى قدرتيا عمى التشخيص وقياس  االستبانة: . أ
و قد تـ  تغيرات البحث الرئيسية والفرعية وتـ إخراج االستبانة بشكميا النيائيم
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 عميا داخؿ الشركة عينة البحث و كذلؾ عمى الموظفيف العرضيا عمى االدارة 
ولـ تتـ ميمة الباحث في تصميـ االستبانة اال بعد أف أخضعت اختبارات 

 شروط البحث العممي. 
 ظيرت النتائج كاالتي: و قد تـ أجراء تحميؿ الثبات و

 جدوؿ(1)
 معامؿ الثبات لممقاييس المستخدمة في االستبانة

 معامؿ الثبات المتغير
 0.84 رأس الماؿ البشري
 0.69 رأس الماؿ الييكمي
 0.81 رأس الماؿ الزبائني

 0.81 الربحية
    0.79                      معامؿ الثبات لجميع المحاور

 ( SPSSأعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج )المصدر : مف 
 

استطاع الباحث مف خالليا االتصاؿ المباشر بالقائميف  المقابالت الشخصية: . ب
عمى الواقع الميداني مف خالؿ الحوار والمناقشة مع المبحوثيف حوؿ متغيرات 

 البحث 
 : أساليب تحميل البيانات ثامنأ

 في أحتساب االتي : SPSSتـ االعتماد عمى البرنامج االحصائي 
 و الوسط الحسابي. النسبة المئوية .1
 .االنحراؼ المعياري .2
 االىمية النسبية أو الوزف النسبي. .3
معامؿ االختالؼ : يستعمؿ لمقارنة درجات تشتت مجموعتيف أو أكثر مف  .4

 الحسابي وسطياالقيـ عف 
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العالقة بيف معامؿ االرتباط البسيط و المتعدد : لقياس وتحديد قوة وطبيعة  .5
 متغيرات.

: يوضح مقدار التغيرات الحاصمة في المتغير المعتمد التي  معامؿ التحديد .6
 مف الممكف تفسيرىا عف طريؽ المتغير المستقؿ.

 .F)( واختبار )Tاالنحدار الخطي البسيط و المتعدد ، اختبار ) .7
 المبحث الثاني : االطار المفاهيمي لمبحث
 أوأل : مفهوم رأس المال الفكري ونشأته 

قد أتسع نطاؽ ىذا المفيوـ ليشمؿ االمكانات المادية و المالية و المعنوية و الثقافية و 
الذىنية جميعيا المتاحة لممنظمة. و ال يشكؿ كؿ العامميف في المنظمة رأس الماؿ 

و أنما يطمؽ ىذا المصطمح عمى قيمة معرفة و ميارات العامميف بالنسبة  ،الفكري
لتكويف ثروات المنظمة، فالباحث الكيميائي الذي يخترع دواء ميـ او مدير المصنع 
الذي يقمؿ مف وقت الدورة االنتاجية بمصنعو ىؤالء امثمة عف رأس الماؿ الفكري 

 .2000 : 10))عبيد، 
إلى رأس الماؿ الفكري مف أجؿ إدارة عممياتيا، وتعددت  اذ أف كؿ المنظمات تحتاج

التعاريؼ التي أعطيت لمفيـو رأس الماؿ الفكري ، كما تعددت مسمياتو و مصطمحاتو 
فمنيا : الموجودات غير الممموسة ، رأس الماؿ غير الممموس ، رأس ماؿ المعرفة ، 

كف أكثر المصطمحات رأس الماؿ الفكري االستراتيجي ، و رأس الماؿ الرقمي ، ول
استعماال و شيوعا ىو رأس الماؿ الفكري . اذ يعيش العالـ فترة غير مسبوقة مف 
التغيير والتطوير المستمر، وقد أدى االنحسار التدريجي لعصر الثورة الصناعية 
واالنطالؽ نحو االقتصاد القائـ عمى المعرفة إلى ظيور منظمات األعماؿ المبنية 

ومات، والتي تعتمد في المقاـ األوؿ عمى الخبراء والمتخصصيف عمى المعرفة والمعم
 (. 64:  2006والمبدعيف وذوي القدرات المعرفية المتميزة )عبده، 
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رأس الماؿ الفكري أنو المظمة التي تنظوي تحتيا إدارة Ross : 2001) ووصؼ ) 
لى حيازة المعرفة بكونيا المحرؾ والطاقة الدافعة ليا، ويشير راس الماؿ الفكري إ

المعرفة وتطبيؽ الخبرات والميارات واألدوات داخؿ المنظمة لتحقيؽ استراتيجياتيا 
((Ross : 2001,23 .  2017و قد عرفة )،Tumwine, Noxin  رأس الماؿ الفكري )

مجموعة الموجودات المعرفية التي تستخدميا المنظمة في اعماليا لخمؽ القيمة و 
تحسيف وضعيا التنافسي بيف الشركات خالؿ ما يضاؼ مف قيمة الصحاب المصمحة 

 المحدديف.
 ثانيأ : مكونات رأس المال الفكري 

و وأنواعو. وىذا اإلختالؼ تختمؼ وجيات النظر اإلدارية والمحاسبية مف حيث مكونات
يعود إلى مؤىالتيـ العممية سواء أكانت اقتصادية أـ محاسبية أـ إدارية، وكؿ فرد 

وفيما يمي أىـ مكونات رأس  ينظر إلى جانب المعرفة الذي يدخؿ في دائرة اىتماماتو،
 (.Florinda et al.,2019 : 3الماؿ الفكري المتفؽ عميو )

يصنع رأس الماؿ الييكمي المعرفة الحقيقية التي يتـ  رأس المال الهيكمي: .1
جراءات  ، حيث يمثؿ جميع القيـ المنظمة االحتفاظ بيا في ىياكؿ وأنظمة وا 

 .عندما تغمؽ األضواء فييا في آخر يـو عمؿالمنظمة التي تبقى في 
يتمثؿ رأس الماؿ البشري في المعرفة الضمنية و الخبرات  رأس المال البشري: .2

ولكنو  منظمةوالميارات التي يتمتع بيا الموظفيف ، وىو يمثؿ مورد دخؿ لم
 (.Szelągowski, 2019 : 208ليس ممكا ليا )

ويتمثؿ رأس الماؿ الزبائني في قيمة عالقة المنظمة مع رأس المال الزبائني:  .3
يـ، والمورديف ئوال ي ينتجيا مستوى رضا الزبائف والزبوف، إذ ىو القيمة الت

والجيات الخارجية األخرى، وما استطاعت المنظمة مف بنائو مف عالقات 
إف ىذه العالقات التي ( 27:  2007 متميزة مع ىذه األطراؼ )الممكاوي،

تبنى بيف المنظمة وعناصر بيئتيا الخارجية تكوف ذو أىمية كبيرة وقيمة 
(.(13: 2003, Jean 
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 (.(Stewart, 2010: 32رأس الماؿ الفكري في ثالثة مكونات  Stewartصنؼ كما و 
وىو يحظى بأىمية كونو المصدر األساسي لالبتكار رأس المال البشري:  .1

والتجديد في المنظمة، وذلؾ لما يتمتع بو األفراد مف المقدرة العقمية والميارات 
 .الحموؿ العمميةوالخبرات والمعنويات الالزمة، إليجاد 

يتضمف القدرات التنظيمية لممنظمة، التي تمبي  ورأس المال الهيكمي :  .2
طمبات المستفيديف مف خالؿ نقؿ المعرفة وتعزيزىا في الموجودات الفكرية 
الييكمية كنظـ المعمومات، وحقوؽ النشر والتأليؼ، وسمعة المنظمة، وبراءات 

 ات المستفيديف.االختراع، ومقاييس الجودة المراعية لحاج
ويشمؿ رضا الزبوف، والء الزبوف، االحتفاظ بالزبوف  رأس المال الزبائني : .3

 .تمكيف الزبوف ومشاركة الزبوف
 

  
 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

Stewart ( تصنيؼ رأس الماؿ الفكري لدى1شكؿ )   
Thomas A. Stewart, (2010). Intellectual capital: the new wealth of  

Organizations. New York, Doubleday / crown business. 
 

 رأس الماؿ الفكري

 رأس الماؿ الييكمي
.نظـ المعمومات 
والتأليؼ. حقوؽ النشر 
.سمعة المنظمة 
.براءات االختراع 
.مقاييس الجودة 

 رأس الماؿ البشري
.القدرات العقمية 
.الميارات 
الخبرات 

 

الماؿ الزبائني رأس  
.رضا الزبوف 
.والء الزبوف 
.االحتفاظ بالزبوف 
.تمكيف الزبوف 
.مشاركة الزبوف 
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 رأس المال الفكري ثالثأ : خصائص
مجموعة خصائص رأس الماؿ الفكري عمى النحو  2011 : 23 )الشربيني، ( ذكر
 :التالي
 الخصائص التنظيمية:  .1

 -وترتبط ببيئة المنظمة التي تتضمف:
 ات اإلستراتيجية اإلدارية. ػػػيع المستويػػػػي جمػػػري فػػػػاؿ الفكػػػػرأس المد ػػػتواج -
 المرونة في نوعية اليياكؿ والتي تساعد عمى التجديد المستمر مف خالؿ األفراد.  -
 البعد عف المركزية اإلدارية بشكؿ كبير. -

 : الخصائص المهنية .2
 -( :2008 :22وترتبط بممارسة العناصر البشرية داخؿ التنظيـ وتتضمف )السعيد، 

امتالؾ العديد مف الميارات المينية النادرة والخبرات المتراكمة بحيث مف   -
 الصعب استبداليـ.

 التمتع بدرجة تعمـ تنظيمي عالية . -
لصناعة ِإذ اف رأس الماؿ الفكري يتبنى فكرة او سموؾ جديد خاصية االبداع:  .3

المنظمة او لغرض الوصوؿ لحصة سوقية معينة ضمف بيئتيا ِإذ اف مصادر 
االبداع تتنوع داخؿ المنظمة و اف ىناؾ االبداع التكنولوجي وخالصات 

 (.Areiqat, 2019: 7براءات االختراع والمصادر )
وترتبط بالعنصر البشري و بنائو الذاتي ، الخصائص السموكية والشخصية:  .4

 و تتضمف: 
يميؿ رأس الماؿ الفكري الى تحمؿ المخاطرة في بدء العمؿ بدرجة كبيرة ،  . أ

 واإلقداـ عمى األعماؿ واألنشطة المجيولة التي تتسـ بعدـ التأكد.
االستفادة مف خبرات األخريف ومبادرتيـ بتقديـ األفكار البناءة ) االنفتاح  . ب

 عمى الخبرة(.
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 المنظماترابعأ : أليات بناء رأس المال الفكري في 
يمكف أف تحقؽ المنظمات النتائج المرغوبة مالـ تمتمؾ أساليب تنمية وبناء رأس ال

وبالشكؿ الذي يسيـ في إضافة قيمة لممنظمة وميزة تنافسية مستدامة،  ، ماليا الفكري
ج فعاؿ لبناء رأس الماؿ الفكري ( نموذLinda & Jennifer , 2009 : 2قد قدـ )و 
 القياـ بالخطوات التالية : الذي يتطمب مف المنظمةو 
وضع معايير اداء عالية الجودة لمجميع مع االستمرار بتطويرىا و اضافة التحديثات  .1

عمييا مف خالؿ القياـ بعممية تحميؿ الموقؼ الحالي لممنظمة مقابؿ الموقؼ الذي 
 .اليوتطمح 

 المسؤوليةذات مستوى عالي مف القياـ بتطوير العامميف مف خالؿ تكميفيـ بميمات  .2
و باتباع اسموب التعاقب او التدوير  ،كي تجعميـ في تحدي مستمر مع بيئة العمؿ

مع ضرورة الحرص عمى اف يبقى الجميع في حالة تعمـ  (Job Rotation)الوظيفي 
 مستمر. 

تعديؿ كؿ واجية مف واجيات المحيط بالعمؿ مثؿ ثقافة المنظمة و ىيكميا التنظيمي  .3
 ية البناء و التطوير.و سياستيا لتسييؿ عمم

توظيؼ أفراد مناسبيف لحؿ مستويات المنظمة بموىبة جديدة و  تزويد كؿ مستوى مف .4
  .مثاؿ يحتذى بوة و ػػػػة االداريػػػػالمشاكؿ التنظيمية و ليكونوا احتياطا يعزز المناوب

جعؿ العاميمف في المنظمة ككؿ يشاركوف في عممية التغيير و توفير الفرصة ليـ  .5
 .يتفوقوا بجعميـ شركاء ميميف الى الحد الذي يسمح بتشكيؿ شراكة معيـلكي 

 ِإدارة رأس المال الفكريخامسأ : 
أف الغرض األساسي في تقوية القدرات العقمية التي تولد قيمة مضافة لممنظمات ىو 
ثارة المعرفة غير الظاىرة والساكنة  وجود إدارة فاعمة لمموجودات الفكرية واستثمارىا، وا 

الموجودة داخؿ العقوؿ لتحفيزىا، واالستفادة منيا ونشرىا وىنالؾ عدة مبادئ أساسية و 
 (.(Stewart, 2010 : 163لرأس الماؿ الفكري تتضمف االتي :  ألدارة
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توفير الموارد الضرورية التي تساىـ في أنشاء شبكة المعمومات الداخمية، باإلضافة  .1
اشكاؿ التعمـ، وأف سر نجاح اإلدارة الى تعزيز فرؽ العمؿ، وأي شكؿ اخر مف 

يكمف في المحافظة عمى رأس الماؿ الفكري واستثماره، ويتـ ذلؾ مف خالؿ اإلتاحة 
 .بروح المبادرة االبتكارية لفرؽ العمؿ بالممارسة االدارية الناجحة

توظيؼ االعماؿ واألفكار الخاصة برأس الماؿ الفكري لصالح المنظمة ألنشاء  .2
 زبائنيا، ومجيزييا، ومستخدمييا عمى المدى الطويؿ.عالقات ودية مع 

اتماـ ىيكمة رأس الماؿ الفكري عبر خزنيا داخؿ نظاـ ذو كفاءة عالية لسيولة  .3
 استخداميا عند الحاجة.

توجيو المعمومات الى الموقع الذي يكوف بحاجة الييا، لكف عند الضرورة فقط، الف  .4
 يا مف حيث االىمية.يز فيما بينيزيادتيا قد تؤدي الى عدـ التم

لذا تعد إدارة رأس الماؿ الفكري مف النواحي الميمة لنجاح منظمات االعماؿ، وتحقيؽ 
( 2001مستوى عالي مف االداء عمى المدى البعيد لذلؾ يقدـ كؿ مف )العنزي ونعمة، 

عدة خطوات ترشد منظمات االعماؿ الى معرفة وكيفية إدارة رأس الماؿ الفكري : 
 (.7-2001:8ة،)العنزي ونعم

أي بمعنى "إذا  بو:تأتي المعرفة مف خالؿ العمؿ وتعميـ اآلخريف حوؿ كيفية القياـ  .1
قمت بعمؿ سوؼ تعرفو"، فمف وسائؿ المعرفة ىو محاولة التعمـ والقياـ بعدة أشياء 

 وتجربتيا.
: أف سبب فشؿ العديد مف المنظمات التي سارت عمى  معرفة السبب قبؿ االسموب .2

المنظمات الناجحة في التعمـ مف تجاربيا الناجحة ىو أنيا ارادت أف تتعمـ خطى 
كيفية استخداـ السموكيات والتطبيقات واألساليب بداًل مف معرفتيا سبب اتباع ىذه 

 الفمسفة، أذ أف المسألة تكمف في الفيـ قبؿ الشروع بالتنفيذ.
ابعاد الخوؼ قدر  الخوؼ يؤدي احيانًا الى احداث فجوة بيف العمؿ والمعرفة، .3

 .االمكاف
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ال وجود لمعمؿ مف دوف أخطاء: ما ىو رد فعؿ المنظمة؟ عند ترسيخ فمسفة  .4
العمؿ، مف الضروري أف يكوف أحد العناصر الميمة ىو ما سيحدث اثناء وقوع 
الخطأ وبعده، ومف الواضح أف التحركات وأف كانت عمى وفؽ خطط جيدة، البد 

ستكوف استجابة المنظمة؟ وىؿ ستوفر حمواًل  مف تعرضيا لمخاطر الفشؿ، فكيؼ
مرنة؟ أـ أنيا ستعامؿ الخطأ بشدة االمر الذي يدفع رأسماليا الفكري لالشتراؾ في 
 تحميؿ واجتماعات ومناقشات ولكف مف دوف تنفيذ أي شيء خشية الوقوع بالفشؿ.

ما عمؿ القادة؟ وكيؼ يمضوف وقتيـ؟ وكيؼ يخصصوف الموارد ويعالجوف  .5
؟: أف االختالؼ بيف المنظمات الناجحة وبعض المنظمات التي تالقي القضايا

صعوبة كبيرة في عممية تحويؿ المعرفة الى تنفيذ، وىذا ليس بسبب جذب ىذه 
بؿ التدخالت االيجابية  المنظمات ألفراد يمتمكوف قدرات وميارات خالقة فحسب،

 مف قبؿ القادة ىي التي تصنع الفارؽ.
 ال الفكري و أهميتهسادسا : قياس رأس الم

لقد اصبح رأس الماؿ الفكري متغيرًا ذا اىمية وتأثيرًا كبيرًا عمى المنظمات بالنجاح أو 
الفشؿ، لذلؾ اصبحت المنظمات الناجحة تركز عمى قياس رأس الماؿ الفكري مف 
خالؿ البحث عف افضؿ المقاييس التي مف الممكف اف تكوف قادرة عمى القياس الدقيؽ 

 . (Roos et al., 2002: 38الفكري، وىذا ما أشار اليو ) لرأس الماؿ
 ( ضرورة قياس رأس الماؿ الفكري باآلتي:(Karzell, 2011 : 21ويمخص 

يوفر اساسا لتقييـ المنظمة مف خالؿ التركيز عمى الموجودات الفكرية، اذ يرى   .1
اداء اؿ و ػػػػػة منظمات االعمػػػد قيمػػي تحديػػػأف رأس الماؿ الفكري يعد األساس ف

 االقتصاد الوطني.
حفز االدارة و يحثيا عمى ما ىو ميـ عبر التركيز عمى النشاط او الفعؿ ، ألف ي .2

التركيز االف ىو ليس عمى وجود او عدـ وجود ارصدة المعرفة ، ولكف عمى 
 وجود طرائؽ لقياسيا و تقييميا.
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سطة التركيز عمى ستخدـ كأساس لتبرير االستثمار في أنشطة ادارة المعرفة بواي .3
المنفعة او العائد ِإذ يعتبر رأس الماؿ الفكري بمثابة االمكانية الوطنية المخفية 

 لمتطور المستقبمي. 
ىنا البد مف تتبع نمو خبرة وميارة ومعرفة العامميف وقياسو ، والذي يعد كأحد أساليب 

( إلى مجموعة مف المؤشرات stewartقياس رأس الماؿ الفكري لممنظمة، فقد أشار )
التي باإلمكاف استخداميا لقياس رأس الماؿ الفكري التي قاست االبعاد الثالثة لرأس 

 :  ( (stewart,2010 : 245الفكري الماؿ 
 نسبة رأس الماؿ الفكري إلى أجمالي العامميف. .1
 معدؿ تولي الموجودات الفكرية لمناصب قيادية. .2
 لمعامميف. متوسط عدد سنيف الخبرة العممية .3
 معدؿ دوراف رأس الماؿ الفكري. .4
 نفقات التدريب.نسبة  .5
 نسبة نفقات تحفيز و تشجيع العامميف. .6
 نسبة االبتكار و التجديد لمعامميف. .7
 نسبة أستثمار براءات االختراع. .8
 نسبة نفقات البحث و التطوير. .9
 نسبة نفقات حماية العالمة التجارية. .10
 لمعمومات.في تكنموجيا ا رنسبة نفقات االستثما .11
 نسبة نفقات االعالف. .12
 نسبة نفقات السمع و الخدمات المجانية. .13

يمكف قياس القيمة الفكرية لممكونات االساسية لرأس الماؿ الفكري )رأس الماؿ البشري، 
الييكمي، الزبائني( مف خالؿ ثالثة طرؽ و التي تضـ القياس المالي كاالتي 

stewart,2010 : 245) ): 
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  Market value to Book Value :نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية  -1
والذي (  Stewart, 1997تـ اقتراح مدخؿ القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية مف قبؿ )

يستند في قياس رأس الماؿ الفكري إلى الفرؽ بيف القيمة السوقية والقيمة الدفترية 
ويفترض ىذا النموذج أف القيمة السوقية تعكس القيمة السيـ الوحدة االقتصاية، 

الحقيقية ليا، أما القيمة الدفترية فيي قيمة تاريخية يمكف الحصوؿ عمييا مف السجالت 
فالفرؽ بيف القيمتيف يمثؿ قيمة الموجودات الفكرية ويمكف الحصوؿ عمى  ،المحاسبية

السيـ السائد في السوؽ،  القيمة السوقية مف خالؿ ضرب عدد االسيـ لموحدة في سعر
 ريػػػػػػاؿ الفكػػػػػػالم ة رأسػػػػػخراج قيمػػػػػـ استػػػػػػة يتػػػػػة االتيػػػػػالؿ المعادلػػػػػف خػػػػوم
 .( 54:  2019عبد الدايـ )

سعر السيـ في سوؽ = نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفتريةػ ػ ػ ػ  1
القيمة الدفترية لمسيـ

 

  Rate of return on assets :معدل العائد عمى إجمالي الموجودات  -2
بموجب ىذه الطريقة يتـ احتساب األرباح الصافية المتحققة قبؿ الضرائب في المنظمة 
وقسمتيا عمى إجمالي الموجودات. ولذلؾ فاف ىذه النسبة تقيس إنتاجية أو ربحية 

لى ضعؼ إنتاجية أستثمارات االستثمارات المختمفة. وتشير النسبة المنخفضة إ
المنظمة الناجمة مف عدـ وجود مقدرة عقمية متمكنة مف توجيو استثمارات المنظمة 

دؿ عمى وجود رأس الماؿ باالتجاه الصحيح أما أذا كانت النسبة مرتفعة فأنيا ت
 Jolanta) ،.(4 2008التشغيمية ءة سياسات المنظمة االستثمارية و بالتالي كفاالفكري، و 

صافي االرباح المتحققة=  ـ ـ ـ ـ معدل العائد عمى أجمالي الموجودات 2
أجمالي الموجودات

 
 

 : Return on value addedالعائد عمى القيمة المضافة  -3
(  ICوتعد مف أدؽ الطرؽ القياس رأس الماؿ الفكري ، فيي تستند إلى قياس قيمة ) 

بتشخيص المكونات المختمفة لو. أف ىذه الطريقة تركز في مكونات موجودات السوؽ 
مثؿ رضا الزبوف ووالئو ، والموجودات المعنوية مثؿ براءات االختراع ، والموجودات 
التقنية مثؿ المعرفة ، والموجودات البشرية مثؿ التعمـ والتدريب ، والموجودات الييكمية 
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وعندما تقاس ىذه المكونات مف خالؿ توجيو األسئمة إلى مثؿ نظـ المعمومات ، 
المراد قياس رأسماليا الفكري، يكوف باإلمكاف التعرؼ عمى تقييـ واضح المنظمة 

 2000 :47). )عبيد،لموجوداتيا الفكرية 

صافي الربح قبؿ الضريبةالعائد عمى القيمة المضافة =ػ ػ ػ ػ  3
اجمالي القيمة المضافة

 

 سابعأ : مفهوم الربحية 
والربحية  (Profit)لمعرفة مفيوـ الربحية يجب التمييز بيف مفيـو الربح  
((Profitability  إذ يستخدـ مصطمح الربح والربحية بشكؿ متبادؿ و في المعنى

الحقيقي ىناؾ فرؽ بيف المفيوميف، فالربح مفيوـ مطمؽ، في حيف الربحية مفيوـ 
نسبي، مع انيما يرتبطاف ارتباطًا وثيقًا ومتداخاًل فيما بينيما في مجاؿ النشاطات 

 ادي، ػػػػح االقتصػػػػيا الربػػيـ منػػػػدة مفاىػػػػح عػػػولمرب .(Trivedi ,2010:237ة )ػػػػػالتجاري
 المحاسبي، المالي والربح التشغيمي.و 

، ِإذ Profit تتألؼ مف جزئيف، الجزء االوؿ الربح Profitabilityكممة الربحية كما اف 
( عمى انيا " الدخؿ الكمي المتحقؽ مف خالؿ نشاطات Trivedi, 2010عرفيا )

اما الجزء الثاني مف الكممة (. Trivedi ,2010:237)االعماؿ في مدة زمنية معينة 
، و ىي تشير الى قوة المنظمة لمحصوؿ عمى االرباح، و تشير Abilityوىي القدرة 

مجتمعة عمى انيا ايضا عمى قوة ادائيا التشغيمي والمالي . وعمى ىذا االساس تعرؼ 
 (.Barad, 2010 : 102" قدرة اداة معينة عمى تحقيؽ العائد مف استخداميا )

ونجد أف الربحية تأتي في مرحمة الحقة بعد تحقيؽ قدر كبير مف الػسيولة والػضماف، 
 2009،وتعد الربحية أمر ضروري لتدعيـ مركز المنظمة التنافسي في السوؽ )قزعاط 

 :30 .) 
 : (31: 2015 )الخفاجي،كما و يمكف تحديد خصائصيا باالتي 

الربحية مفيوـ مالي و إقتصادي يكشؼ عف النشاط الذي تقوـ بو منظمات  .1
 االعماؿ، فيؿ ىي رابحة أـ خاسرة وما مدى ىذا الربح ؟
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تعكس الربحية كفاءة االدارة، فإذا كانت الربحية مرتفعة فإف اإلدارة ناجحة ،  .2
ذا كانت الربحية متدنية يعني أف اإلدارة غير كفوءة ومقصرة  وحققت أىدافيا، وا 

 في تنظيـ أنشطتيا اإلقتصادية.
الربحية تعكس أستثمار إدارة المنظمة لإلمكانيات المتاحة، وىي توظيؼ لكؿ ما  .3

 يتوفر لدييا مف سيولة.
 ثامنأ : أهمية مؤشر الربحية

 ي :يمكف تمخيص أىمية مؤشر قياس الربحية عمى وفؽ االت
مقدار الربح المتحقؽ ىو مقياس لكفاية االعماؿ، وكمما زادت االرباح ارتفعت  .1

لذلؾ فباإلمكاف قياس وتحميؿ أرباح منظمات االعماؿ بدراسة ربحية  ،الكفاءة
 ( . Barad,2010:108استثماراتيا المتحققة )

تعطي عائدا لممساىميف لتظؿ  ،كؿ منظمات أعماؿ ال بد أف تحقؽ ربحأ .2
 مما يتيح ليا االستمرار في أداء وظائفيا التي أنشأت مف أجميا ،تيـ قائمةاستثمارا

 (.69:  2008)المتحدة ، 
ألف  ،األداء التشغيمي إلدارة المنظمة ،الربحية تعطي إجابات نيائية عف كفاءة .3

 الربحية ىي انعكاس وحصيمة لمكثير مف القرارات والسياسات التشغيمية لإلدارة.
لتحقيؽ نموىا وبقاءىا واستمرارىا، وىي مف  ،لممنظمات كافةالربحية ضرورية  .4

األمور األساسية التي يتطمع الييا المستثمروف ومؤشر ىاـ لمدائنيف، وأداة ميمة 
 (.22:   2009لقياس كفاءة اإلدارة )حداد،

منظمات مف األىداؼ األساسية التي تسعى الى تحقيقيا، ألسباب التعد الربحية في  .5
متعددة منيا زيادة قدرتيا التنافسية، وجذب مستثمريف، فضال عف تعزيز ثقة الزبائف 

 (.73:  2018بالمنظمة )البياتي، 
 أنواع الربحية   تاسعأ :

 :( 2014: 42كما يمي )حسف، و يمكف تصنيؼ الربحية الى عدة أنواع 
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 :Accounting profitabilityالربحية المحاسبية  -1
ىي ايراد يحصؿ عميو صاحب المشروع بعد سداد كافة نفقات االنتاج ، أي بعد الوفاء 
بأثماف عناصر االنتاج المشاركة في العممية االنتاجية، باإلضافة الى االلتزامات 

ية النظر األخرى مف ضرائب وتأمينات وغيرىا مف النفقات الضمنية ، فمف وج
المحاسبية فإف الكمفة الكمية ىي الكمؼ الظاىرة فقط ، والتي تشمؿ وجوه اإلنفاؽ 
جميعيا، عمى العناصر االنتاجية المدفوعة فعميًا، والمدونة في الدفاتر المحاسبية 

 (.2014: 42، )حسف
 : Economic profitabilityالربحية االقتصادية -2

الى استعماؿ المنظمة لعوامميا اإلنتاجية وىي  يعود سبب نشوء الربحية االقتصادية
تمثؿ الموجودات بمجموعيا لذا مف الضروري معرفة وقياس الربحية االقتصادية 

ايضا يمكف تعريؼ الربح مف الناحية االقتصادية بأنو  ،الناشئة عف استثمارات المنظمة
عف كمفيا مضاؼ  عبارة عف الزيادة في الثروة والتي تتضمف زيادة اإليرادات المتحققة

ويعبر عنو بزيادة اإليرادات الكمية عمى الكمؼ الكمية )نبيمة،  ،إلييا كمؼ الفرص البديمة
3 : 2016.) 

البد مف العمؿ ايضًا لتحقيؽ عدد  :Social profitabilityالربحية االجتماعية -3
 كبير مف االىداؼ االجتماعية المتمثمة بتوفير افضؿ نوعية لمخدمات وفرص العمؿ
وتمبية حاجات المجتمع والمحافظة عمى الموارد. كما اف االىداؼ االجتماعية يمكف 

 (.Barad, 2020 : 111) اف تكوف مربحة وبكمفة قميمة
 عاشرأ : العوامل المؤثرة عمى الربحية 

ِإذ تواجو المنظمات في سبيؿ تحقيؽ اليدؼ المتعمؽ بتعظيـ ربحيتيا، العديد مف 
درجة تأثيرىا في الربحية ، سواء أكانت ىذه العوامؿ خارجية  العوامؿ التي تتفاوت في
 ,Guru et alة ، أـ داخمية تتعمؽ بالمنظمة، لذا يصنفياػػتتعمؽ بالبيئة المحيط

( الى صنفيف رئيسيف ىما : التي تحت سيطرة االدارة )عوامؿ داخمية(، وتمؾ  (2002
رات التي تسببيا االدارة عمى التي خارج السيطرة عمييا )عوامؿ خارجية( ، اف التأثي
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الربحية مف الممكف تحميميا مف خالؿ توضيح الميزانية العمومية وحسابات االرباح 
والخسائر في تمؾ المؤسسات ، اذ مف خالؿ فقرات الميزانية يتوضح سياسة المنظمات 

 (.(Guru et al, 2002 :3و القرارات المرتبطة بمصادر واستخداـ االمواؿ 
 ؤشرات قياس الربحية أحد عشر : م

تقيس ىذه المؤشرات والنسب االداء الكمي لممنظمة، بينما تقيس باقي المؤشرات او 
النسب االخرى )السيولة، النشاط، السوؽ(. واف مؤشرات الربحية توحد االثر االغمب 
في قرارات االدارة فيي تفحص قدرة المنظمة عمى توليد االرباح مف المبيعات 

الممكية، واف االرباح ىي مقياس لفاعمية سياسات المنظمة والموجودات وحؽ 
االستثمارية والتمويمية والتشغيمية والقرارات المتخذة المتعمقة بيذه القرارات )العامري، 

2013:87.) 
مقاييس الربحية ميمة لمديري ومالكي ومستثمري منظمات االعماؿ، النيا تشير إلى و 

 ,.Ali, et alكفاءة االداء بشكؿ عاـ. وندرج في ادناه مؤشرات قياس الربحية: 
2018: 58)). 

يقيس العائد المتحقؽ : Return on Equity (ROE)العائد عمى حق الممكية  .1
(، ويمكف  (Geitman, 2006 : 69ممكية عمى استثمارات المساىميف في حؽ ال

حساب ىذا المؤشر مف قسمة صافي الدخؿ بعد الضرائب عمى حؽ الممكية وكمما 
يرتفع ىذا العائد في المنظمة فانو يشير الى كفاءة المنظمة في تحقيؽ صافي ربح و 

 ( :(Lashor, 2008 : 90عوائد مالية اكبر لممساىميف و تحتسب كاالتي 

صافي الدخؿ= العائد عمى حق الممكية ـ ـ ـ ـ معدل1
حؽ الممكية

 

 :  Return on Investment (ROI)معدل العائد عمى االستثمار  .2
وتحسب ىذه النسبة مف تقسيـ صافي الدخؿ بعد الضرائب عمى الموجودات الكمية ، 
وكمما ارتفعت ىذه النسبة فإنيا تشير إلى كفاءة المنظمة في تحقيؽ صافي أرباح مف 

كاالتي  واستثمار الموجودات الثابتة و المتداولة، و يمكف أحتسابخالؿ   
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Weaver & Weston, 2008 : 214  

 االرباح قبؿ الفوائد و الضرائب= العائد عمى االستثمارـ ـ ـ ـ 2
مجموع الموجودات

 

 Net income marginهامش صافي الدخل -3
ىامش صافي الدخؿ عف الربح الحقيقي لمشركة، ويشمؿ اإليرادات المتبقية بعد  يعّبر  

طرح جميع النفقات بما في ذلؾ أسعار البضائع، والنفقات التشغيمية، والضرائب، 
والفوائد،  و يحسب ىامش الربح و الذي يدعى أيضا بيامش الربح عمى المبيعات 

ـ عمى المبيعات )نعمة & الشمري، مف خالؿ قسمة صافي الربح المتاح لحممة االسي
:(149 : 2014 

صافي الدخؿ هامش صافي الدخل =ـ ـ ـ ـ 3 
المبيعات

 

تعكس نتيجة ىذا :  Rate of Assets Turnoverمعدل دوران الموجودات  -4
ألقصى حد ممكف لو ، بيدؼ  موجوداتالالمؤشر مقدرة المنظمة عمى استعماؿ 

تحقيؽ أعمى االيرادات، ومف أبرز عيوب ىذا المؤشر أنو ال يعطي صورة معبرة 
موجوداتيا واستيمكت مع الزمف  لمعدالت الدوراف بالنسبة لممنظمات التي تقادمت

، إذ تظير معدالت دوراف مرتفعة عمى الرغـ مف احتماالت أداء غير مناسبة و 
 .2015 : 110)يحسب ىذا المؤشر عمى وفؽ االتي )الكروي، 

 أجمالي االيرادات معدل دوران الموجودات =ـ ـ ـ ـ 4 
أجمالي الموجودات

 

نسبة الرفع المالي ىي أثنا عشر : العالقة بين نسبة الرفع المالي ومستوى الربحية: 
المتاجرة بالممكية، و يكوف مصدرىا بسبب وجود أمواؿ الممكية ورغبة الدائنوف في 
اقراض المنظمة فأمواؿ الممكية تعد عنصر ضماف أو أماف لمدائنيف، وىي بذلؾ نسبة 

: 2012ودات أو الديوف الكمية لممنظمة )موسى، مجموع الديوف إلى مجموع الموج
( . ويعرؼ الرفع المالي كذلؾ بأنو االستعماؿ لمتمويؿ المقترض في الييكؿ 164

( . 169: 2010المالي، و بما يؤدي الى تعظيـ العائد عمى حؽ الممكية )العامري، 
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سواء اي اف ىذه النسبة تقيس مدى اعتماد المنظمة عمى مصادر التمويؿ المقترض 
كاف طويؿ او قصير األجؿ في تمويؿ الموجودات . والتي ويمكف قياسيا مف خالؿ 

 المعادلة في أدناه

مجموع المطموبات الرافعة المالية )نسبة المديونية ( =ـ ـ ـ ـ 5
مجموع الموجودات

 

 المبحث الثالث : عرض نتائج التحميل االحصائي
 أوأل : تحميل خصائص عينة الدراسة

الجدوؿ التالي يوضح توزيع أفراد العينة  :الدراسة مف حيث الجنسخصائص عينة  .1
  الجنس.وفقا لمعيار 

 (2الجدوؿ)
 العدد والنسبة المئوية لعينة االستبياف المدروسة وفؽ الجنس

 النسبة المئوية )%( العدد الجنس
 56.00% 84 ذكر

 44.00% 66 انثى

 %100 150 المجموع

 SPSSالمصدر : إعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج 
الجدوؿ التالي يوضح توزيع أفراد العينة  :خصائص عينة الدراسة مف حيث العمر2.

 العمر.وفقا لمعيار 
 (3)الجدوؿ

 العدد والنسبة المئوية لعينة االستبياف المدروسة وفؽ العمر
 النسبة المئوية )%( العدد العمر )سنة(
20-29.5 78 52.00 

30-39.5 58 38.67 

40-40.5 12 8.00 

50-60 2 1.33 

 %100 150 المجموع

 SPSSالمصدر : إعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج 
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أف الشركة المبحوثة تستيدؼ الطاقات الشبابية و الموارد  إذ يتضح مف الجدوؿ أعاله
 .في نجاح عمؿ الشركةالبشرية الخالقة و في نفس الوقت لما يمعباه مف دور أساسي 

  - العممي:خصائص عينة الدراسة من حيث المؤهل 3.  
 .الجدوؿ التالي يوضح توزيع أفراد العينة وفقا لمعيار العمر

 العدد والنسبة المئوية لعينة االستبياف المدروسة وفؽ المؤىؿ العممي( 4الجدوؿ )
 النسبة المئوية )%( العدد المؤىؿ العممي
 20.00 30 ماجستير

 1.33 2 دبمـو

 78.67 118 بكالوريوس

 %100 150 المجموع

 SPSSالمصدر : إعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج 
الجدوؿ التالي يوضح توزيع  :-خصائص عينة الدراسة من حيث المسمى الوظيفي 4

 .التخصصأفراد العينة وفقا لمعيار 
  (5الجدوؿ )

 االستبياف المدروسة وفؽ التخصص العمميالعدد والنسبة المئوية لعينة 
 النسبة المئوية )%( العدد التخصص
 34.67 52 ادارة واقتصاد
 38.67 58 ىندسة

 8.00 12 تربية ولغات
 17.33 26 عمـو
 1.33 2 اعالـ
 %100 150 المجموع

 SPSSالمصدر : إعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج 
 

الجدوؿ التالي يوضح توزيع أفراد  :-سنوات الخدمةخصائص عينة الدراسة من حيث 
 .العينة حسب سنوات الخدمة
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 6)الجدوؿ ) 
 العدد والنسبة المئوية لعينة االستبياف المدروسة وفؽ سنوات الخدمة 

 النسبة المئوية )%( العدد عدد سنوات الخدمة

 46.67 70  3اقل من 

 28.00 42 7اقل من -4

 13.33 20 11اقل من -8

 8.67 13 15اقل من -12

 3.33 5 سنة فأكثر 15

 %100 150 المجموع

 SPSSالمصدر : إعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج 
 

 وصف أجابات العينة لممتغيرات المبحوثةثانيأ : 
لمتعرؼ عمى أجابات رأس الماؿ الفكري :  وصؼ أجابات رأس الماؿ الفكري .1

بمكوناتو الثالثة في ضوء استجابة العينة، سوؼ يتـ االعتماد عمى التوزيعات التكرارية 
إلجابات عينة البحث و النسب المئوية ليا وصوال إلى الوسط الحسابي و االنحراؼ 

الخماسي  ( Likertالمعياري لتمؾ اإلجابات. و ألف ىذا البحث اعتمد عمى مقياس ) 
(  1-5) وف مستوى كؿ متغير محصورا بيففي إجابات عينة البحث لألستبانة ، فسيك

بأربعة مستويات و يشتمؿ مستوييف في حالة الزيادة عف الوسط الفرضي البالغ 
( وجيد جدا إذا زاد عف 4.20-3.4( فيكوف جيد إذا ما تراوح بيف )2.61-3.40)
( 3.40-2.61خفض عف الوسط الفرضي )( كذلؾ يتضمف مستوييف إذا ان4.21-5)

 (.1.80-1( وضعيؼ جدا إذا كاف )2.60-1.81فيكوف ضعيؼ إذا تراوح بيف )
 رأس المال البشري:  أ.

( و ىي أكبر مف قيمة 3.53إذ بمغت قيمة الوسط الحسابي العاـ ليذا المحور )
ىذا يعني بأف أجابات العينة في ىذا المحور متجية و )3الوسط الفرضي و البالغ )
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و يحتوي ىذا المحور عمى  )1.2نحوا االتفؽ و االتفؽ تماما و بأنحراؼ معياري )
 : و تـ تمخيصيا بالفقرة االولى و االخيرة و كما يميفقرات عدة 

 التدريب والتطوير  ىبي لفقرة )تقـو الشركة بالعمؿ عمبمغت قيمة الوسط الحسا .1 
(، أي أف أتجاىات أجابات العينة كانت متجو نحو 2.84المستمر لمموظفيف( ىي )

( في االغمب %31االتفاؽ بنسبة )( و عدـ %18بنسبة )تماما و  عدـ االتفاؽ
 بدرجة متوسطة.و 

بمغت قيمة الوسط الحسابي لفقرة )ال يتـ تحديد الحوافز في الشركة وفقا لمستوى  . 2
(، أي أف أتجاىات أجابات العينة كانت متجو نحو االتفاؽ 3.17العامميف( ىي )
( و بدرجة متوسطة، كما و قد بمغ %33( و االتفاؽ بنسبة )%7تماما و بنسبة )

( 0.7( و الحد االدنى )1.83حور )الحد االعمى لالنحراؼ المعياري في ىذا الم
 .مما يدؿ عمى الفارؽ البسيط في تشتت االجابات

  رأس المال الهيكمي: ب.
( و ىي أكبر مف قيمة الوسط 3.83إذ بمغت قيمة الوسط الحسابي العاـ ليذا المحور )

و العينة في ىذا المحور متجية نح ( و ىذا يعني بأف أجابات3الفرضي و البالغ )
( و يحتوي ىذا المحور عمى فقرات 1.02التفؽ و االتفؽ تماما و بأنحراؼ معياري )ا

 :و تـ تمخيصيا بالفقرة االولى و االخيرة و كما يميعدة 
بمغت قيمة الوسط الحسابي لفقرة )تخصص الشركة ميزانية كافية لدعـ انظمة  .1

أف ( و ىي أعمى مف قيمة الوسط الفرضي، أي 3.73البحث والتطوير( ىي )
 ( %19بنسبة )و نحو االتفاؽ تماما و ػػػػػػػػة كانت متجػػػػػػات العينػػػػػات أجابػػػػػػأتجاى

 ( و بدرجة جيدة%45التفاؽ بنسبة )و ا    

بمغت قيمة الوسط الحسابي لفقرة )تعمؿ الشركة عمى الحصوؿ عمى مختمؼ  .2
الفرضي، أي ىي أعمى مف قيمة الوسط ( و 4.01ج المتقدمة( ىي )االجيزة والبرام

( و %39أف أتجاىات أجابات العينة كانت متجو نحو االتفاؽ تماما و بنسبة )
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( و بدرجة جيدة، كما و قد بمغ الحد االعمى لالنحراؼ %37االتفاؽ بنسبة )
( مما يدؿ عمى الفارؽ 0.74( و الحد االدنى )1.24المعياري في ىذا المحور )

 المحور.البسيط في تشتت االجابات بيف فقرات ىذا 
( 3.88سابي العاـ ليذا المحور )ة الوسط الحػػػت قيمػػػإذ بمغ رأس المال الزبائني: ج.
( و ىذا يعني بأف أجابات العينة في 3ىي أكبر مف قيمة الوسط الفرضي و البالغ )و 

يحتوي ( و 1.05اؼ معياري )ىذا المحور متجية نحوا االتفؽ و االتفؽ تماما و بأنحر 
 :و تـ تمخيصيا بالفقرة االولى و االخيرة و كما يميرات عدة ىذا المحور عمى فق

ىي   بمغت قيمة الوسط الحسابي لفقرة )تمتمؾ الشركة قنوات اتصاؿ مع شركائيا( . 1
( و ىي أعمى مف قيمة الوسط الفرضي، أي أف أتجاىات أجابات العينة 3.65)

 جيدة. ( و بدرجة%44)االتفاؽ ( و %15تفاؽ تماما )كانت متجو نحو اال
بمغت قيمة الوسط الحسابي لفقرة )تقـو الشركة بتبسيط االجراءات التي مف شانيا . 2  

( و ىي أعمى مف قيمة الوسط الفرضي، 3.81تسييؿ تقديـ الخدمة لمعمالء( ىي )
( و %30أي أف أتجاىات أجابات العينة كانت متجو نحو االتفاؽ تماما و بنسبة )

( و بدرجة جيد، و بعد أخذ المتوسط الحسابي لممكونات الثالثة %43االتفاؽ بنسبة )
و بمستوى جيد، كما و قد بمغ الحد االعمى  )3.75)لرأس الماؿ الفكري و البالغة 

( مما يدؿ عمى 0.8( و الحد االدنى )1.29لالنحراؼ المعياري في ىذا المحور )
 الفارؽ البسيط في تشتت االجابات بيف فقرات المحور.

( و ىي أكبر 3.77إذ بمغت قيمة الوسط الحسابي العاـ ليذا المحور ) لربحية:ا -د
( و ىذا يعني بأف أجابات العينة في ىذا المحور 3مف قيمة الوسط الفرضي و البالغ )

( و يحتوي ىذا المحور 0.97متجية نحوا االتفؽ و االتفؽ تماما و بأنحراؼ معياري )
 :ة االولى و االخيرة و كما يميو تـ تمخيصيا بالفقر عمى فقرات عدة 

بمغت قيمة الوسط الحسابي لفقرة )تعمؿ الربحية عمى توفير السيولة لمشركة بما ال  .1
( و ىي أعمى مف قيمة الوسط الفرضي، أي أف 3.96يؤدي الى تعثرىا( ىي )



 

 

 0202كانون االول     -العدد الرابع   -المجلد األول   -  ISSN 2709-  2852–مجلة العلوم المالية والمحاسبية              

 

 
 

 

 

 

27 

 

االتفاؽ و %( 23)متجو نحو االتفاؽ تماما وبنسبة  ة كانتأتجاىات أجابات العين
 بدرجة جيدة. ( و%58بنسبة )

بمغت قيمة الوسط الحسابي لفقرة )ُتعتبر االرباح عامؿ أساسي الستمرار الشركة .  2
( و ىي أعمى مف قيمة الوسط 3.92بنشاطيا وتقديـ الخدمات الجديدة( ىي )

الفرضي، أي أف أتجاىات أجابات العينة كانت متجو نحو االتفاؽ تماما و بنسبة 
قد بمغ الحد االعمى لالنحراؼ كما و ( و بدرجة جيدة، %45( و االتفاؽ بنسبة )31%)

( مما يدؿ عمى الفارؽ البسيط 0.6الحد االدنى )( و 1.16المعياري في ىذا المحور )
كما تدرجت مراتب المحاور وفؽ معامؿ ، في تشتت االجابات بيف فقرات ىذا المحور

 :االختالؼ عمى النحو االتي 
(7جدوؿ)   

 االختالؼ ترتيب المحاور وفؽ معامؿ

 
 SPSS المصدر : إعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج 

لغرض ترتيب أىمية األبعاد ، جری استعماؿ معامؿ االختالؼ باالعتماد عمى الوسط 
يوضح اف بعد الربحية كاف األقؿ ( 11الحسابي و االنحراؼ المعياري و الجدوؿ )

جاءت بالمركز األوؿ بيف تشتتا مف حيث إجابات العينة في الشركة المبحوثة إذ 
المحاور االربعة، إما مف ناحية األكثر تشتتا واختالفا في أجابات العينة فقد كاف رأس 
الماؿ البشري األكثر تشتتا مف خالؿ اجابات العينة حيث كانا األكثر اختالفا في 

 اجابات العينة مقارنة مع األبعاد األخرى.
 
 
 

الترتيبمعامل االختالفأنحراف معياريوسط حسابيالبعدت

الرابع3.5331.170.331رأس المال البشري1

الثاني3.831.030.269رأس المال هيكلي2

الثالث3.881.050.271رأس المال الزبائني3

االول3.770.970.257الربحية4
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 بين متغيرات البحث : أختبار فرضيات العالقة و االثر ثالثأ
معنوي ذو داللة  عالقة توجدتنص الفرضية عمى ) : الفرضية الرئيسية االولى .1

احصائية لرأس الماؿ الفكري في الربحية لمشركة المبحوثة( إذ ينبثؽ منيا الفرضيات 
 الفرعية االتية

ذو داللة احصائية لراس الماؿ  ةمعنوي عالقة توجدالفرضية الفرعية االولى : أ. 
 .البشري في الربحية لمشركة المبحوثة

ذو داللة احصائية لراس الماؿ البشري  ةمعنوي عالقة توجدال  HO)الفرضية العدمية )
 في الربحية لمشركة المبحوثة.

داللة احصائية لراس الماؿ البشري  اتذ ةمعنوي عالقة توجد H1 )الفرضية البديمة ) 
 في الربحية لمشركة المبحوثة

(8جدوؿ )          
 نتائج تحميؿ االنحدار البسيط بيف رأس الماؿ البشري والربحية

 

 SPSSالمصدر : إعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج 
نالحظ مف الجدوؿ اعاله أف نتائج نموذج االنحدار الخطي البسيط الذي يحدد مدى 
تفسير متغير مستقؿ واحد )راس الماؿ البشري( لمتغير الحاصؿ في المتغير التابع 

( بمستوى 255.7)( المحسوبة بمغت F)ربحية الشركة المبحوثة(، إذ تبيف أف قيمة )
( عند درجة 3.90( الجدولية بمغت )F( اما قيمة )0.05( اقؿ مف )0.000معنوية )
، بمغت قيمتيا R2)(، أما قيمة معامؿ التحديد )0.05( بمستوى داللة )1.148حرية )

( % 63.3 (، وىذه النتيجة تدؿ أف )راس الماؿ البشري( تفسر ما نسبتو )0.633)
%( ىو تبايف مفسر مف عوامؿ لـ 36.7)الربحية (، وأف )مف االختالؼ الحاصؿ في 

تدخؿ أنموذج االنحدار، وعميو فإف ىذه النتائج توفر دعمًا كافيًا لرفض الفرضية 
الصفرية وقبوؿ الفرضية البديمة، وبمتابعة النتائج في جدوؿ اعاله نالحظ أف قيمة 

R R Squaer Adj R Squae F Sig 

0.795 0.633 0.631 255.7 0.000 

B الخطا المعياري Beta T Sig 

0.970 0.061 0.795 15.990 0.000 
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(B ( بمغت )وىي ذات داللة احصائية باالعتماد عمى ق0.970 )( يمةT المعنوية )
( وىذا يعني أف كمما تحسف راس الماؿ البشري بمقدار وحدة واحدة 15.99البالغة )

( اما قيمة الحد الثابت بمغت 0.970تحسنت ربحية منظمات االعماؿ بمقدار )
 كما يمي: ( يمكف كتابة معادلة االنحدار0.346)

                
Y يمثؿ ربحية الشركة المبحوثة :  /:X1يمثؿ راس الماؿ البشري. 
ذو داللة احصائية لراس الماؿ  عالقة توجدالفرضية الفرعية الثانية: وتنص ) . ب

 الييكمي في الربحية لمشركة المبحوثة(
داللة احصائية لراس الماؿ الييكمي  اتذ ةمعنوي عالقةوجد تال  (HO)فرضية العدـ 

 في الربحية لمشركة المبحوثة(.
داللة احصائية لراس الماؿ الييكمي  ذات ةمعنوي عالقةوجد ت H1))الفرضية البديمة 

 في الربحية لمشركة المبحوثة(.
 الجدوؿ االتي يوضح نتائج تحميؿ االنحدار البسيط بيف رأس الماؿ الييكمي والربحية :

 

( 9جدوؿ )  
 نتائج تحميؿ االنحدار البسيط بيف رأس الماؿ الييكمي والربحية

R R Squaer Adj R Squaer F Sig 

0.816 0.666 0.663 294.543 0.000 

B الخطا المعياري Beta T Sig 

0.857 0.050 0.816 17.162 0.000 

 SPSSالمصدر : إعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج 
 

نالحظ مف الجدوؿ اعاله أف نتائج نموذج االنحدار الخطي البسيط الذي يحدد مدى 
)راس الماؿ الييكمي( لمتغير الحاصؿ في المتغير التابع تفسير متغير مستقؿ واحد 

( 294.543( المحسوبة بمغت )F)ربحية منظمات االعماؿ(، إذ تبيف أف القيمة )
( 3.90( الجدولية بمغت )F( اما قيمة )0.05( اقؿ مف )0.000) بمستوى معنوي

، R2)) (. أما قيمة معامؿ التحديد0.05( بمستوى داللة )14148عند درجة حرية )
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(، وىذه النتيجة تدؿ أف )راس الماؿ الييكمي( تفسر ما نسبتو 0.666بمغت قيمتيا )
%( ىو تبايف مفسر 33.4%( مف االختالؼ الحاصؿ في )الربحية (، وأف )66.6)

مف عوامؿ لـ تدخؿ أنموذج االنحدار. وعميو فإف ىذه النتائج توفر دعمًا كافيًا لرفض 
ية البديمة، وبمتابعة النتائج في الجدوؿ اعاله نالحظ الفرضية الصفرية وقبوؿ الفرض

( T( وىي ذات داللة احصائية باالعتماد عمى قيمة )0.857( بمغت )Bأف قيمة )
كمما تحسف راس  ةايجابي عالقة( وىذا يعني أف ىناؾ 17.162المعنوية البالغة )

( 0.857ار )الماؿ الييكمي بمقدار وحدة واحدة تحسنت ربحية منظمات االعماؿ بمقد
  :( ويمكف كتابة معادلة االنحدار بشكؿ االتي 0.438اما قيمة الحد الثابت بمغت )

                
Y  :الربحية لمشركة المبحوثة  /X1  :راس الماؿ الييكمي 
ذو داللة احصائية لراس الماؿ  عالقة )توجدالفرضية الفرعية الثالثة: وتنص  . ج

 .(المبحوثة لشركةا الزبائني في ربحية
معنوي ذو داللة احصائية لراس الماؿ  عالقة توجدال  HO)الفرضية العدمية ) 

 الزبائني في الربحية لمشركة المبحوثة.
معنوي ذو داللة احصائية لراس الماؿ الزبائني في  عالقة توجد H1)الفرضية البديمة )

 الربحية لمشركة المبحوثة .
 االنحدار البسيط بيف رأس الماؿ الزبائني والربحية :الجدوؿ االتي يوضح نتائج تحميؿ 

 ( 10جدوؿ )
 نتائج تحميؿ االنحدار البسيط بيف رأس الماؿ الزبائني والربحية

R R Squaer Adj R Squaer F Sig 

0.869 0.754 0.753 454.374 0.000 

B الخطا المعياري Beta T Sig 

0.866 0.041 0.866 21.316 0.000 

 SPSSالمصدر : إعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج 
نالحظ مف الجدوؿ اعاله أف نتائج نموذج االنحدار الخطي البسيط الذي يحدد مدى 
تفسير متغير مستقؿ واحد )راس الماؿ الزبائني( لمتغير الحاصؿ في المتغير التابع 
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معنوية  ( بمستوى454.374( المحسوبة بمغت )F)ربحية(، إذ تبيف أف قيمة )
( عند درجة حرية 3.90( الجدولية بمغت )F( اما قيمة )0.05( اقؿ مف )0.000)
بمغت قيمتيا  R2)(، أما قيمة معامؿ التحديد )0.05( بمستوى داللة )14148)
%( مف 75.4(، وىذه النتيجة تدؿ أف )راس الماؿ الزبائني( تفسر ما نسبتو )0.754)

%( ىو تبايف مفسر مف عوامؿ لـ 24.6) االختالؼ الحاصؿ في )الربحية (، وأف
تدخؿ أنموذج االنحدار. وعميو فإف ىذه النتائج توفر دعمًا كافيًا لرفض الفرضية 
العدمية وقبوؿ الفرضية البديمة، وبمتابعة النتائج في الجدوؿ اعاله نالحظ أف قيمة 

(B( بمغت )( وىي ذات داللة احصائية باالعتماد عمى قيمة )0.866T المعنوية )
ايجابي كمما زاد راس الماؿ الييكمي  عالقة( وىذا يعني أف ىناؾ 21.316البالغة )

( اما قيمة الحد 0.866بمقدار وحدة واحدة ستزداد ربحية الشركة المبحوثة بمقدار )
 ( ويمكف كتابة معادلة االنحدار بشكؿ االتي:0.410الثابت بمغت )

                
Y  كة المبحوثة: الربحية لمشر  /X1.راس الماؿ الزبائني : 

اما نموذج االنحدار المتعدد ألبعاد راس الماؿ الفكري في ربحية الشركة المبحوثة 
 كما يمي:كانت نتائجو موضحة 

 

( 1جدوؿ )  
 نتائج تحميؿ االنحدار البسيط بيف مكونات رأس الماؿ الفكري والربحية

R R Squaer Adj R Squaer F Sig 
0.885 0.783 0.779 175.719 0.000 

 
(12جدوؿ )  

 نتائج تحميؿ رأس الماؿ الفكري مع معادلة األنحدار
ابعاد راس الماؿ 

 الفكري
B الخطا المعياري Beta T Sig 

 0.000 3.998 0.281 0.086 0.342 راس الماؿ البشري
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 0.963 0.046 0.005 0.104 0.005 راس الماؿ الييكمي
 0.000  6.982 0.640 0.092 0.638 راس ماؿ الزبائني

 SPSSالمصدر : إعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج 
نالحظ مف الجدوؿ اعاله أف نتائج نموذج االنحدار الخطي المتعدد الذي يحدد مدى 
تفسيرمجموعة مف المتغيرات المستقمة ) ابعاد راس الماؿ الفكري( لمتغير الحاصؿ في 

( المحسوبة Fلمشركة المبحوثة(، إذ تبيف أف القيمة )المتغير التابع )تحقؽ الربحية 
( F( اما قيمة )0.05 (( اقؿ مف0.000( بمستوى معنوية )175.719بمغت )

(. أما 0.05( بمستوى داللة )34146( عند درجة حرية )2.665الجدولية بمغت )
(، وىذه النتيجة تدؿ أف ) ابعاد او 0.783، بمغت قيمتيا ) R2)قيمة معامؿ التحديد )

%( مف االختالؼ الحاصؿ في 78.3محاور راس الماؿ الفكري( تفسر ما نسبتو )
%( ىو تبايف مفسر مف عوامؿ لـ تدخؿ أنموذج االنحدار. 21.7)الربحية(، وأف )

قبوؿ الفرضية البديمة وعميو فإف ىذه النتائج توفر دعمًا كافيًا لرفض الفرضية العدمية و 
معنوي ذو داللة أحصائية لراس الماؿ الفكري في تحقيؽ  عالقة توجدوالتي مفادىا 

 الربحية لمشركة المبحوثة.
بمغت لمحور راس الماؿ البشري  Bوبمتابعة الناتئج في جدواؿ اعاله نالحظ أف قيمة 

ات داللة ( عمى التوالي وىي ذ0.638( و)0.342محور راس الماؿ الزبائني ) و 
( عمى 6.982( و )3.998( المعنوية البالغة )Tاحصائية باالعتماد عمى قيمة )

كمما تحسف راس الماؿ االبشري والزبائني  ةايجابي عالقةالتوالي وىذا يعني أف ىناؾ 
تحسنت ربحية منظمات االعماؿ بمقدار وحدة واحدة . اما محور راس الماؿ الييكمي 

( وىي 0.046( الخاصة بيا )T( صغيرة جدا وكانت قيمة )0.005)  Bبمغت قيمة 
( 0.067غير معنوية اي اليوجد ليا اثر في النموذج اما قيمة الحد الثابت بمغت )

 ويمكف كتابة معادلة االنحدار بشكؿ االتي :
                        

Y ربحية الشركة المبحوثة :  /X1راس الماؿ البشري :  /X3حور راس الماؿ : م
 الزبائني.
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 الفرضية الرئيسية الثانية . 2
تنص الفرضية الرئيسية الثانية عمى ) توجد عالقة ارتباط طرية معنوية ذو داللة 
احصائية بيف رأس الماؿ الفكري و تحقؽ الربحية لمشركة المبحوثة ( إذ ينبثؽ منيا 

 :الفرضيات الفرعية االتية
داللة احصائية  اتية معنوية ذدتوجدعالقة ارتباط طر الفرضية الفرعية االولى  . أ

 بيف رأس الماؿ البشري و تحقؽ الربحية لمشركة المبحوثة (
داللة احصائية  اتية معنوية ذدالفرضية الفرعية الثانية توجدعالقة ارتباط طر  . ب

 بيف رأس الماؿ الييكمي و تحقؽ الربحية لمشركة المبحوثة(
داللة احصائية  اتتوجدعالقة ارتباط طرية معنوية ذ الثايةالفرضية الفرعية  . ج

 لرأس الماؿ الزبائني في ربحية منظمات االعماؿ (
 داللة احصائية  اتية معنوية ذدال توجدعالقة ارتباط طر  (HO)الفرضية العدمية 
 داللة احصائية اتية معنوية ذد( توجدعالقة ارتباط طر H 1الفرضية البديمة )

 نتائج اختبار الفرضيات الفرعية والرئيسية وكما يمي.والجدوؿ االتي يمثؿ 
 ( 13جدوؿ )

 نتائج تحميؿ االرتباط بيف مكونات رأس الماؿ الفكري والربحية
 Sig قيمة معامؿ االرتباط المتغيرات
 0.000 **0.795 راس الماؿ البشري 
 0.000 **0.815 راس الماؿ الييكمي 
 0.000 **0.868 راس الماؿ الزبائني
 0.000 **0.874 راس الماؿ الفكري

 SPSSالمصدر : إعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج 
مف خالؿ الجدوؿ اعاله نالحظ أف قيمة معامؿ ارتباط بيرسوف ألستثمار رأس الماؿ 

( وىي عالقة طردية موجبة وكذلؾ 0795البشري مع الربحية لمشركة المبحوثة بمغت )
( وعميو نرفض الفرضية 0.01عند مستوى معنوية )ىي معنوية ذات داللة احصائية 

وباالستمرار  العدمية ونقبؿ الفرضية البديمة وبالتالي تتحقؽ الفرضية الفرعية االولى.
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في نفس الجدوؿ نالحظ أف قيمة معامؿ ارتباط بيرسوف ألستثمار رأس الماؿ الييكمي 
وجبة وكذلؾ ىي ( وىي عالقة طردية م0.815مع الربحية لمشركة المبحوثة بمغت )

( وعميو نرفض الفرضية 0.01معنوية ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية )
وكذلؾ في ، العدمية ونقبؿ الفرضية البديمة وبالتالي تتحقؽ الفرضية الفرعية الثانية

نفس الجدوؿ نالحظ أف قيمة معامؿ ارتباط بيرسوف ألستثمار رأس الماؿ الزبائني مع 
ت ( وىي عالقة طردية موجبة وكذلؾ ىي معنوية ذا0.868ت )الشركة المبحوثة بمغ

( وعميو نرفض الفرضية العدمية ونقبؿ 0.01) داللة احصائية عند مستوى معنوي
كذلؾ ايضا نالحظ تحقؽ ، الفرضية البديمة وبالتالي تتحقؽ الفرضية الفرعية الثالثة

الماؿ الفكري مع الفرضية الرئيسية حيث أف معامؿ ارتباط بيرسوف ألستثمار رأس 
( وىي عالقة 0.01( ومستوى معنوي اقؿ مف )0.874الربحية بشكؿ عاـ بمغت )

طردية موجبة ومعنوية ذات داللة احصائية وىذا يعني وجود عالقة قوية بيف 
 االستثمار في رأس الماؿ الفكري وابعاده مع ربحية الشركة المبحوثة .

  و التوصياتاالستنتاجات المبحث الرابع : 
 أوأل : االستنتاجات 

كانت نسبة الذكور واإلناث لعينة الدراسة ، متقاربة إلى حد ما ، وتركزت أعمار  -1
الموجودات الفكرية بشكؿ أساس ضمف فئة العشرينات و الثالثينات مما يعني أف 
الشركة ميتمة بالطاقات البشرية الشابة و التي تكوف خالقة و مصدر االلياـ ، وأف 

الطاقات قضى مدة طويمة في الشركة عينة البحث وىذا يعني أف رأس معظـ ىذه 
 الماؿ الفكري غير محدد نوع الجنس .

بمغت نسبة انخفاض عدد حممة الشيادات العميا في الشركات عينة البحث، إذ  -2
( فرد مف أجمالي العينة التي شاركت في 30الموظفيف مف حممة الشيادات العميا )

ثناف يحمموف شيادة الدبموـ العالي ، وىذا يعني أف الشركات عينة ، و أ تقييـ االستبانة
البحث لـ تضع امتيازات تستقطب مف خالليا حممة الشيادات العميا ليوظفوا قدراتيـ 

 في خدمتيا و أنما أعتمدت عمى الموظفيف أصحاب الخبرة العممية.
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يكوف ىناؾ كاف أثر رأس الماؿ الفكري في الربحية قويا عمى العموـ ، وبذلؾ  -3
مسوغ منطقي لقبوؿ الفرضية الرئيسة األولى والثانية ، التي أشارت إلى وجود أثر 
وعالقة أرتباط ذات داللة معنوية بينيما ، فإجمالي ابعاد رأس الماؿ الفكري أظير 
عالقة معنوية قوية ، وكذلؾ بالنسبة البعاد رأس البشري ، ورأس الماؿ الييكمي ، 

 وراس الماؿ الزبائني.
كاف أثر رأس الماؿ البشري في الربحية قويا عمى العموـ ، وبذلؾ يكوف ىناؾ  -4

مسوغ منطقي لقبوؿ الفرضية الفرعية االولى التي أشارت إلى وجود أثر معنوي ذو 
البشري أظيرت عالقة معنوية داللة أحصائية بينيما . فإجمالي أبعاد رأس الماؿ 

  .قوية
بحية قويا عمى العمـو ، وبذلؾ يكوف ىناؾ كاف أثر رأس الماؿ الييكمي في الر  -5

التي أشارت إلى وجود أثر معنوي ذو  مسوغ منطقي لقبوؿ الفرضية الفرعية الثانية
 داللة أحصائية بينيما . فإجمالي أبعاد رأس الماؿ الييكمي أظير عالقة معنوية قوية.

يكوف ىناؾ كاف أثر رأس الماؿ الزبائني في الربحية قويا عمى العموـ ، وبذلؾ  -6
مسوغ منطقي لقبوؿ الفرضية الفرعية الثالثة التي أشارت إلى وجود أثر معنوي ذو 
 .داللة أحصائية بينيما . فإجمالي أبعاد رأس الماؿ الزبائني أظير عالقة معنوية قوية

 ثانيأ : التوصيات
ادراؾ منظمات االعماؿ بأىمية رأس الماؿ الفكري و العمؿ  يوصي البحث بأىمية -1

 مستوى عالي مف االرباح .تطويره و المحافظة عميو لتحقيؽ عمى 
زيادة االىتماـ برأس الماؿ البشري و االستثمار فيو النو الركيزة االساسية لتحسيف  -2

 .أدا المؤسسات
أعطاء قيمة كبيرة لرأس الماؿ البشري مف خالؿ التدريب و  يوصي البحث بأىمية -3

 التعميـ المستمر.
مى تبني سياسات استثمارية موسعة مف اجؿ خمؽ حث الشركة عينة البحث ع -4

عوائد عمى موجوداتيا لتحقيؽ صافي ارباح بعد الضريبة مما يعطي قوة وقيمة 
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اكبر لمشركة إذ أف مف أىـ السياسات االستثمارية ىو االستثمار في الموارد 
 البشرية واالستماع لالفكار الخالقة لدييـ.

ة صناعة رأس الماؿ الفكري داخؿ التركيز عمى عممي يوصي البحث بأىمية -5
الشركة عينة البحث مف خالؿ أعطاء الفرصة أماـ االفراد مف أجؿ إفساح 
المجاؿ ليـ ألبداء أرائيـ و مقترحاتيـ حوؿ تطوير و تحسيف إجراءات العمؿ و 

 خمؽ بيئة إبداعية.
تبني مستوى عالي في تدريب وتأىيؿ الموظفيف في الشركة كأنشاء دورات تدربية  -6

عمى نطاؽ واسع لجميع المستويات االدارية المختمفة بيدؼ رفع االداء وغرس 
 مشاعر الثقة بالنفس واالعتمادية بيف الموظفيف.

حث الشركة عمى زيادة مستوى االجور و المرتبات لمموظفيف، إذ أف منح  -7
الموظؼ مرتبأ جيدأ لو تأثير أيجابي عمى الصحة النفسية و العقمية بتأثير مشابو 

ثير االدوية المضادة لألكتئاب أو يفوقيا و بالتالي سيتـ االستفادة مف الحالية لتأ
االيجابية لمموظؼ في تعظيـ أنتاجيتو و أعطاء أفضؿ ما لديو مف قدرات و 

 .خبرات
 المصادر :

 الرسائل و االطاريح أوأل :
(، "دور رأس الماؿ الفكري في تحقيؽ الميزة 2015أبو شامة، فادية وليد. ) -1

التنافسية، دراسة تطبيقية في مستشفيات جنوب الضفة الغربية"، رسالة ماجستير، 
 جامعة الخميؿ، قسـ أدارة االماؿ.

، اإلنتاجية المنخفضة وأثرىا في 2018)البياتي، نجوـ عبد الحسيف حسف. ) -2
ربحية شركات التأميف، "بحث تطبيقي في شركة التأميف العراقية العامة" ، دبمـو 

 يد العالي لمدراسات المحاسبية والمالية، جامعة بغداد، العراؽ.عالي، المع



 

 

 0202كانون االول     -العدد الرابع   -المجلد األول   -  ISSN 2709-  2852–مجلة العلوم المالية والمحاسبية              

 

 
 

 

 

 

37 

 

( "تسعير الخدمات المصرفية وأثره في الربحية 2014حسف ، ابراىيـ عامر ) -3
بحث تطبيقي لعينة مف المصارؼ التجارية الخاصة" ، رسالة دبموـ عالي ، المعيد 

 العالي لمدراسات المحاسبية والمالية ، جامعة بغداد. 
" األستثمارات المالية وأثرىا عمى الربحية  2015))الخفاجي، مكاـر فالح غني  -4

بحث تطبيقي في شركة إعادة التأميف العراقية العامة" جامعة الدوؿ العربية اإلتحاد 
 العاـ لممحاسبيف والمراجعيف العرب، المعيد العربي لممحاسبيف القانونييف.

قيادية ودورىا في رأس الماؿ الفكري ، االنماط ال2017))الزبيدي، لمى قيس،  -5
العراؽ، رسالة ماجستير، كمية االدارة و  –بحث ميداني في وزارة الخارجية 

 االقتصاد، جامعة بغداد.
" نموذج مقترح لمعالقة بيف إدارة المعرفة و رأس الماؿ  (2009)سمماف، أحمد،  -6

االقتصاد ، جامعة رسالة دكتوراه ،كمية االدارة و  "الفكري في قطاع المستشفيات 
 .عيف شمس، مصر

" واقع رأس الماؿ الفكري وأثره ( 2019 )عبد الدايـ ، ساجد خالد محمد ديب ،  -7
عمى األداء المالي في البنوؾ المدرجة في بورصة فمسطيف " رسالة ماجستير ، كمية 

 اإلقتصاد والعمـو اإلدارية، الجامعة اإلسالمية بغزة . 
إدارة رأس الماؿ الفكري كمدخؿ لتنمية القدرات  ( "2006عبده، ىاني محمد، ) -8

دراسة ميدانية " اطروحة دكتوراه، كمية إدارة األعماؿ،  -التنافسية لمنظمات األعماؿ
 جامعة قناة السويس،مصر.

" أثر أستثمار رأس الماؿ الفكري في االداء 2000) عبيد، نغـ حسيف نعمة ، ) -9
القطاع الخاص الصناعي " رسالة  التنظيمي دراسة ميدانية في عينة مف شركات

 ماجستير ، كمية االدارة و االقتصاد، جامعة بغداد.
تحميؿ العوامؿ المؤدية إلى ضعؼ نمو قطاع  (2009)قزعاط، أسيؿ جميؿ  -10

التأميف واستثماراتو في فمسطيف دراسة تطبيقة عمى شركات التأميف في سوؽ 
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ة اإلسالمية ، كمية التجارة ، في فمسطيف لألوراؽ المالية ، رسالة ماجستير ، الجامع
 غزة فمسطيف.

 " نمط إدارة المخاطرة والسيولة والربحية( 2015)الكروي، بالؿ نوري سعيد،  -11
وانعكاسيا عمى قيمة المصرؼ دراسة لعينة مف المصارؼ االجنبية وامكانية تطبيقيا 

 جامعة بغداد.في المصارؼ العراقية " ، أطروحة دكتوراه، كمية االدارة و االقتصاد، 
جودة الخدمة الصحية عمى وفؽ  2007))المالكي ، ساىي عبعوب عرمش،  -12

فمسفة إدارة الجودة الشاممة ، دراسة تطبيقية في عينة مف مستشفيات دائرة صحة 
 بغداد / الرصافة ، دبمـو عالي ، كمية إدارة واالقتصاد / جامعة بغداد .

مؿ المؤثرة عمى ربحية البنوؾ " دراسة قياسية لمعوا (2016)نبيمة، رقاقدة  -13
التجارية" رسالة ماجستير ، كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير ،جامعػة 

 قاصػػدي مرباح ورقمػػة. 
تقيػػيـ األداء المػػػالي (،  2005،)النعيمػػي، زىػػراء أحمػػػد محمػػد توفيػػؽ -14

، رسػالة ماجسػتير فػػي العمػـو ( (1999-2000لممصػػػارؼ األىميػػػة فػػي العػراؽ لمفتػرة 
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