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 ادللخص
ادلاؿ الفكري  تقييم رأس ضلو توجو ادلؤسسات ضرورة من جذورىا ادلارل واألداء الفكري رأس بني العالقة تستمد أمهية
فرأس ادلاؿ الفكري ميكن أف يولد  ادلارل ودوره يف دعم ادلزايا التنافسية، أدائها تباين تفسري يف إسهامو مستوى وحتديد

على األداء ادلارل  الفكري رأس ادلاؿ قيمة للمؤسسات وحيسن أدائها ادلارل عرب الزمن. فإشكالية البحث تعاجل ما تأثري
ولفهم ىذه العالقة هتدؼ للمؤسسات االقتصادية بصفة عامة ويف ادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية بصفة خاصة؟ 

الدراسة لتحليل تأثري رأس ادلاؿ الفكري على األداء ادلارل، وقد مت استخداـ معامل القيمة ادلضافة لرأس ادلاؿ الفكري 
(VAIC لقياس مسامهة رأس ادلاؿ الفكري، ومت استخداـ بيانات السالسل الزمنية ادلقطعية الختبار تأثري مكوناتو )

رأس ادلاؿ اذليكلي، رأس ادلاؿ ادلستخدـ( على معدؿ دوراف األصوؿ، ىامش الربح الصايف، العائد  )رأس ادلاؿ البشري،
( مؤسسة جزائرية بوالية برج بوعريريج خالؿ الفًتة ادلمتدة 32على األصوؿ، العائد على ادللكية كمؤشرات أداء مارل لػ )

 .2015إذل  2010من 
ادلاؿ ادلستخدـ ومعدؿ دوراف األصوؿ، وبني كل من رأس ادلاؿ البشري ورأس أظهرت النتائج وجود عالقة قوية بني رأس 

ادلاؿ اذليكلي ورأس ادلاؿ ادلستخدـ مع العائد على األصوؿ، وعالقة ضعيفة بني كل من رأس ادلاؿ البشري ورأس ادلاؿ 
اذليكلي ورأس ادلاؿ  ادلستخدـ مع ىامش الربح الصايف، وعدـ وجود أي عالقة بني رأس ادلاؿ البشري ورأس ادلاؿ

 ادلستخدـ مع العائد على ادللكية.
 .األداء ادلارل، رأس ادلاؿ الفكري، رأس ادلاؿ البشري، رأس ادلاؿ اذليكلي، رأس ادلاؿ ادلستخدـ الكلمات ادلفتاحية:

 
Abstract  
The importance of the relationship between the intellectual capital and the financial performance 

stems from the need of enterprises’ orientation towards assessing intellectual capital and 

determining the level to which it contributes in the explaining the financial performance variation, 

and its role in supporting the competitive advantages. Intellectual capital can generate value for 

enterprises and improve its financial performance Over time. The problem of the  research 

addresses the impact of the intellectual capital on the financial performance of economic 

enterprises in general and in Algerian economic enterprises in particular. To understand this 

relationship, this study aims to analyze the effect of intellectual capital on the financial 

performance. The value-added of intellectual coefficient (VAIC) has been used to measure the 

intellectual capital contribution. panel data was used for testing the impact of its components 

(human capital, structural capital, employed capital) on asset turnover (ATO), net profit margin 

(NPM), return on assets (ROA), return on equity (ROE) as financial performance indicators of 

(32) Algerian enterprises in Bordj Bou Arreridj city during the period 2010 - 2015. 

The result showed that there is a strong relationship between employed capital and asset turnover 

(ATO), and between human capital, structural capital and employed capital with return on assets 

(ROA), and a weak relationship between human capital and employed capital with net profit 

margin (NPM), and the absence of any relationship between human capital, structural capital, and 

the capital with return on equity (ROE). 

Keywords: financial performance, intellectual capital, human capital, structural capital,  capital 

employed. 
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 متهيـد
اجتاىاهتم األيديولوجية  زا كبريا يف كتابات وأعماؿ االقتصاديني مبختلفشغلت ادلؤسسة االقتصادية حي

باعتبارىا كتلة من األنشطة الديناميكية ادلتفاعلة فيما بينها والوحدة األساسية ألي اقتصاد، وبالتارل فإف تطور 
ومدى   ادلؤسسات، نشاط سري اجتاىات حيدد ىاما االقتصاد الوطين مرتبط بأداء ىذه ادلؤسسات. فاألداء يعد مؤشرا

 ويرتبط بعوامل عديدة ختتلف باختالؼ البيئة اليت تنشط فيها.  األىداؼ، عن حتقيق االبتعاد أو االقًتاب
            تغري منط إدارة ادلؤسسات االقتصادية من خالؿ ما يسمى يف الوقت الراىن حوكمة الشركات ومع

(corporate governance) تسيري شفافية أكرب بإدماج سلطة ادلسامهني وباقي الشركاء، والعمل اليت أعطت لعملية ال
وفاعلية، أدى ذلك كلو إذل التوجو ضلو تقييم أداء ادلؤسسات االقتصادية وفق  ادلرغوبة بكفاءة على حتقيق أىدافهم

اجملاؿ ادلارل يضمن ذلا الة تفوؽ ادلؤسسة على غريىا يف ادلنظور ادلارل الذي يعد من أكثر التوجهات رسوخاً وتطوراً، فح
مركزًا تنافسيًا ويفتح اآلفاؽ أمامها لالنطالؽ ضلو تعزيز ذلك ادلركز وتطويره، ويعطي ذلا ميزة تنافسية بني ادلؤسسات 

 يف مواجهة التحديات اليت أفرزهتا التحوالت العميقة وادلتسارعة يف البيئة االقتصادية العادلية.ويزيد قدرهتا 

دلؤسسػػػات االقتصػػػادية تعتمػػػد يف تقيػػػيم أدائهػػػا ادلػػػارل علػػػى قػػػائميت ادلركػػػز ادلػػػارل )ادليزانيػػػة( وغالبػػػا مػػػا صلػػػد أف ا
والدخل )جدوؿ حسابات النتػائج( مسػتخدمة يف ذلػك األدوات التقليديػة، غػري أف مػا يؤخػذ علػى ىػذه األسػاليب أ ػا 

ة ادلاليػة احلقيقيػة ذلػا، فكػاف لزاًمػا أدوات تشخي  للمشاكل اليت قد تعًتض ادلؤسسػة وال تػوفر صػورة دقيقػة عػن الوضػعي
عليهػػػػا أف تػػػػتخل  مػػػػن النمػػػػوذج احملاسػػػػيب التقليػػػػدي الػػػػذي يركػػػػز علػػػػى الػػػػربح يف تقيػػػػيم األداء ادلػػػػارل وتعتمػػػػد النمػػػػوذج 
االقتصػػادي، مػػػا تطلػػػب حتػػػديث أدوات ووسػػػائل قيػػػاس األداء ادلػػػارل الػػيت ترتكػػػز علػػػى القيمػػػة، والػػػيت تقػػػيس مػػػدى قػػػدرة 

   مة إضافية للمؤسسة.ادلوارد على خلق قي

يف مقابػػل ىػػذا فػػإف الكثػػري مػػن ادلنظػػرين يقػػروف أف ادلػػوارد الفكريػػة ختفػػي "قيمػػة" تنشػػأ مػػن العديػػد مػػن العناصػػر 
والتنظيم، التنمية والبحث، نظم ادلعلومات، العالمات التجارية، الػرخ   القيادة مثل العنصر البشري، اإلبداع، أسلوب

ت مع الزبائن...اخل تؤثر على األداء ادلارل للمؤسسة يف ظػل التطػور اذليكلػي احلاصػل يف وبراءات االخًتاع وحىت العالقا
االقتصػػػاد العػػػادلي، وذلػػػك بعػػػد اعتمػػػاد النمػػػوذج القػػػائم علػػػى ادلعرفػػػة واخلػػػربة وتكنولوجيػػػا ادلعلومػػػات واألنشػػػطة الرقميػػػة، 

ة واالبتعػاد عػن األنشػطة التصػنيعية التقليديػة، والذي يقر بضرورة التوجو ضلو األنشطة ادلرتكزة علػى االسػتثمارات الفكريػ
فأصبح االقتصاد ادلرتكز على ادلعرفة ىو األكثر تنافسػية وديناميكيػة والقػادر علػى إحػداث منػو اقتصػادي دائػم، كمػا أف 
كػري رأس ادلاؿ الفكري الذي حتوزه ادلؤسسات أصبح أكثر أمهية خللق القيمة، وأف كفاءة القيمػة ادلضػافة لػرأس ادلػاؿ الف

 تصبح أكثر أمهية، حيث أ ا تساىم يف ادليزة التنافسية للمؤسسات على ادلدى الطويل.

ومن أجل األخذ يف احلسباف ىذه العناصر يف تقييم األداء ادلارل فإف عملية التقييم اجليػد بػب أف ترصػد ىػذه 
 ري يف رأس ادلاؿ الفكري من خالؿالعناصر وحتوذلا إذل قيمة حقيقية يف ظل توجو ادلؤسسات ضلو االستثمار بشكل كب
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  ب

 

رلموعػػػة مػػػن العمليػػػات ادلرتبطػػػة باسػػػًتاتيجية ادلؤسسػػػة، والػػػيت علػػػى أساسػػػها تػتتدخػػػذت العديػػػد مػػػن القػػػرارات لتحديػػػد أيد 
 مكونات رأس ادلاؿ الفكري اليت تؤدي إذل حتسني األداء ادلارل عرب الزمن.

 إشكالية البحث:

حتقيق مستوى متفوؽ من األداء ادلارل يضمن ذلا  ضلو -امساعيه من أىم واحد يف- كل مؤسسة تبحث
اذلدؼ من        حتقيق ىذا يف ذلا مناص وال مركزا تنافسيا نظرا الزدياد حدة ادلنافسة بني ادلؤسسات احمللية واألجنبية،

ىي  وائدع وما يًتتب عليو من ادلؤسسة أصوؿ يف االستثمار وأف بلوغو، وراء الكامنة احلقيقية تشخي  األسباب
تسمح  ال اجلزائرية يف بيئة ادلؤسسات ادلعتمدة تلك السيما احملاسبية والنظم واألصوؿ األعراؼ ولكن لذلك، األساس
األصوؿ ادللموسة )ادلادية( وبعض األصوؿ غري           على تقتصر فهي ادلؤسسات، أصوؿ لكامل زلددة قيم بظهور

شأ ا    من عوائد يتوقع أف يولده من وما رأس ادلاؿ الفكري بسدىا اليت الفكرية لألصوؿ تذكر قيمة ادللموسة دوف أي
 ذلا.  ادلارل األداء رفع مستوى

 :ومن ىنا تربز إشكالية البحث اليت نعرب عنها بالسؤاؿ الرئيسي التارل

على األداء ادلايل للمؤسسات االقتصادية اصفة عامة وللمؤسسات     الفكري رأس ادلال ما مدى تأثري
 االقتصادية اجلزائرية اصفة خاصة؟

 يف الواقع إف ىذه اإلشكالية ما ىي إال حوصلة جلملة من األسئلة الفرعية أمهها ما يلي: 

لرأس ادلاؿ الفكري على األداء ادلارل معربا عنو مبؤشػر معػدؿ دوراف % 05ىل ىناؾ عالقة تأثري عند مستوى داللة  -1
 ( لعينة ادلؤسسات؟ATOاألصوؿ )

لرأس ادلاؿ الفكري على األداء ادلارل معربا عنو مبؤشر ىػامش الػربح  %05القة تأثري عند مستوى داللة ىل ىناؾ ع -2
 ( لعينة ادلؤسسات؟NPMالصايف )

لرأس ادلاؿ الفكػري علػى األداء ادلػارل معػربا عنػو مبؤشػر العائػد علػى  %05ىل ىناؾ عالقة تأثري عند مستوى داللة  -3
 ( لعينة ادلؤسسات؟ROAاألصوؿ )

لرأس ادلاؿ الفكػري علػى األداء ادلػارل معػربا عنػو مبؤشػر العائػد علػى  %05ل ىناؾ عالقة تأثري عند مستوى داللة ى -4
 ( لعينة ادلؤسسات؟ROEادللكية )
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  ت

 

 فرضيات البحث:
الغرض من الدراسة ىو تقييم رأس ادلاؿ الفكري يف عينة من ادلؤسسات اجلزائرية وأثره على أدائها ادلارل،  
فإف التصور ادلقًتح يكوف: أّف األداء ادلارل للمؤسسات يتأثر بشكل جوىري برأس ادلاؿ الفكري، شلا يؤدي إذل  وبالتارل

 صياغة الفرضيات ادلذكورة أدناه صحيحة واليت مفادىا:
1. H1 ( ىناؾ عالقة إبابية بني معامل القيمة ادلضافة لرأس ادلاؿ الفكري :VAIC واألداء ادلارل شلثال مبعدؿ دور ) اف

 (.ATOاألصوؿ )
وميكن تقسيم ىذه الفرضية إذل ثالث فرضيات الختبار العالقة بني مكونات معامل القيمة ادلضافة لرأس ادلاؿ الفكري 

(VAIC( ومعدؿ دوراف األصوؿ )ATO.) 
- H1a ( ىناؾ عالقة إبابية بني كفاءة رأس ادلاؿ البشري :HCE واألداء ادلارل شلثال مبعدؿ دوراف األصوؿ )

(ATO.) 
- H1b ( ىناؾ عالقة إبابية بني كفاءة رأس ادلاؿ اذليكلي :SCE)  واألداء ادلارل شلثال مبعدؿ دوراف األصوؿ

(ATO.) 
- H1c ( ىناؾ عالقة إبابية بني كفاءة رأس ادلاؿ ادلستخدـ :CEE واألداء ادلارل شلثال مبعدؿ دوراف )

 (.ATOاألصوؿ )
2. H2 ىناؾ عالقة إبابية بني معامل القي :( مة ادلضافة لرأس ادلاؿ الفكريVAIC واألداء ادلارل شلثال هبامش الربح )

 (.NPMالصايف )
وميكن تقسيم ىذه الفرضية إذل ثالث فرضيات الختبار العالقة بني مكونات معامل القيمة ادلضافة لرأس ادلاؿ الفكري 

(VAIC( وىامش الربح الصايف )NPM.) 
- H2a ىناؾ عالقة إبابية بني  كفاء :( ة رأس ادلاؿ البشريHCE واألداء ادلارل شلثال هبامش الربح الصايف )

(NPM.) 
- H2b ( ىناؾ عالقة إبابية بني كفاءة رأس ادلاؿ اذليكلي :SCE)  واألداء ادلارل شلثال هبامش الربح الصايف

(NPM.) 
- H2c ( ىناؾ عالقة إبابية بني كفاءة رأس ادلاؿ ادلستخدـ :CEEواألداء ادلارل شلث ) ال هبامش الربح

 (.NPMالصايف )
3. H3 ( ىناؾ عالقة إبابية بني معامل القيمة ادلضافة لرأس ادلاؿ الفكري :VAIC واألداء ادلارل شلثال مبعدؿ العائد )

 (.ROAعلى األصوؿ )
فكري وميكن تقسيم ىذه الفرضية إذل ثالث فرضيات الختبار العالقة بني مكونات معامل القيمة ادلضافة لرأس ادلاؿ ال

(VAIC( واألداء ادلارل شلثال مبعدؿ العائد على األصوؿ )ROA.) 
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  ث

 

- H3a ( ىناؾ عالقة إبابية بني كفاءة رأس ادلاؿ البشري :HCE واألداء ادلارل شلثال مبعدؿ العائد على )
 (.ROEاألصوؿ )

- H3b ( ىناؾ عالقة إبابية بني كفاءة رأس ادلاؿ اذليكلي :SCE) عدؿ العائد على واألداء ادلارل شلثال مب
 (.ROAاألصوؿ )

- H3c ( ىناؾ عالقة إبابية بني كفاءة رأس ادلاؿ ادلستخدـ :CEE واألداء ادلارل شلثال مبعدؿ العائد على )
 (.ROAاألصوؿ )

4. H4 ( ىناؾ عالقة إبابية بني معامل القيمة ادلضافة لرأس ادلاؿ الفكري :VAIC واألداء ادلارل شلثال مبعدؿ العائد )
 (.ROEلكية )على ادل

وميكن تقسيم ىذه الفرضية إذل ثالث فرضيات الختبار العالقة بني مكونات معامل القيمة ادلضافة لرأس ادلاؿ الفكري 
(VAIC( ومعدؿ العائد على ادللكية )ROE.) 

- H4a ( ىناؾ عالقة إبابية بني كفاءة رأس ادلاؿ البشري :HCE واألداء ادلارل شلثال مبعدؿ العائد على )
 (.ROEلكية )ادل
- H4b ( ىناؾ عالقة إبابية بني كفاءة رأس ادلاؿ اذليكلي :SCE)  واألداء ادلارل مبعدؿ العائد على ادللكية

(ROE.) 
- H4c ( ىناؾ عالقة إبابية بني كفاءة رأس ادلاؿ ادلستخدـ :CEE واألداء ادلارل شلثال مبعدؿ العائد على )

 (.ROEادللكية )
 الباحث يف ضوء فرضيات الدراسة النموذج التارل:حيدد خمطط البحث الفرضي: 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

H1a ,H1b, H1c 

H2a, H2b, H2c 

H3a, H3b, H3c 

H4a, H4b, H4c 

 (FSIZEحجم الشركة )
 (FLEVالرفع ادلارل )
 (PHYCالقدرة ادلادية )

 ادلستخدـكفاءة رأس ادلاؿ 
(CEE) 

اذليكليكفاءة رأس ادلاؿ   
(SCE) 

معامل القيمة ادلضافة 
 رأس ادلاؿ الفكري

(VAIC) 

 البشريكفاءة رأس ادلاؿ 
(HCE) 

 صوؿمعدؿ دوراف األ
(ATO) 

 
 ىامش الربح الصايف

(NPM) 
 

 العائد على األصوؿ 
(ROA)  

 

 ادلتغريات ادلراقبة ادلتغريات ادلستقلة ادلتغريات التااعة

 العائد على ادللكية
(ROE) 
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 البحث:  أمهية

  تكمن أمهيتو يف عدة جوانب منها:
يعترب رأس ادلاؿ الفكري من ادلوضوعات ادلعاصرة يف األدب اإلداري، بوصفو أكثر األصوؿ قيمة  اجلانب النظري: -

نطوي االستثمار فيو على تكاليف معتربة وذات أثر على ادلركز ادلارل واألكثر تأثريا يف األداء يف ظل اقتصاد ادلعرفة، في
للمؤسسات، وبالتارل فإف األداء غري الكفء ذلذا االستثمار ميكن أف يلحق ضرراً كبرياً يف األداء ادلارل على اعتبار أف 

ا فإف فح  قدرة رأس ادلاؿ اجلزء ادلستخدـ )ادلستنفذ( من ىذه التكاليف يف النشاط دل ينتج عنو قيمة مضافة، وذلذ
 الفكري على إنشاء قيمة مضافة بات من األمهية مبكاف لًتشيد قرارات اإلدارة بشأف ختصي  ىذه ادلوارد.

يف مثل ىذه ادلواضيع اليت دل حتظ باالىتماـ الكايف من  العربية ادلكتبة إذل إضافة يشكل بوصفو اجلانب العلمي: -
تعزيز أداء للمؤسسات واحلكومات سيحتل الصدارة مبرور  ومدى إسهامو يف لفكريا ادلاؿ رأس قبل ادلعنيني، فموضوع

 الزمن.
اجلزائرية للدور ادلهم واحليوي لرأس  مرشدا ومسامها يف تعميق رؤية مسريي ادلؤسسات بوصفو اجلانب العملي: -

اـ مواردىا وما يًتتب عنو من االستثمار بادلؤسسات، وبالتارل زيادة كفاءة وفعالية استخد ادلاؿ الفكري ضمن عمليات
ومن جانب آخر بوصفو معززا لفهم تأثري رأس ادلاؿ الفكري يف حتقيق النمو  ألدائها ادلارل ومركزىا التنافسي. تعزيز

 االقتصادي، وبالتارل يف خلق الثروة للمجتمع.

 أهداف البحث:
 هتدؼ الدراسة بشقيها النظري والتطبيقي إذل ما يلي:

يػػات االقتصػػادية الػػيت أدرلػػت رأس ادلػػاؿ الفكػػري ضػػمن ادلؤشػػرات الػػيت حتػػدد النمػػو االقتصػػادي، الوقػػوؼ علػػى النظر  -
 وادلقاربات اإلدارية اليت اعتربتو زلددا لتنافسية ادلؤسسات؛

إظهػػػار تطػػػور ادلفػػػاىيم النظريػػػة لػػػرأس ادلػػػاؿ الفكػػػري، قياسػػػو واإلفصػػػاح عنػػػو يف القػػػوائم ادلاليػػػة للمؤسسػػػات يف اطػػػار  -
 ي العاـ لو؛ادلفهـو النظر 

إظهػػػار أمهيػػػة أسػػػاليب تقيػػػيم األداء ادلػػػارل بصػػػفة عامػػػة، ودور مكونػػػات رأس ادلػػػاؿ الفكػػػري بصػػػفة خاصػػػة يف إظهػػػار  -
 األداء ادلارل احلقيقي للمؤسسات؛

كػػوف ىػػػذه الدراسػػػة جتمػػع بػػػني ماليػػػة ادلؤسسػػػة وإدارة األعمػػاؿ، وبالتػػػارل ادلسػػػامهة يف إرسػػاء منهجيػػػة الختػػػاذ القػػػرارات   -
 اتيجية ادلتعلقة باالستثمار يف عناصر رأس ادلاؿ الفكري لتحسني األداء ادلارل عرب الزمن؛االسًت 

 دراسة أثر قرارات االستثمار ادلادي والفكري على األداء ادلارل للمؤسسة يف آف واحد؛ -
 فتح آفاؽ جديدة أماـ الباحثني وادلهتمني مبوضوع البحث لتناوؿ جوانب أخرى منو. -
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 رات اختيار ادلوضو::أسباب ومب 
 تلخصت دواعي اختيارنا ذلذا ادلوضوع يف األسباب التالية:  

 حداثة ادلوضوع سواء على الصعيد األكادميي العلمي وعلى الصعيد التطبيقي العملي؛ -
ساليب تقييم تأثري عناصر رأس ادلاؿ الفكري على أداء ادلؤسسات الوطنية، يف زلاولة إلبراز الفرؽ بني استخداـ األ -

 احلديثة واألساليب التقليدية للوقوؼ على الوضعية ادلالية احلقيقية ذلا؛
التوجو الكبري للمؤسسات العادلية ضلو تقييم رأس ادلاؿ الفكري ليستخدـ كأداة تسيريية وكأداة حتليلية، فادلقاربات   -

ييم، ولكنها عبارة عن وسيلة إبابية احلديثة لتقييم رأس ادلاؿ الفكري ليست فقط عبارة عن وسيلة من وسائل التق
 للتسيري تزداد حاجة ادلؤسسات الوطنية ذلا؛

على تقييم (IAS/IFRS) ( ادلعد وفق ادلعايري احملاسبية الدولية SCFمعرفة مدى مسامهة النظاـ احملاسيب ادلارل ) -
 وتسجيل سلتلف مكونات رأس ادلاؿ الفكري؛

االت استثمار ادلؤسسة مثل: بناء رأس ماؿ بشري كفؤ من خالؿ صناعتو أو رأس ادلاؿ الفكري يعين الكثري من رل  -
 تنشيطو أو استقطابو، تبين تكنولوجيات جديدة، إرساء نظاـ للمعلومات، التوجو ضلو البحث والتطوير...اخل.

 قياس تأثري رأس ادلاؿ الفكري يساعد على اختاذ القرارات من خالؿ حتليل مارل اسًتاتيجي متماسك. -
زلاولة للجمع بني أدوات التحليل ادلارل والتحليل اإلحصائي، وىذا ما يزيد البحث دعما من حيث درجة  -

 االطمئناف إذل النتائج ادلتوصل إليها؛ 

 منهج البحث:

قصػػد اإلدلػػاـ بوانػػب ادلوضػػوع وبغػػرض اإلجابػػة علػػى اإلشػػكالية ادلطروحػػة سػػوؼ نعتمػػد يف ىػػذه الدراسػػة علػػى  
ادلػػػنهج الوصػػػفي وادلػػػنهج التجػػػرييب، حيػػػث سيسػػػتخدـ ادلػػػنهج األوؿ لغػػػرض حتليػػػل سلتلػػػف اجلوانػػػب   منهجػػػني اثنػػػني مهػػػا

العلميػػة ادلتعلقػػة بػػاألداء ادلػػارل ورأس ادلػػاؿ الفكػػري هبػػدؼ تكػػوين االطػػار النظػػري اخلػػاص بػػالفروض البحثيػػة الػػيت يتعػػني  
راسػة السػػتنباط أىػم النتػائج للتحقػق مػن صػػحة اختبارىػا لتحقيػق ىػدؼ الدراسػة، بينمػػا سيسػتخدـ ادلػنهج الثػاين يف الد

 أو عدـ صحة الفروض لتقييم عالقة رأس ادلاؿ الفكري باألداء ادلارل على مستوى عينة من ادلؤسسات اجلزائرية.

 أدوات البحث: 
 انقسمت أدوات حتليل تأثري رأس ادلاؿ الفكري على األداء ادلارل لعينة ادلؤسسات إذل: 

ـــل مـــايل إحصـــائي لل - خصػػػ  لعػػػرض بيانػػػات متغػػػريات الدراسػػػة ومناقشػػػة نتػػػائج حتليػػػل اإلحصػػػاء  متغـــريات: حتلي
 الوصفي حتليال ماليا.
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فرضػػية  12( الختبػػار Panal dataاسػػتخدمت الدراسػػة أربعػػة منػػاذج اضلػػدار بيانػػات البانػػل ) اختبــار للفرضــيات: -
ادلتغػريات التابعػة ادلعػربة عػن مؤشػرات األداء ( و VAICتعرب عػن العالقػة بػني معامػل القيمػة ادلضػافة لػرأس ادلػاؿ الفكػري )

(، العائػػد ROA( العائػػد علػػى األصػػوؿ )NPM(، ىػػامش الػػربح الصػػايف )ATOادلػػارل شلثلػػة بػػػػ: معػػدؿ دوراف األصػػوؿ )
(. كمػػػا اسػػػتخدمت النمػػػاذج األربػػػع ادلكونػػػات الثالثػػػة دلعامػػػل القيمػػػة ادلضػػػافة لػػػرأس ادلػػػاؿ الفكػػػري ROEعلػػػى ادللكيػػػة )

(VAICكمتغ )( ريات مستقلة الختبار العالقة بني كفاءة رأس ادلاؿ البشريHCE( وكفاءة رأس ادلػاؿ اذليكلػي )SCE )
( وادلتغريات التابعة السابقة، باإلضافة إذل ثالث متغريات ضػابطة )متغػريات مسػتقلة CEEوكفاءة رأس ادلاؿ ادلستخدـ )
ضػبط  أجػل مػن إضػافتها ( متPHYCرة ادلاديػة )( والقػدFLEV) ( والرفػع ادلػارلFSIZEثانويػة( ىػي حجػم الشػركة )

 وادلتغريات التابعة بسبب االختالفات ادلتعددة بني ادلؤسسات. ادلستقلة ادلتغريات بني العالقة

   Eviews 9 وللقياـ بالتحليل ادلػارل اإلحصػائي واختبػار الفرضػيات اسػتخدمت الربرليػات اإلحصػائية اجلػاىزة ادلتمثلػة يف
 .Exel 10و  

  البحث:مصادر 
ـــات الثانويـــة: - مت االعتمػػػاد يف خمػػػع سلتلػػػف ادلعلومػػػات علػػػى عػػػدة مصػػػادر، مسػػػتخدمني يف ذلػػػك خملػػػة مػػػن  البيان

األساليب، حيث مت اللجوء إذل البحث ادلكتػيب لتغطيػة بعػض اجلوانػب النظريػة للموضػوع، وذلػك مػن خػالؿ أكػرب عػدد 
واالسػػتفادة قػػدر اإلمكػػاف مػػن الدراسػػات العادليػػة واأل ػػاث شلكػػن مػػن الكتػػب باللغػػات العربيػػة، والفرنسػػية، واإلصلليزيػػة، 

ادلختلفػػة الػػيت توفرىػػا مراكػػز البحػػث، كمػػا مت االسػػتعانة بػػبعض مواقػػع األنًتنيػػت ادلعروفػػة وادلقبولػػة كمصػػدر للمعلومػػات 
 وادلتخصصة يف موضوع  ثنا ىذا.

بيانػات جزئيػة مسػتمدة مػن القػوائم ادلاليػة  فيمػا صػ  الدراسػة التجريبيػة مت االعتمػاد علػى قاعػدة البيانات األوليـة: -
 للمؤسسات زلل الدراسة للوقوؼ على مدى تأثري رأس ادلاؿ الفكري على األداء ادلارل.

 : البحث حدود

معػربا عنػو مبكوناتػو )رأس   الفكػري رأس ادلػاؿ لقيمػة احملتمػل التػأثري دراسػة علػى البحػث يركػز :ادلوضـوعية احلـدود -
مػن معػدؿ دوراف األصػوؿ،  كػل مقاسػاً بداللػة ادلػارل األداء ؿ اذليكلػي، رأس ادلػاؿ ادلسػتخدـ( يفادلاؿ البشػري، رأس ادلػا
 ادللكية. حقوؽ على األصوؿ، والعائد على والعائد وىامش الربح الصايف،

 للبحث      مكانية جسدت عينة من ادلؤسسات اجلزائرية بوالية برج بوعريريج حدوداً  والزمانية: ادلكانية احلدود -
على   باالعتماد مؤسسة، وذلك (32) تضم ومستويات األداء ادلارل، واليت الفكري ادلاؿ رأس بني قيمة العالقة لدراسة
على التباين   تركز دراسة يف (2015-2010ادلستمدة من القوائم ادلالية خالؿ الفًتة ادلمتدة من ) ادلالية البيانات
 .الكامنة بينها على مستوى عينة ادلؤسسات ادلدروسةادلتغريات والعالقات  بني والزماين ادلكاين
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 صعواات البحث:
 أمهها:  من بني الصعوبات البحث نذكر  

 سنوات لبناء قاعدة حتليل معتربة؛ 6صعوبة احلصوؿ على البيانات ادلالية للمؤسسات خصوصا فًتة  -

ر شلا جعل من عملية احتساب الفكري دلؤسسات الدراسة يف اجلزائ ادلاؿ رأس عن ادلنشورة ادلعلومات نق  -
مكونات رأس ادلاؿ الفكري من الصعوبة مبكاف، على عكس الدراسات األجنبية التجريبية اليت تعتمد يف ذلك 

 على القوائم اإلضافية لرأس ادلاؿ الفكري اليت حتوي معلومات عنو بشكل مفصل.

 الدراسات السااقة: 
دلاؿ الفكري على األداء ادلارل فإننا نقف عند بعضها يف اثر رأس ا نظرا للعدد الكبري من الدراسات حوؿ
 إشارة إذل بيئات وقطاعات وأدوات  ثية سلتلفة.

 :Chen et al. (2115)1دراسة  .1
ىدفت الدراسة إذل التحقق جتريبيا من العالقة بني كفاءة حتقيق القيمة، والقيمة السوقية واألداء ادلارل للشركة، 

يت مت احلصوؿ عليها من الشركات ادلدرجة يف بورصة تايواف خالؿ الفًتة ادلمتدة من وذلك باستخداـ البيانات ال
قطاع. حيث قاـ  21مشاىدة سنوية موزعة على أكثر من  4254ليبلغ عدد ادلشاىدات  2002إذل  1992

سوقية إذل القيمة الباحثوف ببناء منوذج اضلدار الختبار العالقة بني كفاءة الشركة يف حتقيق القيمة ونسبة القيمة ال
الدفًتية للشركة. واستكشاؼ العالقة بني رأس ادلاؿ الفكري واألداء ادلارل احلارل وادلستقبلي للشركة من خالؿ منوذجني 
الختبار العالقة بني القيمة السوقية إذل القيمة الدفًتية وإخمارل رأس ادلاؿ الفكري ومكوناتو الثالثة باستخداـ معامل 

( كمقياس لكفاءة رأس ادلاؿ الفكري، ومنوذج ثالث بعد إضافة متغريين VAICرأس ادلاؿ الفكري )القيمة ادلضافة ل
)نفقات البحث والتطوير، نفقات الدعاية( لزيادة القدرة التفسريية للنموذج. باإلضافة إذل اختبار االرتباط بني رأس 

(، منو يف ROA(، العائد على األصوؿ )ROEادلاؿ الفكري واألداء ادلارل من خالؿ العائد على حقوؽ ادللكية )
 (. M/B(، والقيمة السوقية إذل القيمة الدفًتية )EP(، صايف القيمة ادلضافة لكل موظف )GRصايف ادلبيعات )

 وتوصلت الدراسة إذل النتائج التالية: 
وف مؤشرا لألداء ادلارل رأس ادلاؿ الفكري لو تأثري إبايب على القيمة السوقية واألداء ادلارل للشركة، ورمبا يك -

 للشركة يف ادلستقبل؛
وجد الباحثوف أف ادلستثمرين أعطوا قيمة سلتلفة للمكونات الثالثة لكفاءة حتقيق القيمة )رأس ادلاؿ البشري،  -

 رأس ادلاؿ اذليكلي، رأس ماؿ ادلستخدـ(؛
 

                                                 
1 Chen, M. & Cheng, S. & Hwang, Y., An empirical investigation of the relationship between intellectual 

capital and firms’ market value and financial performance, Journal of Intellectual Capital, Vol. 6, Iss. 2, 2005. 
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ادلاؿ اذليكلي لو تأثري  ( توصل إذل أف رأسR&Dقدمت الدراسة أدلة على أف اإلنفاؽ على البحث والتطوير ) -
 إبايب على قيمة الشركة ور يتها.

أوصوا بفهم دور رأس ادلاؿ الفكري يف خلق قيمة للشركات وبناء مزايا تنافسية مستدامة يف االقتصاديات  -
 الناشئة. 

 :Jackson (2117) 1 دراسة .2
القة بني معامل القيمة ىدفت إذل دراسة دور رأس ادلاؿ الفكري يف أداء ادلنظمة، وبالتحديد فح  الع

وبعض ادلقاييس ادلشًتكة لألداء، ومن أجل فهم أفضل للعالقة استخدـ  (VAIC)ادلضافة لرأس ادلاؿ الفكري 
احلساب الكامل دلعامل القيمة ادلضافة لرأس ادلاؿ الفكري وكذلك حتليلو إذل مركباتو، كما ىدفت الدراسة كذلك إذل 

مة معامل القيمة ادلضافة لرأس ادلاؿ الفكري ومكوناتو، كما ركزت الدراسة على  استشراؼ تأثري نوع الصناعة على قي
، مع البيانات اليت مت جلبها من قاعدة بيانات ادلعلومات 2006 - 2003شركات أمريكا الشمالية خالؿ السنوات 

 . COMPUSTATادلالية واإلحصائية والسوؽ 

 وتوصلت الدراسة إذل النتائج التالية: 
 اؿ الفكري يؤثر إبابيا على أداء ادلنظمة؛رأس ادل -
 رأس ادلاؿ الفكري يؤثر على إنتاجية ادلنظمة أكثر من تأثريه على قيمتها السوقية؛ -
 يعد التفاعل بني رأس ادلاؿ اذليكلي ورأس ادلاؿ ادلادي ىو الدافع الرئيسي لتحسني اإلنتاجية؛ -
 دلاؿ الفكري على ضلو فعاؿ.الصناعات القائمة على ادلعرفة افضل يف استخداـ رأس ا -
 :Rudez & Mihalič (2117)2 دراسة .3

ىدفت الدراسة إذل التعرؼ على تأثري رأس ادلاؿ الفكري على األداء ادلارل للمنظمة، وذلك بالتطبيق على 
 صناعة الفنادؽ يف سلوفينيا، وكاف من أىم إسهامات ىذه الدراسة تصنيف رأس ماؿ العالقات يف النموذج التقليدي

رأس ادلاؿ الفكري إذل عنصرين مبا يتالءـ مع صناعة الفنادؽ، رأس ماؿ العالقات مع العمالء النهائيني )رضا ووالء ل
العمالء، الصورة والعالمة التجارية، قنوات التوزيع ادلباشرة(، رأس ماؿ العالقات مع العمالء غري النهائيني )العالقات 

ادلنظمات، احلكومة، اجملتمع  -الًتويج السياحي-كاء واجملموعات األخرىمع الشركاء التجاريني، العالقات مع الشر 
احمللي، ادلنافسني، الدائنني، وخماعات ادلصاحل اخلاصة، وسائل اإلعالـ، اجلمهور(، لتصبح مكونات رأس ادلاؿ الفكري 

س ماؿ العالقات مع ىي )رأس ادلاؿ البشري، رأس ادلاؿ اذليكلي، رأس ماؿ العالقات مع العمالء النهائيني، رأ
اجري ادلسح لتحديد صالحية الفرضيات اليت قامت عليها الدراسة من خالؿ  2003العمالء غري النهائيني(. ويف 

 استبياف من مخسة أجزاء، األربعة األجزاء األوذل لقياس مكونات رأس ادلاؿ الفكري واجلزء اخلامس لقياس األداء ادلارل 

                                                 
1 Jackson Grant., Intellectual capital, performance and industry in North American firms, Honours thesis, 

Accountancy and Business Law, University of Otago, NEW ZELAND, 2007. 
2 Rudež, H.N & Mihalič, T., Intellectual capital in the hotel industry: A case study from Slovenia, Hospitality 

Management, Vol. 26, 2007. 
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يعات، األرباح، منو األرباح، العائد على األصوؿ، منو العائد على األصوؿ، اإليراد لكل  ادلتعلق باإليرادات، منو ادلب
 موظف، القيمة ادلضافة لكل موظف، منو القيمة ادلضافة لكل موظف. 

 وتوصلت الدراسة إذل النتائج التالية: 
 ىناؾ عالقة ارتباط إبايب بني خميع أزواج عناصر رأس ادلاؿ الفكري؛ -
 إبايب ذو داللة إحصائية إلخمارل رأس ادلاؿ الفكري على األداء ادلارل؛ىناؾ تأثري  -
 ىناؾ تأثري مباشر قوي لرأس ماؿ العالقات مع العمالء النهائيني على األداء ادلارل؛ -
ينبغي على إدارة الفنادؽ السلوفينية أف حتسن من رأس ماذلا الفكري عن طريق االستثمار يف رأس ادلاؿ   -

جيا ادلعلومات ادلتعلقاف باحلاجة ادللحة لإلسراع بعملية تطوير قنوات التوزيع ادلباشرة ادلرتبطة البشري وتكنولو 
 برأس ماؿ العالقات مع العمالء النهائيني، وبالتارل ستؤثر بشكل مباشر على األداء ادلارل للفنادؽ السلوفينية.

 :Kujansivu & Lönnqvist (2007)1 دراسة  .4
كيف ميكن لالستثمار يف رأس ادلاؿ الفكري أف يتحوؿ إذل أرباح، وذلك من خالؿ أف   ىدفت الدراسة إذل حتديد -

االستثمار يف رأس ادلاؿ الفكري أوال سيؤدي إذل زيادة قيمة رأس ادلاؿ الفكري وكفاءة استخدامو ومن ادلتوقع بعد 
عالقات باستخداـ حتليل االرتباط. ذلك أف يؤدي إذل زيادة اإلنتاجية ويف األخري إذل حتسني الر ية، ومت اختبار ال

( قطاع 11حالة دتثل أكرب أحد عشر ) 60304وكانت ادلعلومات مستمدة من اجلهاز ادلركزي لإلحصاء يف فلندا عن 
، وقد قيس 2003و  2001الصناعي يف فلندا، وتتألف ادلعلومات من البيانات ادلالية للشركات الفلندية بني عامي 

الفكري بنسبة مصاريف البحث والتطوير إذل صايف اإليرادات. أما قيمة رأس ادلاؿ الفكري  االستثمار يف رأس ادلاؿ
 تتلخ  يف اآليت: (Stewart)منوذج القيمة غري ادللموسة احملسوبة لػػ  فقد مت تقديره بإتباع رلموعة من اخلطوات

 حتديد معدؿ العائد على األصوؿ ادللموسة للمنظمة لثالث سنوات سابقة.   -
 ديد معدؿ العائد على األصوؿ للقطاع الصناعي لثالث سنوات سابقة.حت -
يف حالة زيادة معدؿ العائد على األصوؿ ادللموسة للمنظمة على معدؿ عائد الصناعة، فإف الفرؽ يسمى باألرباح  -

ائدة، فوؽ العادية وىو مؤشر على وجود موجودات غري ملموسة تساىم بشكل غري مباشر يف حتقيق تلك األرباح الز 
أما كفاءة رأس  وبقسمة ىذه األرباح فوؽ العادية على معدؿ تكلفة رأس ادلاؿ للمنظمة تنتج قيمة رأس ادلاؿ الفكري.

وقيست اإلنتاجية من  (،VAICادلاؿ الفكري فتم حساهبا باستخداـ معامل القيمة ادلضافة لرأس ادلاؿ الفكري )
 (.ROIر ية من خالؿ العائد على االستثمار )خالؿ القيمة ادلضافة لكل ادلوظفني، ومت قياس ال

 وتوصلت الدراسة إذل النتائج التالية: 
 عدـ وجود عالقة ارتباط بني االستثمار يف رأس ادلاؿ الفكري واإلنتاجية والر ية؛ -

                                                 
1 Kujansivu.P & Lönnqvist.A, How do investments in intellectual capital create profits?, Learning and 

Intellectual Capital, Vol. 4, No. 3, 2007. 


 Calculated، منوذج القيمة غري ادللموسة احملسوبة )9يد انظر: ادلطلب الثالث من ادلبحث الثاين من الفصل الثاين: مناذج وطرؽ قياس رأس ادلاؿ الفكري، النموذج رقم للمز  
Intangible Value( الذي اقًتح من قبل )Stewart 1997( سنة. 
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  ز

 

 أظهرت الدراسة عالقة طردية بني قيمة رأس دلاؿ الفكري واإلنتاجية والر ية؛   -
دلاؿ الفكري واإلنتاجية والر ية يف ادلنظمات صغرية احلجم وادلتوسطة بينما يف وجود عالقة بني كفاءة رأس ا -

 ادلنظمات الكبرية كانت العالقة غري خطية.
 :Kamath (2118)1 دراسة .5

ىدفت إذل دراسة العالقة بني مكونات رأس ادلاؿ الفكري )رأس ادلاؿ البشري، رأس ادلاؿ اذليكلي، رأس ادلاؿ 
(، وبني ادلقاييس التقليدية ألداء VAICخداـ معامل القيمة ادلضافة لرأس ادلاؿ الفكري )ادلستخدـ( مقاسا باست
شركة أدوية  25( وذلك بالتطبيق على أكرب M/B(، القيمة السوقية )ATO(، اإلنتاجية )ROAالشركات )الر ية )

الؿ إدراج متغريات ضابطة . ومت اختبار العالقة من خ2006إذل  1996ومستحضرات طبية يف اذلند خالؿ الفًتة 
دلراقبة عالقة ادلتغري التابع بادلتغريات ادلستقلة شلثلة يف: اللوغاريتم الطبيعي للرمسلة السوقية معربًة عن حجم الشركة 

(Mcap( والرافعة ادلالية ،)Lev( والعائد على ادللكية )ROE وقد قاـ الباحث بتحليل االضلدار ادلتعدد الختبار .)
 العالقة. 

 وصلت الدراسة إذل النتائج التالية: وت
 ىناؾ تأثري جوىري لرأس ادلاؿ البشري على ر ية وإنتاجية الشركات خالؿ فًتة الدراسة؛ -
على الرغم من أف ىناؾ أمهية متزايدة لكفاءة استخداـ ادلوارد الفكرية يف الصناعات الدوائية اذلندية إال أّف  -

 لى أداء الصناعات الدوائية اذلندية. التحليل التجرييب دل يظهر ذلا انعكاس ع
 :Gan & Saleh (2118)2 دراسة  .6

ىدفت الدراسة إذل اختبار العالقة بني رأس ادلاؿ الفكري وأداء ادلنظمات كثيفة التكنولوجيا يف بورصة ماليزيا 
(MESDAQ بني عامي )لق شركة، فالدراسة أجريت للتحقق من كفاءة خ 89لعينة  ائية بلغت  2005و  2004

(، واألداء ادلارل الذي ميكن VAICالقيمة اليت يتم قياسها باستخداـ معامل القيمة ادلضافة لرأس ادلاؿ الفكري )
(، والر ية ادلعرب عنها بالعائد على األصوؿ M/Bتفسريه بالقيمة السوقية ادلعرب عنها بنسبة القيمة السوقية إذل الدفًتية )

(ROAواإلنتاجية ادلعرب عنها بنف ،) عة )إنتاجية( األصوؿ(ATO) واستخدمت الدراسة يف ذلك مناذج االضلدار ،
 واالرتباط الختبار العالقة.

 وتوصلت الدراسة إذل النتائج التالية: 
 (؛CEEال تزاؿ الشركات كثيفة التكنولوجيا تعتمد إذل حد كبري على كفاءة رأس ادلاؿ ادلستخدـ ) -
ذي لديو أكثر داللة إحصائية ومعنوية بالر ية، بينما كفاءة رأس ادلاؿ كفاءة رأس ادلاؿ ادلستخدـ ىو ادلتغري ال -

 البشري لو أمهية كبرية يف زيادة إنتاجية الشركة؛

                                                 
1 Kamath, B., Intellectual capital and corporate performance in Indian pharmaceutical industry, Journal of 

Intellectual Capital, Vol. 9, Iss. 4, 2008. 
2 Gan, K. & Saleh, Z. , Intellectual Capital and Corporate Performance of Technology-Intensive Companies: 

Malaysia Evidence, Asian Journal of Business and Accounting, 1(1), 2008. 
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  س

 

ميكن أف يفسر عالقة رأس ادلاؿ الفكري بالر ية  (VAIC)معامل القيمة ادلضافة لرأس ادلاؿ الفكري  -
 ية. واإلنتاجية، ولكنو فشل يف تفسري عالقتو بالقيمة السوق

النظاـ احلارل للتقارير دل ينجح يف رصد رأس ادلاؿ الفكري، ما قد يعترب سببا يف فشل القيمة السوقية يف تفسري   -
 كفاءة رأس ادلاؿ الفكري.  

 :1(2119دراسة مؤيد حممد علي الفضل ) .7
الفكػػري يف تقػػو  ىػػدفت الدراسػػة إذل إبػػراز دور رأس ادلػػاؿ الفكػػري، مػػن خػػالؿ إمكانيػػة اسػػتخداـ مقػػاييس رأس ادلػػاؿ 

قػػػرارات ادلنظمػػػة يف رلػػػاؿ االسػػػتثمار يف األنشػػػطة الفكريػػػة؛ والعالقػػػة بػػػني ر يػػػة ادلنظمػػػة ومقػػػاييس رأس ادلػػػاؿ الفكػػػري؛ 
 ومسامهة رأس ادلاؿ الفكري يف خلق القيمة، وذلك باختبار ثالث فرضيات ىي:

 الفكري وأداء االستثمار مقاس بإنتاجيتو.ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني االستثمار يف أنشطة رأس ادلاؿ  -
 ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني معدؿ العائد على االستثمار ومقاييس رأس ادلاؿ الفكري. -
 ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني القيمة غري ادللموسة للمنظمة ومعامل القيمة ادلضافة لرأس ادلاؿ الفكري. -

مصرفا موزعة على دوؿ اخلليج العريب، وباستخداـ البيانات  78نة مؤلفة من وقد أجريت الدراسة على عي
. وقد مت قياس رأس ادلاؿ الفكري باستخداـ معامل القيمة ادلضافة لرأس ادلاؿ الفكري 2006 -2004ادلالية للسنوات 

(VAIC) ع أربع عناصر ىي ، وقيس االستثمار يف رأس ادلاؿ الفكري باستخداـ نسبة مصاريف التطوير )نسبة رلمو
 مصاريف البحث والتطوير واإلعالف والًتويج واالستثمار يف تكنولوجيا ادلعلومات واالستثمار يف ادللكية غري ادللموسة 
إذل صايف اإليرادات( وذلك لشمولو على معظم رلاالت رأس ادلاؿ لفكري، ومت استخداـ معدؿ العائد على االستثمار 

 س القيمة غري ملموسة للمنظمة بالقيمة احلالية لألرباح ادلستقبلية ادلتوقعة.  للتعبري عن الر ية، ومت قيا
وجػػػاءت نتػػػػائج الدراسػػػػة رافضػػػػة لفرضػػػػيات الدراسػػػػة مؤكػػػدة يف ذلػػػػك أمهيػػػػة مقػػػػاييس رأس ادلػػػػاؿ الفكػػػػري يف تقػػػػو  أداء 

 ادلنظمات.
 :Kamukama et al (2111)2دراسة  .8

ادلاؿ الفكري )رأس ادلاؿ البشري، رأس ادلاؿ اذليكلي، رأس  ىدفت إذل دراسة ادلسامهة الفردية لعناصر رأس
ماؿ العالقات( على األداء ادلارل للمنظمات بالتطبيق على مؤسسات التمويل األصغر يف أوغندا وبالتحديد على عينة 

 ، باستخداـ 10/2009شركة مسجلة يف رابطة مؤسسات التمويل األصغر يف أوغندا حسب دليل  65تتكوف من 
( بسبب قدرتو على اإلشارة بالضبط دلا حيدث للنموذج hierarchical regressionوب االضلدار اذلرمي )أسل

 عندما يتم إدخاؿ ادلتغريات )رأس ادلاؿ البشري، رأس ادلاؿ اذليكلي، رأس ماؿ العالقات( بطريقة متسلسلة.

                                                 
1

، رللة القادسية للعلـو اإلدارية واالقتصادية، العالقة اني رأس ادلال الفكري وخلق القيمة: دراسة ميدانية على الصناعة ادلصرفية يف دول اخلليج العريبمؤيد زلمد علي الفضل،  
 .2009، 3، العدد 11العراؽ، اجمللد 

2 Kamukama, N. et al., Intellectual Capital and Financial Performance in Ugandan Microfinance Institutions, 

African Journal of Accounting, Economics, Finance and Banking Research, Vol. 6. No. 6, 2010. 
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  ش

 

مع سياؽ الدراسة، وقد مت  (Sveiby( و )Bontisمت تكييف االستبانات اليت وضعت يف السابق من قبل )
( والًتكيز الرئيسي كاف على ادلوظفني من Sveibyقياس رأس ادلاؿ البشري باستخداـ راصد األصوؿ غري ادللموسة لػ )

خالؿ: الدراية، التعليم، ادلؤىالت ادلهنية، ادلعرفة ادلتعلقة بالعمل، الكفاءة ادلرتبطة بالعمل، روح ادلبادرة، االبتكار، 
ستباقية والتفاعلية. وقد مت قياس رأس ادلاؿ اذليكلي على أساس أبعاد كثرية وكاف من بينها ثقافة الشركة، القدرات اال

التوجو إذل اجلودة، االبتكار، التحسني ادلستمر، نظم ادلعلومات، العمل اجلماعي. ومت قياس رأس العالقات باستخداـ 
 نوات التسويق.مزيج من األدوات من بينها رأس ماؿ الزبائن، مستوى ق
(، نسبة الربح الصايف، نسبة اسًتداد خسائر القروض، PARمت قياس األداء ادلارل باستخداـ زلفظة ادلخاطر )
(. ومت استخراج البيانات الثانوية الكمية من الوثائق ROAمعدؿ السداد، إنتاجية احملفظة، العائد على األصوؿ )

 ل األصغر.والتقارير ادلالية ادلنشورة دلؤسسات التموي
 وتوصلت الدراسة إذل النتائج التالية: 

ىناؾ عالقة إبابية ذات داللة إحصائية بني رأس ادلاؿ البشري واذليكلي، ورأس ادلاؿ العالقات واألداء ادلارل  -
 يف صناعة التمويل األصغر. 

 التحسن يف عناصر رأس ادلاؿ الفكري يرتبط باألداء ادلارل العارل. -
ذو التباين األكرب يف التأثري على األداء ادلارل، يليها رأس ادلاؿ اذليكلي ورأس ادلاؿ البشري  رأس ادلاؿ العالقات -

أخريا، حيث تشري ىذه النتائج على وجو التحديد لألمهية النسبية أو الوزف لكل عنصر من عناصر رأس ادلاؿ 
 الفكري يف التأثري على األداء ادلارل.

 صر رأس ادلاؿ الفكري معا.يتم إنشاء القيمة عندما تعمل عنا -
 :Mehralian et al. (2012)1 دراسة .9

الغرض من ىذه الدراسة ىو دراسة جتريبية للعالقة بني مكونات رأس ادلاؿ )رأس ادلاؿ البشري، رأس ادلاؿ 
يف القطاع اذليكلي، رأس ادلاؿ ادلستخدـ( مع ادلقاييس التقليدية ألداء الشركة )الر ية، واإلنتاجية، والقيمة السوقية( 

من شركات األدوية ادلدرجة يف السوؽ اإليراين لألوراؽ ادلالية  19الصيدالين اإليراين. كما أف البيانات التجريبية ىي لػػ 
(ISE خالؿ فًتة ،)2009إذل  2004سنوات من  6 . 

 artificial neuralمت تطبيق حتليل االرتباط، االضلدار اخلطي ادلتعدد، والشبكات العصبونية االصطناعية )

networks لتحليل أي عالقة قائمة بني ادلتغريات يف ىذه الدراسة، فتم استخداـ معامل القيمة ادلضافة لرأس ادلاؿ ) 
( لقياس كفاءة رأس ادلاؿ الفكري وادلادي للشركات واليت تعرب عن ادلتغري ادلستقل، وكل من معدؿ VAICالفكري )

 لقيمة السوقية للتعبري عن األداء وىي دتثل ادلتغري التابع. العائد على األصوؿ، إنتاجية الشركة، ا
 وتوصلت الدراسة إذل النتائج التالية: 

                                                 
1
 Mehralian.G et al., Intellectual capital and corporate performance in Iranian pharmaceutical industry, 

Journal of Intellectual Capital, Vol. 13, No. 1, 2012. 
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  ص

 

 التحليل يشري إذل أف العالقات بني أداء رأس ادلاؿ الفكري للشركة ومؤشرات األداء التقليدية متنوعة. -
ية، وال يفسر اإلنتاجية والقيمة السوقية تشري النتائج إذل أف أداء رأس ادلاؿ الفكري الشركة ميكن أف تفسر الر  -

 يف إيراف. 
 وجد التحليل التجرييب أف رأس ادلاؿ ادلستخدـ يعترب أكثر تأثريا على ر ية الشركات خالؿ فًتة الدراسة. -
 باإلضافة إذل أف نتيجة طريقة الشبكات العصبونية الصناعية أكدت نتائج االضلدار ادلتعدد. -

 من التوصيات الدراسة:
اؾ حاجة ملحة لصانعي السياسات ومديري الشركات على ضرورة البدء باإلفصاح عن رأس ادلاؿ الفكري ىن -

 للشركات. 
 قياس رأس ادلاؿ الفكري ىو من األولوية للمديرين التنفيذيني لشركات األدوية يف إيراف. -

 :Pal & Soriya (2112)1 دراسة .11
على    والنسيج، عالوة اذلندية األدوية صناعة يف الفكري ؿادلا رأس أداء ىدفت الدراسة إذل إجراء مقارنة بني

حيث  السوقية، والقيمة ادلارل األداء كفاءة مع الفكري ادلاؿ رأس بني العالقة يف الدراسة البحث ذلك حاولت
نة       ( لعيCMIEأجريت الدراسة التجريبية باستخداـ قاعدة البيانات اليت حيتفظ هبا مركز مراقبة االقتصاد اذلندي )

 unbalanced، ليتم تشكيل بانل غري متزنة )2010شركة نسيج خالؿ سنة  102 و أدوية شركة 105 من  تتكوف

panel العائد على  مؤشرات خالؿ من للشركات ادلارل قياس األداء ومت مشاىدة على التوارل، 877و  918( بػ
( ومت قياس  M/B(، القيمة السوقية )ATOؿ )(، معدؿ دوراف األصو ROEالعائد على ادللكية ) ،(ROA)األصوؿ 

(، ومت استخداـ مناذج بيانات  VAICكفاءة رأس ادلاؿ الفكري باستخداـ معامل القيمة ادلضافة لرأس ادلاؿ الفكري )
 البانل الختبار العالقة.

 وتوصلت الدراسة إذل النتائج التالية: 
 س ادلاؿ الفكري مرتبطاف ارتباطا إبابيا.الر ية )العائد على األصوؿ، العائد على ادللكية( ورأ -
دل يالحظ وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني رأس ادلاؿ الفكري واإلنتاجية )معدؿ دوراف األصوؿ( والقيمة  -

 ( يف كلتا الصناعتني.M/Bالسوقية إذل القيمة الدفًتية )
ادلختارة  للعينة ادلارل األداء يف و نسبياانعكاس يالحظ دل الفكري، ادلاؿ لرأس ادلتزايدة األمهية من الرغم على -

 .الشركات من
 .ادلعرفية الكثافة ذات الصناعات يف الفكري ادلاؿ لرأس عالية كفاءة تسجيل إذل أيضا الدراسة أدت وقد -
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  ض

 

 :Stevo et al. (2013)1 دراسة  .11
شركة  100ارل لػػ ىدفت الدراسة إذل استكشاؼ تأثري رأس ادلاؿ الفكري وعناصره ادلختلفة يف األداء ادل

صربية داخل القطاع احلقيقي )الذي يتضمن خميع الشركات يف االقتصاد الصريب عدا يف ذلك البنوؾ وشركات 
. وكانت مقاييس األداء ادلارل ادلستخدمة ىي: صايف الربح، اإليرادات التشغيلية، األرباح 2010التأمني( لسنة 

(، يف حني مت قياس كفاءة رأس ادلاؿ ROAوالعائد على األصوؿ ) (،ROEالتشغيلية، العائد على حقوؽ ادللكية )
(. مت استخداـ منوذج االضلدار اخلطي ادلتعدد VAICالفكري باستخداـ معامل القيمة ادلضافة لرأس ادلاؿ الفكري )

 لتقييم العالقة بني عناصر معامل القيمة ادلضافة لرأس ادلاؿ الفكري واألداء ادلارل.
 إذل النتائج التالية: وتوصلت الدراسة 

صايف الربح، واإليرادات التشغيلية، واألرباح التشغيلية ليست نتيجة لكفاءة استخداـ رأس ادلاؿ الفكري يف  -
 الشركات الصربية؛

 رأس ادلاؿ البشري واذليكلي يؤثراف على العائد على حقوؽ ادللكية والعائد على األصوؿ؛ -
 وؽ ادللكية.رأس ادلاؿ ادلستخدـ يؤثر العائد على حق -

 :Fathi et al. (2013)2 دراسة  .12
اذلدؼ من ىذه الدراسة ىو دراسة العالقة بني رأس ادلاؿ الفكري واألداء ادلارل، من خالؿ البيانات التجريبية 

(، تصنف يف ثالثة قطاعات صناعية سلتلفة، واليت لوحظت خالؿ TSEشركة إيرانية مدرجة يف بورصة طهراف ) 49لػػ 
 . وباستخداـ مناذج االضلدار مت اختبار الفرضيات. 2010إذل  2001ات من فًتة عشر سنو 

 وتوصلت الدراسة إذل النتائج التالية: 
أف ىناؾ عالقة إبابية ذات داللة إحصائية بني القيمة ادلضافة لرأس ادلاؿ الفكري وكفاءة رأس ادلاؿ اذليكلي  -

 دللكية، العائد على األصوؿ، منو اإليرادات(. مع مقاييس األداء ادلالية الثالث )العائد على حقوؽ ا
أف ىناؾ عالقة إبابية ذات داللة إحصائية بني كفاءة رأس ادلاؿ ادلستخدـ وكفاءة رأس ادلاؿ البشري مع اثنني  -

 من ادلتغريات ادلستقلة )العائد على حقوؽ ادللكية، العائد على األصوؿ(
رأس ادلاؿ ادلستخدـ وكفاءة رأس ادلاؿ البشري مع ادلتغري ليس ىناؾ عالقة ذات داللة إحصائية بني كفاءة  -

 ادلستقل منو اإليرادات.
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  ط

 

 :Pilková et al. (2113)1دراسة  .13
اذلدؼ من ىذه الدراسة ىو اختبار ما إذا كاف وإذل أي مدى كفاءة رأس ادلاؿ الفكري على النحو احملدد يف 

( ومكوناتو الفردية )رأس ادلاؿ البشري، ورأس ادلاؿ اذليكلي،  VAICمعامل القيمة ادلضافة لرأس ادلاؿ الفكري ) منوذج
ورأس ادلاؿ ادلستخدـ( تؤثر على أداء الشركات الصغرية وادلتوسطة يف سلتلف الصناعات يف سلوفاكيا. حيث مت 

شري؛ ورأس استخداـ  البيانات ادلالية للشركات حلساب معامل الكفاءة لثالثة أنواع من رأس ادلاؿ ىي: رأس ادلاؿ الب
بسبب  (ROA) ورأس ادلاؿ ادلستخدـ، وكمقياس عن الر ية مت استخداـ العائد على األصوؿ للشركة ادلاؿ اذليكلي؛

( على أداء VAICمعامل القيمة ادلضافة لرأس ادلاؿ الفكري ) قبولو كمقياس لألداء، وأثناء التحقق من تأثري مكونات
(، والرافعة ادلالية وحجم ROEكذلك على: العائد على حقوؽ ادللكية )الشركات الصغرية وادلتوسطة مت االعتماد  
من  2718وعلى البيانات ادلالية لػ  2011كما اعتمد التحليل خالؿ سنة   .الشركة كمتغريات مراقبة أو ضابطة

ئتماف الصناعات ادلختلفة مت احلصوؿ عليها من مكتب اال 15الشركات الصغرية وادلتوسطة السلوفاكية العاملة يف 
  السلوفاكي.
( والعائد على VAICتوصلت الدراسة إذل وجود عالقة إبابية بني معامل القيمة ادلضافة لرأس ادلاؿ الفكري ) -

 صناعات منها تظهر أكرب قوة تفسريية لتلك العالقة؛ 5صناعة وأف  14يف (ROA) األصوؿ 
ادلتبقية اليت دل تظهر لتلك العالقة إال على الرغم من عدـ وجود عالقة ذات داللة إحصائية لنوع الصناعة  -

 أ ا تظهر مستوى عاؿ نسبيا من رأس ادلاؿ الفكري فيها. 
 :2(2114) دراسة نصر طه حسن .14

ىدفت الدراسة إذل اختبار ما إذا كاف التفاعل ما بني آليات احلوكمة ورأس ادلاؿ الفكري ىو ما يؤثر إبابيا 
قيمتها. فالدراسة ىذه جاءت يف ظل وجود تصور عاـ بأف آليات احلوكمة  على األداء ادلارل للشركة وبالتارل على

الفعالة تؤدي لتحسني األداء، وأف رأس ادلاؿ الفكري يلعب دور زلوري يف أداء وقيمة الشركة يف العصر احلارل، وذلك 
ملية متعارضة. وتطرح يف ظل أف الدراسات احملاسبية دل توفر أدلة عملية تؤيد ذلك، حيث جاءت نتائج الدراسات الع

الدراسة احلالية أف آلليات احلوكمة الفعالة دور ىاـ ليس يف اكتشاؼ ذلك رأس ادلاؿ ولكن يف زيادة كفاءة استخدامو 
 وتعظيم دوره ىو ما حيسن من األداء ادلارل وبالتارل من قيمة الشركة وذلك بشكل أكرب من التأثري الفردي ألي منهما. 

لدراسة التارل: التفاعل ما بني آليات احلوكمة القوية ورأس ادلاؿ الفكري حيسن من أداء ويف ظل الفرض العاـ ل
الشركة ويزيد من قيمتها بشكل أكرب من تأثري آليات احلوكمة فقط أو رأس ادلاؿ الفكري فقط. فتناولت الدراسة 

 ادلارل وقيمة الشركة.ثالث فروض حوؿ العالقات اذليكلية ما بني احلوكمة ورأس ادلاؿ الفكري واألداء 
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  ظ

 

 2014مت اختبار الدراسة على مستوى عينة من الشركات السعودية غري ادلالية ادلسجلة بالبورصة وذلك عاـ 
قطاع. وقد قيس رأس ادلاؿ الفكري بأسلوب معامل القيمة ادلضافة لرأس  13شركة دتثل  118حيث بلغ حجم العينة 

( كمؤشر ألداء وقيمة الشركة، وقيست كفاءة آليات احلوكمة Tobin's Q(، واستخدمت قيمة )VAICادلاؿ الفكري )
 من خالؿ مؤشر جتميعي داخل الشركة.

 وقد توصلت نتائج الدراسة إذل: 
 وجود تأثري إبايب لنظاـ احلوكمة على رأس ادلاؿ الفكري وعلى قيمة الشركة؛  -
 وجود تأثري سليب لرأس ادلاؿ الفكري على قيمة الشركة. -
 :1(2115) اين عزيزدراسة دمح .15

وذلك  اجلزائرية، الصناعية ادلؤسسات أداء يف الفكري ادلاؿ رأس اإلنفاؽ على مسامهة يف الدراسة ىذه تبحث
اجلزائري  لالقتصاد احملركة والقوة اجلزائر يف مؤسسة صناعية أىم باعتبارىا سوناطراؾ مؤسسة حالة دراسة خالؿ من
صحة  واختبار ، 2012سنة غاية إذل 2001 سنة من ادلمتدة الفًتة الؿخ سوناطراؾ مؤسسة بيانات بتحليل وذلك
معامل القيمة  استخداـ مت (، وقدStepwise Regressionادلتدرج ) االضلدار منوذج باستعماؿ الدراسة فرضيات

تغريات الفكري من خالؿ مكوناتو اليت تعرب عن ادل ادلاؿ رأس مسامهة قياس يف (VAIC)ادلضافة لرأس ادلاؿ الفكري 
خالؿ  للمؤسسة من ادلارل األداء ادلستقلة )رأس ادلاؿ البشري، رأس ادلاؿ اذليكلي، رأس ادلاؿ العامل( وكذلك مت قياس

باعتبارمها  (ROS)ادلبيعات  على العائد خالؿ من للمؤسسة االقتصادي ، وقيس األداء(ROA)األصوؿ  على العائد
 متغرياف للمراقبة )سعر برميل النفط، سعر صرؼ الدوالر(.يعرباف عن ادلتغريات التابعة، ومت إدراج 
 وتوصلت الدراسة إذل النتائج التالية: 

 :ادلارل لألداء بالنسبة  :أوال
 .للمؤسسة ادلارل واألداء البشري ادلاؿ رأس كفاءة بني موجبة مباشرة عالقة وجود -
 .للمؤسسة ادلارل واألداء اذليكلي ادلاؿ رأس بني عالقة توجد ال -
 دلؤسسة. ادلارل واألداء العامل ادلاؿ رأس بني عالقة توجد ال -
 :االقتصادي لألداء بالنسبة  :ثانيا
 .للمؤسسة االقتصادي واألداء البشري ادلاؿ رأس كفاءة بني عالقة توجد ال -
 .للمؤسسة االقتصادي واألداء اذليكلي ادلاؿ رأس كفاءة بني موجبة مباشرة عالقة وجود -
 .للمؤسسة االقتصادي واألداء العامل ادلاؿ رأس بني عالقة توجد ال -
 
 
 

                                                 
 .0215، اطروحة دكتوراه يف العلـو االقتصادية، جامعة تلمساف، اجلزائر، حالة مؤسسة سوناطراك-مسامهة االنفاق على رأس ادلال الفكري يف اداء ادلؤسسة الصناعية، دمحايت عزيز 1
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 :Bhatia & Aggarwal (2115)1دراسة  .16
ىدفت ىذه الدراسة إذل حتليل العالقة بني رأس ادلاؿ الفكري واألداء ادلارل لشركات الربرليات اذلندية دلدة 

إلكًتونية من مركز مراقبة ، باستخداـ البيانات مت جتميعها من قاعدة بيانات 2011حىت  2001أحد عشر سنة من 
 شركة.  51لػعينة مكونة من  (CMIE)االقتصاد اذلندي 

( باعتباره يعكس ر ية الشركات، ROAمت قياس ادلتغري التابع األداء ادلارل من خالؿ العائد على األصوؿ )
ار ادلسامهني، وىي كوسيلة لقياس مدى صلاح الشركة يف االستفادة من استثم (RONWوالعائد على القيمة الصافية )

(، كما أف ىذه الدراسة استخدمت لقياس قيمة رأس ROEادلعرب عنها يف األدبيات ادلالية بالعائد على حقوؽ ادللكية )
(، ومن مث حتليل تأثري مكوناتو الثالثة )رأس ادلاؿ VAICمعامل القيمة ادلضافة لرأس ادلاؿ الفكري )ادلاؿ الفكري 

 رأس ادلاؿ ادلستخدـ(، كما مت إدراج أربعة متغريات ضابطة للتحكم يف التحليل وىي:  البشري، رأس ادلاؿ اذليكلي،
 حجم الشركة، مت حتديده من خالؿ اللوغاريتم الطبيعي للقيمة الدفًتية إلخمارل األصوؿ.  -
 وعاـ تأسيس الشركة. 2011عمر الشركة، مت حسابو بالفرؽ بني عاـ  -
  الديوف إذل القيمة الدفًتية ألصوؿ الشركة.الرافعة، مت احتساهبا كنسبة من إخمارل -
 كثافة رأس ادلاؿ ادلادي، مت قياسو من خالؿ النسبة األصوؿ الثابتة للشركة إذل إخمارل األصوؿ. -

وأشارت (، Panel dataوألف البيانات من طبيعة ادلقطعية وزمنية مت استخداـ حتليل اضلدار بيانات البانل )
 النتائج إذل أف: 

 رتبط إبابيا برأس ادلاؿ الفكري؛الر ية ت -
  .رأس ادلاؿ ادلستخدـ ىو أىم عامل يؤثر على األداء ادلارل الشركات -

 :Ozkan et al. (2116)2 دراسة  .17
من البنوؾ العاملة يف  44ىدفت ىذه الدراسة إذل حتليل العالقة بني أداء رأس ادلاؿ الفكري واألداء ادلارل لػػ 

من بنوؾ التنمية  12من بنوؾ الودائع،  28من خالؿ ثالث رلموعات رئيسية ) ،2014و  2005تركيا بني عامي 
من بنوؾ ادلشاركة(، حيث مت احلصوؿ على بيانات البانل من التقارير اإلحصائية اليت مت حتميلها من  4واالستثمار، 

( ومباشرة من مواقع PBAT) ( ومن خمعية بنوؾ ادلشاركة يف تركياBATادلواقع اإللكًتونية جلمعية ادلصارؼ الًتكية )
(، ومت VAICالبنوؾ. مت قياس أداء رأس ادلاؿ الفكري للبنوؾ من خالؿ معامل القيمة ادلضافة لرأس ادلاؿ الفكري )

( كمتغريات مستقلة، كما مت )رأس ادلاؿ البشري، رأس ادلاؿ اذليكلي، رأس ادلاؿ ادلستخدـاستخداـ مكوناتو الثالثة 
كما مت االعتماد على أربعة متغريات  ( كمقياس لألداء ادلارل للبنوؾ )الر ية(.ROAصوؿ )استخداـ العائد على األ
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  غ

 

 حجم البنك، مت حتديده من خالؿ اللوغاريتم الطبيعي إلخمارل األصوؿ.  -
 الرافعة، النسبة بني الديوف طويلة األجل إذل إخمارل األصوؿ. -

 إلظهار تأثري نوع البنك على الر ية.  باإلضافة إذل استخداـ متغريات ومهية )صورية(
 وتوصلت الدراسة إذل أف:

 يتأثر أداء رأس ادلاؿ الفكري القطاع ادلصريف الًتكي عموما بكفاءة رأس ادلاؿ البشري. -
بالنسبة ألنواع البنوؾ، فإف بنوؾ التنمية واالستثمار لديها أعلى متوسط دلعامل القيمة ادلضافة لرأس ادلاؿ الفكري  -
(VAIC). 
رأس ادلاؿ ادلستخدـ ورأس ادلاؿ البشري يؤثراف إبابيا على األداء ادلارل لبنوؾ القطاع ادلصريف الًتكي، وأف رأس  -

 ادلاؿ ادلستخدـ ىو األكثر تأثريا مقارنة برأس ادلاؿ البشري.
 مستخلص الدراسات السااقة:

   وناتو الثالث )رأس ادلاؿ البشري،يتضح جليا من الدراسات السابقة بأف ىناؾ أثر لرأس ادلاؿ الفكري مبك
رأس ادلاؿ اذليكلي، رأس ادلاؿ ادلستخدـ( يف األداء ادلارل، بغض النظر عن نوع ادلؤسسات أو الصناعة أو اختالؼ 
البلد، وعليو ستقـو ىذه الدراسة يف اجتاه الدراسات السابقة بتحليل تأثري رأس ادلاؿ الفكري على األداء ادلارل جملموعة 

 ة من ادلؤسسات اجلزائرية بوالية برج بوعريريج )صناعية، أشغاؿ عمومية(.متنوع
 ادلسامهة اإلضافية للبحث:

ىدفت الدراسػة لتحليػل العالقػة بػني مكونػات رأس ادلػاؿ الفكػري واألداء ادلػارل لعينػة مػن على صعيد اذلدف: 
( سػػػػنة SCFد النظػػػاـ احملاسػػػػيب ادلػػػارل )ادلؤسسػػػات اجلزائريػػػػة،  يػػػث دل جتػػػػر أي دراسػػػة لتحليػػػػل ذلػػػك األثػػػػر منػػػذ اعتمػػػػا

2010  . 
استهدفت ىذه الدراسة رلتمع ادلؤسسات اجلزائرية معرب عنها من خالؿ عينة بوالية برج على صعيد البيئة:  -

 بوعريريج واليت ميكن االستفادة منها على مستوى الوطين أو على مستوى العريب.
ة البيانات ادلالية مستخدمًة يف ذلك التقارير السنوية تعتمد ىذه الدراسة على قاعدعلى صعيد ادلنهجية:  -

للمؤسسات وادلأخوذة من ادلديرية الوالئية للضرائب ومن مصلحة احملاسبة بادلؤسسات ومن زلافظي احلسابات، وىذا 
 ما ميكن أف يعطي الدراسة صفة ادلصداقية. 

ات ادلعربة عن رأس ادلاؿ الفكري ومتغريات أخرى يف مناذج حتليل األثر مت الدمج بني ادلتغري على صعيد ادلتغريات:  -
 .وادلتغري التابع وادلتالئمة مع االقتصاديات االنتقالية ادلستقلة ادلتغريات بني العالقة ضبط أجل من إضافتها متمراقبة 
(، Panel Dataاستخدمت الدراسة حـز السالسل الزمنية ادلقطعية أو البيانات الطولية )على صعيد األدوات:  -

الزمن   تغري أثر االعتبار يف تأخذ الدراسات االقتصادية أل ا يف خصوصاً  كبرياً  اىتماماً  األخرية اآلونة اليت اكتسبت يف
 حتليل      الدراسة، ويتفوؽ عينة بيانات يف سواء حد ادلقطعية( على )الوحدات بني ادلؤسسات )االختالؼ( وأثر تغري
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  ف

 

من      أكثر معلومايت زلتوى أل ا تتضمن نظرا مبفردىا ادلقطعية البيانات أو مبفردىا الزمنية على حتليل البيانات البانل
الزمنية، وبالتارل األخذ بعني االعتبار تأثري اخلصائ  غري ادلشاىدة للمؤسسات على  أو يف ادلقطعية اليت تلك

بيانات عينة من ادلؤسسات اجلزائرية حيث مت دمج أعلى،  ثقة ذات تقديرات على احلصوؿ وبالتارل إمكانية سلوكياهتا،
 .)البعد الزمين( 2015إذل  2010( مؤسسة عرب فًتة زمنية دتتد من 32بوالية برج بوعريريج )البعد ادلقطعي( وعددىا )

 هيكل البحث:
بغية اإلجابة على سلتلف التساؤالت اليت تضمنتها إشكالية البحث والوصوؿ إذل أىػداؼ البحػث، ويف زلاولػة 

بكػػل جوانبػػو ارتأينػػا معاجلػػة ىػػذا ادلوضػػوع يف أربعػػة فصػػوؿ، ثالثػػة فصػػوؿ تتنػػاوؿ اجلانػػب النظػػري، بينمػػا خصػػ   لإلدلػػاـ
 الفصل الرابع للدراسة التجريبية. 

يف الفصػػػل األوؿ مت الوقػػػوؼ علػػػى النظريػػػات االقتصػػػادية وادلقاربػػػات اإلداريػػػة الػػػيت أدرلػػػت رأس ادلػػػاؿ الفكػػػري  
نافسػػية ادلؤسسػػات مػػن خػػالؿ العوامػػل ادلفسػػرة للنمػػو االقتصػػادي عنػػد الكالسػػيك كمؤشػػر مفسػػر للنمػػو االقتصػػادي وت

ركػػػزت علػػػى العوامػػػل األساسػػػية الػػػيت تسػػػاعد علػػػى حتقيػػػق النمػػػو  الػػػيت  والنيوكالسػػػيك وصػػػوال إذل منػػػاذج النمػػػو الػػػداخلي
، إضػافة إذل 1988ادلقػدـ سػنة ( LUCAS)ومنػوذج  1986ادلقػًتح سػنة  (Romer)إذل كل منػوذج  بالتطرؽ االقتصادي
مث الوقوؼ على األمهية االسًتاتيجية لرأس ادلاؿ الفكري يف إنشاء واحملافظػة علػى  ،1990ادلقًتح سنة  (Romer)منوذج 

ادلزايا التنافسية للمؤسسات وذلك بشكل رئيسي من خالؿ ادلقاربات القائمة على ادلػوارد والكفػاءات، ولتوطيػد مفهػـو 
و بادلػػػداخل اإلداريػػػة ادلعاصػػػرة مػػػن تفكػػػري اسػػػًتاتيجي، وإدارة اجلػػػودة الشػػػاملة، وإدارة رأس ادلػػػاؿ الفكػػػري بإظهػػػار عالقتػػػ

 ادلعرفة، واذلندسة اإلدارية. 
يف الفصػػل الثػػاين مث إلقػػاء الضػػوء علػػى جػػوىر  ثنػػا وادلتمثػػل يف رأس ادلػػاؿ الفكػػري مػػن خػػالؿ التطػػرؽ لنشػػػأة 

ؽ قياسو، وأخػريا التطػرؽ لعمليػة بنائػو مػن خػالؿ االسػتقطاب، وتطور نظريتو، فمفهومو والعناصر ادلكونة لو ومناذج وطر 
 الصناعة، التنشيط واحملافظة عليو. 

مػػػػن خػػػػالؿ االسػػػػتثمار واإلنفػػػػاؽ عليػػػػو مػػػػرورا  الفصػػػػل الثالػػػػث يتنػػػػاوؿ تقيػػػػيم األداء ادلػػػػارل لػػػػرأس ادلػػػػاؿ الفكػػػػري
ذلػك بػالتطرؽ إذل مػدخل لػألداء بشػكلو باحملددات ادلؤثرة يف اإلفصاح عنو وطرؽ وآثار ذلك، مث مفػاىيم حػوؿ األداء و 

العػػػػػاـ مػػػػػن خػػػػػالؿ تنػػػػػاوؿ مصػػػػػطلح القيػػػػػاس والتقيػػػػػيم وكػػػػػذا سلتلػػػػػف تعػػػػػاريف األداء واألداء ادلػػػػػارل، مػػػػػرورا باألسػػػػػاليب 
الكالسيكية لتقييم ىذا األخري ووصوال إذل مقاييس الػيت ترتكػز علػى القيمػة، والػذي جتسػد يف منػاذج خلػق القيمػة والػيت 

وارتباطًا مع التقييم، مث التطرؽ إذل مفهـو خلق القيمػة واألدوات ادلاليػة احلديثػة ادلسػتخدمة يف قياسػها،  تعترب أكثر متانةً 
 ( الذي ارتبط باقتصاد ادلعرفة. VAICمث معامل القيمة ادلضافة لرأس ادلاؿ الفكري )

من ادلؤسسات اجلزائرية بربج بوعريريج الفصل الرابع مت فيو حتليل تأثري رأس ادلاؿ الفكري على ىذا األداء ادلارل لعينة 
 باستعماؿ بيانات البانل من خالؿ التطرؽ إذل منهجية
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  متهيد
، وذلك مماأليعترب النُّمو االقتصادي من األىداؼ األساسية اليت تسعى خلفها اغبكومات، وتتطلع إليها 

إذ يعد أحد الشروط الضرورية لتحسُت  االقتصادية اؼببذولة يف اجملتمع، عبهود االقتصادية وغَتالكونو يبثل خالصة 
ؤشرات رخائها، ويرتبط النُّمو االقتصادي دبجموعة من العوامل اؼبستوى اؼبعيشي للمجتمعات، كما يعد مؤشرًا من م

اغبكم الراشد، و كعامل توفر اؼبؤسسات ذات الكفاءة العالية،   :اعبوىرية يف اجملتمع تُػَعد دبثابة اؼبناخ اؼبالئم لتطوره
 و ال بأس بو مرتبطةى مبوبالتارل صارت عملية ربقيق مستو  ،...الصحة والتعليمو البحث العلمي، و ة، اؼبشاركة اجملتمعيو 

وكيفية التحكم ىو معرفة وربديد مصادره لنمو االقتصادي ا ظرياتن أىداؼحد أ أف  جد نف .بتوفر ىذا اؼبناخ اؼبؤثر
 الكالسيكية اؼبدرسة منبعهاتعترب حديثة العهد نسبيا يف تاريخ الفكر االقتصادي فيها، فنظريات النمو االقتصادي 

و النم لتفسَت اغبارل أو اؼبعاصر الفكر أف غَت ،واألرض اؼباؿ رأسمو على العمل و سَت الناليت اعتمدت يف تف
التكنولوجي، اؼبعرفة،  )التقدـ اؼباؿ الفكري رأسالفرعية اؼبكونة لعناصر ال تلعبو القوي الذي الدور إذل يشَتاالقتصادي 

تقر  الفكري اؼباؿ رأس تدؾبأاليت  داريةاإل قارباتاؼبف أو  اكم  .االقتصادي يف زيادة النموالبشري...( اؼباؿ  رأس
 .والكفاءات نظريات اؼبرتكزة على اؼبواردالواغبفاظ على مزاياىا التنافسية من خالؿ  ؤسساتثروة اؼبيف تكوين  بأنبيتو

اندماجو ضمن من خالؿ  األممثروة تكوين يف  اؼباؿ الفكري رأسإظهار أنبية ىذا الفصل  يفسنحاوؿ 
 اإلداريةاؼبقاربات من خالؿ لمؤسسات ، ويف ربقيق ميزة تنافسية لة اؼبفسرة للنمو االقتصاديالنظريات االقتصادي

لنمو اؼبفسرة ل( اؼباؿ الفكري رأسعناصر )دبا يف ذلك  العواملىو إلظهار  األوؿاؼببحث ف ،تهااؼبفسرة لتنافسي
يف إنشاء اؼباؿ الفكري  رأسأنبية على  نقفالثاين  بحثاؼبويف  ،لنمو االقتصاديل تختلفةاؼبنماذج ال يفاالقتصادي 

 ،والكفاءات القائمة على اؼبوارد ذلك بشكل رئيسي من خالؿ اؼبقاربةاحملافظة على اؼبزايا التنافسية للمؤسسات و و 
 .اؼبعاصرة اإلداريةعالقتو باؼبداخل  بإظهارذلك و  اؼباؿ الفكري رأساؼببحث الثالث لتوطيد مفهـو و 
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 لنمو االقتصاديالعوامل املفسرة ل: ألولااملبحث 

 من الفرد اؼبنتجة واػبدمات السلع كمية يفاؼبستمرة  الزيادة عن ـ للتعبَتيستتخد مصطلح االقتصادي النمو
 تسمح اليت اؽبائلة القوة بتلك" االقتصادي النمو عن يعرب   عد ة، اتسار د خالؿ ومن1،ؿبيط اقتصادي معُتيف 

   احمللي الناتج من مرتفعة ؼبعدالت ربقيقها خالؿ من تتقد ـ فالدوؿ مهتؾبتمعا داخل لألفراد اؼبعيشي اؼبستوى بتحسُت
 مابالتارل، عادة و ، 2"طويلة لفًتة اؼبستويات ىذه على اغبفاظ على وبالقدرة فرد، لكل بالنسبة (PIB/GDP) اػباـ
 إالىو فعل تراكمي ال يبكن رصده  مو االقتصاديف النأل أخرى إذلاػباـ من سنة  لياحمل الناتج يف بالتغَت وعن يعرب

الداخلية مع  اإلنتاجلتفاعل قوى  عبارة عن ظاىرة مستمرة وليست عارضة تكوف ؿبصلة بالتارل فهو، و دبرور فًتة زمنية
   القوى اػبارجية بطريقة تضمن ؽبا االستمرار بفعل قوة دفع ذاتية لفًتة طويلة نسبيا.

ووضعوا  تفسَت النمو االقتصادي حسب اذباىاهتم الفكريةبمنذ القدـ  وااىتمقد  االقتصاديُت أف  فنجد 
 على اؼبستتخدمة النمو مباذج تشَتو  ،مو، وكذا عالقات اإلنتاج وبنيتوالنظريات اليت ركزت على عوامل اإلنتاج وك

 اؼباؿ رأس يف موالن ،االبتكارات يف النمو أنبها مصادر عدة على توزيعو يبكن الناتج مبو أف ىعل واسع نطاؽ
عرض بعض  ويف ىذا السياؽ سنحاوؿ ،اؼباؿ الفكري رأسعناصر تعرب عن  اليتو  التقنية التحسينات البشري،

 .س اؼباؿ الفكري هباأواندماج العناصر اؼبكونة لر  االقتصادي النظريات اؼبفسرة للنمو
   املطلب األول: النمو االقتصادي عند الكالسيك

لعوامل اؼبفسرة للنمو االقتصادي، نقطة البداية للتحليل االقتصادي ل (Cobb-Douglas) تعترب دالة
بتحليل دالة  8928قاما سنة  (Cobb.Charles.W) األمريكي والرياضي( Paul.H.Douglas) األمريكيفاالقتصادي 

على  اإلنتاجيةالنظرية ؽبذه الدالة، واليت تعرب عن السلوؾ االقتصادي للعملية  األسس، وسانبا يف وضع اإلنتاج
 رأسفبثلة ب اإلنتاجوعوامل ، اإلصبارل اإلنتاجالعالقة اؼبوجودة بُت  أيعلى اؼبستوى الكلي،  أومستوى الوحدة والقطاع 

   .(L) العملو  (K)اؼباؿ 
),( LKfY  

 3:الشكل العاـ للدالة ىو على النحو التارل إف  
 KLAY .. 

 :حبيث

: Y ؛  اؼبنتجة الكمية أو تجالنا: A ؛الناتج( الناتج  )أثر كفاءة معامل أو األثر معامل أو الفعالية معامل 

: K اؼباؿ؛ رأس  : Lالعاملة(؛ العمل )اليد  اؼباؿ؛ رأس إذل بالنسبة الناتج : مرونة  للعمل بالنسبة الناتج : مرونة. 

                                                           
1  Jean Arrous, Les théories de la croissance, éditions du seuil, Paris, 1999, p09. 
  PIB: Produit Intérieur Brut / GDP: Gross Domestic Product. 
2  Avi J. Cohen et al., Introduction à la macroéconomie moderne, 3

ème
 édition, ERPI, Paris, 2005, p201. 

3
  Guy Tchibozo, Microéconomie approfondie, éditions Armand Colin, Paris, 1997, p19. 

https://www.amazon.fr/Avi-J.-Cohen/e/B004N4CZJ8/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.leslibraires.fr/editeur/armand-colin/
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  David) و (Adam Smith) اؼبدرسة الكالسيكية يقبل اقتصادي منمت تطويرىا  أساسا األخَتةاؼبعادلة 

Ricardo) ، االقتصادي ودافعو ىو اؼبصلحة اػباصة الفرد ىو الوحدة الرئيسية للنشاط أف ورأى رواد تلك اؼبدرسة، 
 اإلنتاج ىو عملية فألرغبتو اػبَتة يف إشباع حاجات الناس ولكن لرغبتو يف الربح. و  فاؼبنتج عندما ينتج ال يفعل ذلك

ويتضمن التحليل الكالسيكي للنمو اؼباؿ.  رأسو  ،والعمل ،الطبيعة :وأف عناصر اإلنتاج ىي ،ػبلق اؼبنافع أو زيادهتا
 اؼباؿ. رأسحوؿ النمو وتراكم  (David Ricardo)و  (Adam Smith)االقتصادي آراء كل من 

  (Adam Smith)النمو عند -1
 :أنبهاللنمو االقتصادي  يةأساسىناؾ عوامل  فأا أساس (Adam Smith)يرى 

إنتاجية العماؿ،  لدور الكبَت الذي يلعبو يف زيادةنظرا لتقسيم العمل ىو نقطة البداية لعملية النمو االقتصادي،  -
 األمةذ يقوؿ يف ىذا: "زيادة ثروة إ، 1إضافة إذل أف التتخصص يؤدي إذل زيادة مهارات العماؿ ومقدرهتم على االبتكار

 ف التتخصص يف العمل يسمح للعامل أ، و 2"األفرادتقسيم العمل بُت  إذل أساساالعمل اليت ترجع  تاجيةإنمرىونة بزيادة 
 كما  دبا يدفع عجلة التقدـ التكنولوجي.وزيادة االبتكار  أخرى إذلوظيفتو واختزاؿ الوقت الضائع من مهمة  بإتقاف

يسمح بتوزيع اإلنتاج اؼبتزايد الناتج عن  أكد على أف تقسيم العمل يتحدد حبجم السوؽ، فكوف السوؽ ضيقة لن
تقسيم العمل، بينما يؤدي توسيعو إذل خلق إمكانيات جديدة لتقسيم العمل، فبا قد يدخل االقتصاد يف دورة تراكمية 
بُت تقسيم العمل وتوسيع السوؽ وزيادة الوفرات الداخلية ورفع اإلنتاجية، وىو ما يوصل االقتصاد إذل مرحلة الدعم 

 .3الذايت
الفارؽ بُت الدخل الناتج عن فائض اإلنتاج ) الناتج، أي اليةرأظبالمصدره ادخار الطبقة تراكم رؤوس األمواؿ  -

ويعترب أف سر التقدـ االقتصادي ىو  ،، على أساس أف يستعمل ىذا الًتاكم يف استثمارات جديدة(األوليةوالتكاليف 
  .ادخار الفائض قصد استثماره بعد ذلك

      جل توسيع السوؽ للسلع احمللية،أنتاج هبب أف يسوؽ إذل اػبارج من يرى أف اإل (Adam Smith)إف   
إذل دور طلب السوؽ  كما أشار .وبالتارل فإف تقسيم العمل والتتخصص اإلنتاجي سيحصل تلقائيا أيضا

رات االقتصادية احملققة من واالكتشافات اعبغرافية يف رفع اإلنتاجية وتعظيم الثروة االقتصادية، إضافة إذل دور الوف
توسع الصناعات يف جذب القوى العاملة اؼبؤىلة، وكذلك تأثَت تطور وسائل النقل على زبفيض تكاليف اإلنتاج 

 والتسويق. 
 
 

                                                           
 (Adam Smith) (8723-8791 :)8976 سنة مم"األ ثروة وأسباب طبيعة عن "البحث كتاباتو أبرز من الكالسيكية، اؼبدرسة رواد من ،اسكتلندي اقتصادي. 

1
 .65، ص 2113، اإلسكندرية، ة، الدار اعبامعيمفهومها، نظرياهتا، سياساهتا :التنمية االقتصادية، ؿبمد على الليثي و ؿبمد عبد العزيز عجمية  
 .833 ، ص2118دار  فسيلة، اعبزائر، ، 8ط، الوجيز يف االقتصاد السياسيعلي سعيداف،  2

3
 .378، ص 2115صفاء للنشر والتوزيع، عماف، ، دار التحليل االقتصادي الكلي ،ىوشيار معروؼ  
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العمل العنصر واؼبعيار الوحيد للقيمة إال أنو اعتمد كذلك على عناصر اإلنتاج األخرى وىي  د  ع وعلى الرغم من أنو

 1األرض. لذلك فإف دالة اإلنتاج يف نظريتو تكوف كما يلي:اؼباؿ و  رأس
)..( NLKfY  

 حيث: 
Y؛: اإلنتاج   K :اؼباؿ؛ رأس  L ؛  : العملNاألرض : 

 (David  Ricardo)النمو عند  -2
  

، (Adam Smith) أراء إذل، استنادا الصفري النمو أي الركود حالة إذل تؤدي اليت األسباب (Ricardo) قدـ  
، ويعطي نوعية األراضي تساوي عدـ جراء من اؼبتناقصة اؼبردودية يشهد الذي الزراعي القطاع عن تنتج قد اغبالة ىذه

(Ricardo) الفكرية العوامل من كل ذلك يف دبا االقتصادي، النمو عملية يف االقتصادية غَت للعوامل أنبية كذلك 
 للنمو فبوؿ كعامل التجارة حرية على يركز وكذلك، السياسي واالستقرار ع،تمجملا يف التنظيمية واألجهزة والثقافية

 على اؼبساعدة من ؽبا يسمح فبا الغذائية، اؼبواد أسعار وزبفيض الصناعي الفائض تصريف حيث من االقتصادي،
 .2ملالع وتقسيم التتخصص قباح

التجارة  القيمة، ل،العم :ذلك مثاؿو  جديدة بأفكار جاءت قد الكالسيكية، رغم أف النظرية
 ت(العلم والتقنيا) النقد، منها عدـ قدرهتا على توقع انتشار الثورة التكنولوجية من تسلم دل إال أهنا إخل،...اػبارجية

 ف اؼبعرفة الفنية من اؼبعطيات وثابتة عرب الزمن.أافًتضت النظرية بف ،اإلنتاجيةثره على أو  التقدـ التقٍترغم اعًتافها ب
 االقتصادي عند النيوكالسيك النموين: املطلب الثا

    غَت االقتصاديوف النيوكالسيك اؼبنهج اؼبتبع من طرؼ الكالسيك رغم مشولو، فاعتربوا أف التغَتات السكانية 
 يأخذ مكانو تلقائيا ويعتمد أكثر ما  التقٍتربصيل حاصل وليست جزءا من ربليل عملية التنمية، واعتربوا أف التقدـ 

 . اؼباؿ رأسدخلوا ربسينات على التحليل الكالسيكي لعملية تراكم أكما  ،عوامل غَت اقتصاديةيعتمد على 
 التعديالت على النظرية التقليدية-1

يف ربليل النمو تو مسانب تظهرف ،لكالسيكيةت على النظرية اتعديال إجراءب (Joseph Schumpeter)قاـ 
من خالؿ  (The Entrepreneur)، بإظهار دور اؼبنظم سيكيةالذي يصنف ضمن اؼبسانبات النيوكال االقتصادي

ذبميع عوامل اإلنتاج وتشغيلها إضافة إذل توزيع الفائض االقتصادي احملقق ػبدمة النمو االقتصادي. ويقـو اؼبنظم 
 اإلنتاج، إدخاؿ سلع  بإدخاؿ االبتكارات إذل ـبتلف قطاعات االقتصاد الوطٍت، كتقدمي طرؽ جديدة ؼبزج عوامل

                                                           
1
 .59ص ، 1988اؼبوصل،  جامعة والنشر، للطباعة بالكت دار ،التنمية اقتصاد يف مقدمة ،يالقريش تركي صاحل ؿبمد و النجفي توفيق سادل  
 (David  Ricardo) (8772-8823مفكر اقتصادي إقبليزي، ؿبلل ل :)لرأظبالية الليربالية من مؤلفاتو: Les principes de l'économie politique  سنة

8887. 
 .27 ، ص8985، السعودية العربية اؼبملكة سعود، اؼبلك جامعة ،االقتصادي والنمو التنمية نظريات ،ىيمإبرا فايز اغببيب 2
 (Joseph Schumpeter) (8883-8951) شتهر بنظرياتو حوؿ التنمية والدورات االقتصاديةأ، (األمريكية الواليات اؼبتحدة)وتويف يف تاكونيك  (تشيكيا): ُولد يف مورافيا، 

   مؤلفاتو: دورات األعماؿ ػ ربليل نظري تارىبي وإحصائي للرأظباليةمن أىم  ،سبكن من اغبصوؿ على شهرة دولية (Harvard)ينا، وبعد تدريسو يف جامعة ىارفارد يويعترب رائد مدرسة ف
 بعد وفاتو. 8954دل يتم كتابتو وُنشر عاـ  (، وتاريخ التحليل االقتصادي الذي8942) والديبقراطية االشًتاكيةو  الرأظباليةو ، (8939)

http://arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=9275&vid=34
http://arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=897&vid=34
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..اخل. فبا يسمح ؽبذه األخَتة من تغيَت يف دالة اإلنتاج واليت بدورىا تؤدي إذل السوؽ وفتح أسواؽ جديدة.جديدة 

 1طبسة أصناؼ من االبتكارات:بُت  (Schumpeter)إذل زيادة الناتج الكلي، ويبيز 
  .إنتاج سلعة جديدة 

 .إدخاؿ وسيلة جديدة يف اإلنتاج 

  ؽ جديدة. التوسع عن طريق إدراج أسوا 

  .اغبصوؿ على مواد أولية جديدة 

  .إقامة تنظيم جديد يف الصناعة 

بقدر ما يوجد  تاالتقنيأنو ال يوجد يف أي وقت من األوقات أي نقص أو قصور يف  (Schumpeter)ويرى 
شتخص ومن مث فإف ال يف قطاعات االقتصاد الوطٍت، بتكاراتنقص يف القدرات التنظيمية الالزمة إلدخاؿ ىذه اال

 األكثر أنبية يف عملية التنمية االقتصادية ىو اؼبنظم وليس الشتخص الذي يبده باألرصدة االستثمارية.
  (Robert Solow) منوذج-2

 بناء فيها تناوؿ 1956 عاـ "االقتصادي النمو نظرية يف مسانبات"عنواف:  ربت حبثو بنشر (Solow) قاـ
 التارل:  السؤاؿ على ىو اإلجابة النموذج ىذا بناء يف األساسي ىدفو وكاف الطويل، اؼبدى على مبوذجو للنمو

إدخاؿ عامل  (Solow) وؽبذا اقًتح، 2؟الفروقات ىذه أسباب وما ىي فقَتة؟ أخرى وبلداف غنية جًدا بلداف ىناؾ ؼباذا
 . 3االقتصادي إذل معادلة النمو التقٍت ، ومتغَت مستقل ثالث وىو اؼبستوىإنتاجي إضايف واؼبتمثل يف عنصر العمل

 كانت النموذج، فإذا يف التقٍت التقدـ مفهـو إدخاؿ مت ويلالط اؼبدى يفاإلنتاج الفردي  يف لتوليد مبونو أو 
).(العاـ  الشكلب اإلنتاج دالة LKF التقٍت التقدـ إذل النظر يبكن فإنو A اإلصبارل احمللي الناتج يف زيادة أنو على 

التقٍت التقدـ  فأ، أنبها اليت تقضي بالتقٍت للتقدـ تقسيمات عدة وىناؾ التقٍت، التقدـ لف تأثَتاتـبت من اؼبتأتية
 وتأخذ دالة اإلنتاج يف ىذه اغبالة الشكل التارل: العمل، إنتاجية يدعم

   -1
).( ALKALKFY  

 .ثابت دبعدؿينمو  كمتغَت (Solow) مبوذج يف التقٍت التقدـ ويعد
 
 
 

                                                           
1
 .46ص ، مرجع سابق ،ىيمإبرا فايز اغببيب  
 (Robert Merton Solow) (8924الذي اشتهر بنظريتو يف النمو االقتصادي: مبوذج سولو :).  8987ناؿ جائزة نوبل لالقتصاد يف عاـ. 

2 David Begg et al., Macroéconomie, Adaptation française: Bernard Bernier, Henri-Louis Védie, 2
ème

 édition, 

Dunod, Paris, 2002, p297. 
3
 .851، ص 2116، ترصبة ؿبمود حسن حسُت وؿبمود حامد ؿبمود، دار اؼبريخ للنشر، الرياض، التنمية االقتصاديةودارو، تميشيل   
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 املال البشري والنمو االقتصادي رأسلثالث: املطلب ا

  يف اؼبتزايد التفاوت ذلك تفسَت على قادر   غَت اؼباضي القرف من الثمانينات بداية مع (Solow) مبوذج أصبح
          ىو: ما ىي يطرح ومازاؿ يطرح كاف الذي فالسؤاؿ وعليو النامية، والدوؿ اؼبتقدمة الدوؿ بُت معدالت النمو 
         الدوؿ معظم أف قبد كيفف الفقَتة؟ والدوؿ الغنية الدوؿ بُت التفاوت ىذا مثل إذل ظهور أدت اليت باألسبا 
     اؼبتختلفة الطبيعية اؼبوارد سبلك دوال قبد وباؼبقابل مثال، كالياباف التقدـ من وسبكنت طبيعية موارد سبلك ال اؼبتقدمة 

     ؽبذه واضح تفسَت تبلور وقد مثال، العريب الوطن دوؿ كمعظم النمومعدالت  من مقبولة مستويات ربقق دل لكنها
     إمباو  فقط الطبيعية اؼبوارد على تقتصر ال اجملتمع فثروة البشري، اؿاؼب رأس يف تكمن اعبوىرية فاالختالفات الظاىرة،

           من الكثَت وتشَت .الطبيعية رداؼبوا استعماؿ يف الفعاؿ العامل ىي البشرية اؼبواردو  أيضا، البشرية اؼبوارد تشمل
        كما البشري، اؿاؼب رأس إذل تعزى االقتصادي النمو مباذج يف عادة تفسر ال اليت البواقي أف القياسية اتراسالد

    يف وخاصة االقتصادي النمو على البشري ماؿ رأسل مباشر أثر وجود منها اغبديثة وخاصة الدراسات ىذه أظهرت
 .الطويل األجل

أنظمتها  اختالؼ على اجملتمعات هبا تعٌت اليت القضاياأىم  حدأيشكل  البشري اؼباؿ رأس وبذلك أصبح
 يف أصبح، و التنمية مكونات صبيع يف الرئيسي ىو اؼبؤثر بل اإلنتاج عوامل أحد فقط يسلباعتباره ، مبوىا ومستويات

قيقي يف قباح واستمرار اؼبؤثر اغبكذلك صبح  أكنولوجيا األمم، وبدخوؿ عصر الت لثروة الرئيسية اؼبقاييس مقدمة
ف تركز على اؼبورد البشري أى هبب ف تنافس وتبقأاليت تريد  ؤسساتفاؼب الدورل، أوعلى اؼبستوى احمللي  ؤسساتاؼب

 ىذه على اؽاإلنف أف اعتبار على مكانتها توبتنمي العناية أخذت قضية مث ومن ،ة للميزة التنافسيةكاحملر تباره القوة باع
الدراسات  يف ؾبراىا وتأخذ مستمر تزايد يف األنبية ىذه ومازالت االستثمار، درجات وأعلى أىم من التنمية يعد
 يشهد يوما العادل وأف خصوصا والدولية، واإلقليمية احمللية األصعدة كافة على متواصل وبشكل تنظم اليت والفعاليات

 .الوقت ذات يف عليو وتنعكس اإلنساف بفعل ربدث اليت التقنية تللتطورا نتيجة متالحقة تغَتات يـو بعد

  لتناوؿاو  التقليدي التناوؿ إذل االقتصاد علماء قبل من البشري ماؿ رأس العلمي ؼبفهـو نقسم التناوؿ أف يبكن عموما
 ـ:فهو اؼب تطور أىم ؿبطات نستعرض وفيما يلي اغبديث،

 املال البشري رأسناول التقليدي لالت-1
مع بقية  اؼبساواة قدـ على البشري اؿاؼب رأسل واضحة إشارات ىناؾ تكن دل التقليدي التناوؿ فًتة خالؿ  

           الفكرؿبطات  أىم نستعرض يلي وفيما ة،التقليدي اإلنتاج لعناصر ؿبسن كعنصر وإمبا اإلنتاج، عناصر
 .اليت تناولتو االقتصادي التقليدي

    أىم من باعتبارنبا والتدريب والتعليم البشرية اؼبهارات على كربى أنبية يعلقوف وفالتجاري كاف: التجاريون-1-1
      من مستقال إنتاجيا عنصرا واعتربهتا البشرية اؼبهارات أنبية على كتاباهتم أكدت فقد الوطنية، الثروة وسائل تنمية

ونظرت  اؼبهارات، ىذه تنمية يف والتدريب يمالتعل بو يقـو الذي الدور أنبية على أيضا أكدت كما عناصر اإلنتاج،
     ومن مفهـو البشري، اؼباؿ رأس فكرة من بينة على التجاريوف كاف فقد وهبذا. الوطنية اإلنتاجية لزيادة كوسيلة إليو
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     من لةزاوية منعز  يف إنباؽبا إذل أدى فبا التحليلية الصبغة افتقدت األفكار ىذه أف إال كاستثمار، والتدريب التعليم

 .1االقتصادي الفكر زوايا

 من كل قبد البشري اؿاؼب رأس تناولوا الذين الكالسيكي االقتصادي الفكر رواد أىم من: الكالسيك-1-2
(A.Smith)و ، (A.Marchall) ،و ((D.Ricardo، و (J.S.Mill) اؼبعارؼ مبو أنبية على ىؤالء ركز حيث          

 .االقتصادية التنمية يف ومسانبتها الًتبوية مليةالع خالؿ من البشرية واؼبهارات
  تعترب اجملتمع أفراد لدى سائر والنافعة اؼبكتسبة القدرات كافة أف "األمم ثروة" الشهَت كتابو يف (A.Smith)ذكر  لقد

   يفمثل ىذه القدرات عن طريق رعاية صاحبها  اكتسابفوكتب يقوؿ "... .الثابت اؼباؿ رأس مفهـو يف أساسيا كنار 
  ،ماؿ ثابت ومتحقق يف الواقع يف شتخصيتو رأسحقيقية تعرب عن  تنفقادائما يكلف  وتدريبو ودراستوأثناء تعليمو 

 أكد كما .2"إليو ينتمي اجملتمع الذي ثروة جزءا من تشكل فإهنا شتخص،ال ثروة من تعترب اؼبواىب فأكما و 
(A.Marchall)  اؼباؿ رأس أنواع أعلى أف رأيو ويف استثمارا وطنيا باعتباره البشري اؼباؿ رأس يف االستثمار أنبيةعلى  

  إف ؿبدودة قيمة ذو ذاتو واالقتصاد األمم، اإلنساف تتقدـ طريق عن إذ اإلنساف، يف يستثمر الذي اؼباؿ رأس ىو قيمة
           طاقات إذل نوعية كميات ؾبرد من الثروات وؿاليت ربُ  البشرية القوى طريق عن وذلك التقدـ سبيل يف يستغل دل

    كما رفاىيتو، زيادةو  اجملتمع لتوعية ضروريا التعليم (D.Ricardo) اعترب لقدو . اؼبنشود التقدـ ربقق متنوعة تكنولوجية
   وقد ركز اؼباىرة،و  اؼبدربة بالعمالة االىتماـ إذل دعا ولذلك اإلنتاجية، يف مباشرة غَت بطريقة مؤثرا عامال التعليم اعترب

     بواسطة السوؽ ؿبددة العمل جوانب من جانب لكل النوعية القيمة اعتربو  العمل يف القيمة نظرية على كتاباتو يف
 البشر اؼباؿ رأس قيمة على (J.S.Mill) ركز كما .3ىبتاره أو بو يقـو الذي النشاط وإذل العامل حذاقة إذل وزبضع
       على أكد كما اإلنفاؽ، على الدولة لقدرة اطمئنانو عدـل األىارل طرؼ من التمويل على وشجع بالتعليم، واىتم
 .4أميتهم من ويتتخلصوا اجملتمع أفراد صبيع يتعلم حىت اؼبرحلة ىذه اغبكومة وأف سبوؿ اإللزامي التعليم ضرورة

 املال البشري رأسالتناول احلديث ل-2
بُت  االختالفات تفسَت نع االقتصاديُت اؼبفكرين ـبتلف عجز بعد البشري اؿاؼب رأسب اؼبباشر االىتماـ برز          

 حتمية أف بطريقة وبرز الواحد، القطاع مؤسسات أداء اختالفات وبُت جهة من العادل دوؿ ـبتلف اقتصاديات أداء
 اؼبتخزوف طبيعة يف االختالؼ إذل تعزى اؼبؤسسات مستوى على أو الدوؿ مستوى على سواء االختالفات ىذه

    حوؿ مثاال وأعطى االختالفات ىذه إذل" نيب بن مالك" اعبزائري اؼبفكر أشار وقد. البشري اؿاؼب رأس أي البشري
  .5البشري اؿاؼب رأس أو االجتماعي اؿاؼب رأس يف يكمن الوحيد االختالؼ أف وبُت   وإندونيسيا أؼبانيا

                                                           
 138. ص ، 2007اعبزائر، جامعة االقتصادية، العلـو يف دكتوراه أطروحة ،قتصاديةاال املؤسسة يف البشرية املوارد تنمية اسرتاتيجية، حسُت يرقي 1
، اؼبلتقى الدورل االستثمار يف رأس املال البشـري ودوره يف ختفيـض البطـالـة: مدخل مواءمة التعليم اجلامعي مع متطلبات سوق العمل احملليةسهاـ العقوف،  و ظبيػرة عبد الصمد 2

 .4 ، ص2011نوفمرب  16و 15 اعبزائر، غبكومة يف القضاء على البطالة وربقيق التنمية اؼبستدامة، جامعة اؼبسػػػيلة،اسًتاتيجية ا :حوؿ
 10.  ص ، 2002،دمشق اعبديدة، السورية الدار مؤسسة رسالف عالء الدين، ،: تكلفة التعليم وعائداتوالتعليم اقتصاديات اغبمداف، سهيل  3
  .نفسو رجعاؼب 4
 90-91.  ص ، 2002،، سوريةدمشق ،الفكر دار ،االقتصاد عامل يف املسلم نيب، بن مالك  ر:أنظد للمزي 5
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 :لو اؼبباشرة التناوالت أىم نستعرض وفيما يلي

(Schultz)نظرية -2-1
  :يعترب (Theodore Schultz) مالؿبها ربددت اليت البشري اؼباؿ رأس نظرية رواد من     

اؼباؿ  رأس يف االستثمار طريق عن كبَتة بصفة تكوف االقتصادية التنمية حقيقة أف يرى حيثات، ييف الستين بوضوح
    ألف ىذا فيو، االستثمار يبكن الذي اؼباؿ رأس أشكاؿ من شكل الفرد ومعرفة مهارات أف إذل أشار ولقدالبشري، 

   اؼباؿ رأس يف حققو االستثمار عما الغربية اجملتمعات يف للنمو أسرع معدالت حقق دق حسبو االستثمارات من النوع
 . االقتصادي للنظاـ السمات اؼبميزة أىم من يكوف أف يبكن البشري اؼباؿ رأس مبو أف يرى فهو ىنا ومن اؼبادي،

 1ىي: أساسية فرضيات ثالثة على البشري اؼباؿ رأسل فهوموم( Schultz) بنا وقد  
 رأسل اؼبتخزوف اؼبًتاكم إذل أساسا يرجع اؼبادية، اؼبدخالت يف بالزيادة تفسَته يبكن ال الذي االقتصادي النمو إف   

 .البشري اؼباؿ
 األفراد يف مراؼبستث البشري اؼباؿ رأس مقدار يف لالختالؼ وفقا اإليرادات يف االختالفات تفسَت يبكن. 

 التقليدي اؼباؿ رأس إذل البشري اؼباؿ رأس نسبة زيادة خالؿ من الدخل يف العدالة ربقيق يبكن. 

       أشكاؿ من شكل وبأهنا ،البشرية لتنمية اؼبوارد استثمار الـز باعتبارىا التعليم عملية على اىتمامو ركز وقد
 . 2يتلقاه الذي الفرد من أنو يصبح جزءا البشري طاؼبا ؿاؼبا رأس اسم التعليم لىع أطلق مث ومن اؼباؿ رأس

 التحليل يف اؼباؿ رأس مع التعامل هبا مت اليت الطريقة يف قصور أو خطأ أكرب أف كذلك( Schultz) يرى
غرض  ىو الباحثُت بعض حسب التعليم من فالغرض التحليل، ىذا من البشري اؼباؿ رأس إلغاء ىي االقتصادي

 خالؿ إعطائهم من ومسؤولُت صاغبُت مواطنُت يصبحوا لكي األفراد ينمي رأيهم يف فالتعليم ادي،اقتص وليس ثقايف
 .يؤمنوف هبا اليت القيم فهم على للحصوؿ فرصة

 ربقيق جانب فإذل لو، الثقايف الغرض ينفي ال االقتصادي للتعليم بالغرض االعًتاؼ أف (Schultz) رىي
 أعماؽبم ألداء الالزمة وقدرات األفراد طاقات من أف ربسن يبكن اليت لتعليما أنواع بعض ىناؾ الثقافية األىداؼ

 اعتبار يبكن فإنو القوؿ وخالصة القومي. الدخل يف زيادة عليو أف يًتتب يبكن التحسن ىذا مثل وأف شؤوهنم، وإدارة
         اإلسهامات أف (Schultz)ػ ل وفقا ىذا ويعٍت التعليم، لعملية نواتج مشًتكة واالقتصادية الثقافية اآلثار من كل

     يبكن واليت للتعليم االقتصادية اؼبنافع بعض ىناؾ كانت إذا ربديد ما بعدىا يبدأ كمعطيات تؤخذ للتعليم الثقافية
 .تقديره و ربديده يتم ماؿ رأس اعتبارىا

 
 
 

                                                           
 (Theodore Schultz) (8912-8998:)  التجمع رئيسصبح كانت جبامعة شيكاغو، أ  األكاديبيةـبتص يف اقتصاديات التنمية، جزء كبَت من حياتو اؼبهنية  أمريكياقتصادي 

 .8979سنة  لالقتصاد نوبل جائزة ناؿ يبنحو التجمع، تقدير أكرب ، 1972سنة "والكر "ميدالية على حصل ، 1960سنة األمريكي االقتصادي
 66.  ص ، 2002اإلسكندرية، اعبامعية، الدار ،البشرية املوارد تنمية و لتخطيط اسرتاتيجي مدخل ،حسن راوية 1
 .67 ص ،اؼبرجع نفسو 2
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  رأس نظرية تطوير يف بأحباثهم اأسهمو  الذين الباحثُت أىم أحد  (Gary Becker) عتربي:  (Becker)نظرية -2-2
 رأس يف اؼبوارد زيادة خالؿ من اؼبادي غَتو  اؼبادي الدخل يف اؼبؤثرة األنشطة على بالًتكيز اىتم فقد البشري، اؿاؼب
        واؽبجرة التعليم خالؿ من البشري لالستثمار اؼبتختلفة األشكاؿ ةراسبد االىتماـ بدأ حيث البشري، اؿاؼب

 :أفب اعترب وقد .1.بالتدري على اػباص تركيزه ومع يةالصح والرعاية
     يف األساسي العامل ىو االستثمار على العائد معدؿ وأف اإليرادات، من جزءا يعد االستثمار من احملقق العائد -
 .البشري اؼباؿ رأس يف اؼبستثمر اؼبقدار ربديد 
العمالية      اإليرادات على البشري اؿاؼب رأس يف االستثمار تفسَت يف فعالية البشري االستثمار أنواع أكثر التدريب -
 .الكلية االقتصادية اؼبتغَتات وعلى 

   التدريب، من نوعُت بُت ميز حيث للتدريب االقتصادي بالتحليل قاـ أنو ىو  (Becker) بو ساىم ما وأىم   
 معدؿ وبُت الفرد وإيرادات التدريب يف ماراالستث بُت العالقة ةراسبد قاـ كما اؼبتتخصص، والتدريب العاـ التدريب

 اغبدية اإلنتاجية من يرفع العاـ التدريب فإفحسبو و  .التدريب من السابقُت النوعُت من كال وتكلفة العمل دوراف
 نقل سهولة إذل راجع وىذا ؽبا، يعمل قد أخرى مؤسسة أي يف وكذلك التدريب لو تقدـ اليت اؼبؤسسة يف للفرد

 من يزيد فهو اػباص التدريب أما .أخرى مؤسسة إذل اؼبؤسسة نفقات على العاـ بالتدريب تنميتها مت اليت اؼبهارات
 .أخرى دبؤسسة عمل ما إذا اغبدية اإلنتاجية من أكرب بدرجة التدريب تقدـ اليت اؼبؤسسة يف اغبدية اإلنتاجية

 أثناء العادي اؼبعدؿ عن جرهأ زبفيض خالؿ من التدريب تكلفة اؼبتدرب الفرد يتحمل  (Becker) وحسب 
 األجرة عن للفرد اغبدية اإلنتاجية زادت إذا االستثمار ىذا خالؿ من عائد ربقق أف للمؤسسة ويبكن التدريب، فًتة

   على احملافظة أجل من السوؽ يف السائد اؼبستوى مع اؼبؤسسة يف األجر مستوى يتماشى أف مراعاة مع لو، اؼبمنوحة
.أمكن إف مدربُت آخرين أفراد ذبوج اؼبدربُت فراداأل

2. 
(Mincer)نظرية -2-3

 :إسهامات ذبسدت (Jacob Mincer )يف االكبرافات تفسَت إذل يهدؼ مبوذج بناء يف     
    البشري اؿاؼب رأس ؾباؿ يف البحث خالؿ من ربقيقها ينبغي أىداؼ ثالثة( Mincer)حدد  وقد ،تاإليرادا توزيع
 3:وىي

 .للتدريب اؼبتخصصة ارداؼبو  حجم ربديد  -
 .التدريب يف االستثمار على العائد معدؿ ربديد  -

                                                           
 (Gary Stanley Becker( )8931-2184 اقتصادي :)على جائزة نوبل يف  ليف ؾباؿ التحليل االقتصادي اعبزئي والسلوكيات البشرية، حص بأعمالواؼبعروؼ  أمريكي

 .8992االقتصاد سنة 
1  Eric Vatteville, Mesure des ressources humaines et gestion de l’Enterprise, éditions Economica, Paris, 1985, 

p247. 
 67.  ص ، 2002،القاىرة الفجر، دار ،البشرية املوارد اسرتاتيجية شاترا، أضبد 2
 (Jacob Mincer) (8922-2116 اقتصادي :)يعترب كمؤسس القتصاد العمل اؼبعاصر، ساىم طويال يف التعليم العارل يف جامعة كولومبيا، أدخل مفهـو "رأس اؼباؿ  أمريكي

 يف اقتصاد العمل، لو العديد من اؼبسانبات العلمية لتطوير نظرية رأس اؼباؿ البشري.  (IZA)ى جائزة البشري" إذل اقتصاد العمل، أوؿ حاصل عل
 .142 ، صمرجع سابق، حسُت يرقي 3
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  .سلوؾ األفراد خصائص بعض تفسَت يف التدريب على والعائد التكلفة ربديد على اؼبًتتبة اؼبنفعة مدى ربديد  -

 توصل وقد، باػبربة عليموالت الرظبي غرب والتدريب الرظبي التدريب سبق ؼبا إضافة للتدريب( Mincer) مفهـو مشل وقد 
 1منها: االستنتاجات من ؾبموعة إذل اإلفراد وسلوؾ دخل على التدريب يف االستثمار أثر دراسة خالؿ من

 .ؾباؿ العمل يف التدريب من مزيد على حصولو احتماالت زادت كلما التعليمية الفرد مستويات زادت كلما   -
 .التدريب يف االستثمار تكلفة ادتز  كلما العاملتدريب  دورات معدؿ زاد كلما   -

 .استقرار العمالة أي اؼبؤسسة يف الفرد بقاء احتماالت زادت اؼبتتخصص خاصة التدريب يف االستثمار زاد كلما   -

 مناذج النمو الداخليالنمو االقتصادي يف : رابعاملطلب ال
من االقتصادي بشيء مو النموضوع   تتطرؽ إذلدل أفكار اقتصادية عامة، التقليديةنظريات التعترب 

    للنظريات اغبديثة، بل يبكن اعتبار ىذه األخَتة امتداد تعترب القاعدة األساسية إال أهنا يف حقيقة األمر ،التتخصص
    قدرة عدـ أرجعت، النمو الداخلي" نظريات"تسمية  عليها يطلق واليت اغبديثة النمو نظرياتف. للنظريات التقليدية

  رئيسيُت إذل سببُت األقل على اؼبتتخلفة والدوؿ اؼبتقدمة الدوؿ بُت اغباصل التفاوت ذلك تفسَت على (Solow) مبوذج
 متناقصة. أي إنتاجية متناقص دبعدؿ متزايدة فردية إنتاج دالة افًتاض وكذا Aمبو معدؿ ثبات نبا: افًتاض

 النمو نظرياتف إاالقتصادي ف األساسية لعملية النمو واآللية األساسي اؼبصدر لتحديد ؿباولة يف وبالتارل
ات النظري يف إليها سبق اإلشارة اليت تلك مع تتشابو وأهنا االقتصادي، للنمو عدة مصادر أف ىناؾ ترىالداخلي 

ؾبموعة من  اجملاؿ قاـ هبا ىذا يف ؿباوالت عدة ىناؾ كانت االختالفات. وقد بعض وجود ولكن معلسابقة ا
 رأس، و (Romer)تعتمد مباذج النمو الداخلي على عوامل خارجية يف تراكم اؼبعارؼ حسب ُت، حيث االقتصادي

 .2وكذلك نفقات البحث والتطوير (Lucas)اؼباؿ البشري حسب 
 األوؿ يركز على أسباب فشل :وانقسمت إذل اذباىُت رئيسيُت، التطوير قيد الداخلي النمو نظريات ال تزاؿ

ة اليت تساعد على ربقيق النمو النمو االقتصادي، بينما يركز الثاين على العوامل األساسييق الدوؿ النامية يف ربق
 (Romer) مبوذجمن  إذل كل سنتطرؽ فإننا لذلك ،سيتم فقط الًتكيز يف ىذا اؼبطلب على االذباه الثاين ؛االقتصادي
 .8991اؼبقًتح سنة  (Romer)، إضافة إذل مبوذج 8988اؼبقدـ سنة  (Lucas)ومبوذج  8986 اؼبقًتح سنة

 1891سنة ل (Romer)منوذج  -1

  مبوذج وىو ،األجل طويل للنمو بديلة نظر وجهة 8986سنة  (Romer) طرؼ من اؼبقًتح النموذج يوفر
 تراكم عامل إدخاؿ على ،)النيوكالسيكية النماذج( اؼباؿ رأس وتراكم واالستثمار االدخار إذل باإلضافة يعتمد سيطب

  من أساسي شكلو حسب واؼبعرفة اػبارجي، التكنولوجي التطور فرضية (Romer) مبوذج يستبعد لتارلوبا اؼبعرفة،
 
 

                                                           
1    Eric Vatteville, Op.cit , p247.   
2
   Dominique Guellec & Pierre Ralle, Les Nouvelles théories de la croissance, 5

ème
 édition, La découverte, Paris, 

2003, p39. 
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 (Arrow, 1962) أعماؿ على ذلك يف (Romer) واستند ،1العامة السلعة اصيةخب تتسم وىي اؼباؿ رأس أشكاؿ

 .ىأخر  مرة باؼبمارسة التدريب أو التعليم فكرة حبث بإعادة (SHeshinski,1967)و

      تدفع أف اؼبؤسسات على هبب ولكن العمومية السلعة خاصية لو اؼبعارؼ من جزء (Romer) مبوذج يف
 فعالية من وبسن اؼبعارؼ إنتاج ألف خاص مردود لو اؼبعارؼ فإنتاج حديثا، اؼبكتشفة السلع إنتاج حق على للحصوؿ
 .االقتصادي النمو دبسارعة تسمح البحث فإعانات ومنو البحث،

(Romer) عنو، اؼبتولد اؼبعرفة وـبزوف اؼبادي، اؼباؿ رأس ـبزوف :نبا مًتابطُت ـبزونُت على يعتمد مبوذجو يف  
   العوامل على معتمدا وثابت األجل طويل ذايت مبو معدؿ يف يتطور أف لالقتصاد أمكن اؼبتخزونُت إيرادات ثبات فمع
    الذي الًتاكم من اؼبزيد يتحقق االقتصادي النشاط أطراؼ تمدخرا بزيادة أنو إذ لالدخار، اغبدي اؼبيل ربكم اليت

 .2ارتفاعا أكثر مبوا بدوره وبقق
  مركبتُت من مؤلفا الربح هبدؼ صباعيا نشاطا يتطلب الصناعة يف التكنولوجي التقدـ بأف (Romer) سلم

     فبارسة عن اؼبنافسة لشركاتا إلبعاد اخًتاعها براءات تسجيل يبكن منتجات يف متجسدة ؿبددة تصاميم :ـبتلفتُت
       ورأس العاملة اليد تكفي ال. عامة ملكية أساسا تعد واليت التصاميم هبذه اؼبتعلقة اؼبعرفة إذل باإلضافة نفسو، النشاط

      أكثر منتجا البشري اؼباؿ رأس ويصبح اؼبهمة. ؽبذه بشري ماؿ رأس تكريس هبب إذ جديدة، تصاميم إلبداع اؼباؿ
. العلمية اؼبعرفة إذل باإلضافة السابقة التصاميم بكل اؼبتعلقة اؼبعرفة يضم الذي اؼبعرفة ـبزوف مع تفاعلو الؿخ من

 .أكثر منتجة البشري اؼباؿ رأس على اؼبعتمدة والتطوير البحث جهود أصبحت اؼبعرفة ازدادت فكلما
    حجم وازداد اإلنتاجية، يف تزيد اليت اؼبنتجات حجم ازداد ما، اقتصاد بو ينعم الذي البشري اؼباؿ رأس ازداد كلما

     الفقَتة االقتصادية األنظمة تعجزوبالتارل  .متزايد وجو على االقتصادي النمو باستمرار يسمح فبا اؼبعريف، اؼبتخزوف
      تستطيع ال وؽبذا التصميمية، اؼبعرفة ـبزوف وبُت البشري ماؽبا رأس بُت فباثل تفاعل تنسيق عن البشري اؼباؿ برأس
 .3السريع للنمو الضرورية التجهيزات إنتاج متابعةداخليا(  األقل)على  األنظمة ىذه

 للنموذج اإلنتاج لدالة اػبصائص نفس ذات (Cobb-Douglas) نوع من إنتاج دالة على مبٍت (Romer) ومبوذج
 4لتارل:ا الشكل وتأخذ النيوكالسيكي

  1)()( iii KLKAY        8مع0 
  :حيث

:Yi اؼبؤسسة يف اإلنتاج مستوىi  

: Li , Ki مؤسسة كل يف اؼبستتخدـ اؼباؿ ورأس العمل حجم 
                                                           

 ،2115 أكتوبر 3-2 عماف، مسقط، العمانية، االقتصادية للجمعية األوؿ السنوي اؼبؤسبر إذل مقدمة ورقة ،اجلديد االقتصاد يف الصناعية التنمية توجهات صاحل، العاؿ عبد ؿبمد 1
 .15ص

 .34 ص ،2003دار النهضة العربية، مصر،  ،، دراسة ربليلية نقديةدي: نظريات النمو الذايتاحلديثة يف جمال النمو االقتصا النظريات وفاء، الباسط عبد 2
 .57 ، ص2002 ،السعودية ،الرياض، العبيكاف مكتبة، 1ط ،التكنولوجي باالبتكار وتأثره االقتصادي النمو إىل جديدة نظرة ،عمشة أبو لىعُ  تعريب شرر، ـ. فريدريك 3

4 Robert J .barro & X. Sala.I. Martin, la croissance économique, traduit par Fabrice Mazerolle, Ediscience 

international, Paris, 1996, p165-170. 
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: K الكلي اؼباؿ رأس ـبزوف  

: A الكلي اؼباؿ رأس ؼبتخزوف دالة وىو اؼبعرفة، أو الفٍت التقدـ يبثل وىو اؼبؤسسات صبيع بُت مشًتؾ عامل. 
 1899سنة  (Lucas)وذج من-2

تتمثل يف أف سبب اختالؼ معدالت النمو بُت الدوؿ يعود إذل  8988فكرة رئيسية سنة  (Lucas)طرح 
 مستوى تراكم رأس اؼباؿ البشري بُت ىذه الدوؿ، وأف العنصر األساسي للنمو ىو ديناميكية تراكم ىذا اؼبتخزوف من 

كلما كاف الفرد يبتلك رصيد رأس أف فعالية ىذا العامل مرتبطة دبستوى االقتصاد، ف (Lucas)رأس اؼباؿ. ويضيف 
 .1ماؿ بشري كبَتا، فهذا يعٍت أف اقتصاد اجملتمع الذي يعيش فيو متطور

 نلتخصها فيما يلي: الفرضيات من ؾبموعة على صياغة مبوذجو يف (Lucas)اعتمد 
            رأس اؼباؿ تكوين واألخر يف السلع إنتاج يف مكرس حدىمأ فقط قطاعُت من مشكل االقتصاد أف يعترب -
 .البشري 
يف الدراسة،  اؼببذوؿ الفردي اؼبردود يف وال الًتبوية االختيارات يف ال تباين يوجد ال أحادية، دبعٌت األعواف كل -

 .nيساوي  وعددىم

 2التالية: باؼبعادلة مقيد kh)(البشري  اؼباؿ رأس تراكم يعترب أف -
hh )1(

*

  
)1( ؛سبثل الزمن اؼبستخر للعمل حيث:   ؛الزمن اؼبستخر للحصوؿ على اؼبعارؼ  ؛الفعالية مقدار h رأس 

 الفردي. البشري اؼباؿ
 التارل: الشكل تأخذ (Cobb-Douglas) دوغالس – كوب نوع من فهي اإلنتاج دالة أما

  1)(hLKY 
 hاستبدلنا  ما إذا حالة يف وذلك ،(Solow)مبوذج  مع اػبصائص بعض يف كثَتًا هبتمع (Lucas)ومبوذج 

مبوذج  يف التقٍت تقدـال يلعبو لذيا الدور نفس (Lucas)مبوذج  يف البشري اؼباؿ الرأس يلعب ، حيثAمكاف 
(Solow) لكن ،(Lucas) عكس  على وذلك مبوذجو يف البشري اؼباؿ رأس لنمو تفسَتًا يقدـ(Solow)  اعتربهالذي  

)1(للتكوين  وكايف كبَت وقت تستخَت ىناؾ كاف كلما أنو ىو (Lucas)مبوذج  يف فتفسَته ثابًتا،  طرؼ  من
حالة  يف وبدث والعكس االقتصادي، النمو زيادة وبالتارل اؼباؿ البشري رأس زيادة على ذلك ساعد لماك األفراد
 .والتعليم التكوين إنباؿ

   األساس يف الدوؿ يرجع ـبتلف بُت والفقر الغٌت درجة يف اختالؼ وجود سبب أف نلمس النموذج ىذا يف
  ألهنا وذلك جيدة تنموية سبتاز دبعدالت تقدمةاؼب دوؿ أف فنجد يم،والتعل للتكوين اؼبستخرة الزمنية اؼبدة إذل اختالؼ

                                                           
1
  Catherine Guio-Ann  &  Marcus Dejardin, Croissance endogène spatialisée et développement régional, OECD, 

Paris, 2004, p86. 
2
  Jean-François Jacques & Antoine Rebeyrol, Croissance et fluctuations: Analyse macroéconomique de la 

croissance, éditions  Dunod, Paris, 2001, p 256. 
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 لعدـ وذلك ضعيفة تنموية دبعدالت سبتاز األخرى دوؿ أف قبد حُت يف للتكوين الكايف والوقت الكبَتة أعطت األنبية

   دائم بشكل التكوين وقت من الرفع على القدرة ؽبا اليت السياسة فإف وىكذا بالتكوين، أفرادىا أو اىتماـ اىتمامها
 .االقتصادي النمو على إهبايب أثر ؽبا يكوف سوؼ–تراكم اؼبعارؼ تفضيل–
 1881لسنة ( Romer)منوذج  -3

 للتنافس، القابلػة التقليدية )سلع اقتصادية( االقتصادية األمػالؾ عن زبتلف األفكػار أف من( Romer)ينطلػق 
وىذا ما يسمى خباصية  ،للتنافس قابلة غَت باعتبارىا سلع اقتصادية واألفكار لمعارؼتدخلت اػبصائص الغريبة لف
أف  دوف الوقت نفس يف ذلك اف استتخدامها من قبل شتخص ما ال يبنع استتخدامها من قبل اآلخرين) التنافسدـ ع

    ؼطر  من استعماؽبا يراقب أف للمالك ال يبكن أي جزئًيا حصرية كذلك رفةوتكوف اؼبع ،(تدىورىا إذل ذلك يؤدي
 ،افظة على السرية التامةباحمل إالجزئًيا، وبالتارل يصعب منع اآلخرين من استتخدامو إال  اقتصاديُت آخرين متعاملُت
عن  وعوًضا للمعرفة، اآلخذين بُت األسعار يف منافسة افًتاض ال يبكن منوو  يسمى خباصية عدـ االستبعاد،وىذا ما 

 .النظرية النيوكالسيكية تفعل كما التامة اؼبنافسة ال االحتكارية نافسةاؼب يف حالة التوازف يكوف أف هببفإنو  ذلك
     بنسخ وذلك أكثر بسهولة عليها كبصل اآلتية الوحدات ولكن جًدا مرتفعة لإلنتاج األولية التكلفة تكوف أف يبكن

  غَت وباؼبنافسة  اؼبتزايدة اغبجم غلةذات  باؼبردودات وثيًقا ارتباطًا مرتبطًا األفكار اقتصاد هبعل ما ىذا الوحدة األوذل،
 .التامة

 كما يلي:( Romer) مبوذج تفسَت ويبكن
 دافعهم الربح. باحثُت طرؼ من اؼبعارؼ إنتاج عن وينتج اؼبنشأ داخلي التقٍت التقدـ النموذج ىذا يف -
 -ًفامضاع– مسانًدا مبًوا تعرؼ تقدًما األكثر البلداف وؼباذا كيف تفسَت يف النموذج يبحث -
 التفسَت. أساس ىو والتطوير البحث بنشاطات اؼبرتبط التقٍت التقدـ -
      يف اإلنتاج هبا عوامل تتطور اليت الطريقة تشرح اليت اؼبعادالت من ؾبموعة ىي النموذج تكوف اليت اإلنتاج دالة -

 :التارل الشكل على وىي الزمن

)10(

)( 1



 




YALKY 

 :حيث
A.رصيد األفكار : 
K: .رصيد رأس اؼباؿ 
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 والكفاءات ضمن مقاربة املوارد الفكرياملال  رأساملبحث الثاين: 

 اؼباؿ رأسدبفاىيم  االىتماـ زيادة إذل باؼبؤسسات اؼبعرفة على اؼببٍت االقتصاد كبو التحوؿ متطلبات تدفع
    اؼبؤسسة قدرة لزيادة ضروريا أمرا حأصب اؼبفاىيم تلك إدراؾ فأكما  القيمة، خلق يف ودوره الكامنة، هالفكري وأبعاد

 على يقتصر دل اقتصادي كمفهـو اؼباؿ رأس استتخداـ فأ اإلطار ىذا ضمنفنجد . مستدامة تنافسية ميزة ربقيق على
    يعرؼ ما ربت ،اإلداريةـ علو  يف واستعمالو اؼبصطلح مت اقتباس بل اؼباؿ، رأسو  والعمالة، كاألرض، اإلنتاج عوامل

     اؼبستمر ؽبذا التطورد وبع اؼبًتاكمة، واؼبعرفة والتعليم، واػبربات، اؼبهارات، ؾبمل إذل يشَت البشري الذي اؼباؿ رأسب
 .للمؤسسة التنافسية زةاؼبي على اؼبؤثرة اؼبلموسة غَت األصوؿ أىم كأحد الفكري اؼباؿ رأس على الًتكيز مت اؼبفهـو

 التنافسية اؼبيزة عليها ترتكز اليت العوامل طبيعة تفسَت حاولت اليت ومقارباهتم الباحثُت مسانبات تنوعت لقد
اغبقل رواجا يف  لقيت اليت اؼبقاربات تلك أىم من (M.Porter)ػ ل الصناعة ىيكل مقاربة تعد حيث للمؤسسة،

   الباحثُت لبعض ظهرت فقد قاربةاؼب القتو الذي النجاح من وبالرغم .العشرين القرف من الثمانينات بداية منذ التسيَتي
    اليت الظواىر اغبديثة العديد من تفسر أف رباوؿ ومقاربات مسانبات للمؤسسات( االسًتاتيجي بالتحليل اؼبتصلة)و 

      إذل اؼبوارد يرجع التنافسية اؼبستدامة للميزة اؼبؤسسة امتالؾ قر أفت اليت اؼبقاربة تلك أنبها التنافسية، البيئة الزمت
 .والكفاءات الداخلية

 : أساسية اذباىات ثالثة من األصل يفتطور الفكر االسًتاتيجي  وينبع
 إلدارةىارفارد "مدرسة  يف من ؿباضرات السياسة العامة واليت كانت تلقى أساساانبثق  عاـ، طابع األوؿ ذواالذباه 

         (LCAG) ذج. وبالتارل يعترب مبو 1(Learned, Christensen, Andrews,  Guth) األساتذةمن طرؼ  األعماؿ"
ا     داخلي والضعف القوة عناصر تشتخيص من خالؿاؼبؤسسة  قباح على رباليلو ا رائدا يف ىذا اجملاؿ والذي ركزجمبوذ 

 ربديد كبو أوذل كتخطوة واؼبرتبط دبدى قدرهتا على االستجابة للفرص والتهديدات اليت تفرضها البيئة اليت تنشط فيها
ُت        ب مطابقة أو توفيق عملية ىي االسًتاتيجية أف اعتبار على وذلك تيجية الالزمة،االسًتا التوجهات )توصيف(

 Strength / Weakness)النموذج تسمية ىذا ىنا أخذ ومن اػبارجية، والضغوطات الداخلية االمكانيات 

Opportunity / Threat). 

 وقد ،النشاط قطاعاتل التحليل اؽبيكلي على ألساسبا ويركز ،الصناعي االقتصاد دراسات من ينطلق الثاين االذباه -
 التنافسي احمليط من جاعال اػبمس التنافسية القوى نظرية صاغ الذي( M.Porter) يف مطلع الثمانينات على يد تبلور

 :ربليل يف النموذج ىذا ويتلتخص ،مركز اىتماـ
  اغبالية؛ اؼبنافسةشدة 
 لموردين؛القوة التفاوضية ل  

 ؛الزبائن التفاوضية قوة 
  احملتملة؛ اؼبنافسةهتديد  

                                                           
 .2 ، ص2112، 8العددجامعة ورقلة، اعبزائر، ، ؾبلة الباحث، املوارد البشرية وإدارةاالسرتاتيجية زىية موساوي،  1
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  البديلة اؼبنتوجاتهتديد. 

       قباح واعتبار التحليل، يف الصدارة مكاف اػبارجية )احمليط( العوامل تولية على السالفاف االذباىاف يتفق
 احمليط.    تقلباتو  اػبارجية الضغوطات مع التكيف على قدرهتا دبدى رىُت تفوقها أو اؼبؤسسة

 عماؿأ يف جذوره دقب الثالث اهاالذب (Edith T. Penrose )من  ؾبموعة اؼبؤسسة اعتبار إذل سباقة كانت اليت
  للعوامل األقل على مساوية بصفة النمو دفع على القدرة الداخلي" العادل" ىذا زبوؿ اليت  وىي والبشرية، اؼبادية اؼبوارد

 .1التنافسي( الضغط أو الزبائن اػبارجية )متطلبات
 : االطار النظري ملقاربة املوارد والكفاءاتاألولطلب امل

  نظريةال نشأة وتطور-1
 فاؼبصدر ،تيجيااالسًت  التحليل يف للمؤسسة الداخلي للجانب األولوية تعطي أف رباوؿ اؼبوارد نظرية

 ،فيو ملتع الذي واحمليط الصناعة ىيكل خصائص من وليس الداخلية خصائصها من ىو التنافسية للميزة األساسي
 ومصادره، اؼبؤسسات بُت األداء يف الفرؽ لنا يفسر ال ولكن مهم، الفرص أىم على والتعرؼ الصناعة ىيكل فتحليل

 بُت والتنسيق اؼبزج وطريقة اؼبتميزة اؼبوارد إذل أساسا يرجع اؼبؤسسات أداء بُت الفرؽ فإف النظرية ىذه من انطالقاو 
    على باغبفاظ ؽبا تسمح آلية ضمن اؼبؤسسة يدخل أف االسًتاتيجي التسيَت نظاـ على يفًتض وبالتارل ،اؼبوارد ىذه

 على القدرة ؽبا وليست تقليدية صناعةىيكل ال  إذل النظرة األساس أصبحت ىذا على، و والكفاءات اؼبوارد من ثروهتا
        باؼبقاربة عرفت مشولية، أكثر جديدة نظرية ؼبقاربة شيئا فشيئا مكاهنا تًتؾ جعلها فبا اؼبؤسسات، تنافسية تفسَت

   تلعب قطاعات يف تنشط يابانية دبؤسسات يستشهدوف كانوا ما غالبا اؼبقاربة، ىذه منظرو ف  وأ .اؼبوارد على اؼبرتكزة
     وكفاءات دبوارد تستنجد ما دائما اػبربة عالية اؼبؤسسات ىذه فإف لذلك وللوصوؿ أساسيا، التكنولوجيا دورا فيها

 عالية. جودة ذات منتجات على باغبصوؿ ؽبا حتظب متميزة
 أصوؽبا تستمدنظرية مسبقة، فالنظرية  أعماؿ إذلظريات تستند كغَتىا من الن اؼبقاربة اؼبرتكزة على اؼبوارد إف  

 .Edith T) أعماؿللريع،  (Ricardo)")الدراسة التقليدية للكفاءات اؼبتميزة، ربليل  مصادر أربعةمن  مهمبشكل 

Penrose 2، دراسة مكافحة االحتكار يف االقتصاد8959( سنة. 
 مالكو ف يعود على أدة موارد نادرة يبكن ع أوف امتالؾ مورد أ اليت تفًتض (David Ricardo)ػ ل :نظرية الريع -

 .3بفوائد ريعية مفيدة

 

                                                           
 ، اعبزائر، جامعة ورقلة ،اؼبتميز للمنظمات واغبكومات األداءاؼبؤسبر العلمي الدورل حوؿ ، اجلديدة للتنافسية األساسي التحدي :البشرية املوارد وتنمية الكفاءات تطويرغببيب،  ثابيت 1
 .243 ، ص2005ارس م 9و 8

2 Jay B. Barney  Delwyn N. Clark, Resource-Based Theory: Creating and Sustaining Competitive 

Advantage, Oxford University Press, New York, 2007, p5.  
دكتوراه يف العلـو االقتصادية، جامعة اعبزائر،  أطروحة، ثر التسيري االسرتاتيجي للموارد البشرية وتنمية الكفاءات على امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصاديةأظبالرل وبضيو،  3

 .44، ص 2005
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كاف   ،"ةأشنظرية مبو اؼبنكتاب بعنواف "  بإصدار( Penrose) تقام 8959يف سنة  (:Edith Penrose) أعمال -

لتحليل قدرهتا ف ما وبدث داخل اؼبؤسسة أوحدود ىذا النمو، حيث اعتربت  اؽبدؼ منو فهم عملية مبو الشركات
 1ف مبو اؼبؤسسة يتحدد من:إػبارجية، وبالتارل فؼبا وبدث يف بيئتها ا األنبيةعلى درجة على النمو 

  يبكن اإلنتاجية، فحافظة اؼبوارد اليت تراقبها اإلنتاجيةحافظة اؼبوارد اؼبوجودة بوصفها  اإلنتاجيةالفرص  -
 ؛غَت متجانسة حىت يف نفس الصناعة أساساشركة، فهي  إذلف زبتلف بشكل كبَت من شركة أ

  جل ربط واستغالؿ تلك اؼبوارد.أاؼبستتخدـ من  اإلدارياعبهاز  -

تساؤؿ: ؼباذا بعض الشركات عن ال اإلجابة الباحثُت ؿباولة إطار يفالدراسة التقليدية للكفاءات املتميزة:  -
فاعبهود تركزت ( M.Porter)ت مع أعن ىذا التساؤؿ بد اإلجابةف أفنجد ؟ األخرىتتفوؽ باستمرار عن الشركات 

ليت سبكنها اؼبتميزة، فالكفاءات اؼبتميزة ىي تلك السمات اؼبتميزة للمؤسسة ا ؿ ماذا تعرؼ اؼبؤسسة عن كفاءاهتاحو 
   . 2من غَتىا من الشركات اءة وفعاليةكثر كفأمن اتباع اسًتاتيجية 

توجيو ، فكاف يستتخدـ لظل االقتصاد دائما مهتما باغبياة االجتماعية: دراسة مكافحة االحتكار يف االقتصاد -
           ومكافحة االجتماعية فاىيةالر  ربليل مدخل حسب، االحتكارمكافحة  أنظمةيف ؾباؿ  السياسة االجتماعية

      مت وقد والعكس، تامة منافسة حالة يف الصناعة السوؽ أو تكوف عندما االجتماعية فاىيةالر  تعظيم يتم االحتكار
        وبدد الذي ىو الصناعة ىيكل فإف النموذج ىذا وفقلتحليل ذلك.  (األداء -سلوؾ -يكل)ى مبوذج تطوير

وانعكاس كل ذلك علي أداء  ،السلوؾب يعرؼ ما وىذا ،جهةمن  فبارستها للمؤسسة يبكن اليت النشاط ؾباالت
    يعكس ومتواصل مرتفع ألداء اؼبؤسسات ربقيق وأف، أخرىجهة  مناؼبؤسسة وتطورىا يف الصناعة اليت تنشط فيها 

بنشر  (Demsets)قاـ  النموذج ىذا إذل وجو وكانتقاد .االجتماعية يةفاىالر  زبفيض إذل يؤدي غَت تنافسي تصرؼ
شيء   إذلف يعزى أيبكن فوؽ مت أداء مستوىقيق رب أف اعترب فيها "واالقتصاد نوفالقا جريدة" يف 8973 مقاؿ سنة

 األساسية القدرة التنافسية َتتفس كما يبكن...اإلدارةغَت مألوفة من قبل فكرة  أو ،اغبظ إذل باإلضافةكبَت ؾبهوؿ، 
 .3عمالءلل ضلفأتقدمي خدمة  لديها فرصة اؼبؤسسات تلك أفىو  ةالحتكارياقوة مقياس لل أهنا على

اؼبوارد  على اؼببنية اؼبقاربة مصطلح استعمل من أوؿ (Warnerfelt) االقتصادي اؼبفكر أف اإلشارة وذبدر
(Resource based View) مث تبعو آخروف من أمثاؿ ."االسًتاتيجي التسيَت "جبريدة 1984 سنة نشره مقاؿ يف وذلك 
(Grant, Cool, Barney) بعد مدرسة قائمة بذاهتا خالؿ فًتة التسعينيات اليت اعتربت فيماؼبؤسسُت ؽبذه النظرية ا، 

 .موسعة يف ؾباؿ االسًتاتيجيةجديدة و  نظرةلتتشكل بذلك مالمح 
 4التالية: النقاط يف اؼبوارد نظريات عليها ترتكز اليت الفرضيات أىم تلتخيص ويبكننا

                                                           
1 Jay B. Barney  Delwyn N. Clark, Op.cit, p11. 
2 Ibid, p5. 
3 Harold Demsetz, Industry Sructure, Market Rivalry, and Public Policy, Journal of Law and Economics, 

Vol.16, No.1, Apr. 1973, p3. 
 .244، ص مرجع سابقثابيت غببيب،  4
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           هناأ والتباين )أي بالتغاير تتسم جديدة، ياتاسًتاتيج تبٍتو  النمو لتحقيق اؼبنظمات ربتاجها اليت اؼبوارد -

     إذل مرده اؼبؤسسات اختالؼ أف القوؿ يبكن وعليو الزمن، عرب ثابتة تبقى اػباصية وىذه ،مؤسسة( لكل خصوصية
 . وثابتة متغايرة ـبتلفة، ؼبوارد احيازهت

    وانفصاال، اتصاال بينها فيما تتفاعل اؼبوارد هىذ أف أساس على التغاير ظاىرة تنمي اؼبؤسسة داخل اؼبوارد حركية -
 .مواردىا حقيبة تشكيل يف وسبيزا أصالة للمؤسسة تضمن اؼبستمرة اؼبسارات وىذه

 تعريف املوارد-2
     األساسية اؼبفاىيم بعض على التعرؼ من البد التنافسية للميزة كمصدر اؼبوارد مدخل ومناقشة ربليل قبل

 وتستخَتىا عليها، فيها والسيطرة اؼبؤسسة ربكم بإمكانية تتصف اليتاؼبوارد  مفهـو وخاصة بةاؼبقار  هبذهاؼبرتبطة 
 . مستدامة تنافسية ميزة ربقيق السًتاتيجياهتا هبدؼ

اؼبتعلقة  ، اػبصائصالتنظيمية العمليات لقدرات،، ااألصوؿ كل على اؼبوارد تشتمل(Barnay) حسب ف
   واليت خل، وتتصف اؼبوارد بإمكانية التحكم فيها والسيطرة عليها من جانب اؼبنظمة،واؼبعارؼ ...ا ؼبعلومات،ا، بالشركة
 .1وقباعتها فعاليتهاتسمح ؽبا بتحسُت  اسًتاتيجيات وتنفيذ وضع من سبكنها

       ،2"لشركة معينة والضعف قوةال نقاطمن  كوفي أف يبكن ما كل أهنا" على اؼبوارد (Wernerfelt)ويعرؼ 
    بأنشطتها، دائمة بصفة ترتبط اليت اؼبلموسة وغَت اؼبلموسة األصوؿ ؾبموع من تتكوفالشركة  موارد فإف ول وبالنسبة

 ، االتصاالت التجارية، اآلالت، األفراد، اؼبعرفة التكنولوجية، مهارات التجارية العالمة من كل تتضمن حبيث
 اؼباؿ. رأسالفعالة،  اإلجراءات

    أماـ اؼبتاحة اإلمكانات ـبتلف يف تتجسد" بالتارل فإهناو  ،ناصر اليت تشملهامن خالؿ العتعريفها  كما مت
، وىو 3(...اخًتاع براءات تكنولوجيا، معلومات،) ملموسة غَت أو معنوية موارد مادية، موارد بشرية، موارد اؼبؤسسة:

 البشرية، أو االجتماعية اؼبادية، اؼبالية، اؼبوارد" أهناعلى ( جونز جاريثو  ىل شارلزنفس التعريف الذي تناولو )
 . 4"للمستهلكُت القيمة خلق يف الشركة تساعد اليت التنظيمي والعامل التكنولوجية،

 تعريف الكفاءات-3
تعريف شامل وموحد  إعطاءمن حيث التصور، فيجعل من عملية  األوجويعترب مفهـو الكفاءة مفهـو متعدد 

 . أبعادهوربديد  ؼبفهـوامن التعاريف يف ؿباولة لإلؼباـ ب ؾبموعة إدراجصعبا، لذا سنحاوؿ  أمرالو 
 
 

                                                           
1
 Jay B. Barney, Firm Resources And Sustained Competitive Advantage, Journal Of Management, Vol.17, No., 

1991, p818. 
2  Birger Wernerfelt, A Resource-Based View of the Firm, Strategic Management Journal, Vol. 5, No. 2. Apr. - Jun. 

1984, p172. 
 .297، ص2117ردف، ، عماف، األللنشر والتوزيع ، دار وائلنهجي متكاملاالسرتاتيجية: منظور م اإلدارة، إدريسي وائل ؿبمد صبح و طاىر ؿبسن منصور الغاليب 3
 .185 ص ،2008 السعودية،، للنشر اؼبريخ دار ،6ط ،علي بسيوين إظباعيل وؿبمد سيد اضبد عبد اؼبتعاؿ ترصبة  ،متكامل مدخل ة:االسرتاتيجي إلدارةا جونز، جاريثو  ىل شارلز 4



 داريةاالاملقاربات االقتصادية و النظريات س املال الفكري ضمن أر  أمهيةـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ولالفصــل األ  

89 

 

 
"ؾبموعة فرعية من موارد الشركة واليت تتحدد باألصوؿ اؼبلموسة وغَت اؼبلموسة اليت  أهنا على يفهاعر م تتف

 للشركة، فرؽ  رات التسويقيةف تشمل اؼبهاأتراقبها، ويبكن اليت  األخرىالشركة من االستفادة الكاملة من اؼبوارد  سبكن 
 .1ين"التعاوف بُت اؼبسَت العمل، 

   اؼبؤىالت التجارب، ،اػبربات اؼبعارؼ، من العديد مزج عن ناتج تنسيق "أهنا علىكذلك  تعرؼو 
 .2"اؼبؤسسة أو للفرد سواء الوقت مرور مع اؼبكتسبة واؼبواىب

   الفهمو القدرة على تطبيق اؼبعرفة " أهناعرفها اجمللس الوطٍت للمؤىالت اؼبهنية يف اؼبملكة اؼبتحدة على و 
 .3واؼبهارات الفنية والفكرية ألداء فعاؿ وفق اؼبعايَت اؼبطلوبة يف العمل"

 تتطلب وإمبا ذبميع جملموعة من اؼبوارد،لة أليست مس الكفاءة خلق عمليةف أ( يرى Grantف )أ كما
 يف عملية األساسيف العامل إوبالتارل ف ،4بالتكرار وبدث والذي ،)التمرف( التعلم عامل بإشراؾ لمواردل بالضرورة ذبميع

 خلق الكفاءات باؼبؤسسات يكوف من خالؿ الروتُت التنظيمي.
 أهناف يكوف متماسكا ؼبفهـو الكفاءة الذي يعرب على أىناؾ تعريف يبكن  فيرى أ( Le Boterfف )أكما 

وسهولة  األلفاظف التعريف يتميز ببساطة إفحسبو تارل ، وبال5"اؼبعرفة السلوكية، عارؼ العملية"ؾبموعة من اؼبعارؼ، اؼب
         أفالعناصر الثالثة بطريقة مناسبة، من خالؿ التعريف نستنتج فالكفاءة تنتج عن توظيف تذكره وبساطة الشرح، 

 :التارل النحو على وىي للكفاءة أبعاد ثالث ىناؾ
        بتوجيو للمؤسسة يسمح مرجعي إطار يف واؼبدؾبة ؼبستوعبةا اؼبنظمة، اؼبعلومات دبجموع تتعلق: اؼبعرفة النظرية -

  تباؼبعطيا أيضا اؼبعرفة ترتبط كماـبتلفة.   تفسَتات تقدمي جلأ من تعبئتها ويبكن خاصة، ظروؼ يف والعمل نشاطاهتا
  جلأ من مسبقا وجودةاؼب النماذج يف بسهولة إدماجها يبكن مقبولة معلومات إذل وربويلها استعماؽبا وإمكانية اػبارجية

 عليها؛ اغبصوؿ وأسلوب اؽبيكل أيضا ولكن النشاط ؿبتوى فقط ليس تطوير
  تلغي الو  مسبقا، ؿبددة وأىداؼ سَتورة وفق ملموس بشكل العمل تنفيذ على القدرة اؼبعرفة العملية )اؼبمارسات(: -

 ؛صعبا أمرا نقلها هبعل ما وىذا. ا ؽباضروري اشرط ليست لكن اؼبعرفة اؼبهارة ىذه
اؼبميزات  ،روح اؼببادرة ،لتزاـ، االدقةفتشمل ال ،بتفوؽ اؼبهاـ فبارسة أو تنفيذ ندع لضروريةا قدرةال :عرفة السلوكيةاؼب -

 .الشتخصية اؼبرتبطة بالعامل
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 والكفاءات تصنيف املوارداملطلب الثاين: 

 تصنيف املوارد -1
     اؼبؤسسة موارد أف إذلينظراف   (Barney  Masterly)فأد، فنجد موار لل تصنيفات عدة بُت التمييز يبكن

  1:ىيربع فئات أ إذل تقسيمها يبكن

القدرة اؼبوقع اعبغرايف،  ،والتجهيزات نشآتاؼب ،اؼبستعملة يف الشركة عليةالف التكنولوجيا شملتو : ةادياؼب اؼبوارد -
 .األوليةاؼبواد  إذلعلى الوصوؿ 

، السندات، القروض األسهمكاف مصدرىا، وتشمل كل من النقدية،   اأيً  واؿاألمالية: وتشمل كل اؼبوارد اؼب -
 أي نوع ىاـ من اؼبوارد اؼبالية. أواحملتجزة،  األرباحالبنكية، 

نظرة الفردية للمديرين والعاملُت يف الالعالقات، اػبربة، القرارات، الذكاء،  التدريب، ضمنتتو  :ةبشريال اؼبوارد -
  الشركة.

 ،الرقابة والدعم أنظمةالرظبي للشركة، التتخطيط الرظبي وغَت الرظبي، التنظيمي اؽبيكل  شملتو  :ةميتنظيال اؼبوارد -
 عالقات الرظبية بُت اجملموعات يف الشركة وبُت الشركة وبيئتها.

 2إذل: اؼبؤسسة موارد يصنف (Afuah)ف أكما 
 مادية تكوف فأويبكن  األصوؿ، ضمن فئة ؼباليةااؼبوارد احملددة واؼبسجلة يف القوائم  عادة ىيو  :اؼبلموسة اؼبوارد -

 .كالنقد مالية أو واؼبعدات؛ نشآتكاؼب

التجارية،  العالمة، اغبقوؽ االخًتاع، براءات مثل غَت اؼبادية غَت اؼبالية األصوؿوىي  :غَت اؼبلموسة اؼبوارد -
  ، العالقات مع اؼبوردين.الزبائن مع العالقات ،األحباثنتائج  السمعة،

 اؼبنظمية. الثقافة العمليات، الروتينيات،ف، و وظفاؼب يبتلكها اليت واؼبعرفة وتتكوف من الدراية :التنظيمية داؼبوار  -
 3:إذلاؼبملوكة للشركة واؼبقسمة  اإلنتاجية األصوؿ أهناعلى اؼبوارد ( Grant) عتربيو 
   قوائم اؼبالية، ددة واؼبقيمة يف الاؼبالية واؼبادية احمل األصوؿللتحديد والتقييم، وتشمل  األسهل: وىي لموسةاؼب -

 .اؼبعدنية(  ، االحتياطاتاألرض: اؼبصانع، التجهيزات، اؼبالية، قدرة االقًتاض؛ اؼبادية األوراؽ)اؼبالية: النقدية، 

 األسراركثر قيمة من اؼبوارد اؼبلموسة وتشمل التكنولوجيا )براءات االخًتاع، اغبقوؽ، أ: وىي لموسةاؼبغَت  -
 .(السمعة )العالمات التجارية، العالقات، الثقافة(التجارية، 

 : تتكوف من اؼبهارات )الدراية(، القدرة على االتصاالت والتعاوف والتحفيز.بشريةال -
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3   
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 تصنيف الكفاءات-2

 أودرجة ارتباطها باؼبهاـ،  أوحسب نوعيتها اؼبهنية،  حاوؿ العديد من الباحثُت ربديد تصنيف للكفاءات
 تواجدىا:ل تركيبية مستوياتثالث من خالؿ اؼبستقبلي ؽبا،  أودرجة االحتياج اآلين 

  العمل أداء من سُبكنو واليت الفرد، يف تتوفر اليت اػبصائص ؾبموع" بأهنا الفردية الكفاءة تعرؼ الفردية: الكفاءات -
  الدراية، :العناصر تشمل من مزيج أهنا ساسأ على الفردية الكفاءة إذل فينظر .1"عالية وقباعة بفعالية منو اؼبطلوب

ومعارؼ عملية تتطور نتيجة التكوين والتجربة اليت يبلكها الفرد،  النظرية اؼبؤىالت، القيم، واليت تشكل اؼبعارؼ
 بفعالية، وبالتارل  أدائوؼبطلوب منو ومن مث مع العمل ا بالتأقلمواليت تسمح للفرد  األنشطةوفبارسة الفرد للعديد من 

يف صبيع اؼبستويات داخل اؼبنظمة، فبعض  فالكفاءات الفردية يتم البحث عنها من خالؿ التقييم اؼبستمر والدائم
 قيل يف البيئة التنظيمية للمنظمة. الكفاءات قد ال تكوف ظاىرة بفعل الظروؼ والعرا

     إدارة على (...مشروع وعة،ؾبم شبكة، وحدة، مصلحة،) اؼبهٍت الفريق قدرة" بأهنا تعرؼاجلماعية:  الكفاءات -
 بُت وتعاضد تعاوف مسانبة، نتيجة اعبماعية الكفاءات عدتف .2"دةؿبد ونتائج أىداؼ إذل والوصوؿ كفؤ بشكل مهامو
 لكل وأيضا واحدة، فردية بكفاءة مبنية تكوف أف اعبماعية للكفاءة يبكن ال حيث الفردية؛ الكفاءات من العديد
        فالكفاءة إذف الفردية، الكفاءات من ؾبموعة وتفاعل مزج من تتشكل فهي اص،اػب بناؤىا صباعية كفاءة

العمل، يبكن مالحظتها من خالؿ تعاوف والتكامل اؼبهٍت  سوؽ يف مثلو يوجد وال باؼبؤسسة، خاص بناء ىي اعبماعية
  فريق العمل.  أفرادبُت 

 درج عميقا يف تنظيم وتشغيل أُ نافع ونادر،  إنساينف الكفاءات االسًتاتيجية ىي مكو  الكفاءات االسرتاتيجية: -
عن اؼبؤسسة اليت تضعها يف العمل، ىذه الكفاءات اؼبؤسسة، وىو يتميز بصعوبة النقل والتقليد والتبديل، وال تفًتؽ 

 .  3بالنسبة ؼبؤسسة اليت تستعملها وتطورىا إالوقيمتها ليس ؽبا معٌت 
  رد والكفاءاتمقاربات نظرية املوا: املطلب الثالث

     اإلطار نفس يف تصب مقاربات الباحثُت من ؾبموعة طور اؼبوارد، نظرية فيو تتطور كانت الذي الوقت يف
   مع عديدة تشابو نقاط ؽبا كانت قاربات )اؼبناظَت(اؼب ىذه التنافسية، باؼبيزة اؼبتعلقة الظواىر من العديد تفسَت رباوؿ

 ، منها:اخاص تفسَتا منها لكل أف إال اؼبوارد نظرية 
 (Resource Based View) املوارد على املرتكز املنظور -1

ف اؼبؤسسة سبتلك أيرتكز على  اؼبدخلف، (Wernefelt, Rumelt Alchian, Barney) ساىم يف تطويره
اؼبدى الطويل،  اؼبتفوؽ يف األداء إذلموارد، فهذه اؼبوارد ىي اليت سبكنها من ربقيق ميزة تنافسية، وىذه اؼبوارد تؤدي 

 اؼبؤسسات ليس فقط يف  أداءف تباين يف من خالؿ أمقاربة اؼبوارد  ؼبرتكز علىااؼبنظور  ثبتأفالدراسات التجريبية 
                                                           

1    Lou Van Beirendonck, Op.cit, p16. 
 9 جامعة ورقلة، ، اؼبلتقى الدورل حوؿ التنمية البشرية وفرص االندماج يف اقتصاد اؼبعرفة والكفاءات البشرية،دارة املوارد البشرية وتسيري املعارف يف خدمة الكفاءاتأمفتاح صاحل،  2
 .8 2 ص ،2114مارس  81و
 .54 ، ص2181جواف  ،7العدد اعبزائر، وإدارية، جامعة بسكرة،  اقتصادية ، ؾبلة أحباثالكربى واجملاالت املفاىيمي اإلطار :الكفاءات ريتسيصوحل،  ظباحو  منصوري كماؿ 3
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ىي اليت يبكن داخل الصناعات، فاؼبوارد اليت تكوف ذات قيمة ونادرة  أضيقضمن حدود  أيضانفس الصناعة، ولكن 

ف الشركة تقـو أحد  إذلف تستمر على مدى فًتة زمنية أاؼبيزة التنافسية يبكن  سية، ىذهف تزود اؼبؤسسة دبيزة تنافأ
اؼبؤسسات ربليلها  أعكس اؼبقاربة اؽبيكلية اليت تبد وعلى التغيَت. أوالنقل  أوحبماية ىذه اؼبوارد من التقليد 

اؼبقاربة تعكس العملية،  ىذهف أذلك، فاؽبدؼ مث البحث عن اؼبوارد الالزمة لتجسيد  األسواؽاالسًتاتيجي باختيار 
ويف ىذا دائمة،  أرباحيبكن استغالؽبا لتحقيق  األسواؽمسؤولو اؼبؤسسة بتحديد اؼبوارد مث يقرروف أي  أحيث يبد

 1:لتجسيد ذلك ىي أساسيةاالطار مبيز طبس خطوات 
 ربديد وتصنيف موارد اؼبؤسسة يف ضوء نقاط القوة والضعف؛ .1
 د لقدرات اؼبؤسسة؛التحديد الدقيق والتقييم اعبي .2
 ذا مت استتخدامها مدة طويلة من قبل اؼبؤسسة؛إاؼبوارد والقدرات للربح مستقبال ربقيق ىذه  إمكانيةتقييم مدى  .3
ويتم  ،اختيار االسًتاتيجية اػباصة باستثمار واستغالؿ ىذه اؼبوارد والقدرات يف ضوء الفرص اػبارجية اؼبتوقعة .4

 ؼبوارد والقدرات؛اختيار االسًتاتيجية وفقا ػبصائص ا
 إحالؿ مية اؼبوارد، ويتحقق ذلك من خالؿربديد فجوات اؼبوارد وتوضيح كيف يبكن تقليص نقاط الضعف وتن -

 وذبديد االستثمارات للمحافظة على ـبزوف اؼبؤسسة من اؼبوارد.
  اؼبوارد أنبية على كيدالتأ حاولت اليت واالذباىات النظريات من العديد ىناؾ كانت وارداؼب على رتكزاؼب اؼبنظور ضمن

    مورد كل فإف اؼبنظور ؽبذا وفقا أنو إال التنافسية، اؼبيزة ربقيق يف االسًتاتيجي ودورىا اؼبلموسة غَت اؼبوارد وباألخص
   لكن جانبها، من تنافسية ميزة ربقق ما نادرا مثال اؼبلموسة فاؼبوارد التنافسية، اؼبيزة ربقيق يف دور لو يكوف أف يبكن
 .واألداء التنافسية للميزة مبو عامل تكوف أف يبكن ال أهنا يعٍت ال ىذا

 (Core Competence Based View) احملورية الكفاءات املنظور املرتكز على-2
         وجهة نظر اؼبقاربة اؼبرتكزة على اؼبوارد، واحيانا يسمى بأظباءخالؿ الكفاءات احملورية مفهـو تطور من  

 ءات التنظيمية، القدرات اؼبتميزة، القدرات الديناميكية، ومت دراستها على نطاؽ واسع من قبل ـبتلفة مثل الكفا
فيو  قًتحاوالذي ا( Hamel  Parahalad) بعد اؼبقاؿ الذي نشره كل من مرة ألوؿومت استتخداـ اؼبصطلح  ،الباحثُت

  خصوصا كيفية تنسيق  اؼبؤسسة""التعلم اعبماعي يف نوأب وعرفاه (Core Competencies) مرة مصطلح ألوؿ
  التنسيق للمهارات اعبماعية وراء أو، ىذا التعلم 2"اؼبتنوعة ودمج تيارات متعددة من التكنولوجيا اإلنتاجمهارات 
 اػبدمات. أوللشركة ىي مصدر ؼبيزهتا التنافسية واليت سبكنها من تقدمي ؾبموعة جديدة من اؼبنتجات  اإلنتاجخطوط 

 أنبيتها على  التأكيدبالتارل مت و هنا جذور اؼبنافسة وشبارىا ىي اؼبنتجات واػبدمات، أكفاءات احملورية بفيمكن تشبيو ال

                                                           
 .888-885 ، ص2115، دار وائل للنشر، عماف، دارة االسرتاتيجيةاإل أساسياتمؤيد سعيد سادل،  1
 :للمزيد انظر 

Prahalad, C.K. & Hamel, G, The core competence of the corporation, Harvard Business Review , Vol. 
 68, No. 3, 1990, p79–91. 
2 Gönül Kaya Özbağ, Resource Based View, Core Competence and Innovation: A Research on Turkish 

Manufacturing Industry, Scientific Research Journal (SCIRJ), Vol I, Issue III, October 2013, p81. 

http://km.camt.cmu.ac.th/mskm/952743/Extra%20materials/corecompetence.pdf
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 إذلواؼبهارات اليت تستند  األصوؿ" اهنأ على (Pitt & Clarkeعرفها )احملورية  فالكفاءات. ةكقاعدة للميزة التنافسي

 األصوؿكيلها باستتخداـ القيم اؼبلموسة وغَت اؼبلموسة لتوليد واليت يبكن تش اؼبعرفة، اؼبميزة، اػباصة باؼبؤسسة،
      يتيح الذي األمر اؼبؤسسة، أنشطة ؾبموع بُت اغباصل والتفاعل والتساند، التداخل، عن ناذبة أهناأي  ،1"واؼبوارد

  ويرجع جديدة، واردم ظهور مث ومن ،يستغرؽ مدة زمنية معينة من خالؿ عملية التعلم الًتاكمي الذي تطويرىابناءىا و 
 ا.هبهبا مرىوف انسحا أو وتطورىا واستمرارىا، اؼبؤسسة بقاء ألف الكفاءات ىذه على احملورية صفة إطالؽ

 (Knowledge Based View) املعرفة على املرتكز املنظور -3
 بأف اؼبعرفة اؼبنظور اؼبرتكز على رىيو  ،(Grant, Spander, Conner, Kogut) ساىم يف صياغتها كل من

       احملور لثسب فهي وعليو ،2نظرية اؼبوارد إطار يفحديث  امتداد وىي يف حد ذاهتا مورد اسًتاتيجي ىمأاؼبعرفة ىي 
 أصوؿيتكوف من بشكل متزايد من  ؤسساتف موارد اؼبأتقر باليت  والكفاءات الداخلية اؼبوارد مقاربة عليو ترتكز الذي
     الفكرية اؼبوجودات على باألساس تعتمد وإدامتها التنافسية اؼبزايا بناء أف تبُت أف بعد أنبيتها تعاظمت وقد ،اؼبعرفة

 فمع .هار نتيجة عدـ سباثل اؼبعرفة بينيفس ؤسساتبُت اؼب األداءف وجود اختالؼ يف أو  ،اؼبعرفية األصوؿ على وربديدا
( Peter Drucker) حددتمرة من التغيَت مساليت خلقت حالة  اؼبعريف االقتصاد إذل الصناعي االقتصاداالنتقاؿ من 

 األفراد ت الكتابات عنأوبد( knowledge workers) اؼبعرفة عماؿ مصطلح استعمل عندما الرئيسي فيها االذباه
ف تتعلم أ ؤسساتة التغيَت ىذه فرضت على اؼبحال .بالنسبة للمؤسسة من مهاراهتم اؼبادية أنبيةكثر أتعترب وذبارهبم 

ادر جديدة مص كرب من سرعة التغيَت، فالتحدي اغبارل ىو ربديدأتتعلم بسرعة ف أعليها  ف  أالبقاء، و ذا كانت تريد إ
 واؼبعرفة اؼبرتبطة هبم والعمليات والتكنولوجيا من العوامل الرئيسية للفعالية فاألفراد، ىاوخلق قدرات جديدة لنمو 

خلق على  هتاىي اؼبفتاح لقدر  ؤسساتلموسة ؼبعظم اؼبغَت اؼب األصوؿف أاالسًتاتيجيوف يدركوف ف أالتنظيمية، كما 
ينظر من  األدبياتف ىناؾ من أنو من الواضح أ"( Conner  & Prahalad) حيث يقوؿ يف ىذا الشأف .3ميزة تنافسية

على ئة االسًتاتيجية الناش اإلدارة أدبياتف أمنظور اؼبرتكز على اؼبوارد، حيث اؼبنظور اؼبرتكز على اؼبعرفة كجوىر لل إذل
ف أهبب  ؼبؤسساتا مواردف اؼبنظور اؼبرتكز على أافسة، و اؼبن أساسف اؼبعرفة ىي أتؤكد  منظور اؼبرتكز على اؼبعرفة

 .4"يدمج التطور الزمٍت ؼبواردىا وقدراهتا اليت تدعم اؼبيزة التنافسية، والذي يتحقق بالقدرات الديناميكية
 يزة التنافسية ممصدر للاملوارد والكفاءات كاملطلب الرابع: 

         داخل القطاعات األداءف حقيقة اختالؼ أاؼبؤسسات، ذلك  من للكثَت التنافسية اؼبيزة تفسَتل ؿباوالت يف
  ف ىذا الطرح يبثل قطيعة مع اؼبقاربات أوىو ما يبُت  ،بُت القطاعات اؼبتختلفة األداءمن اختالؼ  أنبيةكثر أيعترب 

          ال مصدرىا أف بينتفمقاربة اؼبوارد والكفاءات ، (M.Porter) أعماؿؼبرتكزة على التقليدية للميزة التنافسية وا

                                                           
1 Gönül Kaya Özbağ, Op.cit, p10. 
2 Carla Curado, The knowledge based-view of the firm: from theoretical origins to future implications, working 

paper in Department of  Management (ISEG), Technical University of Lisbon, 1/2006, p5. 
3 CAROL GORELICK et al., Performance Through Learning: Knowledge Management in Practice, Elsevier 

Butterworth–Heinemann, USA, 2004, p7-8. 
4 Carla Curado, Op.cit, p6. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTq6KV6fzLAhWDMBoKHcwEDzIQFgg-MAM&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FTechnical_University_of_Lisbon&usg=AFQjCNFL5XWW-UyBnC8uxob1Mb5MKl6mBQ
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    الداخلية مواردىا استغالؿ على اؼبؤسسات تلك بقدرة بل اػبارجية، مواجهة ظروؼ البيئة يف اعبيد بالتموقع يرتبط 
ويف ل منها ؽبا وظيفة فريدة من نوعها ف كأل التنافسية للميزة أساسيا مدخالوالكفاءات  اؼبوارد تعترب ، وبالتارلاكفاءاهتو 

      ،باؼبؤسسة كل العناصر اؼبلموسة وغَت اؼبلموسة تتضمن فهي ،اطار تكاملي تعزز اؼبزايا التنافسية للمؤسسات
    قلتحقي مصدرا ىاما بدورىا تعد واليت وكفاءات، قدرات إذل اؼبؤسسة موارد ربويل على يركز اؼبوارد مدخل أف كما
  ة.التنافسي اؼبيزة

 نظرية إطار ويف ما، بعمل للقياـ تعملاست إذا اقتصادية قيمة توليد على القدرة والكفاءات للموارد تكوفف
ىذا  حسب وعليو ،االسًتاتيجية وتنفيذ صياغة يف سانبت إذا القيمة على خلق قادرة تكوف افإهن والكفاءات اؼبوارد

  دبقدور ليس قيمة  خلق على االسًتاتيجية قدرة قياس خالؿ من القيمة خلق على وارداؼب قدرة قياس يبكن فإنو اؼبنظور
    قيمة ذات والكفاءات اؼبوارد تكوف دبعٌت، 1والكفاءات اؼبوارد استتخداـ وتفعيل تقليدىا واحملتملُت اغباليُت اؼبنافسُت

   عن الناذبة القيمة معرفة تستهدؼ أف هبب تقييمال عملية فإفة شب ومن فعالة، اسًتاتيجية وتنفيذ صياغة يف تفوظُ  إذا
 .والكفاءات اؼبوارد قيمة معرفة يبكن فقط اغبالة ىذه ويف االسًتاتيجية

 معتمدة من وغَت للقيمة، خالقة السًتاتيجية اؼبؤسسة انتهاج خالؿ من تحققتَ  اليت ىي اؼبستدامة التنافسية اؼبيزة فوأ
 التنافسية اؼبيزة ربقيق يف اؼبوارد كل تساىم لكي فإنو (Barney) وحسب .ؿبتمل أو حارل متنافس أي طرؼ

  2:باػبصائص التالية تتميز أف هبب اؼبستدامة
 الشركة؛ لبيئة التهديدات أونو يستغل الفرص و/أدبعٌت  يف القيمة للشركة، أف يساىم هبب  -
 شركة؛لل احملتملُت أو اغباليُت اؼبنافسُت بُت نادرا اؼبورد يكوف أف هبب  -
 للتقليد؛ قابال اؼبورد يكوف أال هبب  -
 ف تكوف الشركة قادرة على استغاللو يف العمليات التنظيمية.أهبب   -
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Jay B. Barney  Delwing N. Clark, Op.cit, p222 
2 Jay B. Barney & William S. Masterly, Op.cit, p57. 
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 املعاصرة اإلداريةاملداخل  ضمناملال الفكري  رأس :املبحث الثالث

اؼباؿ الفكري  رأسذ يعترب إاؼبعاصرة،  اإلداريةاؼباؿ الفكري بعدد من اؼبفاىيم واؼبداخل  رأسيرتبط مفهـو 
 رأس إدارة، كما يشكل مدخل ؤسساتاؼب أداءربسُت  إذلاليت هتدؼ  اإلداريةامتداد للجهود العلمية لتطوير اؼبداخل 

، اؼبعرفة وإدارة، الشاملةاعبودة التفكَت االسًتاتيجي، و  يف ؾباؿ هاأىدافقدرة على ربقيق  األكثراؼباؿ الفكري الوسيلة 
عالقة  إذلسنحاوؿ التطرؽ  .اؼبعاصرة اؼبؤسساتصبح يشكل جوىر عمليات التطوير اؼبتختلفة يف ألتارل ، وباواؽبندرة

 اؼبعاصرة. اإلداريةاخل اؼبدذه اؼباؿ الفكري هب رأس
  التفكري االسرتاتيجيو املال الفكري  رأس: األولاملطلب 

 مفهوم التفكري االسرتاتيجي-1
 األحباث أحدثتو، ظهر كرد فعل والتصنيف التأطَت مستوى على داثةباغب يتسم موضوع االسًتاتيجي التفكَت

العمل ضمن ؾبموعة " أنو على عرؼ والذي التتخطيط االسًتاتيجي ألسلوباالسًتاتيجية  اإلدارةحوؿ استتخدامات 
اضات افًت  إذلالوصوؿ  إذلا يؤدي من االفًتاضات والبدائل احملتملة وكذلك ربدي االفًتاضات والبدائل القائمة فب

 القدرات من ؾبموعة يتضمن العاـ، التفكَت أمباط مبط منوبالتارل فهو يعرب عن " ،1كثر مناسبة"أوبدائل 
 اإلدارة ؿبطات يف لتجواؿمن ا يتصف هبااليت سبكن من النقدية(  االبتكارية، اإلبداعية، اغبدسية، )االستشرافية،
 البيئية للمثَتات معنوية مناظرات إجراء خالؿ من ة ؼبستقبلها،اؼبالئم اؼبعطيات وتركيب عالية دبرونة االسًتاتيجية

، جديدة أفكار إذل للوصوؿ والتنبؤية االختبارية االسًتاتيجية واؼبواقف ذافوالنو  السيناريوىاتالبوسًت و  باستتخداـ
يف ية اليت ذبري يات الذىنية واؼبعرف، وبالتارل فهو يعرب عن ؾبمل العمل2"للمنظمة البقاء وتضمن تتجسد بشكل سلوؾ

 يف رسم مالمح الطريق للمنظمة لالستفادة من مواردىا النادرة.اليت تساىم بشكل كبَت و العقل 
 مهية التفكري االسرتاتيجيأ-2
 اغبدسي اؼببدع  التفكَت توظيف حسن على ويؤكد اإلدارة االسًتاتيجية، دراسة مداخل من معاصرا مدخال يبثل
 . مقيدة أوبطريقة غَت مبطية  اتيجيةاالسًت  اإلدارة عمليات خدمة يف
 عملية  الكتشاؼ اعبديد، لزيادة اؼبهارات الفكرية لدى اؼبفكرين االسًتاتيجيُت لرسم مستقبل اؼبنظمة. 
 االسًتاتيجي القائد يتميز هبا اليت االستشرافية اغبدسية القدرة خالؿ من اؼبستقبل لصناعة أداة. 
 اؼبنظورة العالقات دراسة خالؿ من اؼبنافسة اؼبنظمة وواقع إمكانيات بُتمة واءاؼب ربقيق يف يسهم فكريا مبطا يعد     

 العليا اإلدارة تفكَت مبط لتغيَت الدعوات جاءت ىنا البيئية، ومن األمباط ـبتلف مع اؼبنظمة أنشطة اؼبنظورة جململ وغَت
 .ؼبيةوالعا واإلقليمية األسواؽ احمللية يستوعب الذي االسًتاتيجي التفكَت كبو
 

                                                           
1  Eton Lawrence, Strategic Thinking, A Discussion Paper, Prepared for the Research Directorate, Policy, Research 

and Communications Branch, Public Service Commission of Canada, April 27, 1999, p4. 
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  الزباذ القرارات يف ؾباؿ اقتناص الفرص بسبب التعقيد يف بيئة اؼبنظمات فالتفكَت االسًتاتيجي عملية اجتهادية

 األزمات.ومواجهة 
 املال الفكري بالتفكري االسرتاتيجي رأس عالقة-3

االسًتاتيجيُت  اؼبفكرين ألف جدا، وطيدة عالقة االسًتاتيجي والتفكَت الفكري اؼباؿ رأس بُت العالقة تعد
 القدرات نفس يبتلكوف إذ الفكري، اؼباؿ رأس من جزء ىم االسًتاتيجي التفكَت مسؤولية عليهم تقع والذين

   وتوافر االسًتاتيجي كاؼبستوى التنظيمية اػبصائص يف ىبتلفوف ولكنهم ،الفكري اؼباؿ رأس يتميز هبا اليت واؼبواصفات
 1:حيث اؼبنصب لشغل الوظيفية الشروط

 اؼباؿ الفكري على  رأستمركز اؼبفكروف االسًتاتيجيوف يف االسًتاتيجية الشاملة )القمة االسًتاتيجية(، بينما يتوزع ي
 كافة ابتداء من الشاملة وانتهاء بالتشغيلية؛ مستويات اسًتاتيجية

 اؼباؿ أسر  يبتلك قد فيما إدارة ؾبلس أعضاء مهنكو  حبكم واسعة صالحيات االسًتاتيجيوف اؼبفكروف يبتلك 
 ؛إطالقاقسما منهم ال يبتلك صالحيات  أوضيقة  أو ؿبددة صالحيات الفكري

 اػبربة اػبدمة، مدة العلمي، التحصيل مثل اغبارل الوظيفي اؼبوقع شروط االسًتاتيجيُت اؼبفكرين يف يتوافر 
 .الفكري اؼباؿ رأس يف الشروط ىذه توافر بالضرورة ليس بينما إخل،...ةيالوظيف

     رأس كل فأ بالضرورة ليس ولكن فكري ماؿ رأس يعد اسًتاتيجي مفكر كل أف القوؿ نستطيع أساس ىذا وعلى
   الفكري اؼباؿ رأس على احملافظة إزاء جدا كبَتة االسًتاتيجيُت اؼبفكرين مسؤولية أف كما،اسًتاتيجي مفكر فكري ماؿ

      على العاملُت مساعدة عليهم وإمبا والتدريب وجيوالت على قتصري أال هبب االسًتاتيجيُت اؼبفكرين فدور وتطويره،
        للتصدي وذلك أدائهم ربسُت أجل من فيهم اؼبهارة ضعف مناطق ربديد وكذلك مهتمهارا يف الفجوات ربديد

 .الذي يعترب من اؼبتخاطر اليت تصيب رأس اؼباؿ الفكري التنظيمي للتقادـ

  ربفيز على الًتكيز أساس على فيكوف التنظيمي اإلحباط مواجهة يف االسًتاتيجيُت اؼبفكرين دور ؾباؿ يف أما
    فيو، واإلبداع األداء مع مهتقدرا لتنمية متميزة أسبقية وإعطاء التجريب علىالذين يبثلوف رأس اؼباؿ الفكري  العاملُت

       ،بأنبيتهم ليشعروا مأدائه مستوى على ربدث اليت بالتغَتات وإعالمهم للتعلم جديدة فرصا إلعطائهم باإلضافة
فبا يقلل من معدالت دوراف العمل  باستمرار أدائهم لتطوير يسعوفوبالتارل زيادة الرضا الوظيفي لديهم فبا هبعلهم 

  .الذي يعترب من اؼبظاىر التنظيمية لإلحباط التنظيمي
، والذي التجديد على هتمقدر  التنظيمي من خالؿ االغًتاب فرص تقليل يف االسًتاتيجيُت اؼبفكرين دور وعن
      البيئة يف أف ذلك إذل أضف .اؼبنظمة يف واؼبعارضة التغيَت مقاومة وتقليل اؼبتميزين احتضاف خالؿ منال يكوف إال 

       وكلما اؼبنظمة، داخل بسرعة ونقلها اهتمعلوما ربريك استطاعت إذا إال التنافس منظمة أي تستطيع ال التنافسية
 .ؿبيطها عن مغًتبة اؼبنظمة جعل عدـ إذل إشارة وىذه، التنافس على اؼبنظمة كفاءة زادت لالنق سرعة زادت
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المتصاص اؼبعرفة    ـبطط بوضع القياـ اؼبفكرين االسًتاتيجيُت واجب فمن التنظيمي التميز تعزيز إطار يفو 

   خالؿ من وقبوال حداثة أكثر بصحيح القدمي لتطوير وذلك، اؼبنظمة يف واألفكار اعبديدة يف عقوؿ رأس اؼباؿ الفكري
 .ألعماؽبم اؼبطلوبة اؼبستلزمات وتوفَت ؽبم اؼبناسبة األجواء يئةهت

 أداءب وربطوحفيز تلل نظاـ وضع اؼبفكرين االسًتاتيجيُت فعلى واالعتباري اؼبادي التحفيز تنشيط صدد ويف
 .ومكانتو الفكري اؼباؿ  رأس وأنبية  قيمة يدربد على راقادىذا النظاـ  هبب أف يكوف أف كما ،رأس اؼباؿ الفكري

 اجلودة الشاملة  إدارةو الفكري املال  رأس: يناملطلب الثا

 الشاملة اجلودة إدارة مفهوم-1
   اعبودة الشاملة مفهـو واسع وشامل لكامل اؼبنظمة، وقد اختلف الباحثوف يف ربديد إدارةف مفهـو إ

       هناأ تناوؽبا علىالذي (Baruche)  تعريففنجد يو هبذا الصدد، ألو ر مفهومها فبا يدؿ على مشوؿ معناىا، فكل 
واػبدمات وجودة جل ربسُت جودة السلع أاؼبؤسسة من  أفرادمشاركة صبيع  التزاـ إذلعبارة عن سياسة هتدؼ "

    دؼهت اليت هوداعب" هناأ فَتى (Goetschm) أما، 1خذا باالعتبار تغَتات احمليط"آ األىداؼالتسيَت العملي وجودة 
         لسلع اؼبستمر التحسُت ىعل للعمل األفراد صبيع جهود تضافر خالؿ من للمنظمة التنافسية القدرة تعظيم إذل
اكتشاؼ اؼبواىب ويشجع  األفرادعمل على مشاركة كل نظاـ حديث ي" اهنبأ (Brilman) هاويصف ،"واػبدمات 

 وهبسد ،2"تكلفةقل أجل خدمة العمالء بأستمر ومن ل التحسُت اؼبجأات الكامنة يف صفوؼ العاملُت من والطاق
 :كاآليت مثلها واليت ؼبكوناهتا تطرقو خالؿ من الشاملة اعبودة إدارة مفهـو "الرباوي"

 

 الشاملة اجلودة إدارة مفهوم مكونات (1.1): رقم شكلال
 
 
 
 
 
 
 
 
، دار اليازوري العلمية للنشر الفكري يف منظمات األعمال املال رأسإدارة  ضبد علي صاحل،أ و العنزي علي سعد :صدرامل

 .412 ص ،2009والتوزيع، األردف، 

                                                           
1 Jean-Pierre BARUCHE‚ La Qualité du  service dans l’entreprise‚ éditions d’Organisation‚ Paris ‚1992, p24. 
2 Jean Brilman‚ Les meilleures pratique de management : au cœur de la performance‚ éditions d’Organisation‚ 

Paris ‚  8998 , p24. 

 العليا اإلدارة يف تبدأ
 العاملُت بكل وتنتهي

 جاؼبنت جودة -
 اػبدمة جودة -

 جتماعيةاال اؼبسؤولية جودة -

 السعر جودة -

 التسليم تاريخ -

 شركةال كل -

 شركةال عمل ؾباالت كل يف -

 العاملُت لكل  -

 الشاملة دارةإ اعبودة
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 ةالشامل اجلودة إدارة أمهية-2
 :يأيت دبا الشاملة اعبودة إدارة أنبية بعض تلتخيص يبكن

 أكرب؛ سوقية حصة خالؽبا من اؼبنظمة تضمن تنافسي سالح 

 وجودة تنافسية بأسعار والبيع والتشغيلية اإلدارية العمليات تكاليف ضزبفي طريق عن اؼبنظمة رحبية لتحسُت أداة     
 اؼبنافسة؛ على اؼبنظمة قدرةزيادة  مث ومن عالية

 تصاالت؛اال وكفاءة اعبماعي العمل خالؿ من التنظيمية الفاعلية زيادة 

 حبوث مرحلة من فرد كل ورد وربدد وأذواقهم مهتورغبا مهتايحاجتلبية  على الًتكيز طريق عن الزبوف رضا كسب 
 البيع؛ بعد ما وخدمات والتوزيع والتتخزين والنقل واإلنتاج التصميم دبرحلة مرورا السوؽ

 اجلودة الشاملة إدارةباملال الفكري  رأسعالقة -3
  عبودة الشاملة ىي عالقة تكامل وال تشكل بدائل فيما بينها يبكندارة ابإاؼباؿ الفكري  رأسف عالقة إ
      بُت العالقة تنبثقبالتارل و  .كبَتحد   إذليف الواقع مفهوماف متجانساف  امألهنبينها لتطوير اؼبنظمة،  االختيار
ة الشامل اعبودة إدارة فلسفة لتطبيق واألساسي اعبوىري العنصر يعد الفكري اؼباؿ رأس كوف من اؼبذكورين اؼبتغَتين

       إال ال يكوف والسلوكي الفكري التغيَت ىذا إحداث وأف اؼبنظمة، يف وسلوكي فكري تغَت إحداث إذل هتدؼ اليت
    اعبهود الشاملة تعرب عناعبودة  أف من اؼبتغَتين بُت العالقة تربز كما ،واإلبداعية االبتكارية القدرات ذوي من نتخبةب

بلوغ  يبكن البالتارل و  واػبدمات سلعلل اؼبستمر التحسُتمن خالؿ  التنافسية للمنظمة القدرة تعظيم إذل اليت هتدؼ
 .عالية جبودة القديبة تطوير أو اعبديدة، األفكار إنتاج على القدرة لو الذي الفكري اؼباؿ رأس يتوافر دل ما ذلك

 رأسي، اؼباؿ بشر  رأس) اؼباؿ الفكري رأسالثالثة لكونات اؼبالعالقة بُت  أوجو( وقد حددت )سهيلة عباس
 1اعبودة الشاملة فيما يلي:رة إداو  ٍت(ماؿ زبائ رأساؼباؿ ىيكلي، 

 اعبودة الشاملة  إدارةاعبودة الشاملة، فتطبيقات  وإدارةاؼباؿ الفكري  رأسف ىناؾ عالقة تبادلية بُت كل من أ
اؼباؿ الفكري يبكن تدعيمو ورفع قيمتو من خالؿ تطبيق  رأسف أاؼباؿ الفكري، كما  رأستعتمد على قيمة 

ومنهم  ناؼبستفيديخدمة  أالعمل الفريق ومبد أ، ومن بينها مبداإلدارةىذه  ادئومباعبودة الشاملة،  إدارة أسلوب
 اؼباؿ الفكري؛ رأساؼبهمة لتنمية  اؼببادئالعاملوف يف اؼبنظمة اللذاف يعترباف من 

 واالستثمار الكفء وتنمية اؼبعارؼ واؼبهارات البشرية؛ اإلدارةاؼباؿ البشري يكوف من خالؿ  رأسف كفاءة إ 

 أساليباؼبعلومات، وتوفَت  وإدارة اؼباؿ اؽبيكلي بزيادة التشكيالت اػباصة بفرؽ العمل الفعالة رأسيمة تزداد ق  
اعبودة  إدارةليها إوىي كلها عمليات ومتطلبات تسعى  الرقابة والتتخطيط الذايت وتصميم ومبذجة العمليات،

 الشاملة؛

                                                           
 فكري يف اؼببحث األوؿ من الفصل الثاين.سيتم التطرؽ بالتفصيل ؼبكونات رأس اؼباؿ ال  
ـ القرى، اؼبملكة الًتبوية والتتخطيط، جامعة أ اإلدارةدكتوراه يف  أطروحة، س املال الفكري وتنميتو بالتعليم اجلامعي يف ضوء التحوالت املعاصرةأر  إدارةؿبيا بن خلف عيد اؼبطَتي،  1

 .838، ص 2117العربية السعودية، 
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  ربضَتية صباعية مستندة على اؼبهارات وتطبيق  وأساليب متنوعةاؼباؿ الزبائٍت بتوفَت برامج تدريبية  رأستزداد قيمة 

  جودة اؼبتخرجات اليت ربقق رضا الزبوف اػبارجي. إذلالكمية للوصوؿ  األساليبالتقومي اؼبعتمدة على  أنظمة
  املعرفة وإدارةاملال الفكري  رأس املطلب الثالث:

 املعرفة  إدارةمفهوم -1
 األخَتةيف اآلونة  إال، اإلدارةهبا يف بداية ظهور علم  اإلدارةدل يهتم علماء  عقدةوم حديثة ظاىرة اؼبعرفة إدارة

ف تتم أتبارىا حقال مستقال ينبغي باؼبعرفة واغباجة إلدارهتا باعاالىتماـ  تزايد إذلكبَت ومضطرد، وذلك يعزى بشكل  
 منتجات وخدمات ابتكار ويف نظمات،للم الكلي األداء أجل ربسُت من وزبزينها ،معاعبتو بطريقة ومنهجية علمية

 اؼبنظمة منها مضافة تستمد قيمة إذل اؼبعرفة ربويل أجل من أي العمل اغبالية، واػبدمات اؼبنتجات أو ربسُت جديدة
 .السوؽ يف تنافسية ميزة

 من شبانينات القرف اؼباضي، عندما استتخدمو األوؿالنصف  إذلاؼبعرفة  إدارةتعود بداية استتخداـ مصطلح 
(Don Marchand )ف اؼبصطلح مت تداولو بعد ذلك منأ إال .1اؼبرحلة النهائية يف تطور نظم اؼبعلومات إذل لإلشارة  

    أف على يؤكد والذي (koenig)، منها تعريف عاريف اليت تناولت ىذا اؼبفهـومداخل متعددة، يبكن عرض بعد الت
 " العلي وآخروف" اكما عرفه .2"عنو والبحث اؼباؿ الفكري رأس إنتاج ومالحظة تنظيم عن اؼبسؤولة ىي اؼبعرفة إدارة"

 فضل أؼبنفعة  اؼباؿ الفكري الظاىر والضمٍت رأسوزبزين واسًتجاع ونشر، وتطبيق "عملية تعريف وربصيل  أهناعلى 
لفكرية واؼبعلوماتية االسًتاتيجيات والًتاكيب اليت تعظم من اؼبوارد ا أيضاهنا تعٍت أب وأضافواوالسوؽ واجملتمع.  لألفراد

استتخداـ اؼبعرفة  وإعادةذبميع  وإعادةوصبع ومشاركة  بإهبادمن خالؿ قيامها بعمليات شفافة وتكنولوجية تتعلق 
قيمة جديدة من خالؿ ربسُت الكفاءة والفعالية الفردية، والتعاوف يف عمل اؼبعرفة لزيادة االبتكار وازباذ  إهبادهبدؼ 

 النظامية التكاملية، لتنسيق نشاطات اؼبنظمة، اليت على ضوئها وبدث  عملية"بأهنا  يعرفهاف (Rastogi)أما  .3القرار
  األىداؼواعبماعات الساعية لتحقيق  األفرادوخزف ومشاركة وتطوير وتكرار من قبل  وإنشاءاكتساب للمعرفة 

  . 4"التنظيمية الرئيسة
نو يبكن تصنيفها يف ثالثة مداخل أ إالاؼبعرفة،  ارةإدعلى الرغم من تعدد التعريفات اليت تستتخدـ يف دراسة 

ماؿ فكري وقيمة مضافة، وذلك من خالؿ الًتكيز على  رأس أهنااؼبعرفة على  إدارةيتعامل مع  األوؿ، أساسية
 اؼبعرفة من حيث طرؽ إدارةواليت ربدد القيمة السوقية للمنظمة، والثاين يتناوؿ  اؼبوجودات الفكرية غَت اؼبلموسة

للمعرفة، واليت تؤثر يف قيمتها  األساسيةيركز على السمات ا وزبزينها واستتخدامها، والثالث حيازهتا وتوليدى اليبوأس
 فعالية اؼبنظمة وزيادة قدراهتا التنافسية يف ظل اقتصاد اؼبعرفة. االقتصادية وتساىم يف زيادة
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 املعرفة إدارةمهية أ -2
 :يتكاآل اؼبعرفة إدارة أنبية استنتاج يبكن الذكر سابقة التعاريف من

  الفكري للتغلب على اؼبشكالت اليت تواجهها اؼبنظمة؛ رأسجذب وتنمية وتطوير 

 ؛اإلبداعتراكم التعلم وزيادة خالؿ عمليات من  اؼبنظمةب اؼبعرفة نشر 

 ارجية؛اػب صادراؼب من تدفق اؼبعرفةعلى  اإلشراؼ 

  شاركة باؼبعرفة لزيادة فعالية اؼبنظمة؛اؼبنظمة على اؼب أفرادتوفَت البيئة اؼبشجعة لكل 

 واػبدمات؛ اؼبنتجات العمليات، يف واإلبداعاالبتكار  بإدخاؿتعظيم االستفادة منها لاستتخداـ اؼبعرفة  إعادة 

 ربسُت وتسريع عملية صنع القرارات؛ 

  البشري؛ثقافة اؼبعرفة والتحفيز لتطويرىا والتنافس من خالؿ الذكاء  وإشاعةالتعلم  اتيإمكانبناء 

 ؾبيات؛وبر  وبيانات وقواعد وثائق شكل على اؼبعرفة توفَت 

 بناء ميزة تنافسية مستدامة )احملافظة على اؼبوقع التنافسي واؼبيزة التنافسية( للمنظمة؛ 

 ؛واعبدرات اعبوىرية للعمل االبتكار خالؿ من اؼبعرفة مبو تسريع 

 املعرفة بإدارةاملال الفكري  رأسعالقة -3
 اؼبنافسةب اؼبفاىيم اؼبرتبطة من نوعُت باعتبارنبا وطيدة عالقة اؼبعرفة بإدارة الفكري اؼباؿ سرأ عالقة إف

سياؽ من  إذلؾ فيو، كما ىي حباجة اطار تتحر  إذلوىذه القوة حباجة  ،العقل الفردي قوة الفرد وعلى على اؼبعتمدة
اؼباؿ الفكري من  رأسو  ةاؼبعرف إدارةضحة بُت وا ةالعالق أصبحت وبالتارل .1ؽبا أساسايشكل الذي التعاوف والثقة 

ىي استتخراج  ةاؼبعرف إدارةمهاـ  ىمأف إف األساسوعلى ىذا  ،اؼباؿ الفكري رأسحملفظة  ةاؼبكون ةاؼبعرفي األمباط خالؿ
بُت  ةر احملاو  إجراءعمل ما من خالؿ  ألداء ةاؼبكتسب ةاػبربات الشتخصي اؼباؿ الفكري، واليت سبثل رأسل ةالضمني اؼبعرفة
   الفكري اؼباؿ رأس معطيات باستثمار اؼبعرفة إدارة قياـ يف بينهما العالقة تتجسدفاؼباؿ الفكري.  رأساليت سبثل ة النتخب

      اؼبعطيات، ىذه الستثمار اؼبنافسُت بوجو األبواب وغلق التنافسي التفوؽ وربقيق يادةالر  لكسب مباشرة وتطبيقها
 وبذلك الفكري، اؼباؿ رأس ـبرجات أحد تعد واليت االخًتاعبراءات  تنفيذ يف اؼبعرفة ارةإد بو تقـو ما ذلك على ومثاؿ

العامل ب أساسياؼباؿ الفكري هتتم بشكل  رأس إدارةف أ ا. كمذلك جراء من كبَتة أرباحا اؼبنظمات ستحقق
اؼبعرفة   إدارةتعد . كما ة هبذا العاملى العوامل احمليطيكوف علاؼبعرفة  إدارةىتماـ اف أاؼبنتج للمعرفة، يف حُت  اإلنساين

اؼباؿ  رأسالقصَت، يف حُت يهتم  األجلخلق وحيازة اؼبعرفة يف  بأنشطة كثر تفصيال ويهتمأمدخال  إداريةمارسة كم
 .2على اؼبدى البعيد األنشطةالفكري هبذه 
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  )اهلندرة( اإلداريةاهلندسة املال الفكري و  رأس املطلب الرابع:

  درةمفهوم اهلن-1
 تغيَت على يقـو اؼبعاصر اإلداري الفكر يف جديد منهج األعماؿ ىندسة إعادة أو اؽبندرة أو اإلدارية اؽبندسة

 وإجراءات أساليب، طرؽ االتصاؿ، وتطوير موضوعات كثَتة يف اؼبنظمات مثل )خطوط السلطة، حدود اؼبسؤولية
 تقـو هبا اليت العمليات تصميم وإعادة جانبا القديبة األساليب وطرح ،العمل، وكل ما لو عالقة بفعالية اؼبنظمة(

 .الزبائن يفضلها اليت باؼبواصفات أو خدمة سلعة تقدـ حىت اؼبنظمة
، ظهر يف بداية التسعينات، إلدارةوااؽبندرة مصطلح مركب هبمع بُت اؽبندسة  أو اإلداريةاؽبندسة  فإعادة
 M.Hammer)) األمريكيُتيف ىذا اجملاؿ على يد الباحثُت  كتاب  أوؿ، وذلك بعد صدور 8993وبالتحديد يف 

البدء " أهنااىا يف البداية على " حيث عرفاألعماؿىندسة اؼبنظمات: مقدمة لثورة  إعادةاؼبعنوف بػػػػػ " (.Champy) Jو
ا  مة كتغيَتات ربسينية تًتؾ البٌت التحتي إجراء أومن نقطة الصفر، وليس تصحيح وترميم الوضع  أيمن جديد، 
اإلدارية  للعمليات واعبذري السريع التصميم إعادة" أهنا على اؽبندرة (Hangonelli  kleim) ويعرؼ .1كانت عليو"
 تدفقات تعظيم هبدؼ اؼبساندة اؼبنظمية والبٌت والسياسات التنظيم جانب إذل اؼبضافة القيمة ربقق اليت االسًتاتيجية

 إلحداث  السعي يف الوسيط اؼبتغَت" بأهنا فيعرفها  (Paul  Cesped) أما .2"اؼبنظمة يف اإلنتاجية وزيادة العمل

 يف جادة تكوف عندما اؼبنظمات صبيع تواجهو أف البد الذي األمر وىو اعبماعي، الفكر يف اؼبدى طويلة تغيَتات
 وجسد .3"القرف القادـ متطلبات مع تتماشى رحبية ولتحقيق تنافسية بصورة زبائنها احتياجات لتلبية ؿباوالهتا

 على العمليات الًتكيز خالؿ من للمنظمة اغباضر بالوضع التفكَت إعادة" بأهنا اؽبندرة تعريف "القصيمي"
 .4"(الفائقة التحسينات )إجراء اغبديثة البيئة مع السليم للتكيف وذلك لو والسريع اعبذري والتغيَت االسًتاتيجية
 (: حمتويات تعريف اهلندرة2.1الشكل رقم )  

 
 
 
 
 
 

العلمية للنشر  ، دار اليازورياملال الفكري يف منظمات األعمال رأسإدارة  صاحل،اضبد علي  و العنزي علي سعد املصدر:
 .409 ص،  2009والتوزيع، األردف، 
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 داريةالًتكيز على العمليات اإل

 تغيَت جذري سريع

دة التفكَت بالوضع عاإ
 اغبارل للمنظمة

التكيف السليم مع 
جراء إالبيئة )

 التحسينات الفائقة(
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 1يشمل اػبصائص التالية: اؽبندرة مفهـو أف نستتخلص أف يبكن تقدـ، ما إذل وباالستناد

 ؛األعماؿ إدارةندرة ىي نقطة البداية من الصفر، دبعٌت تعد تغيَتا جذريا يف ؾباؿ اؽب 

  لفة، وال تكتفي بالتحسُت؛اؼبتخت األداءربقيق نتائج ىائلة يف مقاييس  إذلتسعى 

  وعلى العمالء؛ اإلداريةتركز اؽبندرة على العمليات 

 ؛األخرى اإلداريالتطوير  أساليبعن  أساسيالف اختالفا تزب 

  وتقنية اؼبعلومات؛ ألنظمةترتكز على االستتخداـ الضروري واؼبلح 

  وفعاليتها، وتضع فروضا جديدة  البفضت كفاءهتا اغبالية واليتعليها العمليات  تاليت قامهتدـ الفرضيات
 بتحيز مسبق؛ أتبد المتطورة، 

  أىداؼوتتبٌت طرقا تناسب  أعماؽبااليت ربدد مسبقا كيف تؤدي اؼبنظمة  واألصوؿتتتخلص من القوانُت اعبامدة 
 اؼبؤسسة وظروفها؛

  ؛األساسية واإلمكاناتللكفاءات  األمثلالتحديد واالستغالؿ 

  صنع القرارات؛ ومشاركتهم يف األفرادربفيز 

  ؛األداءتتميز بالطموح الفائق لتحقيق باىرة وربسينات فائقة يف 

  ىم أمن جهود اؽبندرة وواحدة من  يتجزأاالستتخداـ االبتكاري لتكنولوجيا اؼبعلومات، ىذه التكنولوجيا جزء ال
 عوامل قباحو.

 مهية اهلندرة أ-2

، االستمرارية واغبيويةف تضمن أهنا أش ليت من، وذلك لعدد من العوامل امطلبا حيويا للمنظمات تعد  
العائدات، وزيادة  التكاليف زبفيض التحسُت يشمل حبيث وجوىري سريع بشكل األداء لتحسُت منهج باعتبارىا

   أو اؼبنظمي االكبدار بلوغ إدارهتا تتوقع اليت اؼبنظمات أو اؼبتدىور الوضع ذات اؼبنظمات مع تعامل أداةفيجعل منها 
  تبحث منظمة  لكل البيئية التغَتات ؼبواجهة يبكن تبنيها ، وبالتارلوالنجاح التفوؽ قمة بلغت اليت للمنظمات ةبالنسب
 فيما يلي: أنبيتها، وتكمن والفاعلية الكفاءةعن 
، والتطورات التكنولوجية، ناؼبستفيديربقيق االستجابة اؼبناسبة للمتغَتات البيئية مثل احتياجات وتوقعات  -

 عات اغبكومية؛والتشري
 ؛األداءاعبيدة لتطوير وربسُت  األفكارربقيق اؼبزيد من النجاح للمنظمة عرب تنمية وتطبيق  -

 الوقت نفسو قد يتجاوب مع حاجة شتخصية لبعض اؼبديرين؛يف ، و اإلداريربقيق التميز  -

 االجتماعية ومواجهة توقعات من قبل فئات اجملتمع ذباه اؼبنظمة؛ للضغوطاالستجابة  -

 د تقبل التغيَت على وجود اؼبؤسسة )متعلمة( وىذا يعٍت مزيدا من التحسن؛يساع -

 مدعمة لزيادة الكفاءة والفعالية. أداة -

                                                           
 .859-858، ص مرجع سابقخاف،  أحالـ 1



 داريةاالاملقاربات االقتصادية و النظريات س املال الفكري ضمن أر  أمهيةـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ولالفصــل األ  

33 

 

 

 املال الفكري باهلندرة رأس العالقة-3

دوافع اؽبندرة  مع التعامل يستطيع الفكري اؼباؿ رأس وجود صحيحة بطريقة اؽبندرةتنفيذ  عملية تتطلب
تنظيمي، قاعدة الداخلية )اؽبيكل ال هادوافعو لوجية، اؼبنافسة، البيئة العامة، حوالت التكنو اػبارجية )العمالء، الت

باعتباره الفئة  جسيمة مسؤوليات اؼباؿ الفكري رأس على تلقي مستمرة عملية اؽبندرة كوف ،(العمالة، العمليات
 عملية وفق النظريا وعمليا على القياـ ب ةالقادر  ىي زبصصية وقدرات متنوعة مهارات ذوي وي أفرادااليت رباؼبتميزة 

، أي تركيب  تركيبها وإعادةباؼبنظمة لديو القدرة على ادراؾ العناصر اؼبتغَتة رأس اؼباؿ الفكري ف أكما  ،رؤية شاملة
 اؼباؿ الفكري رأسف إ، وىكذا فالزائد من والتتخلص اؼبفيد إلبقاء موضوعية بنظرة األمور إذل اؼبتاحة والنظر اؼبعطيات

 يرتبط باؽبندرة ويتفق معها يف اؽبدؼ.
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 خالصة الفصل

على ف ،ممواأل ؤسساتثروة اؼبكمحدد من ؿبددات  اؼباؿ الفكري رأس أنبيةتناوؿ إذل ىذا الفصل يهدؼ 
الذي ىو عبارة عن االقتصادي النمو  نظريات ية اليت أدؾبت رأس اؼباؿ الفكري تطرقنا إذلاالقتصادالنظريات صعيد 
تضمن ؽبا الداخلية مع القوى اػبارجية بطريقة  اإلنتاجؿبصلة لتفاعل قوى مستمرة وليست عارضة تكوف  ظاىرة

   الناتج مبو أف على واسع نطاؽ على اؼبستتخدمة النمو مباذج تشَتو  ذاتية لفًتة طويلة نسبيا.االستمرار بفعل قوة دفع 
تعرب  واليت التقنية التحسينات البشري، اؼباؿ رأس يف النمو ،االبتكارات يف النمو أنبها مصادر عدة على توزيعو يبكن
يف  (Schumpeterمسانبة ) فتظهرومعارفها عملية تراكم اؼبعرفة.  هاوأدرجت يف مباذج الفكرياؼباؿ  رأسعناصر عن 

كارات إذل ـبتلف يقـو بإدخاؿ االبتالذي  (The Entrepreneur)بإظهار دور اؼبنظم  االقتصاديربليل النمو 
   اؼبنشأ داخلي التقٍت تقدـال( Romer) مبوذجيف . و اإلنتاج الوطٍت، كتقدمي طرؽ جديدة ؼبزج عواملقطاعات االقتصاد 

فكرة رئيسية تتمثل يف أف سبب اختالؼ معدالت  طرح (Lucas) فأقبد  ا. كموالتطوير البحث بنشاطات مرتبط
بُت ىذه الدوؿ، وأف العنصر األساسي للنمو ىو  اؼباؿ البشري رأسالدوؿ يعود إذل مستوى تراكم  النمو بُت

 .ويف تكوينالتدريب دور و  اؼباؿ رأسديناميكية تراكم ىذا اؼبتخزوف من 
، لوإظهار الدور االسًتاتيجي حاولنا رأس اؼباؿ الفكري اليت تناولت  اؼبقاربات اإلداريةعلى مستوى أما 

      هوأبعادو دبفاىيم االىتماـ زيادة إذل باؼبؤسسات دفعت عرفةواؼب اعبودة على اؼببٍت االقتصاد كبو التحوؿ متطلباتف
           تنوعتو  التنافسية للمؤسسة اؼبيزة على اؼبؤثرة العوامل أىم كأحد عليو الًتكيز مت اإلطار ىذا ضمن، الكامنة

     حيث التنافسية للمؤسسة، اؼبيزة عليها ترتكز اليت العوامل طبيعة تفسَت حاولت اليت ومقارباهتم الباحثُت مسانبات
   للمؤسسة الداخلي للجانب األولوية تعطي أف حاولت اليت اؼبوارد نظرية، مث (Porterػ )ل الصناعة ىيكل مقاربة تعد
    الداخلية خصائصها من ىوحسب النظرية للمؤسسة  التنافسية للميزة األساسي فاؼبصدر ،تيجيااالسًت  التحليل يف
اؼبتفوؽ  األداء إذلؤدي وارد، فهذه اؼبوارد ىي اليت سبكنها من ربقيق ميزة تنافسية، وىذه اؼبوارد تسبتلك مف اؼبؤسسة أو 

ف منظور الكفاءات احملورية مفهـو تطور من خالؿ وجهة نظر اؼبقاربة اؼبرتكزة على اؼبوارد أ، كما و الطويليف اؼبدى 
وىي يف حد ذاهتا  مورد اسًتاتيجي أىمؼبعرفة ىي ا بأف رفةاؼبع اؼبنظور اؼبرتكز على يرىؼبهارات اعبماعية، تعرب عن ا

 وقد ،اؼبعرفة أصوؿف موارد اؼبنظمات يتكوف من بشكل متزايد من أتقر ب فهي وعليو ،نظرية اؼبوارد إطار يف امتداد
  على وربديدا الفكرية اؼبوجودات على باألساس تعتمد وإدامتها التنافسية اؼبزايا بناء أف تبُت أف بعد أنبيتها تعاظمت
 بُت اؼبنظمات يفسر نتيجة عدـ سباثل اؼبعرفة بُت اؼبنظمات. األداءف وجود اختالؼ يف أاؼبعرفية و  األصوؿ

اليت اؼبعاصرة  اإلداريةىيم واؼبداخل اؼباؿ الفكري بعدد من اؼبفا رأسمفهـو  نو مت الوقوؼ على ارتباطأكما 
اؼبعرفة،  وإدارةاعبودة الشاملة، إدارة لتفكَت االسًتاتيجي، و ؾباؿ ا ؤسسات من خالؿاؼب أداءربسُت  إذلهتدؼ 
 اؼبعاصرة. ؤسساتلفة يف مصبح يشكل جوىر عمليات التطوير اؼبتختأ، وبالتارل واؽبندرة
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 متهيد

يف السنوات  الباحثُت قبل من اهب االىتماـ برز اليت اإلدارية اؼبوضوعات من الفكري اؼباؿ رأس موضوع أصبح
 اؼباؿ رأس يعد فلم اؼباؿ، رأس ؼبفهـو التقليدية النظرة غَتت متعددة مواضيعاؼبعاصرة  األدبيات أظهرت فقد ،األخَتة

، وىا ىو نظمات والدوؿ على حد سواءللم اغبقيقي اؼباؿ رأس وى ليـوا اؼباؿ الفكري رأسف التقليدي، اؼبفهـو ذلك
(Peter Drucker )ثانوية،  أصبحتدل زبتف، لكنها  -اؼباؿ رأس، العمل، األرض-التقليدية اإلنتاج ليقوؿ: "عوام
 . 1اؼبورد اؼبعرب" أصبحتاؼبعرفة ف

دركت أ يهاف اؼبستمر التغَت عن فضال اؼبنافسة، حدة بزيادة تتسم اليت اؼبعاصرة األعماؿ بيئة ظل فيف
      يف االستثمار بعده ليأيت األولويات أوذل من أصبح أمثل بشكل غَت اؼبلموسة األصوؿ يف االستثمار أف ؤسساتاؼب

 أنبية أكثر تعترب األصوؿالنوع من ىذا  يف االستثمار جراء ؤسساتاؼب ىذه ربققها اليت العوائد فأو  ،اؼبلموسة األصوؿ
  .لموسةاؼب األصوؿ عن تحققوائد اليت تمن الع

ة اليت سبثل قيمة داخلية وخارجية اؼباؿ الفكري كأحد األصوؿ غَت اؼبلموس رأسومن ىذا اؼبنطلق برز مفهـو 
، باستثناء تأخذ بعُت االعتبار ىذه األصوؿ فة دلاؼبختل، إال أف األنظمة اؼبالية وااسبية يف كشوفاهتا ؤسسةللم

من ذلك بذلت العديد من ، وبالرغم ...االخًتاع وبرؾبيات اؼبعلوماتية اتثل: شهرة ال، براءؿبدودة محاالت 
األكاديبي أو على صعيد  اؼباؿ الفكري، ومازالت اعبهود تبذؿ سواء على الصعيد رأسلتحديد طرؽ قياس ااوالت 

الذي ربقق ، ورغم التطور الكبَت جيلوومن شبة تس يف قياسومن أجل تطوير مقاييس ومؤشرات معّوؿ عليها  األعماؿ
تقّيم أصوؽبا الفكرية بنفس  ؤسساتىذه اؼبقاييس، والزالت اؼبف أبشاؼبختصوف غَت متفقُت يف ىذا اجملاؿ فال زاؿ 

 .ليدية اليت تقّيم هبا أصوؽبا اؼبلموسةالطريقة التق
ذل مباذج وطرؽ إ، و األوؿؼببحث اؼباؿ الفكري يف ا رأسطار اؼبفاىيمي لاإل إذلمن خالؿ ىذا الفصل نتطرؽ 

 اؼببحث الثالث. يفئو بناعملية ، و الثاين يف اؼببحثو قياس
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Mie Augier & David J. Teece, An Economics Perspective on Intellectual Capital, Perspectives on Intellectual 

Capital, edited by Bernard Marr, Elsevier Butterworth-Heinemann, USA, 2005, p03. 
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 ادلال الفكري رأس مفهوم: األولادلبحث 

تزايد وتَتة ب تتسم اليت اؼبعاصرة األعماؿ بيئة ظل يف خصوصا ،ؤسسةاؼب موارد أىم من اؼباؿ الفكري رأس يعد
ؤسسات    اؼبمعظم ف أ كما .اؼبعريف االقتصاد كبو التوجويف ظل  اؼبواردىذه قتصاديُت حوؿ اؼبنافسة بُت اؼبتعاملُت اال

 اؼباؿ  رأس يف االستثمار دوف بكفاءة وفعالية األنشطة إلقباز كافيا عدي دل توذا حبد اؼباؿ اؼبادي رأس أفأدركت 
      قيمة ذو ماؿ رأس وكل ليس عاـ شكلب اؼباؿ الفكري رأس أف إال ،هاقباح عليو يًتتب إذ أمثل، بشكل الفكري

  التنافسي، ؤسسةمركز اؼب ميدعمنو تو  جديدة قيمة ضافةإل اؼبقدرة تلكيب لذيا ىو الفكرياؼباؿ  رأس فإ بل اقتصادية،
 .اؼببحث ىذا خالؿ من بالتفصيل ليوإ نتطرؽ سوؼ الذيىذا 

 ادلال الفكري رأسنظرية وتطور  نشأة ادلطلب األول:
، استخداماتو انتشارو  تطوره يف سانبت أساسية مراحل بثالث مرت الفكري اؼباؿ رأس هوروظ نشأة إف

 :اآليت النحو على وىي ،األساسىي  واألكاديبيُت آراء وأفكار ؾبموعة من الرواد اؼبمارسُت فكانت
  البشرية )القدرات(قابلياتبال االىتمام بدايات-1

ات القرف العشرين، ومت ياية سبعينهن إذل عشر السابع القرف يف شريةالب بالقابليات االىتماـ بدايات كانت لقد
عها ؾبتمعة يف الشخص الواحد بغرض تعامل م( واليت ي  وأدائياعلى القابليات البشرية عامة )فكريا وجسديا  التأكيد

 وضوعم وطرح العمالة، نوعية اختالؼ فكرة على (William Petty) االقتصادي أكد فقد ،تصنيف فئة الشخص
 واستمرت ،البشري اؼباؿ رأس ؼبفهـو مهد فبا، إحصائية بطريقة الثروة حساب يف (value of workers) العاملُت قيمة

 مهارات تأثَت إذل األمم" ثروة" يف كتابو (Adam smith) أشار1776  عاـ يف حيث االذباه، ذاهب االقتصاديُت جهود
 وجهد وقت من العاملوف يبذلو ما وفق األجور ربدد بأف وطالبات، اؼبخرج وجودة اإلنتاجية العملية يف العاملُت

 .ؼبهامهم أدائهم يف اؼبطلوبة اؼبهارات لكسب وكلفة
 ىو اؼباؿ، رأس ضروب أشبن إف" :بقولو البشر يف االستثمار على 1890يف عاـ  (Alfred Marshall)كد أو 

 أف ىي األمواؿ، رؤوس من غَته يف تتوافر ال اصيةخب يتميز البشري اؼباؿ رأس ألف وذلك ،1"البشر يف يستثمر ما
 يندثر ولن العصر، تغَتات مع يتحدد اؼبعنوي عمره وأف ومهاراتو، خرباتو منحٌت اذباه بنفس تتصاعد إنتاجيتو منحٌت

 .اؼبتناقصة اؼبنفعة لقانوف ىبضع ال أنو ذلك معٌتو  الزمٍت، عمره بتوقف إال
 (Irving Fisher) االقتصادي يد على 1906 عاـ يف اؼبعاصرة لبشريا اؼباؿ رأس نظرية فعليا ذبلت وقد

                     (Theodore Schultz)ع. وعند هناية اػبمسينات توس2العاـ اؼباؿ رأس مفهـو يف البشري اؼباؿ رأس أدخل عندما
 التقليدي، اؼباؿ رأس عن مستقلة اؼباؿ رأس من فئة اعتباره خالؿ من البشري اؼباؿ رأس بنظرية (Jacob Mincer)و 

 
                                                           

 .القابليات تفسر على أهنا مهارة اسًتاتيجية يف تطبيق وتنسيق الكفاءة 
 .3 ص ، 1981بغداد، واإلعالف، للتوزيع الوطنية ارالد ،االقتصادية والتنمية التعليم اغببيب، صبيل مصدؽ  1

2 Lars Nerdrum & Truls Erikson, Intellectual capital: a human capital perspective, Journal of Intellectual Capital, 
Vol. 2, No. 2, 2001, p128. 
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 الكلي االقتصاد لظواىر تفسَتا وفر ما وذلك قياسو، وأدوات واإلنتاجية االقتصادية خصائصو بنظرنبا آخذين
 .واعبزئي

 بشكل أدت البشري اؼباؿ رأس نظرية تطورا سريعا يف اتيالسبعين هناية إذلات يوشهدت مرحلة هناية اػبمسين
   اؼباؿ رأس بُت(Gary Becker)  ميز فقد ،واالجتماعي الفردي ُتاؼبستوي على اإلنساين السلوؾ فهم إذل واضح

  أماو  د.ؿبد نشاط يف اؼبالك إنتاجية يزيد الذي اػباص اؼباؿ رأسو  اؼبالك، إنتاجية يزيد الذي العاـ البشري
(M. Blaug) عمل،ال أثناء يف التدريب الرظبي، التعليم ىي فئات ست إذل 1976 عاـ يف البشري اؼباؿ رأس فصنف   

 1.الصحةيف  التحسن اؽبجرة، اؼبعلومات، اسًتجاع وظيفة،ال عن البحث
 الذىنية بالقابلية االىتمامو  تلميحات ادلفهوم-2

 واعُت، العادل أكباء صبيع يف األكاديبيوفو  اؼبستشاروفو  اؼبديروف أصبح العشرين، القرف شبانينات بدايات يف
 ادد الغالب يف كانت (الفكري اؼباؿ رأس السيما) لمؤسساتللموسة اؼب غَت األصوؿ أف إذل البطء، من بشيء ولو

أداء  يف اختالؼ وجود( Hiroyuki Itamiالحظ ) 1980 عاـالياباف  يف وعلى سبيل اؼبثاؿ ألرباحها، الرئيسي
 من سسةمؤ  كل سبلكها اليت اؼبلموسة غَت األصوؿ يف تباين بوجود االختالؼ ىذا تفسَت ومت ،اؼبؤسسات اليابانية

 ألهنا، اؼبؤسسات عوائد ربقيق يف األساس ىي اؼبلموسة غَت األصوؿ أف إذل ىذا التحليل خلصو  اؼبؤسسات، ىذه
 ألهناللتفوؽ يف اؼبدى الطويل  أنبيةكثر اؼبوارد أهنا أو   2.ومتزامنة متعددة بفوائد وتعود واؼبتزامن، اؼبتعدد لالستخداـ قابلة

 . 3ويف عدة ؾباالت فقط يبكن استخدامها يف وقت واحد
ذي معرفة الشركة" ال-" كيف كتابا باللغة السويدية بعنواف  (Karl-Eric Sveibyنشر ) 1986عاـ  ويف

  .4بقاء ومبو الشركةغَت اؼبلموسة ىي اؼبصدر اغبقيقي لجودات ف اؼبو أفيو  أوضح
 اإلبداع من اإلفادة" بعنواف مقالة بكتابة كاليفورنيا جامعة من (David Teece) قاـ 1986 عاـ يفو 

 مؤسسات نتائج إذل باالستناد وتفسَتىا اإلبداع، من القيمة الستخراج الضرورية اػبطوات فيها حدد إذ ،"التكنولوجي
 العوائد من استخالص آلليات تباعا أفرادىا تعليم مث ومن أوال، اؼبديرين تعلم ضرورة اػبطوات أىم من وكاف ،مبدعة
 .5اإلبداع

                                                           
1 Lars Nerdrum & Truls Erikson, Op.cit, p131.  
2 Susane Harrison & Patrick H.Sullivan, Profiting from intellectual capital: Learning from leading companies, 

Journal of Intellectual Capital, Vol. 1, No. 1, 2000, p33. 
3 Bernard Marr & Göran Roos, A Strategy Perspective on Intellectual Capital, Perspectives on Intellectual 

Capital, edited by Bernard Marr, Elsevier Butterworth-Heinemann, USA, 2005, p30. 
 Karl-Eric Sveiby : وأوؿ من حدد االحتياجات لقياس رأس األساسيةالذين ربدثوا عن إدارة اؼبعرفة ورأس اؼباؿ الفكري بعد ابتكار العديد من اؼبفاىيم  لاألوائيعترب من الرواد ،

كتابًا بعنواف "اؼبيزانية غَت اؼبرئية" حيث اقًتح نظرية جديدة لقياس رأس اؼباؿ الفكري من   9131ري والتطبيقات ااسبية الضرورية لقياس األصوؿ غَت اؼبلموسة، وقد نشر عاـ اؼباؿ البش
ؽبيكلي، وقد تبٌت ىذا األسلوب عدد كبَت من الشركات السويدية اؼبقيدة يف رأس اؼباؿ ا -رأس ماؿ األفراد -خالؿ تقسيم رأس اؼباؿ الفكري إذل ثالثة فئات وىي: رأس ماؿ العمالء

 البورصة، واعتمده اجمللس السويدي لصناعة اػبدمات كمعيار يف التقارير السنوية.
 .3، ص2192، 9، العدد 96ة القاىرة، اجمللد ، ؾبلة النهضة، جامع: منوذج مقرتح للقياس والتطبيقاألعمالمستويات رأس ادلال الفكري يف منظمات فاطمة علي الربابعة،  4
 David Teece العاؼبية ومدير مركز  األعماؿيف إدارة  وأستاذ: اؼبنظر التنظيمي(Tusher)   إلدارة رأس اؼباؿ الفكري يف مدرسة((Walter A. Haas يف جامعة  لألعماؿ

 كاليفورنيا، تشمل ؾباالت اىتمامو: اسًتاتيجية الشركة، الريادة، االبتكار، سياسة اؼبنافسة، اؼبلكية الفكرية.
5 Susane Harrison & Patrick H.Sullivan, Op.cit, p33. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Haas_School_of_Business
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ابل للتطبيق يرتكز على نصح الزبائن يف  قشاطا استشاريا ن (Patrick Sullivan) أنشأ 1989 عاـ ويف

 .1من وجهة نظر ذبارية اإلبداعكيفية استخراج القيمة من 
 أوؽبا بارزة، ؿبطات بثالث سبثل اؼبرحلة ىذه عبهود تتوهبا العشرين القرف لتسعينات اؼببكرة البدايات وشهدت

: "يف السابق كانت حيث قاؿ "الفكري اؼباؿ رأس" مصطلح مرة وألوؿ(Ralph Stayer) طلق أ عندما 1990 عاـ
اؼباؿ متمثال بالنقد  رأسصبح ألك موجودات الشركات، بعد ذ وأىمىم مكونات الثروة القومية، أاؼبصادر الطبيعية 

فكري ؿبل اؼبصادر الطبيعية اؿ الاؼب رأساآلف فقد حل  أماىم مكونات الشركات واجملتمع، أواؼبوجودات الثابتة ىو 
 نشر عند وثانيها، 2ىم مكونات الثروة القومية واغلى موجودات الشركات"أؼبوجودات الثابتة، وىو بذلك يعد والنقد وا

(Thomas Stewart) نو يوفر مصدرا أاؼباؿ الفكري ب رأساليت وصفت  "الذىنية القوة" بعنواف مقالة 1991 عاـ
 (Skandia) شركة قبل من الفكري اؼباؿ رأسل العادل يف مدير أوؿ تعيُت ىوو 1991  عاـ ثالثهاو  ،للميزة التنافسية

 .(Leif Edvinson)مُت واؼبالية وىو أالت ػبدمات السويدية
 الفكري ادلال رأس نظرية ظهور-3

 األعماؿتصاد بشكل عاـ ويف عادل قاضي حدثت قفزة نوعية يف علم االاؼب القرف اتيالتسعين منتصف يف
 رأس موضوع حوؿ تتكثف البحثية اعبهود بدأتف كبو االقتصاد اؼبعريف، اإلدارةبشكل خاص، سبثلت بتوجو علماء 

 ىذا فبارساتو  مبادئ على واالتفاؽ واؼبنظمات، الباحثُت بُت فيما مشًتؾ فهم إلهباد ؿباولة يف الفكري اؼباؿ
  وبدأت الفكري، اؼباؿ رأس من اعبديدة ألرباحا تطويرب (Dow Chemical) ىتمتا 1993 عاـ ففي اؼبوضوع.

 وعينت األعلى، رباحاأل حققت اليت األفكار وتطوير واختيار سابقا أنبلت اليت واإلبداعات األفكار ربديد ؿباولة يف
(Gordon Petrash)  3.الفكرية صوؿلأل أوؿ كمدير  

من اؼبفيد واؼبثَت لالىتماـ نو أعلى  (Edvinsson, Petrash  Sullivan)اتفق كل من  1994ويف عاـ 
للكشف عن منظور كل شركة  غَت اؼبلموسة أصوؽباعقد اجتماع للمثلي الشركات الفاعلة يف استخراج القيمة من 

 يف عقد االجتماع  األساسوعلى ىذا  (،؟إدارتومنو )كيفية  األرباحوكيف تستخرج  (؟اؼباؿ الفكري )ما ىو رأسحوؿ 
ف تكوف فعالة يف أعرؼ واليت كانت ت   شركة يف العادلصل اثنيت عشر أ شركات من اينليو شبإوانضمت  1995جانفي 

 .4استخراج القيمة

                                                           
 Patrick Sullivan :التكنولوجيا من والفوائد رباحاستخراج األ يف متخصص مستقل ذباري مستشار ىو.   
 . 939 ص ،سابق مرجع صاحل، علي أضبد و العنزي علي سعد 1
 Ralph Stayer مدير شركة :Johnsonville  من طرؼ كل من   9191سنة  تأسستلألطعمة اليتRalph F. Stayer  وAlice Stayer  يف ويسكونسن

 .األمريكيةبالواليات اؼبتحدة 
 .231 ص ،2199، القاىرة، مصر، اإلدارية، اؼبنظمة العربية للتنمية سرتاتيجيات االحتفاظ براس ادلال الفكري للمؤسسات، وآليات تنفيذىااسامي العزاوي،  2

 الالتينية، وآسيا، وتدير  وأمريكا، أوروبا، وتعمل اليـو العالمة التجارية ؽبذه الشركة يف 9311سنة  تأسستمُت سويدية أشركة تSkandia بنكا الكًتونيا يدعى  يضاأ
(Skandiabanken :يف منطقة الشماؿ. ؼبزيد من اؼبعلومات انظر )https://en.wikipedia.org/wiki/Skandia 

 ميتشيغاف ميدالند، يف تقع اليت الكيميائية اؼبواد وتوزيع تصنيع ؿؾبا يف عاؼبي عمالؽ وىي اعبنسيات، متعددة أمريكية شركة. 
3 Susane Harrison & Patrick H.Sullivan, Op.cit, p34. 
4 Ibidem. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Skandiabanken
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 األمريكيبالتعاوف مع اؼبركز  األعماؿ( الستشارات Arthur Andersonمنظمة ) أشرفت 1995 عاـ ويف

اؼبعرفة  إدارةحبثا عن اؼبعرفة وتقييم  53ا لقي فيهأفردا و  447واعبودة على ندوة "للمعرفة اؼبلحة" شارؾ فيها  لإلنتاجية
 .1اؼبسجلة ذباريا

طرح كتاب مع  إالاؼباؿ الفكري بشيء من التفصيل والدراسة والبحث  رأس يتم تناوؿ موضوع دل نوأ إال
ف أكد فيو على أوالذي  1997( عاـ Thomas Stewartروة اعبديدة للمنظمات" ؼبؤلفو )اؼباؿ الفكري: الث رأس"

جل زبفيض أالفكرية من  األصوؿ إدارةوىنا البد من  ،اؼبنظمة أصوؿصل من أرية واػبربات اؼبتميزة ىي البشالعقوؿ 
 . 2اؼبادية يف اؼبنظمة األمواؿالتكاليف وترشيد استخداـ رؤوس 

 مناقشة حوؿ جهودىا وتركزت ،"أمسًتداـ "يف الفكري اؼباؿ رأسل الدولية الندوة انعقاد 1999 عاـ وشهد 
    طرائق وصف أنبها من كاف اؼبقًتحات من بعدد الندوة وخرجت وأبعاده، ومستوياتو قياسو وطرائق واذباىاتوو أىداف
  الرابع الدورل اؼبؤسبر كندا يف عقد 2001 عاـ ويف، وعيوهبا وآلية استعماؽبا طريقة كل ومزايا الفكري، اؼباؿ رأس قياس
 .وإدارتو الفكري اؼباؿ رأس حوؿ مؤسبرين نيويورؾ يف عقد  2003وعاـ 2000 ـعا ويف ،3الفكري اؼباؿ رأس إلدارة

ن الفروض اليت يبكن عن طريقها استنباط ؾبموعة من اؼباؿ الفكري تعٍت "ؾبموعة م رأسف نظرية إؼبا سبق ف وتأسيسا
اؼباؿ  رأسظرية ن أدلةالداعمة لذلك، وفيما يلي استعراض  باألدلةدذل الباحثوف أو  ،التجريبية" اؼببادئ أوالقوانُت 
 4:الفكري

   رأسد مصطلح نظرية م  اعت ( اؼباؿ الفكريIntellectual Capital Theory ،من قبل عدد من الكتاب اؼبعروفُت )
اؼباؿ  رأسف ىناؾ العديد من التعاريف لإغلب النظريات فأعبارة )... وكما ىو اغباؿ لظهور د م  كما اعت  

 الفكري...(؛
 اؼباؿ  رأس إدارةاؼبشاركة يف اجتماع و قيمة من موجوداهتا غَت اؼبلموسة تخراج الاتفقت الشركات اؼبهتمة باس

اؼباؿ  رأسل األساس( على ربديد اؼبفهـو Edvinsson, Petrash  Sullivan) أمثاؿالفكري وخربائها اؼبعروفُت 
لة الستنباط اؼبفاىيم والتعريف ربح". ويعد ىذا اؼبفهـو مؤشر دال إذلف ربوؿ أليت يبكن االفكري والذي مفاده "اؼبعرفة 

 اعبديد للمصطلح اؼبذكور؛
 :صيغت افًتاضات النظرية على النحو التارل 
 اؼباؿ الفكري كموجود غَت ملموس يتجاوز قيمة اؼبلموسات اؼبوجودة بعدة مرات؛ رأسف قيمة إ .1
 اليت تتولد منها النتائج اؼبالية؛ األـاؼباؿ الفكري ىو اؼبادة  رأسف إ .2
 اؼباؿ الفكري ىو الفرؽ بُت القيمة الدفًتية للشركة والقيمة السوقية؛ رأساؼبارل ل ف اؼبقياسإ .3

                                                           
 .15-14 ص ،2008 ،ة، مصر، القاىر اإلدارية للتنمية العربية اؼبنظمة ،عليو احملافظة وأساليب قياسو طرق :الفكري ادلال رأس صاحل، علي أضبد و اؼبفرجي حرحوش عادؿ 1
 .3 فاطمة علي الربابعة، مرجع سابق، ص 2
، 2111، 9، العدد 92اجمللد اإلسكندرية، ، اجمللة العلمية، جامعة احملاسبة عن راس ادلال الفكري وحتديد آثارىا على جدوى ادلعلومات احملاسبية أمهيةتوفيق عبد اسن اػبياؿ،  3

 .21 ص
 .933-939 ص ،مرجع سابق صاحل، علي أضبد و العنزي علي سعد 4
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 ربليل اسًتاتيجي؛ أداةاؼباؿ الفكري يعد  رأسف إ .4
 اؼباؿ الفكري ىو دالة ربديات اؼبعرفة اؼبعوؼبة مع مظلة العوؼبة؛ رأسف إ .5
 .اؼبنظمات إنتاجيةذا تراكم يزيد من إاؼباؿ الفكري  رأسف إ .6
  يأيتالنظرية دبا  مبادئحددت: 
1.  :   يبثل قوة فاعلة التكيف  ألنواؼباؿ الفكري مفهـو غَت ثابت، بل حركي متجدد،  رأسف مفهـو إحركية اؼبفهـو

 مع متغَتات البيئة؛
 ع؛اؼبيداين يف الواق األداءمن خالؿ اؼباؿ الفكري  رأسكشف نتاجات الواقعي: ت   األداء .2
 والتجديد؛ واإلبداع األداءاؼباؿ الفكري ىو االلتزاـ العارل يف  رأسل االلتزاـ اغبقيقي: الدور اعبوىري .3
 إذلفاعل مستمر، وال هبوز ذبزئتو اؼباؿ الفكري كوحدة واحدة متكاملة ذات ت رأستكامل اؼبقومات: يعامل  .4

 ؛اإلصبارل األداءال تعطي صورة واضحة عن  ألهنا، األساسيةمكوناتو 
 اؼباؿ الفكري يف مراحل وعمليات ـبتلفة يف الوقت نفسو؛ رأسمن  اإلفادةيبكن الفائدة اؼبتعددة:  .5
 التقومي والقياس: توليد القيمة للمنظمة وتعظيمها يعتمد على القياس والتقومي اؼبستمر. .6
اؼباؿ  رأساؼباؿ الفكري العديد من اؼبصطلحات اؼبعاصرة، واليت كانت تدور حوؿ مصطلح  رأسمصطلح  ز  اقب .7

اؼباؿ الفكري االسًتاتيجي،  رأسموضوع جديد، وىذه اؼبصطلحات ) أوؼبعاعبة فكرة  سأساتتخذه  أوالفكري 
 ...(. األعماؿاؼباؿ االجتماعي، ذكاء  رأساؼباؿ الفكري،  رأسالشاملة ل اإلدارةماؿ اؼبعرفة،  رأس

 ادلال الفكري رأس تعريف وأمهيةادلطلب الثاين: 
  اؼبصطلحات  من (ICما يعرؼ اختصارا بػػػػػ ) أو(  Intellectual Capital) الفكري اؼباؿ رأس مصطلح عتربي

اؼباؿ الفكري: تأكيد  رأس انبعاث" ( يف مقالتو اؼبوسومة Koeingليو )إ أشار، وىو ما اإلداري نسبيا يف الفكر اغبديثة
 حوث رجاؿ اؼباؿ الفكري الشغل الشاغل لب رأس"يف بداية التسعينات كاف نو أ" اإلدارة إذلالتحوؿ من القياس 

 العثور على طرؽ غبسابو وجعلو جزءا من اؼبيزانية، واتضح على الرغم من كثرة  األعماؿ، وحاوؿ رجاؿ األعماؿ
 ف دل يكن مستحيال، لذا إاؼباؿ الفكري  رأسنو من الصعب جدا من الناحية العملية قياس أالبحوث حوؿ ذلك 

 رفة عليو وعودتو ىذه اؼبرة ليس كأصل من اؼبع إدارةي مت بناء الذ األساسلكونو  أخرىاختفى االىتماـ بو، وظهر مرة 
  غَتاؼباؿ الفكري ال يزاؿ  رأسفمصطلح  ،1اؼباؿ الفكري" رأس إدارة-وؽبذا يسمى اآلف إداريصل ولكن كأ األصوؿ
   فيتم  ،لدى الكثَت من مديري اؼبنظمات خصوصا يف الدوؿ النامية أنبيتوبسبب حداثتو وعدـ ادراؾ  اؼبالمح مكتمل
ما جعل  وبالتارلفكري، الاؿ اؼب رأس أولموسة، اؼبغَت  األصوؿ أوفكرية، ال األصوؿنو أ أساسعلى  أحياناتعريفو 
 2:التالية لألسباب، وذلك صعبا أمرايعترب  لو متكامل مفهـو على الوقوؼعملية 
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رفة اؼبنظمة، وعلى الكفاءات على اؼبععالقات مكثفة قائمة ، تلتقي فيو األبعاداؼباؿ الفكري متعدد  رأسمفهـو  -

 اؼبتخصصة، مع قدرة كامنة على التنمية وتوليد القيمة؛
فروع  إذلاؼباؿ الفكري سبت بواسطة عدد من الباحثُت الذين ينتموف  رأسات اؼبتعلقة بسار والد األحباثف معظم أ -

وغَتىا من اجملاالت العلمية اؼبتعددة، ، التنظيم، علم النفس، علم االجتماع، األعماؿ إدارةمعرفية ـبتلفة مثل: 
اؼباؿ  رأسوكل من ىؤالء الباحثُت لو مفاىيمو اػباصة ونظرياتو العلمية واؼبناىج البحثية اليت يعتمد عليها يف دراسة 

 الفكري؛
 اؼباؿ رأسل فهـودب اػبروج على ستساعد مهتوإسهاما اؼبوضوع ىذا تناولت اليت األدبيات استعراض فإ
 .أبعاده إدراؾو لو  واضح تصور عطاءوإ الفكري،

 ادلال الفكري رأس تعريف-1
 هم مشًتؾ بُت الباحثُت واؼبطبقُتاؼباؿ الفكري يف ؿباولة إلهباد ف رأسحوؿ موضوع ت اعبهود البحثية كثفت

جل أوربليلها من  بعض اؼبفاىيم اليت تعترب األمشل واألوضح إذلالتطرؽ ، وسنحاوؿ اؼبتخصص اإلدارييف الفكر 
)الدور اؼبستهدؼ(  فضل، ولتحقيق ىذا الغرض البد من ربليل اؼبكونات )طريقة التكوين( والوظيفةأفهم  إذلالوصوؿ 

 :من خالؿ ثالث ؾبموعاتويكوف ذلك  ،اؼباؿ الفكري يف اؼبنظمات رأساليت يؤديها 
 البشرية( جبانبيها النوعي والكمي؛ على القابليات البشرية )اؼبوارد أصحاهبا التعريفات اليت ركز وىي: األوذلاجملموعة  -
 اؼبنظمي؛ أووتتعلق بالقدرات اؼبتميزة على اؼبستوى الفردي اجملموعة الثانية:  -
 للمنظمات.  أو لألفرادمعرفية  كإنتاجيةاجملموعة الثالثة: وتضم التعريفات اليت تناولتو   -
 : التعاريف التالية شهرأتضم و : األوىلاجملموعة -1-1

  .1بديل ؽبم إهباديتكوف من العاملُت الذين يبثلوف النجـو الالمعة والعقوؿ اؼبدبرة الذي يصعب  :Kelleyتعريف 

ث إذل التصنيع من البح تقنيةالأنو يبثل قدرهتم على ربويل و  ،يُتالتحول ياديُتظبة من ظبات الق:  Websterتعريف
  .2افسة لفًتة طويلةاؼبنظمة يف عادل اؼبن مع مستوى عاؿ من النجاح الذي يساىم يف بقاء

مكوناتو  إذل اإلنتاجيللعمل  األسودلببة من العاملُت ؽبم القدرة على تفكيك ىيكلة الصندوؽ :  Spenderتعريف
  .3تركيبها بشكل متميز وإعادة األولية
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 .22 ، ص2113
2 Maaradj Houari et al., The Role of Intellectual Capital in the Managerial Leadership Processes (A Study 

Based on the Views of a Sample of Managers Selected from a Pipeline Company in GHARDAIA Province, 

Algeria, Greener Journal of Business and Management Studies, Vol. 4 (1), March 2014, p2. 
، 2191، 2 العدد ،26 اجمللد ة،والقانوني االقتصادية للعلـو دمشق جامعة ؾبلة، األردنيةيف ادلصارف  اعاإلبدس ادلال الفكري يف أثر ر أو ؿبمود ؿبمد العجلوين،  ؿبمود علي الروساف 3

 .96ص 
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حصتها يف  ف توسعأاليت من خالؽبا تستطيع اؼبنظمة  اعبديدة األفكار إنتاجلببة من العاملُت تستطيع  :صاحلتعريف 

 .1السوؽ وتعظم نقاط قوهتا يف مواقع قادرة على اقتناص الفرصة اؼبناسبة

 :التعاريف التالية شهرأتضم و اجملموعة الثانية: -1-2
      من عاؼبية نظمةاؼب جعل على قادرة ذبعلها واسعة دبعرفة تتمتع اليت نظمةاؼب مهارات وعةؾبم يبثل :Ulrich تعريف
 .2التكنولوجيا تتيحها اليت والفرص الزبائن باتؼبتطل االستجابة خالؿ
 العاملُت يف اؼبنظمة، واليت سبكنهم من  األفرادىو قدرات متميزة يتمتع هبا عدد ؿبدود من  :et al.  Youndtتعريف

  .3ثلةوربقيق مستويات عالية من األداء مقارنة باؼبنظمات اؼبما إنتاجيتهاتقدمي إسهامات فكرية سبكن اؼبنظمة من زيادة 
  علىنظمة اؼب اهب تتفوؽ اليت اؼبختلفة اؼبهارات تكامل من قتتحق متفردة قدرة عن عبارة :Heene  Hamel &تعريف

 .4ىم مصادر اؼبيزة التنافسيةأكما تعد تلك القدرة من   للعمالء، اؼبقدمة القيمة زيادة يف تسهم حبيث منافسيها،
 ، اؼبعارؼ األفكار دبا يف ذلك االخًتاعات،قيمة،  إذلربويلها تم ياؼبعرفة اليت : Sullivan  Edvinsson &تعريف

 شكل  أو، التكنولوجيةاالبتكارات معاعبة البيانات واؼبنشورات، وال تقتصر على  العامة، التصاميم، برامج الكمبيوتر،
 .5التجارية( األسراررية، اؼبلكية الفكرية اليت حددىا القانوف )مثل براءات االخًتاع، العالمات التجا أشكاؿوحيد من 

 حيازة اؼبعرفة، اػبربة التطبيقية، التكنولوجيا التنظيمية، العالقات مع الزبائن، اؼبهارات اؼبهنية ىو  :Edvinssonتعريف 
 .7(Chatzkel)وىو نفس التعريف الذي تناولو  ،6اليت تقدـ للشركة ميزة تنافسية يف السوؽ

 :تعاريف التاليةال اشهرتضم و اجملموعة الثالثة: -1-3
تخداـ من أجل اػبربة اليت توضع قيد االسة، اؼبعلومات، اؼبلكية الفكرية و اؼبعرف -اؼبادة الفكرية :Stewartتعريف 

 .8خلق الثروة
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7
 Jay Chatzkel, intellectual capital, Capstone Publishing, Oxford, United Kingdom, 2002, p6. 
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 مياؼباؿ التنظي رأس :غَت اؼبلموسة نبا القيمة االقتصادية لفئتُت من موجودات الشركة :Petty  Guthrieتعريف 

اؿ اؼب رأسو  ،سلسلة التجهيزالربؾبيات، وشبكات التوزيع، و  ملكية نظممثل  أشياء إذلبالتحديد  يشَتو  يكلي(اؽب)
  .1للمنظمة أي الزبائن واؼبوردينارجية اػبوارد اؼبو يف اؼبنظمة مثل العاملُت،  بشريةاؼبوارد ال البشري الذي يشمل

نوعُت من اؼبعرفة، اؼبعرفة الصروبة اليت يسهل  ( تكوف يفلألشخاصؾبموعة من اؼبوارد اؼبعلوماتية ) : Daftتعريف 
اؼبعرفة الضمنية اليت تقـو على اػبربات الشخصية اآلخرين يف شكل وثائق، و  إذللها وبالتارل نق ،كتابتها  أوالتعبَت عنها 

 . 2والقواعد الواضحة اليت تستخدـ يف تطوير اؼبنظمة
خدموف عقوؽبم أكثر من استخدامهم أليديهم، ألهنم ؾبموعة من األفراد الذين يست :Awad & Ghaziriتعريف 

 .3يبتلكوف خربات، قيم، ثقافة، قدرة على االبتكار واإلبداع من أجل إهباد حل متخصص أو خلق قيمة
   اؼباىرينللعاملُتيغطي اؼبعرفة واػبربة اليت يبكن  غَت اؼبلموسة، الذي األصوؿيعترب من  :El-Bannanyتعريف 

 . 4اإلبداعيةعلى ميزة تنافسية للشركة من خالؿ تطبيق بعض االسًتاتيجيات للحصوؿ  استخدامها
ذا بلغت مستوى الكفاءة ستحسن إاليت  -ية، اؼبادية، اؽبيكليةالبشر  -ؾبموعة رؤوس األمواؿ :.Chen et alتعريف 

 .بالتارل ذبعل قيمة اؼبنظمة السوقية أكرب من الدفًتيةء اؼبارل و األدا
، وشبكات عالقات ، العملية، اؼبلكية الفكريةاالسًتاتيجية ؾبموع القدرات، اؼبعرفة، الثقافة،: Hsu & Fang تعريف

 .5أىدافهامزايا تنافسية وتساعد الشركة على ربقيق  أوواليت زبلق قيمة  ،لشركةا

كن يعترب ؾبموعة من العاملُت يبتلكوف قدرات عقلية، عناصرىا: معرفة، خربة، قيم، يب عريف العنزي وصاحل:ت
توظيفها واستثمارىا يف زيادة اؼبسانبات الفكرية، لتحسُت أداء عمليات اؼبنظمة، وتطوير مساحة إبداعاهتا، بشكل 

. 6وبقق ؽبا عالقات فاعلة مع صبيع األطراؼ اؼبتعاملة معها، وهبعل فرؽ قيمتها السوقية عن قيمتها الدفًتية كبَتا
 ؛األخَتري متضمنا التعريف اؼباؿ الفك رأسمفهـو  (1.2رقم ) الشكلويوضح 
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 "العنزي وصاحل"حسب  ادلال الفكري رأس(: مفهوم 1.2الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 

 
، دار اليازوري العلمية للنشر ادلال الفكري يف منظمات األعمال رأسإدارة  أضبد علي صاحل، و سعد علي العنزي ادلصدر:

 .171 ، ص2009والتوزيع، األردف، 

 
علػػى تعريػػف ؿبػػػدد  اؼبهنيػػػُتالكتػػاب والبػػاحثُت و بػػػُت عػػدـ اتفػػاؽ ىنػػػاؾ  فأ يبكػػن القػػوؿالسػػػابقة  مػػن ربليػػل التعريفػػات

 ف:أ، فنجد طبيعتو اؼباؿ الفكري يتناوؿ رأسلوموحد 
 وإزالػةلتوضػيح اؼبفهػـو اؼبكونػة لػو اؼبػاؿ الفكػري مػن خػالؿ العناصػر البنائيػة  رأس إذلبعض التعاريف حاولت النظػر  -

قػػوة  ؾبتمعػػة تشػػكلالػيت  ،اؼبتميػػزةوالقػػدرات العقليػة  عرفػػةاؼب ويفبػثال يف ؾبموعػػات العػػاملُت ذتػػو اعترب ف ،اللػبس والغمػػوض
  اؼبػػػاؿ  رأسف إفػػػ وبالتػػػارل، اؼبعرفػػػة، اؼبعلومػػػات، الػػػذكاء، اػبػػػربة إذل باالسػػػتناد واالبتكػػػار اإلبػػػداعنوعيػػػة قػػػادرة علػػػى  عقليػػػة

عػػة مػػن األصػػوؿ غػػَت ؾبمو أنػػو عبػػارة عػػن ، و ىرة ومعرفػػة ضػػمنيةالػػذي يػػرتبط بصػػفة أساسػػية دبعرفػػة ظػػاالفكػػري يبثػػل اؼبػػورد 
   .اؼبساند للبشري ىيكلي رأساؼباؿ البشري و  رأس تكوف منتاؼبلموسة اليت 

اؼبػػػاؿ الفكػػػري مػػػن خػػػالؿ العناصػػػر الوظيفيػػػة لتحديػػػد الػػػدور الػػػذي يؤديػػػو  رأس إذلبعػػػض التعػػػاريف حاولػػػت النظػػػر  -
   التالية:  األىداؼوبقق  باعتباره
  ؛كبَتاللمنظمة  الدفًتية  القيمةالسوقية عن  ؽ القيمةهبعل فر   
 ؛لمنظمةل اؼبارل واألداء ن أداء عملياتسوب 
  كثَت من الصعوبات اليت تواجهها اؼبنظمات؛لة لتخصصاؼب وؿلاغبإهباد اؼبسانبة يف   
 ػبلق الثروة للمنظمات؛ مورد أساسي 
  ؛تطوير اؼبنظمةوبالتارل  األنشطةالنمو يف ـبتلف زيادة 
 للعمالء؛ اؼبقدمة القيمة زيادة يف يسهم 
  ؛ىم مصادر اؼبيزة التنافسيةأمن مصدر 
  يف السوؽ حصة اؼبنظمةزيادة. 
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دبفػاىيم  أساسػاتتعلػق  ألهنػااؼبػاؿ الفكػري يتكػوف مػن عناصػر غػَت ؿبػددة العػدد  رأسف أ إذلىنػا  اإلشارةوذبدر 

 ، التعلم، اؼبوجودات غَت اؼبلموسػة، ونػوع معػُت اإلبداعالذىنية، )القدرة، اؼبهارة، القوة  ذات معاين متعددة ومتنوعة مثل
الػذين  األشػخاصمن اؼبعرفة( وىذه اؼبفاىيم متغػَتة بتغػَت ؾبػاؿ العمػل والنشػاط، وبتغػَت طبيعػة اؼبنظمػات الػيت ينتمػي ؽبػا 

   .1والتغَت يف اؼبفاىيم اإلضافةيتمتعوف بتلك الصفات، وىي تستوعب اؼبزيد من 
غػػػَت  واألصػػػوؿالفكريػػػة  واألصػػػوؿاؼبػػػاؿ الفكػػػري  رأس وااعتػػػرب ن الكتػػػاب واؼبمارسػػػُت والبػػػاحثُت مػػػف العديػػػد أو 

 أصػوؿ أوالالملموسػة، واالقتصػاديوف يفضػلوف اسػتخداـ مػوارد  األصػوؿفااسبوف يبيلوف السػتخداـ  .2اؼبلموسة مًتادفة
 .3اؼباؿ الفكري رأسيفضلوف استخداـ  اإلداريُتف أاؼبعرفة، يف حُت 

،  رأساؼباؿ اؼبادي و  رأسبُت  األساسيةيف ىذا الصدد فهم الفروؽ نو من الضروري أ كما اؼباؿ الفكري لتعزيز اؼبفهـو
 ىم الفروقات:أيبُت  (1.2)رقم  دوؿفاعب

 
 ادلال الفكري رأسادلال ادلادي و  رأسبني  التمييز بعادأ: (1.2اجلدول رقم )

 ال الفكريادل رأس )التقليدي( ادلال ادلادي رأس البيانات
 لموسغَت م -أثَتي  - اديغَت م ملموس  مادي التكويٍت

 الوظيفي
ية داخلضمن البيئة ال األحداثيعرب عن 

 لشركة ل
يف  األفراديعرب عن العمليات اليت يقـو هبا 

 الشركة
 اؼبستقبل كبو يتوجو يرتكز على اؼباضي فقط الزمٍت
 قيمة وذ تكلفة اتوى
 مارل غَت نقدي الطبيعة
 مستمر ظريف / وقيت الديبومة

 باالستعماؿ يزيد ويستهلك ينقص االستعماؿ
 القيمة بشبكات يرتبط القيمة بسلسلة يرتبط تشكيالت القيمة

 نوعي كمي نوعي/كمي
 ،األردفعماف،  ،دار اؼبناىج للنشر والتوزيع، 1ط، ادلعرفة: ادلفاىيم، النظم والتقنيات إدارةسعد غالب ياسُت،  ادلصدر:

 .216 ، ص2007
 

                                                           
 .128 اؼبطَتي، مرجع سابق، ص عيدؿبيا بن خلف  1

2      -     Ya-Hui Hsu  & Wenchang Fang, Op.cit, p665. And 

- Kwee Keong Choong, Intellectual capital: definitions, categorization and reporting models, Journal of 

Intellectual Capital, Vol. 9 No. 4, 2008, p609. And 

  .7 ، ص2010، 2، اجمللد 3العدد العراؽ، ، واإلداريةللعلـو االقتصادية  األنبار، ؾبلة جامعة فلسفية تأصيليةس ادلال ادلعريف ومؤشرات قياسو: دراسة أر طبيس ناصر ؿبمد،  -
 .1، ص2010، األردف، دار اليازوري العلمية للشر والتوزيع، عماف، ما ال يقاس إدارةالالملموسات:  ارةإدقبم عبود قبم،  3
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 :ويف األخَت يبكن اعتماد ىذا التعريف

واخلربة، العقلية والقدرات ادلتميزة الذين ميتلكون ادلعرفة  ادلتميزين ادلال الفكري ىو رلموعة العاملني رأس"
 إىلشيء متميز يؤدي  أووابتكارات  إبداعاتعلى تقدمي القادرين و وادلتواجدين يف مجيع ادلستويات التنظيمية 

 ".ومن مث حتقيق ميزة تنافسية مستدامة حتقيق قيمة مضافة للمنظمة إىلهتدف جديدة،  وأساليب أفكار إنتاج
  وعناصره ادلال الفكري رأسل اإلسالمية الرؤية-2

َوَلقَْد   ﴿ذ يقوؿ يف كتابو الكرمي إدـ على سائر اؼبخلوقات ومنحهم نعمة العقل والتفكَت لقد فضل هللا بٍت آ
ََلقْنَ ا  بَِني آَدَم وََحَمْلنَ اُهْم ِفي اْلَبرِّ وَاْلَبْحِر َورَزَقْنَ اُهم مَِّن الطَّيِّبَ اِت َوَفضَّْلنَ اُهْم َعَلٰى َكثِيٍر مِّمَّ   َكرَّْمنَ ا  َ ْن
 اغبقيقة. إذل -حاؿ سالمتو-ي يوصلذفالعقل ىو ال، (70: اإلسراء)سورة  ﴾ تَْفِضيلً 

ف الكرمي آيف عدة مواضع من القر فقد وردت كلمة "يتفكروف" والتدبر ر التفك إذلتعاذل دعا البشر  هللا فإمث 
ُ السََّماوَاِت وَاْْلَْرَض َوَما بَْيَنُهَما ِإَّلَّ بِاْلَحقِّ وَأََجٍل   أََوَلْم يَتََفكَّرُوا ِفي أَنُفِسِهم ﴿تعاذل  هللا ذ يقوؿإ ََلَق اَّللَّ  َ مَّا

ُل اْليَ اِت لِقَْوٍم   ﴿(، 8: سورة الرـو) ﴾ لِقَ اِء رَّبِِهْم َلَكاِفرُونَ مَُّسمِّى وَِإنَّ َكثِيرًا مَِّن الن َّاِس ب ِ  َكذَِٰلَك ُنَفصِّ
(، وغَتىا من 11: نحلسورة ال) ﴾ ِإنَّ ِفي ذَِٰلَك ْلَيًة لِّقَْوٍم يَتََفكَّرُونَ  ﴿ (،24: يونسسورة ) ﴾ يََتَفكَّرُونَ 

أ مرتبة سامية تبو يف أ لإلنسافكن د اإلنساف، إذ بالتفكَت يبيعد أىم مظهر من مظاىر وجو لتفكَت ف اأاآليات، ذلك 
يواجو اإلنساف كل ما حولو ليكتشف منو ما يساعده على التكيف والبقاء  كذلك بالتفكَت ويتميز عن عادل اغبيواف،

ن مكوناتو ف كثَتا مأ إاليعترب مفهوما حديثا نسبيا من حيث التطبيق  اؼباؿ الفكري رأس فأوكما  وإنشاء اغبضارات.
 ألصحابكبَتة  أنبية أوذل اإلسالميف الدين أاؼبكوف البشري، حيث  من ابتداء قوتنطل، اإلسالميةوردت يف ثقافتنا 

سورة كريبة، أي بنسبة  43آية موزعة على  61ذ ذكرت ىاتاف الكلمتاف يف إيف القرآف الكرمي،  واأللبابعقوؿ ال
38 الدور الذي يؤديو  أنبية إذلىي نسبة ليست بالقليلة تشَت ، و 114دىا من ؾبموع سور القرآف الكرمي البالغ عد

على العلم  الناس حثت الشريعة اإلسالميةو  ،1الدين والدنيا إزاءوحجم اؼبسؤولية اؼبلقاة عليهم  واأللبابقوؿ ذوو الع
معرفة التاريخ واالعتبار باألمم واالنتفاع بو ودل يعاد  اإلسالـ التوسع يف اؼبعرفة اإلنسانية بل حث على البحث والنظر و 

 أوخاصة العمل اؼبعريف سواء كاف نتاجا شرعيا  اإلسالميةكما حظي العمل اؼبتميز بتقدير كبَت يف ثقافتنا . واألياـ
ليو وقد طالب رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلػم اؼبسلمُت وحثهم على إتقاف العمل فقاؿ صلى هللا ع، 2أدبيا أوعلميا 

 .3(إ ّف اَّلله  تػ ع اذل وب  ّب إ ذ ا ع م ل  أ ح د ك ْم ع م اًل أ ْف يػ ْتق ن و  ديث الصحيح: )وسلػم يف اغب
من الثابت أف اإلسالـ وبرص أشد اغبرص على صوف األصوؿ العامة اليت ربمي  اؼبلكية الفكريةيف ؾباؿ و 

ىيم اؼبرتبطة باؼبلكية الفكرية واإلنتاج اغبقوؽ، األمر الذي يدعونا أف نقر بأف الفقو اإلسالمي عرؼ كثَتًا من اؼبفا
 االبتكار بالنسبة  أنبيةعلى  اإلسالميةكد فقهاء الشريعة أفقد االبتكار الذىٍت ففي ؾباؿ  ،الفكري اإلنساين عموًما

                                                           
 .939 ، صمرجع سابقعمار عصاـ السمرائي،  1
 .969 اؼبطَتي، مرجع سابق، ص عيدؿبيا بن خلف  2
 http://fatwa.islamweb.net، الصحيحة نظرا لشواىدهالسلسلة صححو األلباين يف أبو يعلى والطرباين، و  أخرجو 3
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الذىٍت الذي هبب توفره يف العادل، واشًتط ابن رشد يف مقدمتو يف من يطلق  لإلبداعللمؤلف باعتباره شرطا الزما 

وىي شروط ، األستاذية" شروط طبسة وىي: الذىن الثاقب، الرغبة الباعثة، العمر الطويل، اعبدة، لقب "عادلو علي
كذلك الشريعة اإلسالمية إذل اؼبؤلف أو اؼببتكر نظرة ونظرت   ،1أغلبها ضرورية وال يتوفر اإلبداع الذىٍت للعادل  بدوهنا

) رد ىذا التمجيد والتعظيم من شأنو يف كثَت من اآليات القرآنية حيث و  ،تقدير وإجالؿ فأصبغت عليو لفظ )العادل 
َيْرفَِع اَّللَُّ الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم وَالَِّذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم  ﴿ سبحانو وتعاذل  منها قولوواألحاديث النبوية الشريفة 

السمحة تضمنت العديد من اؼبعاين اليت  اإلسالميةف الشريعة أب اإلقراريبكن  ومنو .(11 :سورة اجملادلة)﴾  َدرََجاتٍ 
 اؼباؿ الفكري وعناصره الفرعية. رأسل أساسيةيف مضموهنا مفاىيم 

 ادلال الفكري رأسأمهية -3
ومضػػػطرد منػػػذ تسػػػعينيات القػػػرف  سػػػريعاؼبػػػاؿ الفكػػػري يف اؼبنظمػػػات يومػػػاً بعػػػد يػػػـو بشػػػكل  رأستزايػػػدت أنبيػػػة 

 اؼبػاؿ اؼبػادي رأسقيمة والثػروة للمنظمػات، ومػن الًتكيػز علػى اسػتثمار يف ، خصوصاً مع ربوؿ النظرة إذل توليد الاضياؼب
ؽبػذا ، واالعتمػاد علػى اعبهػد الفكػريفكػري اؼبػاؿ ال رأسإذل اسػتثمار يف  أساسػيةواالعتماد على اعبهػد العضػلي بدرجػة 

االسػػتخداـ علػػى بكثػػرة  اؼبػػاؿ الفكػػري الػػذي تػػزداد مػػوارده رأس بشػػكل كبػػَت مػػن يتتػػأ األعلػػىالثػػروة والقيمػػة  إنشػػاءف إفػػ
أظهػػػرت مؤشػػػرات البورصػػػة يف نيويػػػورؾ أعلػػػى فقػػػد  .الػػػذي تنضػػػب مػػػوارده بكثػػػرة االسػػػتخداـ اؼبػػػاؿ اؼبػػػادي رأسعكػػػس 

 (Dow Jones)، حيػػث أظهػػرت الشػػركات الػػيت تكػػوف مؤشػػر مػػن القػػرف اؼباضػػي التسػػعيناتسػػنوات  مسػػتويات ؽبػػا يف
األصػوؿ غػَت اؼبلموسػة كنسػبة مئويػة مػن القيمػة شػكل اؼبػوارل ال ويقػدـ، 1929وى ؽبػا منػذ أزمػة الكسػاد عػاـ أعلى مسػت

البيانات تتعلق دبؤشر األصوؿ غػَت اؼبلموسػة لكػل سػنة، ف، ؤشراؼبعبميع الشركات اليت تكوف الدفًتية لكل سنة بالنسبة 
 عػػاـ أنػو يفيعػػٍت  1920( يف سػنة %87مؤشػر القيمػػة ) . فمػثال( %100حيػث حػددت القيمػػة الدفًتيػة لكػػل سػنة بػػػ )

 1920( مػػن القيمػػة الدفًتيػػة وبػػذلك كػػاف إصبػػارل القيمػػة السػػوقية يف عػػاـ %87كانػػت األصػػوؿ غػػَت اؼبلموسػػة )  1920
(187%.) 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

، على اؼبوقع: 2004، 4(، العدد إسالمية، ؾبلة التسامح )ؾبلة فصلية فكرية حقوق ادللكية الفكرية من منظور إسالميبركات ؿبمود مراد،  1
http://tasamoh.om/index.php/nums/view/5/69  ، :2016فيفري  26سبت اؼبعاينة بتاريخ. 

http://tasamoh.om/index.php/nums/view/5/69
http://tasamoh.om/index.php/nums/view/5/69
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 القيمة الدفرتيةادللموسة كنسبة مئوية من غري األصول (: 2.2الشكل رقم )

 
 
Source : Karl-Erik Sveiby, Measuring Intangibles and Intellectual Capital - An Emerging 
First Standard, Internet version,  Aug 5, 1998. available from: 
http://www.sveiby.com/articles/emergingstandard.html, accessed November 15, 2016 

 
نو أ أوروبا الغربيةيف الواليات اؼبتحدة و  1999سنة يف  أجراهالذي  (Toumi)حبث ليو كذلك إ أشاروىذا ما  
يف  أصوؿ غَت ملموسة، %20ملموسة و أصوؿىي من إصبارل موجودات الشركة  %80كاف حوارل   1978يف عاـ 

 %30كانت    1998حبلوؿ عاـ و  ،غَت اؼبلموسة %55ملموسة و أصوؿ %45تغَتت ىذه النسبة إذل  1988عاـ 
 .1ملموسةغَت  صوؿأاؼبتبقية منها  %70يف حُت أف ملموسة  أصوؿفقط من أصوؿ الشركة 

ف ثلثي الشركات اؼبدرجة أ تبُته ليت تضمن البقاء للمنظمة، فقد اؼبوجودات الفكرية سبثل القوة اػبفية ا أصبحتلذلك 
درجة دل ربتفل بذكرى  إذلقد اختفت ودل تعد كبَتة  1954ة يف سن 500يف قائمة الشركات الثرية البالغ عددىا 

 األمريكيةكرب الشركات أاؼبستخدمُت يف  األشخاصف عدد إف 1994 و 1979وبُت عامي ، لتأسيسها األربعُت
ة معتمدة مليوف، وحل ؿبل ىذه الشركات الضخمة اؼبتداعية شركات صغَت  6111 إذل 2116تراجع بنسبة الثلث من 

   .2كثر من اعتمادىا على اؼبوجودات اؼباديةأدات الفكرية على اؼبوجو 
                                                           

1
 Basuki & Titisari Kusumawardhani, Intellectual Capital, Financial Profitability, and Productivity: An 

Exploratory Study of the Indonesian Pharmaceutical Industry, Asian Journal of Business and Accounting 5(2), 

2012, p42. 
 األعماؿس اؼباؿ الفكري يف منظمات أ، اؼبلتقى الدورل حوؿ ر ادلعرفة إدارةس ادلال الفكري )ادلعريف( يف خلق ادليزة التنافسية يف ظل أدور ر  عبد السالـ و مراد علة، بندي عبد هللا 2

 .1-9 ، ص2199ديسمرب  99-96العربية يف االقتصاديات اغبديثة، جامعة الشلف، اعبزائر، 

  

 كل سنةل 011القيمة الدفرتية مقاسة بـ 

 األصول غري ادللموسة

 القيمة السوقية كنسبة مئوية من القيمة الدفرتية

 مؤشر داو جونز -األصول ادللموسة كنسبة مئوية من األصول غري ادللموسة

http://www.sveiby.com/articles/emergingstandard.html
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اؼباؿ  رأسوعلى مدى السنوات القليلة اؼباضية شهدنا اىتماما سريعا ومتزايدا يف فهم الدور الذي يلعبو 

ف تدار أف اؼبنظمات هبب أويف الوقت نفسو كاف ىناؾ ادراؾ بنشاط اؼبنظمات اؼبختلفة،  أوجوالفكري على صبيع 
اؼباؿ  رأسعوائد على  أساسيتعتمد بشكل  األداءجديدة لقياس  أساليبـبتلف من خالؿ استخداـ  بشكل

ف أ (Accenture Economic Intelligence Unit for) الذكاء االقتصاديوحدة  أجرهتاحديثة  دراسة ففي الفكري.
94 50، منهم كرياؼباؿ الف رأس إدارةو نو من الضروري فهم أ يتفقوفالتنفيذين ن اؼبدراء م إدارةف أصرحوا ب 
 األكثرنو التحدي أصرحوا ب 13للمديرين و أنبية األكثراؼباؿ الفكري ىي واحدة من بُت التحديات الثالثة  رأس
 .1أنبية

من القرف اؼباضي وبداية  األخَتعلى مدى العقد  األعماؿاؼباؿ الفكري يف منظمات  رأس أنبيةوتظهر 
الت العاؼبية اؼباؿ الفكري على شبكة االتصا رأسمنشور ل 27000000ف ىناؾ كبو أالثالثة من خالؿ  األلفية

اؼباؿ  رأس بإنشاءهتتم  وأكاديبيةمؤسسة  40وحبدود ، 2006ؾبلد حبلوؿ عاـ  680ر حبدود (، واصدّ  األنًتنت)
وىذا ما  .2واستثماره وإدارتواؼباؿ الفكري  رأسبخاصة  أقساـ، ويف كربيات الشركات العاؼبية توجد وإدارتوالفكري 

اؼباؿ الفكري  رأسحوؿ ددة متاحة ااجملالت األكاديبية من  20ىناؾ ف أ( Serenko et al; 2009دراسة ) أكدتو
وكانت  اؼباؿ الفكري وإدارة اؼبعرفة، رأسلًتتيب الدوريات الكربى يف نقيط طريقة الت وإدارة اؼبعرفة، ومت استخداـ

الفكري  اؼباؿ رأسؾبلة  ،(Journal of Knowledge Management) ؾبلة إدارة اؼبعرفة :ىي الرئيسية الثالث التاجمل
(Journal of Intellectual Capital ؾبلة اؼبعرفة و ،)إدارة العمليات (Knowledge and Process Management)3. 

 :العناصر التاليةمن خالؿ  عللمجتم أو للمؤسسات األنبيةكن استعراض ىذه يبوبالتارل 
 عن سائرهبا ه مّيز اليت و  مّن هللا تعاذل هبا على اإلنساف من بُت الّنعم الكثَتة اليتيعترب العقل  :الرفيعة نزلةادل

   للعلم، معقل علومات، والعقلاؼبو  عارؼاؼب رصيد وبو البشري الكياف مكونات أىم من عتربي كما،  األخرىاؼبخلوقات 
الدور  وأنبيةلقرآف الكرمي، يف ا واأللبابالعقوؿ  أصحابموقع  أنبيةمن  أنبيتو فتنطلق، اؼبعرفة للفكر، وترصباف وخزينة
 الدين والدنيا. إزاءيؤديو وحجم اؼبسؤولية اؼبلقاة عليهم الذي 

 :يف ظل  ؼبنظمةا ألداءأقوى سالح تنافسي للمنظمات بقدرتو على اافظة على مستوى متفوؽ  سالح تنافسي
 االستخداـ العلمي علىوابتكاراتو على اؼبلكات العقلية و  إبداعاتوالفكري يرتكز يف  اؼباؿ رأسف، اقتصاد اؼبعرفة

 
 

                                                           
1 Göran Roos et al., Managing Intellectual Capital in Practice, Elsevier Butterworth-Heinemann, New York, 

2005, p1. 
العراؽ، ، واإلداريةادية للعلـو االقتص األنبار، ؾبلة جامعة ادلعاصرة تنافسية لبقاء ادلنظمات أداةس ادلال الفكري واستثماره أر  إدارةسعدي ؾبيد عاشور و عبد السالـ علي حسُت،  2

 .61-99 ، ص2191، 9، العدد 2اجمللد 
3 Alexander Serenko et al., A scientometric analysis of the Proceedings of the McMaster World Congress on 

the Management of Intellectual Capital and Innovation for the 1996-2008 period, Journal of Intellectual 

Capital, Vol. 10,  No. 1, 2009,  p9-10. 
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على  تعزيز قدرهتاو اؼبنظمة أداء دي إذل تعزيز ؤ تجديدة مطورة  أساليب أوخدمات  أولتقدمي منتجات ، للمعلومات

 .مقارنة باؼبنافسُت اإلبداعيةبعد زيادة قدراهتا  التكيف مع بيئة اؼبنافسة
عدد كبَت القدرة على جذب وحشد  من خالؿف اؼبنظمات تدرؾ اؼبفتاح للميزة التنافسية القابلة للبقاء أذلك بُت بتيو 

 أي( Seek out & stay)( تعمل بقاعدة PepsiCoه النقص يف اؼبواىب، فهذه شركة )من اؼبواىب يف عادل يسود
   لبناء مصرؼ كبَت من اؼبواىب من خالؽبم. مدة فبكنة أطوؿاعبيدين وحافظ على بقائهم  األفراداحبث عن 

 اؼباؿ الفكري يف ظل االقتصاد اؼبعريف موردًا اسًتاتيجياً، يشكل قوة فاعلة ؽبذا  رأسأصبح  :مورد اسرتاتيجي
ويضيف قيمة على اػبصائص التالية: مورد شبُت االقتصاد واؼبصدر الرئيسي للثروة واالزدىار، وىذا ألنو مورد يتوفر 

 .1ال يبكن تقليده بسهولة، ال يبكن إحالؿ بديل عنو بالندرة، يتسمو  للمنظمة،
 أف إذ اؼبنظمي، لألداء النهائي ادد تكوف قد الفكري اؼباؿ رأسل الفاعلة اإلدارة إف :ةالذكي ادلنظمات تأسيس 

 باستثمارات تقـو أف عليها ينبغي الذكية اؼبنظمة إذل واالنتقاؿ اليـو أعماؿ بيئة يف بالنجاح ترغب اليت اؼبنظمات
 يف العاملُت األفراد فإف لذا منافسيها، تفوؽ ومهارات بقدرات يتمتعوف أفرادا سبتلك لكي الفكرية، للموجودات مناسبة

    مهتمسؤوليا فيو تكوف والذي اؼبعريف العمل إذل التقليدي العمل من االنتقاؿ عليهم– الذكية اؼبنظمة –اليـو منظمات
عن اؼبنظمة  (Skandia)وقد عربت شركة  على عاهتم تقليل الفًتة بُت كل ابتكار والذي يليو. ، ويقع2وأعمق أوسع

 الذكية بصيغة معادلة على النحو التارل:
  + القيم + تكنولوجيا اؼبعلومات اؼباؿ الفكري رأساؼبنظمة الذكية= 

 :أحد اؼبتطلبات الرئيسية اليت هبب اعلة و االسًتاتيجية للمنظمات الف اإلدارةعد مفتاح ي حتقيق اسرتاتيجية ادلنظمة
يف صناعة قرارات اؼبنظمة، بكل ما اؼبوارد البشرية اغبديثة اليت تضطلع بدورىا االستشاري  إدارةف تعتمدىا سياسات أ

دور  مة حىت خروجهم منها دبا يعززمن شأنو توفَت وصيانة اؼبوارد البشرية النوعية وإدامة دورهتا اؼبعرفية منذ دخوؽبم اػبد
   .3االقتصاديةتيجية اؼبنظمة خدمة ػبطط التنمية واالبتكار والتطوير التنظيمي والذي يصب يف ربقيق اسًتا اإلبداعحالة 

 يشَت إذ اؼبنظمة، يف الثروة وخلق لتوليد مصدرا الفكري اؼباؿ رأس يعد :عالية وعوائد ناجحة استثمارات -
(QUIAN)  تشتق من اؼبعرفة،  اؼبضافة القيمة أرباع ثالثة أف لألعماؿ االتواالتص اؼبعلومات تكنولوجيا مدرسةمن 

 

                                                           
 .176-175 ، مرجع سابق، ص أضبد علي صاحلو  سعد علي العنزي 1
 .919، ص 2192دكتوراه يف العلـو االقتصادية، جامعة اعبزائر،  أطروحة، دور االقتصاد ادلعريف يف حتقيق ادليزة التنافسية للبنوكعامر بشَت،  2
، 122العدد ، سلطنة عماف، مسقط، اإلداري، ؾبلة ادلوارد البشرية تعزيزا لالقتصاد الوطين إدارةس ادلال الفكري يف اسرتاتيجيات وسياسات أاحلفاظ على ر نعيمي، براؽ كماؿ ال 3

 .  121-120 ، ص2010
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اؼباؿ الفكري  رأسف عوائد أ، كما 1االخًتاع لرباءات كعوائد دوالرا بليوف من أكثر (IBM) ويف عاـ حققت شركة

 تزداد دبرور الزمن بفعل اػبربة والتعلم؛
  على الطاقات االبتكارية للمنظمات بعد اكتشافها  اؼباؿ الفكري يركز رأسف :مييظالتن واالبتكار اإلبداعدعم

 بة لبيئة تنافسية دائمة التغَت.رل بناء اؼبنظمة اؼبتعلمة اؼبستجي، وبالتاوتنشيطها واافظة عليها
 :وذلك بعد  القيمة السوقية للمنظمات إصبارلمن اؼباؿ الفكري يبثل نسبة معتربة  رأسصبح أ زلدد للقيمة السوقية

بدال من اؼبؤشرات اؼباؿ الفكري  رأسعلى قيمة  عاؼبية ترتكزال األسواؽيف ىذه اؼبنظمات  لتقييمجديدة بروز معايَت 
( Microsoftة لشركة )يالسوقفعلى سبيل اؼبثاؿ القيمة . الدفًتية فقط اليت تقيم اؼبنظمات انطالقا من قيمها التقليدية
 رأسفقط، وما تبقى ىو  10اؼبادي منها اؼباؿ  رأسيشكل  2010خالؿ عاـ  أمريكيبليوف دوالر  115تقدر بػػ 

 رأسف أ إذل األخَتةاكثر البحوث والدراسات  أشارتعلى ذلك فقد  وتأكيدا. 2موجودات غَت مادية أوماؿ فكري 
 .S&P5003شركات مؤشر السوقية ل من القيمة 80 إذل 75اؼباؿ الفكري يساىم دبا يعادؿ من 

 
 S&P500ادلال الفكري من القيمة السوقية لشركات مؤشر  رأس ونسبة من (:3.2الشكل رقم )

 
Source: Stevo Janošević et al., Intellectual Capital and Financial Performance in Serbia, 

Knowledge and Process Management, Vol. 20, N.1, 2013, p4. 

 
 

                                                           
 .919، ص مرجع سابقعامر بشَت،  1
 .991 ، ص2199، القاىرة، مصر، اإلدارية، اؼبنظمة العربية للتنمية يف ادلنظمات احلديثة اإلبداعيةات س ادلال الفكري ودوره يف تنمية القدر أر سادل مفتاح بن قبمة،  2

3 Stevo Janošević et al., Intellectual Capital and Financial Performance in Serbia, Knowledge and Process 

Management, Vol. 20, N.1, 2013, p3. 

 صوؿ ملموسة الا

 لموسة غَت اؼبوؿ صاال
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 غبديث إذل إهباد السبيل األمثل إلشباع حاجات ورغبات يسعى الفكر التنموي ا :ادلستدامةالتنمية  حتقيق

اجملتمعات دوف ىدر حق األجياؿ اؼبستقبلية يف ربقيق ذلك، من خالؿ إرساء معادل التنمية اؼبستدامة باعتبارىا 
مروراً منظومة تشمل كال من التنمية االقتصادية والتنمية االجتماعية وضباية البيئة بشكل يهتم بالفرد وتنتهي بالعادل 

اؼبتبناة من طرؼ  يستلـز تكييف السياسات واالسًتاتيجيات تجسيد وبلوغ غايات التنمية اؼبستدامةلو  .باجملتمع
وخربة  دمج مهاراتب وذلك ، واستثمارىا بكفاءة وفعاليةاإلنتاجعوامل امتالؾ وحيازة  منظمات األعماؿ من خالؿ

واليت تشكل يف ؾبملها عناصر  بتكارية والتقنيات التكنولوجية اؼبتطورةأدوات اؼبعرفة الفنية واالالعاملُت واالعتماد على 
 اؼباؿ الفكري. رأس

 وعناصره الفرعية ادلال الفكري رأس مكوناتادلطلب الثالث: 
، واليت تشكل يف ؾبملها مباذج فكرية اؼباؿ الفكري رأسل تقدمي تصنيفاتاجتهد العديد من الباحثُت يف 

 :نورد فيما يلي أشهرىا، لوالعناصر  أوربديد عدد من اؼبكونات  إذل ىذه النماذج هتدؼ وكانت
  (Skandia Navigator)سكانديا شركة ادلالح ل منوذج-1

 الذي استعارتو من اؼبالحة، ويعٍت( Navigator) مبوذج اؼبالح 1994 سنة( Skandia) شركة ابتكرت
 أما ،اؼباؿ الفكري رأسو  ،اؼباؿ اؼبارل رأس إذلؼبنظمة ماؿ ا رأسالتامة باؼبوضوع، حيث قسمت  اإلحاطة أو اإلحبار

الًتكيز على ؛ (Human Focus) عناصر ىي: الًتكيز على العنصر البشري أربعةاؼباؿ الفكري فاعتربتو مكونا من  رأس
 Renewal) الًتكيز على التجديد والتطوير؛ (Process Focus) الًتكيز على العمليات؛ (Focus Customer) الزبوف

and Development Focus). ايطة باؼبنظمة، حبيث  وقت واحد وضمن البيئة ومت دراسة ىذه اؼبكونات صبيعا يف
اؼبستقبل لتحسُت وتطوير  جل استشراؼأاضر من ف تستفيد من التجارب اؼباضية وتسقطها على الوقت اغبأيبكنها 

 ، آخذة يف االعتبار عوامل البيئة اػبارجية. أدائها
يشبو اؼبنزؿ يبثل البعد اؼبارل فيو السقف، والبعد الزبوين والعمليايت  ينظر إذل ىذا النموذج بوصفو يبكن أف

 أساسوىو  األرضيةالبعد اؼبتعلق بالتجديد والتطوير فيمثل  أمايبثالف اعبدراف، والبعد البشري يبثل روح اؼبنزؿ، 
 .1استدامة نشاط اؼبنظمة

 
 
 
 
 

                                                           
1 Leif Edvinsson, Developing Intellectual Capital at Skandia, Long Range Planning, Vol. 30, No. 3, 1997, p371. 
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 Skandia ةشرك منوذج(: 4.2الشكل رقم )

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Source: Leif Edvinsson, Developing Intellectual Capital at Skandia, Long Range Planning, 

Vol. 30, No. 3, 1997, p371 

 
قاـ (، Market Valueواظبتو مبوذج القيمة السوقية )الح اؼبشركة بتطوير مبوذج القامت  1997ويف سنة 

اؼباؿ  رأس فكري، وقسمالاؿ اؼب رأسارل و اؼباؿ اؼب رأس إذلماؿ اؼبنظمة  رأس حيث قسم ( Leif Edvinssonبتطويره )
  :إذلالفكري 

 اؼبتطورة هارةاؼبو  اإلبداعية القدرات ذوي من اؼبؤسسة يف العاملُتلدى  عن اؼبعرفة اؼبشًتكة يعرب :اؼباؿ البشري رأس -
 اؼبهاـ. تأديةوالقادرين على 

 أو هنائي مؤقت بشكل أعضاؤىا يًتكها أف بعد اؼبؤسسة يف باقية تظل اليت اؼبعرفة ذلإ يشَت اؼباؿ اؽبيكلي: رأس، 
أي  أو، التنظيمية اؽبياكل ،براءات االخًتاع، العالمات التجارية ،ياتؾبالرب  ،البيانات قواعد، األجهزة ويكوف ـبزنا يف:

 نبا:  عنصرين من يتكوف اؽبيكلي اؼباؿ رأس أفو  ،العاملُت إنتاجيةشيء آخر من القدرة التنظيمية اليت تدعم 
 الذيو  زبائنال ماؿ رأسو  ؛االتصاالت تكنولوجياو  اؼبعلومات، ونظم اؼبؤسسة ثقافة يتضمن والذي التنظيمي اؼباؿ رأس

 .زبائنال ودعم تلبية حاجات ،زبائنال مع العالقات يتضمن
  :إذل اؿ التنظيمياؼب رأس سمقو 
 .والنشر التصميم حقوؽو  الخًتاعا براءات يتضمن :اإلبداعماؿ  رأس -
 .العمل نظمو  التقنيات: اؼباؿ العمليات رأس  -
 

 ادلستقبل

 ادلاضي

 بيئة التشغيل

الًتكيز على  اغباضر
 العنصر البشري

 الًتكيز على اعبانب اؼبارل
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الًتكيز على 
 العمليات

 الًتكيز على التجديد والتطوير
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 Skandiaشركة منوذج القيمة السوقية ل(: 5.2الشكل رقم )

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

  
Source: Bernard Marr et al., Intellectual capital-defining key performance indicators for 

organizational knowledge assets, Business Process Management Journal, Vol.10, No.5, 2004, 

p556. 

 

 Brookingمنوذج -2
 البشػرية، األصػوؿ :ثلػت يفسب أساسػية عناصػر أربعػة إذل الفكػري اؼبػاؿ رأس 1996 سػنة(Brooking)  قسػم

       تػدخل الػيت اؽبامػة العناصػر مػن العديػد يػربزفػالنموذج  السػوؽ، أصػوؿ، الفكريػة اؼبلكيػة أصػوؿ التحتيػة، البنيػة أصػوؿ
 تعطي قوة خارجيػة للمنظمػة السوقية فاألصوؿاؼبؤسسات،  من كثَت تتجاىلها واليت الفكري اؼباؿ رأس مكونات ضمن
 البشػػرية تتمثػػل يف اؼبػػوارد البشػػرية الػػيت تعمػػل داخػػل اؼبنظمػػة  واألصػػوؿالعمػػالء والعالمػػات التجاريػػة ومنافػػذ التوزيػػع، مثػػل 
التجاريػػػة وبػػػراءات االخػػػًتاع مػػػن خػػػربات ومعرفػػػة وقػػػدرات، وحقػػػوؽ اؼبلكيػػػة الفكريػػػة تتمثػػػل يف العالمػػػات  يبلكونػػػو ومػػػا

اء مهامهػػػا مثػػػل الثقافػػػة ىػػػي األصػػػوؿ الػػػيت سبكػػػن اؼبنظمػػػة مػػػن أدالبنيػػػة التحتيػػػة  وأصػػػوؿاالخػػػًتاع )التصػػػميم(،  وحقػػػوؽ 
 مات.وقواعد بيانات العمالء ونظم االتصاؿ وتكنولوجيا اؼبعلو التنظيمية 

 
 
 
 
 

  القيمة السوقية

 رأس اؼباؿ الفكري رأس اؼباؿ اؼبارل

 س ماؿ العملياتأر  رأس ماؿ االبداع

 رأس ماؿ التنظيمي  رأس ماؿ الزبائن

 س اؼباؿ البشريأر  يس اؼباؿ اؽبيكلأر 
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 Brookingحسب  ادلال الفكري رأسادلكونة ل األصول(: 6.2الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Source: Annie Brooking, Intellectual Capital: Core Asset for the third Millennium 

enterprise, First edition, International Thomson Business Press, London, 1996, p13-16. 

 

  Sveibyغري ادللموسة لـ  األصولراصد  منوذج-3
جملموعة  مستشارابينما كاف يعمل  1980سنة  اؼباؿ الفكري رأسبتطوير مبوذج ل Sveiby))قاـ 

(KONRADالسويدية، من خالؿ اؼبيزانية غَت اؼبرئية )، واؼبالية للمنظمة يف  اؼبادية األصوؿ استدامةستخدـ لشرح ا
 The Intangibleغَت اؼبلموسة" ) األصوؿاظباه "راصد  ،1غَت اؼبلموسة األصوؿوف مدعوما من يكوالذي اؼبيزانية 

Assets Monitor اؼبلموسةغَت  األصوؿ وقسم ملموسة، َتغ وأصوؿملموسة  أصوؿ إذل(، فقد قسم القيمة السوقية   
 جي.اػبار  اؽبيكل ،الداخلي اؽبيكل العاملُت، كفاءة :ىي أساسية أجزاء ثالثة إذل

 
 
 
 
 

                                                           
1 Nermien Al-Ali, Intellectual Capital Management: Step-by-Step, John Wiley & Sons, Inc, Canada, 2003, p33. 

 رأس اؼباؿ الفكري

أصوؿ اؼبلكية  أصوؿ البنية التحتية أصوؿ السوؽ
 الفكرية

 األصوؿ البشرية

 اػبربة اؼبًتاكمة 

 قدرات ابتكارية 

  قيادة 

  مهارات
 يةتنظيمية وادار 

 

 ثقافة اؼبنظمة 

  طريقة تقييم
 اػبطر

 اؽبيكل اؼبارل 

 قواعد البيانات 

 نظم االتصاؿ 

  العالمات
 التجارية

 األسرار التجارية 

 براءات االخًتاع 

 حقوؽ التصميم 

 حقوؽ النشر 

  العالمات
 التجارية

 والء اؼبستهلك 

 منافذ التوزيع 

  العقود
واالتفاقيات 

مثل: الًتاخيص 
 واالمتيازات
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 Sveibyلـ  غري ادللموسة األصولراصد  منوذج (:7.2الشكل رقم )

 
 
 
 
 

 
 

Source: José María Viedma Martí, In Search of an Intellectual Capital Comprehensive 

Theory, Electronic Journal of Knowledge Management, Vol.5, Issue.2, 2007, p246. 

 
 ( Balanced Scorecardادلتوازن ) ألداءامنوذج بطاقة -4

استعملت كنظاـ للتخطيط  واليت 1996اؼبتوازف يف عاـ  ألداءا( بتطوير بطاقة Norton & Kaplanقاـ )  
 األداءغَت اؼبلموسة ضمن مقاربة بطاقة  األصوؿمرة دمج مفهـو  ألوؿفقد مت  .األداءاالسًتاتيجية ولتقييم  ارةواإلد

 :، ىي1ىامة منظورات أربعة منرؤية اؼبنظمة يح للمديرين اؼبتوازف، واليت تت
 اؼبنظور اؼبارل 
 منظور الزبوف 
  الداخلية األعماؿمنظور عمليات 
 منظور التعلم والنمو 

  .، اؼببادراتاألىداؼوقد مت دراسة كل منظور منها يف ضوء العناصر التالية: الغايات، اؼبقاييس، 
 الراىن للوضع مشولية رؤية يقدـ أنو ىو النماذج من غَته اؼبتوازف عن األداء بطاقة مبوذج يبيز ما أف القوؿ ويبكن

 القيمة. تكوين عمليات سياؽ ضمن ملموسة وغَت ملموسة قيمة من تصفو أنشطتها ما حيث من وذلك للشركة،
 
 
 

                                                           
1
 Bouguesri Sarra & Benabou Djillali, Intellectual capital and Business Performance in Algerian Companies, 

Academia Arena, 7(6), 2015, p19. Available from: 

http://www.sciencepub.net/academia/aa070615/002_28717aa070615_17_25.pdf, accessed September 22, 2016. 

 لكيةحقوق ادل
 )القيمة الدفًتية(

 صوؿ اؼبلموسة األ
 ناقص الديوف الظاىرة

 االصول غري ادللموسة

 اذليكل اخلارجي
)العالمات التجارية، 
العالقات مع الزبائن، 
 العالقات مع اؼبوردين(

 اذليكل الداخلي
لشكل ادارة، اؼبنظمة: اإل
نظمة، اؼبواقف، القانوين، األ

 البحث والتطوير، الربؾبيات 

 فاءة العاملنيك
 )التعليم، اػبربة(

 

http://www.sciencepub.net/academia/aa070615/002_28717aa070615_17_25.pdf
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 (BSC) ادلتوازن األداءمنوذج بطاقة  (:8.2الشكل رقم )

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source: Robert S.kaplan  & David P.Norton, Balanced Scorecard, Harvard Business School 

Press, 1
st
 edition, Boston Massachusetts, (September 1, 1996), p9. 

 
  Sullivan منوذج-5

اؼباؿ البشري  رأس: إذلاؼباؿ الفكري  رأس( Sullivan) ، حيث قسمأمريكاشهر مبوذج يستخدـ يف أوىو   
تكوف من: اػبربة، معرفة الذين يعملوف يف اؼبنظمة، وي األفراداؼباؿ البشري يشمل  رأسف أ وأوضحالفكرية،  ؿواألصو 
الفكرية فتتكوف من: الربامج، االخًتاعات، العمليات، قواعد البيانات،  األصوؿ أما ؛اإلبداع، اؼبهارات، الكيفية

مات وتتكوف من: اغبماية، حقوؽ النشر، العال الفكرية األصوؿكز نو اعترب اؼبلكية الفكرية مر أ إال. اتالوثائق، الرسوم
  التجارية. األسرارالتجارية، 
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 عمليات االعمال الداخلية
ارضاء شركائنا وزبائننا، ما 

اليت  االعماؿ عمليات ىي
 ؟ هبب التفوؽ فيها

 الزبون
لتحقيق رؤيتنا، كيف 

ظهر ينبغي علينا أف ن
 ؟ لزبائننا

 التعلم  والنمو
لتحقيق رؤيتنا، كيف 

افظ على قدرتنا على كب
 ؟ تحسُتالو  تغيَتال

 

 الرؤية 
 واالسًتاتيجية
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  Sullivan(: منوذج 9.2الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Source: Patrick H.Sullivan, Profiting from Intellectual Capital: extracting value from 

innovation, John Willy  Sons, Inc, New York, 1998, p22. 

 
 (ASTDللتدريب والتطوير ) األمريكيةاجلمعية  وذجمن-6

 :ىي أساسية عناصر أربعة يتضمن الفكري اؼباؿ رأسل تصنيفبوضع  اعبمعيةقامت    
 البشري اؼباؿ رأس. 
 العمليات ماؿ رأس. 
 اإلبداع ماؿ رأس. 
 العمالء ماؿ رأس. 

 لكل الفرعية العناصر مع الفكري اؼباؿ رأسل اؼبكونة العناصر إذل اإلشارةؿ من خال بالشموؿ، يتسمىذا النموذج ف
 بُت وتكامال ترابطا ىناؾ أف، كما البشرية اؼبوارد من العائد عظيملت والتدريب التعليم بُت اعبمع ضرورة، و منها مكوف

 زيادة يف يساىم التسويقية فرصال واستغالؿ اعبديدة اؼبنتجات تقدمي إف حيث العمالء، ماؿ رأسو  اإلبداع ماؿ رأس
 .للمؤسسة التنافسية القدرات تدعيم إذل يؤدي الذي األمر العمالء ماؿ رأس تنمية وبالتارل اؼببيعات

 رأس ادلال البشري
 اػبربة

 معرفة الكيفية

 اؼبهارات

 االبداع

 االصول الفكرية
 الوثائق

 الرسومات

 الربامج 

 قواعد البيانات    

 االخًتاعات       

   العمليات
 

 ادللكية الفكرية                     
   الخًتاعبراءات ا

 حقوؽ النشر
 العالمات التجارية

 التجارية األسرار
 اغبمايات
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 ادلال الفكري رأسدلستويات  (ASTD)للتدريب والتطوير  األمريكية(: تصنيف اجلمعية 2..1الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .35 ، ص2008 القاىرة، السحاب، دار ،1ط ،معاصرة إدارية انطالقة :الفكري ادلال رأس السعيد، ؿبمد ىاين ادلصدر:
  Stewart منوذج-7

و حػػدد أنػػ إذ، اؼبػػاؿ الفكػػري رأسالػػيت تناولػػت موضػػوع  األدبيػػاتيف  شػػيوعاً واسػػتخداماً  األكثػػروىػػو التصػػنيف 
 : ثالثة عناصر رئيسية يف األساسية مكوناتو

 ؛اؼباؿ البشري رأس   
 ؛ؿ اؽبيكلياؼبا رأس  
 اؼباؿ الزبوين رأس. 

اؼباؿ  رأسف إعية، فحسب النموذج فسابقة ؾبموعة من العناصر الفر ال مكوف من اؼبكوناتويتضمن كل 
         خالؿ اؼبعرفة واػبربات واؼبهاراتلالبتكار والتطوير يف اؼبنظمة، من  األساسيكبَتة كونو اؼبصدر   بأنبيةالبشري وبظى 

زبائن وسبكُت اؼبنظمة من اغبلوؿ العملية اؼبناسبة لتلبية متطلبات ال إلهبادزمة اللا ،األفرادمتع هبا واؼبعنويات اليت يت
ة وتعزيزىا يف اؼبوجودات اؼباؿ اؽبيكلي يتضمن القدرات التنظيمية للمنظمة من خالؿ نقل اؼبعرف رأسف أو البقاء، 
      ىمرضا زيادة خالؿ من الزبائن، مع اؼبؤسسة تقيمها اليت العالقات يف مثلتي اؼباؿ الزبائٍت رأساؽبيكلية، و الفكرية 

 وإهباد مقبله من اؼبقدمةي الشكاو  إذل واالستماع مدبقًتحاهت االىتماـ طريق عن ،مهب االحتفاظ ومدى ،مووالئه
 .ؽبا الناجعة اغبلوؿ

 رأس اؼباؿ الفكري

 لبشريرأس اؼباؿ ا رأس ماؿ االبداع ماؿ العمليات رأس رأس ماؿ العمالء

  ،معارؼ: التعليم
فاعلية نقل التعليم 

 والتدريب

  مهارات: تنوع
اؼبهارات، الوقت 

 اؼبستنفذ يف التدريب

  كفاءات: خربة
داء، االجور األ

 واغبوافز

  قدرة ابداعية: حقوؽ
النشر، عدد براءات 

 خًتاعاإل

  :منتجات جديدة
استغالؿ الفرص، 

اؼببيعات يف السنوات 
 اػبمس االخَتة.

 

 تنفيذعمليات : 

  تقنيات: تكنولوجيا
اؼبعلومات، ازباذ 
 قرارات اسًتاتيجية

  نظم العمل: العالقة
 بُت العاملُت

  :مقدار االنفاؽ على
نفاؽ الفٍت اإل

 داري.نفاؽ اإلواإل

  العالقات مع
العمالء: تلبية حاجات 

 العمالء، دعم العمالء
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 Stewartادلال الفكري حسب  رأستصنيف (: 11.2الشكل )

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 العربية اؼبنظمة ،عليو احملافظة وأساليب قياسو طرق :الفكري ادلال رأس صاحل، علي أضبد و اؼبفرجي حوشحر  عادؿادلصدر: 

 .88 ص ،، القاىرة، مصر2008 اإلدارية، للتنمية
 
 منوذج ادلعاين وزمالؤه-8

لي، اؼباؿ اؽبيك رأسمكونات ىي:  أربعةاؼباؿ الفكري، يشمل  رأساقًتح اؼبعاين وزمالؤه تصنيفا جديدا ل
اؼباؿ  رأس أجزاءحد أاؼباؿ الزبوين  رأساؼباؿ النفسي، حيث اعتربوا  رأساؼباؿ االجتماعي، و  رأس، و اؼباؿ البشري رأسو 

كن حصره يف العالقة مع كثر فبا يبأالزبوين يشمل  ؿاؼبا رأسصبح أتتطور، و  أخذتليو إف النظرة االجتماعي، أل
اؼباؿ الزبوين  رأسيشمل العالقات الداخلية واػبارجية للمنظمة، ف اؼباؿ االجتماعي الذي رأسحيث ظهر الزبائن، 

 . 1اػبارجية األطراؼيعترب جزءا من عالقة اؼبنظمة مع 
 رأسربه البعض جزءا من تللعاملُت يف اؼبنظمات، ويع ةيتطور مفهـو جديد يتعلق باغبالة النفسي أبد ومن ىنا

 ، القدرة على اؼبقاومة.األملف من: التفاؤؿ، الثقة، اؼباؿ النفسي الذي يتكو  رأساؼباؿ الفكري، وىو 
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 رأس اؼباؿ اؽبيكلي

 رأس اؼباؿ الفكري

 رأس اؼباؿ الزبائٍت رأس اؼباؿ البشري

 معرفة العاملُت 

 خربات العاملُت 

 مهارات العاملُت 

 معنويات العاملُت 

 براءات االخًتاع 

 حقوؽ النشر 

 العالمة التجارية 

 مقاييس النوعية 

 قواعد اؼبعلومات 

 رضا الزبوف 

 والء الزبوف 

 االحتفاظ بالزبوف 

 سبكُت الزبوف 

 مشاركة الزبوف 
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 "ادلعاين وزمالؤه" حسب ادلال الفكري رأس(: مكونات 12.2الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 

 .261 ، ص2199، األردفر والتوزيع، للنش إثراء، 9، طادلعرفة إدارةناصر ؿبمود سعود جرادات وآخروف، ادلصدر: 
 

ف معظم الباحثُتإاؼباؿ الفكري ف رأسمكونات  طار ربديدأويف 
الثالثة  حوؿ اؼبكونات متفقوفالذين تناولوا مكوناتو  

 التالية:
ىم اؼبوارد اليت تعتمد عليها أاؼباؿ الفكري يعترب من  رأسمكونات  كأحداؼباؿ البشري   رأس :ادلال البشري رأسأ.

نو روح أوقد وصف من قبل الكثَتين على . 1على اؼبيزة التنافسية وفعاليتها، وبالتارل اغبصوؿ كفاءهتااؼبنظمة لتحسُت  
 Edvinssonفقد وصفو ) .واالبتكار اإلبداعيعد ؿبرؾ  ألنواؼباؿ الفكري،  رأسالشركة وىو العنصر اؽباـ يف مكونات 

 Maloneف دمة ال تكوّ  ف عدد العاملُت وسنوات اػبأو  ،2نو ؾبموع مهارات، خربات، ومعرفة العاملُت يف الشركةأ( ب
 رأسهبب البحث عن العاملُت اؼبتميزين وجذهبم، ف وإمباحاظبة يف سبيز اؼبنظمة وتفوقها على اؼبنظمات اؼبنافسة  أبعاد

تمثل جبميع اؼبوارد البشرية ذات اإلمكانيات اؼبتميزة على شغل الوظائف اإلدارية والفنية، واليت لديها ي اؼباؿ البشري
على التجارب و بتكارية والتفوقية، وتشتمل على معارؼ العاملُت اؼبتطورة وخرباهتم اؼبًتاكمة القدرات اإلبداعية واال

  رأسف أو . 3اغبياتية والعملية ومهاراهتم التقنية والفنية، فضاًل عن رضاىم ومعنوياهتم وسباسكهم كفريق عمل متكامل
 

                                                           
 اليت أمكن االطالع عليها:  األحباث 

Stewart (1997), Uadiale  Uwuigbe (2011), Bontis et al. (2000), Sanchez et al.(2006), Mertins et al.(2006), Weziak 

(2007), Kok (2007), Hung Hsueh (2007), Ahangar, Johnson (1999), Roos et al.(2005), Ahmadi et al. (2011), Esther 

Hormiga et al. (2010), Rohana Ngah et al. (2011), Khalique et al. (2011), Chen and Lin (2004), Wall et al. (2004), 

Cabrita (2009), Shaari et al.(2010), Akbar Bhatti  and Zaheer (2014),  ،(.2196) حامد كرمي اغبدراوي 
1  Magdi El-Bannany, Op.cit, p487. 
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 رأس اؼباؿ الفكري

 رأس اؼباؿ اؽبيكلي
  األنظمة 

  الرباءات 

  قواعد البيانات 

 رأس اؼباؿ البشري
   التعليم 

  التدريب 

  اػبربة 

  اؼبهارة 

 رأس اؼباؿ االجتماعي
  العالقات الداخلية 

  العالقات اػبارجية 

 النفسيرأس اؼباؿ 
  التفاؤؿ 

  الثقة 

  األمل 

  القدرة على اؼبقاومة 
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   جديدة مهارة أية إضافة فإلتارل فباو  .1بالعاملُت لديها اؼباؿ البشري ببساطة يبثل الرصيد اؼبعريف الفردي للمنظمة فبثال

دبا يضمن  أدائهاربسُت  يف ويساىم نظمةاؼب إذل حقيقية إضافة يشكل ذلك فإف جديدةمعارؼ  ماكتساهب أو ُتعامللل
 تاجيتوإنف منحٌت أ، وىي األمواؿاؼباؿ البشري يتميز بسمة ال تتوافر يف غَته من رؤوس  رأسف واستمرارىا، مبوىا

ف بتوقف عمره الزمٍت، يتجدد مع تغَتات العصر، ولن يتوقف عمره اؼبعنوي أخربتو ومهارتو، و  يتصاعد بنفس منحٌت
 وعاتق ىذ يقع علإماؿ حقيقي،  رأستعترب  اؼبورد البشريف أكما   .2نو ال ىبضع لقانوف اؼبنفعة اؼبتناقصةأومعٌت ذلك 

الذي ال سًتاتيجي والتطوير االمصدر االبتكار  تكار، فهو يعتربمن خالؿ عمليات االبللمنظمة  إضافةتقدمي 
ذا كاف ىناؾ أ براءات اخًتاع وعالمات ذبارية إذل االبتكاراتل يربو اؼباؿ البشري ىو القادر على  رأسف أينضب، و 

 إنتاجأداة اعتباره باؼباؿ البشري  رأس أنبيةفتكمن  .والبنية التحتية مساعدة مثل الربامج وقواعد البيانات أخرىعناصر 
  .3للشركةعلى أسية يف السوؽ وبالتارل قيمة ميزة تناف إذللرفع من جودة اػبدمات اؼبقدمة للزبائن، قد تؤدي لىامة 
وقد  ،4اؼبنزؿ يف اؼبساء إذلوىو اؼبعرفة اليت ال تذىب  نو العمود الفقري للمنظمةأوصف ب :ادلال اذليكلي رأسب.

بنفس ولكنها  الدراساتـبتلفة يف العديد من  اؼباؿ الفكري تسميات رأست مكونا دكأحاؽبيكلي   اؼباؿ رأس أعطي
 رأسف .5اإلبداعماؿ  رأسيتشابك مع  أيضاماؿ اؼبنظمي وىو  رأسماؿ العمليات، و  رأسف يكوف أفيمكن اؼبعٌت، 

التنظيمية، بيانات، اؼبخططات  تشمل قواعد الواليت اؼباؿ اؽبيكلي يشمل صبيع اؼبخازف غَت البشرية للمعرفة يف اؼبنظمة،
يلعب دورا ، وبالتارل فهو 6على من قيمتو اؼباديةألشركة ي شيء قيمتو باأو  اإلجراءاتيجيات، العملية، االسًتات األدلة

     ىياكل يف هبا واالحتفاظ اكتساهبا يتم اليت اؼبعرفةنو أويعرؼ كذلك على باؼبنظمة،  وإدارهتايف خلق اؼبعرفة  أساسيا
 اؼبؤسسة قدرة ددووب واػبدمات، السلع يف اؼبوجودة واؼبعارؼ اؼبلموسة، اؼبادية أصوؽبا ويف اؼبؤسسة وإجراءات ةوأنظم

 اليت الفكرية، باؼبلكية يسمى دبا اؼبتمثلة واالبتكار اإلبداع نتائج خالؿ من الفعلي الواقع إذل واػبربات اؼبعارؼ نقل يف
  .7اخل ... والتنظيم القيادة أسلوب ذبارية، عالمة ليف،والتأ النشر حق اخًتاع، براءة يف تنعكس
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  أييعرب عن ىيكل ونظاـ اؼبؤسسة،  ألنواؼباؿ البشري  رأسل األمثلاالستخداـ  أساساؼباؿ اؽبيكلي ىو  رأسو 

   الفعلي، لواقعا إذل اؼبؤسسة يف العماؿ عند اؼبتوفرة واػبربة واؼبهارة اؼبعرفة وتوظيف ونشر نقل يف اؼبؤسسة قدرة عن يعرّب 
   ولديو واؼبسؤوليات، الصالحيات وواضح مالئم تنظيمي ىيكل وجود خالؿ من يتم والنشر التوظيف أو النقل وىذا

اؼباؿ اؽبيكلي يتكوف من ؾبموعة من عناصر  رأسف إوبالتارل ف .1اؼبؤسسة يف واػبربة واؼبهارة اؼبعرفة تطبيق يف الكفاءة
 والبد من تركيبها فيما بينها بشكل  يف اؼبؤسسة اؽبيكل والنظاـ اليت تبٌت وتتطور  عنتعرب اليتاؼبًتابطة بشكل وثيق 

 اؼبعرفة وتوليفها لتطوير منتجات اؼبنظمة.  إنشاءمن القياـ دبهامهم يف  األفرادلتمكُت صحيح 
، فهو يستحوذ عليو أوف يثبت بشكل رظبي أاؼباؿ اؽبيكلي يبكن  رأسف إاؼباؿ البشري ف رأسوعلى خالؼ 

ماؿ ىيكلي قوي  رأسعندما سبتلك اؼبنظمة ، و 2ف يعاد توليده ومشاركتوأ، ويبكن لإلبداع لألفراداؼبناسبة  األرضيةيبثل 
اؼباؿ البشري ػبلق قيمة للمنظمة،  رأسقادرة على استخداـ مالئمة  أعماؿتتمكن من توفَت بيئة  فإهناومتماسك 

 آالت، من اإلنتاج مدخالت نفس لديهما مصنعُت وجود عند" :بالقوؿ ذلك (Huseman & Goodman) حويشر 
 اآلخر، من قباحا أكثر اؼبصنعُت أحد يكوف النتائج ويف لألعماؿ، الضرورية العناصر وكل ومديرين، وسكرتَتات،

 .3"اؽبيكلي ماؿ رأس إذل ذلك جعَت ف
اؼباؿ  رأسي، و الجتماعاؼباؿ ا رأسيطلق على ىذا اؼبكوف العديد من التسميات منها:  :عالقايتادلال ال رأسج.

حد كبَت  إذلتعتمد  كأنظمةمعزولة ولكن   أنظمةف الشركات ال تعترب أيقـو على فكرة اؼباؿ الزبائٍت،  رأساػبارجي، و 
الثروة اؼبتمثلة يف عالقات اؼبنظمة مع زبائنها، وكذلك حقوؽ ملكية  نوأى عالقتها مع بيئتها، ويعرؼ على عل

قة الزبائن باؼبنظمة ووالئهم ؽبا، ويف ظل العالقة التبادلية بُت اؼبنظمة والزبوف، فإف قواعد العالقة العالمات التجارية وث
التقليدية ذات االذباه الواحد قد ألغيت وحلت ؿبلها العالقة ذات االذباىُت مع اافظة على عالقات متبادلة 

 لزبوف ذا الوالء يبثل أصاًل آخر من أصوؿ اؼبنظمة وجزءا  مستمرة، ويف ىذا السياؽ من العالقات اليت زبلق القيمة فإف ا
مثل العالقة مع  شركةنو صبيع اؼبوارد اؼبتعلقة بالعالقات اػبارجية للأعلى كذلك ويعرؼ   .4من حقوؽ ملكية اؼبنظمة

 . 5لدائنُت...اخلاؼبستفيدة مثل اؼبسانبُت وا األطراؼمع بعض  تهااء يف البحوث والتطوير وعالقالعمالء واؼبوردين والشرك
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اؼباؿ توليد القيمة من خالؿ العالقات ليس فقط العالقات مع الزبائن واؼبوردين  رأسلذلك يتضمن ىذا النوع من 

ماؿ العالقات مصدر  رأسويعترب  .1اؼبصلحة على الصعيدين الداخلي واػبارجي أصحابواؼبسانبُت ولكن مع صبيع 
عن طريق تلبية ...اخل األسواؽاخًتاؽ  أوتطوير اؼبنتجات لواالبتكار  إلبداعابعملية اؼباؿ الفكري فيما يتعلق  رأسل

ومن شبة  إرضائهم إذلاغبلوؿ الناجعة لشكاويهم بالسرعة اؼبمكنة وصوال  وإهباد رغبات الزبائن واالستماع ؼبقًتحاهتم
، كما القة اؼبؤسسة مع زبائنهايف ظل ع االحتفاظ هبم لتحقيق مزايا تنافسية تعزز من قدرة اؼبؤسسة على خلق القيمة

 يبكن اؼبؤسسة من ربسُت موقعها التنافسي )اجملتمع( اؼبصاحل اػبارجيُت واألصحاباؼبوردين  مع ف تدعيم العالقاتأ
عن طريق  األرباحيف ظل عالقة اؼبؤسسة مع بيئتها، فتنعكس اؼبفاىيم السابقة يف ااسبة اؼبالية اليت تعرب عن تعظيم 

اؼباؿ الفكري ووبولو  رأساؼباؿ العالقات يربر  رأسف، قيمة السهم( يف ظل عالقة اؼبؤسسة مع اؼبسانبُتخلق القيمة )
 منظمي. وأداءقيمة سوقية  إذل

 وعناصره الفرعية  ادلال الفكري رأس مكوناتالتعليق على مناذج ادلطلب الرابع: 
 مكوناتيف ثالث  أساسيتنحصر بشكل  الفكرياؼباؿ  رأسف مكونات أاؾ اتفاؽ بُت ـبتلف النماذج على ىن -

 .اؼباؿ العالقايت رأساؼباؿ اؽبيكلي، و  رأساؼباؿ البشري، و  رأس :ىي

النضج العلمي اؼباؿ الفكري يعكس مدى  رأسىذا القدر من االتفاؽ بُت الدراسات اليت تناولت مكونات  -
 .اؼباؿ الفكري رأسطار اؼبفاىيمي لوالتطور يف ؾباؿ اإل

   تلف النماذج، والفرؽف ىناؾ فروقا يف ؿبتوى تلك اؼبكونات بُت ـبأ إذلوؿ اؼبكونات الثالثة مع وجود اتفاؽ ح -
عناصره كوف لو اؼباؿ الزبائٍت دب رأس أفردتماذج ليو النموذج، فبعض النإمن االفًتاض الذي يستند  ينشأ أحيانا
 اؼبالح لشركة ومبوذج ،(ASTD) للتدريب والتطوير األمريكيةمعية اعبو  (Stewart) مبوذجمثل  الفرعية

((Skandia  هم مع العالقات طبيعة تغَت وكيفية للمنظمة مضافة قيمة خلق يف زبائنال ماؿ رأس بدورالذي يعًتؼ
 ، بينما مبوذج2ىي نوع العميل واؼبدة والدور والدعم والنجاح الزبائن ماؿ رأسب رات خاصةمؤشطبس  فوفر

(Sveiby)  ف أ دبكوف مستقل، وىذا ال يعٍت ائٍتاؼباؿ الزب رأسدل يفرد(Sveiby ) اؼباؿ الزبائٍت بل  رأسيغفل
     كأصوؿ ألنبيتو، ونظرا األخرىليو النموذج، وىو يدخل يف اؼبكونات إالذي يستند  األساسيهبعلو االفًتاض 

كوناتو وليس بالعمالء، فهو اغباكم على كل مفردات النموذج وم عن عالقة اؼبؤسسة الناذبة األصوؿ أي عالئقية
 .3مكوف من اؼبكونات
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         مسانبة مهمة يف ؾباؿ ربديديعترب  وبالتارل ماؿ الزبائن. رأسيعاب عليو افتقاره ؼبكوف ( Sullivan)مبوذج  -
عناصر رأس اؼباؿ الفكري من خالؿ التأكيد على الطبيعة النسبية بالدرجة األوذل لرأس اؼباؿ البشري الذي 

 ة إلنشاء ملكية فكرية للمنظمة يف ظل رؤية واسًتاتيجية الشركة؛ يستخدـ األصوؿ الفكري

، وبالتارل باالعتماد على اؼباضي ستقبليعترب منهجا لرسم مسار اؼبنظمة كبو اؼب( Skandia)اؼبالح لشركة  مبوذج -
 .لتشخيص عوامل ضعف اؼبنظمة أداة أواسًتاتيجية للتخطيط،  كأداةيبكن اعتماده  

اؼباؿ البشري وىو العمل  رأسىم العناصر اددة لكفاءة أعنصر حيوي من  إذلَت يش( Brooking)مبوذج  -
ىم العوامل اليت هبب مراعاهتا عند ربديد قيمة أكفاءة فريق العمل الذي يعترب من على   التأكيداؼبشًتؾ من خالؿ 

 اؼباؿ الفكري يف اؼبنظمة؛  رأس

        الثالثة العناصر بُت تكامال ىناؾ أفار شامل يظهر طإعبارة عن ( Sveiby)لػ غَت اؼبلموسة  األصوؿراصد  -
   واؽبيكل الداخلي اؽبيكل و العاملُت كفاءة بُت متبادال وتأثَتا تفاعال ىناؾ أف حيث لفكري،ا ؿاؼبا رأسل اؼبكونة

 لعمالءا مع األجل طويلة ىيكلية عالقات وإقامة السوؽ يف جيدة ظبعة ربقيق يبكن ال فمثال للمؤسسة، اػبارجي
   الفكري اؼباؿ رأس كفاءة أف، و حديثة إدارة نظم وإتباع العاملُت لدى واالبتكار اإلبداع روح توافر خالؿ من إال
 .أيضا اػبارجية البيئة دعم على اغبصوؿ خالؿ من ولكن باؼبؤسسة الداخلية اعبهود خالؿ من فقط تتحقق ال

        اؼباؿ رأس فإف الفكري، اؼباؿ رأس لعناصر (ASTD) والتطوير للتدريب األمريكية اعبمعية تصنيفحسب  -
        العنصر يعترب حيث الفكري، اؼباؿ رأس وتنمية بناء عند اؼبؤسسات عليو ترتكز الذي األساس يبثل البشري
    تلعب كما بكفاءة، العمليات تنفيذ يف ومعارفو خرباتو خالؿ من القيمة توليد يف األساسية الركيزة ىو البشري

 .1اػبارجية األطراؼ وكافة واؼبوردين بالعمالء اؼبؤسسة عالقات تنمية يف الدور الرئيسي الفعالة البشرية اؼبوارد

   ؛وإدارتومباذج وطرؽ قياسو  يف صباؼباؿ الفكري ت رأسمكونات  مباذج أغلب فإ -

   ف تتفاعل فيما بينها لتحقيق قيمةأاليت يبكن ؽبا  اؼباؿ الفكري الثالثة رأسمكونات ىم عناصر أاعبدوؿ التارل يبُت 
 :مضافة للمنظمة واليت يبكن ذكرىا ال حصرىا
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 ادلال الفكري وعناصره الفرعية رأسمكونات : (2.2) رقماجلدول 

 (ينالعالقايت )الزبائادلال  رأس (التنظيمياذليكلي )ادلال  رأس ادلال البشري رأس
 الدراية الفنية 
 التعليم 
 اؼبهارة( التأىيل اؼبهٍت( 
 اؼبعرفة واؼبقدرات يف العمل 
 التقييمات اؼبهنية 
 تقييمات القياس النفسي 
  القدرة على االبتكار 
 القدرة على التغيَت 
  اػبربة 
 التحفيز 
 روح اؼببادرة 
 الصفات القيادية 
 التكيف 
  خفة اغبركة الفكرية 
 القيم 
 رضا اؼبوظفُت 
 دوراف اؼبوظفُت 
 التدريب 

 أوال: اؼبلكية الفكرية
  اءات الرب 
 حقوؽ اؼبؤلف 
 حقوؽ التصميم 
 التجارية األسرار 
 العالمات التجارية 
  عالمات اػبدمة 
 اؼبعلومات 
 البحث والتطوير 
 الًتاخيص 

 ثانيا: أصوؿ البنية التحتية
  اإلداريةالفلسفة 
 ثقافة الشركة 
 العمليات اإلدارية 
  أنظمة اؼبعلومات 
 األنظمة الشبكية 
 العالقات اؼبالية 
 افضل اؼبمارسات 
 قواعد البيانات 

 صورة العالمة التجارية 
 مع الزبائن اتالعالق 
 حجم الزبائن 
 والء الزبائن 
 رضا الزبائن 
 اافظة على الزبائن 
 قائمة الزبائن من الشركات 
 العقود اؼبفضلة 
 السمعة 
 الطلبيات غَت اؼبنجزة 
 قنوات التوزيع 
 شراكات األعماؿ 
 اتفاقات الًتاخيص 
 ات االمتيازياتفاق 
 وردينعالقات اؼب 
 معلومات السوؽ 

، 2010، األردف، دار اليازوري العلمية للشر والتوزيع، عماف، ما ال يقاس إدارةالالملموسات:  إدارةقبم عبود قبم، : ادلصدر
 و . 135ص

Anthony Wall et al., Intellectual Capital: Measuring the Immeasurable, Jordan Hill, Oxford 

Linacre House: CIMA Publishing, UK, 2004, p16. 
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 ادلال الفكري رأس قياسطرق مناذج و ادلبحث الثاين: 
ف عملية قياسو إف األدمغةرمزية يف  أوعبارة عن تصورات ؾبردة ىي اؼباؿ الفكري  رأسمفاىيم أف باعتبار 

اؼباؿ الفكري  رأسف أذ إحوؿ مباذج قياسو،  اإلدارةعكست حالة االختالؼ الكبَت بُت علماء ة صعبة، يتعترب عمل
اؼبادية،  باألصوؿوموجودات فكرية يصعب السيطرة عليها وربديد قيمتها مقارنة  أصوؿشيء غَت ملموس يعرب عن 

اؼبعتمدة يف البداية، لكن التطور اؼبعرب عنها باؼبقاييس اؼبالية ىي وحدىا  أوكانت اؼبقاييس اؼبعتمدة على اؼبيزانية ف
عل مقاييسو تتطور وتتعدد الفكري وتطبيقاتو الواسعة والنقاشات العلمية اليت دارت حولو ج اؼباؿ رأسالسريع ؼبفهـو 

اؼبزيد من  أماـنظاـ قياس شامل وعادؿ، ما يبقي اجملاؿ مفتوحا  إذل، دل ترؽ بعد غلبها مقاييس غَت ماليةأوىي يف 
 كثر مشولية ودقة.أمباذج  إذلالوصفية والكمية للوصوؿ  الدراسات

 ادلال الفكري رأسقياس  وأمهيةدوافع  :األول ادلطلب

ف االىتماـ دبسالة القياس تنامت يف منتصف الثمانينات من العقد اؼباضي لكنها سرعاف ما تراجعت يف إ
للتحقق من التكلفة اغبقيقية والفعلية  إثبات أدلةمُت قياس موضوعي يستند على أة التسعينات بسبب صعوبة تيبدا

من ذلك يتضح  .1رغم وجود جهود وؿباوالت بالرغم من قلتها من بعض الدوؿ اؼبتقدمة صناعيا اؼباؿ الفكري، رأسل
  تركيزىا علىطرؽ موضوعية تعتمد على عمل اؼبنظمة ودرجة  إهباداؼباؿ الفكري تنبع من ضرورة  رأسقياس  أنبية بأف

 .اؼباؿ الفكري رأسو  اؼبادية األصوؿكل من 
ف أيبكن قياسو ال يبكن ال ف الذي أو اؼبوضوع الذي ىبضع للقياس،  أنبيةمن تنبع القياس  أنبية فأقبد و 

اؼباؿ لفكري بسبب تنامي االىتماـ بو كونو موردا لتوليد القيمة  رأستزداد اغباجة ؼبنظومة قياس يعرؼ عنو الكثَت، ف
وير منهجيات ومؤشرات تط أولموجودات غَت اؼبلموسة اليت ينبغي قياسها ومصدرا لثروهتا اغبقيقية فبثال لللمنظمة 

 أصوؿ إصبارلمن  80ف أ حقيقة إذل( C.Holtham)ليو إ أشار كرب قيمة. وىذا ماأباعتباره  توظف لقياسو
اؼباؿ الفكري يف ربقيق  رأس ألنبيةنو وبالنظر أ "سهيلة عباس"ذكرت  كما. 2اؼباؿ الفكري رأس إذلاؼبنظمات تعود 

 إذلالقتصاد واجملتمع يف ظل اقتصاد اؼبعرفة، فلقد سعى الكثَت من الباحثُت الديبومة والنمو ليس للمنظمة فقط بل ل
قيمة الوبالتارل تعظيم  .3اؼبنظمي األداءالطرؽ اؼبناسبة لقياسو هبدؼ ربديد درجة مسانبتو يف النمو وتطور  إهباد

دءا برأس اؼباؿ البشري والعمليات غَت اؼبلموسة باليت مصدرىا يكمن يف اؼبوارد يف ظل اقتصاد اؼبعرفة لمنظمة السوقية ل
 .اؼبعلومات اؼبعتمدة وأنظمة
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نو بالرغم من صعوبة التحكم يف العناصر غَت أ (Artur Paździor & Maria Paździor)كل من   أشارقد و 

ية ضرورية يف تنفيذ اسًتاتيج األصوؿف عملية تقييم ىذه أ إال، نظمةظهور قيمتها يف موارد اؼب ـاؼبلموسة نظرا لعد
ف اؼبيزانية أالنتقادات بف ىناؾ تزايد اأاؼباؿ الفكري  رأسف من الضغوطات لقياس أ (David Skyrme)وذكر  .1الشركة

، فاؽ مبوىايت تساىم يف زيادة قيمة الشركة وآغَت اؼبلموسة، ال ناصريف االعتبار تلك الع تأخذالعمومية التقليدية ال 
ف أ الدراساتاؼبلموسة، وعالوة على ذلك تظهر العديد من  صوؿاألمرات من تلك  10-5وىي يف اؼبتوسط من 

، والقدرة على اإلداريةالنمو يف اؼبستقبل ال يتحدد عن طريق اغبسابات اؼبالية التارىبية ولكن بعوامل مثل اؼبهارات 
معاعبة قياس  بدأت ، وبالتارل فالعديد من اؼبنظماتاالبتكار، والعالمات التجارية والدراية اعبماعية للقوى العاملة

  .2غَت اؼبلموسة األصوؿ وإدارة
 الفكري، اؼباؿ رأس لقياس دقيقة ومقاييس مؤشرات وربديد وضع أنبيةعلى  (Guthrie & Petty) ويؤكد

 يعتمد أصبح اؼبنظمات سبيز إف إذ سواء، حد على والكبَتة اغبجم ومتوسطة الصغَتة اؼبنظمات تلـز اؼبؤشرات وىذه
 .الفكري اؼباؿ رأسل إدارهتا فاعلية على كبَتة بصورة

 أواالندماج  عمليات حدوث عند تربز ةدقيق بصورة الفكري اؼباؿ رأس قياس ف أنبيةأ( Heffesكما يرى )  
 ألصحاباؼباؿ الفكري ربدد قيمة اغبصص اعبديدة  رأسلة دقة ربديد قيمة ف مسأأذ إاالستحواذ،  عمليات

 خلل يف اغبصص والقيم اعبديدة. إذلوالتقدير يؤدي  يف القياس واػبطأاؼبنظمات اعبديدة، 
 3اؼباؿ الفكري يف النقاط التالية: رأسومن ىذا اؼبنطلق تربز أنبية قياس 

  كثر أاؼباؿ الفكري هبعل الكشوفات اؼبالية تعكس حبق قيمة الشركة واؼبوارد واألصوؿ اليت سبثل  رأسقياس وتقييم
 ة للشركة؛يالقيمة اغبقيق أوالثروة 

 اؼبستداـ؛ لألداء األساسيةف عملية القياس تعطي رؤية عن اركات إ 
 اؼباؿ واليت منها التقارير االجتماعية والبيئية تكوف دليال بشكل  رأسجل التحكم الفعاؿ بأمية من ناف اؼبطالب اؼبتإ

 اعتيادي؛
  ضباية وإمباء ىذه األصوؿ اليت  اؼباؿ الفكري هبعل الشركة تركز على رأسما يتم قياسو يتم إدارتو، لذا فإف قياس

 تعكس القيمة فيها؛
 تقدـ معلومات مفيدة للمستثمرين اغبالُت واتملُت؛ أهنا 
 

                                                           
1 Artur Paździor & Maria Paździor, Measurement of intellectual capital in a company, International Conference: 

Management, knowledge and learning, Celje-Slovenia, 20-22 June 2012, p843. 
2
 David Skyrme, Measuring  Knowledge : a plethora of methods,  Insight No. 24, available from:  

www.skyrme.com, accessed March 6, 2193. 
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 ن ربقيقها من عملية القياس:كاليت يب األعماؿف منافع أكما 
 من خالؿ الًتكيز على اؼبوجودات غَت اؼبلموسة؛ نظماتإف القياس يوفر أساساً صروباً لتقييم اؼب 
  ؛كل مكوف  وأنبية اؼباؿ الفكري رأسلغة مشًتكة حوؿ اؼبكونات األساسية لإهباد 
  ؛نظمةاؼب وأىداؼتوجهات اؼباؿ الفكري ومكوناتو دبا يتالءـ مع  رأسربديد اؼبؤشرات الواضحة حوؿ 
 عكسية آلية للتغذية ال إذلاؼباؿ الفكري يؤسس  رأسف قياس أ، ذلك اؼبساعدة على دعم اؼبزايا التنافسية اؼبستدامة

 أداء إذلالفردية واعبماعية يف اؼبنظمات، وبالتارل ترصبة ىذه الرؤية  واألنشطةتدعم العالقة بُت الرؤية االسًتاتيجية 
 ؛متفوؽ ينعكس بالضرورة على اؼبزايا التنافسية

 إظهاريف  ة فقطااسبية التقليدية تركز على اغبقائق اؼبادي األساليبف اؼبسانبة يف ربديث النظم ااسبية، ذلك أ 
ركز ت أساليب إلهباداؼباؿ الفكري  رأسقياس  أنبيةفظهرت  ،، وتركز على الكمياتالوقائع االقتصادية باؼبنظمات

  ز على النوعية. يتركو على اغبقائق غَت اؼبادية 
 تخلص من أف ت يهاعل الذي وبتمضمن اسًتاتيجية اؼبنظمات  لتوّجو اعبديدتعزيز مكانة اؼبساىم، وذلك يف إطار ا

تطلب ربديث أدوات يما ، النموذج ااسيب التقليدي الذي يركز على الربح الذي يبثل مقياسا مشوىا للقيمة
 .اؼباؿ الفكري رأسفيها توليد القيمة من  يعتمد اليتالقياس 

 الرؤية مُت وجود العالقة التداؤبية بُتأدبثابة آلية للتغذية العكسية لت اؼباؿ الفكري تعد رأسف طرؽ قياس إ  
ميزة  إذلمتفوؽ يقود  أداء إذلالفردية واعبماعية يف اؼبنظمة، ويساىم ذلك يف ترصبة الرؤية  واألنشطةاالسًتاتيجية 

 ؛1تنافسية

 ادلال الفكري  رأسقياس ادلالية لغري نماذج ال: ينادلطلب الثا
اؼبختصُت  توافق بُت يوجد أنو ال إال اؼباؿ الفكري رأسل اليةاؼبقاييس غَت اؼبمن معترب بالرغم من توفر عدد 

ومن مث يصعب نظمة أو كفاءة إدارهتا، عند تقييم تطور اؼب ذات جدوىعادة ما تكوف ىذه األساليب . حوؿ أقبعها
غَت نماذج السيتم استعراض . ومع ذلك يبكن تنفيذىا بنجاح على أي مستوى أي نوع من اؼبنظمات، تطبيقها عمليا

 .أو شهرة واليت اقًتحت أو طورت من قبل عدد من الباحثُت األكثر انتشاراً اؼبالية 
  (Skandia) شركةل ادلالح  منوذج-1

 اؼباؿ  رأسلشامل ديناميكي و مبوذج تقرير تطوير  (Skandia)وراء مبادرات شركة ( Edvinsson Leif)يعترب 
    ركة عن طريق قياس العواملجذور قيمة الش سعى ىذا التصنيف اعبديد لتحديدحيث ، خبمس ؾباالت تركيز الفكري
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يز أكرب يف اؼباؿ الفكري على حدة لضماف ترك رأسالنموذج كل عنصر من عناصر  ىذا وبللو  ،اػبفية ديناميكيةال

 مؤشرات ىذا اؼبقياس طبس مناطق من النشاط والًتكيز ىي:  وتغطي ،التحليل والقياس
  الًتكيز اؼبارل 
  الًتكيز على الزبوف 
 عملية الًتكيز على ال 
 الًتكيز على إعادة التجديد والتطوير 
  الًتكيز على اؼبورد البشري 

 من اؼبؤشرات:  أنواع أربعةالنموذج يستخدـ 
 الًتاكمية: مقاييس مباشرة، وىي عادة تعبَت عن الناحية النقدية، مثل القيمة السوقية؛ -
، مؤشر أووتكوف عادة يف شكل نسبة مئوية  ليهاإكة مع طبيعة الصناعة اليت تنتمي تقارف الشر التنافسية: مقاييس  -

 نسبة اػبسارة مقارنة مع متوسط السوؽ؛ مثل
 مثل القيمة اؼبضافة لكل موظف؛س اليت تشمل متغَتين يف الشركة، اؼبقارنة: مقايي -
الصافية الناذبة عن  األصوؿكثر من متغَتين يف الشركة، مثل العائد على أؼبقاييس اليت ذبمع بُت التجميعية: ا -

   جديدة. أعماؿصاريف م
من اؼبقاييس التقليدية لقياس ؾباالت  73 إذل باإلضافةمقياس جديد  91 إذلستخدـ ما يصل ف النموذج يأكما 

 أوف مؤشرات ـبتلفة قد تكوف زائدة أب اف( يقر Edvinsson & Malone) فأكما  الًتكيز اػبمسة اؼبكونة للنموذج،
 .1اسمقي 112ويوصوف بػ متفاوتة،  أنبيةذات 

 ( Balanced Scorecard-BSC) ادلتوازن داءاألمنوذج بطاقة -2
رسالة اؼبتوازف تًتجم  داءاألبطاقة اؼباؿ الفكري، ف رأسمبوذج يقًتب من مفهـو ( Kaplan  Norton)اقًتح 

 اؼبالية األىداؼ من خالؿ الًتكيز على اؼبؤسسي، األداءقياس اؼبنظمة واسًتاتيجيتها إذل ؾبموعة شاملة من مؤشرات 
تسعى للبحث عن التوازف بُت اؼبقاييس اػبارجية ودات غَت ملموسة للنمو يف اؼبستقبل، فموج وبناء القدرات واكتساب

 الذاتية االجتهادية. األداء ربقيق التوازف بُت مقاييس نتائج األداء اؼبوضوعية نسبياً واؼبقاييسو  واؼبقاييس الداخلية
 أداء الشركة دبؤشرات تغطى أربع منظورات ىي:تقيس  اؼبتوازف األداءإف بطاقة 

 النتائج النهائية اليت ربققها اؼبنظمة إذل ضبلة أسهمها، تستند ىذه اؼبؤشرات على األىداؼ  اؼبنظور اؼبارل: يقيس
 االسًتاتيجية للمنظمة.

 :بإيالء الًتكيز تستمر لذلك فإف اؼبنظمة اؼبنظمة من خالؿ عيوف الزبوف،  يركز النظر إذل نشاط منظور الزبوف
 اجات الزبوف وإرضائو.غبالفائق 

 
                                                           

1 Nick Bontis, Assessing knowledge assets, Op.cit, p93. 
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 :إذ  ة واليت تنشق منها أنشطة اؼبنظمة،يركز االنتباه واالىتماـ كبو أداء العمليات الداخلية الرئيس اؼبنظور الداخلي

 .س على النجاح اؼبارل يف اؼبستقبلأف التحسُت الذي وبصل حالياً يف العمليات الداخلية يعد مؤشر رئي
 يركز ىذا اؼبنظور االنتباه واالىتماـ كبو أفراد اؼبنظمة وبنائها التحيت. :التعلم والنمو منظور 
تركز على تطوير ومتابعة االسًتاتيجية من خالؿ عائلة من اؼبقاييس تساعد يف  اؼبتوازف داءاألفبا تقدـ يظهر أف بطاقة  

تتعقب قباح تلك األىداؼ باستخداـ عدد من ترصبة االسًتاتيجية للشركة على ؾبموعة من الغايات واألىداؼ، و 
 مقاييس األداء.

الفرعية تستخدـ مدخل النسبة، ىذه اؼبقاييس و ، ىناؾ مقاييس فرعية لقياس كل منظور يف الواقع العملي
ن ، وإف النقاط الناذبة عبالبيانات اؼبتعلقة بأداء الشركةواؼبدخل الفئوي للسيطرة والتحكم واؼبدخل العددي الًتتييب، 

ىذه اؼبقاييس يتم معاعبتها لغرض ربطها مع بعضها وصبعها يف نقطة قرار واحدة. إف ىذا اؼبدخل يفًتض بأف 
( اليت تكوف مرتبطة Cause-effect chainالنتيجة )-السبباؼبقاييس اؼبختلفة تكوف مًتابطة مع بعضها يف سلسلة 

 . 1ة للشركةكة وخبط النتائج النهائيبدورىا باالسًتاتيجية الرئيسة للشر 
 ( Intangible Assets Monitorغري ادللموسة ) صولاأل راصدمنوذج -3

يف أوجو عديدة،  اؼبتوازف األداءبطاقة  ويتشابو مع مبوذج 1997سنة ( Sveiby) اقًتح ىذا النموذج من قبل  
إال . ارجية، اؽبياكل الداخليةكفاءة األفراد، واؽبياكل اػب: لموسة بثالثة أنواع ىيوقد حدد النموذج اؼبوجودات غَت اؼب

اليت سبثل القدرة على التصرؼ يف اؼبواقف اؼبختلفة واليت تشمل األفراد كفاءة أف تركيزه األساسي ينصب على  
مة اعترب األفراد ىم اؼبمثلُت اغبقيقيُت لنشاط األعماؿ يف اؼبنظو اؼبهارات، التعليم، اػبربة، القيم، واؼبهارات االجتماعية 

، فإف ووفقاً لذلك .2ي واؽبيكل اػبارجي تتجسد يف األنشطة واألفعاؿ اإلنسانية لألفرادوانب اؽبيكل الداخلوأف صبيع ج
قدرات اؼبميزة ؽبؤالء األفراد تكوف ىي الًتكيز الرئيس للنموذج وربوؿ ىذه القدرات اؼبميزة إذل بٌت أو ىياكل خارجية ال

 اؼبتوازف(، األداءداخلية )منظور العمليات الداخلية يف بطاقة  أو ىياكلوبٌت  اؼبتوازف( األداء)منظور الزبوف يف بطاقة 
غَت  األصوؿرات اليت تقيس خلق القيمة من للمنظمة اؼبؤش تيجيةوزبتار اإلدارة باالعتماد على األىداؼ االسًتا

 .  اػبطر /، واالستقراربواسطة أربعة مظاىر أو جوانب ىي: النمو، التجديد، الكفاءة اؼبلموسة
غَت اؼبلموسة يفسر االختالؼ بُت القيمة الدفًتية والقيمة السوقية  صوؿإف قياس قيمة األنواع الثالثة لأل

 .كفاءة األفراد، واؽبيكل اػبارجي، واؽبيكل الداخلي إذلللشركة وبالتارل فإف الفرؽ بينهما ينسب 
 
 
 

                                                           
 .7-6 ، ص2004فريل أ 28-26  االردف،  امعة الزيتونة األردنية،اؼبعرفة يف العادل العريب، ج إدارة، اؼبؤسبر العلمي الدورل السنوي الرابع: ادلعرفة وإدارةقياس عبد الكرمي ؿبسن باقر،  1

2 Karl-Erik Sveiby, Measuring Intangibles and Intellectual Capital - An Emerging First Standard, Internet 

version,  Aug 5, 1998., available from:  http://www.sveiby.com/articles/emergingstandard.html, accessed March 6, 
2016.

http://www.sveiby.com/articles/emergingstandard.html
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 ( IC-Indexادلال الفكري ) رأسمنوذج مؤشر -4

يف مركز خدمات لندف لرأس اؼباؿ الفكري  1997 سنة (.Roos et alقبل )قدـ ىذا النموذج من 
(London-based Intellectual Capital Services)  ، من اؼبؤشرات اؼبختلفة يف النظاـ اؼبفًتض  24عن فيو كشفوا

يركز ىذا النموذج  ،1دمج كل اؼبؤشرات اسوبةياؼباؿ الفكري  رأسلمؤشر  وبالتارل يقًتحوفاؼباؿ الفكري،  رأسلقياس 
ف من أربعة مؤلواحد مؤشر  معتمدا يف ذلك على، اؼباؿ الفكري رأسالذي يتحقق يف  على مراقبة التغَت اغبركي

قاـ ، يماؿ اإلبداع رأسو  ؛ةالتحتي يةبنماؿ ال رأساؼباؿ البشري؛  رأس؛ ئقيماؿ العال رأسىي:  ؤشراتن اؼبمفئات 
اؼباؿ  رأسعالقة االرتباط بُت التغَتات اليت ربصل يف  ذلإباالستناد الفئة( )النموذج جبمعها ضمن اؼبؤشر اؼبنفرد 

يف االعتبار  باألخذف وبسب أيبكن  ئقيماؿ العال رأسمثال، مؤشر  الفكري والتغَتات اليت ربصل يف السوؽ.
. 2قنوات التوزيع تاجيةوإناؼبؤشرات التالية: النمو يف عدد العالقات، النمو يف الثقة، اافظة على الزبائن، جودة 

إف التغَتات اليت ربصل يف و  ص واؼبكونات الفكرية دبؤشر واحد،صبيع اؼبؤشرات اؼبنفردة يبثل اػبصائ دمج، فإف وبذلك
 . ربصل يف القيمة السوقية للشركةبعد ذلك بالتغَتات اليت ط  اؼبؤشر ترب

 ( Value Chain Scoreboardمنوذج بطاقة سلسلة القيمة )-5
 إذلتقسم من اؼبؤشرات غَت اؼبالية  وىو مصفوفة 2002سنة ( Baruch Lev)ذا النموذج من قبل اقًتح ى

 3:ذه الفئات ىيوى ،اً ؼبراحل دورة التطويرفئات طبقثالث 
 ، (Discovery/Learning)/التعلم االستكشاؼ -
 (، Implementation)التنفيذ  -
 .(Commercialization) اؼبتاجرة أو استغالؿ العوائد -

اؼبنظمة، على  أىداؼليها يكوف مهما وحاظبا لبلوغ إعات اؼبشار ف االستثمار الكايف يف اجملمو أفًتض ىذا النموذج وي
، وتكوف لألعماؿاغبارل واؼبستقبلي  لألداءمصفوفة متوازنة  إذلجل الوصوؿ أف تكوف ىذه اجملموعات ؾبتمعة من أ

 ظمة.االسًتاتيجية للمن األىداؼ إذلىذه اؼبؤشرات مستندة 
  (Human Capital Intellectual) فكريادلال ال رأسمنوذج ذكاء -6

اؼباؿ  رأس، يقـو النموذج باختيار ؾبموعة من اؼبؤشرات اؼبتعلقة ب1994سنة ( Fitz-Enz)طّور من قبل 
بة اور تعد دبثا األفرادف كفاءات إوطبقا لذلك ف، 4لتحديد مستوى ذكائهم األفرادوتطبيقها على ؾبموعة من  الفكري

 وىذه اؼبؤشرات زبص:الرئيس للنموذج، 
 

                                                           
1 Kai Mertins et al., Knowledge Management: Concepts and Best Practices, 2

nd
 edition, Springer Verlag, New 

York, 2003, p131. 
2  Ibid, p133. 
3
 Yogesh Malhotra, Measuring Knowledge Assets of a Nation : Knowledge Systems for Development, paper 

presented at the United Nations Advisory Meeting of the Department of Economic and Social Affairs, Division for 

Public Administration and Development, United Nations Headquarters, New York, 4-5 September, 2003,  p10. 
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 ؛معلومات عن السوؽ 
 ؛معلومات عن اؼبواد 
 معلومات عن اؼبلكية الفكرية. 

 ( Technology Broker) منوذج بروكر التكنولوجي-7
، ويعترب 1996سنة ( Brooking Annie) أعماؿالنموذج عبارة عن منهجية خاصة للتقييم ترتكز على 

عناصر رئيسية  ألربعة اؼباؿ الفكري للشركة من خالؿ ربليل تشخيصي رأسسعى إذل تقدير قيمة ة تمسانبة عملي
 : ىياؼباؿ الفكري  رأسل

 ؛السوؽ أصوؿ  
 ؛اؼبًتكزة باؼبورد البشري أصوؿ  
 ؛اؼبلكية الفكرية أصوؿ  
 ةالتحتي يةالبن أصوؿ.  

ت اػباصة بصنف معُت تتعلق باؼبتغَتايف النموذج من خالؿ استبانات فحص ؿبددة  عملية التشخيص أتبد
ونتائج ىذا االختبار  ،اؼباؿ الفكري رأستشكل مؤشر ( سؤااًل 20تتضمن اعبولة األوذل من الفحص ) ،األصوؿمن 

 1:اؼباؿ الفكري رأسمؤشر  األسئلة، ومن اؼباؿ الفكري رأس عزيزاغباجة إذل ت ربدد وتؤسس
  ؛شركة أىداؼ الشركيت كل موظف يعرؼ وظيفتو وكيف يسهم يفيف 
 ؛على االستثمار يف البحث والتطويرم العائد نقي يف شركيت 
  ؛نعرؼ قيمة عالماتنا التجارية شركيتيف 
  ؛أي جانب من جوانب األعماؿ لتحسُت ُتوظفاؼبىناؾ آلية اللتقاط توصيات شركيت يف  
  ا.لمشاركة فيهنشجع صبيع اؼبوظفُت لو  نفهم عملية االبتكارشركيت يف  

   .نوعية أسئلةاستبانات اؼبراجعة النوعية بطرح  كل عنصر من عناصر النموذج من خالؿ  ( سؤاؿ لفحص178مث )
ىناؾ نقاط تشابو عديدة بُت  .النوعية والقيم النقدية واؼباليةيتطلب التحليل أف تكوف ىناؾ عالقة كبَتة بُت النتائج 

( Subjective)بيعة اجتهادية ذاتية اليت تكوف ذات طو  "بروكر التكنولوجي"اؼباؿ الفكري لنموذج  رأسأسئلة فحص 
 .2(Objective( واليت تكوف ذات طبيعة موضوعية )Skandiaا )هتاؼباؿ الفكري اليت طور  رأسومقاييس 

عملية  أيةاؼباؿ الفكري للشركة يف نقطة زمنية معينة، وال يشمل على  رأسفالنموذج يعد وثيقة تارىبية مصممة لقياس 
اقتصادي )مارل(  أداء إذلاستخداـ للنموذج يقود ف أبتقر اؼبيدانية يف ىذا اعبانب  الدراساتف أي، كما مستقبل تنبؤ

 . 3افضل للشركة
 

                                                           
1  Nick Bontis, Op.cit, p50. 
2 Yogesh Malhotra, Op.cit, p10. 

 .33 ، ص2199، 919، العدد 92اجمللد جامعة بابل، العراؽ، ، واالقتصاد للدراسات االقتصادية اإلدارةؾبلة كلية ، س ادلال الفكريأتقييم مناذج قياس ر رزاؽ خضر حسن، عبد ال 3
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 ( Citation Weighted Patents) ادلوزونةاالستداللية منوذج براءات االخرتاع -8

لبيانات اؼبتعلقة برباءات ( من أوائل الباحثُت الذين استخدموا اSherer( و )Schmooklerيعد كال من )
، ولقد ساعدت عمليات توثيق االخًتاع يف التحليل االقتصادي اؼبتعلق بالتغَت التكنولوجي يف ستينيات القرف اؼباضي

اؼبعلومات اؼبرتبطة برباءات االخًتاع يف شبانينيات القرف اؼباضي يف الوصوؿ إذل ما يسمى باؼبوجة الثانية يف حبوث 
باستخداـ أسلوب االستدالؿ برباءات االخًتاع من أجل زيادة ؿبتوى اؼبعلومايت الناتج عن االقتصاد القياسي 

براءات االخًتاع  ىي السباقة يف استخداـ Dow Chemical))ف شركة إف ،1996سنة  (Bontis) وفقا لػػالبيانات. و 
والتطوير ؾبهودات البحث  تأثَت لتحديديف ىذا النموذج وبسب عامل التكنولوجيا اؼباؿ الفكري،  رأسلعملية قياس 

 اؼببيعات، وحدة نقدية من نفقات البحث والتطوير لكلمثل  باستخداـ مؤشرات خلق اؼبلكية الفكرية، إذلاليت تؤدي 
 وحدة نقدية اظ على براءات االخًتاع لكلتكلفة اغبفعدد براءات االخًتاع، العوائد على تكاليف البحث والتطوير، 

ف القيمة السوقية للشركة يف جزء منها ىي دالة لرباءات أ إذلاؼبيدانية اليت تشَت  اإلثباتات ف بعضأكما   .1من اؼببيعات
 .2االخًتاع اؼبوزونة اؼبسلم هبا يف الشركة

 (Inclusive Valuation Methodology-IVMمنوذج منهجية التقييم الشامل )-9
، اؼباؿ الفكري رأسقة بُت قيمة الشركة، لعاليبُت ا ،1998سنة ( McPherson) النموذج من قبل اقًتاحمت 

  3:ىي النموذج ثالث فئات للقيمةيستخدـ  طة األعماؿ يف اؼبنظمة،واؼبقاييس النقدية هبدؼ إعطاء تقييم كلي ألنش
  القيمة اعبوىرية اغبقيقية(Intrinsic Value) ،سبثل الفاعلية الداخلية للشركة تقاس من خالؿ اعبوانب: اليت 

 ، اغبوكمة. األخالقيالعمليات، النفايات، السالمة، الدقة، االلتزاـ  ،اإلدارية
  القيمة العرضية غَت اعبوىرية(Extrinsic Value)،  تقاس من خالؿ: السلع، فاعلية دور الشركة  سبثلاليت

 اػبدمات، الدعم، رغبات الزبائن، استغالؿ الفوائد.
 ( قيمة الدور الفعاؿInstrumental Value)، ثل اآلثار واؼبكافتت يقاس من خالؿ: العالقات مع الذي يب

 تأثَت العالمة التجارية، التأثَت على اغبياة والطبيعة، اعبهات التنظيمية، الرأي العاـ، السمعة.اؼبسانبُت، 
الفكري للتدفقات  اؼباؿ رأسمعرباً عنها دبجموع   القيمة الشاملة الكلية لألعماؿيسعى النموذج للوصوؿ إذل

 .الكلية )النقدية وغَت اؼبلموسة( ، بتعبَت آخر أي قياس القيمة اؼبضافةللشركة النقدية
 القيمة اؼبضافة الكلية = القيمة اؼبضافة النقدية + القيمة اؼبضافة غَت اؼبلموسة

 (Intellectual Asset Valuation) الفكري منوذج تقييم ادلوجود-.1
، ىذه كريةمنهجية لتقدير قيمة اؼبلكية الف و يبثل طريقة، وى2000سنة ( Sullivan)قدـ النموذج من قبل  

 اؼباؿ الفكري والنموذج االجتماعي، فالنموذج  رأسالعملية ظباىا "استخراج القيمة"، وميز بُت النموذج االقتصادي ل

                                                           
1
  Nick Bontis, Op.cit, p53. 

 .36 عبد الرزاؽ خضر حسن، مرجع سابق، ص 2
3 Philip K.M’Pherson  & Stephen Pike, Accounting, empirical measurement and intellectual capital, Journal of 

Intellectual Capital, Vol. 2 No. 3, 2001, p253. 
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صة بثقافة البشرية واالجتماعية، حيث يتم ربديد اؼبعرفة اػبا األنشطةمن  أساسااالجتماعي يركز على خلق اؼبعرفة 

اغبالية  األرباحاؼبستقبل، واستخراج  ألجلوقيم اجملموعة، والنموذج االقتصادي يركز على ملكية اؼبعرفة، خلق اؼبعرفة 
 .1ة القائمةيمن القيمة اؼبعرف

 ادلال الفكري رأسادلطلب الثالث: النماذج ادلالية لقياس 
ية واغبقيقة، وىذه لية تبدو أقرب إذل اؼبوضوعىناؾ العديد من األسباب اليت تشَت إذل أف اؼبقاييس اؼبا

 لنماذجأي أف ىذه ا .2ويلةوألف ىذه اؼبقاييس تستخدـ منذ فًتة ط ،باؼبفاىيم الضمنية لوجود اؼبشروعاألسباب تتعلق 
وتعرض  مستخدمة يف ذلك النقد للتعبَت عن القيمة،  تسعى إذل ربديد قيمة رأس اؼباؿ الفكري من خالؿ التقييم اؼبارل

ستند إذل االعتبارات اؼبتعلقة يبكن أف ي ومع ذلك كل واحد منها ،عددا من الطرؽ للحصوؿ على ىذا التقييم كذلك
 .يبكن أيضا استخداـ حالة االعتبارات الثالثة معا كما ،بالنفقات أو السوؽ أو الدخل

 ( Total Value Creation-TVCمنوذج خلق القيمة الكلية )-1
 )بدأ بو( ، وىو باألساس مشروع قد استهل2000 سنة( Andersson & Mclean) اقًتح النموذج من قبل 

يستخدـ  ،(Institute of Canadian Chartered Accountantsمن قبل اؼبعهد الكندي للمحاسبُت القانونيُت )
لى األنشطة داث السابقة عكيفية تأثَت األح  النظر يفاؼبخصومة لغرض إعادة  توقعةالنموذج التدفقات النقدية اؼب

 .3اؼبخططة
 ( The Value Explorerالقيمة ) مستكشفمنوذج -2

والذي يبثل منهجية ؿباسبية لتقدير ، 2000( سنة Andriessen & Tiessen)قدـ ىذا النموذج من قبل  
 اؼبهاراتواؽببات )العالمة التجارية، الشبكات(؛  األصوؿمن اؼبوجودات غَت اؼبلموسة:  أصناؼوربديد قيمة طبس 

)الًتكيز على العمالء، اعبودة(؛ التكنولوجيا واؼبعرفة الصروبة )براءات  اعبماعية بادئواؼبالقيم ؛ واؼبعرفة الضمنية
 .4)القيادة، االتصاالت( وعمليات اإلدارة ألساسيةاالعمليات االخًتاع(؛ 

مراحل ىي:  ويرتكز على ثالث ( للشركةCore Competencies) وريةا كفاءاتالنموذج ينسب إذل ال
ف النموذج يعتمد على التقديرات الذاتية يف ربديد القيمة أفحص الكفاءات؛ ربديد نقاط القوة؛ تقدير القيمة. كما 

اليت حدثت يف الفًتات  األساسيةبالتحوالت  يتأثرف أاؼبنظمة السابق يف اغبسباف الذي يبكن  أداءخذ أفضال عن 
 اؼباضية.

 

                                                           
1 Daniel Andriessen, Making Sense of Intellectual Capital: Designing a Method for the Valuation of 

Intangibles, Elsevier Butterworth-Heinemann, Amsterdam, 2004, p352. 
، األىليةالعربية وربديات العصر، جامعة اربد  األعماؿ، اؼبؤسبر العلمي الثامن: منظمات س ادلال الفكري والتحديات اليت تواجو احملاسبني يف قياسوأر سعد عبد الكرمي الساكٍت،  2

 .923 ، ص2113، أوت 2-9، األردف
3  Karl-Erik Sveiby, Methods for Measuring Intangible Assets , Jan 2001, updated 27 April 2010, available from:  

http://www.sveiby.com/articles/IntangibleMethods.htm, accessed March 8, 2016.  
4
  Kai Mertins et al., Op.cit, p157. 

http://www.sveiby.com/articles/IntangibleMethods.htm
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 ( Accounting for The Future-AFTFلمستقبل )احملاسبة لمنوذج -3

توقعة دفقات النقدية اؼبوىو يبثل نظاـ للت، 1998سنة ( Humphrey Nash) اقًتح ىذا النموذج من قبل 
يبثل القيمة اؼبضافة لتلك ، وأف الفرؽ بينهما  هناية وبداية فًتة زمنية معينةيف AFTFيتم حسب قيمة  اؼبخصومة،

 .1الفًتة
 ( Market-to-Boot Valueالدفرتية ) –سوقية منوذج القيمة ال -4

، يستند النموذج على الفرؽ بُت القيمة السوقية 1997( سنة Stewart)مت تقدمي ىذا النموذج من قبل 
للنموذج يشَت إذل أف القيمة السوقية سبثل القيمة  يلشركة وقيمتها الدفًتية، وعليو فإف االفًتاض اؼبنطقي الرئيسل

 ورأس اؼباؿ الفكري.وبضمن تلك القيمة قيمة اؼبوجودات اؼبلموسة اغبقيقية للشركة، 
عن رأس اؼباؿ الفكري عند استبعاد القيمة الدفًتية للشركة من قيمتها  وباألرقاـوبالتارل يبكن التعبَت بسهولة 

 يف عيةاؼبوضو  عدـ عليو يؤخذ أنو إال ووضوحو، لبساطتو النموذج ىذا استخداـ شيوع من الرغم علىالسوقية. و 
 رأس قيمة إذل كامال بالضرورة يرجع ال الدفًتية والقيمة السوقية القيمة بُت الفرؽ أف حيث عليو، ينبٍت الذي اضاالفًت 
 أو االقتصادي، النمو مثل السوقية القيمة يف تؤثر اليت االقتصادية اتاؼبتغَت  من العديد إذل يرجع وإمبا الفكري اؼباؿ

 ال ؾبمعا قياسا يوفر النموذج ىذا وأيضا ،لألصوؿ الدفًتية القيمة يف تاالتغَت  بسبب أو الفائدة معدالت البفاض
من القيمة الرقمية لرأس اؼباؿ  التأكدنو يبكن أ إذل باإلضافة. 2الفكري اؼباؿ رأسل الفرعية اؼبكونات بتحليل يسمح

 .3بةجل ربديد القيمة السوقية دوف صعو أالفعلية من  األسعارالفكري فقط يف حالة 
 ( Investor Assigned Market Value-IAMVاليت حيددىا ادلستثمر ) يةمنوذج قيمة السوق-5

( True Value)القيمة اغبقيقية للشركة  يأخذ، والذي 1998سنة ( Standfield)قدـ ىذا النموذج من قبل  
 رأس؛ (Tangible Capitalموس )اؼباؿ اؼبل رأس اآلتية:عن أربعة مكونات  لقيمة السوقية ألسهمها واليت تتحددمن ا

 Intellectualاؼباؿ الفكري اؼبعرض للزواؿ التدرهبي ) رأس؛ (Realised Intellectual Capitalاؼباؿ الفكري اؼبدرؾ )

Capital Erosion) ؛( اؼبيزة التنافسية اؼبستدامةSustainable Competitive Advantage)4 يأخذف أ. يبكن 
 النموذج العبارة التالية:

TV = TC + RIC + ICE + SCA 

  (Tobin’s Qلتوبن ) Qمنوذج  -6
طار حبوثو حوؿ إ( يف Q( طور )Tobinف )أوكلفتو االستبدالية، كما  ألصلوىو النسبة بُت القيمة السوقية  

 غَت  األصوؿاالستثمار يف رأس اؼباؿ ؼبعرفة ما ىي العناصر اليت تؤثر يف قرارات االستثمار وليس بقصد قياس 
 

                                                           
 .10  مرجع سابق، صعبد الكرمي ؿبسن باقر،  1
 .691 توفيق عبد اسن اػبياؿ، مرجع سابق، ص 2

3 Kai Mertins et al., Op.cit, p151. 
4 Yogesh Malhotra, Op.cit,  p11. 

 : James Tobin  (1918-2002 ،)اؿبإدخ، اشتهر على جائزة نوبل 1981أمريكي حصل يف عاـ  اقتصادي ( مفهـوTobin’s Q) 
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إف الشركة اليت ، حيث 1( ىي مقياس جيد لرأس اؼباؿ الفكريTobin’s Qف )إف (Stewartوبالنسبة لػ ) ،اؼبلموسة

، فإف ىذه الشركة يفًتض أف ربقق ( للمنافسُتQ)وأكرب من قيمة  (Tobin’s Q)( ؼبعيار 1سبتلك قيمة أكرب من )
 .سية لرأس اؼباؿ الفكري يف الشركةًا عن اؼبيزة التناف، ويكوف ىذا الربح ناصبباحًا أعلى من أرباح تلك الشركاتأر 

 إالدفًتية إذل ال يةنسبة السوقالعلى نفس االفًتاضات استخداـ  اؼباؿ الفكري ( كمقياس لرأسQويستند استخداـ )
 شركات ألنو يستخدـ تكاليف االستبداؿ بدال من القيمة الدفًتية.لأنو وبيد سياسات االىتالؾ ل

  (Economic Value Added-EVA )االقتصادية ادلضافة منوذج القيمة-7
فالقيمة االقتصادية اؼبضافة كمفهـو بسيط عبارة عن ، 1997سنة ( Stewart)قدـ ىذا النموذج من قبل 

بعد الضريبة( بعد دفع ؾبموع األعباء على  تشغيليتلك النتيجة االقتصادية اليت حققتها اؼبؤسسة )صايف الربح ال
 .تقييم قراراهتم تساعد اؼبسَتين على ثمرة، وىذه الطريقة عبارة عن أداةاألمواؿ اؼبست

 50رب افسر ما يقف يأويبكن  لألداءمقياس متفوؽ  القيمة االقتصادية اؼبضافةف إف( Stewart)وحسب 
ة القيمة اؼباؿ الفكري ال تلعب دورا يف منهجي رأس، ومفاىيم مثل من التغَتات يف القيمة السوقية اؼبضافة للشركات

، وبالتارل ؽبذه اؼبواردبل قياس القيمة اؼبضافة  اؼبوارد غَت اؼبلموسةاالقتصادية اؼبضافة، فلم يكن القصد منها قياس قيمة 
  .2اؼبعرفة أصوؿ إدارة أداءف تستخدـ كمؤشر لقياس أيبكن 

 ( Human Resource Costing & Accounting-HRCAزلاسبة ادلوارد البشرية )و ة كلفتمنوذج -8
لتكاليف اؼبرتبطة لاألثر اػبفي  س، وبسب ىذا اؼبقيا1996سنة  (Johansson)اقًتح ىذا النموذج من قبل  

اؼباؿ الفكري من خالؿ حساب مسانبة اؼبوجودات  رأس، يقاس ة اليت بدورىا زبفض أرباح الشركةباؼبوارد البشري
 .3اؼبرظبلةيف الشركة مقسوماً على نفقات الرواتب اتفظ هبا البشرية 

 ( Calculated Intangible Valueقيمة غري ادللموسة احملسوبة )المنوذج -9
 اؼباؿ الفكري للشركة، رأسمت تصميمو لتقدير قيمة ، 1997سنة  (Stewart)اقًتح ىذا النموذج من قبل 

  4تطبيق النموذج تتم من خالؿ اػبطوات التالية:
 ؛األخَتةث سنوات قبل الضريبة للشركة لثال حساب متوسط الدخل  
  ؛األخَتةؼبوجودات اؼبلموسة للشركة لثالثة سنوات قيمة امتوسط حساب 
 ؛على اؼبوجودات اؼبلموسة متوسط الدخل قبل الضرائببعد قسمة  د على اؼبوجوداتب العائحسا 

                                                           
1 Daniel Andriessen, Op.cit, p358.  

 ( تعترب منتجًا فبلوكًا ويبلك براءة ابتكاره شركةStern Stewart & Co." وىي شركة استشارية مسجلة يف نيويورؾ وتسوؽ ىذا اؼبؤشر ربت اسم ،)  نظاـ اإلدارة اؼبالية للقيمة
( 160فإف ىناؾ أكثر من مائة وستوف تعدياًل )، وحسب الشركة اؼببتكرة شعبية يف حساب القيمة اؼبضافة للشركات )منهجية تقييم مالية( ألكثرااالقتصادية اؼبضافة"، وتعترب اؼبنهجية 

 يبكن إجراؤىا على الدخل ااسيب من العمليات وذلك غبساب القيمة االقتصادية اؼبضافة.
2  Daniel Andriessen, Op.cit, p219. 
3
  Karl-Erik Sveiby, Methods for Measuring Intangible Assets, Op.cit, available from:  

http://www.sveiby.com/articles/IntangibleMethods.htm, accessed March 6, 2016.
4  Paula Kujansivu  &  Antti Lönnqvist, Investigating the value and efficiency of intellectual capital, Journal of 

Intellectual Capital, Vol. 8, No. 2, 2007, p275. 

http://www.sveiby.com/articles/IntangibleMethods.htm
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 ؛حساب متوسط العائد على اؼبوجودات اؼبلموسة للصناعة 
  ؼبوجودات اؼبلموسة للشركةاجودات اؼبلموسة للصناعة يف متوسط بضرب العائد على اؼبو  اإلضايفالعائد حساب. 
  ود إذل اؼبوجودات غَت اؼبلموسةكأساس يف ربديد نسبة العائد اليت تع اإلضايفيتم استخداـ أرقاـ ىذا العائد ،

يف  األخرىجل قباح افضل من الشركات أاؼباؿ الفكري من  رأسالشركة استخداـ ىي مقياس لقدرة  العائد قيمةف
 الصناعة.

 ( Knowledge Capital Earning) مال ادلعريف رأسمنوذج إيرادات -.1
كنسبة من اإليرادات   اؿ اؼبعريفم رأسربسب إيرادات ، 1999سنة  (Lev)قدـ ىذ النموذج من قبل  

 .1للموجودات الدفًتية اؼبنسوبةاالعتيادية مقسوماً على اإليرادات اؼبتوقعة 
 (Value Added Intellectual Coefficient-VAICادلال الفكري ) رأسدلضافة لمنوذج معامل القيمة ا-11

كثر النماذج شعبية لقياس كفاءة القيمة أو من نأ عنو صبح يبكن القوؿأما  1998سنة ( Ante Pulic)اقًتح  
 رأس: ن اؼبدخالتم أنواعثالثة صمم لتوفَت وسيلة يبكن من خالؽبا قياس كفاءة ، للشركة اؼباؿ الفكري رأساؼبضافة ل

 .2اؼباؿ اؽبيكلي رأس، اؼباؿ البشري رأس، ادي واؼبارلاؼباؿ اؼب
  ادلال الفكري رأسقياس مشكالت و صعوبات  ادلطلب الرابع:  
عتمد على شيء غَت ملموس ودائم مشاكل عديدة ألنو مفهـو ي اؼباؿ الفكري رأسقياس واجهت ؿباوالت   

من ذلك ىناؾ جهود عظيمة يتم بذؽبا سواًء على الصعيد األكاديبي أو على صعيد  التغَت )ديناميكية التغَت(، وبالرغم
، ورغم تلك اعبهود فال اؼباؿ الفكري رأسيف قياس وتقييم األعماؿ من أجل تطوير مقاييس ومؤشرات معوؿ عليها 

اؼباؿ  رأسلقياس  زاؿ ىؤالء اؼبختصوف غَت متفقُت فيما يتعلق هبذه اؼبقاييس، حيث تربز عدة مشكالت وصعوبات
 نذكر منها:الفكري يف اؼبنظمات 

  األجهزةعدد  أوهارات الذين يبتلكوف القدرات واؼب األفراداؼباؿ الفكري ىو ليس حساب عدد  رأسقياس 
اؼباؿ الفكري يف خلق  رأسمدى يساىم كل عنصر من عناصر  أي إذل وإمبا واألنظمةعدد الربامج  أواغباسوبية 

 ؛3التنظيمي وربقيق اؼبزايا التنافسية األداءمعدالت رفع  إذلقيمة تؤدي 
 موجودات لإف القواعد ااسبية رغم تنقيحها باستمرار على أسس منتظمة، قد جرى تصميمها يف األصل ل

 الصناعي؛ يف االقتصاداآلالت اّليت كانت سبّثل مصدر الثروة و  التقنية لموسة مثل اؼبنشتتاؼب
  فاإلبداع مثاًل، اّلذي ىو بالقوائم اؼبالية حىت تسجيلها أو يصعب قياسها أساساً بعض اؼبوجودات غَت اؼبلموسة ،

 ؛غَت قابلة للتكهن هبا وبنتائجهايف صلب عملية توليد اؼبعرفة ىو عملية 
                                                           

 .12 مرجع سابق، صعبد الكرمي ؿبسن باقر،  1
2 Arabella Volkov, Value Added Intellectual Co-efficient (VAIC 

TM
): A Selective Thematic-Bibliography, 

Journal of New Business Ideas & Trends, Vol. 10, Issue. 1, 2012, p15.  
 .633 مرجع سابق، ص، س ادلال الفكري يف ادلنظمات ادلعاصرةأقياس ر سهيلة ؿبمد عباس،  3
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  مثل كفاءة  األسعاريتم خالؽبا ربديد بالتارل الفكري فيها، و  رأسمالئمة يتم تداوؿ عناصر  أسواؽعدـ وجود

 ؛والسمعة ضا الزبائنالعاملُت ور 
  اؼباؿ البشري والعكس بالنسبة  رأساؼباؿ الفكري ـبتلفة، فمنها ما ترتفع قيمتو باالستخداـ ك رأسطبيعة عناصر

 اؽبيكلي؛ رأسلبعض عناصر 
  اؼباؿ الفكري والذي يعترب ذا قيمة بالنسبة لشركة معينة قد ال يكوف كذلك بالنسبة لشركة أخرى ذات  رأسإف

 عن سابقتها، فبّا نتج عنو نظم قياس ـبتلفة ذبعل من الصعب اؼبقارنة بُت الشركات والقطاعات؛ طبيعة زبتلف
 ف لونشاطات غَت ملموسة، يعكساف خاصيتااؼباؿ الفكري بعداف: موارد غَت ملموسة و  رأسيبكن أف يكوف ل 

ذبعل اؼبوارد غَت اؼبلموسة قابلة  ، فاػباصية الستاتيكيةذبعل عملية قياسو صعبةفبا  ديناميكيةالستاتيكية و ال: نبا
اؼباؿ  رأساؼباؿ البشري(، وحقوؽ اؼبلكية الفكرية ) رأسالعماؿ ) كفاءةللقياس يف أي وقت، ويبكن اعتبار  

اؼباؿ الفكري، كما يبكن ربليل اؼبوارد غَت  رأسماؿ الزبائن( ضمن ىذا الصنف من  رأسالزبائن )اؽبيكلي(، ورضا 
داخلياً، وقياس  إنتاجوميكي، فالشركات تقـو بنشاطات ديناميكية للحصوؿ عليو أو اؼبلموسة باؼبعٌت الدينا

تتضمن زبصيصًا واستخدامًا للموارد اّليت ال يعرب عنها أحيانًا يف  ألهناصعبا،  أمراومتابعة ىذه النشاطات يعترب 
 اؼباؿ الفكري؛ رأسناميكية لإطار مارل، وبالتارل قد ال تظهر يف التقارير اؼبالية للشركة ىذه الطبيعة الدي

 بيعها علنا،  أوال يتم تداوؽبا  األصوؿىذه اؼباؿ الفكري، وىذا ألف  رأس عدـ توفر بيانات معوؿ عليها يف ؾباؿ
، وإدارهتااؼباؿ الفكري  رأسعدـ القدرة على قياس موجودات  أسبابف واحدا من إ( Levويف ىذا الصدد يقوؿ )

 ؛1رىنها أوبيعها  أواوؽبا علنا ال يتم تد األصوؿف ىذه ذلك أل
  عملية توليد وإدارة  متفق عليها، دبا يبكن من ترشيد وتطوير اؼباؿ الفكري رأسعدـ وجود طريقة قياس وتقييم

 ؛نظماتواستخداـ ىذه اؼبوارد يف اؼب
  هبعل ذبارب عدـ التوافق على اللغة االصطالحية لالملموسات ومكوناهتا والعالقات بُت مدخالهتا وـبرجاهتا دبا

 ؛2الشركات قابلة للمقارنة فيما بينها
 والفتقاد ىذه األصوؿ عامل لقياس األصوؿ غَت اؼبلموسةعدـ وجود نظاـ ؿباسيب شامل يستخدـ النقود كم ،

للوجود اؼبادي فمن الصعب ربديدىا وقياس اؼبنافع اؼبستقبلية اؼبتوقعة منها، وبذلك فهي ال تقدـ صورة كاملة عن 
 ظمة؛ية للمنالقيمة الكل

                                                           
1 KEVIN J. O’SULLIVAN, Strategic Intellectual Capital Management in Multinational Organization: 

Sustainability and Successful Implications, Hershey: Business Science Reference, New York, 2010, p25. 
 .216 قبم عبود قبم، مرجع سابق، ص 2
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 ادلال الفكري رأس بناءادلبحث الثالث: 

االبتكار، فبناء قاعدة فكرية لدى و  اإلبداعاؼباؿ الفكري الذي ىو مصدر  رأس إذلربتاج اؼبنظمة اليـو   
م ف يبتكروا ؼبنظماهتأن دبقدورىم والذيمن اؼبعارؼ واؼبهارات  أوسعالعاملُت الذين يبتلكوف ـبزونا  إذلاؼبنظمات وبتاج 

 إذلنظمة ؼبقبع لالرتقاء باواأل األفضلالطريقة  ألهنالفكرية ا يتطلب من اؼبنظمة بناء اؼبوجودات اميف اؼبستقبل، وىذا 
 1اؼباؿ الفكري ؾبموعة من الشروط والظروؼ اؼبالئمة تتمثل فيما يلي: رأساغبقيقية، ويتطلب بناء  إمكانياهتامستوى 

اػباصة، وبالتارل يصبح ؽبذه  األعماؿدمج ودية مع بعض منظمات صناعية من خالؿ عمليات  أقطاب إنشاء -
 القدرة اؼبالية والبشرية اؼبميزة يف تكوين واالستفادة من اؼبعرفة اؼبتاحة؛ األقطاب

 وإعادةتكنولوجيا اؼبعلومات، اؼبناسبة على الصعيد اػباص يف  األرضيةؿبيط واطار معريف من خالؿ هتيئة  إنشاء -
 اؼبعرفية؛ األقطاببعُت االعتبار متطلبات تكوين ىذه  تأخذوالقوانُت السائدة لكي  اتاإلجراءالنظر يف 

 ف يكوف ىناؾ تعاوف كبَتأف يكوف ىناؾ جامعات ومراكز حبث رائدة مرتبطة بالقطاعات االقتصادية اورية، و أ -
 وتكوين اؼبعرفة واالستفادة منها؛ إنشاءف أبُت القطاع العاـ واػباص بش

ف العصر اغبارل ىو عصر معريف وليس بيئة تنافسية قديبة قائمة على أبالعليا للمنظمة  اإلداراتتؤمن ف أضرورة  -
 يف سوؽ ؿبلية فقط؛ أرباحتقدمي منتجات وربقيق  أساس

 وأصوؿفكل منظمة تكوف ؽبا مكونات معرفية  ،اؼباؿ الفكري للمنظمة رأسل اعبوىرية اؼبمثلةالًتكيز على العناصر  -
 اعبهود وتتبعثر اؼبوارد؛ تال تتشتضروري لكي  األمروىذا  األخرىعن اؼبنظمات  فكرية زبتلف

جديدة قد  إضافيةمعرفية  أصوؿقبل تشتيت اعبهود يف اقتناء  أصالاؼبورد اؼبعريف اؼبوجود  إدارةالًتكيز على حسن  -
 اؿ الفكري؛اؼب رأس إدارةفالبداية الصحيحة مهمة جدا يف  ،ال تقوى اؼبنظمة على االستفادة منها

العليا نفسها  اإلدارةتتجسد يف اعتبار  اإلشكاليةاؼبعرفية اغبقيقية، حيث قبد  األصوؿتنمية قدرة تشخيص ىوية  -
 األصوؿعند  اإلحباطالذي يولد  األمرالقريبة منها موردا معرفيا وحيدا يف اؼبنظمة  اإلداريةبعض اغبلقات  أو

 ؛األخرىاؼبعرفية 
ف أ أثبتتف التجارب أاؿ الفكري اػباص باؼبنظمة، حيث اؼب رأستكوين  أوة الذاتية، اؼبعرف إلنشاءبذؿ جهود  -

 األصوؿما تبقى منها متجسدا يف بعض  إالالكية تزوؿ بسرعة، اؼبعرفة اؼبستوردة من اػبارج غالبا ما تكوف استه
  اؼباؿ الفكري للمنظمة. رأسومسانبا يف بناء اؼبعرفية 

                                                           
اؼبعرفة  إدارةاؼبؤسبر العلمي الدورل السنوي الرابع: ، القتصاد الرقميرأس ادلال ادلعريف: ادليزة التنافسية اجلديدة دلنظمات األعمال يف ظل اؿبسن الغاليب، طاىر  و صاحل مهدي العامري 1

 .99-96 ، ص2004فريل أ 28-26  األردف،  يف العادل العريب، جامعة الزيتونة األردنية،
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 الصناعة، االستقطاب، عمليات: يف تتمثل اليتو  الفكري اؼباؿ رأس بناء آليات إذل نتطرؽ سوؼما سبق  خالؿ من

 .وعلي اافظة، التنشيط

 ادلال الفكري رأس: استقطاب األولادلطلب 
اعبهػػػػود الػػػػيت تبػػػػذؽبا اؼبنظمػػػػة يف البحػػػػث والتقصػػػػي عػػػػن األفػػػػراد ذوي اؼبػػػػاؿ الفكػػػػري  رأسيقصػػػػد باسػػػػتقطاب   

، دبػػا يتناسػػب وطبيعػػة نشػػاطاهتا وعملياهتػػا، باإلضػػافة لتػػوفَت اؼبنػػاخ اؼبالئػػم عبػػذب أصػػحاب القػػدرات واؼبهػػارات العاليػػة
 (Dwivedi)عػرؼ وقػد  .واالجتماعية دبػا يلػيب رغبػاهتم ادية واؼبعنويةاػبربات والكفاءات من خالؿ توفَت احتياجاهتم اؼب

دـ للمؤسسػػػة لشػػػغل الوظػػػائف الشػػػاغرة لعمػػػل للتقػػػا تلػػػك العمليػػػة الػػػيت يبكػػػن هبػػػا جػػػذب طػػػاليب"نػػػو أاالسػػػتقطاب علػػػى 
 أىدافها لتحقيق تسعى اليت اؼبنظمة من كل بُت ما مشًتكة تبادلية عالقة سبثل االستقطاب عملية فإف وبالتارل، .1"فيها
 ذلػك إذل وبتػاج الػذي اؼبسػتقطب الشػخص أخػرى جهػة ومػن ،جهػة مػن العػاملُت أفضػل وتعيػُت اسػتقطاب خػالؿ من

 .وحاجات إلشباع العمل
 ادلال الفكري رأسالعوامل ادلؤثرة يف استقطاب -1
يف  وافز ف ظبعة اؼبنظمة واؼبزايا اليت تتسم هبا واؼبغريات اليت تقدمها ربقق عنصر السبقإ :مسعة ادلنظمة-1-1

الضماف الصحي  ،، الًتقياتواألجورالرواتب  ومثاؿ ذلك ،كثر فاعليةأكل بش اؼباؿ الفكري رأساستقطاب 
االستقرار يف  ، اػبدمات والتسهيالت عند بلوغ سن التقاعد،يف العمل اؼبوقع اؼبالئم والسليم للعاملُت، واالجتماعي

 .عدـ خطورة العمل الطرد، أوالعمل وعدـ الفصل 
تلعب الظروؼ االقتصادية السائدة دورا فاعال يف عملية االستقطاب، ففي بعض  الظروف االقتصادية:-1-2

اؼبنظمات ال ف إف ،كارتفاع اؼبستوى التعليمياقتصادية   ألسبابفيها اؼبتميزة القوى العاملة  اؼبناطق اليت يزداد عرض
اؼبتميزين  العاملُت علىعندما يقل العرض وتزداد اؼبنافسة بُت اؼبنظمات  أما، االستقطاب ةعملي تواجو صعوبات يف

 .االستقطاباؼبنظمات تواجو صعوبة يف ف إف
 تلعب الدور الفعاؿ يف استقطابفيو ف اجملتمع وطبيعة االذباىات السائدة إ :السائدةاالجتاىات االجتماعية -1-3

عديدة اغلبها تتجو مع  وألسبابكبو منظمة ما  إهبابياتوجهًا  لما يشكف اجملتمع غالبًا أذ إ ،اؼباؿ الفكري رأس
 .العادات االجتماعية ،واألعراؼالقيم الدين، 

 
 
 

                                                           
 .912 ، ص9119، اعبامعة اؼبفتوحة، طرابلس، إدارة األفرادصاحل عودة سعيد،  1
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 الفكري ادلال رأسب استقطاب اسالي-2

ذل استثمارات وفًتات زمنية اؼباؿ الفكري يف اؼبنظمة ىو ناتج عمليات متتابعة ومعقدة ربتاج إ رأس بناءف إ  
تبحث عنو؟ وبالتارل هبب  وأينيوجد؟  أينف تعرؼ اؼبنظمات أبعد  يبكن استقطابو اؼباؿ الفكري رأس فأغَت ، طويلة

 :األساليبوقد مت حصر عدد من ىذه ف تكوف ىناؾ اسًتاتيجيات واضحة الستقطابو، أ

 زدىارىاال أساسية دعامةو  للمنظمات حرجة ميزة الفكري اؼباؿ رأس يبثل: شراء العقول من سوق العمل-2-1
 الرباقة العقوؿ متابعة اإلدارة ىذه يف متخصصة عباف من أو البشرية اؼبوارد إدارة من يتطلب األمر فإف تطورىا،و 
 رصيدىا زيادة يف كبَت بشكل نظمةاؼب منها تستفيد متقدمة وخربات كمهاراتتقطاهبا  جذهبا واس لغرض النادرة،و 

 1.باستمرار واإلبداع االبتكار زيادة يف ينعكس الذي اؼبعريف
  :نبا رئيسيُت مكونُت من تتشكل كفاية أو أداءف كل أ (Frederick McDonald) بُت: شجرة الكفايات-2-2

        والقرارات واالجتهادات واؼبفاىيم اإلدراكات ؾبموع من يتألف اؼبعريف فاؼبكوف ي،السلوك واؼبكوف اؼبعريف اؼبكوف
 .2مالحظتها يبكن اليت األعماؿ ؾبموع من فيتألف السلوكي اؼبكوف أما بالكفاية، تتصل اليت اؼبكتسبة

ارات واؼبعارؼ والقدرات ة من اؼبهأمرين يبكن اإلشارة إليهما، فاألمر األوؿ متعلق بأف الكفاية ىي ؾبموع ىناؾ
 رؼ يف ذىنية وشخصية الفرد، أما األمر الثاين فهو قدرة ىذا الفرد على تأدية ىذه اؼبهارات واؼبعا مستنبطة وموجودة

 س.يف شكل ؾبموعة السلوكات قابلة للمالحظة والقيا
  اؼبهارات يوضح ـبطط وسبثل اإللكًتونية البشرية اؼبوارد إدارة تقنيات أحد فتعد الكفايات، شجرة أماو   

   اؼبطلوبُت، األفراد من الصحيح اؼبزيج ربديد أجل من الذاتية مهتسَت  عن فضال للمؤسسة اؼبطلوبة واؼبعارؼ واػبربات
    اؼباؿ رأس( اإللكًتوين االستقطاب) أسواؽ استخداـ تسهل الكفايات شجرة أف على االسًتاتيجية ىذه رؤية وتؤكد

 .3واسيباغب شبكات طريق عن الفكري

    للحصوؿ اؼبؤسسات اؼبتخصصة يف ؾباؿ التوظيف إذل االلتجاء من البد: ادلتخصصةؤسسات ادلمراجعة -2-3
 اؼباؿ الفكري من خالؿ: رأس على

 كليات، معاىد، ،مدارس) التعليمية اؼبؤسسات أف على االسًتاتيجية ىذه رؤية ترتكز :يةالتعليماؼبؤسسات  -
 اؼبؤسسات ىذه التقرب فإف األساس ىذا وعلى ،مهباستقطاو  اؼبواىب كتشاؼال  مهم مصدر تعد( ...جامعات

 .أولويات من تعد

                                                           
 .231 ص ،ع سابقمرج صاحل، علي أضبد و العنزي علي سعد 1
 .23 ، ص1983، ، األردفيعوالتوز  للنشر الفرقاف دار، 1ط ،النظم ضوء يف التعليمية الكفاياتتوفيق،  مرعي 2
 .231 ص ،سابق مرجع صاحل، علي أضبدو  العنزي علي سعد 3
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 اػباص للقطاعالتابعة  اؼبكاتب أو مثال العمل وزارةك العاـ للقطاع تابعة تكوف اليت قد التوظيف: وكاالت مكاتب -
 .وزبصصاهتم ومؤىالهتم العمل يف الراغبُت األشخاص أظباء تسجيلاليت تقـو ب

مثل  بالعمل الراغبُت وزبصصات وعناوين أظباء فيو يبُت خاص سجل يوجد حيث العماؿ: ومنتديات نقابات -
 اػبرباء ااسبُت.نقابة 

 ادلال الفكري رأس ادلطلب الثاين: صناعة
 رأستكوين سبيل ؾبموعة السياسات واؼبمارسات اليت تتخذىا اؼبنظمة يف  ياؼباؿ الفكر  رأسقصد بصناعة ي  

والدورات التدريبية وبرامج تنمية تباع عدد من اإلجراءات اؼبنهجية مثل الربامج اص هبا، من خالؿ ااػب الفكريؿ ااؼب
دوف ا ؽبؼبنظمة يكوف دبثابة ميزة تنافسية دبا يساعد على توفَت نسيج معريف خاص با األفرادالعالقات االجتماعية بُت 

واألنظمة للربط بُت أدوات العمل اعبديدة،  استخداـ طرؽ فاعلة ياؼباؿ الفكر  رأستتطلب صناعة وبالتارل  .غَتىا
 .اؼباؿ الفكري رأسيات اػباصة بصناعة اؼببتكرة، والتصاميم التنظيمية اؼبالئمة، وىذه بعض االسًتاتيج

 خريطة ادلعرفة -1
 تػارل اتيجية، وبالخريطة اؼبعرفة تعٍت تقدمي عرض مرئي للمعرفة اغبيوية اؼبؤدية إذل ربقيق أىداؼ األعماؿ االسػًت 

 دىا؟ وذلػك مػن خػالؿ تقسػيم اؼبعرفػة إذل وحػدات ذبػدبشػاركتها ومػع مػن وأيػن يبكػن أف  أملتتركز على نوع اؼبعرفة اليت 
 .1صػغَتة تػربط فيمػا بينهػا روابػػط، مث ترصبػة اسػًتاتيجيات األعمػاؿ إذل مسػاحات معرفػػة رئيسػة توجػد فيهػا قيمػة األعمػػاؿ

  بػداخلها بػُت  الفجػوة ومسػتوى فيهػا، اؼبعرفػة ؿبفظػة علػى للتعػرؼ اؼبعرفػة خريطػة ترسػم سػةاؼبؤس فإف األساس ىذا وعلى
 أنبيػػة خريطػػة اؼبعرفػػة باعتبارىػػا عمليػػة حاظبػػة يف تشػػخيص  تكمػػنو  وتكنولوجيػػا اؼبعلومػػات والعػػاملُت. األعمػػاؿكػػل مػػن 

 وليد والتخزين والتطوير والتوزيع والتطبيق(.اؼبعرفة وخطوة أوذل تبدأ هبا عمليات إدارة اؼبعرفة الالحقة )االكتساب والت
 :ؿبورين على ترتكز (Zackيف مبوذج ) اؼبعرفة خريطة استخداـ غاية فإ

  ما يتطلب فهرسة اؼبصادر الفكرية اؼبوجودة فيها، وذلك اؼبنافسة بالشركات مقارنة شركةلل اؼبعريف اؼبركز ربديد . أ
  القاهتا، وربط ذلك باالسًتاتيجية لردـ الفجوة االسًتاتيجية واؼبعرفيةوع بإهباد خريطة اؼبعرفة اليت تبُت أنواع اؼبعرفة

 للشركة مقابل اؼبنافسُت.
 
 

                                                           
، ، األردف، جامعة الزيتونة األردنيةإدارة اؼبعرفة يف العادل العريب :علمي الدورل السنوي الرابع، اؼبؤسبر المفهوم خريطة ادلعرفة: دراسة استعراضية حتليليةعبد الستار العلي،  غساف العمري و 1

 .2 ، ص2119فريل أ 23-23
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 طار اسرتاتيجي خلريطة ادلعرفةإ(: 13.2الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Source: Chun Wei Choo & Nick Bontis, The Strategic Management of Intellectual Capital 

and Organizational Knowledge, 1
st

 edition, Oxford University Press, New York, 2002, p261. 
 

  1:من اؼبعرفة ربددىا اػبريطة لتحديد اؼبركز اؼبعريف للشركة وىي أنواعف ىناؾ ثالثة إوبالتارل ف
 ؼبنافس، ودبوجبو نظمة ؼبواجهة ااؼبعرفة اعبوىرية: وىي أقل حجم ومستوى من اؼبعرفة الذي ينبغي توفره لدى اؼب

تتمكن اؼبنظمة من معرفة قواعد اللعبة يف ؾباؿ القطاع الذي تعمل فيو، لكنو ال يعطيها ميزة تنافسية على اؼبدى 
 الطويل.

 وذلك عندما زبتار أف تنافس على اؼبعرفة اؼبتقدمة: وىي اؼبعرفة اليت سبكن اؼبنظمة من اكتساب قدرات اؼبنافسة ،
زىا على اكتساب اؼبزيد من اؼبعرفة لتحقيق التفوؽ على اؼبنافسُت ورفع جودة اؼبعرفة أساس اؼبعرفة، فيصبح تركي
 لكي تتمايز عن منافسيها.

  ىذه اغبالة يكوف سبايز اؼبنظمة : وىي اؼبعرفة اليت تعطي اؼبنظمة القدرة على قيادة القطاع، ويفاالبتكاريةاؼبعرفة 
 تغيَت قواعد اللعبة باألسلوب والتوقيت الذي ربدده. واضحا مقارنة مع ا ؼبنافسُت فبا يبكنها ذلك من

   الفجوات تلك غلق على العمل أجل من اؼبعرفة يف الضعف أو النقص سبثل اليت اؼبعرفة فجوات ربديد . ب
ما هبب على الشركة عملو مقابل ما الفجوة االسًتاتيجية اليت )تبُت الفرؽ بُت  ، حبيث تسَتاؼبطلوب منها بصناعة

وعلى ضوء التقييم عملو( دبحاذاة فجوة اؼبعرفة اليت تبُت )ما هبب على الشركة معرفتو مقابل ما تعرفو(. باستطاعتها 
تطور أو ت    كتسب.االسًتاتيجي للمعرفة من حيث مصادرىا وقدرات الشركة يبكن ربديد أي أنواع اؼبعرفة هبب أف  
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 حتليل الفجوة االسرتاتيجية (:14.2الشكل رقم )

 
 
 

  
 

 

Source: Chun Wei Choo & Nick Bontis, The Strategic Management of Intellectual Capital 
and Organizational Knowledge, 1

st
 edition, Oxford University Press, New York, 2002, p262. 

 

1:ؽ.قياؼباؿ الفكري تكوف عن طر  رأسبرز فبارسات اؼبعرفة يف صناعة أف من وأ  

 الربؾبيات؛ أنظمةمن اؼبعرفة اؼبدونة يف  باإلفادةيف ؾباؿ حل اؼبشكالت  األفرادقابليات  تعزيز 
 اؼباؿ الفكري اؼبتمرس بطريقة التلمذة. رأسمن العمل مع  األفرادكُت سب 

 الفكرية األنسجةبناء -2
تكارية تتفاعل ليشكلوا ؾبموعة اب األفرادالعنكبوت، وذلك من خالؿ صبع  أنسجةوىي تكوين تشكيل يشبو   

 أخرى ونسخة جديدة ابتكارية ؾبموعة شكلتلت ،وتتعلم من بعض غبل مشكلة معينة مث حل اجملموعة بانتهاء اؼبهمة
  2:، وسبتاز ىذه التفاعالت بقوة كبَتة، وتعتمد ىذه الشبكة على اآليتأخرىمع مهمة  آخر جديد وتعلم

 ؛اًتفُتتشجيع التعليم اؼبشًتؾ ونشر اؼبعرفة بُت  -
 روح التعاوف بُت ؾبموعة اًتفُت وخلق مناخ تنظيمي مناسب؛ إشاعة -
 تطوير آلية فاعلة للتغذية العكسية. -

 ـبتلف بُت واؼبتنوعة الكثيفة والتفاعالت واؼبرونة االستقاللية توفر أف الفكرية األنسجة اسًتاتيجية رؤية وتؤكد  
   من اؼبنتج إذل الفكرة من السريع الوثوب وربقيق اؼبعرفية الرافعة ادةوزي السريع، التعلم إذل تؤدي واالبتكاريُت اؼبهنيُت
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اؼبصادر تناص وامتصاص اؼبعرفة اعبديدة من حد كبَت على اق إذلتساعد  أهنا، كما التخصصية العقبات قلة خالؿ

        األنسجة خصائص دتحد   ولقد، وبالتارل اطالؽ القدرات االبتكارية ؽبم، األفراداػبارجية وتداوؽبا بسرعة بُت 
 :باآليت الناجحة الفكرية
 اؼبعريف والتحسس الواسعة واػبربة اؼبنفتحة العقلية ؾباؿ يف الفريق أعضاء خصائص يف منطقي ذبانس. 
 اؼبؤسسة وحاجات تتناسب أفكار إلنتاج حقيقي تفاعل. 
 التنافس ضغط تقليل يف وأنبيتها اؼبقًتحة باألفكار القرار ومراكز للمديرين إقناعي تفاوض. 
 العملي للتنفيذ قابلة اؼبقًتحة األفكار جعل من عاؿ سبكن. 

 القيادة الذكية-3
 التعلم على اىتمامو يركز الذكي اؼبدير ألف ذكية، قيادة مع تعاملال الفكري اؼباؿ رأس صناعة تتطلب  

    التعاملبصدد  وألنو، لألوامر امعطي يكوف فبا أكثر ومعلما مشرفا، يكوف فبا أكثر للتعلم مساعدا ويكوف اؼبنظمي،
 1:يلي ما أسسهاأىم  من واليت الفعاؿ التقدير أسس فبارسة على اقادر ف يكوف أفيجب 
 التقدير من مزيد إذل يؤدي وىذا التفوؽ إذل يدفع فبا اؼبتفوؽ األداء بتقدير القياـ خالؿ من  ر:االستمرا. 
 اؼبتأخر التقدير عكس على اإلهبابية بالنتائج يأيت واآلين الفوري فالتقدير :الفورية. 
 النسياف وصعب فبتعا التقدير جعل :اإلمتاع. 
 الكبَت قبل الصغَت وتقدير عامليهم تقدير أجل من األقساـ مديرو تشجيع :الشموؿ. 
  اؼبؤسسة وثقافة دستور من جزء التقدير جعل ر:الدستو. 

 ادلؤسسة ادلقلوبة-4
اؼباؿ الفكري دبرونة  رأس بإدارة التنظيم وفق ىياكل تسمح وإعادةتقليدية التخلي عن اؽبياكل اؽبرمية الوتعٍت   
 (الفكري اؼباؿ رأس) موظفُت اؼبتميزينلل تامة حبرية يسمح اؼبقلوبة اؼبؤسسات يف التنظيمي اؽبيكل طبيعة ألف، 2عالية

 ىي لةعاالف اإلدارةف ،للمؤسسة يقيُتاغبق الرؤساء هممن ذبعل فيها العليا اإلدارة أف حىت، واألوامر التعليمات إصدار يف
اؼبتعلمة وذلك  ؤسساتاؼب ومتطلبات ربديات ؼبواجهة تصلح تعد دل واليت التقليدية التنظيمية اؽبياكل عن تتخلى اليت

 اؽبياكل  فإ بل العاملُت، إذلالعليا  اإلدارةمن  واألوامرد تتوجو فيو التعليمات مبط واحمعتربة و لوجود مسافات 
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 ظروؼ ظل يف البقاء أرادت ما إذا اؼبؤسسات، فالفكري ماؽبا رأسل التمكُت عملية على سبثل خطرمية التقليدية التنظي

 .الثبات تعرؼ ال واليت واؼبتقاطعة واؼبتداخلة الدائرية اؼبعرفة حركة مع تتناسب جديدة ؽبياكل أشكاال تتخذ أف اؼبنافسة

 احلوافز-5
، فاعتمادىا يساىم اؼبؤسسات يف اؼبستويات صبيع على األىداؼ تحقيقل ضماف أساسيات من اغبوافز تعترب  
 للمؤسسات وانتمائهم والئهم وكسب ،للعاملُت الوظيفي والرضا الوظيفي األداء من مستويات أعلى إذل لوصوؿيف ا
     وانتظار دائما الرضا سعة إذل التذمر دائرة من هبم اػبروج هناشأ من اليت األىداؼ من ذلك وغَت، فيها يعملوف اليت

 :أنبها من ةمفيد نتائج للحوافز اعبيد النظاـ وبقق اكم  .مؤسستهم ىبدـ جهد من يقدمونو ما على الشكر
لمنظمة من خالؿ رفع أداء األفراد فاالختبار الصحيح والدقيق للحوافز يؤدي إذل دفع زيادة يف العوائد اققة لال -

 وربسُت جودتو. العاملُت وتشجيعهم على زيادة اإلنتاج
ربقيق حالة من الرضا لدى األفراد العاملُت ؼبا وبصلوف عليو من حوافز وىذا بدوره يساعد على حل الكثَت من  -

اؼبشاكل اليت تواجهها اإلدارات كالبفاض قدرات اإلنتاج وارتفاع معدالت التكاليف واؼبعدالت العالية لدوراف العمل 
 والًتاكمات العمالية وغَتىا.

يف تفجَت قدرات العاملُت وطاقاهتم واستخدامها أفضل استخداـ ويؤدي ىذا إذل تقليص حجم قوة العمل  ةسانباؼب -
 اؼبطلوب باؼبنظمة فبا يؤدي إذل تقليل التكاليف اليت تتحملها اؼبؤسسة.

األجور اؼبقدمة ربسُت اإلنتاجية باؼبؤسسة من خالؿ ربط األىداؼ الكلية أو الفرعية باغبوافز فمثال قد يتم ربط  -
 معتربة. لألفراد من خالؿ اؼبكافتت والزيادات نتيجة لتحقيق اؼبؤسسة رقم األعماؿ أو األرباح

 ىاما دورا تلعبذ إاؼبادية ىم اغبوافز أ األجوروتعترب ، كالنبا أو واؼبعنوية اؼبادية الطرؽ إحدى تعترب اغبوافزو  
 واؼبأكل كاؼبسكن واألساسية األولية ورغباهتم حاجاهتم من الكثَت يقربق للعاملُت تتيح كوهنا،  األداء نواتجسُت رب يف

 اإلنساف غباجات إشباع من األجور ربققو الذي اؼبدى فإف ،ال أـ حافز أىم األجور كوف عن النظر وبغض واؼبلبس
 أو اغباجة مع ملووتكا توافقو مدى وىو، بو االستمتاع وقت بانتهاء ينتهي اغبافز أنبية فأل األنبية تلك وبدد ما ىو

 .رةمباش باإلنتاج وارتباطو الفرد هبا يشعر اليت الرغبة

 ادلال الفكري  رأس ادلطلب الثالث: تنشيط
عند العاملُت اؼبتميزين  اإلبداع واالبتكاراؼبستخدمة من قبل اؼبنظمة إلنعاش عملية  األساليبيبثل ؾبموعة 

 .فيها باستمرار

 ادلال الفكري رأسخطوات تنشيط -1
  1:ىي ربع مراحلأ( يتم من خالؿ Michael Shulerاؼباؿ الفكري حسب ) رأستنشيط ف إ
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 مصادر القرار؛ إذلرسم خارطة للمعارؼ الظاىرة والضمنية لدى العاملُت واالستفادة يف توصيلها  -

 تطوير اؼبعرفة اعبديدة للعاملُت؛ -

 للمنظمة؛ األساسيةربديد بواعث اؼبعرفة  -

 رفة على مستوى اؼبنظمة ككل.خزف ونشر واسًتجاع اؼبع -

 1الفقرات التالية:( يتم من خالؿ Nelsonاؼباؿ الفكري حسب ) رأستنشيط ف أكما 

 ابتكار العاملُت الناشطُت، -

 ابتكار مكاف العمل النشيط؛  -

 كافة؛  اإلداريةفتح قنوات االتصاؿ بُت العاملُت يف اؼبستويات  -

 تطوير مهارات ومعارؼ العاملُت. -

 ادلال الفكري  رأسط تنشي أساليب -2
زيادة الكفاءة والفعالية واؼبيزة تصب صبيعها يف  حسب )العنزي وصاحل( اؼباؿ الفكري رأستنشيط  أساليب

 تتمثل فيما يلي:  األساليبىذه ىم أو للمنظمة، نافسية الت

   عدد منكربأ لتوليد لألفراد اإلبداعيةالقدرات  إثارةيف  األفكارتستعمل طريقة عصف : األفكار عصف-2-1
       اػبياؿ" كتابو يف ونشره 1937سنة  األسلوب ذاؽب مبتكر أوؿ (Osborn) يعد، و سخرية أودوف انتقاد  األفكار

  إذلبدعوة كل من لو خربة  أفراد، 10 إذل 5 حبدود ؾبموعة بتكوين يتعلق أسلوب. وىو 19572سنة  "التطبيقي
           األفكار تلقي يتم مث ومن ،بصورة واضحة وسريعة اؼبؤسسة منها تعاين اليت اؼبشكلة توضيح يتماالجتماع ل

     ىذه مع التعامل كيفية حوؿ( الفكري رأس لدى واؼبهارات القدرات لتباين نظرا ىذا) متعددة مصادر من اؼبختلفة
        واليت ،شخص أي أواقًتاح  أليمع منع االنتقاد  ،اؼبقًتحة األفكارمع تشجيع الغريب والسخيف من  اؼبشكلة
     اإلبداعية القدرات اقتناءوبالتارل  .استبعاد اؼبستحيلة واؼبكلفة إذلومناقشتها  األفكارشرح بعد  شك بدوف ستنتهي

  اؼبؤسسة ستشهد وبذلك أنفسهم، العاملُت مصدرىا األفكار، من فبكن عدد أكرب توليد إذل يؤدي فبا العاملُت، لدى
 .باؼبؤسسة ارتباطهم فرص من يزيد فبا صنعهم، مناؼبتفق عليها، كوهنا كانت  األفكار وتنفيذ تطبيق على أكرب حرصا

   فاجئؼبا التنشيط إذل يؤدي قوي بشكلاالجتماع  موعةؾب أعضاء أذىاف إثارة ىو األفكار عصف أسلوبهدؼ ف
 وخالقة. مبتكرة وآراء بأفكار ُتاجملتمع مشاركة النتيجة فوتكو  ،ؽبم العقلية للعمليات

 
                                                           

 .26 ، صمرجع سابقعباس حسُت جواد و عبد السالـ علي حسُت،  1
 .454 ، صمرجع سابق أضبد علي صاحل، و سعد علي العنزي 2
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 3وف كلها من ؾبموعة صغَتة من العاملُت من كوحدات عمل ذاتية تتعبارة عن : النوعية السيطرة حلقات-2-2
غبل اؼبشكالت، دبا فيها  األساسيةاجملموعة على الطرؽ  أعضاءعامال، يديرىا ويوجهها مشرؼ يقـو بتدريب  12 إذل

    قبل من اليابانية الصناعة يف أدخلت طريقة النوعية السيطرة حلقاتف .1العمل اعبماعي وأسلوب اإلحصائيةالوسائل 
(Kaoru Ishikawa يف )عدد دوائر 1978، حيث بلغ سنة اؼباضي الستينات من القرف وأوائلاػبمسينات  أواخر  

  إذل 1992سنة  األعدادماليُت عامل، تضاعفت ىذه  10تضم حوارل ة يف الياباف حوارل مليوف ؾبموعة اعبود
  يف ساعة ،إرادهتم دبحض طواعيةهبة، اؼبتشا االختصاصات ذوي العاملُت من ؾبموعة التقاء يف تتمثل ىيو ، 2الضعفُت
          اػبدمي، أو اإلنتاجي العمل طبيعة يدرسوف مهنأ، حيث اإلنتاجية الكفاءة ربقيق مشكالت ؼبناقشة األسبوع

    قد للعمل، األنسب االسًتاتيجية ربديد وكذا فكار،األ وتطوير اؼبناقشة خالؿ من، عمل برنامج تطوير يف وهبتهدوف
 . اغباصل التقدـ على لالطالع سنويا مرتُت أو مرة العليا اإلدارة ذلك يف تشارؾ

 3:التالية األىداؼربقق ف أيبكن غبلقات السيطرة النوعية 
 اركة؛االستفادة الكاملة من قدرات وكفاءات اؼبوارد البشرية باعتماد منهج التسيَت باؼبش -
 من خالؿ تغيَت جو العمل فيها، وخلق نوع من الشعور بااللتزاـ لدى القوى العاملة؛ األعماؿربسُت نتائج  -
 ؾبموعة العمل يف بيئة العمل؛ إذلتطوير الشعور باالنتماء  -
 وقدراهتم ومواىبهم؛ إبداعاهتم إظهاراالىتماـ اعبدي بالعاملُت وبالتارل  -
 زيادة شعور العاملُت بوالئهم والتزامهم ذباه اؼبؤسسة.و يم يف كافة اؼبستويات، التنظ أعضاءبقاء الثقة ما بُت  -

اغبديثة نسبياً، ويطلق عليو  اإلداريةتعد اإلدارة على اؼبكشوؼ أحد اؼبناىج : ادلكشوف على اإلدارة أسلوب-2-3
 إذلرل، حبيث تنتقل رؤية اؼبؤسسة يتم فيها االىتماـ بالوسائل واألىداؼ بشكل مشو ، "بالرؤية اؼبشًتكة اإلدارة"البعض 

تكوف  اإلداريوضمن ىذا النهج   عقل وضمَت ووجداف القائمُت على رسالتها على اختالؼ مستوياهتم اإلدارية.
ىذه األىداؼ، وتطلق الطاقات وتعطى  إذلوتقسم أدوار وأدوات الوصوؿ   األىداؼ االسًتاتيجية واضحة للجميع.

   اؽبدؼ األظبى اؼبنشود، وىكذا. إذلسة للعمل حسبما يًتاءى ؽبم هبدؼ الوصوؿ اغبريات لكل العاملُت باؼبؤس
وتتيح للجميع حرية التجريب  تعمل اإلدارة على اؼبكشوؼ على خلق رؤية مشًتكة بُت صبيع العاملُت، 
م اإلبداعية وبذلك ربرر طاقاهت  واكتشاؼ اعبديد، وربرر القائمُت على األعماؿ من عقدة اػبوؼ من اػبطأ والفشل.

على اؼبكشوؼ حيت تساعد على صياغة اؼبناخ اؼبناسب لالبتكار الذي  اإلدارةوىنا تكمن أنبية   ،اػبالقة وقدراهتم 
 عامة، العاملُت أذىاف يف اؼبوجودة اؼبعلومات استخداـ إذل يهدؼ أسلوب هوفوبالتارل  .يشكل مفردات لغة اؼبستقبل

           اجتماعات، خالؿ من اؼبالئم اعبو بتوفَت ؽبم الذىنية القدرات شحن الؿخ من وذلك ،خاصة الفكري اؼباؿ  رأسو 
                                                           

 .926 ، ص2199، جواف 1العدد اعبزائر،  ،جامعة بسكرة اقتصادية، أحباث، ؾبلة جتارب بعض الدول-حلقات حتسني اجلودة يف ادلؤسسةصبعة و حسيٍت ابتساـ، خَت الدين  1
 .961 ، ص2113، األردف، دار الشروؽ للنشر والتوزيع، عماف، اإلداريةاالجتاىات احلديثة يف ادلنظمات زيد منَت عبوي،  2
 .929 و حسيٍت ابتساـ، مرجع سابق، ص لدين صبعةخَت ا 3
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      من يبكنهم الذي الرقمي اغبس لديهم يتكوف حبيث اؼبؤسسة، أعضاء بُت األرقاـ بلغة اؼبصارحة تتضمن ولقاءات
 .االقًتاحات وغربلة طاقتهم، إطالؽ

ذوي اؼبهارات اؼبتكاملة  األفراد من صغَتة ؾبموعة يف تمثلي: )فرق العمل( احلماسية اجلماعات أسلوب-2-4
ىذه  األفراد. ؾبموعة 1فسهم اؼبسؤولية اؼبتبادلةنأمشًتكة يف الوقت الذي وبملوف  أىداؼ إلسباـالذين يعملوف معا 

بل  اإلدارةا ، حبيث ال تراقبهواؼبهمات الصعبة واؼبغامرة اؼبخاطرةو  عالية يف العمل ال اإلقبازات وربب نشيطة تكوف
       باغبيوية االطمئناف والشعورهبدؼ  أفرادىابُت  اؼبناقشة يف واؼبتعة اإلثارة توليد ذلك عربو ، تراقب نفسها بنفسها

  إهبادىايتم توجد يف لوائح اؼبنظمة وال موجودة ومهمة يف كل منظمة وال اعبماعات اغبماسية  فأسلوب. 2التفاؤؿو 
  بوصفها جزءا من الًتكيب غَت الرظبي ومن العالقات االجتماعية أ، فهي تنشنظيميػبدمة الغرض الت بشكل رظبي
      يتم حبيث ،وطاقاهتم اػبالقة أفكارىم استخداـ من يزيدوا فأ على األفرادحث ، اؽبدؼ منها 3األفرادالتلقائية بُت 

       تقنيات باستخداـ اغبوارات تسهيل مع اؼبؤسسة زبصص ؾباؿ يف اػبربة أصحاب مع لوجو وجها العاملُت إشراؾ
 .يةاغباسوب شبكاتالو  ،اإللكًتوين الربيد ،الصوتية كاؼبؤثرات اؼبعلومات

من  أوؿ "األمريكية جكامربد "امعة وصباعتو من ج (William J.J. Gordon)يعد : (Synecticsتيك )كالسين-2-5
لعناصر كلمة يونانية تعٍت اعبمع بُت ا  "تيككالسين"وونشر يف كتابو "اؼبًتابطات"،  1944سنة  األسلوبابتكر ىذا 

 اوؿ ميكانيكية رب إجراءاتباستخداـ  اإلبداعاؼبشكالت الصناعية من خالؿ انعاش  اؽبدؼ منها معاعبة اؼبختلفة،
وتطور يف أ نو نشأذ إ، ويالئم اؼبنظمات الصناعية كثَتا تأثَتاكثر أاليت تكوف  اإلبداعيةللعمليات عمل مظاىر عقالنية 

وجود تسميات متعددة ؽبذه االسًتاتيجية منها: تتلف  إذل( Gordon) أشاروقد  .4األمريكيةالصناعة  أحضاف
تتشابو مع العصف الذىٍت من حيث  تاتاألشاسًتاتيجية تتلف ف .اؼبتشاهبات أو، السينكتيك، اؼبًتابطات األشتات
 إجراءاتومن . و 5اعبديدة، وخلق اؼبناخ اغبر الذي ينتفي فيو النقد والتقومي األفكار وإنتاجيف توليد  األعضاءاشًتاؾ 

ة: تتبع اػبطوات التاليعارفا باؼبشكلة؛  تعيُت خبَت للمجموعة ويكوف ؛أفراد 7إذل 5ذية: تكوين صباعات من التنفي
تقدمي اغبلوؿ واختيار ما يناسب اؼبعايَت  با(؛يلوؼ غر هم اؼبشكلة، جعل اؼبأفلوفا، اؼبشكلة، جعل الغريب مأ)تعيُت 

 اددة مسبقا باستخداـ اؼبعادلة التالية: 
 روعة اغبل= تعدد اؼبتغَتات / بساطة اغبل

 

                                                           
1 John R. Schermerhorn, Management, 7

th
 edition,  John Wiley & Sons Inc, New York, 2002, p993. 

 .29 ، صمرجع سابقعباس حسُت جواد و عبد السالـ علي حسُت،  2
3
 John R. Schermerhorn, Op.cit, p718.

 .961 سابق، ص رجعضبد علي صاحل، مأ عادؿ حرحوش اؼبفرجي و 4
 .913 ، ص2113، األردف، دار اؼبسَتة للنشر والتوزيع، عماف، تعليم التفكري: النظرية والتطبيقجادو و ؿبمد بكر نوفل،  أبوصاحل ؿبمد  5

https://en.wikipedia.org/wiki/William_J.J._Gordon
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ائرة الفرد، حبيث ينتقل من وتقـو على توسيع د( IBM)ىذه الفكرة يف شركة  تطبيق أبد: االثراء الوظيفي-2-6

قريبة منها وداخلة يف  وإمباليست ـبتلفة عنها  إضافية أخرى أنشطة أداء إذلواجبات مبطية ؿبددة ومتكررة  أداءؾبرد 
مت تطوير  بالفرصة اؼبناسبة الستيعاهبا. وإمدادهوذلك بقصد امتصاص الطاقة اؼبوجودة عند اؼبوظف  ،نطاؽ زبصصها

فريق  إذلاالنضماـ  أو ةراسد إجراء أواؼبوظف مسؤوليات جديدة يف ازباذ القرار  إذليف الذي يض األسلوبىذا 
 .1يدرس مشروعا جديدا وتضع تصورا للخطة اؼبالئمة للتنفيذعمل 

مهارات العاملُت ومعارفهم وخباصة تلك اليت  إذلحاجة اؼبنظمات  أفرزتاؼبعاصرة  األعماؿف بيئة إ: التمكني-2-7
يراد منها تقوية  إدارية ةاسًتاتيجير مفهـو التمكُت بوصفو و ظه إذلدى ذلك أفت التفاعلية والفنية، تتعلق باؼبهارا

يف  اإلبداعيةالدنيا والعاملوف التشغيليوف لتشجيعهم على تقدمي اؼببادرات  اإلدارةللمنظمة دبا فيها  ألماميةااػبطوط 
 أىداؼالعاملُت يف ربديد  تأىيلفالتمكُت ىو عملية . ظمةوربقيق الكفاءة والفعالية للمن اإلنتاجيةلزيادة العمل 

ومعاعبة اؼبشكالت اليت تواجههم وحلها يف اطار اؼبسؤولية لقرارات يف ؾبالو وازباذ ا إقبازهعملهم الشخصي ومسؤولية 
 ةؼبواجهقوهنا العليا، فضال عن حرية التصرؼ اليت يتل اإلداريةة اؼبمنوحة ؽبم من قبل اؼبستويات اؼبناطة هبم والسلط

رفع قدرة العامل على ازباذ  من خالؿ مفهومو إذلنو مت التطرؽ أكما   .2اغبالة يف ضوء اؼبواقف اؼبختلفة يف العمل
ف أالظروؼ للسماح لكافة اؼبوظفُت ب من التمكُت توفَت األساسي، فاؽبدؼ اإلدارة إرشادالقرارات بنفسو وبدوف 

ف التمكُت وبقق زيادة النفوذ الفعاؿ للعاملُت أوبالتارل قبد  .3اؼبستمر طاقتهم يف جهود التحسُت بأقصىيسانبوا 
 اؼبهاـ، وذلك بالًتكيز على القدرات الفكرية والفعلية ؽبم يف حل اؼبشكالت. أداءمزيد من اغبرية يف  بإعطائهم

 ادلال الفكري رأساحملافظة على ادلطلب الرابع: 
مل السياسات واإلجراءات اإلدارية اليت تتخذىا اؼبنظمة بغية ؾبالفكري اؼباؿ  رأسعلى يقصد باافظة   

ف اافظة على أذ إلك ضمن عدد من األساليب والوسائل. اغبفاظ على ـبزوهنا من اؼبهارات واػبربات واؼبعارؼ وذ
لديها اػبربة  هم يبثلوف النخبة اؼبمتازة اليت تكونتفلبقاء اؼبنظمة واستمرارىا، عامال مهما اؼباؿ الفكري يعد  رأس

اؼباؿ  رأساافظة على  فإالطويل. كذلك ف األجليف  االبتكار اؼبستمروالعملية اؼبًتاكمة والقادرين على العلمية 
ف ؿبافظة اؼبنظمات على ميزهتا التنافسية تأيت من أذلك  الفكري سبثل ربديا كبَتا يواجو اؼبنظمات القائمة على اؼبعرفة

منظمات  إذلىذه الفئة قد يتسبب هبجرهتا  إنباؿف أل اؼبنافسُت، إذللفكري ومنع انتقالو اؼباؿ ا رأساافظة على 
  األعلى علميالستوى اؼب ذات طاراتىدرا اقتصاديا واجتماعيا للمنظمة بسبب فقداهنا لإل فبا يسبب دوف رجعة أخرى
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ربات اليت يبتلكوهنا شخصيا واؼبعلومات اليت اػب وفنقليىؤالء العاملُت ف أ إمكانيةو  ،اإلبداعقدرة على ربقيق  واألكثر

اؼباؿ الفكري يف حالة عدـ اافظة عليو  رأسقد يندثر  أو ،ليهاإاؼبنظمات اليت انتقلوا  إذلزبص منظماهتم السابقة 
زبفيض القيمة السوقية  إذلالفكرية ال تساوي شيئا فبا يؤدي  نتاجاتواإل لألفكارعندئذ تصبح القيمة اغبقيقية 

 .سوسباألدوات الوقائية من اؼبخاطر اليت قد  اؼباؿ الفكري رأسعلى  سبثل أساليب اافظةو  .نظمةللم

 ادلال الفكري رأساسباب احملافظة على -1
 ن غَتىا، فبا هبعل تبحث اؼبنظمات عن ميزة تنافسية سبيز السلع واػبدمات اليت تنتجها ع ميزة تنافسية:-1-1

، ارتفاع جودة اؼبزايا التنافسية البفاض التكاليف أمثلةبلوف على التعامل معها، ومن يق ناؼبستفيدي أواؼبستهلكُت 
نتيجة عوامل خارجية منها تغَتات احتياجات  أ، فاؼبزايا التنافسية تنشالسرعة، اؼبرونة، وغَتىا اػبدمة، أوالسلعة 
 أو قدرة اؼبؤسسة على امتالؾ موارد وبناء داخلية تتمثل يف وأخرى، االقتصادية... أوالتكنولوجية  التغَتات أوالعميل 

ال يكوف متوفر لدى اؼبنافسُت اآلخرين، حبيث ال ينحصر دوره يف  واإلبداعقادر على االبتكار  ماؿ فكري رأسشراء 
اؼبنظمة،  وإمكانياتوتطبيق اسًتاتيجية اؼبنظمة يف ظل الظروؼ البيئية  عدادإاػبدمة لكن ليشمل  أويف اؼبنتج  اإلبداع

 .بإهبابيةالتغيَت  إدارةالقادر على و 

 أوؽباىذه الثروة من مصادر متعددة،  وتأيت فكري ثروة كبَتة بالنسبة للمنظماتاؼباؿ ال رأسيعد  ثروة كبرية:-1-2
من القدرة  97ف أ% من قدرتو الدماغية، وىذا يعٍت 3كثر من أالثمانُت من عمره ال يفقد يف  اإلنسافف أ

 مستثمرا ؽبذه القدرة، اؼباؿ الفكري الذي يبقى  رأسعادي فكيف اغباؿ لال إلنسافافعالة وىذا  الدماغية ستبقى حيوية
 .1الثاين قدرهتم على تسجيل براءات االخًتاع اليت تشكل قيمتها مبالغ خياليةاؼبصدر  أما

من خالؿ ت وتنميتو تكلفة عالية تتحملها اؼبنظمااؼباؿ الفكري  رأسيبثل اغبصوؿ على  فقات عالية:ن-1-3
 على اعبوانب التالية: اإلنفاؽ

  يف معينة وظائف لشغل واؼبناسبة الضرورية اؼبؤىالت لديهم تتوفر الذين األفراد انتقاء عمليةتعرب عن  ختيار:اال  -
اؼباؿ  رأساستقباؿ طاليب العمل )، وتتم عرب عدة مراحل تكوف عادة مرتبطة بتكاليف، ىذه اؼبراحل متمثلة يف اؼبؤسسة

 ، اؼبقابلة ومن شبة االختيار.األورلكري( ربضَتا لعملية االختيار، الفحص الف

 يتمكن خالؽبا من اليت اؼبخططة والتقنيات والوسائل العمليات من ؾبموعة ىو التدريب التدريب وصقل اؼبعارؼ: -
  أىداؼ ربقيق بغرض ة،لطاقتهم الداخلي األمثل واالستغالؿ وعاداهتم سلوكهم يف والتغيَت معارفهم ربسُت من األفراد

 يتأقلموف األفراد جعل إذل أيضا يهدؼ ماك  الثانية، بالدرجة واالجتماعية الشخصية وأىدافهم األوذل بالدرجة اؼبؤسسة
   للمدى تكاليفواليت تكوف عادة  التدريبية للربامج معتربة  تكاليفتتحمل  فاؼبؤسسات .فيو يعيشوف الذي ايط مع
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 عديدة. اتسنو  خالؿ منها دةاالستفا يبكن الطويل

 اترب واػب اؼبهارات ألف وذلك ،اضروري عدي على مستوى اؼبنظمة الفكري ؿاؼبا رأس ويرتط فإ عامل بقاء:-1-4
تغَتات وتعقيدات و  فاؼبنظمات تواجو ربديات ،تغَتت قد ةتلفخاؼب دوارىابأ وقيامها واستمرارىا ةاؼبنظم قاءبل طلوبةاؼب

قات الفردية واعبماعية، الطارب قدر فبكن من أكف توظف أف اؼبنظمات الناجحة هبب أو  ومشكالت دل تكن من قبل،
واحتياجات التغَت، وبالتارل  تساعدىا على التكيف مع متطلبات اغبلوؿ االبتكارية اليت إهبادجل أوذلك من 

   ف ربافظ على عوامل بقائها.أؽ هبب التميز والتفو  إذلفاؼبنظمات اليت تسعى 
ماؿ الفكري  رأسعلمة وذات مت إذلربويلها  أوتبعية اؼبعرفة، قيد ف عملية جعل اؼبنظمة إ ة االستشارة:تكلف-1-5

االستشارة اليت تقدمها الشركات ومكاتب متخصصة يف ىذا اجملاؿ،  ألغراضكبَتة   يفلاكتها يتطلب انفاؽ فعاؿ في
نو أكما  .1تطويرليو من إتريد الوصوؿ  أوا تعانيو ؼب األساسياؽبدؼ  إزاءويقيس الفريق االستشاري النتائج النهائية 

 2اؼبشكالت التالية:كثر من أ أوواحد  إذلعرض اؼبنظمة ستت عليودوف البحث عن عوامل للمحافظة 

 تأثَتهونتائجو ال تساوي قيمة كبَتة، وىذا سينشر  ألفكارهاؼباؿ الفكري وتصبح القيمة اغبقيقية  رأسقد يندثر  -
اؼباؿ الفكري، دل يعد قيمة مؤثرة وميزة  رأسف اصلها اؼبركزي ويقصد بو السوقية للمنظمة، ألزبفيض القيمة على 

 تنافسية؛

راف عمل عارل وذلك دو  أودوف رجعة، كنزيف عقوؿ  أخرىدوؿ  أواؼبنظمات،  إذلاؼباؿ الفكري  رأسقد يهاجر  -
 ومقياسفاعلة وفق االحتكاـ ؼبعايَت واضحة فبارسات تنفيذية  إذلومهارهتم  تستطع ربويل خرباهتم دلف منظماهتم أل

. وبذلك يبنحوف اؼبنظمات اؼبضيفة فرصة اسًتاتيجية ومكمن قوة مضافا مقابل هتديد وموطن األعماؿدقيق لنتائج 
 ضعف ؼبنظماهتم القديبة؛

ظمات يف ذا فشلت اؼبنإتعويق ؽبا، خاصة  أداةاؼباؿ الفكري خطط اؼبنظمة، ويصبح صناع اؼبعرفة  رأسقد يعرقل  -
( عن Quinnمعرفة رغباهتم وحاجاهتم ومتطلباىم، وىذا ناتج عن التغَت يف ميزاف القوى داخل اؼبنظمات، ويعرب )

معينة ال  بأعماؿاؼباؿ الفكري( على القياـ  رأسىؤالء )يقصد  إجبار"دل يعد اؼبديروف قادرين على  ذلك بقولو:
 ."يقبلوهنا من خالؿ العالقات اؽبرمية

 ادلال الفكري رأساحملافظة على  أساليب -2
اؼباؿ الفكري، فمنهم من يسميها  رأساافظة على  أساليبال يوجد اتفاؽ بُت الكتاب والباحثُت حوؿ 

ليها من خالؿ إ التطرؽ عديدة متيو اافظة عل أساليبف أكما آليات، وآخر سياسات، وآخرين اسًتاتيجيات،  
 ، اؼبناخ التنظيمي، معدؿ واألداء، ىجرة الكفاءات، الرضا األدمغةمنها: نزيف  اؼباؿ الفكري رأسؽبا عالقة ب مواضيع
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 اتراسودبعد اؼبسح التتبعي لنتائج حبوث  "اؼبفرجي وصاحل"، وحسب دوراف العمل، معوقات البحث العلمي
تعود عليو للمحافظة  أسلوبا 17اؼباؿ الفكري مت حصر  رأساافظة على  بأساليباليت ؽبا عالقة السابقة اؼبوضوعات 

  1ىي:تكرار  على نسبأاليت حصلت على  األساليب أماكاتبا وباحثا،   30 إذل

  ؛واالعتباري اؼبادي اغبفز تنشيط -

  ؛التنظيمي للتقادـ التصدي -

  ؛التنظيمي اإلحباط مواجهة -

  ؛التنظيمي االغًتاب فرص تقليل -

 .التنظيمي التميز تعزيز -

 تعد دبثابة اسًتاتيجية صد للمنظمات، ىذه اؼباؿ الفكري  رأسمحافظة على اػبمسة لل األساليبف إوبالتارل ف
اؼباؿ الفكري، وسعي اؼبنظمات  رأسحوؿ عناصر االسًتاتيجية تستخدمها اؼبنظمات ؼبواجهة اؼبنافسة الشديدة 

 ذوي الكفاءات العالية والتميز بتقدمي العروض اؼبغرية.  األفراداستقطاب  إذلالكبَتة والصغَتة 
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 ادلال الفكري رأساحملافظة على  أساليب تأثري (:15.2الشكل رقم )

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

، اؼبنظمة العربية احملافظة عليو وأساليبادلال الفكري: طرق قياسو  رأسضبد علي صاحل، أ عادؿ حرحوش اؼبفرجي و ادلصدر:
 .999 ، ص2113، مصر، اإلداريةللتنمية 
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 ميظس اؼباؿ البشري اؼبنأاصبارل ر 

 اجراء اختبار
 ماذا –معرفة 
 ؼباذا  –معرفة 
 كيف  –معرفة 

 ؼباذا  –رعاية االفراد 
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   ألداء تدفعوواليت  للفرد اؼبثَتة اػبارجية واؼبؤثرات العوامل من ؾبموعة ىناؾ: واالعتباري ادلادي احلفز تنشيط-2-1
 فهذه العوامل واالجتماعية، واؼبعنوية اؼبادية ورغباتو حاجاتو إشباع خالؿ من وجو، أكملعلى إليو  اؼبوكلة األعماؿ

 دبا يضمن ربريك قدراهتم الفكرية بتميز عملهم  ألداءدفع العاملُت تعمل على تعترب كمثَتات  هتيئها اؼبنظمة للعاملُت
 1:يف ه اغبوافزىذ تجسدوت .اؼبطلوبة األىداؼربقيق  إذلهنايتو صب يف ني إنتاجيسلوؾ  إذلوربويلها 

 اإلبداعية، اغبوافز األرباح يف مشاركة، فتتااؼبكو  األجور،تشمل  :اؼبادية اعبوانب. 

 األوظبة هممنح اإلدارة، يف إشراكهممن خالؿ ومكانتو  بأنبيتو اؼباؿ الفكري رأس إشعار تشمل :اؼبعنوية اعبوانب، 
 الشارات.

 تمعجملا يف مكانتهم تعزيزكاف و  أيااؼباؿ الفكري  رأساحًتاـ  : تشملاالجتماعية اعبوانب. 

 يلي:اؼباؿ الفكري من خالؿ ما  رأسافظة على اغبفز اؼبادي واالعتباري يف ا أنبيةوتظهر 

 حد يف إنسانيا ىدفا ذلك وبقق دبا اؼبعنوية روحهم ورفع اؼبتميزين العاملُت أو األفراد حاجات إشباع يف اؼبسانبة    
  وإدارهتا اؼبؤسسة مع وعالقاهتم انتماءاهتم وتعزيز األفراد ؽبؤالء اإلنتاجية زيادة على انعكاساتو لو رئيسيا دافعاو  ذاتو
 ؛أنفسهم مع وكذلك العمل يف زمالئهم ومع

 أو تعديلو أو توجيهو أو وتعزيزه السلوؾ ىذا ربريك يضمن دبا اؼبتميزين العاملُت سلوؾ يف التحكم يف اؼبسانبة       
 ؛ااؼبتميزين فيه والعاملُت اؼبؤسسة بُت اؼبشًتكة اؼبصلحة حسب إلغائو حىت أوتغيَته 

 ضعوف اإلدارة تصرفات فهم وفؤ يسي م قدهنأل مةنظاؼب إدارةاؼبتميزين عن  العاملُترضا  تعزيز يف اؼبسانبة  وىب 
 ىجرة العاملُت اؼبتميزين؛ إذليؤدي  الطرفُت بُت سلبيا مناخا يولد فبا ،خاطئة تكوف ما كثَتا تفسَتات إذل فبارساهتا

 فباة الفكري وقدراهتملطاقاهتم  أفضل واستخداـ بو يقوموف الذي بالعمل االىتماـ من اؼبزيد إلظهار العاملُت دفع     
 لديهم وتنميتو. اإلبداعربفيز  إذليؤدي 

     وزبلفو باستمرار، وخرباتو مهاراتو، تطوير عن الفرد عجز إذل يشَت التقادـ إف: التنظيمي للتقادم التصدي-2-2
 األوؿف ىناؾ نوعُت من التقادـ أ( Luthainsويبُت ). اختصاصو حقل يف اغباصل والتجديد التطوير مسايرة عن

     أف حُت يف .2والثاين تقادـ ثقايف وىو تقادـ القيم واؼبعتقدات االجتماعيةواؼبهارات، ويتمثل بتقادـ اػبربات  معريف
 خربات وكذا إمكانات،و  قدرات تطوير أجل من مةنظاؼب تتخذىا اليت والوسائل اإلجراءات صبيع يعٍت للتقادـ التصدي
   صبيع يف ينصب أف البد التصدي ىذا أف كما ،التطورات آخر مواكبة ىعل قادرين هبعلهم فبا باستمرار فيها العاملُت
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 1:وىي أال الفكرياؼباؿ  رأس تقادـ أنواع
 واؼبهنية؛ الفنيةو  اإلدارية، واؼبهارات اػبربات تقادـ يشمل الذي :اؼبعرفة تقادـ 

 الذاتية؛ الشخصية اعبوانب تأثَتربت  يظهرو  :القدرات تقادـ 

 االجتماعية العادات واؼبعتقدات، القيم تأثَت يشملو  الثقايف: التقادـ. 

     لالستثمار الدافع لديها يكوف أف هبب فاؼبؤسساتالتنظيمي،  تقادـلل رئيسيا سببا التكنولوجي التغَت يبثل ما غالًبا
 .التقادـ ومنع ؼبقاومة

 2:التقادـ، وىي سبنع االقًتاحات بعض ىناؾ
 يواجهوف الذين فاألفراد للفرد. األوذل اؼبهنية السنوات يف اؼبتخصصُت لفنيُتل الفٍت الطابع ذات خاصة ،التحديات -

 .اؼبتقدمة اؼبهنية السنوات يف مهتمهارا تقادـ يف احتماال أقل يكونوف ما غالبا التحدي

 .اؼبهارات تقادـ دبدى أيضا ترتبط البعض بعضهم مع األفراد وتفاعل واؼبشاركة والسلطة اؼبسؤولية -

      ويف اؼبهارات، تقادـ منع يف يساعد قد جديد، تعلم يتطلب دورية بصفة جديدة بواجبات الفرد تكليف إعادة -
 .األفراد زبصص درجة زيادة يف تغارل بأال وعيها وزيادة اؼبؤسسة مراعاة دبكاف األنبية فمن التنمية، تسهيل

  اإلحباطالتخفيف من حدة وآثار كبو  أنواعهاتسعى اؼبنظمات على اختالؼ : التنظيمي اإلحباط مواجهة-2-3
  (Flippoعرؼ )التنظيمي على العاملُت وسلوكهم لتحقيق االستفادة القصوى من ىذا اؼبورد اؼبوجود لديها. فقد 

   يبكن ال انفعاالت لذلك نتيجة فتتولد الفرد، بو يقـو سلوؾ بأي اغباجات بعض إشباع ال يبكن" نوأب اإلحباط
 إحباط إذلالوظيفي يؤدي  باألمافف عدـ شعور الفرد أ( DuBrinكد )أو  .3"لإلحباط فتعرضو إخفاؤىا أو ذبنبها

ذ تتعدد إليت تنتج من داخل ذاتو البشرية؛ ا حاجاتو إشباعلعدـ قدرتو على نتيجة شعوره باالنفعاؿ والتوتر  أوجهوده 
 .4والتنظيم الرظبي اإلجراءاتشريعات، البيئة اؼبادية، التالوظيفي منها:  باألمافاؼبصادر اؼبسببة لعدـ شعور الفرد 

 :5يف تكمن التنظيمي اإلحباط مظاىر أىم أف كما

 واالكتئاب القلق التوتر، ،االستياء الرضا، عدـ ويشمل )السيكولوجية( نفسيةال ظاىراؼب. 

 واؼبعدات األجهزة زبريب الشخصي، التدخل العدواف، تشملو  اديةاؼب ظاىراؼب. 

 والوالء االنتماءب اإلحساس ضعف ،عدـ الرضا نسبة ارتفاع العمل، دوراف معدؿ ارتفاع وتشمل تنظيميةال ظاىراؼب.  
                                                           

1
 A.Mohammad Alnidawy, Op.cit, p 126. 
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5 A.Mohammad Alnidawy, Op.cit, p 126. 
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 اؼبقابالت إجراء؛ خراآلو  اغبُت بُت للعاملُت اؼبوجهة االستقصاء استمارة خالؿ من ذلك تشخيص ويتم
من خالؿ بناء  رضائهمإ ؿباولة وكذاهتم، حاجيا ـبتلف إشباع ؿباولة مث ومن ؛معهم والتحدث العاملُت مع الشخصية

اؼبختلفة اليت تؤثر يف قدراهتم لينعكس ذلك على  وأنشطتهم األفرادذباه  إهبابيةتتضمن متغَتات  إداريةفلسفة 
 .التنظيمي اإلحباطعبماعة العمل كالوالء، االنتماء، التعاوف، التماسك، والرضا لتقليل مظاىر  اإلهبابيةاػبصائص 

  التنظيمي ىو انفصاؿ العامل عن عملو كما لو كاف شيئا آخراالغًتاب : يميالتنظ االغرتاب فرص تقليل-2-4
، 1سواه، يراه غريبا عنو، ومتحديا لو، وبالتارل غَت قادر على ربقيق ذاتو يف العمل، وتنمية طاقاتو البدنية والفكرية حبرية

     التخريب العمل، يف التباطؤ العمل، فدورا الغياب، االىتماـ، عدـ الالمباالة، بالسلبية، تتمثل عديدةف مظاىره أو 
   داخل االجتماعي التفاعل مستوى والبفاض االنتماء، وفقداف العامة، على اػباصة اؼبصلحة وتقدمي والفساد، اؼبتعمد

 .2اغًتاب ثقايف واجتماعي وحضاري إذل( Finifter) ووقد قسم .ؿبيط
 ثقتهم يسًتدوف العاملُت جعل ؿباولةو  التحفيز، ؿخال من يكوف قد التنظيمي االغًتاب فرص تقليل أف كما

 اؼباؿ رأسب عنهم واؼبعرب اؼبتميزة القدرات وأصحاب واؼببدعُت، اؼببتكرينخصوصا  هتممتطلباربقيق  وكذا أنفسهم يف
  كثَتا جديدة، وأراء مبادئ ابتكار أو اكتشاؼ إذل يسعوفكوهنم   اآلخرين من باالغًتاب إحساسا األكثر ىم الفكري

  .ؿبيطهم يف السائدة للمعايَت مناقضة تكوف ما

هنا زيادة عدد اؼبسانبات الفكرية شأ من اليت واألساليب الوسائل صبيع وب يقصد: التنظيمي التميز تعزيز-2-5
 اإلبداع تشجيع طريق عن عقوؽبميف  وجودةاؼب اعبديدة واألفكار اؼبفيدة اؼبعرفة امتصاص خالؿ من نظمةباؼبللعاملُت 

  التميزو . .3نظمةاؼب يف اإلدارية اؼبستويات صبيع بُت اؼبفتوحة اغبوارات وزيادة اآلراء احًتاـو  الفريق بروح العملو  تكاراالبو 
 اؼبنافسة كبو الفرد تدفع اليت الفريق روح وتسوده اؼبثبطات، على اػبارجية افزات فيو تغلب مناخ إذل وبتاج التنظيمي
  كبو مهًما متطلًبا التميز باعتبار العمل، ومبطية رتابة رغم األداء مواصلة من الفرد يبكن فالتميز غَته، مع والتعاوف
 من وىذا (Peak performance)4. القمة أداء إذل وصوالومهاراهتم  قدراهتم مع يتناسب مستوى إذل باألداء االرتفاع

 تقدـ (الفكري اؼباؿ رأس) اؼبستخدمُت من ؾبموعةإليهم بأهنم  ينظرالذين  نظمةاؼب يف اؼبتميزين عدد زيادة شأنو
    كل ركز ولقد .والبقاء القوة ظبة اؼبؤسسة يبنح فبا ،تنافسية ميزة تشكل عمليات أو خدمات أو نتجاتابتكارات ؼب

  اؼبنظمات يف رؤية ذات قيادة وجود :يف تتمثل التنظيمي التميز لتحقيق ؿبددات عدةعلى  (Grote)و (Blaze)  من
  علمالت وتنشيط اؼبعرفة دور وتفعيل اؼبستقبل، على دوًما اؼبنظمات ىذه تركز وأف، لديها العاملُت سبكُت تستطيع

 .5الفردي والتعلم التنظيمي

                                                           
 .619 اكثم الصرايرة، مرجع سابق، ص 1
 .311 خولة عبد اغبميد ؿبمد الطالبٍت، مرجع سابق، ص 2
 .911 عادؿ حرحوش اؼبفرجي و اضبد علي صاحل، مرجع سابق، ص 3
 .31 ، ص2191 ،9العدد ، 37اجمّللداألردنية، اعبامعة  اإلدارية، العلـو دراسات،، ؾبلة يف التميز التنظيمي اإلداريأثر التمكني علي الضالعُت،  4
 .33 اؼبرجع نفسو، ص 5
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 خالصة الفصل
بالنسبة ؼبفهـو بو،  وبيط ما وكل الفكري اؼباؿ رأسب اؼبتعلقة النظرية اؼبفاىيم الفصل ىذا خالؿمن  تناولنا

 غَتاؼباؿ الفكري ال يزاؿ  رأسفمصطلح  ، لذلكالتجدد بسبب البيئة سريعة التغَتـو دائم هو مفهف اؼباؿ الفكري رأس
 أساسعلى  أحيانا، فيتم تعريفو نظماتلدى الكثَت من مديري اؼب أنبيتوبسبب حداثتو وعدـ ادراؾ  اؼبالمح مكتمل

   متكامل مفهـو على الوقوؼية ما جعل عمل وبالتارلماؿ فكري،  رأس أوغَت ملموسة،  أصوؿ أوفكرية،  أصوؿانو 
 اإلداريهم مشًتؾ بُت الباحثُت واؼبطبقُت يف الفكر يف ؿباولة إلهباد فت اعبهود البحثية كثفصعبا، فت أمرالو يعترب 

رلموعة العاملني ادلتميزين الذين ميتلكون ادلعرفة العقلية والقدرات ادلتميزة واخلربة، "اؼبتخصص، وىو يعرب عن 
 إىلشيء متميز يؤدي  أووابتكارات  إبداعات مجيع ادلستويات التنظيمية والقادرين على تقدمي وادلتواجدين يف

اؾ اتفاؽ بُت ـبتلف النماذج ىنف أ. كما "حتقيق قيمة مضافة للمؤسسة إىلجديدة، هتدف  وأساليب أفكار إنتاج
اؼباؿ  رأساؼباؿ البشري، و  سرأيف ثالث مكونات، وىي  أساسياؼباؿ الفكري تنحصر بشكل  رأسف مكونات أعلى 

 اؼباؿ الفكري يعكس  رأساليت تناولت مكونات  الدراساتاؼباؿ العالقايت، ىذا القدر من االتفاؽ بُت  رأساؽبيكلي، و 
 اؼباؿ الفكري. رأسمدى النضج العلمي والتطور يف ؾباؿ االطار اؼبفاىيمي ل

اؼبلموسة،  باألصوؿرة عليها وقياسها مقارنة يصعب السيط ةغَت ملموس بأصوؿاؼباؿ الفكري يرتبط  رأسف إ
فكانت ومصدرا لثروهتا اغبقيقية،  ةللمنظمكونو موردا لتوليد القيمة و  أنبيتواؼباؿ الفكري تنبع من  رأسقياس  فأنبية

السريع  اؼبعرب عنها باؼبقاييس اؼبالية ىي وحدىا اؼبعتمدة يف البداية، لكن التطور أواؼبقاييس اؼبعتمدة على اؼبيزانية 
اؼباؿ الفكري وتطبيقاتو الواسعة والنقاشات العلمية اليت دارت حولو جعل مقاييسو تتطور وتتعدد وىي يف  رأسؼبفهـو 

ف يرى اؼبهتمو  حيث)أف كثَت من اؼبقاييس بسبب  نظاـ قياس شامل وعادؿ إذلاغلبها مقاييس غَت مالية، دل ترؽ بعد 
تعتمد يف جوانب كثَتة على االجتهاد واػبربة واغبكم الشخصي لتقييم  ة ذاتيةمقاييس اجتهادي هناأب (فااسبو ومنهم 
 .اؼبالئم عملية اختيار النموذج ساندة تسّهلمتقر إذل قواعد ف ىذه اؼبقاييس تفأاؼباؿ الفكري، كما  رأسعناصر 

مستوى  إذلهبا الرتقاء قبع لواأل األفضلالطريقة يعترب  ؤسساتلدى اؼب ماؿ فكري رأسبناء عملية ف أكما 
، ويتم من خالؿ عملية ؾبموعة من الشروط والظروؼ اؼبالئمة ىذهبناء عملية الاغبقيقية، ويتطلب  إمكانياهتا

  .السياسات واؼبمارساتمن جموعة و اليت تتم دبيوتنشيطو واافظة عل صناعتواالستقطاب و 
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  دتهيد
 يعود الزيادة ىذه يف والسبب العاؼبية األمواؿ رؤوس تدفقات يف كبَتة زيادة األخَتة العقود يف العادل شهد لقد  
 ا جرا ؽب تتحقق اليت والفائدة الفكري، اؼباؿرأس  السيماا اجتذاهب ألنبيةواؼبؤسسات  البلداف من العديد ادراؾ إذل
خصوصا اؼبارل  لؤلدا حد احملددات الرئيسية أنو أو  ،لق القيمةفكري يعد دالة ػباؼباؿ الرأس ف أكذلك   وإدراكها، ذلك

 مؤسساتلل ربديد وربسُت األدا  اؼبارلواؼبهم يف  األساسالعنصر  اؼباؿ اؼباديرأس يعد فلم  .يف ظل اقتصاد اؼبعرفة
، وأنظمة العبلمة التجاريةة، و السمعو  ،االخًتاع اترا وب ،ف رضا الزبوفإللنسيج االقتصادي الوطٍت، بل  اؼبشكلة

 عنها اإلفصاحوجب  ،احملدد لذلك وغَتىا ىي اليت يبلكها العاملوفواػبربة  رفةواؼبع اؼبعلومات، وقواعد البيانات
 ؤسسةاؼب نع الداخلية اؼبعلومات نع اغبصوؿ يبكنهم الذين ة سوا اؼبالي التقارير يمستخدم  فئات بُت العدالة تحقيقل
  . اؼبعلومات تلك ؽبم وفرتت ال الذين وأ
    لًتشيد تضليل دوفو  حقيقتها على لمستفيدينل اؼبعلومات توفَتيف  تمثلي اإلفصاح ىدؼف أ من وانطبلقا  

        األساليب يف أو اؼبالية القوائم يف اليت تلك سوا  اؼبعلوماتكل  ليشم نوأو  ،اؼبمكنة الطرؽ بأفضل قراراهتم
من ىذه  العديد ىناؾ فأ ذإ اؼبالية القوائمب الفكري اؼباؿرأس  عن اإلفصاح إذلات اؼبؤسسحاجة ظهرت  ،اؼبكملة

عنو  اإلفصاحعملية  تشهد ، وبالتارلاإلصبارلماؽبا رأس من  معتربة نسبة الفكري اؼباؿرأس  يشكل اليت اؼبؤسسات
  .والنمسا األمريكية والواليات اؼبتحدة وكندا كإنكلًتا اؼبتقدمة الدوؿ يف اىتماما

وصػوال  اؼبػاؿ الفكػريرأس علػى  واإلنفػاؽاالسػتثمار  منػو األوؿ يتنػاوؿ مباحػ  ثبلثػة إذل الفصػل قسمنا لذلك  
 فأ حػُت يف ،لػؤلدا بلطػار النظػري العػاـ ل فيػو فنتطػرؽ الثػاي اؼببحػ  أمػا ،والعوامػل اؼبػؤثرة فيهػا عنػو اإلفصػاحعملية  إذل

 .الفكرياؼباؿ رأس اؼبارل ل األدا  فيو الثال  اؼببح 
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 ادلال الفكري رأس على واإلنفاق: االستثمار األولادلبحث 
 اؼبوارد فأ إذل أشار فقد الفكرية، واؼبوارد اؼبادية اؼبوارد بُت فاصلة حدودا يضع أف (April) الباح  ستطاعا
 واؼبكائن تزاوالتجهي قاراتالع ،اؼبثاؿ سبيل على منها الشركة نيةاميز  يف تظهر اليت اؼبوارد تلك كل تشمل اؼبادية
 ت اار وب التجارية والعبلمات لوجيةو التكن واؼبعرفة الشركة ثقافة يف تتمثل فكريةال اؼبوارد فأ حُت يف ،وغَتىا واآلالت
 اؼبوارد أف أي واػبربة، اؼبًتاكم التعليم وكذلك العاملوف يتقاظبها اليت العملية واؼبعارؼ (والتصاميم للعمليات) اعاالخًت 
 علومات،اؼب نظم) اؽبيكلية الفكرية اؼبوجودات خبلؿ من السوؽ متطلبات لتلبية التنظيمية الشركة قدرات ىي فكريةال

 نتاج يى الشركة يف اؼبوارد الفكرية أف قبد ،يالرأ ىذا بتأمل أنو واغبقيقة .برا ات االخًتاع( وتأليف، نشر حقوؽ
     اؼبوارد يف االستثمار فإف وؽبذا .طويلة زمنية لفًتة إنفاؽ وأوجو ةكبَت  تاستثمارا إذل ربتاج ومعقدة متتابعة عمليات
     بشكل الفكري ماؽبارأس  تكوين بغية معُت مبلغ شركةال هبا زبصص أف يبكن اليت اآللية أو األسلوب يعٍت الفكرية
     مقومات بتوفر مباوإ فكري ماؿرأس  وجود يف تكمن ال العربة أفو  .أىدافها ربقيق يف يساىم دبا وسليم علمي
 تامربر  بدقة ويعرؼأنبيتو  يدرؾ الذي الواعي اؼبستفيد ووجود ،التنظيمية اعبوانب يف ثلمتت واليتفيو  ستثمارالا

 . االستخداـ وكيفية االستخداـ من واؽبدؼ استخدامو

  ادلال الفكريرأس  ستثمار يفاال :ادلطلب األول
  ادلال الفكريرأس يف مفهوم االستثمار -1

 تدعيم ميداف يفهبا اؼبؤسسات  تقـو اليت اؼبدخبلت تلك الفكري اؼباؿرأس  يف االستثمار دبفهـو نعٍت
 بعيدة تبقى فريدة قيمة بتكوين تسمحو  التنافسية اؼبنافع تعزز اليت واؼبهارات التقنيات وتطوير وترقية البشرية اؼبواىب
 سوؽ ػبلق جديدةهتم ىو طريقة مهارا وترقية العاملُت تعليم يف االستثمار أف يعٍت وىذا األخرى، اؼبؤسسات مناؿ عن
 .1البشرية مواردىا بنا  يف اؼبؤسسة عليو ترتكز أساسي داخلي عمل

 اؼبؤسسة تسعى استثماريا مشروعا الفكري اؼباؿرأس  وخاصة اؼبعرفية، اؼبوارد يف االستثمارو  اإلنفاؽ يعدكما 
 اإلنتاج تكاليف البفاض جرا  اؼبعريف اؼبورد وبققها اليت بالوفرات متمثلة مادية األىداؼ، من نوعُت ربقيق إذل منو

  .2للمستفيدين اػبدمات أفضل بتقدمي اؼبتمثلة اؼبادية غَت األىداؼ إذل إضافة اؼبنتج، نوعية وربسُت
 3:اآلتية اعبوانب خبلؿ من اؼبورد ىذا يف االستثمار أنبية وتتجسد

 دبركز تعمتت اليت تلك وخاصة الشركات أدا  مستوى الفكري اؼباؿرأس  وخباصة عرفيةاؼب اؼبوارد يف االستثمار يعزز -
 . الضعيفجي اتيسًت اال اؼبركز ذات الشركات عكس على قوي جياتياسًت 
 العوائد ربقيق يف فاعل بشكل ويساىم الشركة رحبية لقياس مهم مؤشر الفكري اؼباؿرأس  يف االستثمار زيادة تعد -

 . اإلنتاجية للشركات العالية اؼبالية
                                                           

 .289 ، ص2008األردف، عماف،  ،1ط والتوزيع، للنشر الوراؽ مؤسسة ،البشرية ادلوارد وإدارة التنظيمي وكالسل يف معاصرة فكرية مستجدات الساعدي، مؤيد 1
 .158 ، صمرجع سابق ،األعمال منظمات يف ادلعرفية اإلدارة اسًتاتيجيات ،حسن عجبلف حسُت 2
 .7-6 ، ص2008، 18، ؾبلة كلية بغداد للعلـو االقتصادية، العدد تكوينالستثمار يف رأس ادلال ادلعريف بني وحدة القياس وإشكالية الحسن، ا عجبلف حسُت 3
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 االستثمار مستويات تعرؼ أف األعماؿ ومنظمات الشركات على وبتمالفكري  اؼباؿرأس  ؾباؿ يف االستثمار إف -

 .لغرض االستثمار زبصص اليت اؼببالغ من األقصى واغبد األدىن اغبد ربديد خبلؿ من ؽبا اؼببلئمة
 ات افسراالد احدى توصلت حي  واالبتكار، بداعاإل تشجيع على الفكري اؼباؿرأس  يف االستثمار يساىم -

 يف العاملُت األفراد قبل من واالبتكار اإلبداع وبُت الفكري اؼباؿرأس  يف االستثمار بُت طردية قوية عبلقة ىناؾ
 . االقتصادية تاؼبنشآ
     خبلؿ من ركةللش االسًتاتيجية األىداؼ ربقيق يف مهما دورا يلعب أف يبكن الفكري اؼباؿرأس يف  االستثمار -

 . عالية بنسب اإلداري العمل لكلف زبفيضو
          وجهدا وقتا تتطلب فهي ،ةؤسساؼب على اكبَت التزاما   سبثل ماؿ فكريرأس  بنا  عملية أف الواضح ومن

      ظيمتن إعادة قد تتطلب البنا  ىذه وردبا ،األنشطةسبويل ىذا النوع من عملية زبصيصا لؤلمواؿ يف ظل القيود على و 
 عادل طبيعة مع تتفق حديثة طرؽ باستخداـ إعدادىمو  اؼبستقبل قادة وجذب األسفل إذل األعلى من برمتهاؤسسة اؼب

الفكري  اؼباؿرأس   بنا  يف ؤسساتاؼب تتبعها أف يبكن خاصة تنظيمية صيغة ىناؾ ليسبالتارل و  .اؼبستمر التغَتيتميز ب
 استخداـ ؼبؤسسةاىذه  ربسن عندما نفسها ؤسسةاؼب قباح مع تتواجد اليت اؼبختلفة الصيغ من الكثَت ىنالك إف بل

   من ؾبموعة إذل مؤسسة كل ربتاج ، ومنواهب اؼباؿ الفكري اػباصرأس يف بنا   منها كل ىمتسا فسوؼ ىذه الصيغ
  .وغَتىا حوافز وتضم دا تقييم لؤلو  حاسوب بربامج واؼبعززة اؼبتقدمة الثقافية اؼبعايَت

 .الرئيسية آلية من آليات بنائو كل يف نفاؽاإل أوجو نبُت الفكري اؼباؿرأس  تكوين أنبية عرفنا فأ وبعد
 

 ادلال الفكريرأس االستثمار يف أوجو  (:1.3اجلدول رقم )

 على العنصر اإلنفاق أوجو مفهوم العنصر العنصر

 اسػػػػػػػػػػػتقطاب
اؼبػػػػػػػػػػػػػػاؿ رأس 
 الفكري

قػػػدرة اؼبنظمػػػة البحػػػ  عػػػن 
ؼبهػػارات اػبػػربات اؼبتقدمػػة وا

 النادرة وخربهتا للعمل فيو

 تكاليف البح  عن اػبربات اؼبتقدمة -

 تكاليف جذب اؼبهارات التقنية اؼبتقدمة -

 اليف تصميم نظاـ اؼبعلومات يسهل مهمة اعبذب واالستقطابكت -

رأس  صػػػناعة
اؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ 
 الفكري 

قػػػػػدرة اؼبنظمػػػػػة علػػػػػى زيػػػػػادة 
رصػػػػػيدىا اؼبعػػػػػريف باسػػػػػتمرار 
ات مػػػن خػػػبلؿ تعزيػػػز القػػػدر 

وتنميػػػػػػػػػػػة العبلقػػػػػػػػػػػات بػػػػػػػػػػػُت 
للتعػػػػػػػػاوف يف ظػػػػػػػػل  األفػػػػػػػػراد

 اؼبشكبلت اؼبعقدة

 العاملُت األفرادتكاليف تعزيز قدرات  -

يف ؿبػػػػيع العمػػػػل لتقليػػػػل  اإلنسػػػػانيةتكػػػػاليف بػػػػرامج تنميػػػػة العبلقػػػػات  -
 العاملُت  األفراداؼبعارضة بُت 

تعػاوف ؾبموعػة  األنسػجةالفكريػة وسبثػل تلػك  األنسػجةتكػاليف خلػق  -
 على التعليم اؼبشًتؾ ونشره بُت ؾبموعة احملًتفُت ألفرادامن 
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تنشػػيع رأس 
اؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ 
 الفكري

 األسػػػػػػػاليب ؾبموعػػػػػػػة
 اؼبنظمة قبل من اؼبستخدمة
 اإلبػػداع عمليػػة إلنعػػاش
 العاملُت عند واالبتكار

 القػدرةإلثػارة  العػاملُت مػع األفكػار عصػف طريقػة اسػتخداـ تكػاليف -
 األفكار عدد أكرب لتوليد عندىم اإلبداعية

 قػادرة نشػطة موعػةجمل والتأىيػل ةماسػياغب اعبماعػات تكػوين تكػاليف -
 العمل يف العالية واإلقبازات يالتحد على

 احملافظػػػػة
 على

 اؼباؿرأس 

 فكريال

 االىتمػاـ علػى الشػركة قدرة
 والنجػـو اؼبعرفيػة بالطاقػات
 العػػػاملُت مػػػن البلمعػػػة
 أفكار إنتاج على القادرين
 أفكػار تطػوير أو جديػدة
 . الشركة زبدـ قديبة

 . اؼبستمرين والتطوير التدريب تكاليف -
 . واالبتكاري اؼبادي اغبفز تكاليف -
 . التنظيمي االغًتاب فرص تقليل تكاليف -

  ، ؾبلة كلية بغداد للعلـو التكوين وإشكاليةادلال ادلعريف بني وحدة القياس رأس االستثمار يف حسن،  عجبلف حسُت -ادلصدر: 
  .8-7 ، ص2008، 18دية، العدد االقتصا

 دراسات ؾبلة، الشركات جناح يف وأثره الفكري ادلالرأس  على اإلنفاق ،صاحل يعل أضبد و اؼبفرجي حرشوش عادؿ -
 .13 ، ص2004 ،6 العدد ،القاىرة التجارة، جامعة كلية،  والتجارية اؼبالية

   ادلال الفكريرأس  االستثمار يفمراحل  -2
 ربديد خبلؿ من الفكرية األصوؿ بنا  كبو االىتماـ توجيو على يقـواؼباؿ الفكري رأس يف  ستثماراال مبوذج

 :اؼبوارل الشكل نهاييب ،خلق القيمة على متنامية قدرات إذل الحقة مرحلة يف بالضرورةيؤدي  اوفب االستثمار ؾباالت

 
 ادلال الفكريرأس  بناء يف (OECD) ن االقتصادي والتنمية و (: منوذج منظمة التعا1.3الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .271 ص ،2010 عماف، العلمية، اليازوري دار ،يقاس ال ما إدارة :الالملموسات إدارة ،قبم عبود قبم ر:ادلصد

 البح  والتطوير -

 التدريب والتعليم -

االنفاؽ على اؼبكاتب  -
)التسويق  اػبلفية

 والعبلقات مع الزبائن(

 اؼبعرفة: حقوؽ اؼبلكية الفكرية -

 اؼبوارد البشرية: -

 رات واالبتكاراؼبها -

 التنظيم -

 السمعة/ العبلمة -

 الشبكات والتحالفات -

 سوؽ االصوؿ الفكرية -

 سوؽ اؼبنتج -

 االنتاجية -

 ؾباالت القيمة االصوؿ اجملاالت

 انشا  القيمة تراكم االصوؿ الفكرية االستثمار البلملموس
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      البح  يف تتمثل مهمةو  أساسية االتجمل اؼبوارد زبصيص من البد حي  :الالملموس االستثمار مرحلة-2-1

       اؼبكاتب على واإلنفاؽ( البشري اؼباؿرأس  بنا ) والتعليم التدريب ،(التكنولوجيةو  لعلميةا القاعدة بنا ) والتطوير
 .(العبلقات موارد) اػبلفية

   األصوؿ هبعل دبا اؼبًتاكمة اػبربةو  والتعلم االستثمار استمرار مرحلة ىي اؼبرحلة ىذه :الفكرية األصول تراكم-2-2
 .األصوؿ ذههباؼبؤسسة  أو البلد يبيز الذي اؼبستوى يف العبلقاتو  والتسويقية التنظيميةو  اؼبعرفية

   إدخاؿ أو الفكرية األصوؿ يف جديدة معرفة إنشا  يمكن، فالثمار جٍت اؼبرحلة ىذه يف :خلق القيمة-2-3
 .(اؼبعارؼو  اػبربات) الفكرية األصوؿ يف التميز جرا  واإلنتاجية األدا  ربسُت أو جديدة خدمات أو منتجات

   ادلال الفكريرأس على  اإلنفاق إلظهارادلتاحة  األشكال -3
           إظهار على تقـو واليت التقليدية احملاسبية الطرائق اعتمدت اليت اؼبداخل أف الباحثُت من كثَت يعتقد
       ضرورة يروف فهم مث ومن ،فكريال اؼباؿرأس  لتقييم مبلئمة غَت التارىبية اؼبعلوماتاؼببنية على و  اؼبادية اؼبوجودات
     اؼبؤشرات بُت الدمج حاولت كثَتة اذباىات ىناؾ ظهرت حي  الفكري، اؼباؿرأس  مكونات دمج مدخل اعتماد
  قياس من جز  يشكلالذي  البشري اؼبورد إنتاجية قياس أف عن ناجم الدمج ىذا مربر لعلو  اؼبالية، وغَت اؼبالية

        اتسراوالد الرؤى من العديد وردت فقد وبالتارل مالية، غَت ؿبتويات يغطي والذي الفكري اؼباؿرأس  مكونات
  1:قبد ومنهاعليو،  اإلنفاؽ إلظهارلو  احملاسبية اؼبعاعبة لتحديد

     إذل اؼبقبولة احملاسبية للمبادئ طبقااؼبعدة اؼبالية  القوائم تفتقر: صل(أ) موجود بوصفو الفكري ادلالرأس -3-1
  ضمن كنفقات تظهر واليت والتعلم التدريب نفقات ومنها اؼبرتبطة بو األنشطةيف  رستثماالوا البشري اؿاؼبرأس  إظهار
رأس  قيمة قياس إفوبالتارل ف .لؤلطراؼ اؼبستفيدة منها ىامة معلومات توفر ال القوائم ىذه فإف وبذلك الدخل قائمة
      يف دقيقة تكوف أف تريد اليت للمؤسسات مشولية ثرأك ىو للموجودات الرؤى متعدد اؼبنهج خبلؿ من البشري اؼباؿ

     ،تجاهتا وكذلك ثروهتانم قيمة من كبَتا جز  فيها اؼبعرفة تشكل اليت اؼبؤسسات تلك السيما أدائها قيمة تشخيص
    ىتماـواال أصوال بوصفهم األفراد معاملة بضرورة القائلة الفكرة احملاسبية النظريات أصحاب أيد التصور ىذا وضمن
       القائمة القرارات مع باؼبقارنة اؼبالية القرارات يف البشرية اؼبوارد حملاسبة الكلفوية اؼبعلومات أثر إظهار أنبية مع بقيمهم
    لتقييم دقيقة طرائق إلهبادسعيها ف اؼبؤسسات دل تنفك عن إي فأا الر هبذ وإيبانا تقليدية، مالية معلومات أساس على
 .األىم اؼبوجود يشكل أنو طاؼبا البشري اؼبورد أدا 

 ما وغالبا اؼبوجودات حاؿ حاؽبا االلتزامات إف: خصوم( التزامات )مطلوبات/ بوصفو الفكري ادلالرأس -3-2
 الوفا  فأو  التزاـ أو مسؤولية ىي الديوف لكوف دائما صحيحا ليس ذلك ولكن سيئا أمرا تعٍت الديوف أف البعض يعتقد

 .التجارية األعماؿ ساسأ ىو بااللتزامات
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 األمور ومن اؼبيزانية، بيانات على العاملُت وضع يف بدايات يقدـ أساسي شي  ىو االلتزامات فهم إف
ويتحقق  اهب وربتفظ البشرية اؼبوارد تكتسب اؼبؤسسات فأو  البشر، امتبلؾ يبكن ال بأنو اإلدراؾ ىو ذلك يف اؼبركزية
 اؼبوارد ذباه التزاـ أو مسؤولية اؼبؤسسة لدى يكن دل وإذا ؼبسؤولياهتا،ت االكتساب من خبلؿ ربمل اؼبنظماذلك 
    ثبلثة مناقشة(Theeke)  الباح  وبدد الشأف ىذا ويف ،بشرية موارد سبتلك لن سوؼ أو سبتلك ال قد فإهناالبشرية 
  1:االلتزامات من أنواع
 الذي الشخص ملكية كبلنبا ألف البشري، ؼباؿارأس و  اؼبصارؼ لدى للسحب القابلة الودائع بُت تشابو ىناؾ -

 من ؿبددة لفًتات النقدي ؼباؽبم أو البشري ماؽبمرأس ل االستخداـ حق ما شخص لتخويل يتعاقدوف فاألفراد يعَتىا،
  :يلي فيما تتمثل اؼبقاربة ؽبذه ؿبددات وىناؾ الزمن،

 البشري اؼباؿرأس ل ؼباليةا القيمة ربديد وصعوبة اؼباؿ لقرض النقدية القيمة بياف سهولة -
 البشري اؼباؿرأس ل بالنسبة أما تسديدىا، هبري األولية للوديعة اإلصبارل اؼببلغ قيمة فإف الوديعة إعادة عند -

 .األصلي القرض من قلأ أو أكثر يكوف قد إعادتو هبري الذي اؼبقدار فإف
 السهم حاملي وباوؿ حي  اإلهبار، عقد وبققها ليتا االلتزامات وبُت البشري اؼباؿرأس  التزامات بُت تشابو ىناؾ -

 معدؿ باستخداـ القيمة ىذه الحتساب التوصل وهبري اؼبستقبلية اإلهبار ؼبدفوعات اغبالية القيمة معرفة واؼبستثمرين
 الدين قيمة فإف وبالتارل للمدفوعات الزمٍت واعبدوؿ الدفعات ومبلغ تسديدىا الواجب الدفعات وعدد مفروض فائدة
 نفس استخداـ باإلمكاف سيكوف اؼبؤسسة على اؼبًتتب )االلتزاـ( الدين قيمة إف حي  زبمينها، باإلمكاف تصبح
 .للمؤسسة العاملوف يقرضو الذي البشري اؼباؿرأس  لتقييم الطريقة
 اؼبرتبطة األخرى وااللتزامات سبلكو الذي البشري اؼباؿرأس  ذباه للمؤسسة القانونية اؼبسؤولية بُت تشابو ىناؾ -

 حصوؿ أف إذ اؼبستقبل يف ما حدث حصوؿ على تعتمد التزامات ىي اؼبشروطة فالديوف معينة، شروط بتحقيق
 .مدفوعات بتقدمي اؼبؤسسة تلـز اؼبستقبلية األحداث

 بالقوائم ادلالية احملاسيب اإلفصاحلثاين: ا طلبادل
 القوائم أف غَت ،التكنولوجي رالتطو  ليواكب ريالفك ماؽبارأس  وتنمية لتطوير طائلة أمواالً ؤسسات اؼب تنفق

   غَت علىؽبذه اؼبؤسسات  اؼبارل اؼبركز ظهرفي اؼبختلفة بعناصره ول اغبقيقة قيمةال عن باإلفصاح تفي ال التقليدية اؼبالية
  عدـ لعادلا دوؿ من كثَت يف ؤسساتاؼب صوؿأل السوقية والقيمة الدفًتية القيمة بُت االختبلفات أظهرت فقد .حقيقتو
    ومبادئ مفاىيم من وبتويو دبا التقليدي اؼبالية احملاسبة إطار أفو  اؼبالية، التقارير يف الواردة احملاسبية اؼبعلومات مبل مة
   يشَت االختبلفات ىذه فوجود ،للمؤسسات واؼبستقبلية اغبقيقية القيمة إظهار يف فعاؿ غَت أصبح وإجرا ات ومعايَت
         التقليدية احملاسبية للمبادئ طبًقا اؼبعدة اؼبالية القوائم يف عنو التقرير يتم دلؤسسة اؼب قيمة نم جز  ىناؾ أف إذل

  الية.رأظبوليست مصاريف اؼباؿ الفكري كمصاريف جارية رأس اعتبار االستثمار يف  بسببذلك و  عليو، اؼبتعارؼ
                                                           

ديثة، العربية يف االقتصاديات اغب األعماؿ، اؼبلتقى الدورل حوؿ رأس اؼباؿ الفكري يف منظمات قياس كفاءتو وأساليباالستثمار يف رأس ادلال الفكري ضبد مصنوعة، أؿبمد راتوؿ و  1
 . 21-21 ، ص1022ديسمرب  21-21جامعة الشلف، اعبزائر، 
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  فًتةباؼبيزانية ومن مث اىتبلكو خبلؿ  إظهارهب اؼباؿ الفكري استثمارا هبرأس على  اإلنفاؽحي  لو اعترب 

    احملاسيب األدب يف اتسراالد قدمت وقد. مؤسساتالعمر االقتصادي لو لكانت القوائم معربة عن القيمة اغبقيقية لل
         استغبلؽبا نتيجة يتحقق الذي ؤسسةاؼب قيمة من اعبز  ذلك عن باإلفصاح االىتماـ بعدـ لذلك تفسَتا اؼبعاصر
 .الفكري اؼباؿرأس  لعناصر

 احملاسيب  اإلفصاحمفهوم  -1
  والعادلؤسسة اؼب بُت اتصاؿ أداة باعتباره احملاسيب الفكر يف خةسراال يمىاؼبفا من اإلفصاح مفهـو يعترب
    قرارات ىلع تأثَت من لو ؼبا وذلك احملاسبُت وغَت احملاسبُت تماـاى تشغل اليت امةاؽب القضايا من ويعترب اػبارجي
  من دبزيد اليـو يطالبوف اعبميع أصبح فقد يةاألنب ناكتسبو م ؼبا ونظرا ،ؤسساتاؼب بأنشطة تمُتاؼبه وتصرفات
 ذاتو  اؼبالية لؤلحداث اغبقيقي احملتوى عن ومعربة صادقة اؼبالية التقارير تكوف أف دؼهب الشفافية من ومزيًدا اإلفصاح

 إذل شارأ (Enron) شركة اهنيار أسباب يف للتحقيق "األمريكي الكوقبرس" عن اؼبنبثقة للجنة تقرير ففي .ودةج
   شركة وتواطؤ جهة من ستثماراال شركات وبُت الشركة ىذه بُت سبت اليت العمليات عن اإلفصاح يف القصور جوانب
 . االهنيار ىذا يف مسانبتها وبالتارل كبَت بشكل( Arthur Andersen)التدقيق 
 وواضح سليم كبلـ بو يقصد فصيح كبلـ ويقاؿ غامض سر أو  شي إظهار: "بأنو ةاللغ يف اإلفصاح عرؼف
 .1"رديئو من السليم الكبلـ يبيز الذي اللساف واؼبنطلق البياف صاحب فهو الفصيح أما دقتو والعقل حسو السمع يدرؾ
 اؼبالية القوائم  يف وصفية أو كمية نتكا سوا  اؼبالية، اؼبعلومات إظهار عملية": نوأفيعرؼ على احملاسيب  اإلفصاح أما
           ومبلئمة مضللة غَت اؼبالية القوائم هبعل فبا اؼبناسب، الوقت يف اؼبكملة واعبداوؿ واؼببلحظات اؽبوامش يف أو

، 2"للشركات  والسجبلت الدفاتر على االطبلع سلطة ؽبا ليس واليت اػبارجية، األطراؼ من اؼبالية القوائم ؼبستخدمي
    التقارير تبعد اليت اؼبعلومات وكافة والطرؽ واإلجرا ات بالسياسات اؼبتعلقة اؼبالية اؼبعلومات إشهار فصاحاإل يتطلبو 

     اإلفصاح يف تعريف البعض كزَت ف. 3ديةاالقتصا القرارات ازباذ يف مفيدة بيانات لو وتوفر اؼبستخدـ تضليل عن اؼبالية
       ظاىره وجعلها  اؼبناسب التوقيت يف نشرىا خبلؿ اؼبعلومات كل  بتوفَت اؼبرتبطة اؼبنهجية أو العملية علىاحملاسيب 
 وواضحة. 
تبويب وترتيب البنود يف يعٍت  العرض فأ حي  ،واإلفصاح العرض مفهـوبُت  البعض يبيز االذباه ىذا ويف

ذلك االلتزامات، وعلى متداولة وك وأصوؿثابتة  أصوؿ إذليف قائمة اؼبركز اؼبارل  األصوؿالقوائم اؼبالية، كتبويب بنود 
  إفوبالتارل ، 4وظائفها أواؼبصروفات يف قائمة الدخل يف ؾبموعات رئيسية حسب طبيعتها  إظهاركبو فباثل يتم 

                                                           
 اؼبتحدة الواليات يف ؿباسبيا اؼبصطلح ىذا تطوير يف كبَتا اإلسهاـ وكاف عشر، التاسع القرف منتصف منذ اؼبتحدة اؼبملكة يف الشركات قانوف نطاؽ يف مرة ألوؿ اإلفصاح اسُتخدـ 

 .األمريكية
 العلـو ، ؾبلةادلالية لألوراق اخلرطوم سوق يف العامة ادلدرجة ادلسامهة لشركات ادلالية بالقوائم احملاسيب اإلفصاح على وأثرىا الفكري ادلال رأس تكلفة، داوود وآخروف اضبد دـا 1

 .214 ، ص2015، 2، العدد 16اجمللد ، جامعة السوداف للعلـو والتكنولوجيااالقتصادية، 
 .480 ، ص2011 الرياض، ،للنشر اؼبريخ دار ،العربية الدول على وانعكاساهتا الدولية ةاحملاسب زيد، أبو اؼبربوؾ ؿبمد 2
 .109 ص ، 2007 عماف، دجلة، دار ،اإلسالمية الشريعة منظور من احملاسبية واحملددات وادلبادئ الفرضيات العيساوي، خلف عوض  3
 .11 ص ، 2009،اإلسكندرية اعبامعية، الدار ،1 ج ،احملاسبة معايري استخدام دليل ضبّاد، العاؿ عبد طارؽ 4
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 ـبتلفة آثاراً  تًتؾ اؼبالية القوائم يف اؼبعلومات عرض االختبلؼ يف ألف ،جوىرية قضية تعترب اؼبعلومات عرض طريقة
 يصعب بند من بنود القوائم اؼبالية يف جدا مهمة معلومة عن معُت بشكل صحيف فقد القرارات، متخذي على

 ،إخفاؤىايتم  لكي اإليضاحات يف اؼبالية القوائم صلب يف عرضها هبب معلومة عن يفصح أف أو إليو، االىتدا 
 القوائم مستخدمي ّكنويب واؼبعلومات، البيانات واستيعاب فهم على يساعد اؼبالية القوائم يف للبنود السليم فالتبويب
  شكل يف الدولية االختبلفات فإف بسبب ظاىرة العوؼبة ؤسساتاؼب أنشطةوبفعل تدويل  .اؼبقارنات إجرا  من اؼبالية
 شكل بأف توحي قد السوؽ كفا ة فرضية أف من وبالرغم ،على اؼبستوى الدورل مهمة كقضية برزت اؼبالية القوائم
 أو األسلوب أو ةالطريق إذلف العرض يشَت إوعليو ف اؼبعلومة. مستخدمي قبل من مهما هاعتبار  ينبغي ال اؼبالية القوائم
 تقييم عند اؼبالية القوائم مستخدمي مهمة يسهل فبا اؼبالية القوائم يف احملاسبية اؼبعلومات إظهار بو يتم الذي الشكل
 بالقوائم إيضاحات إرفاؽ ذلإ الشأف ىذا يف اإلفصاح مفهـو يوضح كما .هبا ةاؼبتعلق القرارات وازباذ ؤسسةاؼب أدا 
    تكوف فأ هبدؼ وذلك وخارجها اؼبالية القوائم صلب يف ةالوارد بالبنود اػباصة اؼبعلومات تفصيل يضاأ تتناوؿ اؼبالية
 .اؼبستخدمة احملاسبية الطرؽ تشمل فأ ويبكن ةمفصل اؼبالية القوائم

منها الشخص الذي يستخدـ اؼبتغَتات  أوالعوامل  يتحدد يف ظل ؾبموعة من اإلفصاحف مستوى أ كما
   اإلفصاح نطاؽ وتطبيق تفسَت يفالشخص  عليها يعتمد اليت اؼبفاىيم من فأو ، 1الذي تستخدـ فيووالغرض  اؼبعلومة
     تأثَتا سليمة غَت بصورة عرضو أو فوذح على ترتب ذاإ مهماً  البند ويعترب ،عنو اؼبفصح للبندة النسبي األنبية مفهـو
     ،ليهاإ ينتمي اليت للمجموعة النسبية قيمةالب تتعلق كميةتقديرات واعتبارات   يتطلب وذلك اؼبالية، القوائم علي سلبيا

       ،ةضئيل قيمتها كانت لو حىت عنها اإلفصاح يتعُت بنود ىناؾ حي  ،ذاتو البند صفة إذل تشَت يةنوع واعتبارات
 .اؼبالية بالقوائم للبند النسبية ألنبيةا ازدياد عند اإلفصاح نطاؽ فيتسع

 التقارير ىذه مستخدمي إلعطا  البلزمة اؼبعلومات صبيع اؼبالية التقارير مشوؿ رورةض اإلفصاح أمبد ضيتويق
 2يتطلب عدد من اؼبتطلبات الرئيسية وىي على النحو التارل: اإلفصاحف أو  ،وصحيحة واضحة صورة
 ة؛ربديد مستخدمي اؼبعلومات احملاسبي -
 اليت تستخدـ فيها اؼبعلومات احملاسبية؛ األغراضربديد  -
 عنها؛ اإلفصاحب ربديد نوعية اؼبعلومات احملاسبية اليت هب -
 عن اؼبعلومات احملاسبية وطرقها؛ اإلفصاح أساليبربديد  -
  عن اؼبعلومات احملاسبية. اإلفصاحتوقيت  -
 
 
 

                                                           
1 Wolk H.I et al., Accounting Theory: A conceptual and Institutional Approach, 5

th
 edition, South Western 

College Publishing, Cincinnati, Ohio, 2001, p55. 
 .111 ، ص1001، دار وائل للنشر، عماف، واإلفصاحيف رلاالت القياس والعرض  النظري للممارسات ادلهنية احملاسبية التأصيلؿبمد مطر وآخروف،  2
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 1:إذلحسب ؾباالتو  اإلفصاحوينقسم 

 على اإلفصاح من النوع ىذا يقـو إذ (،Protective disclosure) الوقائي اإلفصاح ىويسم :التقليدي اإلفصاح -
 ضباية ىو ذلك من األساسي واؽبدؼ الشأف، ألصحاب مضللة غَت تكوف حبي  اؼبالية التقارير عن اإلفصاح ضرورة
 من عالية درجة على علوماتاؼب تكوف أف هبب لذا اؼبعلومات، استخداـ على احملدودة القدرة ذو العادي اؼبستثمر
 .اؼببلئمة اؼبعلومات من الكثَت استبعاد حساب على ذلك كاف ولو حىت اؼبوضوعية

نتيجة ظهر ىذا االذباه  ،التثقيفي احاإلفص أيضا عليو يُطلق: (Informative disclosure) اإلعالمي اإلفصاح -
  كبوونتيجة ؽبذه اػباصية كاف التحوؿ  ومات احملاسبية،حد اػبصائص الرئيسية للمعلأباعتبارىا  اؼببلئمة أنبيةازدياد 
       إذل ربتاج اليت اؼبعلومات أيضا يشمل فإنو لذلك ،اتالقرار  ازباذ ألغراض اؼببلئمة عن اؼبعلومات باإلفصاحاؼبطالبة 
  أنبيةو اغبد من نأعلى ىذا النحو من ش اإلفصاحاؽ ف التوسع يف نطأ، و استخدامها يف واػبربة الدراية من أكرب درجة
مكاسب ية واليت يًتتب عليها ربقيق بالطرؽ غَت الرظب إضافيةاؼبصادر الداخلية للحصوؿ على معلومات  إذلاللجو  

 .األخرىلبعض الفئات على حساب الفئات 
 :إذلعلومات م كذلك حسب القدر اؼببلئم من اؼبكما يقس

ويعٍت  من اؼبعلومات. إشهارهالواجب  األدىند اغب إذليشَت  (Adequate Disclosure): الكايف اإلفصاح -
 بذلك فهو ة،مضلل غَت عبعلها اؼبالية القوائم يف إظهارىا الواجب اؼبالية البيانات من أدىن حد عن اإلفصاح ضرورة
 تمعلوما بنشر الشركة قياـ أف إذ ،الرشيدة القرارات إلقباز مفيدة تعد اليت باؼبعلومات الفئات صبيع تزويد إذل يهدؼ
 .واؼبفيدة اؼبهمة اؼبعلومات ضياع إذل يؤدي وداللة معٌت ؽبا يكوف أف دوف وكثَتة تفصيلية

من خبلؿ  ،اؼبعنية األطراؼية اؼبتوازنة الحتياجات صبيع يهتم بالرعا (Fair Disclosure): العادل اإلفصاح -
على  لفئة ربيز وجود عدـ مع الفئات صبيع زبدـ اليت القوائم اؼبالية يف إظهارىا الواجب اؼبالية البيانات عن اإلفصاح
 .واحد وقت يف نفسها باؼبعلومات القوائم اؼبالية مستخدمي صبيع تزويد يتم وبذلك أخرى، حساب

معلومات  أليتغطيتها  وأنبية مدى مشولية التقارير اؼبالية إذليشَت  (Full Disclosure): كاملال اإلفصاح -
 األحداث بدقة تصور حبي  اؼبالية وتعد القوائم تصمم أف ىذا اإلفصاح تطلبوي .طلع عليهاثر ؿبسوس على اؼبأذات 

  مفيدة تكوف لكي الكافية على اؼبعلومات ربتوي أف هبب كما ما، زمنية مدة خبلؿ يف الشركة أثرت اليت االقتصادية
 

                                                           
 .110-111 ، ص2110، ذات السبلسل للطباعة والنشر والتوزيع، الكويت، األوذل، الطبعة نظرية احملاسبةعباس مهدي الشَتازي،  1
 التالية العناصر على توافرىا يقتضيم اؼبالية ذات عبلقة دبا قد يتخذه اؼبطلع على القوائم اؼبالية من قرارات، و مفهـو اؼببل مة: يقصد بو أف تكوف اؼبعلومات اؼبالية اليت تظهر يف القوائ: 

 .اؼبستقبل حوؿ التنبؤات إجرا  على اؼبعلومة مستخدمي مساعدة خبلؿ من القيمة التنبؤية: -

 .اؼبارل واؼبركز باألدا  تتعّلق سابقة اتتوقع تصحيح أو تأكيد على اؼبستخدمُت مساعدة خبلؿ من :التأكيديةالقيمة  -
 تعترب : اؼبالية القوائم عرض(1)  رقم الدورل احملاسبة ؼبعيار وفقا اؼبتخذة، االقتصادية القرارات على يؤثر أف يبكن ربريفها أو معينة معلومة حذؼ أف تعٍت واليت وىي مرتبطة دبفهـو اؼبادية: 

( السياسات احملاسبية، والتغَتات يف التقديرات 1ووفقا للمعيار الدورل رقم ) ،عنها على القرارات االقتصادية للمستخدمُت اإلفصاحيؤثر عدـ  ذا كاف من اؼبمكن افإاؼبعلومات مادية 
مة احملاسبية مادية عندما يكوف اؼببلغ ف تصحح. وتعد اؼبعلو أبشكل متعمد لتحقيق عرض معُت وجب غَت نسبية اذا حدثت  أونسبية  أنبيةذات  إما األخطا ف إ: فواألخطا احملاسبية 

 اؼبادي من الكرب دبا فيو الكفاية الف وبدث تغيَتا يف قرارات اؼبستخدـ.
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 مهمة أو جوىرية فتكو  أي معلومات ربذؼ أو ربجب ال أف اإلفصاح ىذا ويفًتض للمستثمر العادي، مضللة وغَت

 فاإلفصاح، اإلفصاحنو ليس ىناؾ تعارض جوىري بُت اؼبفاىيم الثبلثة اػباصة بنطاؽ أواغبقيقة  العادي. للمستثمر
لسببُت  وذلك، 1ليس معناه عرض كافة التفاصيل دوف سبييز اإلفصاح، ومشولية وشامبل اليكوف عادف أالكايف البد و 

         إنتاج وبكم ذلك وعلى قيمة، ذات اقتصادية سلعة اؼبعلومات ألف تكلفة ذلإ وبتاج اؼبعلومات إنتاج فأ أوؽبما
  زبفيض على تعمل اؼبهمة غَت التفاصيل كثرة فأهما ، وثانيإنتاجها تكلفة من أكرب منفعتها تكوف أف اؼبعلومات
 .االستيعاب على القدرة

 ادلال الفكريرأس عن  احملاسيب اإلفصاحمهية أ-2
 2:اآليت يف احملاسيب إلفصاحا أنبية تكمن

 اؼبعلومات على اغبصوؿ يبكنهم الذين اآلخرين اؼبالية التقارير يومستخدم اؼبستثمرين فئات بُت العدالة ربقيق -
 ؛اؼبعلومات تلك ؽبم تتوفر ال والذين اؼبنشأة على الداخلية

  باالفًتاض أسهمها ارتفاع على يعمل فبا غَتىا من أكثر تفصح اليت اؼبنشآت أسهم شرا  على اؼبستثمرين إقباؿ -
 ؛االستثمار بقرار العبلقة ذات األخرى العناصر ثبات

 .األسهم أسعار استقرار على العمل  -
لدى األطراؼ  لى حالة عدـ الرضا عنو يقضي ع اإلفصاحف أاؼبارل الفكري من رأس عن  اإلفصاح أنبية وتأيت
، اؼبصاحبة لراس اؼباؿ الفكريؼبخاطر دية اللبفاض قدرهتا على التنبؤ بابالتقارير اؼبالية التقلي ئهماكتفااؼبستفيدة لعدـ 

 اإلفصاحذا ما مت إاؼبوردين(  أوالعبلقات مع الزبائن اؼباؿ العبلقات )رأس اؼباؿ البشري و رأس مثل  عناصرهف أذلك 
اليت تتحدد  ؤسسةيمة اؼبوبالتارل زيادة ق ،اؼباؿرأس زبفيض تكلفة و  ،يساعد يف زبفيض درجة اؼبخاطرف ذلك إعنها ف

رأس اؼبؤسسات باعتبار  أصوؿتركيبة  إبراز إذلعنو تؤدي  اإلفصاح أنبيةف أكما   من خبلؿ الثنائية )عائد/ـباطرة(،
اؼباؿ الفكري يساعد رأس عن  اإلفصاحف أكما  .ظل اقتصاد اؼبعرفةاؼبولدة للقيمة يف  األصوؿىم أاؼباؿ الفكري يعترب 
 ؼبستثمرين على استخداـ اؼبعلومات ذات الصلة بو الزباذ القرارات.احملللُت اؼباليُت وا
 عمل بيئة لتطوير الرئيسية األدوات كأحد الفكري اؼباؿرأس  عن احملاسيب اإلفصاح أنبية من وبالرغم
 ال حي  ،يةواحملل الدولية اؼبهنية اؼبنظمات قبل من الكايف باالىتماـ وبظى دل أنو إال التنافسية قدرهتا ودعماؼبؤسسات 

 ؿباوالت ؾبرد تُعد اؼببذولة اعبهود فكافة الفكري، اؼباؿرأس  عن احملاسبة عملية ينظم ؿباسيب معيار فاآل حىت يوجد
 العناصر ىذه إدارةقياس و  على اؼبؤسسات ساعدوي الفكري اؼباؿرأس  عناصر ليستوعب احملاسيب اإلطار لتطوير
  .اؼبصاحل أصحاب قرارات ترشيدمن مث و  بكفا ة

 

                                                           
 .112 عباس مهدي الشَتازي، مرجع سابق، ص 1
لية التجارة، ، ك، ؾبلة التجارة والتمويلاألوراق ادلاليةدور اإلفصاح احملاسيب عن معلومات رأس ادلال الفكري يف ترشيد قرارات االستثمار واالئتمان يف سوق شوقي السيد فودة،  2

 .155 ص ،2008 ،1اجمللد  ،، مصرجامعة طنطا
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 ادلال الفكريرأس عن احملاسيب  اإلفصاحمستوى ادلؤثرة يف ددات احمل: ادلطلب الثالث

اشات النق أبرزتاؼبصلحة قد  وأصحاباؼباؿ رأس  ألسواؽالتقارير اؼبالية  إلعدادنظاـ  إهبادف ؿبددات إ
تزايد االىتماـ يف  فاؼببلحظ ىو. ؤسسةاؼباؿ الفكري يف اؼبرأس التقارير اؼبالية حوؿ  إلعدادطرؽ جديدة  إهبادحوؿ 

اؼباؿ الفكري يف التقارير اؼبالية وتشجيع اإلفصاح عنها يف العديد من رأس اآلونة األخَتة بتوفَت اؼبعلومات اؼبتعلقة ب
امل عو الالفكر احملاسيب بتحليل  أدبياتاىتمت و ات قضية اإلفصاح عنو، سرادوؿ العادل، كما تناولت العديد من الد

 خصائص الشركة واآلليات الداخلية للحوكمة. من خبلؿ ،عنو اإلفصاحمستوى  اؼبؤثرة يف

 خصائص الشركة-1
  ليها، منها:إصائص اليت مت التطرؽ اػبىناؾ العديد من   

، اؼباؿ الفكريرأس اػباصة ب علوماتعن اؼب اإلفصاحعن مدى  امهم اؿبدد حجم الشركة يعترب: حجم الشركة-1-1
كثر وضوحا من الشركات الصغَتة أليف الوكالة، عبلوة على ذلك فهي لديها ارتفاع يف تكا الشركات الكبَتةف أذ إ

 األرجحف الشركات الكبَتة يكوف لديها على إوبالتارل ف اػبارجية، األطراؼاؼبعلومات من ى وزبضع لزيادة الطلب عل
 agency) نظرية الوكالةوبالتارل ف .1يةبيانات عن التقارير الداخلية واػبارج إنتاجنظم معلومات متطورة قادرة على 

theory شركات كرب يف الأاؼبصاحل يكوف  وأصحاب اإلدارةاحتماؿ زيادة الصعوبات يف العبلقة بُت  إذل( تشَت
الطوعي عن مزيد من اؼبعلومات دبا يف ذلك  اإلفصاح أطروحةتتشكل الوكالة تكاليف جل زبفيض أالكبَتة، ومن 

سبب وجود ىذه العبلقة إذل عدة أمور منها زيادة اىتماـ احملللُت ويرجع كذلك ؿ الفكري، اؼبارأس معلومات تتعلق ب
 أكرب من اإلفصاح لتلبية حاجات مستخدميً تطلب مقدارا حجم الشركاتزداد اكلما ف ،اؼباليُت واؼبستثمرين بالشركة

كثر وضوحا أف الشركات الكبَتة تكوف أ إذلفتشَت  (legitimacy theoryالنظرية الشرعية ) أما .القوائم اؼبالية ىذه
مزيد من  عن اإلفصاح إذل أف ىذه الشركات تلجإف األساسكثر من اعبمهور واغبكومة، على ىذا أراقب رصد وتُ وتُ 

 : كل منة  راسدحي  وجدت  .2اؼباؿ الفكري لتعزيز شرعيتهارأس اؼبعلومات اليت من بينها معلومات عن 
)Guthrie et al., 2006; Bozzolan et al., 2003; Garcia-Meca et al., 2005; Garcia-Meca & Martinez, 

2005) 

 :أنبهااليت من  األسبابعديد من لل اؼباؿ الفكريرأس  عن اإلفصاحمستوى كبَت على   تأثَتوف لو ف اغبجم يكأ
 .اؼبعلومات عن لئلفصاح الكافية اؼبوارد لديها الكبَتة الشركات -
   نظرا الداخلية لئلدارة جيد معلومات نظاـ تكوين إذل سبيل الكبَتة الشركات فإف َتةالصغ بالشركات باؼبقارنة -

 .اؼبعلومات من اؼبزيد عن اإلفصاح على قادرة فهي وبالتارل أنشطتها، لتنوع
 ة.الدفًتي والقيمة السوقية القيمة بُت واسعة فجوة لديها الكبَتة الشركات -

                                                           
1
 Saverio Bozzolan et al., Intellectual capital disclosure (ICD): A comparison of Italy and the UK, Journal of 

Human Resource Costing & Accounting, Vol. 10, No. 2, 2006, p99. 
2
 Abdulrahman Anam Ousama et al., Determinants of Intellectual capital reporting Evidence from Annual 

reports of Malaysian listed companies,  Journal of Accounting in Emerging Economies, Vol. 2, No. 2, 2012,  

p124. 
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 1:التالية ليو من خبلؿ العناصرإف ينظر أيبكن  اإلفصاحمستوى ة على الصناع تأثَت فإ: طبيعة النشاط-1-2
 ؛ألخرىتكاليف اؼبلكية زبتلف من صناعة ف إ -

 ريرىا السنوية من قبل اؼبستثمرينعن اؼبعلومات اؼبرتبطة بالصناعة يف تقا لئلفصاح الشركاتالضغوطات على  -
 ؛متهاالصناعة لتقييم قينسيب للشركة يف اؼبعلومات حوؿ الوضع ال إذلاػبارجيُت الذين وبتاجوف 

 ؛الشركةطرؼ من خبلؿ السلوؾ اؼبهيمن من  اإلفصاحف يتشكل أيبكن   -

 ؛اإلفصاح ستوىالكشف الدورل لصناعات معينة يؤثر على م أوالتارىبية  األسباب -
    وىو الصناعات، ىذه بُت زبتلف قد احملاسبية القواعد يف التفسَتات فإف صناعة كل طبيعة بُت لبلختبلفات نظرا -
 .2احملاسيب اإلفصاح فبارسات اختبلؼ على ينعكس ما

عن  تفصحقد  أف تستخدـ لشرح ؼباذا الشركات داخل الصناعة( signalling theory)نظرية اإلشارة لويبكن 
 ثبات امتثاؽباعن بعض اؼبعلومات إل فصحترسل إشارة إهبابية قد تف أ الشركات اليت ترغب يفف ،؟مزيد من اؼبعلومات

خرى يف األشركات ال مثلال تعتمد فبارسات اإلفصاح  ما صناعة وباؼبثل عندما شركة يف مع أفضل فبارسات الصناعة،
 .3سيئة أهناعمدا اؼبعلومات بسبب  زبفي ف الشركةأمن كإشارة  فصاحاإليبكن اعتبار ىذا النقص يف  الصناعة نفس
اؼبعلومات حوؿ  من اؼبزيد عن تفصح الشركات أف إذل( legitimacy theory) الشرعية نظرية تشَت خرآ جانب ومن
يف قوائمها  رأس اؼباؿ الفكريعن  اإلفصاح من خبلؿجل اكتساب شرعيتها يف نظر اعبمهور أاؼباؿ الفكري من رأس 

  قبد: وجود عبلقة ارتباط موجبة بينهما أثبتتات اليت سراومن بُت الد. اإلضافية
(Williams, 2001; Sujan & Abeysekera, 2007 ; Abdulrahman et al., 2021;  Whiting & Woodcock, 

2012) 
 أنبية األكثرف الرحبية ىي العنصر إكوف مستويات التجارة عالية هبا فبالنسبة للبلداف اليت ت: الشركة رحبية-1-3

ف أ إذل( signalling theory) شارةاإلتشَت نظرية واؼبستخدـ من قبل اؼبستثمرين يف تقييم شفافية الشركات، كما 
 Singhviويقوؿ ) .ألسهمهاقييم اؼبنخفض تجنب التل عن اؼبعلومات يف السوؽ لئلفصاحة كثر عرضأالشركات اؼبرحبة 

& Desai )ف إ، ومن الناحية النظرية ف4جل زيادة ثقة اؼبستثمرينأمن  لئلفصاححافزا للمديرين ف الرحبية العالية سبثل أ
اؼباؿ الفكري ورحبية الشركة، رأس عن  اإلفصاحبُت  اإلهبابيةتستخدـ لتربير العبلقة ف أيبكن  (اإلشارةبقة )السانظرية ال

رأس ؿ هنم افضل الشركات من خبلؿ توفَت مزيد من اؼبعلومات حو أ إذل لئلشارةاغبافز  فقد يكوف للشركات اؼبرحبة
اؼباؿ رأس  إذلف يعزى أىذه الشركات يبكن  ارتفاع رحبية يضا واحد من العوامل اليت تساىم يفأاؼباؿ الفكري هبا، و 

 بُت  ناولت العبلقة( اليت تBidaki  Hejaziة )سرادومنها  األثرات ىذا سراثبت العديد من الدأوقد . 5الفكري

                                                           
1
 Saverio Bozzolan et al., Op.cit, p100. 

2 Abdulrahman Anam Ousama et al., Op.cit, p121. 
3 Ibidem. 
4
 Saverio Bozzolan et al., Op.cit, p100. 

5 Abdulrahman Anam Ousama et al., Op.cit, p124. 
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     ف أ إذلتشَت  طهراف لؤلوراؽ اؼباليةسوؽ الشركات اؼبدرجة يف  والرحبية يف عينة من اؼباؿ الفكريرأس عن  اإلفصاح
95  سار ود ،1ؽبا مفسرةمن العبلقة موجبة و( ةAbdulrahman et al., 2012)  اليت قدمت دليبل من ماليزيا على

 .وجود عبلقة ارتباط قوية بينهما
عن  اإلفصاحالعمر من بُت العوامل اؼبؤثرة على مستوى  إدراجف النفور من اؼبخاطرة كاف ورا  إ: عمر الشركة-1-4

 الشركات ذات اؼبخاطر للمستثمرين يفنو يبكن إف( agency theory)كري، ففي ظل نظرية الوكالة اؼباؿ الفرأس 
فصاحات زبفض وبالتارل فاإل ،إضافيةتيحت ؽبم معلومات تقديرية أذا إؼبعلومات اػباصة هبم االعالية زبفيض تكاليف 

يف ؿباولة منها خفض اؼبخاطر  فصاحلئلكثر عرضة أ، فالشركات عالية اؼبخاطر تكوف من تكاليف حقوؽ اؼبلكية
خة ىي أقل خطورة، سراأف الشركات ال اتسراالد قد أظهرت( signalling theory) اإلشارةيف ظل نظرية و  .2فيها

 إبدا اليت تعمل على و أكثر خطورة ىي  اليت عمراقل من شركات األصغر أ ااختياري فصاحاإتقدـ شركات وىذه ال
اؼباؿ رأس البح  عن  إذلسعى بورصة من اؼبرجح أف تاليف  إدراجهامت مؤخرا لشركات اليت امثبل ف ،اإلفصاحاؼبزيد من 

اغبصوؿ على و فرص النمو األكثر نضجا واليت استنفذت و منذ مدة لشركات اؼبدرجة اؼبصادر اػبارجية مقارنة با من
للوصوؿ إذل ىذه األمواؿ  ةألخَت اؼبدرجة يف اآلونة اف الشركات إالداخلية، وبالتارل ف يكوف من اؼبصادراألمواؿ 

أف يكوف  من احملتمل عليها زيادة اإلفصاحات اػباصة هبا. وباإلضافة إذل ذلك فهذه الشركاتاػبارجية بأقل تكلفة 
عن مزيد من اؼبعلومات للحد من الشكوؾ وتعزيز ثقة اؼبستثمرين  ئلفصاحلحباجة غَت مؤكدة و سانبُت ؽبا قاعدة م

           شبكة إقامة على والقدرة تراكمية خبربة تتمتع األقدـ الشركات أف ا. كمخطورةا أكثر بأهن وفقد يتصور  الذين
 لئلفصاح مضطرةال تكوف وسبتلك قاعدة من العماؿ اؼبتميزين القادرين على االبتكار  واؼبوردين العمبل  مع اتصاالت
 .لديها اإلفصاح مستوى على ينعكس فباعنها 

 حوكمةلالداخلية لليات اآل-2
 قد تعاظم االىتماـ دبفهـو حوكمة الشركات خبلؿ العقود القليلة اؼباضية نظراً لبلهنيػارات اؼبالية واألزماتل
فيما ا عدـ اإلفصاح والشفافية حػد أىم أسباهبأواليت كاف  ،عديد من الدوؿ يف أسواؽ اؼباؿاليت شهدهتا الاالقتصادية 

ولفظ اغبوكمة  ،هبا والوحدات االقتصادية يف أسواؽ اؼباؿ عديد من الشركاتواحملاسبية لل يتعلق باؼبعلومات اؼبالية
لقد تعددت . و من معاي ةوىو يعنػي االنػضباط والسيطرة واغبكم بكل ما تعنيو ىذه الكلم مستمد من اغبكومة،

 عبلقات التعاقدية اليتال ؾبموع إذلتطرؽ من خبلؿ ال هاأو تعريف هاومهالكتاب والباحثُت يف التعبَت عن مفبُت  اآلرا 
 اإلجرا ات واألساليب اليت تستخدـ إلدارة وذلك عن طريق  ،ااؼبصاحل فيه ُت وأصحابواؼبسانب ةتربع بُت إدارة الشرك
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ُت نبفائدة اؼبسا وتعظيم ااألدا  واإلفصاح والشفافية واؼبسا لة هبل ضماف تطوير ا من أجأعماؽب ووتوجي كةر شؤوف الش

  .فةلومراعاة مصاحل األطراؼ اؼبختالطويل  اؼبدى على
ؼبنشأة يف عبلقتها بأصحاب اؼبصلحة اؼبرتبطُت هبا بشكل عاـ ووظيفة اطار هنا "اأب ف اغبوكمةيتعر فتم 
من العبلقات بُت  ؾبموعة"ا بأهن (OECD) التنميةو  التعاوف االقتصادي منظمة هاعرفت، كما 1"األسهم ةومصاحل ضبلػ

 ربديديتم من خبللو الذي  طاراال ىي توفرو  ،اآلخرين اؼبصاحل وأصحاب اهمأسهة لوضبا س إدارهتلالشركة وؾب إدارة
مة الشركات فقد حوك ونظرا للدور الذي تؤديو .2دا "ومراقبة األ داؼاألىك الشركة والوسائل اليت ربقق تل اؼىدأ

وكانت وخصائصها،  هار مبادئبصياغة وتطويلق فيما يتع وسةملمو  واضحة وداجه الدولية تاواؽبيئبذلت اؼبنظمات 
والشفافية،  اإلفصاحاؼبصاحل،  أصحابؼبتكافئة للمسانبُت، تفعيل دور ضباية حقوؽ اؼبسانبُت، اؼبعاملة ا :ىم مبادئهاأ

االنضباط، الشفافية، االستقبللية، اؼبسا لة، اؼبسؤولية،  :خصائصها فهي تتمثل يف أما، اإلدارةر ؾبلس تفعيل دو 
ينبغي "نو أالذي ينص على ىم اؼببادئ واػبصائص أمن " والشفافية إلفصاح"اة االجتماعية. ويعد العدالة، اؼبسؤولي

 امةاؼبناسب عن اؼبوضوعات اؽبالوقت والصحيح يف  دقيقال باإلفصاح ضمن القياـت حوكمة الشركات أف ى إطارعل
وينبغي إعداد اؼبعلومات واإلفصاح ، الشركة وحوكمة كيةوحقوؽ اؼبلدبا يف ذلك اؼبركز اؼبارل واألدا   بالشركة قةاؼبتعل

 إجرا اتفالشركات اليت تريد تطبيق  .3"عايَت احملاسبة واإلفصاح اؼبارل وغَت اؼبارلفقا ؼبو و  عاليةالعنها وفقا للجودة 
ق لتحقي اإلعبلمي أوالتثقيفي  اإلفصاحف تتوسع يف أالوقائي و  أوالتقليدي  اإلفصاحتتوقف عند  أالاغبوكمة عليها 
 ضباية اؼبستثمر. إذل اإلدارةمن دور ضباية  اإلفصاحوىبرج  األطراؼالتوازف بُت صبيع 

اؼبلموسة  اتأكد من أف أصوؽبلل إدارة الشركة اات تعتمدىلتطبيق قواعد حوكمة الشركات البد من وجود آليو 
لشركات بشكل عاـ إذل تقسم آليات حوكمة ا، و مقبولةُت عوائد نبمساوتكفل لل بكفا ة تستخدـوغَت اؼبلموسة 

عدد من تشَت إرل اؼبناخ العاـ لبلستثمار يف الدولة والذي يشتمل اآلليات اػبارجية ف آليات داخلية وأخرى خارجية،
اآلليات الداخلية تتػضمن  أما، ودور مراجع اغبسابات اػبارجي ،التشريعات والقوانُت اليت تصدر من بينها اآلليات

 اؼبراجعة الداخليةو  اللجاف التابعػة لػػو وخاصة عبنة اؼبراجعة،و  ،لذي يقـو بو ؾبلس اإلدارة االدور اإلشرايف والرقايب
 تفعيل يف اماى دورا التدقيق ومعايَت احملاسبية اؼبعايَت تؤديذ إ. والتدقيق احملاسبة معايَت بتطبيقمن مدى االلتزاـ  للتأكد
        اليت اغبديثة األدوار معئم تتبل معايَت وتطوير اؼبعايَت، ذهؽب الصحيح التطبيق خبلؿ من الشركات حوكمة تطبيق آلية
           والتصرفات األعماؿ تضبع وأسس بقواعد ليةوالدو  يةلاحمل احملاسبية اؼبعايَت جا ت ولقدالشركات.  اهب علتضط

اآلليات الداخلية للحوكمة اؼبؤثرة ىم أوفيما يلي  .4احملاسبية اؼبعاعبات تنفيذ لكيفية دليبل وتضع احملاسبية واإلجرا ات
 اؼباؿ الفكري.رأس عن  اإلفصاحعلى مستوى 
 

                                                           
1 Erik Banks, Corporate Governance : Financial Responsibility, Controls and Ethics, PALGRAVE 

MACMILLAN, New York, 2004, p3. 
2   OECD, Principles of Corporate Governance, Paris, 2004, p11. 
3   Ibid, p11. 

 .12 ، ص1001 ،األردف عماف، ، والتوزيع للنشر إثرا  ،2ط ،7002الدولية  ادلالية التقارير معايرياعبعارات،  صباؿ خالد 4
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من خبلؿ  أمامهمُت ويكوف مسؤوال ىو اؽبيئة اليت سبثل مصاحل اؼبسانب اإلدارةؾبلس : اإلدارةرللس تكوين -2-1
، وتنفيذ لسلطة التنفيذيةا على واإلشراؼاسًتاتيجية وفلسفة الشركة، تعريف  احملددة دبا يف ذلكسلسلة من الواجبات 

تعرب عن  اإلدارةفتكوين ؾبلس ، 1(للمديرين التنفيذيُت)ال يدير النشاط اليومي   اإلدارةالداخلية، فمجلس اؼبراقبة 
 للمديرين اػبارجيُتوليات رئيسية وبالتارل فإف ىناؾ مسؤ اؼبديرين،  إصبارل إذلنسبة اؼبديرين اػبارجيُت )غَت التنفيذيُت( 

 :ىي اؼباؿ الفكريرأس عن  فصاحاإلذباه 
ػبطة ًمكمبلًيتم تطويرىا باعتبارىا جز ا اؼباؿ الفكريرأس عن  اإلفصاحف اسًتاتيجية وخطة أالتأكد من - 

 ؛اؼبنظمة بشكل عاـ واسًتاتيجية
 ؛اؼباؿ الفكريرأس  اسًتاتيجيةيف تنفيذ اسًتاتيجيتها دبا يف ذلك  ظمةناؼبمراقبة تقدـ - 
 ؛د من السنواتيعدلمفهومػة وؽبػا تربيراهتػا ل اؼباؿ الفكريرأس باػباصة  اإلضافيةطالبات اؼبوازنة تمالتأكد من أف  -
  .احملاسيب اإلفصاحتطلبات ؼبمن امتثاؿ الشركات  التأكد- 

حي  أف ، دبػصداقية وموثوقية التقارير اؼباليةً ألحباث افًتضت أف استقبللية ؾبلس اإلدارة يػرتبع إهبابيػافا
، لس اإلدارة اؼبستقل يكوف لو دوافػع أو حػوافز أعلػى لتطػوير ظبعتو يف األسواؽ اػبارجية ألعضا  ؾبلس اإلدارةؾب
كرب عدد من اؼبديرين غَت التنفيذيُت يف ؾبلس أف أ إذل (Haniffa, R. & Cooke, T.E., 2005) ةسراد توصلتو 

 .2اؼباؿ الفكريرأس  ذلك اؼبعلومات عن دبا يف اإلفصاحثَت عن لعب دورا يف التأيف أ يبكن اإلدارة
  بشكل يضر اإلدارة ؾبلس داخل السلطة تركيز فإف اؼبصاحل أصحاب نظرية نظر وجهة من: األدوارازدواجية -2-2

    لو يسمح اإلدارة ؾبلس ورئيس التنفيذي اؼبدير منصيب يشغل واحد شخص فوجود ،اؼبختلفة األطراؼ دبصاحل واضح
، كما هبعل أىدافويراىا مناسبة وربقق  اليت بالطريقة اإلدارة ؾبلس ألعضا  وتقديبها اؼبتاحة لوماتاؼبع على بالسيطرة

كوف وبالتارل ي، 3األخرى األطراؼالشركة ودعم السياسات اليت تصب يف مصلحتها مقابل  إدارةىناؾ سبيز لصاحل 
اؼباؿ رأس و  بشكل عاـ احملاسيب اإلفصاحسات سياف ازدواجية الدور تؤثر على أ، كما اؼبسانبُتدبصاحل  إضرارىناؾ 

 إشرافومن خبلؿ  اإلدارةؾبلس  اليت ىي يف صلب مهاـ عملية الرقابةضعف  إذل، فبا يؤدي خاصالفكري بشكل 
 تأثَت إذل تؤدي قد الدور ازدواجية أف إذل باإلضافة، اؼبراقبة ذات مصداقية حسب حاجة الشركةوضع عباف على 

 .الشركة إدارة مصلحة يف تصب ال السًتاتيجية اليتا من خبلؿ عدـ معارضة القرارات اؼبديرين بقية على اسًتاتيجي
  على يساعدو  ،4اإلداريوالتوازف يف السلوؾ  األساسية الضوابعتوفَت  إذلبُت الدورين يؤدي  ف الفصلإيف اؼبقابل ف

                                                           
1  Erik Banks, Op.cit, p11. 
2 Jing Li et al., Intellectual Capital Disclosure in Knowledge Rich Firms: The Impact of Market and 

Corporate Governance Factors, Working Paper Series (Intellectual Capital Disclosure in Knowledge Rich Firms: 

The Impact of Market and Corporate Governance Factors), The working papers are produced by the Bradford 

University School of Management, England, April 2007, p6. 
، ادلسجلة السعودية الشركات على تطبيقية والفكري: دراسة العيين ادلال لرأس ادلضافة القيمة على الشركات حوكمة أثرنصر طو حسن عرفو و ؾبدي مليجي عبد اغبكيم مليجي،  3

 .22 ، ص1021، جواف 2، العدد 1جامعة بٍت سويف، مصر، اجمللد  ؾبلة احملاسبة واؼبراجعة،
4  Jing Li et al., Intellectual capital disclosure and corporate governance structure in UK firms, Accounting and 

Business Research, Vol. 38, No. 2., 2008, p140. 
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    أكثر أفراد إشراؾ خبلؿ منالفكري للشركة اؼباؿ رأس كافة عن  اؼبعلومات استعماؿ على اإلدارة ؾبلس قدرة ربسُت
 اإلدارة ؾبلس ورئيس التنفيذي اؼبدير منصيب( أف الفصل بُت Fathi. J; 2013). وقد أكدت القرارات ازباذ عملية يف

 .1يؤثر على مستوى اإلفصاح بالشركات التونسية
عكس الية اليت مت اإلفصاح عنها توليات ؾبلس اإلدارة أف تكوف اؼبعلومات اؼبمن ضمن مسؤ : جلنة ادلراجعة-2-3

 ،ةإنشا  عباف اؼبراجع مت االذباه إذلولية الوفا  هبذه اؼبسؤ  ىاإلدارة علوؼبساعدة ؾبلس بدقة اغبالة اغبقيقية للشركة. 
من ة ؿبورية آلي" أهنا، وتعرؼ عبنة اؼبراجعة على احملاسيب واإلفصاح وتزايد االعتماد عليها يف ضبع جودة التقارير اؼبالية

، وىي عبنة فرعية منبثقة من ؾبلس اإلدارة وتتكوف من ثبلثة أعضا  غَت تنفيذيُت أو مستقلُت  آليات حوكمة الشركات
على أف يتوافر باللجنة خربة مالية وؿباسبية  ،حجم الشركة وطبيعة نشاطها كحد أدىن ويكوف اغبد األقصى حسب

لسنة دبعدؿ اجتماع كل األقل يف ا ىاجتماعاهتا أربع مرات علوتعقد اللجنة  ،نونية ومعرفة بطبيعة نشاط الشركةوقا
ة نظاـ الرقابة الداخلية ، والتأكد من سبلمولياتوؤ ؾبلس اإلدارة علي أدا  مسوهتدؼ اللجنة إذل مساعدة  ،ثبلثة شهور
 عباف اؼبراجعة إذلتهدؼ ف. 2، وضبع جودة التقارير اؼبالية"متابعة اؼبراجع الداخلي واػبارجي، ودعم استقبلؿ و وتنفيذه

ة السياسات والطرؽ احملاسبية للحد من سراضبع جودة التقارير اؼبالية للشركة من خبلؿ فحص التقارير اؼبالية ود
. وال قيتها، ومن مث تدعيم الثقة يف التقارير اؼبالية وزيادة مصدا القانونية يف التقارير اؼباليةحاالت الغش والتصرفات غَت

، فهي بإمكاهنا أف جنة اؼبراجعةللفاعلية االستقبلؿ واؼبهنية  حوكمة شركات فعالة بدوف تدعيميبكن أف يكوف ىناؾ 
تكوف أداة فعالة نظرًا لطبيعة تكوينها من أعضا  غَت تنفيذيُت فتمثل بذلك خع الدفاع األوؿ ؼبنع وقوع ـبالفات 

  :من خبلؿتكوف ليات اغبوكمة الداخلية آ كأحداؼبراجعة  عبنة  فأكما  ،االنفػراد بالسلطة من قبل اإلدارة التنفيذية
اؼباؿ رأس إرسا  وتدعيم مقومات اإلفصاح والشفافية عػن  إذلاليت تؤدي  األنشطةبشكل مستقل صبيع و تتبع  -

 مستمر؛ أساسداخليا وخارجيا على  األنشطةعن ىذه  واإلببلغ الفكري
    اؼباؿرأس على  اإلنفاؽجاالت دب اؼبتعلقةكافة األنشطة التأكد من مدى صحة ودقة وسبلمة البيانات التػي تعكػس   -

 ؛للشركات الفكري
  ؛اإلضافيةاؼباؿ الفكري بالقوائم اؼبالية رأس عن  اإلفصاحالتأكد من تقدمي إدارة الشركة اإليضاحات البلزمة حوؿ  -
   ريمن خبلؿ إجرا  فحص اختبا لدوليةدادىا طبقًا ؼبعايَت احملاسبة االتأكد من أف القوائم اؼبالية للشركة قد مت إع -

 ؛اؼباؿ الفكريرأس عن ، واألدلة اؼبؤيدة للقيم واإليضاحات الواردة بالقوائم اؼبالية يف هناية الفًتة للمستندات
، اؼباؿ الفكريرأس عن  اإلفصاحالتأكد من سبلمة وثبات السياسات والتقديرات احملاسبية اؼبستخدمة عند  -

 .و، والتأكد من أف تلك التقديرات تعرب بصورة صحيحة عناؼبعايَت احملاسبية اؼبتبعة مع ذلكسات و ومبلئمة السيا
اؼباؿ رأس عن  اإلفصاحة العبلقة بُت سراد إذلاليت ىدفت  (Jing Li et al., 2008) ةسار د أكدتوقد 

 اؼبالية من خبلؿ  األوراؽشركة يف اؼبملكة اؼبتحدة واؼبدرجة يف السوؽ  100الفكري وحوكمة الشركات على عينة من 
                                                           

1 Fathi JOUINI, Corporate Governance and the Level of Financial Disclosure by Tunisian Firm, Journal of 

Business Studies Quarterly, vol. 4, No. 5, 2013, p105. 
 .21 ، ص1021، مذكرة ماجستَت يف احملاسبة، جامعة الزقازيق، مصر، اختباريةدراسة  :عالقة خصائص جلان ادلراجعة جبودة التقارير ادلاليةسعيد توفيق أضبد عبد الفتاح،  2
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، ىيكل اؼبلكية، حجم عبنة اؼبراجعة، دورية اإلدارةىيكل حوكمة الشركات فبثلة باؼبتغَتات )تكوين اجمللس  أشكاؿ

اؼباؿ الفكري وحجم عبنة رأس  عن اإلفصاحعلى وجود عبلقة ارتباط بُت  (األدواراجتماعات عبنة اؼبراجعة، ازدواجية 
اليت ( Ana Lúcia Ferreira et al., 2012ة )سراكذلك د  أكدتووىذا ما  .1اعات عبنة اؼبراجعةاؼبراجعة ودورية اجتم

 . 2حللت التقارير السنوية للشركات اؼبدرجة يف بورصة الربتغاؿ
 ادلال الفكريرأس ن عاحملاسيب  اإلفصاح طرق وآثار: رابعادلطلب ال 

 ادلال الفكريرأس عن  اإلفصاحطرق -1
 3:أنبهامن واليت اؼباؿ الفكري رأس والتقرير عن  احاإلفصتتعدد طرؽ 

اؼبالية القوائم  إعداديف ظل ىذا اؼبدخل يتم (: Added Statements Approach) اإلضافيةمدخل القوائم  -
اليت دل  الفكرياؼباؿ رأس عناصر  إذل اإلشارةتتضمن معلومات غَت مالية، مع  إضافيةقوائم  إعدادالتقليدية، كما يتم 

من منافعها اؼبستقبلية اؼبرتبطة هبذه العناصر وتساعد ىذه القوائم متخذي القرارات يف  التأكدرظبلتها بسبب عدـ يتم 
 باؼبنظمة وازباذ ما يًتتب على ىذا التقييم من قرارات. الفكرياؼباؿ رأس تقييم 

استخداـ القيمة يف ظل ىذا اؼبدخل يتم التقييم ب (:Current Value Approachمدخل القيمة احلالية ) -
 للمنظمة. الفكرياؼباؿ رأس السوقية للمنظمة ناقصا قيمتها الدفًتية لتحديد 

القيمة  أساساؼباؿ الفكري على رأس يف ىذا اؼبدخل يتم تقييم  (:Composed Approachمدخل مركب ) -
اؼباؿ رأس قت يتم تقييم الفكري للمنظمة، ويف نفس الو  اؼباؿرأس السوقية للمنظمة ناقصا قيمتها الدفًتية لتحديد 

  القيم اليت يبكنالتقرير فقع بالقوائم اؼبالية عن الفكري داخليا بواسطة اؼبنظمة وفقا للقوائم اؼبالية التقليدية حبي  يتم 
   التقلبات وسيلة الحتوا  فضلأ يعد السوؽ أساس فأ حي ، اإلضافيةدا ذلك يكوف يف القوائم االعتماد عليها وما ع

   .الفكري اؼباؿرأس  عناصر هبا تتسم يتال الكبَتة
 الفكري ادلالرأس  عن اإلفصاح من ادلًتتبة آلثارا-7

 4:ييل ما الفكري اؼباؿرأس  عن اإلفصاح من تتحقق أف يبكن اليت اؼبنافع أىم من
 .الفكري اؼباؿرأس  ومكونات لعناصر واحد مصطلح توحيد إذل التوصل ؿباولة -
      اؼبكونات خاصة السائدة للقيم وفقاً  الفكري اؼباؿرأس  مكونات لتخطيع البلزمة البيانات توفَت يف اؼبساعدة -

 .للتداوؿ القابلة
                                                           

1   Jing Li et al., Intellectual capital disclosure and corporate governance structure in UK firms, Op.cit, p111. 
2 Ana Lúcia Ferreira et al., Factors influencing intellectual capital disclosure by Portuguese companies, 

International Journal of Accounting and Financial Reporting, Vol. 2, No. 2, 2012, p278. 
، مداخلة ضمن اؼبلتقى الوطٍت حوؿ رأس اؼباؿ احملاسيب عن رأس ادلال الفكري من منظور معايري احملاسبة الدولية واإلفصاحالقياس  أساليبعبد هللا بن صاحل و سحنوف بونعجة،  3

 .21-22 ، ص1022ديسمرب  21و  21، العربية يف ظل التحديات اغبديثة، جامعة الشلف األعماؿالفكري يف منظمات 
 العلـو ، ؾبلةادلالية لألوراق اخلرطوم سوق يف العامة ادلدرجة ادلسامهة لشركات ادلالية بالقوائم احملاسيب اإلفصاح على وأثرىا الفكري ادلال رأس تكلفةداوود وآخروف،  اضبد ـدآ 4

 .216 ، ص2015، 2، العدد 16اجمللد ، جامعة السوداف للعلـو والتكنولوجيااالقتصادية، 
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            التنافسي اؼبركز دعم ألغراض الفكري اؼباؿرأس  مكونات على ةللرقاب البلزمة البيانات توفَت يف اؼبساعدة -

 .للمنظمة
 .والبيئية االجتماعية التقارير ألغراض اؼبلموسة غَت األصوؿ ورقابة لتخطيع البلزمة البيانات توفَت يف اؼبساعدة -
            اغباليُت واؼبرتقبُت مستخدميها من عليها االعتماد درجة من يزيد فبا اؼبالية القوائم يف الشفافية درجة زيادة -

 .اؼبنظمة وخارج داخل من القرارات ومتخذي
  1:من أنبها ما يليواليت  ياؼباؿ الفكر رأس إلفصاح والتقرير عن ا نآلثار السلبية اؼبًتتبة عبالنسبة ل أما

 .الكشف عن بعض اؼبعلومات اليت قد تفيد اؼبنافسُت وتلحق الضرر باؼبركز التنافسي للمنظمة 
 اليت يتم  ؿ الفكرياؼبارأس ولية اؼبنظمة ذباه الغَت فيما يتعلق بالقرارات اليت تعتمد علي قيم عناصر ؤ زيادة مس  

 خاصة وأف ىذا التقييم يتم يف ظروؼ تتسم بعدـ التأكد. تقرير عنها،ال
  تضمنة تلك اؼبوإعداد ونشر القوائم اؼبالية اؼباؿ الفكري رأس ما قد تتحملو اؼبنظمة من تكلفة الزمة لتقييم عناصر

 القيم.
 يم اؼبعلومات اؼبرتبطة باؼبنظمة.زيادة مساحة االجتهاد يف تق 
  ظاـ احملاسيب التقليدي.يف القوائم اؼبالية بالقبوؿ العاـ يف ظل الن اؼباؿ الفكري رأسال وبظ اإلفصاح عن 
 خارج النظاـ احملاسيب  ومن مث معارضة اؼبراجعوف اعتماد التقارير ،التعارض مع متطلبات اؼبراجعة اػبارجية

 التقليدي.

 (IASة )ادلال الفكري يف ادلعايري احملاسبية الدوليرأس عن احملاسيب  فصاحاإل -3
  غَت للموجودات احملاسبية اؼبعاعبة( 38)بينت معايَت احملاسبة الدولية من خبلؿ اؼبعيار الدورل الثامن والثبلثوف 

      ةأاؼبنش تعًتؼ أف اؼبعيار ىذا تطلبحي  ي آخر، دورل ؿباسبة معيارأي  يف بالتحديد تناوؽبا يتم دل اليت اؼبلموسة
        اؼبلموسة غَت للموجودات اؼبسجل اؼببلغ قياس يفيةك اؼبعيار ىذا وبدد ماك معينة، مقاييس تلبية مت إذا باؼبوجود
غَت  موجوداتىم النقاط اؼبتعلقة دبوضوع االعًتاؼ والقياس للأسنحاوؿ ربديد  .بشأهنا معينة إفصاحات ويتطلب
 .غَت اؼبلموسة( وجوداتواف )اؼبربت عن ، والذي جا الثامن والثبلثوف ، واليت تطرؽ ؽبا اؼبعيار الدورلاؼبلوسة

          اؼبعايَت عبنة إدارة ؾبلس قبل من اؼبعيار ىذا اعتماد مت: (33) الثامن والثالثونالدويل احملاسبة عيار معرض -3-1
     اليت اػبتامية اغبسابية البيانات تغطيها اليت الفًتات على اؼبفعوؿ ساري أصبحو  ،1998جويلية  يف الدولية احملاسبية
 2وفيو ما يلي: .1999أوؿ جويلية  من اعتبارا تبدأ
 الدولية احملاسبة معايَت يف بالتحديد تناوؽبا يتم دل اليت اؼبلموسة غَت اؼبوجودات عن واإلفصاح احملاسبة عياراؼب يبُت -

  على اؽواإلنف اؼبعادف وحقوؽ اؼبالية اؼبوجودات على باإلنفاؽعلى كل ما يتعلق  عياراؼب ينطبق وال األخرى،
  عياراؼب وينطبق ،...اخل اؼبتجددة غَت اؼبماثلة واؼبوارد الطبيعي والغاز والنفع اؼبعادف واستخراج وتطوير استكشاؼ

                                                           
 .21-21 عبد هللا بن صاحل  و سحنوف بونعجة، مرجع سابق، ص 1

2  www.infotechaccountants.com 
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  التطوير.و  البح  عملية يف والبد  والتدريب اإلعبلف أنشطة على اإلنفاؽ على
 إنتاج يف الستخدامو بو وبتفظ سةملمو  مادة بدوف نقدي وغَت للتحديد قابل موجود ىو اؼبلموس غَت اؼبوجود -
 :مورد ىو واؼبوجود إدارية، ألغراض أو لآلخرين ولتأجَته خدمات، أو بضائع تزويد أو

 و سابقة، ألحداث نتيجة ةأاؼبنش عليو تسيطر -أ
 .ةأنشللم مستقبلية اقتصادية منافع منو تتدفق أف توقعي -ب

 : فقع التالية اغباالت يف (تكلفتو دبقداراؼبلموس ) غَت باؼبوجود باالعًتاؼ اؼبنشأة تقـو أف عياراؼب يتطلب -
 .للموجود تعزى اليت اؼبستقبلية االقتصادية اؼبنافع ةأللمنش تتدفق أف احملتمل من كاف إذا -أ
 . موثوؽ بشكل اؼبوجود تكلفة قياس اؼبمكن من كاف إذا -ب

 الثامن الدورل احملاسبة معيار ويشمل داخليا، دهتولي مت أو اػبارج من اؼبوجود امتبلؾ مت سوا  اؼبتطلب ىذا ينطبق -
 .داخليا اؼبولدة اؼبلموسة غَت للموجودات إضافية اعًتاؼ مقاييس والثبلثوف

 وبيانات النشر وعناوين اإلدارية والبيانات التجارية والعبلمات الشهرة من داخليا توليده يتم ما أف عياراؼب وبدد -
 .كموجودات هبا االعًتاؼ عدـ هبب امادهت يف اؼبشاهبة والبنود العمبل 
  احملاسبة معيار فإف وب االعًتاؼ ومقاييس اؼبلموس غَت اؼبوجود تعريف من كبل يليب ال ملموس غَت بند كاف إذا -

  امتبلؾ مت إذا نوأ على ربملو، يتم عندما مصروؼ نوأ على البند هبذا االعًتاؼ يتم أف يتطلب والثبلثوف الثامن الدورل
        أف هبب( االمتبلؾ تكلفة ضمن اؼبشموؿ) اإلنفاؽ ىذا فإف امتبلؾ عن عبارة ىي منشآت دمج عملية يف البند
  .ؾاالمتبل تاريخ يف (السالبة الشهرة) الشهرة إذل يعزى الذي اؼببلغ من جز ا يشكل
   على أمثلة ييل وفيما ربملو، يتم عندما مصروؼ نوأ على البح  على اإلنفاؽ بكل االعًتاؼ عياراؼب يتطلب -

 : اؼبالية البيانات يف بو االعًتاؼ يبكن ملموس غَت موجود نشو  يف تتسبب ال اليت األخرى اؼبصروفات
 .(البد  تكاليف)  عمل أو عملية بد  على اإلنفاؽ - أ
 . التدريب على إلنفاؽا -ب
 .الدعاية أو/و اإلعبلف على اإلنفاؽ -ج
 .كلها أو اؼبنشاة من جز  تنظيم إعادة أو موقع تغيَت على اإلنفاؽ -د

 .ربملو يتم عندما مصروؼ أنو على البنود ىذه على باإلنفاؽ االعًتاؼ يتم
 مصروؼ نوأ على إسبامو أو شرائو بعد ملموس غَت موجود على البلحق باإلنفاؽ االعًتاؼ وجوب عياراؼب يتطلب   -

 : التالية اغباالت يف إال ربملو يتم عندما
   مستوى عن تزيد مستقبلية اقتصادية منافع توليد من اؼبوجود سيمكن اإلنفاؽ ىذا أف لاحملتم من كاف إذا -أ

 .موجودا اؼبقدر أدائو
 .موثوؽ بشكل للموجود وإرجاعو اإلنفاؽ قياس أمكن إذا -ب
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 . اؼبلموس غَت اؼبوجود تكلفة إذل البلحق اإلنفاؽ إضافة هبب الشروط ىذه تلبية مت إذا
     اؼبالية البيانات يف مصروؼ أنو على ملموس غَت بند على باإلنفاؽ مبدئيا للتقارير اؼبقدمة اؼبنشأة اعًتفت إذا -

     هبذا االعًتاؼ من اؼبنشأة يبنع والثبلثوف الثامن الدورل احملاسبة معيار فاف اؼبرحلية اؼبالية التقارير أو السابقة السنوية
 .الحق تاريخ يف اؼبلموس غَت اؼبوجود تكلفة من كجز  اإلنفاؽ
 : التاليتُت اؼبعاملتُت إحدى دبوجب اؼبلموس غَت اؼبوجود قياس رعيااؼب يتطلب اؼببدئي االعًتاؼ بعد -

 أو القيمة، البفاض يف ةكممًتا  خسائر وأية مكمًتا  إطفا  أي منها ـبصوما التكلفة :األساسية اؼبعاملة - أ
  مةكمًتا  خسائر وأية الحق ماكمًت  إطفا  أي منو وماـبص تقييمو اؼبعاد اؼببلغ  :هبا اؼبسموح البديلة اؼبعاملة - ب

    هبذه يسمح أنو على للموجود، العادلة القيمة ىو تقييمو اؼبعاد اؼببلغ يكوف أف وهبب القيمة، البفاض يف الحقة
   ذلك إذل إضافة اؼبلموس، غَت للموجود النشع السوؽ إذل بالرجوع العادلة القيمة ربديد أمكن إذا فقع اؼبعاملة
      بشكل تقييم إعادة إجرا  يتطلب والثبلثوف الثامن الدورل احملاسبة معيار فاف اؼبعاملة ىذه اؼبنشاة زبتار عندما
 باستخداـ ربديده سيتم الذي اؼببلغ عن ماديا اؼبلموس غَت للموجود اؼبسجل اؼببلغ ىبتلف ال حبي  اؼك منتظم
 اؼبلموسة. غَت اؼبوجودات تقييم إعادة هبب يفك  عياراؼب وبدد ماك العمومية، اؼبيزانية تاريخ يف العادلة القيمة

 تقدير أفضل على منتظم بشكل ملموس غَت موجود إطفا  وجوب والثبلثوف الثامن الدورل احملاسبة معيار طلب -
 يتوفر عندما سنة عشرين عن يزيد لن ملموس غَت ؼبوجود النافع العمر أف للدحض قابل افًتاض وىناؾ النافع، لعمره

 غَت إنتاجي عمر اؼبنشأة بتحديد تقـو باف والثبلثوف الثامن الدورل احملاسبة معيار يسمح وال اؼبوجود لبلستعماؿ،
  . لبلستعماؿ اؼبوجود عندما يتوفر اإلطفا  يبدأ أف وهبب ملموس، غَت ؼبوجود ؿبدود
       عن تزيد ؿبددة لفًتة سيكوف ملموس غَت ؼبوجود النافع العمر أف على مقنعة أدلة تتوفر قد نادرة حاالت يف -

 :يلي دبا اؼبنشأة تقـو أف الدورل احملاسبة معيار يتطلب اغباالت ىذه ويف سنة، عشرين
 .اإلنتاجي لعمره تقدير أفضل على اؼبلموس غَت اؼبوجود إطفا  -أ
        أية ىناؾ كانت اإذ ما لتحديد سنويا األقل على اؼبلموس غَت للموجود لبلسًتداد القابل اؼببلغ تقدير - ب

 .القيمة البفاض يف خسارة
     والعامل سنة عشرين عن ملموس غَت ؼبوجود النافع العمر زيادة عدـ افًتاض دحض أسباب عن اإلفصاح -ج
 .اؼبلموس غَت للموجود النافع العمر ربديد يف ىاما دورا لعبت اليت )العوامل( 
    للموجود، االقتصادية للمنافع ةأاؼبنش استهبلؾ مبع اؼبستخدـ  اإلطفا أسلوب يظهر أف وجوب عياراؼب يتطلب -
     دببلغ االعًتاؼ وهبب الثابت، القسع أسلوب تبٍت هبب فانو موثوؽ بشكل النمع ذلك ربديد فبكنا يكن دل وإذا

 .آخر ؼبوجود اؼبسجل اؼببلغ ضمن إدخالو يتم أف آخر ؿباسيب معيار تطلب أو ظبح إذا إال مصروؼ انو على اإلطفا 
    يف إال صفر ىي ملموس غَت ؼبوجود التخريدية القيمة أف افًتاض والثبلثوف الثامن الدورل احملاسبة معيار يتطلب -

 : التالية اغباالت
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  أو اإلنتاجي، عمره هناية يف اؼبوجود بشرا  آخر طرؼ التـز إذا - أ
  العمر هناية يف السوؽ ىذا وجود تملاحمل من افكو  اؼبوجودات، من النوع لذلك نشع سوؽ ىناؾ افك  إذا - ب

 .للموجود النافع
  السادس الدورل احملاسبة معيار تطبيق اؼبنشأة على قيمتو تنخفض قد ملموس غَت موجود افك إذا ما لتقييم -

  ؼببلغا بتقييم اؼبنشاة تقـو أف والثبلثوف الثامن الدورل احملاسبة معيار يتطلب ماك ،(اؼبوجودات قيمة البفاض (والثبلثوف
 .سنويا األقل على لبلستعماؿ بعد متوفرا ليس ملموس غَت لبلسًتداد ؼبوجود القابل

 : (33معيار احملاسبة الدويل الثامن والثالثون )حتليل -3-2
ربت نطاقو،  االيت تدخل معاعبته غَت اؼبلموسة األصوؿتو دبا ال يقبل اللبس واالجتهاد لقد حدد اؼبعيار يف مقدم -

 بعض  ، وكذلك وضحأخرىلكنها من اختصاص معايَت  غَت اؼبلموسة اليت ىي قريبة من مفهومو ؿاألصو وحدد كل 
 إذلفحدد مرجعية ىذه اغبالة  اؼبستأجرة ةغَت اؼبلموس األصوؿمثل  األخرىاغباالت اليت يشًتؾ فيها اؼبعيار مع اؼبعايَت 

ربتاج  أوبصفقات خاصة  تأيتؼبلموسة اليت غَت ا األصوؿبعض  أحاؿعدـ اػبلع والتضارب، كما  ألجلار واحد معي
 .1يضاأمعايَت خاصة  إذلمعاعبات دقيقة  إذل
اؼبعيار ماىيتها فقد بُت والقياس لبلعًتاؼ  واألساسية األوذلوىي اػبطوة غَت اؼبلموسة  األصوؿفيما يتعلق بتعريف  -

اليت تعترب  يد اؼبنافع االقتصادية اؼبستقبليةغلب فقراتو باستثنا  فقرة تولأتهاد يف دبا ال يقبل االج بشكل دقيق ومفصل
 كل ما يتعلق ، مستثنيا من التعريف  ة على اؼبوجود غَت اؼبلموسأيبكن من خبللو معرفة سيطرة اؼبنش عنصر فصل  
 .  اؼبصادر غَت اؼبتجددة اؼبشاهبة وغَتىا أوحقوؽ معادف  أو مالية موجودات غَت اؼبلموسة اليت تكوف طبيعتها باألصوؿ

، غَت اؼبلموسة الشائعة يف البيانات االقتصادية للكيانات األصوؿ بأىمللمعيار قبل االعًتاؼ عرض قائمة   يتسندل -
غَت  األصوؿ أنواعاؼبختلفة، وىذا ال يعد خلبل يف توضيح  األمثلةطرحو  أثنا  بعضها إذللكن اؼبعيار كاف يشَت 
يضا اؼبفهـو بدقة، أحدد الشروط اؼبطلوبة لبلعًتاؼ والقياس وحدد قبوال ىو اف اؼبعيار  األكثراؼبلموسة، لكن التفسَت 

 .2غَت ملموس أصبلشي  تنطبق عليو تلك الشروط يصبح  أيوعليو فاف 
ر دل وبددىا اغَت اؼبلموسة ىو من اختصاص الكياف االقتصادي اؼبعٍت هبا، فاؼبعي لؤلصوؿربديد اؼبنافع االقتصادية  -

وساعدىا يف  غَت اؼبلموسة بُت الكيانات األصوؿاختبلؼ مدة االستفادة من بشكل دقيق الختبلؼ الكيانات و 
   .باستخداـ افًتاضات معقولة ومدعومةعملية ربديد اؼبنافع االقتصادية اؼبستقبلية 

حساهبا حدد بدقة شرطي االعًتاؼ وبالتارل ضرورة ف اؼبعيار إغَت اؼبلموسة ف باألصوؿفيما يتعلق باالعًتاؼ   -
جا يف ىذا مدر   داخليا، توليده مت أو اػبارج من اؼبوجود بامتبلؾ األمرفضل وجو سوا  تعلق أالتكاليف( على )اؼبنافع و 
  .داخليا اؼبولدة غَت اؼبلموسة للموجودات إضافية اعًتاؼ مقاييس اجملاؿ

                                                           
اعبامعة قتصادية، ، اجمللة العراقية للعلـو االاألصولادلعنوية ودورىا يف ترشيد ادلنظمات الستغالل ىذه  لألصولمتطلبات االعًتاف والقياس الدولية سليم، الفيصل زماط حسن  1

 .21 ، ص1001، 21العدد العراؽ، ، اؼبستنصرية
 .اؼبرجع نفسو 2
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ال يدع غَت اؼبلموسة طرح اؼبعيار ستة حاالت موضحا بشكل دقيق ىذه اغباالت فبا  األصوؿحاالت اكتساب  -

 ، وىي:االعًتاؼ ومنو القياس ألجل ؾباال لبلجتهاد فيها لتوصيل اؼبعلومات
  بشكل منفصلمتلكة غَت اؼبلموسة اؼب األصوؿ -
 األعماؿغَت اؼبلموسة اؼبمتلكة من دمج منشآت  األصوؿ -
 غَت اؼبلموسة اؼبمتلكة عن خبلؿ منحة حكومية األصوؿ -
 األصوؿعمليات مبادلة  -
 ياالشهرة اؼبولدة داخل -
 غَت اؼبلموسة اؼبولدة داخليا األصوؿ -

 (SCF) ادلال الفكري يف النظام احملاسيب ادلايلرأس  عناحملاسيب  فصاحاإل -4
      التقارير وإصدار احملاسبية واؼبمارسات اؼبفاىيم توحيد يف تمثلي الدولية احملاسبة ؼبعايَت الرئيسي اؽبدؼ فإ
     يف احملاسيب التوحيد منحى يف السَت ذلإ سعى الوطٍت احملاسبة ؾبلسف أما ك الدورل، اؼبستوى على اؼببلئمة اؼبالية
      العاـ القطاع مؤسسات بُت للمقارنة اؼببلئمة اؼبالية والتقارير احملاسبية واؼبمارسات اؼبفاىيم توحيد طريق عنزائر اعب

         وخدمةزائر اعب يف احملاسبة دبستوى رتقا ولبل الدولية، احملاسبة معايَت مع التقارب عاةامر  مع واػباص، واؼبختلع
         واعبهاز ،)مستثمرين( هاومستخدمي االقتصادية الوحدة احتياجات تليب اؼبالية التقارير وجعل الوطٍت، االقتصاد
 .الضرييب
        كليا اتغَت  2010 جانفي األوؿ من ابتدا  بو العمل الذي بدأ( SCF) اؼبارل احملاسيب النظاـ تبٍت يعتربف
    مع يتماشى النظاـ ىذا أف كوف احملاسيب، لئلصبلح بسيطة رسةفبا على فقع يقتصر ال الذي، و احملاسبية للمرجعية
  على فقع يقتصر ال نوأو  ، IFRS)الدولية اؼبالية التقارير معايَت ،IAS الدولية احملاسبية اؼبعايَت) الدولية احملاسبية اؼبعايَت
 التقييم نظم اؼبفاىيم، التعاريف، مستوى على جذرية اتتغيَت  دخلأ قد اؼبارل احملاسيب فالنظاـ سابات،اغب مدونة تغيَت
 طار سبكُت اؼبؤسسات من تقدمي إ، وذلك يف وفحواىا اؼبالية القوائم إعداد طبيعة إذل باإلضافة احملاسيب، والتقييد

 نو:إ، وبالتارل فاكثر شفافيةو معلومات ذات نوعية كاملة 
    اؼبالية األعماؿ تنظم اليت التنظيمية والنصوص اإلجرا ات من ؾبموعة ىو اؼبارل احملاسيب النظاـ :القانونية الناحية من

 1..عليها اؼبتفق الدولية واحملاسبية اؼبالية للمعايَت ووفقا القانوف، ألحكاـ وفقا تطبيقو على اجملربة للمؤسسات واحملاسبية
      25 يف اؼبؤرخ 11-07 رقم القانوف من الثالثة اؼبادة يف اؼبارل احملاسيب النظاـ مفهـو ا ج :االقتصادية الناحية من

 اؼبالية اؼبعلومة لتنظيم نظاـ اؼبالية احملاسبة" :كالتارل اؼبالية احملاسبة القانوف ىذا صلب يف يدعى والذي ،2007 نوفمرب
  عن صادقة صورة تعكس كشوؼ وعرض وتسجيلها، ،وتقييمها وتصنيفها، عددية، قاعدية معطيات بتخزين يسمح
 .2"اؼبالية السنة هناية يف خزينتو ووضعية وقباعتو، (اؼبؤسسة أي( الكياف وفبتلكات اؼبالية الوضعية

                                                           
 .291 ، ص 2009 ،6 العددجامعة الشلف، اعبزائر،  إفريقيا، مشاؿ اقتصاديات ؾبلة ،اجلزائر  ( يفIAS/IFRSادلوحد ) احملاسيب النظام تطبيق متطلبات عاشور، كتوش 1
 .3 ، ص03اؼبادة  اؼبارل، احملاسيب النظاـ واؼبتضمن 11-07 رقم القانوف ربتوي ، 2007 نوفمرب 25 بتاريخ الصادرة ،74 العدد ئرية،از اعب للجمهورية الرظبية اعبريدة 2
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  قائمة اغبسابات  إذل باإلضافةف النظاـ احملاسيب اؼبارل يضع قواعد خاصة يف ؾببلت التنظيم ومتابعة احملاسبة إ

ليها معايَت احملاسبة، وظبح كذلك النظاـ احملاسيب اؼبارل للمؤسسات اليت ال يتجاوز رقم إليت دل تتطرؽ وقواعد سَتىا ا
الذي مت بو  األساسف النظاـ دل يذكر أ، كما 1ف سبسك ؿباسبة مالية مبسطةأومستخدميها مبلغ وعدد معُت  أعماؽبا
 نو عرض كيفية ترتيبها.أ إال، األصوؿتصنيف 

  صل قابل للتحديدأ" اباعتبارىؽبا النظاـ احملاسيب اؼبارل تعريفا ؿبددا  أعطى غَت اؼبلموسة ويف ؾباؿ لؤلصوؿ
  العادية. واؼبقصود منو مثبل احملبلت التجارية اؼبكتسبة،  أنشطتوطار إمراقب ومستعمل يف  ،غَت نقدي وغَت مادي

 ، ومصاريف تنمية حقل منجمي موجو اتواإلعفا ، األخرىرخص االستغبلؿ  أووالعبلمات، وبرامج اؼبعلوماتية 
 .  2"لبلستغبلؿ التجاري

 3:التالية العناصر توفرها إدراج يف ًتطيشنو إبالتارل فو 
     باقي عن اؼبلموس غَت التثبيت ربديد أو تشخيص يبكن حي  ،صادقة بصورة للتحديد قابلةتو تكلف تكوف أف  -

          حقوؽ عنها تنشأ عقود ؿبل يكوف أف يبكن كما إهباره، و،ربويل مبادلتو، بيعو، يبكن كما األخرى، األصوؿ
 .والتزامات

  .مستقبلية اقتصاديةمزايا  بتحقيق ارتباطو  -
 .منو االستفادة من الغَت ومنع مراقبتو اؼبؤسسة بإمكاف أي اؼبؤسسة، رقابة ربت مورد - 

 العناصر التالية: رجتأد أهنااؼبعنوية قبد  األصوؿومن خبلؿ النظر يف مدونة حسابات 

 ؛مصاريف التنمية القابلة للتثبيت -

 ؛برؾبيات اؼبعلوماتية وما شاهبها -

 ؛والربا ات والرخص والعبلمات االمتيازات واغبقوؽ اؼبماثلة -

 ؛فارؽ االقتنا  -

 .األخرىالتثبيتات اؼبعنوية  -

    األصوؿ  أصناؼحملاسبية ؼبختلف اعبة ايكمن االختبلؼ بُت النظاـ احملاسيب اؼبارل ومعايَت احملاسبة الدولية يف اؼبع
 4:يف النقاط التالية الفكرية

 حسب  البلملموسة األصوؿنو ال يصنف ضمن أ إالغَت ملموس صل أنو أ(: رغم Goodwillفارؽ االقتنا  ) -

                                                           
 بيق النظاـ احملاسيب اؼبارل.ة صغَتة، بغرض مسك ؿباسبة مبسطة بدؿ تطأخدمُت خبلؿ سنتُت متتاليتُت ؼبنشوعدد اؼبست األعماؿاسقف رقم  1001جويلية  11وبدد القرار اؼبؤرخ يف  1
 .8 الفصل الثاي(، ص( اؼبالية، احملاسبة النظاـ اؼبتضمن ،2009مارس  25 بتاريخ الصادرة ، 19 العدد ئرية،از اعب للجمهورية الرظبية اعبريدة 2
 .31 ، ص2011، اعبزائر، PAGES BLEUES، نظام احملاسبة ادلالية: سري احلسابات وتطبيقاهتاػبضر عبلوي،  3
، اؼبلتقى الدورل حوؿ: النظاـ احملاسيب اؼبارل يف مواجهة ثر التوافق احملاسيب يف ادلعاجلة احملاسبية للتثبيتات بني النظام احملاسيب ادلايل ومعايري احملاسبة الدوليةأزينب حجاج و مرمي توايت،  4

 . 1-1 ، ص1022ديسمرب  21و  21: التحدي، جامعة البليدة، (ISA( واؼبعايَت الدولية للمراجعة )IFRS/IASاؼبعايَت الدولية للمحاسبة )
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 . غَت اؼبلموسة األصوؿدرجو يف قائمة حسابات أنو أ إالاسيب بذلك كذلك، معايَت احملاسبة، صرح النظاـ احمل

يف اؽبا ىي قابلة لبلىتبلؾ، غَت اؼبلموسة اليت يبكن ربديد مدة استعم األصوؿاالىتبلؾ: حسب اؼبعايَت فقع  -
قصى مدة أقابلة لبلىتبلؾ بل اكتفى بتحديد غَت الغَت اؼبلموسة  األصوؿيذكر ف النظاـ احملاسيب اؼبارل دل أحُت 
ال يبكن ربديد مدة نفعيتو فهو غَت قابل لبلىتبلؾ،  سنة. ومنو حسب معايَت احملاسبة فارؽ االقتنا  20وىي 

 نو يظهر اغبساب اػباص باىتبلؾ فارؽ االقتنا  وىذا فيو تناقض.أ إالنفس اؼبعاعبة بالنسبة للنظاـ احملاسيب اؼبارل 

فوائد القروض  غَت اؼبلموسة األصوؿ: حسب معايَت احملاسبة تدخل ضمن تكلفة غَت اؼبلموسة األصوؿتكلفة  -
  دل يذكر النظاـ احملاسيب كيفية معاعبة فوائد القروض اؼبتعلقة هبا. يف حُت علقة هبا مباشرة، اؼبت
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  لألداء العام االطار النظري :ثاينادلبحث ال

ألي اقتصاد،  ف اؼبؤسسة كتلة من األنشطة الديناميكية اؼبتفاعلة فيما بينها والوحدة األساسيةأباعتبار 
 األدا بذلك  يعدف .أدائها كفا ة مدى على كبَت حد إذل يتوقف الدولة يف االقتصادي النمو أف واضحا باتوبالتارل 
  االبتعاد أو االقًتاب مدى ووبدد ،ؤسسةاؼب نشاط سَت اذباىات وبدد فهو القرارات، من العديد عليو تبٌت ىاما مؤشرا
     ربديات اليـو تواجو االقتصادية فاؼبؤسسات. إخفاقها أو ؤسسةاؼب قباح مدى يعكس وبالتارل ،األىداؼ ربقيق عن

 تطورت وقد ،السوؽ يف واألقبع واألفضل تنظيما األحسن اؼبؤسسات من غَتىا مع األدا  مقارنة عليها ضتفر   جديدة
  .لؤلدا  العاؼبي اؼبستوى فكرة ظهرت مث ومن العاؼبية، اؼبنافسةبسبب  الفكرة ىذه

 داءاأل مفهوم: ادلطلب األول
 األدا ، يف عالية ؼبستويات اؼبؤسسات ربقيقورا   باسباأل معرفة والدارسوف الباحثوف حاوؿ عديدة لسنوات

 عرؼ أف النتيجة فكانتتعرب عن تلك التفسَتات  عديدة بعناصر األدا  ربع مت، لذلك عدة تفسَتات قدمت وقد
       اليت اؼبقاربات تعدد نتيجة لؤلدا  وواضح ؿبدد عريفت إعطا  من الباحثوف يتمكن كما دل،  اهب )األدا ( ـوهاؼبف ىذا
  1( ىذه اؼبقاربات يف:.E.M. Morin et al) حدد وقد ا،خبلؽب من يدرس

 يستعمل ما وغالبا ،غباجات اؼبسانبُت اؼبًتصبة داؼاألى ربقيق ىعل أساسا ترتكز واليت ،ةاالقتصادي اؼبقاربة -
 .ماليةو  اقتصادية مؤشرات الحتوائها

، للمنظمة اإلنسانية األبعادتركز على  اليتو  يةاإلنسان العبلقات مدرسة اماتإسه عنبع نتو  االجتماعية، اؼبقاربة -
 الضرورية األنشطةدمج مت ولكن  ،السابقة اؼبقاربة ملهت ف ىذه اؼبقاربة دلذل أإ( Quinn & Rohrbaughويشَت )
 يف اؼبعتمدة اؼبالية كلت غَت أخرى دالالت شكل يف يًتجم اعبديد االجتماعي البعد ذاهف ،ؼبنظمةعلى اللحفاظ 
االجتماعية يسمح بتحقيق  األىداؼ ف ربقيقأأيضا، و  اؼبقاربة ذهى يف اليهع اغبفاظ استمر واليت االقتصادية اؼبقاربة
 .االقتصادية واؼبالية األىداؼ

    أف وتعترب ،نظمةاؼبقدرات  فلـبت اعتباراهتا يف ضعت النظامية فاؼبقاربة ،عكس اؼبقاربتُت السابقتُت النظامية اؼبقاربة -
           قدرات من وكلسب ما ىعل اعتمادا اأىدافه ربقق أف من نظمةؼبا كنسب اليت الدرجة كتل وىالتنظيمية  لكفا ةا

 .وإمكانيات
ات الثبلث السابقة زبص ف اؼبقاربأقاربات السابقة، حي  يف الواقع اؼبقاربة السياسية، واليت ترتكز على انتقاد اؼب -

 أدا ه اػباصة للحكم على ف تكوف لو معايَت أي فرد ألمعينة بالشركة، ومن منظور آخر يبكن  وأىداؼوظائف معينة 
 اؼبنظمة.

 :لؤلدا  منظورين وجود يتجلى السابقة اؼبقاربات من خبلؿ

                                                           
1 Claire GAUZENTE, Mesurer la performance des entreprises en l’absence d’indicateurs objectifs : quelle 

validité? Analyse de la pertinence de certains indicateurs, Finance Contrôle Stratégie, Vol. 3, N. 2,  Juin 2000, 

p147-148. 
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 ىعل اؼبنظور ذاؽب وفقا األدا  يعرب حي  ادية،االقتص اؼبقاربة تعكسو الذي لؤلدا  اؼبارل اؼبنظور ووى :األوؿ اؼبنظور -

 .مالية )مؤشرات( بدالالت اعنه التعبَت يبكن واليت ُت،اؼبسانب احتياجات فـبتل تًتجم اليت داؼاألى ربقيق
 اؼبالية، غَت أخرى جبوانب تماـاالى ىعل اؼبؤسسات تعمل حي  لؤلدا ، اؼبارل غَت اؼبنظور يف ويتمثل :الثاي اؼبنظور -
 بكافة األخرى يى تمفته النظامية اؼبقاربة أما اؼبؤسسة، داخل بالفرد تماـاالى جانب تضيف االجتماعية ؼبقاربةفا

 .اؼبؤسسة اسبلكه اليت القدرات
 األداءمراحل تطور مفهوم  -1

   إذل ظهوره بداية منذ اؼبفهـو تطور فقد اؼبعريف، ؿبتواىا يف بالديناميكية تتسم اليت اؼبفاىيم من األدا  يعترب
   الباحثُت إسهامات لظهور اً قوي دافعاً  مثلتاليت و  وغَتىا،والتقنية  واالجتماعية االقتصادية اتتغَت اؼب بفعل اغبارل وقتنا
قد تطور مع  األدا ف مفهـو أ إذل  (Giard, Gallois, Dupont)في ىذا السياؽ يشَت باحثوف مثل: ف .اجملاؿ ىذا يف

يبر بثبلثة  األدا مفهـو  الذي جعل األمربتطور العرض والطلب،  األدا تبع تطور بتعبَت آخر ار  أيتطور السوؽ، 
 1مراحل، وىي:

ي اؼبرحلة اؼبعرب عنها من خبلؿ وى، 1975غاية  إذل 1945امتدت من سنة  العرض: يفوقمرحلة الطلب -1-1
 اإلنتاجنبا  أساسيتُتعا على وظيفتُت "، فبعد اغبرب العاؼبية الثانية كاف نشاط اؼبؤسسة االقتصادية موز أبيعنتج مث أ"

 يف  األدا ف مفهـو أ، كما اإلنتاجيةيف ىذه اؼبرحلة دبفهـو  األدا ارتبع مفهـو ف ،والبيع، وىي مرحلة ذات مبو قوي
   ف آليات ربسينو مسيطرأيق وسائل حسابية واقتصادية، كما ىذه اؼبرحلة يتم تقييمو من الناحية اؼبالية فقع عن طر 

 أدا دا ات اعبزئية داخل اؼبؤسسة. فتعلق اغبكم على الكلي يبثل التجميع البسيع لؤل األدا ومفهـو  عليها،
 اؼبؤسسات آنذاؾ بالقدرة على التحكم بالتكاليف. 

وىي اؼبرحلة اؼبعرب عنها  ،الثمانينات أواخر إذل 1975امتدت من سنة  مرحلة التوازن بني العرض والطلب:-1-2
 أصبحت  أين الكلي، صيغة اؼبفهـو وأخذ تعقيدا، أكثر األدا  مفهـو أصبحف ،سوؼ يباع"نتج ما أمن خبلؿ "
        اؼبرونة، جديدة كمصطلح مصطلحات ظهرت كما السوؽ، يف حصتها ضباية عن تبح  االقتصادية اؼبؤسسات
    اػبربا ، على حكرا كانت اليت ةواؼبوازن احملاسبية التقنيات استعماؿ من بسطت اليت اؼبعلوماتية، تطورات إذل باإلضافة
 ناحية ومن األسواؽ، من العديد وفتح للمنتجات، استخدامات جديدة إنشا  إذل ناحية من أدت التكنولوجيات ىذه
        طريق عن النظرة إذل للمؤسسة، العمليات طريق عن النظرة تغَتت تقادـ الكثَت من اؼبنتجات وبذلك إذل أخرى

 للتغيَت،  عامة بصفة اليت ربتاج واؼبراقبة، والتسيَت لئلدارة أساسية عناصر والعمليات التدفق ىيمالوظائف وأصبحت مفا
       أو ـبػطع ىو ما بُت مقارنة عملية األدا  تقييم أصبح اإلطار ىذا وضمن .الوقت نفس يف لئلدارة وبتاج والتغيَت
  تضمن لكي تنتج وصارت للتسيَت، الكمية لتقنياتا كبو اؼبؤسسات اذبهت وبذلك ىو ؿبقق فعبل، ما إذل موازي

                                                           
1 Shindler Aude & Dudezert Aurélie, Le pilotage de la performance par les valeurs à travers une approche 

systémique : le cas du centre de recherche intégré MIRC en (CEA), XVI conférence internationale de 

management stratégique, Montréal, juin 2007, p5. Et 

 .11-11  ، ص1021، اعبزائر، 2دكتوراه يف العلـو االقتصادية، جامعة سطيف  أطروحة، ادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية أداءمتغريات البيئة اخلارجية على  تأثرياؽبامشي بن واضح، 
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 .ؤسسةؼبا ألدا  كمحدد مهما دورا البشري وردؼبا أخذ رحلةؼبا ذهى ويف سابية،غبا وازنةؼبا هناية يف ابيةهبإ نتيجة

 .الزمن، فةالتكل اعبودة، :معايَت ثبلثة ىعل باالعتماد اأدائه ىلع ربكم اؼبؤسسات  فأصبحت
ي اؼبرحلة اؼبعرب عنها من خبلؿ وى، ذاى يومنا إذل التسعينات بداية من استمرت الطلب: العرض على تفوق-1-3
    ؤسسةؼبا ؼطر  من وضوعةؼبا التقديرات علذب ؽالسو  يف ارجيةػبا العوامل أصبحت حي "، أصبلنتج ما ىو مباع أ"

كل  اتيجيةاسًت صبح تقييم أو  ،تقريبا عشوائيا أصبحمن منتجات اؼبؤسسة  االستهبلكات وتوقع مصداقية، اؽب ليست
   ذاى نوعية علىيقاس  األدا صبح أ حبي  التكلفة، النوعية، ،ؿاآلجا جم،غبا يف التحكم على القدرة مدى يف إنتاج
 الوظائف ُتب ؿواالتصا والتكامل التنسيق عمليات فيو وزادت كثر ترابطاأ أصبح ؤسسةؼبا يف التنظيم أما .الرباعي
   لتحسُت كوسائل شاريعؼببا كالتسيَت جديدة فلسفات ظهور إذل أدى ما ذاوى توفرة،ؼبا علوماتيةؼبا الوسائل ؿباستعما
     إذل أدى ما ذاوى نافسة،ؼبوا تيجيةًتااالس ناحية من األدا  بتحسُت االىتماـ انصب رحلةؼبا ىذه نو يفأكما  .األدا 
  تعظيم عن البح  قبل العمليات، مبلئمة من تحققال بهب أين العمليات، ندسةى بإعادة يتعلق جديد ـمفهو  ظهور
   ربسُت اولةؿبو  األجل طويلة عبلقة على احملافظة مع والقيمة ودةعبوا الزبائن برضا ـتمااالى زيادة مع َتالتسي وربسُت

، يو كًت اإلل بالتسويق ـتماواالى واالندماجات، ؿأعما وشبكات تيجيةاسًتا الفاترب بنا  إذل باإلضافة العبلقة، ذهى
   البيئة يف ستمرةؼبا اتوالتغَت  ؽللسو  فاجئةؼبا بالتقلبات أكثر يتعلق تعقيدا، أكثر األدا  ـمفهو  رحلةؼبا ذهى يفأصبح ف
     مفسرةً  عملية مؤشرات وكبو  الكلي، األدا  تفسر اليت النتيجة مؤشرات وكب يلسب األدا  مؤشرات فأ كما ارجية،ػبا

 .رحلةؼبا ذهى يف األدا  ؤشراتؼب نظاـ ىناؾ أصبح لذلك األدا  ققسيتح بواسطتها اليت الطريقة

 األداء تعريف-2
، األعماؿكرين والباحثُت يف ؾباؿ من بُت اؼبفاىيم اليت حظيت باىتماـ واسع بُت اؼبف األدا يعد مفهـو 

 الفاعليةسية، الكفا ة، مثل: التناف عايينطوي على العديد من اؼبعاـ  مفهـو األدا ف مهمة صعبة أل األدا فتعريف 
هم وتنوع أىداف ممقارباهتإذل اختبلؼ ختبلؼ الويعود ا ،مفهوموزاؿ الباحثوف ىبتلفوف حوؿ فما ي. 1خلق القيمة...اخل

فمنهم من اعتمد على  ،توسرايَت واؼبقاييس اؼبستخدمة يف داؼبعا مصطلح، واذللاؼبتوخاة من صياغة تعريف ؿبدد ل
ليها وما تفرضها إف اؼبؤسسة ليست دبعزؿ عن البيئة اليت تنتمي أذلك  لؤلدا اغة تعريف يف صي قتصاديةاعبوانب اال
اجتماعية الذي كرستو مدرسة العبلقات  أبعاداف اؼبصطلح يتضمن أ إذلبينما ذىب فريق آخر  ،من ربديات

ماعية قادرة على ربقيق الذين يشكلوف فئة اجت باألفراد أساسااؼبنظمة يرتبع  أدا االجتماعية وحجتهم يف ذلك اف 
  اؼباؿ اؼبستثمر، نسبة رأس ، العائد على اإلنتاجيةبد ا بالكفا ة،  لؤلدا وبالتارل استخدمت تعاريف  اؼبنظمة، أىداؼ

 .2اؼبخرجات للشركة، النتائج اؼبالية واالجتماعية إذلاؼبدخبلت 
 

                                                           
1 Dhouib, D et al., Un modèle d’évaluation hiérarchique de la performance des entreprises manufacturières, 

Administrative Sciences Association of Canada, Management Science, Vol. 27, No. 2, 2006, p32. 
2 Hachimi Sanni Yaya, La problématique de la performance organisationnelle, ses déterminants et les moyens 

de sa mesure: une perspective holistique et multicritérielle, document de travail 2003-036, faculté des sciences 

de l’administration, Université Laval , Québec, Canada, 2003, p04. 
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كلية الشكل لشي  ما، واليت اشتقت منها    إعطا( اليت تعٍت Performareيقابل اللفظة البلتينية ) األدا  لغةف
ؼ على عرّ كما   .1"أىدافو"الكيفية اليت يبلغ هبا التنظيم  أو "عملالإقباز "( اليت تعٍت Performance) اإلقبليزيةاللفظة 

 اإلنتاجئل تخداـ وساسوالعمليات اؼبرافقة ؽبا با اإلنتاجيةالعمليات  أثنا الكيفية اليت يؤدي هبا العاملوف مهامهم "نو: أ
عليها،  اإلنتاجيةالتحويبلت الكمية والكيفية اؼبناسبة لطبيعة العملية  وإلجرا ، اإلنتاجاؼبتاحة لتوفَت مستلزمات 

فمن   ،2خبلؿ الفًتة الزمنية اؼبدروسة" اإلنتاجيةاحملددة للوحدة  واألىداؼولتخزينها وتسويقها طبقا للربنامج اؼبسطر 
يف حُت قبد البشري، حي  األدا  يعرب عن عتربه الكثَت من الباحثُت بأنو ا)العمل(  اـاؼبه إقبازكونو يعرب عن مدى 
ىو انعكاس لكيفية استخداـ  األدا ف أأي  ،ألىدافها يكوف من خبلؿ تفاعل كل مواردىا اإلنتاجيةأف ربقيق الوحدة 

 - الداخلية العوامل تفاعل نتيجة اؼبتحققة جالنتائ"عن عبارة بأنو أيضا األدا  وعرؼاؼبوارد اؼبادية واؼبالية والبشرية. 
نو أبليو إفيمكن النظر  ،3"أىدافها ربقيق يف اؼبؤسسة قبل من واستغبلؽبا اػبارجية والتأثَتات- أنواعها اختبلؼ على
الداخلية  البيئة مع والتكيف التأقلم على وقدرهتا واستمراريتها ؤسسةؼبا احقب يعكس ومستمرا، شامبل نشاطا ثليب
 .أىدافهاويف ضو  ذلك تتحقق  نشاطها، تطلباتووفق م اؼبؤسسة تضعها دةؿبد وأسس معايَت وفقػبارجية وا

فقد مت ربع اؼبفهـو دبستوى الكفا ة والفعالية اليت ربققها اؼبؤسسات،  لؤلدا ومن ناحية اؼبعاعبة الشمولية 
ة أبلؿ استخداـ اؼبوارد اؼبتاحة بطرائق كفبأنو: "قدرة الوحدة يف الوصوؿ ألىدافها من خ فوعرّ  (Daft) فأ نجدف

 وارد،اؼب خداـاست الطريقة نبا أساسيُت عنصرين تفاعل حاصل ىو األدا  أف التعريف ىذا مننبلحظ ف ،4وفعالة"
ويف ىذا  .الفعالية عامل بذلك ونعٍت االستخداـ، ذلك من احملققة( األىداؼ) والنتائج الكفا ة، عامل بذلك ونقصد
 .5كرب"أو فعالية ؿبققة بكفا ة ى األدا ف "أب (HAMADOUCHE) قوؿيالصدد 

، الوسائل، األىداؼتو عن طريق الثبلثية: سار تكوف د األدا ف "إف األعماؿ وإدارةبينما يف موسوعة التسيَت 
ئل   الربع بُت الوسايالكفا ة والفعالية، حب :ىامُت نبا يتكوف من عنصرين واألدا  ،النتائج اليت سبيز كل منظمة

 تكلفة؟، وربع بأدىنربققت الكفا ة اؼبعرب عنها بالسؤاؿ: ىل النتائج اؼبتحصل عليها  إشكاليةوالنتائج احملققة يطرح 
اؼبسطرة  األىداؼفعالية اؼبؤسسة، واؼبؤسسة الفعالة ىي اليت تبُت القدرة على بلوغ  إشكاليةوالنتائج يطرح  األىداؼ

 .6"من خبلؿ مسؤوليها
 
 

                                                           
 .86 ، ص1002، نوفمرب األوؿالعدد ، ائرجامعة بسكرة، اعبز ، اإلنسانية، ؾبلة العلـو بني الكفاءة والفعالية األداءعبد اؼبليك مزىوده،  1
، 2111،جامعة  باتنة، اعبزائر ،ستَتماج ، مذكرة48-48نتاج ادلشروبات الغازية والعصري ادلركز خالل عامي إل تقييم األداء االقتصادي يف وحدة  ديدوش مراد، صباؿ خنشورة 2
 .1 ص

 .11 ص ، 1001 األردف، عماف، للنشر، وائل دار ،2ط ،ادلتوازن التقييم وبطاقة األداء اتأساسي ،الغاليب منصور ؿبمد طاىر و إدريس صبيحي ؿبمد وائل 3

4 Richard L. Daft, Management, 2
st
 edition, Dryben press Inc, Chicago IL, 1988, p12. 

5 Ahmed HAMADOUCHE, Critères et Mesures de la Performance des Entreprises Publiques Industrielles 

dans les PVD, thèse doctorat ,Université d’Alger, 1992, p136. 
6 Robert le Duff et al., Encyclopédie de la gestion et du management, éditions DALLOZ, Paris, 1999, p897. 
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 وفق منظور الكفاءة والفعالية األداء(: 7.3الشكل رقم )

 
 
 
 
 

 

Source : Alain Fernandez, Efficacité, efficience et pertinence, disponible 

à :http://www.piloter.org/mesurer/tableau_de_bord/mesurer_la_performance.htm, accédé le 16 

Mars 2016. 

 

 ولكنها ـبتلفة معاّيَت ثبلث خبلؿ من عليو اغبكم يبكن ؤّسسةاؼب أدا ف "إف (G.DONNADIEU) وحسب
، اؽبدؼ لبلوغ االقتصاديّة الطريقة، اؽبدؼ بلوغ على لقدرة، ااؽبدؼ أنبّية :ىي اؼبعاّيَت ىذه البعض لبعضها مكّملة
       أدا  نع نعرّب  أف يبكن أنو الكاتب نفس ويضيف .1"للمؤّسسة الشامل األدا  مفهـو تكّوف الّثبلثة اؼبعاّيَت وىذه
 حي : "اعبّيدة لؤلشيا  اعبيد الفعل" :الّتالية بالعبارة اؼبؤّسسة

  اؼبرسومة. األىداؼ ربقيق يعٍت ،الفعل -

 للموارد. االقتصادي االستخداـ اعبيد، تعٍت -

 لؤلىداؼ. اعبّيد االختيار اعبيدة، يعٍت األشيا  -

 أىدافها ربّقق أف للمؤّسسة فيمكن، معا والفعالّية الكفا ة ّققرب من البد أنو ىو مهم جانب إذل اإلشارة هبب أنو إال
       ربقيق يتمّ  ال لكن الكفا ة العكس، فتتحقق أو، للموارد عقبلي استخداـ بالّضرورة ىناؾ يكوف أف دوف اؼبسطّرة
 .إليو الوصوؿ مت قد خَتاأل ىذا أف القوؿ يبكن وال اعبيد األدا  مستوى يعكساف ال اغبالّتُت كبلاؼبسطّرة، ف األىداؼ
من خبلؿ ربطو بالقدرة  االسًتاتيجيةمن الناحية ببعديو )الكفا ة والفعالية( عّرؼ األدا  من جانب آخر و 

وسبكنها من  ااسًتاتيجيتهاؼبؤسسة يتجسد يف قدرهتا على تنفيذ  أدا ف "أ( Angelier)َتى ف التنافسية للمؤسسات،
ؼبواردىا اؼبادية واؼبالية والبشرية واستغبلؽبا بالصورة اليت  ؤسساتية استخداـ اؼبأي كيف ،2مواجهة القوى التنافسية"

ما نفسو يف البقا  والنمو واالستمرار، وىذا واليت تتمثل باتفاؽ الباحثُت هبعلها قادرة على ربقيق أىدافها طويلة األمد 
ستمرار والبقا ، ؿبققة التوازف بُت رضا نو "قدرة اؼبؤسسة على االأب األدا ( فيعرؼ Peter Drucker)ليو إذىب 

 يف السوؽ. أساسيُتوجود منافسُت  إغفاؿوفقا الختياراهتا االسًتاتيجية دوف ف يكوف ذلك أو  ، 3اؼبسانبُت والعماؿ"

                                                           
1 Gérard DONNADIEU, les ressources humaines, éditions d’Organisation, Paris, 1999, p231. 

 . 11 عبد اؼبليك مزىوده، مرجع سابق، ص 2
3 Peter Drucker, L’avenir du Management selon Drucker, éditions Village Mondial, Paris, 1999, p73. 

 الءمةادل

 كفاءةال

 االىداؼ الفعالية 

 نتائجال

 وسائلال
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 العوامل وتأثري داخليةالعوامل ال من متعددة ةرلموع تفاعل ضوء يف ادلتحققة النتائج ميثل" األدا  فإوبالتارل ف

 . "األىدافتحقيق ل للموارد الكفؤ ستخدامالا على ادلنظمة قدرة خالل منزلصلة ذلك  تجسدوتية، اخلارج
 األداءمكونات  -2

، ةيوالفعال الكفا ة بذلك ونقصد ئيسيُتالر  ونيمكو  ىعل الّضو  إلقا  يسّتدعي األدا  مفهـو استكماؿ إفّ 
     ىذه ربوتعت .األدا  قيتحق لكي معا رنباتوف ورةضر  على تكز ور  ةابقالس فيتعار  لك  دهتماأك ذافالل األخَتاف ىذاف
    يتلا ةالكيفي على عرؼالت ةعملي لوتسه جهة من األدا  مفهـو استكماؿ على تساعد األهن ةاألنبي غاية يف اػبطوة
 .أخرى جهة من ييموقت هبا يتم
       فيضوزب القيمة تعظيم يف ميساى من كل" :بأهنا(Philippe Lorino)  بالنسبة الكفا ة تتمثل الكفاءة:-3-1

      من الكفؤ ولكن فقع، القيمة رفع يف أو فقع التكاليف زبفيض يف يساىم من كفؤا يكوف لن حي  التكاليف،
قيمة  إنتاج أي Max [V - Somme (Ci)] الدالة تعظيم الكفا ة تعٍت فإف مث ومن ،1" معا اؽبدفُت ربقيق يف يساىم

عن اؼبواد ة، وبالتارل تتجسد الكفا ة يف الثنائية )قيمة؛ تكلفة(، حي  تعرب التكلفة كرب من اؼبواد اؼبستهلكأ
    أفيف ىذا الشأف  (Malo & Mathé) من كل ضيفوي .إشباعهااؼبستهلكة، بينما تعكس القيمة اغباجات اليت مت 

  كمية أساس على اؼبخرجات تعظيم خبلؿ من احملققة والنتائج اؼبتاحة اؼبوارد بُت االقتصادية العبلقة يف تتمثل الكفا ة"
واؼبخرجات،  خبلتاؼبد ُتب بالعبلقة الكفا ة ـمفهو  ربع و متبأن نبلحظ التعريف ؿخبل من، ف2"اؼبدخبلت من معينة
، ؿبدد من اؼبخرجات ىبلت عند مستو تدنية اؼبدخ أوعند مستوى ؿبدد من اؼبدخبلت، تعظيم اؼبخرجات  أي

ويبكن  ،خرجاتمك احملققة النتائج كمية ُتوب كمدخبلت ستخدمةؼبا واردؼبا كميةُت  بف واز بالت يتعلق الكفا ة ـفمفهو 
 3كما يلي:  التعبَت عن ذلك

الكفا ة )نسبة(= 
r

m

M

R= /اؼبدخبلت اؼبخرجات 

 حي : 
Rm( األىداؼ: النتائج احملققة )احملققة 
Mr )اؼبوارد اؼبستخدمة )الوسائل اؼبستعملة : 
 تؤدي بصفة اؼبتاحة للموارد ليمالس االستخداـ" أهنا على الكفا ة ؼعرّ  (HAMADOUCHE)جهتو  ومن

      (والبشرية واؼبالية اؼبادية (اؼبوارد توظيف يف اإلسراؼ غياب الكفا ة من يفهم وبالتارل .4"اؼبؤّسسة أىداؼ ربقيق إذل
 فبكنة.   درجة ألقصىؼبوارد اؼبتاحة هنا ترتبع باستغبلؿ اأ، و اؼبتاحة
 

                                                           
1 Philippe Lorino, Méthodes et pratiques de la performance, éditions d’Organisation, Paris, 1998, p18-20. 
2
 Jean-Louis Malo & Jean-Charles Mathé, L’essentiel du contrôle de gestion, 2

ème
 édition, éditions d’Organisation,   

Paris, 2000, p106. 
3 B. Dervaux & A. Coulaud, dictionnaires du management et de contrôle de gestion, 2

ème
 édition, Dunod, Paris, 

1999, p78. 
4 Ahmed HAMADOUCHE, Op.cit, p136. 

http://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/jean-louis-malo-5395
http://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/jean-charles-mathe-5697
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، اؼبدخبلتو  اؼبخرجات بُت العبلقة أو وعواملو اإلنتاج بُت العبلقة تًتجم الكفا ة أفّ  اجلي يظهر، الّتعاريف ىذه من

 .اؼبوارد استعماؿ يف اؼبثلى الطريقة أهنا على ؼتعر  فأ يبكن وبالتارل
ربقيق  على زكتر ي ف اؼبفهـوأا على ية الكتاب والباحثُت اتفقو ف غالبأف تحديد مفهـو الفعاليةل الفعالية:-3-2

داخل اؼبنظمة  حىت وذكروا أف اؼبنظمات ؽبا أىداؼ ـبتلفة ،طبيعة ىذه األىداؼ واختلفوا يف ربديد األىداؼ
فإف  بالنسبة لبعض الباحثُت حوؿ األىداؼ .اؼبنظماتقساـ والوحدات و األىناؾ فرؽ يف أىداؼ  فأ أي، نفسها

زيادة  بأهنا اعترب بعض اآلخرو ،  عٍت القدرة على االستمرار أو البقالبعض اآلخر قد تاو ذلك يعٍت الربح أو العائد، 
 ف الفعالية ىيأبولكن ال يزاؿ يرى آخروف  الزبائن، على رضاوف أخر  ركزاؼببيعات واغبصة السوقية، بينما ياإلنتاجية و 

قدرة اؼبؤشرات االقتصادية لقياس مدى  ىمواضح أف الفعالية ىي واحدة من أالقدرة على التكيف واالبتكار. فمن ال
 ىداؼ واالنسجاـ مع البيئة اليت تعمل فيها.األق يربق على ؼبنظمةا

        تائجنال ربقيق مت حد أي إذلاؼبؤسسة ) ألىداؼ سبةنبال متقي ةيالفعال" :فأ "عدوف دادي ناصر" فيقوؿ
. 2:" درجة ربقيق اؼبنظمة للهدؼ اؼبعلن"أهناا على ( حي  يعرفهDaft) أكدهما كذلك  وىذا. 1"اؼبرغوبة؟ أو اؼبقدرة
. 3"ذلك اذباه يف تعمل يتال سةاؼبؤس ىي الفعالة سةواؼبؤس األىداؼ، ربقيق ىي ةالفعالي( "Malo)يقوؿ  جهتو ومن

 .الصحيحة األشيا واالستعداد لفعل  اإلعدادمن خبلؿ 
  االختيار" وىو ؽبا مهم جانب بإضافة وذلك ةيالفعال مفهـو يف قالتعم حاولوا الباحثُت من الكثَت أفّ  إال

 la) دبصطلح عليو وعرب اعبديد وجوالت ىذا ورا  افك من أوؿ (Peter DRUCKER) ويعد، "لؤلىداؼ اعبيد

pertinence )ؽبذه اعبيد االختيار ذلكك تعكس وإمبا رة،اؼبسط األىداؼ ربقيق فقع تعٍت ال ةالفعالي أفّ  " يقوؿ إذ     
تتبل ـ  صفةب سةاؼبؤس طرؼ من موضوعة األخَتة ىذه تكوف أف لؤلىداؼ اعبيد باالختيار ىنا ويقصد .4"األىداؼ
 سةؼبؤسا على سلبا ذلك يؤثر قد ما بلوغها يسهل يتال السهلة األىداؼ من تكوف فبل إمكاناهتا، أو وقدراهتا
 باإلمكانيات بلوغها يستحيل يتال الصعبة األىداؼ من تكوف أو ،ةاغبقيقي وضعيتها عن خاطئة صورة ويكسبها
 يف البشري العنصر معنويات على سلبا ويؤثر بَتةك ةداخلي لكمشا  يف حتما سيتسبب ذيلا األمر وىو ،عليها راؼبتوف
    مبيز أف يبكن فإنو ،اؼبختارة أىدافها ذبسيد على سةاؼبؤس قدرة دبدى مرىوف ةالفعالي قربقاف  اعتبار وعلى .سةاؼبؤس
        وأىداؼ، األجل طويلة أىداؼ أو ةاسًتاتيجي أىداؼ وىي، البعيد اؼبستقبل يف بلوغها اؼبطلوب األىداؼ بُت

 .األجل قصَتة أىداؼ أو ةتكتيكي أىداؼ وىي، القصَت األجل يف بلوغها مطلوب
    قاليت ربق ىي الفعالة سةفاؼبؤس األىداؼ، لبلوغ دةداحمل اآلجاؿ وىو ةللفعالي مهم جانبويضيف آخروف 

   ينظر يتال ىي ةاغبقيقي ةلفعاليا" :ؿيقو  إذ ةللفعالي تعريفو يف( LOCHARD) دهيؤك ما وىذا دةاحملد أجاؽبا يف أىدافها
     ةالفعالي مفهـو من يعمق ألنو ةاألنبي غاية يف الشرط ىذا ويعد .5اؼبرسومة" أجاؽبا يف األىداؼ ربقيق زاوية من إليها

                                                           
 .341 ، ص1998 ،اعبزائر للنشر، احملمدية دار، 1، طادلؤّسسة اقتصاد عدوف، دادي ناصر 1

2 Richard L. Daft, Op.cit, p67. 
3 Jean-Louis Malo, l’essentiel du contrôle de gestion, 1

er
 édition, éditions d’Organisation, Paris, 1986, p211. 

4 Peter DRUCKER, l’efficacité objectif N°1 des cadres, 2
ème

 édition, éditions d’Organisation, Paris, 1974, p14. 
5 Jean LOCHARD, le contrôle de gestion, 1

er
 édition, éditions d’Organisation, Paris, 1986, p11. 
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https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Peter+Ferdinand+Drucker&search-alias=books-fr&field-author=Peter+Ferdinand+Drucker&sort=relevancerank
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Peter+Ferdinand+Drucker&search-alias=books-fr&field-author=Peter+Ferdinand+Drucker&sort=relevancerank


 داء ادلايل لرأس ادلال الفكري ــــــــــــــ تقييم األـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصــل الثالث ــــــ  

211 

 

 
      أجاؽبا احًتمت قد رورةبالض تكوف تقربق يتال األىداؼ لك تليس إذ ،الصعوبة غاية يف أمرا بلوغها وهبعل
   ارلوبالت ،ؽبا دةداحمل اآلجاؿ يف جيدة بصفة األىداؼ ربقيقالقدرة على  ىي ةالفعالي أف القوؿ يبكننا وعليو .رةسطاؼب
 :وىي اغبقيقّية ةالفعالي مفهـو تكوف يتال بلثالث األبعاد ىذه حدىذل إإ مرده يكوف سةاؼبؤس يف ةالفعالي انعداـ فإف
 .األىداؼ اختيار ةيفيك -
 .األىداؼ ربقيق -
 .األىداؼ ىذه بلوغ آجاؿ حًتاـا -
الفعالية  ياسها بينماالكفا ة يبكن قف "أ( بKondalkarيقوؿ ) للتفريق بُت مفهـو الكفا ة والفعاليةأخرى يف ؿباولة و 
حد أكفا ة ال تعادؿ الفعالية بل تعد الف أقوؿ ن ىو ما هبعلناو ، 1األبعادمتعددة  ألهنايبكن قياسها دبؤشر واحد  ال

 أف دبعٌت متعاكسُت اذباىُت تأخذ قد بل إهبابية، بالضرورة ليست أهناهما بين اؼبوجودة لعبلقةل كذلك  نشَتو عناصرىا، 
 والعكس مواردىا، استخداـ يف بالكفا ة تتسم أهنا بالضرورة يعٍت ال األىداؼ ربقيق يف بالفعالية تتميز اليت اؼبؤسسة
 صحيح.

  يف األداء العوامل ادلؤثرةادلطلب الثاين: 
اؼبؤسسات جعل مهمة ربديدىا بدقة واالتفاؽ عليها من طرؼ الباحثُت أمرا  ف تعدد العوامل اؼبؤثرة يف أدا إ

صعبا للغاية، وخاصة إذا كاف األمر يتعلق بتحديد مقدار التأثَت وكثافتو، وفضبل عن كثافتها يف التأثَت يف األدا  فهي 
كثر تعقيدا ؼبؤسسة معينة مقارنة مع أئة معقدة، وىي تتغَت وتصبح يف بيف اؼبؤسسة تتواجد أفيما بينها، ذلك  مًتابطة
 "علي السلمي"تصنيفات للعوامل اؼبؤثرة يف األدا . فقد صنفها الدكتور  عنها عدة نتجتوالتعقيدات السابقة غَتىا، 

ساسا يف اؼبعرفة، التعلم، أ العوامل البشرية اؼبتمثلةوؾبموعة  ،إذل ؾبموعتُت نبا: ؾبموعة العوامل التقنية والتكنولوجية
اػبربة، التدريب، اؼبهارة، القدرة الشخصية، التكوين النفسي، ظروؼ العمل، حاجات ورغبات األفراد. كما صنف 

(Kukoleca)  العوامل اؼبؤثرة يف األدا  إذل ؾبموعتُت: نبا ؾبموعة العوامل اؼبوضوعية وتشمل العوامل االجتماعية
فَتى بأف العوامل ( R-A-THIETART) أما .2التنظيمية لعوامل الذاتية اؼبتمثلة يف العواملوالعوامل الفنية، وؾبموعة ا

 اؼبؤثرةامل نف بعض الباحثُت العو ويص. 3هارات، مستوى العمل واؼبمارساتاؼباألساسية اؼبؤثرة يف األدا  ىي: التحفيز، 
)تقابل العوامل اؼبؤسسة  َت خاضعة لتحكمعوامل غو  تقابل العوامل الداخلية()إذل عوامل خاضعة لتحكم اؼبؤسسة 

 .4اػبارجية(

 

 
                                                           

1 Kondalkar, V.G., Organization Effectiveness and Change Management, PHI Learning Private Limited, New 

Delhi, 2009, p2 . 
 .21 ، صمرجع سابق ،صباؿ خنشورة 2

3 Raymond-Alain Thietart, la dynamique  de l’homme au travail, éditions d’Organisation, Paris, 1977, p51. 
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  لتحكم ادلؤسسة  اخلاضعة العوامل  --11
 التأثَت أوفهي زبضع لتحكم اؼبؤسسة  ىذه اجملموعة من العوامل تنتج عن تفاعل ـبتلف العناصر الداخلية

لداخلية ىو ربكم نسيب، وىذا إف ربكم اؼبؤسسة يف العوامل ا، وبالتارل فلتحكم مسَتيهازبضع  أخرىوبعبارة عليها 
 عواملها فتحكم اؼبؤسسة يف عوامل أو متغَتات احمليع اػبارجي،وتأثرىا ب ابع العوامل الداخلية فيما بينهانظرا لًت 

ودور اؼبسَت ، يف بعض اغباالت أين تتمكن اؼبؤسسة من التحكم الكلي يف بعض متغَتاهتا الداخلية لو حدوده إال
وتداخلها العناصر الداخلية كثرة  إذلوبالنظر تعظيم تأثَتاهتا اإلهبابية وزبفيف تأثَتاهتا السلبية. اذباه ىذه العوامل ىو 

يتم ، لذلك سىذه العوامل بدقةحصر من الصعب  نوإف التأثَتمن حي  درجة وسرعة  فيما بينها والتفاوت اغباصل
 فيو. أكثر ارتباطا باألدا  وتأثَتا تعرض إذل أنبها أو إذل اليت تبدوال

اىتماـ الكثَت من الباحثُت والدارسُت، ىذا ما ترتب عنو العديد من شغلت يعد التحفيز العملية اليت : : التحفيز-1-1
ومعظم وغَتىا،  (Mc Clelland) لػ نظرية العاملُت، نظرية اغباجات اغباجات، كنظرية تدرج،  التفسَتات والنظريات

اغباجة أو الطاقة الداخلية اليت تدفع  الفرد " ثل التحفيز يف اؼبؤسسةف. ويباب ىذه النظريات ىم علما  نفسانيو أصح
 الفرد ىاؼبتوفرة لد داخليةعبارة عن عناصر  التحفيز يتبُت من التعريف أفف ،1"إذل العمل يف اذباه موجو كبو اؽبدؼ

من التحمس  اليت سبكنهم الداخليةطاقتهم  تنبيوعرفة حاجتهم وؿباولة تلبيتها، أو دب ذلكيكوف و  العمل ألدا  وتدفع
فاؼبؤسسة عن يف مسار التطوير الفردي واؼبؤسسي،  أنبيتووتظهر  .أىداؼ ؾبموعة أوىدؼ  تحقيقشي  ما ل ألدا 

فاغبوافز يف العمل  د،تتمكن من بلوغ  أىدافها ومن شبة ربقيق األدا  اعبيقد طريق التحفيز اعبيد ؼبختلف العماؿ 
لبيئة احمليطة بالشخص لتسهل لو اغبصوؿ على حاجاتو ليستخدمها لتوجيو دوافعو كبو اؼبتاحة يف ا اإلمكاناتتثَتىا 

عملية وال يبكن أف تتم ، اإلضايفوالسلوؾ  األدا حالة  إذلوالسلوؾ الرظبي  األدا سلوؾ معُت وينتقل من حالة 
  أو معنوية ،اؽببات واؽبدايا وغَتىاو ح واؼبكافآت والعبلوات واؼبن كاألجور التحفيز إال بتوفر اغبوافز اليت قد تكوف مادية

فدور اؼبسَت يف عملية التحفيز يكمن يف معرفة كل حالة وربديد اغبوافز اليت  ،كالشكر والتقدير واالحًتاـ وغَتىا
  تقديبو للمؤسسة. زُ أقصى ما يستطيع احملف   إذلصوؿ و لتتناسب معها، ل

   2:يف ثبلث مستويات يبكن تنظيم اؼبهارات: ادلهارات-1-2

  سبكن من إقباز أو القياـ بالنشاطات اؼبتكررة حسب إجرا ات ؿبددة مسبقا.مهارة التقليد،  -

  الوضعية األوذل.بتسمح انطبلقا من وضعية معطاة، دبواجهة وضعيات أخرى شبيهة إذل حد معُت  ،مهارة اإلسقاط -

  

                                                           
1
 George R. Terry & Stephen G. Franklin, Les principes du Management, 8

éme
 édition, Collection Gestion, 

Economica, Paris, 1985, p348. 
2  Jaques Aubert et al., les notions de compétence dans  les différentes disciplines, disponible à:   

 http://www.e-rh.org 
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رب أف يعود إذل رصيده اؼبعريف ويستغلو يف فالفرد ؾب ،سبكن ىذه اؼبهارة من مواجهة مشكل جديدمهارة اإلبداع،  -
فحسب ىذه اغبالة هبب على الفرد أف يكوف مبدع يف التصرؼ والتعامل مع حاالت جديدة دل يسبق ، إهباد اغبلوؿ
  اإلبداع ىي األىم، وىذا ؼبا يبكن ؽبا أف تؤثر يف أدا  اؼبؤسسة.   نواع الثبلثة مهمة إال أف مهارةاألف  . لو مواجهتها

الفرد  قدرات على إهبابيا التأثَت يمهايوتق وتنفيذىا أساسها على اليت الّنشاطات ؾبموعة تعٍتن: لتكويا-1-3
     حلوؿ على باغبصوؿ للفرد يسمح كوينالت "أف (B. Schwartz)يقوؿ  فكما ،الوظيفي هدور ل وكوإدرا  توودافعي

عد التكوين نوع من االستثمارات يبذلك و  .1عية"َتات وايتغ إحداث إذل بو عملو، وتؤدي يف تطرح يتال لبلستفسارات
ويظهر دوره يف ربسُت األدا  عرب النقاط ، الكلي للمؤسسة يبكن القياـ هبا لتحسُت األدا   يف العنصر البشري اليت

   التالية:

  .ؤسسةنشرىا يف اؼبالعمل واؼبسانبة يف  وأساليباكتساب الفرد ؼبعارؼ فنية جديدة   --
  .العمل يف اؼبؤسسة إجرا اتصوؿ الفرد على معلومات حوؿ حب وتنسيق اؼبهاـيسمح بتحسُت التنظيم   --
  التأثَت على دافعية الفرد للعمل بتنمية اذباىو لتفضيل العمل.  --
  التفوؽ والتميز يف العمل. بأنبيةالرفع من الروح اؼبعنوية للفرد وزيادة شعوره   --
  ادلؤسسة لتحكم اخلاضعة غري العوامل-2

التفحص  إذلواليت ربتاج عادة  واؼبواقف اليت ىي دبنأى على رقابة اؼبؤسسةتغَتات والقيود يف ؾبموعة اؼب تتمثل
 نو "كلأب( Griffinوالذي يعرب عنو ) أبعادهدبختلف اػبارجي سبثل ؿبيع اؼبؤسسة  هذه اؼبتغَتاتفوبالتارل ، والتحليل
 أدا بتحسُت  استغبلؽبا يسمحفرص تكوف على شكل  ثارهفأ .2"الذي قد يؤثر فيها اؼبنظمةحدود خارج  شي 

ويبكن . 3التخفيف من آثارىا أرادتوتفًتض عليها التكيف اذا  أدائهاوعلى يها عل تؤثر سلبا تكوف خطرا أو، اؼبؤسسة
سياسية  عواملامل اجتماعية، عوامل تكنولوجية، إذل عوامل اقتصادية، عو  طبيعتهاتقسيم ىذه العوامل حسب 

كثر  ألف الفصل بُت ىذه العوامل على درجة عالية أعلى التوضيح  ال  مر ىذا التقسيم يساعد حقيقة األويف ،قانونيةو 
 من التعقيد.

فيو اؼبؤسسة، فالنظاـ االقتصادي  عملتتمثل يف ؾبموعة عوامل النظاـ االقتصادي الذي ت: : اقتصاديةعوامل -2-1
م اؼبتغَتات االقتصادية معدالت: الفائدة، ، وأىأدائهاتنعكس على  قد يتيح عناصر إهبابية أو سلبية للمؤسسة

دبصادر التمويل سوا  كانت ىذه اؼبصادر طويلة أـ عادة ما تقًتف معدالت الفائدة فمثبل   الصرؼ.و التضخم، و 
ىذه اؼبعدالت حسب تفاوت آجاؿ االقًتاض، فمعدالت الفائدة على القروض قصَتة األجل تكوف  قصَتة، وتتفاوت

 ض طويلة األجل، كما يبكن ؼبعدالت الفائدة أف ترتفع نتيجة الزيادة يف الطلب على رؤوس أقل منو يف حالة القرو 
                                                           

1  Dimitri WEISS, les ressources humaines, éditions d’Organisation, Paris, 1999, p431. 
2 Griffin Ricky W, Management, 11

th
 edition, South Western College Publishing, Cengage Learning, USA, 2013, 

p60.  
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وىذا االرتفاع يؤثر على أدا  اؼبؤسسات اليت تقـو بتمويل أصوؽبا عن  ،الرواج االقتصادي يف حالةاألمواؿ اغباصل 
ج نتيجة الزيادة يف مستوى أجور العاملُت على التكاليف اإلنتا  اؼبهم التأثَتؼبعدالت التضخم أف  كما .طريق القروض

من بُت الصفات اليت سبيز احمليع الدورل للمؤسسة عدـ ف أكما   االقتصاديات ذات التضخم اؼبرتفع.اغباصلة يف حالة 
االستقرار يف معدالت صرؼ العمبلت، واليت تفرض على اؼبؤسسة أثنا  فبارستها ألنشطتها على اؼبستوى الدورل 

ت زبتلف عن العملة الوطنية، وعليها ازباذ قرارات مبلئمة ؼبواجهة ىذه التقلبات يف معدالت الصرؼ، التعامل بعمبل
ؼ العمبلت حىت تتمكن باالىتماـ حبركة العمبلت وىذا ما يتطلب ربديد ـبتلف اؼبخاطر اؼبتعلقة بصر  ملزمة تكوفف

  من تغطيتها.
العبلقات بُت ـبتلف ُت، رتبطة بتغَتات سلوؾ اؼبستهلكالعناصر اػبارجية اؼب"يف  تتمثل: : عوامل اجتماعية-2-2

ف تكوف خفية ومن أ تويبكن ؽبذه اؼبتغَتا، 1العناصر على اؼبؤسسات" وبالتأثَت الذي سبارسو تلك تمعاجمل ؾبموعات
وف خػاصة وأف أثرىػا يكػالصلة بالعامل البشري،  شديدة ألهنااؼبؤسسات  أدا على  تأثَتىاربديد  أوالصعب التنبؤ 

ة سراوعند د لعػاملُت داخل اؼبؤسػسة.ت، وكذلك على القيم والعػادات وفبارسػات اعلى جػانب الطلب على اؼبنتجػا
  :أف متغَتات البيػئة االجتمػاعية ُيبلحظ

 زيػادة يف الطلب على منتجػاهتا؛ يرافقهاالزيػادة السكػانية سبثل فرصػاً لبعض اؼبؤسػسات، حي   -

مشػاركة اؼبرأة يف دخل األسرة ومن مث  ي إذل زيػادة الطلب على اؼبنتجػات، فيما معنػاه زيػادةخروج اؼبرأة للعمل يؤد -
 القرارات الشرائية؛

إذل زيػادة طموحػات وتطلعػات األفراد كبو العمل، فبا يوفر بيػئة عمل جيدة ومستقرة  يؤديزيػادة مستوى التعليم  -
 الفردي. األدا تؤثر على 

اغبديثة القادرة على خلق منتجات تتمثل يف التغَتات والتطورات اليت ربدثها التكنولوجيا : : عوامل تكنولوجية-2-3
    يضزبف يف بعيد حد إذل ةخبلؿ اؼبسانب من األدا طرؽ جديدة لتحسُت  إهبادوعمليات جديدة يسهل من خبلؽبا 

 إخل....عاالخًتا  برا ات نولوجية،التك واإلبداعات العلمي، البح  العلمية، ؼبعارؼا نذكر منها، و التكاليف حجم
خلق تأثَتات ذبارية احملددة لصناعة أو سوؽ معُت و  اإلنتاجتقنيات  تطورات يفال سبسيبكن أف فالتغَتات التكنولوجية 

  اإلبداع والتجديد داخل اؼبؤسسة. اه ىذه العوامل ىو اليقظة وتشجيعاؼبسَت اذب دورفيها، و  واسعة
كوهنا ال   اؼبسَتوفتعترب ىذه اؼبتغَتات من احملددات اؼبهمة للقرارات اليت يتخذىا : : عوامل سياسية وقانونية -2-4

تؤثر فقع على النتائج اليت ربققها اؼبؤسسات، بل يتعداىا ليشمل حىت رؤوس األمواؿ اؼبستثمرة على مستوى الدولة، 
   أنبية بالغة ؽبذه اؼبتغَتات ؼبا تتيحو من فرص وربديات. اؼبسَتوفلذا يورل 
 

                                                           
1 Pierre Bergeron, la gestion moderne: Théorie et Cas, Gaëtan Morin éditeur, Quebec, 1993, p38. 

http://www.eyrolles.com/Accueil/Editeur/81/gaetan-morin.php
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ربدد اغبقوؽ والواجبات على اؼبؤسسة وؼبختلف اؼبتعاملُت االقتصاديُت معها، إذ أف قانونية فاؼبتغَتات ال
االتصاؼ باؼبرونة مع اؼبتغَتات الظرفية للقوانيػن يعطي أكثر كفا ة وفعالية لئلدارة ويساعدىا كثَتا على ربقيق أىدافها،  

القانونية الشروط اليت هبب أف تغَتات وتبُت اؼب ،ل أو قباح اإلدارةكما قد تفسر ىذه اؼبتغَتات جز ا مهما من فش
تتوفر داخل القطاع وقواعد العمل فيو مثل: القوانُت الضريبية، القوانُت اؼبتعلقة بالبيئة، قوانُت االستثمار وحركة رؤوس 

يعرّب عنها باؼبناخ السياسي السائد ؾبموع اؼبتغَتات السياسية  أما األمواؿ وكذلك بالنسبة لبلحتياطي اإلجباري ...اخل.
يف اجملتمع، وىذا اؼبناخ ال يؤثر فقع على النتائج احملققة من قبل اؼبؤسسة، بل يتعداىا ليشمل حىت رؤوس األمواؿ 

باؼبؤسسة أنبية بالغة لطبيعة اؼبتغَتات السياسية دبا ربدثو من ـباطر تؤثر على درجة  اإلدارةاؼبستثمرة هبا، ؽبذا تورل 
اؼبؤسسة بصفة مباشرة أو غَت مباشرة  أدا وبصفة عامة فإف اؼبتغَتات السياسية تؤثر يف اؼبؤسسات.  أنشطةائد من الع

 من خبلؿ ما تفرضو من قيود أو ما توفره من امتيػازات مثل: النظم االقتصادية، الشراكة، التكتبلت اإلقليمية...اخل. 

  األداء: تقييم لثادلطلب الثا
 يم األداءتقيرخيية لاجلذور التا –1

 تقيػػيمإذ جسػػدت آيػػات القػػرآف الكػػرمي مفهػػـو  ،األدا  تارىبيػػاً إذل فػػًتة خلػػق اعبػػن واإلنػػس تقيػػيمسبتػػد جػػذور 
َِ ِل]: يف قولػػو تعػػاذل لػػذلكسػػبحانو وتعػػاذل  األدا  وحػػددت اؼبؤشػػرات الػػيت وضػػعها هللا َمِطَ ععََلمِ َععع َِاَلْل َِْ َمَوعع لللللللللَوَنَضععُ ْل

َََ ًع اَْمِط َعاَمِةلفَعلَل ل  ٌ َْ ُُلَن ُُلل] ،(47 :سورة األنبيا )[ للُُْعَََ ًَِكلُه َِاُنُهلفَعأُومََٰ َِْ َمَحقُّلفََوللَثطعَََُتلَم َمًٍِذْل َِ ََُنلَا َِ َوَْم
ل.(8 :سورة األعراؼ)[ لَْمُوْعََُِحِنَل

وتبػػاين  وتطػػور ىػػذا اؼبفهػػـو مػػع التطػػور الػػذي شػػهدتو البشػػرية وتباينػػت اآلرا  حولػػو مػػع تعاقػػب الفػػًتات الزمنيػػة
األدا  كممارسػة يف اغبضػػارات القديبػػة وتطػورت مفاىيمهػػا بتطػػور وسػػائل  تقيػػيمرفػت عمليػػة فقػػد عُ  ،ؾبػاالت اسػػتخدامو

حيػػ  بػػدأت ىػػذه العمليػػة منػػذ أف بػػدأ اإلنسػػاف يفكػػر فيمػػا حولػػو وُيصػػدر اإلشػػارات للقبػػوؿ أو الػػرفض عنػػدما   ،القيػػاس
وتوسػػػع اسػػػتخداـ ىػػػذه العمليػػػة بنشػػػو   ،علػػػى تصػػػوراتو اػباصػػػة كػػػاف يراقػػػب غػػػَته يعمػػػل ويػػػزف أدا  اآلخػػػرين اعتمػػػاداً 

يف شػػػرح  اإلسػػػهابوقبػػػل  .1اغبضػػػارات القديبػػػة ومنهػػػا: حضػػػارة وادي الرافػػػدين وحضػػػارة وادي النيػػػل واغبضػػػارة الرومانيػػػة
 ينبغي توضيح اؼبعٌت اللغوي لو من خبلؿ الفرؽ بينو وبُت القياس. األدا معٌت تقييم 

. 2قياس يف اللغة: من قػاس أي قػّدر نقػوؿ قػاس الشػي  بغػَته أو علػى غػَته أي قػدره علػى مثالػومعٌت ال: القياس -1-1
 اً كميػاً.س فهي عملية تصف هبا األشيا  وصػفالتحقق بالتجربة أو االختبار من الدرجة أو الكمية بواسطة أداة قيا وىو
 ويوضح .شيا  أو األحداث اؼبقاسةيعد القياس اللغة األكثر فاعلية إليصاؿ عبلقات عددية بُت خصائص األو 

                                                           
، 2010سورية، ، أطروحة دكتوراه يف احملاسبة، جامعة حلب، استخدام القيمة االقتصادية ادلضافة لقياس وتقومي أداء الشركات ادلسامهة: مدخل زلاسيبمقبل علي أضبد علي،  1
 .5-4ص

 .21 ، ص1989، ترصبة عبد هللا الكيبلي وعبد الرضبن عدس، مركز الكتب األردي، عماف، لتقومي يف علم النفس والًتبيةالقياس وااليزابي  ىيجن،   روبَتت ثورندايك و 2
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(Most)  وبالتػارل ال  الكثػَت عنػو نعػرؼ الشػي الػذي ال يبكػن قياسػو ال يبكػن أف الشػي  أنبية القياس عندما يػذكر بػأف
 .1إدارتويبكن 

 أوجوانػب  بأحػد معػُت ؾبػاؿ خصػائص أوحػد جوانػب أمطابقػة  أو نػو "مقابلػةأوالتعريػف العػاـ للقيػاس ىػو 
 اسػتخداـ ويفضػل ة،معينػ واعػدلق طبقػا والرمػوز األرقػاـ باسػتخداـ اؼبطابقػة أووتػتم ىػذه اؼبقابلػة  ،آخػر ؾبػاؿ خصػائص
   ىػذا ويؤكػد ،2تفهمنػا ؽبػذا الشػي الػذي يًتتػب عليػو زيػادة  األمػرعليهػا  صػلالػيت كب التعػاريف دقة لزيادة الكمية اؼبقاييس
        عمليػة توجيػو يف واؼببػادئ القواعػد دور علػى ركػزوي الكمػي، القيػاس ىػو اؼبناسػب القيػاس أسػلوب أف علػى التعريػف

، ؿباسػيب نظػاـ أي يفأنبيتػو  احملاسػيب وتػزداد التطبيػق ؾبػاؿ يف األساسػي العمػل دبثابػة القيػاس عمليػة تعتػربو  .القيػاس 
و األنظمػػة أو يف اختبػار األشػيا  أو  لقػوائم اؼباليػػةا خدميسػتػبطػوة األوذل يف عػرض اؼبعلومػػات ؼبيف كونػػو ا أنبيتػو تكمػنو 

ىػذه اؼبنظمػة من الدور الذي يلعبو يف عملية اتصػاؿ لذا فإف أنبية القياس تأيت  ،نظمةاألحداث وخصائصها اؼبرتبطة باؼب
ـ إذل متخػذي خبلؿ تػوفَت اؼبعلومػات اؼببلئمػة ذات اؼبصػداقية والػيت تتصػف باؼبوضػوعية والثقػة وتقػد  بالبيئة اػبارجية من 

 ا.القرارات عند اغباجة إليه

        للشػػي  اعبػربي التقيػيم عمليػة ىػو القيػػاسأف  ذلػك ،لقيػاسبعػد عمليػة ا تػػأيتتعػد مرحلػة التقيػيم : يمالتقيـ –1-2
       أو اؼبسػاحة أو الطػوؿ أو كػالوزف القيػاس بوحػدة مصػحوبة مئويػة، نسػبة أو مبلػغ أو عػدد أو رقػم صػيغة يف اؼبػدروس
      غػَت مػن صػما  نتيجػة شػكل علػى وذلػك، الػزمن أو اؼبػرات عػدد أو يػةاغبجم الكتلػة أو السػرعة أو النقديػة الوحػدات
ؿ و  ينبغػي الوصػالػيت أوالنتيجػة اؼبتحصػل عليهػا  يتضػمن إصػدار اغبكػم علػىالػذي و  ،3التقيػيم ذلػك بعػد يلػي مث ،تعليػق
احملػػػػددة يف ضػػػػو  صػػػػدؽ نتػػػػائج القيػػػػاس واألىػػػػداؼ  مقارنػػػػة بالسػػػػلوؾ السػػػػابق أومبػػػػادئ وفرضػػػػيات  إذلليهػػػػا اسػػػػتنادا إ

يم يػػتم ازبػػاذ قػػرار عمليػػة التقيػػلاحملصػػلة النهائيػػة  سأسػػاوعلػػى  يم،القيػػاـ بعمليػػة التقيػػأساسػػها واؼبعلومػػات الػػيت يػػتم علػػى 
 ومناسب لتعديل اؼبسار أو ربسينو أو تطويره.سليم 

جوانػػب  يم أمشػػل مػػن القيػػاس لكونػػو وبػػوي العبلقػػة والفػػرؽ بػػُت القيػػاس والتقيػػيم يكمػػن يف أف التقيػػوعليػػو فػػإف 
إحػػػػدى األدوات الػػػػيت ف القيػػػػاس ىػػػػو عبػػػػارة عػػػػن أو  ،ومػػػػن مث اؼبسػػػػانبة يف التطػػػػوير اغبكػػػػمكميػػػػة أو كيفيػػػػة ويهػػػػدؼ إذل 

 يم وهبػب أف يكػوف اؼبقيػاس الػذي نقػيس بػو متعارفػاً عػد اػبطػوة اؼبوصػلة إذل التقيػوي إصػدار اغبكػميم يف يستخدمها التقي
 مصداقية.ذو يم التقيف يكو ميع حىت اعبلدى  عليو وؿبدداً ومتفقاً عليو

 وينبغػػي التمييػػز بػػُت التقػػومي والتقيػػيم فكلمػػة التقػػومي تعػػٍت تعػػديل أو ربسػػُت أو تطػػوير الشػػي  ليصػػل إذل اؼبكػػاف 
   أما كلمة التقييم تعٍت إعطا  قيمة للشي  أي ربدد قيمتو أو تقدير موقف  ،احملدد لو يف ضو  الظروؼ الفعلية اؼبتاحة

                                                           
 .8 ص ،2008، 71 العدد العراؽ، بغداد، اؼبستنصرية، اعبامعة ،واالقتصاد اإلدارة ؾبلة ،العراق يف احملاسيب القياس وظيفة على وأثره اإلعالمي اإلفصاح ؿبمود، إبراىيم بكر 1
 .11 عباس مهدي الشَتازي، مرجع سابق، ص 2
،  اعبزائر االقتصادية، جامعة العلـو يف دكتوراه ، أطروحةادلالية احملاكاة باستعمال ادلبكر لإلنذار منوذج إرساء االقتصادية حنو ادلؤسسات يف ادلايل األداء وتقييم قياسدادف عبد الغٍت،  3

 .10 ، ص1001
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عمليػة تقيػيم  دوبالرغم من االرتباط القوي بينهما فمن غَت اؼبعقػوؿ أف كبػد ،قيق ىذا اؼبوقفة مدى ربسراما يف ضو  د
 .1بدوف أف يتبعها تقومي وإال فإف عملية التقييم ستكوف إضاعة للوقت واعبهد واؼباؿ والعكس من ذلك صحيح

 يم األداء تقيمفهوم وطبيعة عملية  -2

ــمفهــوم  -2-1 عمليػػة  جػػز  مػػن أومرحلػػة  أهنػػاعلػػى  األدا عمليػػة تقيػػيم  إذلمػػن البػػاحثُت ينظػػر الكثػػَت : يم األداءتقي
فحػػص مػػدى كفػػا ة وفعاليػػة أدائهػػا احملققػػة مػػن طػػرؼ اؼبؤسسػػات مػػن خػػبلؿ  اإلقبػػازاتعلػػى  بُ اؼبراقبػػة، باعتبارىػػا تنص ػػ

مػػػػن قبػػػػل   لةمسػػػػاتكػػػػوف عرضػػػػة لل ؤسسػػػػاتذلػػػػك أف ىػػػػذه اؼب ،وتنفيػػػػذ براؾبهػػػػا اؼبختلفػػػػة عنػػػػد قيامهػػػػا دبمارسػػػػة أعماؽبػػػػا
نبتها يف ربقيػق األىػداؼ الػيت العبلقة عن االستخداـ األفضل للموارد ومدى مسػا سانبُت واؼبستثمرين واعبهات ذاتاؼب

اؼباليػػػػة البحتػػػػة، فاعبوانػػػػب االجتماعيػػػػة، علػػػػى اؼبعلومػػػات  رال تقتصػػػػ األدا ف عمليػػػة تقيػػػػيم أكمػػػػا  .ت مػػػػن أجلهػػػػاأنشػػػأ
 األربعػػػةخػػػذ بعػػػُت االعتبػػػار، فالكتػػػاب يقًتحػػػوف طريقػػػة عمليػػػة لتقيػػػيم اعبوانػػػب ف تؤ أسػػػية، الثقافيػػػة، البيئيػػػة هبػػػب السيا

 األدا فتقيػيم  .2السابقة وىي: االستدامة، الكفا ة االقتصادية، اؼبوارد البشرية، شرعية اؼبنظمػة لػدى اجملموعػات اػبارجيػة
بػُت مػا هبػري  قادرا علػى التمييػز صشخجب أف يكوف الو ف تقييم األدا  يأ كما ،للقياـ هبا استخداـ األدوات يعرب عن
 األدا .  تقييموالتدابَت اؼبستخدمة ل تقييمو

"تعػرب عػػن تقيػيم نشػػاط الوحػدة االقتصػػادية يف ضػو  مػػا توصػػلت  هنػػابأ األدا فػت عمليػػة تقيػيم فقػػد عرّ وبالتػارل 
وثانيػػا  ،ططػػة واحملػػددة مقػػدمااؼبخ األىػػداؼبػػالتحقق مػػن بلػػوغ  أوالليػػو مػػن نتػػائج يف هنايػػة فػػًتة ماليػػة معينػػة، وىػػي هتػػتم إ

   يمالتقيػػ( "Thietart) :ويقػػوؿ .3اليػػة"رأظب أوبقيػػاس كفػػا ة الوحػػدة يف اسػػتخداـ اؼبػػوارد اؼبتاحػػة سػػوا  كانػػت مػػوارد بشػػرية 
               اإلجػرا ات بازبػاذ يسػمح مػا اؼبنتظػرة، تػائجالن مػع تتطػابق احملققػة تػائجالن انػتك إذا دبراجعػة تسػمح أداة ىػو
    اؼباليػة اؼبػوارد واسػتغبلؿ واألىػداؼ خطػعلل شػامل انتقػادي يػلربل ميػةعل عػن عبػارة األدا  تقيػيم يػةلمفع. 4"حيحيةالتصػ

 األدا  تقيػيم يػةلعم وتسػمح اؼبرسومة، واػبطع داؼاألى ربقيق إذل ذلك يؤدي حبي  استغبلؿ أحسن واؼبادية والبشرية
 اؼبستقبل. يف الكبرافات وتفادياً  صحيحة قرارات ازباذ من ف عليهاقائمو ال ليتمكن اترافاالكب ربديد من اؼبؤسسة يف

 ة،النتػائج )اؼباليػ دبراقبػة تسػمح يتلػا اؼبيكانزمػات مػن ؾبموعػة ىػو التقيّػيم أف" (HAMADOUCHEويقػوؿ )
 ،ةاالجتماعيػػ ة،االقتصػػادي ة،)اؼباليػػ األىػػداؼ مػػع ومقارنتهػػا احملققػػة(  …ةالسياسػػي ،ةاالجتماعيػػ ة،االقتصػػادي

 .5"الفروقات لتصحيح البلزمة دابَتالت وازباذ، رةاؼبسط(  ...ةسياسيال

 

                                                           
كلية التجارة، جامعة   –ماجستَت مذكرة، سة تطبيقية على القطاع الدوائي يف سورياراد –استخدام أسلوب القياس ادلرجعي لتحسني أداء شركات األدوية عد عداس، ضحي ؿبمد أس 1

 .96 ، ص1001عُت مشس، مصر، 
2  Hachimi Sanni Yaya, Op.cit, p01. 

 .11 عبد اؼبليك مزىوده، مرجع سابق، ص 3
4 Raymond-Alain Thietart, La stratégie de l’entreprise, 2

ème
 édition, MC GRAW-HILL, Paris, 2110, p23. 

5 Ahmed HAMADOUCHE, Op.cit, P111. 
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بصحة اؼبسارات الت اليت تؤشر الدال تعتربعلى عدة معايَت ومؤشرات اليت  األدا عملية تقييم وتقـو 
   بشكل تداخلتها هبعل افب، ربسُت وتطوير األدا  يف اؼبستقبلبة الفعالة والتخطيع لكي يتم اقر مفهي وسيلة لل ،اؼبتخذة
        مع تتطابق تائجالن جعل على وتعمل ،اؼبقارنة على ترتكز األخرى ىي اليت" َتالتسي مراقبة" بػػػػػػ يعرؼ ما مع بَتك

     يضمن ذيال األسلوب ىي التسيَت مراقبة": (M.GERVAIS) يقوؿ إذ تعريفها من واضحا ويظهر ذلك ،األىداؼ
        ألىداؼ مطابقة النتائج جعل هبدؼ فا ةوك ةبفعالي يتم اؼبتاحة اؼبوارد غبلؿاست بأف سةاؼبؤس ومسَت  خبللو من
   األدا  تقييم فإ( "M.SADEK) يقوؿ( األدا  يموتقي َتالتسي مراقبة) اؼبفهومُت بُت للتفريق ؿباولةيف و  .1"النظاـ
      بل مًتادفُت، نعتربنبا أف يبكننا ال أنو إال كامل،والت االرتباط من بَتةك درجة على نبا التسيَت مراقبة ووظيفة
 ".منها مهم وجز  َتالتسي ؼبراقبة نتيجة إال ىو ما األدا  تقييم أف نقوؿ أف األحسن

    واستغبلؿ استخداـ مدى من لتأكدعملية ربليل انتقادي ل األدا  تقييم"صياغة التعريف التارل: ومنو يبكن 
  بُت اؼبقارنات إجرا  طريق عن معينة، زمنية فًتة خبلؿ وذلك من الكفا ة، عاؿ   دبستوى اؼبتاحة ؼبواردىا اؼبؤسسة

 ."ةمعين ومعايَت مقاييس إذل باالستناد األىداؼ من اؼبستهدؼ واؼبتحقق

 غايػات كبػو ربقيػق النهايػة يف تصػب ومتداخلػة متشػعبة عمليػة األدا  يمتقيػ عمليػة: يم األداءتقيـعمليـة  أمهيـة –2-2
 ؤسسػػػةيم األدا  مػػػع أىػػػداؼ اؼبتقيػػػوهبػػػب أف يػػػتبل ـ نظػػػاـ ، باؼبؤسسػػػةالػػػيت ؽبػػػا عبلقػػػة  راؼاألطػػػ ةكافػػػ وطموحػػػات

 .هباواسًتاتيجيتها وأف يتغَت وفقاً لتغَت تلك األىداؼ واذباه االسًتاتيجيات اعبديدة 

 يم األدا  من خبلؿ ما يلي:تقيويبكن ذبسيد أنبية 
للفػػػًتات  بأدائهػػػاوبالتػػػارل التنبػػػؤ  اؼباضػػػية نشػػػطتها للفػػػًتاتربليػػػل أمػػػن  نيبكّ ػػػو  للمؤسسػػػاتيعكػػػس التطػػػور التػػػارىبي  -

ف تسػتعملها خصوصػا أت موضوعية وحقيقية يبكن للمؤسسػة تعترب قاعدة معلوما األدا ، فنتائج عملية تقييم اؼبستقبلية
 .  هانالضرورية لتحسي واإلجرا اتربديد اآلليات مث و  يف مقارنة وضعيتها مع منافسيها

والقػدرات اؼباليػة  البشػريةاؼبرشد األساسي كبو األنشطة اؼبضيفة للقيمػة والواجػب توجيػو الطاقػات   األدا يمقيتعملية  -
 وإبػػػراز، ترشػػػيد اسػػػتخداـ اؼبػػػوارد اؼبتاحػػػة لػػػدى اؼبؤسسػػػة ومػػػن مث األنشػػػطةتحقيػػػق التنسػػػيق بػػػُت ىػػػذه ل، واؼباديػػػة ة كبوىػػػا

 .االستغنا  عنها األمرغَت اؼبولدة للقيمة واليت يتطلب  األنشطة
ضػمن اػبطػة  األىػداؼىػذه اؼبرسومة مػن خػبلؿ متابعػة تنفيػذ يف ربقيق أىدافها  ؤسساتمقياساً ؼبدى قباح اؼبيوفر  -

 .احملددة لفًتة معينة من الزمن
عمليػػة يف ربقيػػق أىػػدافها ومػػدى قباحهػػا يف  دى اؼبؤسسػػةكشػػف عػػن قػػدرة اإلدارة علػػى اسػػتغبلؿ اؼبػػوارد اؼبتاحػػة لػػي -

 رل التأسيس لنظاـ اغبوافز واؼبكافآت.، وبالتاالتخطيع والتنفيذ
الػيت تتػيح  علػى النحػو)مسػتثمرين، دائنػُت، زبػائن...( وفر اؼبعلومػات الضػرورية البلزمػة ؼبختلػف اعبهػات اؼبسػتفيدة يػ -

  سةساؼبؤ  هبعل األدا  العارل من والتزامها بالتوجيهات الصادرة، فاؼبستوى ؤسسةصورة واضحة عن كيفية سَت أنشطة اؼب
                                                           

1 Michel GERVAIS, Contrôle de gestion, 6
ème

 édition, Economica, Paris, 1997, p13.     
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 زبائنهػا أمػاـ اعبيػدة السػمعة اكتسػاهبا إذل كالبنوؾ واؼبؤسسات اؼبالية مثبل، باإلضػافة   معها اؼبتعاملُت طرؼ من ةثق ؿبل
  .قدراهتا الّتنافسية رفع على حتما يساعد ما
يم وذلػػك باالعتمػػاد علػػى نتػػائج التقيػػ ،يم شػػامل لػػؤلدا  علػػى مسػػتوى االقتصػػاد الػػوطٍتتقيػػنظػػاـ ربقيػػق اؼبسػػانبة يف  -
 .لقطاعة مث الصناعة مث اؤسسابتدا  باؼب  األدا
 األفػراد بػُت الواحػدة أو  ؤسسػةيف اؼب الوحػداتاؼبتماثلػة أو بػُت  األقسػاـوفر الفرصػة كبػو إهبػاد نػوع مػن اؼبنافسػة بػُت ي -

 العاملُت فيها باذباه زيادة اؼبنتج كماً وكيفاً وربسُت اعبودة مع ترشيد التكاليف.
ربليلهػػا والبحػػ  عػػن أسػػباهبا السػػلبية واإلهبابيػػة علػػى النحػػو الػػذي يسػػهل مهمػػة  ؼ االكبرافػػاتاشػػتكا يسػػاعد علػػى  -
   تعزيز اإلهبابية منها ومعاعبة السلبية منها. إذلالعليا  اإلدارةتوجيو و 
فيكػػػوف دبقػػػدورىا التحقػػػق مػػػن قيػػػاـ ، طريػػػق اؼبعلومػػػات الػػػيت يقػػػدمهاتنشػػػيع األجهػػػزة الرقابيػػػة علػػػى أدا  عملهػػػا عػػػن  -
 بكفا ة عالية وإقبازىا ألىدافها اؼبرسومة كما ىو مطلوب. بنشاطها ؤسساتاؼب

 :نذكر منهاأدائها  تقييمل اؼبؤسساتإف األسباب اليت تدعو : يم األداءأىداف عملية تقي -2-3

 زبطيع األدا  اؼبتعلق ختلفة بالوسائل اليت تكفل األدا  على تزويد اؼبستويات اإلدارية اؼبتقييم تساعد مؤشرات  -
 على حقائق موضوعية وليس زبمينات شخصية. ف ترتكزوعليو قبد أف قراراهتم يبكن أ ،طهمنشا بدائرة
علػػى  باؼبؤسسػػة، تعمػػلالبشػػري  مػػوردلحػػوافز لاألدا  إذا مػػا ارتكػػزت علػػى أسػػس سػػليمة، دبثابػػة  تقيػػيمتعػػد مؤشػػرات  -
   عملػو أف مسػبقا صشػخ عػرؼ إذا" (A.KHEMAKHENE)، ويف ىػذا االطػار يقػوؿ طاقاتػو كبػو األدا  اؼببػدع ريػررب

 .1..".يمالتقي أو قابةللر  ىبضع لن عملو أف يعرؼ افك إذا عما مغايرة بصفة ؼسيتصر  فإنو، قابةللر  سيخضع
األدا  اؼبسػػػتويات اإلداريػػػة اؼبختلفػػػة علػػػى اكتشػػػاؼ االكبرافػػػات الػػػيت يقتضػػػي األمػػػر ربليلهػػػا  تقيػػػيمتسػػػاعد مؤشػػػرات  -

وبنػػا  عليػػو قبػػد أف مؤشػػرات  ، يبكػػن ازبػػاذ اإلجػػرا ات التصػػحيحيةحػػىتللوقػػوؼ علػػى أسػػباهبا والعمػػل علػػى تشخيصػػها 
 على فبارسة الوظيفة الرقابية.باؼبؤسسات اؼبستويات صبيع يم األدا  تساعد تقي
 .قق عنده ربمل اؼبسؤولياتاألدا  اؼبدى الذي يتح تقييمربدد عملية  -
العمػل علػى اسػتغبلؿ مػدخرات  خػبلؿ مػن ةيػواالجتماع ةاالقتصػادي نميػةالت ةعمليػ يف سػةاؼبؤس إسػهاـ مػدى إظهػار -

اؼبػوارد  يف والضػياع عوامػل اؽبػدر مػن والػتخلص ،افضل توليفة بػُت العائػد والتكلفػة بإحداث اؼبستثمرين احسن استغبلؿ
 .الوطنية

 لتقييم األداءوالقواعد العامة  سساأل :رابعادلطلب ال
ألخػرى  مؤسسػةلقطػاع، بػل قػد زبتلػف مػن زبتلػف مػن نشػاط آلخػر داخػل نفػس ا تقيػيموإف تفاصيل عملية ال

احػػػة ؽبػػػا وأىػػػدافها واإلمكانيػػات اؼبت اؼبؤسسػػػةاألدا  بتنظػػػيم  تقيػػيمويرجػػع ىػػػذا االخػػػتبلؼ إذل الرابطػػة الػػػيت تػػػربع عمليػػػة 
      من ؾبموعة مراعاة يتطلب سةمؤس أي يف األدا  يملتقي نظاـ وضع يؤدي إذل أف عمليةما وؾباالت نشاطها، وىذا 

                                                           
1 Ahmed HAMADOUCHE, Op.cit, p115. 
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      أو الصػعوبة غايػة يف يمالتقيػ ةعمليػ هبعػل أف شػأنو مػن ذباىلهػا ألف نظػرا ةاألنبيػ غايػة يف يت تعتػربلػا ئيسػيةالر  روطالشػ

حيػػ  هبػب أف يػػتم تقيػيم األدا ، تنفيػػذ لاألدا  أسسػػاً متنوعػة  عمليػة تقيػيميف  عتمػػدُ يُ ف .منهػا اؼبنتظػػرة الفوائػد يفقػدىا
 .  يف ربقيق األىداؼ ةاألدا  فعال تقييمالتنسيق بُت األسس اؼبختلفة لتكوف عملية 

 وفيما يأيت أىم األسس:

 األىدافحتديد -1
القصػػَت أو الطويػػل والػػيت هبػػب أف  ف أي وحػػدة اقتصػػادية تقػػـو ألجػػل ربقيػػق أىػػداؼ معينػػة سػػوا  علػػى اؼبػػدىإ

 النهايػة إذل ألف األىػداؼ قصػَتة األجػل حتمػاً يف حقيقتهػا هبػب أف تػؤدي يف ،كػوف غػَت متعارضػة مػع بعضػها الػبعضت
لػػيت تريػػد ربقيقهػػا والػػيت ا األىػػداؼي وحػػدة يقتضػػي التعػػرؼ علػػى أ أدا تقيػػيم  وإلجػػرا ربقيػػق األىػػداؼ طويلػػة األجػػل. 

ف الوحػدة االقتصػادية ال يتوقػف والنسب والتوصيف اؼببلئػم، أل باألرقاـ مستعينُتىا بشكل واضح ودقيق، يدديتعُت رب
 .1التفصػػيلية ؽبػػا األىػػداؼف تتوسػػع لتشػػمل صبيػػع ألعػػاـ لنشػػاطها بػػل هبػػب علػػى اؽبػػدؼ ارسػػم السياسػػات  عنػػددورىػػا 
    حكمالػت يصػعب يتالواسػعة الػ األىػداؼ وتفػادي دقيػق بشػكل األخػَتة ىػذه وضػع يػتم أف األىػداؼ بوضػوح واؼبقصػود
         علػى قػائمُتلل ليتسػٌت أساسػيا يعتػرب لؤلىػداؼ ردبػا الكتػايب التحديػد اإلطػار فػإف ىػذا ربقيقهػا، ففػي ارلوبالتػ فيهػا
وال يقػف األمػر عنػد التحديػد الواضػح ؽبػذه  .أساسػو القػرارات علػى تتخػذ رئيسػي كمرجػع واعتمادىػا معرفتهػا سػةاؼبؤس

األىػداؼ بػػل هبػػب أف يبتػػد لتحديػػد البعػػد الػػزمٍت لكػػل ىػػدؼ مػن األىػػداؼ مػػع مراعػػاة التناسػػق فيمػػا بينهػػا حػػىت تكػػوف 
مػن البػد  يم األدا . لػذلكتقيػن التنفيذ طاؼبا أهنا سبثل األساس الذي يتم دبوجبو بالوضوح الكايف أماـ صبيع اؼبسؤولُت ع

فهػذا األمػر يتطلػب برؾبػة ىػذه األىػداؼ  ،األسػاس يف ربديػد األىػداؼاعتماد مؤشرات علمية وواقعيػة فبكنػة التطبيػق ك
 ،وغَتىػػػا...والتخػػػزين خطػػػة اإلنتػػػاج ،مثػػػل خطػػػة اؼببيعػػػات اؼبؤسسػػػةداخػػػل  وحػػػداتإذل خطػػػة عمػػػل لكافػػػة األقسػػػاـ وال

 .2وبالتارل وضع اػبطع اإلدارية واػبدمية واالستثمارية وخطة الرحبية اؼببلئمة يف ضو  مسؤولياهتا ذباه اجملتمع

 اخلطط التفصيلية إلجناز األعمال حتديد-2
ر وضع خطة تفصيلية ألوجو النشاط للعمل يف الوحدة االقتصادية وتعػٍت وضػع خطػة أو أكثػ تعٍت ىذه اػبطوة

ة والعائػد اؼبتوقػع لكػل لكل ؾباؿ من ؾباالت النشاط لكػي تكػوف ىػذه األنشػطة مربؾبػة مػن حيػ  الكػم والػزمن والتكلفػ
تعػػدد اػبطػػع يقتضػػي التنسػػيق فيمػػا بينهػػا علػػى ضػػو  األىػػداؼ احملػػددة فهػػذه اػبطػػع ىػػي تفاصػػيل للخطػػع ف .نشػػاط

بشػػػرية واؼباليػػػة اؼبتاحػػػة للوحػػػدة وربديػػػد مصػػػادرىا وكيفيػػػة . والػػػيت توضػػػح فيهػػػا اؼبػػػوارد اؼباديػػػة والالرئيسػػػية لتحقيػػػق اؽبػػػدؼ
 اإلنتػػػػاجواسػػػػتخداـ ىػػػػذه اؼبػػػػوارد وطبيعػػػػة  إدارةوالتنظيميػػػػة الػػػػيت تتبعهػػػػا يف  واإلداريػػػػةالفنيػػػػة  واألسػػػػاليباغبصػػػػوؿ عليهػػػػا 

 وازنات ففي ضو  تلك الربامج أو اؼب. 3القوى العاملة وتدريبهم إعداد وأساليبوالتسويق ونوع التقنية اؼبستخدمة 

                                                           
 .37 ص، 2014، دار اؼبناىج للنشر والتوزيع، عماف، األردف، 1ط، تقومي األداء يف الوحدات االقتصادية باستخدام النسب ادلاليةي، ؾبيد الكرخ 1
 .202 ، ص2005األردف، عماف،  ،دار اؼبسَتة للنشر والتوزيع والطباعة ،2, ط دراسة اجلدوى االقتصادية وتقييم كفاءة أداء ادلنظمات ،سليماف اللوزي و ؿ أدـيوحنا عبد آ 2
 .37 صمرجع سابق، ؾبيد الكرخي،  3
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لػػػذا ىبطػػػع لتحقيػػػق  ،األربػػػاح اؼبسػػػتهدفةربقيػػػق اؽبػػػدؼ ودرجػػػة مرونتهػػػا وحجػػػم  التخطيطيػػػة الفرعيػػػة يػػػتم ربديػػػد تكلفػػػة

 األىداؼ بأقل تكلفة فبكنة وأعظم عائد.

 حتديد مراكز ادلسؤولية-3
 أنشػػطةوؿ عػػن مسػػؤ والػػيت يكػػوف فيهػػا اؼبػػدير  للمنظمػػةوحػػدة فرعيػػة  أوف مركػػز اؼبسػػؤولية يتمثػػل جبػػز  أو قطػػاع إ

رتفػع اؼبسػتوى اإلداري وكلمػا ا ،احملددة لو بغض النظر عن مسػتوى ىػذا اؼبػدير األنشطةلة اؼبدير عن  ؿبددة ويبكن مسا
 مسػػؤولية راكػػزم إذلوحػػدة اقتصػػادية  أيتقسػػيم بنيػػة حيػػ  دبوجػػب  ،1رهللمػػدير اتسػػع نطػػاؽ مركػػز اؼبسػػؤولية الػػذي يػػدي

يم األدا  مػن خػبلؿ ويتم تقيػ ،لنتائج التنفيذ فبا يسهل عملية اؼبسا لة هالسلطة فيا أوال ىبتل مبدتتضح معادل اؼبسؤولية 
وبقػػق اؼبركػػز النشػػاط اؼبعهػػود إليػػو طبقػػاً للسػػلطة اؼبمنوحػػة ويف  ويف ضػػو  ذلػػك ،ىاس بتنفيػػذمقارنػػة النتػػائج بػػالتزاـ اؼبػػرؤو 

 تقيػػيمعمليػػة خػػبلؿ مػػن  حػػدات االقتصػاديةالو يم أدا  وىكػػذا يػػتم تقيػػ ،حػدود اؼبػػوارد االقتصػػادية اؼبوضػػوعة ربػػت تصػرفو
واكتشػاؼ االكبرافػات وربليلهػا وتفسػَتىا ووضػع اغبلػوؿ البديلػة ؽبػا وإعػبلـ اعبهػات اؼبسػؤولة  ،أدا  مراكز اؼبسؤولية فيهػا

 بذلك من خبلؿ مراكز اؼبسؤولية.

 ديد معايري ومؤشرات واضحة لألداءحت-4
وكلما توافرت يف ىذه اؼبعايَت جوانػب الوضػوح والدقػة  ،يم األدا قيَت ؿبور االرتكاز يف عملية تيعد ربديد اؼبعاي

والواقعية والقدرة على عكس اعبوانب اؼبختلفة لنشاط كػل مركػز مػن مراكػز اؼبسػؤولية وآثػار القػرارات الػيت تتخػذ يف ىػذه 
ربة ومبلئمػة يت تكػوف معػلػذلك ال بػد أف يػتم اختيػار اؼبعػايَت الػ ،ظػى بالنجػاحيم سػوؼ وبالتقياؼبراكز على أنشطتها فإف 

لػذا الوحػدات االقتصػادية  ألىػداؼ مػيك تعبػَت دبثابػة األدا تقيػيم  مؤشػرات أو معػايَت تعتػربو  .2القيػاسللحالػة موضػوع 
    ذيالػ األسػاس أو بالقاعػدة علػم علػى العمػاؿ هبعػلفبػا واضػح  بشػكل وربػددىا مسػبقا تضػعها أف سػةاؼبؤس علػى هبػب
   يف مباشػرة تصػب نشػاطاهتم وجعػل ةاإلضػافي اجملهػودات بػذؿ كبػو ووبفػزىم يػدفعهم فأ شػأنو مػن وىػذا، عليػو موفسيقي
جنػب اختيػار معػايَت يتطلػب احتسػاهبا أو تتف أ، و يمالتقيػ دبعػايَت عليهػا اؼبعرب النهائية األىداؼ ربقيق إذل اؼبؤدي الطريق

    ةعمليػػ أف( يف ىػذا "M.GERVAIS)ويقػوؿ  ،يم النتػػائج إجػرا ات حسػابية معقػػدة يصػعب فهمهػػاتقيػاسػتخدامها يف 
 فيكوف. 3ؽ والثبات"الصد: نبا مهمتُت خاصيتُت على رتتوف معايَت على باالستناد إال تنجح أف يبكنها ال األدا  تقييم
 أسػتعمل يتالػ روؼالظػ اختلفػت ومهما مرة من ثرأك استعمالو حالة يف تائجالن نفس يعطي افك إذا صدؽ ؿبل اؼبعيار
  .ةمقبول واقعية درجة وذات اغبقائق ما حد إذل تعكس اؼبعيار نتائج تكوف عندما فهي الثبات أمافيها، 

 مناسب للمتابعة ومجع ادلعلومات وجود جهاز-5
 إذ إف اؼببلحظة أو اؼبراقبة اؼبنتظمة  ،ينبغي متابعة ومراقبة التنفيذ الفعلي وتسجيل النتائج بصورة مستمرة

                                                           
1  Charles T. Horngren et al., Cost Accounting: A Managerial Emphasis, 14

th
 edition, Prentice Hall, New Jersey, 

USA, 2011, p199. 
 .96-95، ص 1995، اؼبنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاىرة، موازنة األداء بني النظرية والتطبيق ،صبيل جريسات 2

3   Michel GERVAIS, Op.cit, p111.     

https://www.amazon.com/Charles-T.-Horngren/e/B000APT4WU/ref=dp_byline_cont_book_1
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دارة فرصػػػة ؼبتابعػػػػة العمليػػػات التشػػػغيلية لؤلنشػػػػطة وازبػػػاذ اإلجػػػرا ات التصػػػػحيحية والدوريػػػة ؼبؤشػػػرات اإلقبػػػػاز تعطػػػي اإل
 كلػفالبلزمة يف الوقت اؼبناسب. وفبا ال شك فيػو أف عمليػة صبػع البيانػات واؼبعلومػات وربليلهػا تسػتغرؽ وقتػاً طػويبلً وتُ 

    الت لعدة أسػباب منهػا ارتفػاع تكػاليفيف بعض اغبا األدا قد تفشل عملية تقييم ف ،وبشريةومالية الوحدة موارد مادية 
والبيانػػػػات اؼبتعلقػػػػة دبؤشػػػػرات األدا  أو عػػػػدـ تػػػػوفر اؼبػػػػوارد اؼباليػػػػة والػػػػدعم ؼبثػػػػل ىػػػػذه الػػػػربامج واألنشػػػػطة  صبػػػع اؼبعلومػػػػات

تػػوفر الكفػػػا ات القػػػادرة علػػى فهػػػم واسػػتيعاب كافػػػة اعبوانػػب اؼبتعلقػػػة هبػػػا. ، وكػػػذلك إذا دل تخصوصػػاً مػػػن اإلدارة العليػػا
هبب أف تتم ىذه العمليات يف ظػل إطػار ؿبػدد علػى ضػو  اغباجػة إذل البيانػات تفاديػاً للحصػوؿ علػى بيانػات ال  لذلك

فا تػو يف تػوفَت وك اؼبعلومػاتعلػى مػدى سػبلمة نظػاـ  وىػذا األمػر يعتمػد ،حاجة ؽبا أو وجود قصور يف البيانات اجملمعػة
 غالبية البيانات يف الوقت اؼبناسب.

 يم األداء وإعداد التقاريرسؤولة عن تقيحتديد اجلهات ادل-6
 ،يم أدا  الوحدة االقتصادية سوؼ زبتلف حبسب النظاـ االقتصػادي اؼبعمػوؿ بػو يف اجملتمعػاتف مسؤولية تقيإ

اليػػػة يكػػػوف أصػػػحاب الوحػػػدة )اؼبسػػػتثمرين واؼبسػػػانبُت( مسػػػؤولُت أساسػػػاً عػػػن رأظبففػػػي القطػػػاع اػبػػػاص أو اجملتمعػػػات ال
اع العػػػػاـ أو يف اجملتمعػػػػات ذات االقتصػػػػاديات اؼبوجهػػػػة تنتقػػػػل ىػػػػذه اؼبسػػػػؤولية إذل أجهػػػػزة مركزيػػػػة أمػػػػا يف القطػػػػ ،العمليػػػػة

وأف يكػوف ا  كافػة اؼبؤشػرات ومقػاييس األدا ، تعكػس تقػارير األدف أكما هبب ودبشاركة من خارج الوحدة االقتصادية.  
 .ين منهاإيصاؽبا إذل اؼبستفيد، كذلك هبب عرض اؼبعلومات بشكل واضح وسهل الفهم
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  ادلايل األداءتقييم : لثالثا بحثادل

       اؼبنظمػات ربقيػق عػدـ فأو  اؼبنظمػات، قبػاح ؼبػدى احملػدد اؼبقيػاس سػيبقى اؼبػارل األدا ف "أىنػاؾ مػن يػرى بػ
دا  وفػق األ تقيػيملػذا فػإف التوجػو كبػو  ،1"للخطػر واسػتمرارىا وجودىػا يعػرض اؼبطلػوب األساسػي باؼبسػتوى اؼبػارل لػؤلدا 

اؼبػارل يعتػرب اؽبػدؼ  األدا ف أ( بػDavid Otley) أكػدهوىػذا مػا  .أكثػر التوجهػات رسػوخاً وتطػوراً  اؼبنظػور اؼبػارل يعػد مػن
ف حالػػػة أكمػػػا   .2وآليػػػات للتحفيػػػز واؼبراقبػػػة داخلهػػػا، تسػػػتخدـ للداللػػػة علػػػى ربقيقػػػو مؤشػػػراتوف وأالرئيسػػػي للمؤسسػػػات، 

ا  اؼبػػارل يضػػمن ؽبػػا مركػػزاً تنافسػػياً متفوقػػاً ويفػػتح اآلفػػاؽ أمامهػػا لبلنطػػبلؽ كبػػو األد اؿة علػػى غَتىػػا يف ؾبػػؤسسػػتفػػوؽ اؼب
 .ميزة تنافسية اتعزيز ذلك اؼبركز وتطويره ويعطي ؽب

 ادلايل األداء إىلمدخل : ادلطلب األول

 ادلايل األداءتقييم مفهوم -1
      ربقيػق مػدى مث ومػن سػلفا ؿبػددة عػايَتم ضػو  علػى اؼبنتظػرة أو احملققػة النتػائج قيػاس" ىػو اؼبػارل األدا  يمتقيػ

     درجػة علػى بػاغبكم يسػمح فبػا اؼبسػتخدمة واؼبػوارد النتػائج بػُت النسػبية األنبيػة وربديػد الفعالية، مستوى ؼبعرفة ألىداؼا
  قػدرة تعػٍت األوذل أف حيػ  اؼبؤسسػة، يف الكسػبية والقػدرة اإليراديػة القػدرة ربقيػق دبػدى "أيضػا ؼويعػرّ  .3"الكفػا ة
 علػى اؼبؤسسػة قدرة الثانية تعٍت بينما االستثنائية، أو اليةرأظبال أو اعبارية أنشطتها من سوا  إيرادات توليد على اؼبؤسسة
 ونػأومػنهم مػن يػرى  .4"اغبديثػة للنظريػة وفقػا اإلنتػاج عوامػل مكافئػة أجػل مػن سػابقا اؼبوضحة أنشطتها من فائض ربقيق
اؼباليػػة  األىػػداؼالفعاليػػة يف اسػتخداـ اؼبػػوارد اؼباليػػة اؼبتاحػة مػػن خػػبلؿ بلػوغ  أو يف خلػق القيمػػة األنشػػطةمسػػانبة  "مػدى
       ظػاىرة اؼبػارل، العسػر عنهػا يزيػل أمػاف، ؽبػامش اؼبؤسسػة وربقيػق سبتػع دبػدى" اآلخػر والػبعض .5قػل التكػاليف اؼباليػة"أب

 .6"اليةاؼب والصعاب لمخاطرل تصدي على اؼبؤسسة، قدرة مدى آخر بتعبَت أو اإلفبلس

 7:التالية العوامل من خبلؿيعرؼ  اؼبارل األدا و 

 اؼبالية؛ اؼبردودية يف اؼبؤثرة العوامل -

 اػباصة؛ األمواؿ مردودية على اؼبسَت طرؼ من اؼبتبناة اؼبالية السياسات أثر -

 ؛اؼبالية فوائضال وربقيق اؼبالية السياسة إقباح يف اؼبؤسسة مبو معدؿ مسانبة مدى -

                                                           
 .481 ، ص2007 األردف، عماف، والتوزيع، للنشر وائل دار ،متكامل جيهمن منظور االسًتاتيجية اإلدارة الغاليب، منصور ؿبسن رھطا و ادريس ؿبمد وائل 1

2  Andy Neely, Business performance measurement, Cambridge University Press, UK, 2004, p04. 
 .11 دادف عبد الغٍت، مرجع سابق، ص 3

4 Ghassen Allani, Performance des entreprises cibles avants la prise de contrôle, dans la revue du financier, N°157, 

Jan-Fev, 2006, p47. 
 .11 ، ص1000، دار اؼبريخ للنشر، الرياض، األعمالادلايل دلنظمات  األداءالسعيد فرحات صبعة،  5
 .11 دادف عبد الغٍت، مرجع سابق، ص 6

7  Philipe Lorrino, Comptes et récit de la performance,  éditions d’Organisation, Paris, 1996, p48. 
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 ادلايل األداء مفاىيم تباين أسباب-2
 : منها رئيسية أسباب إذل اؼبارل األدا  مفهـو وربديد تباين يف السبب يعود

فالتبػاين اغباصػل يف  ،وعالقتهـا بـالقرارات ادلاليـة ادلاليـة الوظيفـة مفهـوم حتديـد حـول البـاحثني رؤى اختالف-2-1
هومها أمرا معقدا، فكاف كػل تعريػف يتوافػق مػع اؼبهػاـ دور الوظيفة اؼبالية باؼبؤسسة عرب الزمن جعل من عملية ربديد مف

تنوعػة الػيت تقػـو هبػا وذلػك مػن خػبلؿ تنفيػذىا لوظػائف اؼباؼباليػة  األنشػطة إذل أسػندتاؼبنوطة هبػا حسػب الفػًتة، حيػ  
القػرارات  إذل إسػنادىاكمػا مت   وغَتىػا.فنية متخصصة كالتحليل اؼبارل، تقيػيم اؼبشػروعات، إعػداد وتفسػَت التقػارير اؼباليػة 

اؼباليػػػة اؼبتخػػػذة مػػػن خػػػبلؿ تػػػدبَت اؼبػػػوارد اؼباليػػػة الضػػػرورية للتجهيػػػز العقػػػبلي والسػػػَت العػػػادي للمنشػػػأة وذلػػػك يف الوقػػػت 
 ،1التجػاري"الية وكذا حريػة نشػاطها الصػناعي و اؼبناسب وباستعماؿ الوسائل االقتصادية، وىذا مع ضماف االستقبللية اؼب

 وىػذا .غامضػة هبعلهػا الػذي األمػر اؼباليػة، الوظيفػة طبيعػة عػن والكشػف وتوضػيح دربديػ نػو دل يػت مكن مػنأ والواقػع
 .اؼبهتمُت نظر وجهات تباين سببو الغموض

 إىلادلال ادلـايل وادلـادي رأس والتحول من منظور  معاصرة مالية نظرية إىل الكالسيكية ادلالية النظرية تطور -2-2
     يف اؼباليػػة دارةاإل الكبلسػػيكية اؼباليػػة النظريػػة اعتػػربت، 2والثــروة خلــق القيمــةادلــال االقتصــادي القــائم علــى رأس 
نظريػة االقتصػاد اعبزئػي النيوكبلسػيكي منػذ وقػت  اؼبنظػور وفق اؼبالية دارةاإل وتبنت، باألمواؿ اؼبزود دورا ؽب بأف اؼبؤسسة

ؼبػربر األساسػي لوجػود أي مؤسسػة ألنػو يسػمح يعتػرب ا الػذي ،3بأف اؽبػدؼ األساسػي للمؤسسػة واؼباليػة ىػو تعظػيم الػربح
ؽبػا بتعزيػػز طاقتهػػا التمويليػػة الػػيت تسػػتعملها يف توسػػيع قػػدراهتا اإلنتاجيػػة وتطويرىػػا أو علػػى األقػػل اغبفػػاظ عليهػػا، وبالتػػارل 

 بسػبب االنتقػادات اؼبفهػـو ىػذا ارهنػا مػا سػرعاف لكن .سات األخرى واالستمرار يف النشاطالصمود أماـ منافسة اؼبؤس
  ظػل يفو  .ذباىػل القيمػة الزمنيػة للنقػودالقصَت،  األفقالغموض، ذباىل اؼبخاطر، دؼ تعظيم الربح منها: اليت وجهت ؽب

     التػدخل ازديػادو  ،اؼبؤسسػات تواجههػا الػيت التحػدياتعلػى  فضػبل التأكػد عػدـ وظػروؼت بالتعقيػدا اتسػمت ظػروؼ
 عػن اؼبلكيػة انفصػاؿ جانػب إذل ،اؼبنافسػة حػدةو  العمػاؿ، اتواربػاد النقابػات دورو  التكنولػوجي، التقػدـو  اغبكػومي،
    لسػعر السػوقية القيمػة تعظػيم وىػو اؼبػبلؾ طػرؼ مػن مػدعم حػدي  مػارل ىػدؼ زو بػر إذل  أدت كلهػا ...وغَتىػا،اإلدارة
 (،Pogue)و (، Schall)و (، Haleyهم كػػػل مػػػن )رأسػػػوعلػػػى  اؼباليػػػة اإلدارة يعتقػػػد العديػػػد مػػػن روادحيػػػ   .السػػػهم
ف تعظيم قيمة اؼبؤسسة أو ما يعرب عنو أحيانا بالقيمة السوقية لؤلسهم العاديػة أو تعظػيم أ(، Van Horne)و، (Lall)و

 .4ثروة اؼببلؾ يبكن أف يكوف مقبوال من وجهة نظرىم كهدؼ لئلدارة اؼبالية

                                                           
1
 Jean–Luc Charron & Sabine Sépari, Organisation et gestion de l’entreprise : manuel et application, 2

ème
 

édition, Dunod, Paris, 2001, p250. 

، مذكرة ماجستَت يف سة نظرية تطبيقيةراللشركات: د احملاسيب األداء تقييم يف ادلضافة االقتصادية القيمة مدخل استخدامحاؿ،  إبراىيم ضبزة القادر عبد نيفُت 2
 .31 ، ص2014احملاسبة، جامعة بورسعيد، مصر، 

3 Hervé Hutin, Toute la finance d’entreprise en pratique, éditions d’Organisation, Paris, 2000, p253. 
 .14ص ،2003، اإلسكندرية، اؼبكتب العريب اغبدي ، لي معاصراإلدارة ادلالية: مدخل حتلي منَت إبراىيم ىندي،  4
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تعتمد على  يةواقتصاد مالية مؤشرات إىلاليت تعتمد على الربح يف القياس  احملاسبية ادلؤشرات تطور-2-3
      مباشرة صلة واليت كانت على الربح على اؼببنية التقليدية اؼبداخل فإ ،1حتديد العائد االقتصادي السليم للشركة

    ،ؽبا اغبقيقي اؼبارل ركزاؼب وعن اؼبؤسسات عمليات نتائج عن دقيقة معلومات توفَت يف فشلت واألرباح العوائد بقياس
    إذل النظرة ىذه ستمرتاحي  ة. احملاسبي ؤشراتاؼب منو عايت الذي للقصور نتيجة مضللة تقرارا ازباذ إذل يؤدي فبا
     تعطي ال باألرباح صلة ذات احملاسبية اؼبؤشرات أف ذلك اؼبردودية، دبؤشرات االىتماـ أصبح أين 1995 سنة غاية
 يف احملاسبية اؼبؤشرات نفعية عدـ عن فضبل ،عوائد ربقيق علىهتا قدر  ومدى اؼبؤسسة إمكانات حوؿ واضحة صورة
  دلوؿدب (األدا  لتقييم التقليدية اؼبداخل قصور على للتغلب ؿباولةيف )اؼبالية  النظرية تداركتف .النقدي التضخم فًتات

  ئةلبيل يةتفسَت  قوة من األخَتة ىذه تكتسيو ؼبا السوقية اؼبؤشرات مع وموازاة جنبااليت استخدمت  االقتصادية اؼبؤشرات
  .اؼبؤسسة ربكم اليت السوقية والضوابع االقتصادية

 ادلايل األداءمهية تقييم أ-3
وازديػاد حػدة  اؽبػ الكبػَتة اؼباليػة االحتياجػات حبجػم مقارنػة اؼبؤسسػات اتعتمػدى الػيت مػواردلل النسػبية النػدرة بسػبب -

قصػػى أ ربقيػػق إذلاؼبػػارل تسػػعى  األدا يػػيم ف ـبرجػػات عمليػػة تقإاالقتصػػاديُت، فػػ اؼبتعػػاملُتالتنػػافس علػػى ىػػذه اؼبػػوارد بػػُت 
 .اوتطورى اومبوى ةرار اؼبؤسسواستم ديبومةلضماف  اؼبوارد من العوائد
  الدقيقػة معلومػاتنظامػا متكػامبل لللػئلدارة  يػوفر حيػ )التسػيَتية(  اإلداريػة للعمليػة األساسػية األدوات أحػد يعػد -

         علػى والتعػرؼ ،ألىػدافها اؼبؤسسػة ربقيػق مػدى قيػاس يف تسػتخدـ وبيانػات واؼبوثوقػة، مػن خػبلؿ مؤشػرات ؿبػددة
 اؼباليػػة ، فاؼبؤشػػراتؤسسػػةاؼب حيػػاةالػػيت قػػد تظهػػر يف  هػػو أداة لتػػدارؾ الثغػػرات واؼبشػػاكلوبالتػػارل ف ،األدا  فيهػػا  اذباىػػات

وشػكل العسػر اؼبػارل وف الػدي ثقػل، أو يف السػيولة اؼبتعلقة بنقصطر اخعن اؼب نظاـ إنذار مبكر اليت توفرىا عملية التقييم
 .معاعبة اػبللبذلك تنذر إدارهتا بضرورة اغبقيقي(، و  أو)الفٍت 

        التحليل عملية يف أساسية كمؤشرات استخدامها يبكن اؼبارل األدا  مؤشرات فإف اسًتاتيجي، منظور ضمن -
  األدا  ذات اؼبنظمة أف إذ اػبارجية، لبيئيةا بالعوامل يتعلق فيما مهمة اسًتاتيجية يعترب اؼبارل فاألدا ، للمنظمة الداخلي
      تعرضت أهناكما اعبديدة   البيئية والتهديدات الفرص مع تعاملهايف االستجابة  على قدرة أكثر تكوف العارل، اؼبارل
 .2اؼبًتدي اؼبارل األدا  من تعاي اليت اؼبنظمات من بغَتىا مقارنة واغبقوؽ، اؼبصاحل أصحاب من قلأ لضغع

 .ومراكز اؼبسؤولية ـلؤلقسا فعاليةالو  كفا ةال ملتقيي تستخدـاؼبارل  األدا عملية تقييم  ئجنتا -

اؼبعنية بنشاط اؼبؤسسػة مػن مػبلؾ،  واألطراؼستخدمي القوائم اؼبارل ؼب اؼبالية وماتاؼبعل نتائج تقييم األدا  اؼبارل توفر -
 اخل..حل ضريبية..مصاف، و ا  ماليط، عماؿ، ؿبللوف ووسعمبل مستثمرين، دائنُت، 
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علػػى  تعمػػل اؼبػػارل األدا  عمليػػة تقيػػيمالناجحػػة، ف ؤسسػػاتيعتػػرب أداة الزبػػاذ القػػرارات االسػػتثمارية وتوجيههػػا ذبػػاه اؼب -
  .ا اؼبالية إذل النجاح والتفوؽؤشراهتيت تشَت مال ؤسسةاؼبستثمرين إذل اؼب أمواؿتوجيو 

 .1للعمل اإلصباليةلزيادة القيمة اإلدارة يف اؼبؤسسة  ةأنشطالسيطرة على تحفيز و لللبلستخداـ الداخلي أداة  -

   وعالقتها بتحقيق القيمة للمسامهني ادلايل يم األداءتقيمناذج ادلطلب الثاين: 
على قػائميت اؼبركػز اؼبػارل )اؼبيزانيػة( والػدخل )جػدوؿ حسػابات  اؼبارل األدا تقييم غالبا ما تعتمد اؼبؤسسات يف 

هػػػا لحكػػػم علػػى رحبيتة باعتبارىػػػا األداة األساسػػية لأدوات التحليػػل التقليديػػػة كالنسػػب اؼباليػػالنتػػائج( مسػػتعملة يف ذلػػػك 
، غػػَت أف مػػا يؤخػػذ علػػى ىػػذه األسػػاليب أهنػػا أدوات تشػػخيص للمشػػاكل الػػيت قػػد تعػػًتض وكفا هتػػا التشػػغيلية وسػػيولتها

ي  أدوات ووسػائل القيػاس الػيت ترتكػز ، وىػذا مػا تطلػب ربػداغبقيقيػةاؼبؤسسة وال توفر صورة دقيقة عن الوضعية اؼباليػة 
علػػى القيمػػة، والػػذي ذبسػػد يف مبػػاذج "خلػػق القيمػػة"، ىػػذا األخػػَت الػػذي كػػاف نتػػاج إفػػرازات البيئػػة اؼباليػػة اعبديػػدة، سػػوا  

اؼبػاؿ أو بالػدور اؼبتنػامي للمسػاىم اؼبؤسسػي رأس تعلق األمر بتسارع وتَتة اؼبنافسة بُت اؼبتعػاملُت االقتصػاديُت يف سػوؽ 
بػػػػدأت العديػػػػد مػػػػن حيػػػػ   ،لػػػػذي بػػػػرز بوضػػػػوح يف السػػػػنوات األخػػػػَتة وظهػػػػور منظمػػػػات عػػػػدة بغػػػػرض تعزيػػػػز مكانتػػػػووا

، ا لتحقيػق ىػذا اؽبػدؼوهناؼبؤسسات يف الًتكيز على ىدؼ ربقيق القيمة للمسانبُت اسػتجابة منهػا للضػغوط الػيت يبارسػ
ؼ "خلػق القيمػة" اؼبسػار االسػًتاتيجي اؼبػارل أصػبح ىػدومػا تػوفره مػن بيانػات ومعلومػات،  تطور البورصات العاؼبيػةمع و 

إمكانيػة اسػتخداـ مداخلػو لتقيػيم أدا  األقسػاـ  ره مػنفؼبا يو اعبديد ألغلب اؼبؤسسات خاصة منها اؼبسعرة يف البورصة، 
 اؼبختلفػػة داخػػل اؼبؤسسػػة إذا كانػػت اؼبؤسسػػة تعمػػل دبفهػػـو مراكػػز الرحبيػػة، كمػػا يعػػد اؼبقيػػاس اؼببلئػػم لقػػدرة اإلدارة علػػى
توليد األرباح من األصوؿ أو ما يعرب عنو باالستثمارات الػيت قامػت هبػا اؼبؤسسػة خػبلؿ حياهتػا. وىػو مػا هبعػل مػن ىػذه 

 االقتصػادياؼبقاربة أسلوبا مبلئما لتقييم األدا  خاصة يف ظل الدور اعبديد الذي تضطلع بو اإلدارة واؼبتمثل يف التقيػيم 
الػػذي يركػػز علػػى الػػربح والػػذي يبثػػل  ارل الػػتخلص مػػن النمػػوذج احملاسػػيب التقليػػديولػػيس احملاسػػيب للنظػػر بػػأفق أبعػػد، وبالتػػ

، علػى خلػق قيمػة إضػافيةاؼبػوارد مقياسا مشوىا للقيمة. كمػا أف مػداخل التقيػيم حسػب ىػذه اؼبقاربػة تقػيس مػدى قػدرة 
 2:أنبهاالقيمة صبلة من اؼبزايا  خلققق نظاـ وببالتارل و 

ازبػاذ  ألغػراضباعتبارىػا اؼبقيػاس الوحيػد الػذي يبتػاز بالشػموؿ وبالتػارل فهػو مفيػد   لؤلدافضل مقياس أتعترب القيمة  -
العػاملُت، ئن، زبػااؼبصػاحل اآلخػرين ال صػحابألالقيمػة للمسػاىم تعظػيم القيمػة بالنسػبة ذ يبكن عػن طريػق زيػادة إالقرار، 

 اغبكومة وغَتىم.

   سػعيهم أثنػا اؼبصػلحة  أصػحابوف تلقائيا مصػاحل اؼبصاحل، يعد اؼبسانبوف الوحيدوف الذين يعظم أصحابمن بُت  -
   تعظيم مصلحتهم. إذل

                                                           
1 Andy Neely, Op.cit, p12. 
2 N VISWANADHAM & POORNIMA LUTHRA, Models for measuring and predicting shareholder value: A 

study of third party software service providers, S dhan , Vol.30, Parts 2&3, April/June 2005, p477. 
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     اؼباؿ بعيدا عنها رأس قيمة للمساىم سوؼ تواجو ابتعاد تدفقات  أنشا تعجز عن  ف الوحدات القتصادية اليتإ -

 .مباذباه منافسيها الذين ىبلقوف قيمة ؽب

  أوالطويػػػل،  األمػػػد أوالقصػػػَت  األمػػػدكػػػز سػػػوا  علػػػى ف ير أللمسػػػاىم مفهومػػػا ربليليػػػا يبكػػػن  خلػػػق القيمػػػةويعػػػد 
، وربليػل القيمػة للمسػاىم يف ىدؼ تعظػيم الػربح كليهما فبا يساعد على ذباوز جوانب الضعف من حي  البعد الزمٍت

، ويبكػن ؽبػذا اؼبػنهج أنشػطتهاؿبفظة  ألدا فبا يكسبها نظرة شاملة قابل للتطبيق على صبيع الوحدات اؼبكونة للمؤسسة 
 اؼبؤسسة. أنشطةرؤية واسعة حملفظة  اإلدارةف سبنح أستعماؿ ؾبموعة مقاييس يتوقع ؽبا خدامو مًتافقا مع ااست

 يم األداء ادلايل أنظمة تقي تطور –1
قػػػاييس تعػػػد اؼبلػػػذا فػػػإف عمليػػػة اختيػػػار  ،اؼبعاصػػػرة اؼبؤسسػػػاتيم األدا  دوراً حيويػػػاً يف حيػػػاة تلعػػػب أنظمػػػة تقيػػػ

يم األىػداؼ تساعد ىػذه اؼبقػاييس علػى وضػع وتقيػ حي  ،ؤسساتىذه اؼب هايت تواجهواحدة من أصعب التحديات ال
ف اؼبعلومػات أ، كمػا عػرب الػزمن ؼبػديرين ودفعهػم كبػو ربسػُت األدا كما تؤدي إذل ربفيز ومكافأة ا  ،االسًتاتيجيةواػبطع 

 .األدا  يبكن أف تكوف مالية وغَت مالية تقييماؼبستخدمة يف 

مػػػن خػػػبلؿ  اـ البػػػاحثُت واؼبهتمػػػُتدا  احملاسػػػبية التقليديػػػة منػػػذ القػػػرف العشػػػرين باىتمػػػلقػػد حظيػػػت مقػػػاييس األو 
: حصػة السػهم مثػلواعتمدت تقليدياً الشركات بشػكل كبػَت علػى مؤشػرات  ،اؼبارلدا  األ ات لتقييماستخدامها كمؤشر 

معػػدؿ العائػػد علػػى  ،(ROI) معػػدؿ العائػػد علػػى االسػػتثمار ،(ROA) األصػػوؿمعػػدؿ العائػػد علػػى  ،(EPS) مػن األربػػاح
 (...اخل.ROEحقوؽ اؼبلكية )

علػى مقػاييس األدا  اؼباليػة فقػع التطػور األدا  بصػورة عامػة تقػدماً ملحوظػاً فلػم يقتصػر  مقػاييس تكما شػهد
وإمبػػػا تضػػػػمن اسػػػػتخداـ مقػػػػاييس غػػػَت ماليػػػػة تركػػػػز علػػػػى جػػػودة اؼبنتجػػػػات واػبػػػػدمات اؼبقدمػػػػة وإرضػػػا  كػػػػل مػػػػن الزبػػػػائن 

ع العديػػد مػػن الوحػػدات كبػػو الػػدمج بػػُت مقػػاييس األدا  اؼباليػػة وغػػَت اؼباليػػة يف ربديػػد النتػػائج اؼبتحققػػة فبػػا دفػػ ،والعػػاملُت
. وقػػػد صػػػاحب ىػػػذا التطػػػور مػػػرور مقػػػاييس األدا  مؤسسػػػةوازبػػػاذ القػػػرارات الػػػيت تعمػػػل علػػػى ربقيػػػق النمػػػو اؼبسػػػتقبلي لل

 دبراحل متعددة يبكن إهبازىا باآليت:

الػػػذي ( ROI) راسػػػتثماالانتشػػػار اسػػػتخداـ مقيػػػاس معػػػدؿ العائػػػد علػػػى صػػػاحبها : مرحلـــة مـــا قبـــل الســـتينيات-1-1
وقػػد  .يم األدا تقيػػبصػػورة كبػػَتة يف عمليػػة  (General Motors)واعتمػػدت عليػػو شػػركة   (Alfred P. Sloan)قدمػػو

 متكػػذلك أنػػو   1929الػػيت نشػػرت عػػاـ ( Leonard Crum)ة سػػراات األكاديبيػػة ومنهػػا دسػػراأوضػػحت العديػػد مػػن الد
ويف العػاـ نفسػو نشػر اؼبػدير اإلداري للوحػدة  ،شػركاتاستخداـ نسبة ىامش الػربح إذل اؼببيعػات كمقيػاس رئػيس ألدا  ال

(Standard Statistics)كتاباً قدـ من خبللو ربليبًل إحصائياً ركز فيو على البيانات احملاسبية اؼبستخدمة غبساب   
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 .1اذ القرارمقاييس األدا  واليت تقدـ أساساً لعملية ازب

مقػػاييس األدا  يف ىػػذه الفػػًتة علػػى ربقيػػق األىػػداؼ اؼباليػػة حيػػ  تأكػػدت سػػيطرة  تركػػز  :مرحلــة الســتينيات-1-2
 ربحالػػػصػػػايف فقػػػد مت اسػػػتخدامو مػػػع مقيػػػاس  ،يف الوحػػػدات األمريكيػػػة (ROI)علػػػى االسػػػتثمار  مقيػػػاس معػػػدؿ العائػػػد 

(NP )ومقيػاس رحبيػػة السػػهم (EPS ) وقػػد انتقػػد الباحػػ   ،وازبػاذ القػػراراتيف التخطػػيع والرقابػػة(David Solomon )
يم أدا  إدارة الوحػدة وحثهػا علػى ربقيػق لتقي (Residual Income)ىذا اؼبقياس واقًتح استخداـ مقياس الدخل اؼبتبقي 

اسػػتخداـ كمػا مت االسػػتعانة هبػذا اؼبقيػػاس يف وضػػع نظػاـ اغبػػوافز واؼبكافػآت اػباصػػة بالوحػدة وقػػد مت   ،القيمػة للمسػػانبُت
 .2اؼبوازنات ألغراض القياس والرقابة وعندئذ دل تكن مقاييس األدا  غَت اؼبالية شائعة االستخداـ يف تلك الفًتة

شػهدت ىػذه اؼبرحلػة تطػوراً ملحوظػاً ؼبقػاييس األدا  اؼباليػة وؿبػدوداً بالنسػبة ؼبقػاييس األدا  : مرحلة السبعينيات-1-3
 (ROI)أف مقياس معدؿ العائد على االسػتثمار 1978قصا  الذي مت إجراؤه عاـ كما أظهرت نتيجة االست  ،غَت اؼبالية

مت ، كمػػا (RI) ومقيػػاس الػػدخل اؼبتبقػػي (NP) صػػايف الػػربحيم األدا  ومػػن مث يػػزاؿ أكثػػر اؼبقػػاييس شػػيوعاً يف تقيػػال  
آت. ويبكػن القػوؿ: إف يف وضع أنظمػة اغبػوافز واؼبكافػ  (EPS)استخداـ العديد من اؼبقاييس األخرى مثل رحبية السهم

الوحػػػدات ركػػػزت يف تلػػػك الفػػػًتة علػػػى اؼبقػػػاييس اؼباليػػػة لػػػؤلدا  واسػػػتخداـ مقػػػاييس األدا  غػػػَت اؼباليػػػة بصػػػورة ؿبػػػدودة يف 
االسػػًتاتيجي ومنهػػا مػػا يتعلػػق بػػإدارة اؼبػػوارد البشػػرية وبعػػض اؼبهػػاـ الصػػناعية وكػػذلك االىتمػػاـ بدرجػػة  عمليػػة التخطػػيع

 .3لى اعبودة ألنو يبثل ميزة تنافسية مهمةإرضا  الزبائن والًتكيز ع
حيػ   ،وجهت االنتقادات يف ىذه اؼبرحلة إذل اؼبقاييس اليت تعتمد علػى الرحبيػة: مرحلة الثمانينات وحىت اآلن-1-4

عمػل الأف االعتماد على ىذه اؼبقاييس قد يدفع بوحدات األعماؿ يف بعض األحيػاف إذل ازبػاذ القػرارات الػيت مػن شػأهنا 
فبػػا أدى االذبػػاه إذل مقػػاييس األدا  الػػيت تعتمػػد علػػى القيمػػة  ،ليػػل القيمػػة احملققػػة للمسػػانبُت يف األجػػل الطويػػلعلػػى تق

يم و العديد من الوحػدات يف قيػاس وتقيػواليت اعتمدت علي( EVA)واليت من أشهرىا مقياس القيمة االقتصادية اؼبضافة 
 ويف وضع نظم اغبوافز واؼبكافآت هبا.اؼبارل األدا  

 1983عػػاـ  (Kaplan & Norton) كمػػا شػػهدت اؼبقػػاييس غػػَت اؼباليػػة لػػؤلدا  تطػػوراً ملحوظػػاً فقػػد اقػػًتح
يم األدا  يشػػتمل علػػى ؾبموعػػة مػػن اؼبقػػاييس الػػيت تعطػػي إدارة الوحػػدة معلومػػات شػػاملة عػػن وضػػع الشػػركة  مػػدخبلً لتقيػػ

 ،العمليػات الداخليػة ،ز علػى رضػا الزبػائنككل وتشمل على مقاييس مالية ومقاييس تشػغيلية غػَت ماليػة مكملػة ؽبػا تركػ
والػيت تشػتمل علػى ( BSC) قدـ الباحثاف مػدخل بطاقػة األدا  اؼبتػوازف 1992التحسُت اؼبستمر. ويف عاـ  ،االبتكارات

 مقاييس مالية. ؛والنمو مالتعلمقاييس  ؛داخليةمقاييس العمليات ال ؛أربع مقاييس: مقياس الزبائن

                                                           
1 Balkcom, J.E. et al., Strategic performance measurement: lessons learned and future directions, Journal of 

Strategic Performance Measurement, April/May, 1997, p22. 
2 Ibid, p23. 

جامعة ، رللة كلية التجارة للبحوث العلمية، احلديثة عمالاألادلداخل ادلقًتحة لقياس وتقييم األداء ادلايل والتشغيلي واالسًتاتيجي يف منشآت منصور،  هبا  ؿبمد حسُت 3
 .271، ص 2002، 1اإلسكندرية، العدد 
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 ايل التقليديةادل األداءيم تقيمقاييس  -2
ف أفهػػذا يػػدؿ علػػى ، 1ال وجػػود لػػو" ونػػإذا كنػػت ال تقػػدر قياسػػو، فإ( يف ىػػذا الصػػدد "Lord Kelvinيقػػوؿ )

   .   نوىي ؾبرد بدائل للتعبَت علو اؼبقاييس الكمية  أف، و واليت تصفالكمية  قاييسوجو ويشمل اؼبمتعدد األاؼبارل  األدا 

يعتػػرب الػػربح اؼبػػربر األساسػػي لوجػػود أي مؤسسػػة ألنػػو يسػػمح ؽبػػا : Net Profit (NP) صــايفمقيــاس الــربح ال -2-1
بتعزيػػػز طاقتهػػػا التمويليػػػة الػػػيت تسػػػتعملها يف توسػػػيع قػػػدراهتا اإلنتاجيػػػة وتطويرىػػػا أو علػػػى األقػػػل اغبفػػػاظ عليهػػػا، وبالتػػػارل 

تعػػويض ومكافػػأة الصػػمود أمػػاـ منافسػػة اؼبؤسسػػات األخػػرى واالسػػتمرار يف النشػػاط، مػػا يعػػٍت أف اؼبؤسسػػة قػػادرة علػػى 
دبوجػب ىػذا اؼبقيػاس  .ة التعامػل معهػااؼببلؾ الػذين سػانبوا يف نشػاطها فبػا يعػزز مػن ثقػتهم فيهػا ويشػجعهم علػى مواصػل

عرب عػػػن سػػػيطرة ىػػػذا سػػػيذ إ، إذل االسػػػتخداـ األفضػػػل للمػػػوارد اؼبتاحػػػة لػػػديها بأفضػػػل الوسػػػائل اؼبمكنػػػة ؤسسػػػةتسػػػعى اؼب
مقػدار الػربح اؼبتحقػق بعػد الفوائػد  ىػومػثبل الػربح الصػايف هػامش ف ،اؼبنافسػة اؼبؤسسة على التكاليف مقارنة باؼبؤسسػات

 .البيعية اإليرادات أوعن اؼببيعات  والضرائب

أف و  ،إذل كثػػَت مػػن االنتقػػادات تػدور معظمهػػا حػػوؿ افتقػػاده إذل الواقعيػػة وعػػدـ الدقػػةىػػذا اؼبقيػػاس  تعػػرضولقػد 
 2:لؤلسباب اآلتيةكذلك و م القيمة للمسانبُت، بالضرورة تعظيتعظيم ىذا اؼبقياس ال يًتتب عليو 

  األمػر الػذي قػػد يػدفع بػػاإلدارة إذل ،يم األدا  يركػز فقػػع علػى األدا  يف األجػل القصػػَتإف الػربح احملاسػيب كمعيػػار لتقيػ -
   ل وذلػك مػن أجػل ربسػُت صػورة األدا ازباذ بعض اإلجػرا ات اػباطئػة ذات التػأثَت السػليب علػى األدا  يف األجػل الطويػ

 يف األجل القصَت.

 يم األدا  ال يوفر اؼبعلومات الكافية عن األسباب اليت أدت إذل ربقيق ىذه النتائج.ستخداـ الربح كأداة لتقيإف ا -

فضػػبلً عػػن تبػػاين آرا    ،يم األدا الػػربح الواجػػب اسػػتخدامو كأسػػاس لتقيػػتبػػاين اآلرا  يف الفكػػر احملاسػػيب حػػوؿ مفهػػـو  -
  حوؿ أسس قياس ىذا الربح.كل من احملاسبُت واالقتصاديُت

وىػػذا بشػػأف التػػدفقات النقديػػة اؼبسػػتقبلية، فاؼبؤسسػػة تفضػػل التػػدفقات النقديػػة اؼبؤكػػدة علػػى غػػَت  يتجػػػاىل اؼبخػػػاطر -
يكػوف ذبػاه اؼبشػروعات عمليػة التقيػيم اؼبؤكدة يف حالة تساوي تلك التدفقات، ففي حالة االعتماد على الربح فاالكبيػاز 

 باؼبشاريع ذات اؼبخاطر اؼبرتفعة. ظر عن اؼبخاطر، يف حُت أف اؼبسانبُت ال يقبلوفاألكثر رحبا بغض الن

يُعػػػد مقيػػاس رحبيػػػة السػػػهم مػػػن اؼبؤشػػػرات شػػػائعة : Earnings per share (EPS) مقيـــاس رحبيـــة الســـهم -2-2
خػػبلؿ الفػػًتة  ؤسسػػةفهػػو يهػػدؼ إذل قيػػاس أدا  اؼببالسػػوؽ اؼبػػارل،  أسػػهمهايػػتم تػػداوؿ  اؼبؤسسػػات الػػيتاالسػػتخداـ يف 

 يف بعض  لكن صايف الربح.: يف حسابو على عنصر يف قائمة الدخل ىوويعتمد  ،اليت تعد عنها التقارير اؼبالية اؼبالية

                                                           
1 Andy Neely, Op. Cit, p14. 

: حوؿ اسبُت القانونيُت االردنيُتعبمعية احملالعلمي اؼبهٍت السادس اؼبؤسبر ، استخدام أسلوب احملاسبة عن القيمة ادلضافة لتقييم األداء ادلايل للشركات األردنيةعطا هللا وراد خليل،  2
 .3، ص 2004 مهنة احملاسبة يف خدمة االقتصاد، عماف،
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األحيػػػاف قػػػد ُتظهػػػر قائمػػػة الػػػدخل البنػػػود غػػػَت العاديػػػة وغػػػَت اؼبتعلقػػػة بالنشػػػاط وكػػػذلك قػػػد تػػػنعكس التغػػػَتات يف الطػػػرؽ 
ة ؤسسػويف ىػذه اغبالػة فػإف اؼب ،)مثػل تغػَت طريقػة تسػعَت اؼبخػزوف( علػى قائمػة الػدخل ؤسسػةاحملاسبية اليت تستخدمها اؼب

علػى  صػايف الػربحسػابو بنػاً  علػى حبتعتمد يف حساب رحبيػة السػهم علػى صػايف الػربح بعػد اسػتبعاد ىػذه البنػود أو تقػـو 
 أف تفصح الوحدة عن العناصر السابقة يف اإليضاحات اؼبتممة للقوائم اؼبالية.

 1حساب مقياس رحبية السهم كما يأيت: ويتم

 العادية القائمة خبلؿ الفًتة األسهمصايف الربح/ اؼبتوسع اؼبرجح لعدد  =(EPS)رحبية السهم 

  االنتقادات منها: رحبية السهم تعرض جملموعة منف مقياس أكما 
و ارتفػػاع يف أدا  األسػػهم، ال يصػػاحبعػػرب بصػػدؽ عػػن حقيقػػة األدا  فقػػد يإف النمػػو يف رحبيػػة السػػهم لػػيس بالضػػرورة  -

أف الوحػدات الػيت ربقػق زيػادة كبػَتة يف معػدؿ مبوىػا مػن  (Stern Stewart) ات الػيت قامػت هبػا شػركةسػراوقد أثبتػت الد
   .2اؼبمكن أف يؤدي ذلك إذل إىدار يف القيمة للمسانبُت

 قائمػة الػدخلف ،رحبيػة السػهمىناؾ بعض أوجو القصور يف إعػداد القػوائم اؼباليػة الػيت تتخػذ أساًسػا غبسػاب مقيػاس  -
وىػػذا مػػا سػػيؤثر علػػى  اؼبػػاؿ اؼبقػػًتض فقػػعرأس وتأخػػذ يف االعتبػػار تكلفػػة  اػباصػػة( األمػػواؿ)اؼبػػاؿ رأس تتجاىػػل تكلفػػة 
 .مدلوؿ صايف الربح

ىذا اؼبقيػاس أحػد مؤشػرات  يعترب: Return On Investment (ROI) راستثماالمقياس معدل العائد على  -2-3
 ،أكانػػت فبتلكػػة أـ مقًتضػػةفيهػػا  ةربقيػػق العائػػد علػػى األمػػواؿ اؼبسػػتثمر  ؤسسػػة علػػىكػػس مػػدى قػػدرة اؼبالرحبيػػة فهػػو يع

ويرجػػع الفضػػل  اؼبسػتثمرة والنتيجػػة اؼبصػػاحبة ؽبػػا. األمػػواؿيػتم تشػػكيل عبلقػػة بػػُت ك التنبػػؤ هبػػذه القػػدرة مسػػتقببًل، فذلوكػ
 .(DuPont)اؼباؿ اؼبستثمر إذل شركة رأس د على يف استخداـ فكرة مقياس الرحبية معرباً عنها يف شكل معدؿ العائ

  ية:االستثمار وفق اؼبعادلة التالويتم حساب معدؿ العائد على 
 اؼبستثمرة األمواؿ إصبارلصايف الربح/  = (ROIاالستثمار )العائد على 

 األصػوؿ تسػيَت ؛اؽبػوامش تسػيَت :وىي ضمنها ملخصة أساسية تأثَتات ثبلث دبعرفة النسبة ىذه ربليل يسمح  
 أوذل الشػركات( DuPont)فشػركة  .3ؽبالسػو  اؼبػرتبع باؼببيعػات اػبػاص األثػر وأخػَتا ؛األصػوؿ دوراف معػدؿ معرفة خاصة
العائػد علػى معػدؿ أف   تػؤثر علػى العائػد علػى االسػتثمار، ويبكػن مبلحظػةالػيت العديد مػن العبلقػات اؼبتبادلػة ميزتاليت 

 وسائل اعبديدة، الية للرأظب، اؼبيزانية المزيج مبيعات اؼبنتجات ر حوؿ التسعَت،دياؼبيتأثر من خبلؿ قرارات االستثمار 

 

                                                           
 .11 ، ص1001، راـ هللا، فلسطُت،  SME Financial Inc، 2، طالتحليل ادلايلفهمي مصطفى الشيخ،  1
 .52 ، صمرجع سابقمقبل علي أضبد علي،  2

3
 Henri Bouquin, Le contrôle de gestion, 4

ème
 édition,  Presses Universitaires de France (PUF), Paris, 1998, p258. 
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 (السػبب والنتيجػة)عبلقػات العديػد مػن المػن  مركػبؤشر اؼب وبالتارلواؼبسائل اؼبالية األخرى،  ،وحجم مبيعات اؼبنتجات
، وخفػػػػض مػػػػن خػػػػبلؿ زيػػػػادة اؼببيعػػػػات السػػػػتثمارسػػػػن العائػػػػد علػػػػى اأف وبدير اؼبػػػػ وبإمكػػػػافاؼبًتابطػػػػة، عناصػػػػر اؼباليػػػػة الو 

 .1األصوؿ خفض التكاليف، أو

 ويتسم ىذا اؼبقياس بالعديد من اؼبزايا منها:
تم حي  ي ،وذلك لسهولة حسابوخصوصا يف اؼبؤسسات الصناعية استخدامًا اؼبارل يعد من أكثر مقاييس األدا   -
ياسة االستثمار اليت تتبعها لى ربديد مدى قباح سكما أنو يساعد ع  ،ج مكوناتو من القوائم اؼبالية اؼبنشورةا ستخر ا

 ة.اؼبؤسس
     مسؤورل أدا  لرفع اؼبستعملة األدوات بُت من قبده إذ ،األقساـ طريق عن حالة التسيَت يف اؼبؤشر ىذا يستعمل -

    ؤشراؼب يصبح حي  وحداهتم، مستوى على البلمركزية القرارات ازباذ لتطوير دفعهم وتشجيعهم يتم الذين الوحدات
 اإلدارةمسؤوليهم ) طرؼ من أدائهم تقييم خبلؽبا من يتم اليت واألقساـ والوسيلة الوحدات مديري ألدا  مقياسا
 .2العليا(
من إيرادات وتكاليف  ة فهو يدمج عناصر الربحأثر ويؤثر يف اؼبركز اؼبارل للمؤسسقياس رقماً وحيداً شامبًل يتاؼبيبثل  -
 .ستثمار يف نسبة واحدةاال
 .صايف الربحمن خبلؿ ربليل ىوامش  ابلية ىذا اؼبقياس للتحليل فبا يساعد على ربديد العوامل اؼبؤثرة فيوق -

 بعض ومنها:الوعلى الرغم من اؼبزايا إال أف ىناؾ بعض أوجو القصور اليت ربد من استخدامو من قبل 
  اذ العديد من القرارات اػباطئة فيما ازببسبب البساطة الكبَتة والسطحية ؽبذا اؼبقياس قد يًتتب على استخدامو  -

 .واليت تؤثر عادة يف حياة اؼبؤسسات لضخامة اؼببالغ اؼبالية اؼبرتبطة هبا األصوؿيتعلق بالتخلص من 
 ؤسسة واليت تكوف قد يؤدي ربقيق معدالت عالية من ىذا العائد إذل زيادة درجة اؼبخاطرة اليت قد تتعرض ؽبا اؼب -

  .باالستدانةًتتبع ؿ اؼبستثمر اؼباؼبارأس عادة مرتبطة ب
 النظمإعدادىا على  سبتثل يفيتم حساب ىذا اؼبقياس من خبلؿ االعتماد على القوائم اؼبالية واليت بدورىا  -
واليت من  ،تؤثر كثَتا على اؼبعٌت الذي تؤديو ـبتلف اؼبقادير احملاسبيةواليت اػباضعة لقواعد قانونية وضريبية اسبية احمل

، األمر الذي يتطلب ألخرىومن دولة  ومن قطاع آلخر إذل أخرى مؤسسةقد زبتلف من ىذه النظم  ،حبينها الرب
 تسويات للبيانات احملاسبية حىت يبكن اؼبقارنة على أساس سليم.ب القياـ
ضيل تف إذلعلى الربح يف األجل القصَت ما يدفع اؼبديرين يركز  ، فاؼبعدؿ3اؼبارل لؤلدا تركيزه على اؼبدى القصَت  -

  واليت االستثمارات، من لكثَت إجحافا ذلك يعتربف، القصَت( األجل)العوائد اؼبؤكدة يف  االستثمارات ذات اؼبردود اآلي
 .طويلة تفوؽ فًتة يف عوائد تدر أغلبها يف

                                                           
1 Susan V. Crosson & Belverd E. Needles, Jr., Managerial Accounting, 8

th
 edition, Houghton Mifflin Company, 

Boston, New York, 2008, p 361. 
 .11-11 ، ص1020-1001، 07 عددال ، جامعة ورقلة، اعبزائر،الباح  ؾبلة ،القيمة خلق منظور من ادلؤسسات أداء قياس دلؤشرات حتليلية دراسةىواري سويسي،  2

3 Susan V. Crosson & Belverd E. Needles, Jr., Op.cit, p361. 
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اسػػػػتخدـ ىػػػػذا اؼبقيػػػػاس لتقيػػػػيم أدا  األقسػػػػاـ داخػػػػل : Residual Income (RI) مقيــــاس الــــدخل ادلتبقــــي -2-4
بسػػبب أوجػػو القصػػور الػػيت صػػاحبت اسػػتخداـ معػػدؿ العائػػد علػػى االسػػتثمار، فعلػػى سػػبيل اؼبثػػاؿ شػػركات  ،اؼبؤسسػػات

اآلف سػػتخدـ الػػدخل اؼبتبقػػي لقيػػاس  (UPS) و (Coca-Cola)و  (General Electric)و (General Motors)مثػػل 
 .1األدا 

  يف "سػػنوايت مػع جنػػراؿ موتػػورز" (Alfred Sloan) أكػػدهفمفهػـو الػػدخل اؼبتبقػي لديػػو تػػاريخ طويػل، وىػػذا مػا 
 ف شػػركة "جنػػراؿ الكًتيػػك" بالواليػػات أ، كمػػا 1920ف جنػػراؿ موتػػورز اسػػتعملت ىػػذه اؼبقاربػػة خػػبلؿ إ" حيػػ  يقػػوؿ:
 .2اىتمت بالدخل اؼبتبقي خبلؿ اػبمسينيات واليت يرجع البعض الفضل ؽبا يف استعمالو" األمريكيةاؼبتحدة 

    االعتماد ىو إلكًتيك" "جنراؿسة مؤس اؼبيداف يف وتطبيقو اؼبؤشر ىذا بروز يف والفضل السبق إرجاع ولعل
 على مؤشر العائد فيها يشهد بدأ اليت الثانية العاؼبية اغبرب عقب هناية األدا  لقياس اؼبؤشر كوسيلة ىذا على

      يف" موتور اؿ"جنر مؤسسة  بو قامت ما عكس على األدا ، تقييم يف ويعرؼ ؿبدودية الذعة انتقادات االستثمار
   آنذاؾ اؼبعروؼ األساسي اؼبؤشر دبعية ثانوي بشكل اؼبؤشر حينما استعملت اؼباضي، القرف من العشرينيات سنوات

 االستثمار. على العائد يف اؼبؤسسات، واؼبتمثل مسَتي أوساط يف شهرتو أوج يف كاف والذي
            أكد حي  االقتصادية، النظرية يف دميق اؼبتبقي دخلال مفهـو أف فنجد النظري، اؼبستوى على أما

      أف هبب وبالتارل ؼببلكها، القيمة تعظيم ىي للمؤسسة االجتماعية اؼبهمة أف على (A.Smith)االقتصاديوف منذ 
     اسم ربت- اؼبؤشر هبذا  ىتما باح  أوؿ أف غَت اؼبملوؾ. اؼباؿرأس القروض و  تكلفة تفوؽ أرباحا اؼبؤسسة ربقق
 .3اؼباضي القرف من الثبلثينات سنوات يف وذلك( Preineichو )ى -األدا  لقياس وكوسيلة اؼبتبقي دخلال

اؼبػػػاؿ اؼبسػػػتثمر، وقػػػد حػػػ  رأس ويبثػػػل الػػػدخل اؼبتبقػػػي الفػػػائض النػػػاتج عػػػن الػػػربح احملاسػػػيب بعػػػد تغطيػػػة تكلفػػػة 
ولػذلك ال بػد أف  ،م القيمػة للمسػانبُتاالقتصاديوف منذ القرف اؼباضي على ضرورة أف تركز الوحدات علػى ىػدؼ تعظػي

ماؽبػػا مػػن اؼبلكيػػة واالقػػًتاض، وىػػو مػػا يبيػػز ىػػذا اؼبقيػػاس عػػن رأس تعمػػل ىػػذه الوحػػدات علػػى ربقيػػق عوائػػد تفػػوؽ تكلفػػة 
 اؼباؿ اؼبقًتض فقع )الفوائد(.رأس اؼبقاييس اليت تعتمد على صايف الربح احملاسيب واليت تأخذ يف اعتبارىا تكلفة 

بػالفرؽ بػُت ، يبكػن التعبػَت عنػو 4لػيس عبػارة عػن نسػبة لكػن يعػرب عػن مبلػغ نقػدياؼبفهػـو فػإف الػدخل اؼبتبقػي وطبقاً ؽبذا 
 5:على النحو اآليت ا،اؼباؿ اؼبستثمر هبرأس صايف ربح التشغيل بعد الضرائب وقيمة التكلفة اؼبتوسطة ل

   (اؼبستثمرة األصوؿ االستثمار )معدؿ اؼبطلوب على العائد على –(= الدخل التشغيلي RIالدخل اؼبتبقي )

                                                           
1   Susan V. Crosson & Belverd E. Needles, Jr., Op.cit, p364. 
2 M. Bromwich & M. Walker, Residual income past and future, Management Accounting Research, 9, 1998, 

p392. 
 .11 ، صىواري سويسي، مرجع سابق 3

4 Susan V. Crosson & Belverd E. Needles, Jr., Op.cit, p364. 
5 Ibidem. 
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رأس إذا كانػػت نتيجػػة الػػدخل اؼبتبقػػي موجبػػاً فإنػػو يبثػػل أرباحػػاً إضػػافية تزيػػد عػػن العائػػد الػػذي يطلبػػو أصػػحاب 
وعلى العكس إذا كػاف الػدخل اؼبتبقػي سػالباً فإنػو  اؼباؿ اؼبقًتض واؼبلكية، وبالتارل فإنو يعكس الزيادة يف ثروة اؼبسانبُت،

 يف ثروة اؼبسانبُت. يعكس البفاضاً 

إف الدخل اؼبتبقي يوفر معلومات ذات قيمة أعلى مقارنة دبعدؿ العائد علػى االسػتثمار، ويبكػن تعظػيم الػدخل 
 اؼباؿ اؼبستثمر، من خبلؿ أحد اإلجرا ين ونبا: رأس اؼبتبقي من خبلؿ زبفيض تكلفة 

بالتوجػػو  ا التصػػرؼ خػػارج نطػػاؽ ربكػػم اإلدارةوقػػد يكػػوف ىػػذ ،اؼبػػاؿ اؼبسػػتثمررأس زبفػػيض اؼبتوسػػع اؼبػػرجح لتكلفػػة  -
 .ناحية اؼبؤسسات اؼبالية ذات الفوائض اؼبالية الضخمة واليت سبنح معدالت فائدة منخفضة عن القروض

ويشًتط يف ىذه اغبالة أف يكوف اعبػز  اؼبمكػن زبفيضػو زائػداً عػن احتياجػات االسػتثمار  ،اؼباؿ اؼبستثمررأس زبفيض  -
  االستثمارات العاطلة كالعقارات.واؼبتمثل يف للمؤسسة

 إف أنبية ىذا اؼبقياس يرجع إذل أسباب عديدة منها:

 طرؼ من الكبَت األثر القرارات ذاتعلى ازباذ  األقساـ بنظاـاليت تعمل  اؼبؤسسات سلوؾ توجيو على يساعد -
 إذل اؼبستويات القرارات ة ازباذسلط تفويض يف وتتوسع تنظيمها يف البلمركزية تنتهج اليت اؼبؤسسات اؼبديرين، ذلك أف

األدا  واغبوافز      قياس نظم يف التفكَت وأف تعيد الداخلية، نظم الرقابة من تغَت أف هبب التنظيمي، اؽبيكل يف األدىن
 اؼبتبقي. الربح ؼبؤشر اغباجة يربر الذي التشغيل األمر عمليات مديري قبل من القرارات ازباذ تضمن حىت
 عوائد. اليت ال تولداإلدارة على التخلص من االستثمارات  استخدامو ؼبساعدة -
، وذلك ألف ىناؾ معدالت ـبتلفة من تكلفة اؼبستثمر اؼباؿرأس يعد أكثر مرونة من مقياس معدؿ العائد على  -

 اؼباؿ يبكن تطبيقها على االستثمارات اليت يًتتب عليها مستويات ـبتلفة من اؼبخاطر.رأس 

، فقػػد لػػوحظ عػػدد قليػػل نسػػبيا مػػن االسػػتخدامات العمليػػة اإلهبابيػػة السػػابقة ؽبػػذا اؼبقيػػاسوبػالرغم مػػن اعبوانػػب 
فقػػع يف اؼبملكػػة اؼبتحػػدة  %20الشػػركات يف الواليػػات اؼبتحػػدة األمريكيػػة و يػػاتكرب فقػػع مػػن   %10أف حػػوارل ذ إلػػو، 

ف الشػػػركات أذلػػػك  ات. فقػػػد واجػػػو ىػػػذا اؼبقيػػػاس بعػػػض االنتقػػػاد1تسػػػتخدـ مقيػػػاس الػػػدخل اؼبتبقػػػي مػػػع مقػػػاييس أخػػػرى
 2:فدا  اؼبارل بدؿ الدخل اؼبتبقي ألاؼباؿ اؼبستثمر لتقييم األرأس تفضل استخداـ مقياس معدؿ العائد على 

 ألقسػاـف معدؿ العائػد علػى االسػتثمار لقسػم يبكػن مقارنتػو مػع العائػد أ أيالعائد على االستثمار عبارة عن نسبة،  -
الدخل اؼبتبقي عبارة عن مقيػاس نقػدي مطلػق مػا يعػٍت  أف ات كلها، يف حُتمع الشرك أوداخل الوحدة الواحدة  أخرى

 ذلك صعوبة اؼبقارنة.
 

                                                           
1 M. Bromwich & M. Walkerf, Op.cit, p391. 
2 COLIN DRURY, Management and Cost Accounting, 8

th
 edition, Cengage Learning EMEA, UK, 2012, p491. 
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لػذلك ترغػب إدارة الشػركات  ،ستخداـ العائد علػى االسػتثمار كمقيػاس لػؤلدا  الشػركةالميل اؼبستخدمُت اػبارجيُت  -

 يف قياس األدا  االقتصادي العاـ للشركة.يف استخدامو حىت يتبل ـ مع اؼبقياس الذي تستخدمو ىذه اعبهات اػبارجية 
خبصػػػم اؼبػػػاؿ مػػػن صػػػايف الػػػربح لػػػدى بعػػػض اؼبػػػديرين علػػػى الػػػرغم مػػػن ظبػػػاحهم رأس صػػػعوبة فهػػػم منطقيػػػة خصػػػم تكلفػػػة 

ويرجػع السػبب يف ذلػك إذل أف النػوع الثػاي مػن التكػاليف يبثػل  ،التكاليف اؼبرتبطة بفوائد القػروض مػن البنػوؾ والػدائنُت
 .1ما يبثل النوع األوؿ تكلفة ضمنية يتعلق بتكلفة الفرصة البديلةتكلفة صروبة بين

ؼبقاييس األدا  اؼبسػتخدمة مػن قبػل الشػركات  1993عاـ  (.Drury et al) وقد أثبتت نتائج االستطبلعات اليت قاـ هبا
 اؼبتبقي. اؼباؿ اؼبستثمر على مقياس الدخلرأس عدؿ العائد على ؼبوجود تفضيل قوي  إذليف اؼبملكة اؼبتحدة 

ائػد علػى حقػوؽ اؼبلكيػة اعترب مقيػاس الع :Return On Equity (ROE) مقياس العائد على حقوق ادللكية-2-5
صػف العبلقػة بػُت ياستخداما من طػرؼ احملللػُت اؼبػاليُت لفػًتة طويلػة باعتبػاره مقياسػا متكػامبل  األكثرمن بُت اؼبؤشرات 
سػػتخدـ لقيػػاس مقػػدار ي مؤشػػر اؼبردوديػػة اؼباليػػة. أواػباصػػة،  األمػػواؿعلػػى  باسػػم العائػػد أيضػػاؼ ر  ع ػػيػُ و العائػػد واؼبخػػاطرة، 

كمػردود   أمػواؽبم، وبالتػارل معػدؿ الػربح الصػايف الػذي هبنيػو اؼبسػتثمروف مػن اسػتثمار الربح اؼبتحقق من حقػوؽ اؼبسػانبُت
 . 2اؼبستثمرين أمواؿيف توظيف  اإلدارة، فبا يدؿ على كفا ة أمواؽبمعن ـباطرهتم توظيف 

 3ية:وفق اؼبعادلة التال حقوؽ اؼبلكيةويتم حساب معدؿ العائد على   
 صايف الربح/ القيمة الدفًتية غبقوؽ اؼبلكية = (ROE) حقوؽ اؼبلكيةالعائد على 

اؽبوامش  :ربقيق معدؿ العائد على اؼبلكية من خبلؿكبتاج لفهم دوافع  فأننا( DuPont)حسب نظاـ   
 .4على عائد على حقوؽ اؼبلكيةأ إذلوالرفع العارل اليت تؤدي كلها  ؛ؤلصوؿلاالستخداـ الفعاؿ  ؛العالية
ROE =) /صايف اؼببيعات/ صايف اؼببيعات(×)حقوؽ اؼبلكية إصبارلصايف الربح( 
ROE =) /(حقوؽ اؼبلكية إصبارل)صايف اؼببيعات/ ×) صايف اؼببيعاتصايف الربح 
ROE =) /(األصوؿ إصبارل/ األصوؿ إصبارل)×(حقوؽ اؼبلكية إصبارلات/ )صايف اؼببيع×) صايف اؼببيعاتصايف الربح 
ROE =) /(حقوؽ اؼبلكية إصبارل/ األصوؿ إصبارل)×(األصوؿ إصبارل)صايف اؼببيعات/ ×) صايف اؼببيعاتصايف الربح 
ROE = ىامش الربح الصايف  األصوؿمعدؿ دوراف مضاعف حقوؽ اؼبلكية 
الصايف مفيد يف قياس الرحبية اليت تبُت قدرة اؼبؤسسة على ربقيق  ىامش الربح (:NPMىامش الربح الصايف ) -

عرفنا قيمة الربح الناتج من صايف تالربح الصايف ىامش اليت تقـو هبا، حي  أنو نسبة  األنشطةالربح من خبلؿ 
 ؤسسة على مدى قدرة اؼب تدؿالربح الصايف ىامش الصافية للمبيعات، كما أف نسبة  اإليراداتمن اؼببيعات أو 

 
                                                           

 .57 ، صمرجع سابقمقبل علي أضبد علي،  1
 .11 فهمي مصطفى الشيخ، مرجع سابق، ص 2

3
  Jonathan Berk et al., Fundamentals of Corporate Finance, 2

nd
 edition, Pearson Education, Boston, 2012, p37.  

4  Ibid, p38. 
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 األنشطةوالنفقات حىت تلك احملققة من  اإليراداتبعُت االعتبار صبيع  تأخذللتحكم والسيطرة على تكاليفها كوهنا 

ف ىذه النسبة تعترب وسيلة جيدة للمقارنة بُت اؼبؤسسات اؼبتخصصة بنفس الصناعة أو يف صناعات أاالستثنائية، كما 
 . ـبتلفة ؼبعرفة أي ؾباؿ ىو مربح أكثر

 1سب بالعبلقة:رب  
 ( = صايف الربح/ صايف اؼببيعاتNPMىامش الربح الصايف )

  .لؤلصوؿ األفضلى االستعماؿ ، حي  يدؿ علاألصوؿ إنتاجيةويسمى  (:ATO) األصولمعدل دوران  -
 2يقاس بالعبلقة التالية:  

 األصوؿ إصبارل/ صايف اؼببيعات= (ATO) األصوؿمعدؿ دوراف 
اؼبلكية  أمواؿما يعرؼ بالرافعة اؼبالية اليت تقيس اؼبخاطر اؼبتعلقة باستخداـ  أو (:EMمضاعف حقوق ادللكية ) -

مفهـو الرفع اؼبارل  إذلاؼبارل  األدبالعديد من الكتاب والباحثُت يف ؾباؿ  أشارماؿ الشركة، فقد رأس ضمن ىيكل 
ف الرفع اؼبارل مرتبع أ أيهم فبتازة، سأ أويف شكل قروض  تكوفقد اليت الغَت بتكاليف ثابتة و  أمواؿنو استخداـ بأ

ارل، ويصبح الرفع اؼبارل هبيكل سبويل الشركة، فكلما زاد االعتماد على اؼبصادر اػبارجية للتمويل تزداد درجة الرفع اؼب
 االقًتاض، واذا دل تنجح الشركة يف أمواؿاؼبقًتضة دبعدؿ يزيد عن تكلفة  األمواؿذا استطاعت الشركة استثمار إفعاال 
 التمويلي.  هاكرب فبا يعٍت فقداف ميزة استخداـ الرفع اؼبارل هبيكلأكرب وربقق خسارة أستتعرض ػبطر  فإهناذلك 

ليها من التزامات مالية للغَت، ف الرفع اؼبارل يؤثر سلبا على مرونة الشركة يف دفع ما عأ( على Reichكد )أ
جل توفَت أخاصة يف ؾباؿ البح  والتطوير من فيض مصروفاهتا و الشركة بتخ إدارةف ارتفاع مستوى الرفع اؼبارل يلـز أو 

يتم قياس ، حي  3مستقببل اإلنتاجيةالسيولة ػبدمة الديوف وىذا ما ينعكس سلبا على اؼبركز التنافسي للشركة وكفا هتا 
 4مضاعف حقوؽ اؼبلكية بالعبلقة التالية:

 / حقوؽ اؼبلكيةاألصوؿ إصبارل= (EM) مضاعف حقوؽ اؼبلكية
يبكن أف تفسر الدائنُت اؼباليُت، تقيس مدى نفوذ اليت يف نسبة الدين فقع االختبلؼ  مضاعف حقوؽ اؼبلكية ىوو 

 5اليت يتم سبويلها عن طريق الديوف، ربسب بالعبلقة التالية:على أهنا نسبة أصوؿ الشركة 
 األصوؿ إصبارلالديوف/  إصبارلنسبة الدين )اؼبديونية(= 

 6على النحو التارل: هايتم التعبَت عن اؼباؿ،رأس ىيكل لتقييم اؼببل ة و  أداةتعترب  ةياؼبال ةفعاالر  ةسبن

                                                           
 .212 ، ص1001مبارؾ، الدمبارؾ، دالعربية اؼبفتوحة يف ال األكاديبية، منشورات التحليل ادلايلوليد ناجي اغبيارل،  1
 .11 فهمي مصطفى الشيخ، مرجع سابق، ص 2
للعلـو االقتصادية  األنبار، ؾبلة جامعة ادلسامهة األردنيةت : دراسة يف عينة من الشركااألسهمالعالقة بني الرفع ادلايل وعوائد الياس خضَت اغبمدوي و فائز ىليل سريح الصبيحي،  3

 .210 ، ص1021، 1، العدد 1اجمللد العراؽ، ، واإلدارية
، 1001، 1د العدجامعة ورقلة، اعبزائر، ، ؾبلة الباح ، دراسة حالة جملموعة من البنوك اجلزائرية-ادلؤسسات ادلصرفية أداءتقييم و ؿبمد صبوعي قريشي،  ؿبمد صبوعي قريشي 4
 .12ص

5 http://www.investopedia.com/terms/d/debtratio.asp 
6 http://www.investopedia.com/terms/l/leverageratio.asp 
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 اؼبلكية/ حقوؽ الديوف إصبارلالرافعة اؼبالية= 

      اؼبؤسسة، اتتبعه اليتالتمويلية  السياسة نتائج دمجي أنو حقوؽ اؼبلكيةالعائد على معدؿ ف من عيوب إومع ذلك ف
        اتدفعه اليت الفوائد ؾبموع يف ةواؼبتمثل اؼبقًتضة األمواؿ فةتكل ضمنتلربح بعد الضريبة يصايف ا أف بذلك ونعٍت
    ؾبموع تتضمن ال حقوؽ اؼبلكية أف حُت يف اؼبالية، اؼبصاريف حساب ضمن تدرج الفوائد ذهى ا،ؼبقرضيه اؼبؤسسة
 .1اؼبؤسسة قروض

مػػن مؤشػػرات  األصػػوؿيعتػػرب العائػػد علػػى  :Return On Assets  (ROA) صــولاألمقيــاس العائــد علــى  -2-6
 إذلف ىػػذا اؼبعػػدؿ يشػػَت أ، دبعػػٌت األربػػاحتوليػػد ل ألصػػوؽبا يف رصػػد مػػدى اسػػتغبلؿ الشػػركة األنبيػػةالتشػػغيلي ذات  األدا 

اؼبسػتخدمة  األصػوؿتعتمػد بشػكل كبػَت علػى نػوع الصػناعة وحجػم فالنسػبة ، أصػوؽبامدى رحبية الشػركة بالنسػبة جملمػوع 
 ، وبالتارل تستخدـ للمقارنة بُت الشركات يف القطاع.نتاجاإليف 

اؼبستثمرة )اؼبادية، اؼبالية، الفكرية( لتحقيق عائد مناسب  األصوؿيقيس كفا ة استخداـ  األصوؿفمعدؿ العائد على 
الكف   خداـستالشركة مسؤولية اال إدارة. وبالتارل يقع على عاتق األصوؿيربر التكاليف اػباصة باالستثمار يف ىذه 

 ومسؤولية التمويل للحصوؿ عليها.  األصوؿلتلك 
 ، من خبلؿ العبلقة التالية:األصوؿيقاس العائد على 

 األصوؿ إصبارلصايف الربح/  = (ROA)العائد على األصوؿ 
تربع بُت نسبيت ض يف العائد على األصوؿ حي  ( يف بياف أسباب االرتفاع أو االلبفاDuPont)وتستخدـ معادلة 

ؼبعرفة أوجو القصور  القوائم اؼباليةلتحليل أكرب قدر من بنود  ةومعدؿ دوراف األصوؿ يف طريق الصايف امش الربحى
 ، كما يلي:مستقببًل أو أوجو التفوؽ حملاولة تعزيزىا فاديهاحملاولة ت

 معدؿ دوراف األصوؿ×  الصايف ىامش الربح=  (ROA)العائد على األصوؿ 
، كما يتم ربليل بنود ود اؼببيعات من كميات وأسعار بيعح من إيرادات وتكاليف وكذلك بنويتم ربليل بنود األربا 

 األصوؿ من أصوؿ ثابتة ومتداولة للوصوؿ من ىذه اؼبنظومة لؤلسباب اليت تزيد من كفا ة العائد على األصوؿ.

 القيـمة خلقة على ادلايل ادلرتكز  األداءلتقييـم  حلديثةلنمـاذج االعلمي ل التأصيلادلطلب الثالث: 
ولػػيس احملاسػػيب  االقتصػػادينتيجػػة للػػدور اعبديػػد الػػذي تضػػطلع بػػو اإلدارة اؼباليػػة باؼبؤسسػػة واؼبتمثػػل يف التقيػػيم 

للنظػػر بػػػأفق أبعػػد، أصػػػبح لزاًمػػا عليهػػػا أف تػػػتخلص مػػن النمػػػوذج احملاسػػيب التقليػػػدي الػػػذي يركػػز علػػػى الػػربح الػػػذي يبثػػػل 
اؼبػػارل، وىػػذا مػػا تطلػػب ربػػدي  أدوات ووسػػائل القيػػاس الػػيت  األدا بللػػو تقيػػيم مقياسػػا مشػػوىا للقيمػػة وال يبكػػن مػػن خ
 مػداخل أهنػا حيػ  اؼبفهػـو ىػذا حداثػة عدـ من الرغم وعلى، "القيمة خلق"ترتكز على القيمة، والذي ذبسد يف مباذج 

  حػدده فقػد .البػاحثُت قبػل مػن عواسػ باىتمػاـ حظيػت أهنػا إال القيمػة، أسػاس علػى اإلدارة منػاىج مػن اشػتقت
(Leahy) ومقاييس تيجي،ااالسًت  التخطيع بُت التكامل منظور من اؼبسانبُت ثروة يف الزيادةع لتتب مدخل" أنو على  

                                                           
1 Françoise GIRAUD et al., Contrôle de Gestion et Pilotage de la Performance, 2

ème
 édition, Gualino éditeur, 

EJA, Paris, 2004, p78. 
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 ثػروة زبلػق الػيت األنشػطة وتعزيػز قيػاس مبػدأ تضػمُت علػى اأكػد فقػد (Martin & Petty) اأمػ آت".واؼبكافػ األدا 
 وفقػا اإلداري األسػلوب "جػوىر أنػو(Simms) لػو  وينظػر القيمػة. أسػاس علػى اإلدارةئ مبػاد ضػمن مػن للمسػانبُت
  .1"اؼباؿرأس  تكلفة تزيد عن ئدعوا بإنتاج اؼبسانبُت ثروة لتعظيم الشركات قيادة لفلسفة

ارتػبع  اؼباليػة للنظريػة العػاـ اإلطػار علػي يرتكػزاؼبؤسسػات  إلدارة مػدخل ىػو القيمػة خلػق فمػدخل عليػو وبنػا 
  اغبكػم يػتم حبيػ ، اؼبؤسسػاتب القػرارات عصبيػ وبكػم الػذي األساسػي اؼبعيػار ووذلك جبعل ،ؤسسةهبدؼ تعظيم قيمة اؼب

القيمػة تعتػرب أكثػر متانػًة  خلػقف مؤشػرات أو كمػا . اؼبسػانبُت ثػروة تعظػيم يف مسػانبتو ىمػد خػبلؿ مػن قػرار أي علػي
   ديات االنتقالية.وارتباطًا مع التقييم وحىت يف حالة عدـ وجود أسواؽ مالية فيما ىبص االقتصا

 

 القيـمة لقاخللفيـة النظرية خل-1
 

يف الدوؿ االقبلوساكسونية، وقد ظهر يف السنوات األخَتة كهدؼ أساسػي واعبديػد  خلق القيمةعرؼ مفهـو 
اػباصػػػة بػػػػ  1998( التقػػػارير السػػػنوية اؼبنشػػػورة سػػػنة 1/3بالنسػػػبة ؼبسػػػَتي كربيػػػات اؼبؤسسػػػات العاؼبيػػػة، حيػػػ  أف ثلػػػ  )

( 2/3القيمػة، والشػي  نفسػو بالنسػبة لثلثػي )خلػق صػناعي وذبػاري يف فرنسػا تتمحػور كلهػا حػوؿ مصػطلح  ؾبمع 100
 .2(Europe Stoxxاجملمعات األوربية اؼبسعرة يف السوؽ اؼبارل باؼبؤشر )

ا بعػػػد انفصػػػاؿ اؼبلكيػػػة عػػػن يرتكػػػز علػػػى اؼبػػػدخل التعاقػػػدي بػػػُت اؼبػػػبلؾ واؼبسػػػَتين باؼبؤسسػػػة وىػػػذإذف فهـو اؼبفػػػ
عتػػرب مػػن اؼبسػػائل اؼبعقػػدة علػػى مسػػتوى السػػاحة اؼباليػػة، كمػػا ال يعتػػرب وي .وىػػو اؼبعػػرب عنػػو يف إطػػار نظريػػة الوكالػػة يَتالتسػػ

 اؼبػاؿ رأس " وىػو يعرفػو بأنػو" االقتصػاديربت اسم "الربح  1890( سنة Alfred Marshallمفهوما حديثا فقد تناولو )
( فقػد تنػػاوؿ Donaldson Brownأمػا ) .3اؼبػػاؿ"رأس ثمار وتكلفػة اؼبسػتثمر مضػروب يف الفػػارؽ بػُت العائػػد علػى االسػػت

اؼبػاؿ، لكػن رأس إف ىدؼ التسيَت ليس بالضرورة ربقيق مردوديػة عاليػة علػى بقولو: " 1924اؼبفهـو يف مقاؿ كتبو سنة 
 . 4اؼباؿ اإلضايف اؼبطلوب"رأس ق ربح على األقل مساو  لتكلفة يحقبتأكثر من ذلك ضماف مبو يف النشاط 

يعػػاا األمػػور  احملػػور األساسػػي يف مناقشػػات اؼبسػػَتين واحملللػػُت اؼبػػاليُت ذلػػك ألنػػو خلػػق القيمػػةفأصػػبح موضػػوع 
عػػن قػػرارات  ةالناذبػػالقيمػػة تركػػز علػػى عنصػػر اؼبردوديػػة )العائػػد(  خلػػق، وصبيػػع اؼبػػداخل الػػيت تتبػػٌت بػػاألدا  اؼبػػارلاؼبتعلقػػة 

 اؼبػارل األدا ، ومػن ىنػا فإنػو ال يبكػن اغبكػم علػى عن قػرارات التمويػل ةالناذب تكلفة األمواؿ )اػبطر(االستثمار وعنصر 
 سالفي الذكر باعتبارنبا احملددين لقيمة اؼبؤسسة.العودة إذل الفرؽ بُت العنصرين مؤسسة إال بلل

 

                                                           
 .43 ، صمرجع سابقحاؿ،  إبراىيم ضبزة القادر عبد نيفُت 1

2  Jaques Richard, Becom Simons et associés, Secafi Alpha et associés, Analyse financière et gestion des groupes, 

éditions Economica, Paris, 2000, p326. 
3  Denis Dubois, la création de valeur, IEF, Paris, 2000, p4. 
4
 Christian Hoarau & Robert Teller, Création de valeur et management de l’entreprise, éditions Viubert, Paris, 

2001, p7.  
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  القيـمة خلقأسباب تطور مفهـوم  -2

يف العناصػر التاليػة  ذكرىااؼبفهـو كباوؿ  ذبدر اإلشارة إذل أف ىناؾ العديد من العوامل اليت أدت إذل تطور ىذا
 ، كما يلي:حصرىاال 

 

شهدت السنوات األوذل من القرف اؼباضي بروز مداخل التقييم : للمؤسسة التحوالت يف البيـئة االقتصادية-2-1
، خلق القيمةطورت لتتبل ـ وما يبليو السوؽ، وذبنبا لكل اؼبؤشرات اليت تعتمد على التقييم احملاسيب وحده ظهر مفهـو 

 .1اؼبؤسسة اسًتاتيجيةأدت إذل إعادة ربديد مكانة ودور اؼبساىم يف   (OPA)كذلك اغبركة الواسعة لعروض الشرا  
يف السنوات األخَتة من القرف اؼباضي يبلحظ االنتشار الكبَت لظاىرة تدويل أنشطة : التمويـلالعولـمة و -2-2

ة وظهور صيغ جديدة للتمويل، فاؽبيكل اؼبارل للمؤسسة أصبح ىبضع اؼبؤسسات، ما أدى إذل تطور اؽبندسة اؼبالي
االندماج اليت تتبناىا اؼبؤسسات سعيا منها لتحقيق  اسًتاتيجياتؼبنطق آخر ـبتلف عما كاف سائدا من قبل بسبب 

)اؼبستثمر  بسبب ىيمنة ىذه اؼبؤسسات خلق القيمةاؽبيمنة الكاملة على األسواؽ العاؼبية، ما أدى إذل بروز مفهـو 
 .اؼبؤسسي(

أدى ارتفاع أسعار الفائدة يف سنوات الثمانينات إذل تسارع وتَتة اؼبنافسة بُت اؼبتعاملُت : احلـاجة إىل األموال-2-3
اؼباؿ، ما صعب من عملية اغبصوؿ على األمواؿ حبرية أكرب، رأس االقتصاديُت اػبواص منهم والعموميُت يف سوؽ 

الطويل واؼبعرب على إليو لتحقيق االستقرار اؼبارل خبلؿ اؼبدى  مُ ك  بح  عن معيار ربت  األمر الذي جعل اؼبؤسسات ت
من الناحية اؼبالية على ضماف حقوؽ الدائنُت، فيتم يف الوقت اغبارل تصنيف اؼبؤسسات يف األسواؽ قدرة اؼبؤسسة 

 .خلق القيمةالعاؼبية حسب معايَت 
يف الوقت الراىن دل يعد سهل التحقيق بل ال يتم إال بإتباع  القيمةخلق : ادلسيـر أيديولوجيةالتغيـر يف -2-4

جد معقدة يف صبيع اؼبستويػات باؼبؤسسة )العليا والدنيا(، فاؼبؤسسة دل تعد عبارة عن تلك العلبة السودا   اسًتاتيجيات
 كيػر اؼبسَت اغبػارل للنظراؼبغلقة، بل ىي منفتحة على ؿبيطها من خبلؿ مدخبلتو وـبرجاهتا فيو، ما أدى إذل تطور تف

لضماف استمرار اؼبؤسسة يف السوؽ على اؼبدى ( األجل)ىدؼ طويل  خلق القيمةتحقيق ىدؼ بعد، وذلك ببأفق أ
 الطويل وبالتارل اغبصوؿ على أكرب قدر من اؼبكافآت. 

 القيـمة خلقنتـائج تطور مفهـوم -3

 ما يلي: خلق القيمةنتج عن تطور مفهـو  
تركز على اؼبردودية  اتة الثمانينات اؼبؤسسلقد جعلت التطورات اليت حدثت يف هناي: على ادلردوديةالًتكيـز -3-1

تحديد لنظرًا الرتفاع معدالت الفائدة يف تلك الفًتة، ونتج عن ذلك إعادة النظر يف مردودية اؼبؤسسة يف ؿباولة 
 ييس اؼبردودية وتعددىا بسبب ظهور منتجات مالية العناصر األساسية لزيادهتا. باؼبوازاة شهدت نفس الفًتة مبو ؼبقا

                                                           
  Offre Publique d’Achat 
1  Christian Hoarau & Robert Teller, Op.cit, p3.  
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على اؼبردودية باعتبارىا إضافة لعنصر اػبطر احملددين لقيمة دا  اؼبارل األ، ومن ىنا زاد الًتكيز يف عملية تقييم 1جديدة
 اؼبؤسسة.

 ؼبلكيةاأمواؿ ف ليست ىي تكلفة الديوف فقع، أل خلق القيمةتكلفة األمواؿ يف ظل : اج تكلفـة األموالإدمـ-3-2
التكلفة، باعتبار السهم أصل ذو خطر وحاملو يطلب معدؿ مردودية مرتفع، ففي حالة البفاض  ليست مورد عدمي

ف سلوكهم يف السوؽ يتغَت من خبلؿ توجهم إذل قطاع آخر قادر على تقدمي إردودية اليت وبققها اؼبسانبوف فاؼب
 مردودية أعلى. 

إف تغػَت مبػع ازبػاذ القػرارات علػى مسػتوى اؼبؤسسػة وسػبل إدارهتػا مػن خػبلؿ مػا : ؤسسـةادل التغيـر يف منط إدارة-3-4
إدمػاج سػلطة اؼبسػانبُت وبػاقي  يسمى يف الوقت الراىن حوكمة الشركات أعطى لعملية التسيَت شفافية أكرب من خبلؿ 

يػػػة والػػػيت ميػػػزت السػػػنوات الشػػػركا ، وىػػػذا بسػػػبب االضػػػطرابات والفضػػػائح اؼباليػػػة اؼبسػػػجلة علػػػى مسػػػتوى األسػػػواؽ العاؼب
األخػَتة، حيػػ  أف إفػػبلس العديػػد مػن الشػػركات العاؼبيػػة واجملموعػػات الكػربى قػػد سػػارع بإظهػػار مػدى أنبيػػة ىػػذا اؼبفهػػـو 

مسػػػانبُت، مسػػػَتين، ة )وضػػػرورة تطبيقػػػو يف اؼبؤسسػػػات بالصػػػورة الػػػيت زبػػػدـ مصػػػاحل صبيػػػع األطػػػراؼ الفاعلػػػة يف اؼبؤسسػػػ
 دائنوف...(.

 القيمة لقة خلادلقاييس ادلالي-4
ومبػاذج التقيػيم اؼباليػة،  االسػًتاتيجيةمباذج التقيػيم  :نبا يف ؾبموعتُت خلق القيمةعموما يبكن تصنيف مقاييس 

فػػػػاألوذل تسػػػػتند إذل مفهػػػػومُت أساسػػػػُت نبػػػػا األدا  اؼباضػػػػي واألدا  اؼبسػػػػتقبلي دوف االىتمػػػػاـ بالقيػػػػاس الكمػػػػي، عكػػػػس 
ف اؼبقػاييس أفنجػد  مػن عػدمها. خلػق القيمػةؼبعرفػة قػدرة اؼبؤسسػة علػى  الكمػي القيػاساؼبقاييس اؼباليػة الػيت تعتمػد علػى 

فبارسػات كربيػات الشػركات  أواليػة اؼب األدبيػاتاؼبتزايػدة سػوا  يف  وأنبيتهػافتنػوع ىػذه اؼبقػاييس  ػبلق القيمة وفَتة.اؼبالية 
( …SVA, EVA, MVA, CFROI) لػػق القيمػػةقػػاييس اؼباليػػة ػباؼبف ـبتلػػف أكمػػا   كػػاف يف سػػياؽ ىيمنػػة القيمػػة.

يبكػػن تقسػػيم  نػػوإ( فCMAحسػػب )و ، 2والتوجػػو كبػػو التػػدفقات النقديػػة األربػػاحبعيػػدا عػػن  اإلدارةحاولػػت ربويػػل تركيػػز 
 3على النحو التارل: خلق القيمةقياس لاؼبؤشرات اؼبالية 

، وىػػي مقػػاييس األمػػواؿجانػػب تكلفػػة  إذلاؼبصػػححة  اؼبقػػاييس احملاسػػبية، الػػيت تسػػتخدـ البيانػػات احملاسػػبية -
 داخلية ػبلق القيمة.

 .ليت تستخدـ بيانات السوؽ اؼباليةاؼبقاييس ا -

                                                           
1
 Bulletin COB, création de valeur actionnariale et communication financière, n° 346, Bourse de Paris, Mai 

2000, p5.  
2 Dimitrios I. Maditinos et al., Economic Value Added (EVA

®
). Is it really the best performance  measure?, A 

Review of the Theoretical and Empirical Literature. The case  of Athens Stock Exchange (ASE), p02,  available 

from: http://abd.teikav.edu.gr/articles_th/EVA.pdf, accessed December 19, 2016.  
3 Laurent Cappelletti & Djamel Khouatra, Concepts et mesure de la création de valeur organisationnelle, 

Comptabilité - Contrôle – Audit, Tome 10, Vol. 1, Juin 2004, p135. 

http://abd.teikav.edu.gr/articles_th/EVA.pdf
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 . بيانات احملاسبية والقيم السوقيةاؼبقاييس اليت ذبمع ال -

العائػػػد ومسػػػتوى العبلقػػػة الوثيقػػػة بػػػُت مقػػػدار  إذلاؼبقػػػاييس احملاسػػػبية ػبلػػػق لقيمػػػة تسػػػتند : ادلقــــاييس احملــــاسبية -4-1
 اؼبالية، ومن اىم مؤشراهتا:عن قرارات  أاؼبخاطرة اليت تنش

قػػاـ العديػػد مػػن اؼبمارسػػُت واحملللػػُت اؼبػػاليُت ومكاتػػب االستشػػارة : (EVA) القيـــمة االقتصــادية ادلضـــافة -4-1-1
القيمة تعاا الضعف اؼبرتبع بالطرؽ التقليديػة والػيت ال يراعػى فيهػا عنصػر خلق بعرض العديد من الطرؽ اغبديثة لقياس 

الػػيت تعتػػرب منتجػػاً فبلوكػػاً ويبلػػك  (Economic Value Added)ومػػن ىػػذه اؼبػػداخل القيمػػة االقتصػػادية اؼبضػػافة اػبطػػر، 
علػى تطػوير مبػوذج  أقػدمت(، وىػي شػركة استشػارية مسػجلة يف نيويػورؾ Stern Stewart & Coبػرا ة ابتكػاره شػركة )

وبنظػػرة متأنيػػة  ؼباليػػة للقيمػػة االقتصػػادية اؼبضػػافة".ت اسػػم "نظػػاـ اإلدارة اربػػىػػذا اعبديػػد وتسػػوؽ اؼبؤشػػر  الػػدخل اؼبتبقػػي
للقيمػػة االقتصػػػادية اؼبضػػػافة قبػػػد أهنػػا ال زبتلػػػف كثػػػَتاً عػػػن مفهػػـو ظػػػل سػػػائداً لفػػػًتة طويلػػة يف األوسػػػاط احملاسػػػبية، وىػػػو 

بعػػ   إعػػادةنػػو ألػػذلك ينظػػر لػػو الػػبعض علػػى اعبديػػد، مفهػػـو الػػدخل اؼبتبقػػي أعيػػد تغليفػػو وتسػػويقو ربػػت ىػػذا االسػػم 
 ـ علػى د  نػو قُػأعػبلوة علػى  ،علػى اؼبسػتوى النظػري إبػداع أيف اؼبػدخل اعبديػد ال وبمػل أ، حي  األوؿللنموذج  وإحيا 

بواسػطة شػركة "جنػراؿ موتػورز" يف العشػرينات مػن القػرف اؼباضػي و مت اسػتخدام الػذي ضو  قصور مدخل الدخل اؼبتبقي
مػدخل الػدخل  .االسػتخداـ ؾبػاؿ يف يكمػن اؼبػدخلُت بػُت . ولكػن الفػرؽمنػوكة "جنػراؿ إلكًتيػك" يف اػبمسػينات وشػر 

 داخليػة،ال صػاريفاؼب حسػاباتو يف يأخػذ كمػا وحػداهتا، دبختلػف للشػركات الػداخلي األدا  لتقيػيم كػأداة يعػد اؼبتبقػي
 ،للشػركة واػبػارجي الػداخلي األدا  لقيػاس أداة فهي اؼبضافة االقتصادية القيمة مدخل اأم ،ضئللفا مقياس فهو ولذلك
وقػد دفػع ازديػاد اسػتخداـ القيمػة  .للنػاتج مقيػاس فهػو وبالتػارل اؼبسػتثمر اؼبػاؿرأس  تكلفػة االعتبػار بعػُت يأخػذ لػذلك

التنبػػؤ بػػأف القيمػػة االقتصػػادية  إذل 1995االقتصػػادية اؼبضػػافة ورشػػة عمػػل معهػػد احملاسػػبُت القػػانونيُت األمريكػػي يف عػػاـ 
(، فنجد أف القيمة االقتصادية اؼبضافة انتشرت بشػكل واسػع wool streetاؼبضافة ستحل ؿبل رحبية السهم يف تقارير )

منشػأة أعمػاؿ يف  13069حػوارل بلغ عدد اؼبؤسسات اليت تبنت ىذا اؼبفهـو  1997يف اآلونة األخَتة، فإذل غاية سنة 
نسػػػا، وحػػػوارل منشػػػأة أعمػػػاؿ يف فر  1207منشػػػأة أعمػػػاؿ يف بريطانيػػػا،  1519منشػػػأة أعمػػػاؿ يف كنػػػدا،  499أسػػػًتاليا، 

 ,Coca-Cola, AT&T) العديػد مػن الشػركات مثػل: قامػتوقػد  .1مليوف منشأة أعماؿ يف الواليػات اؼبتحػدة األمريكيػة

Quaker Oats, Briggs & Stratton, CSX, and Toys R Us)  لقػرارات  القيمػة االقتصػادية اؼبضػافةبػالتحوؿ كبػو
 .2واألقساـاؼبديرين  أدا تقييم  ،األعماؿاؼباؿ، دمج رأس زبصيص  إعادةاالستثمار، 
ف أ( Hostettler، فيما يرى )3مارل أدا مقياس  أهناىو  أوسعمفهوما  (Dierks & Patel)عند كل من  قياسوازبذ اؼب

 تسمح  آلية مالية واليت من اؼبمكن استخدامها لزيادة ؾبمل العوائد للمستثمرين، إالالقيمة االقتصادية اؼبضافة ما ىي 
                                                           

 .10، ص 2008 ، مذكرة ماجستَت، جامعة سطيف، اعبزائر،صيدال دراسة حالة مؤسسة يف تقييم األداء ادلايل للمؤسسة: EVA ادلضافة االقتصاديةدور القيمة ضامن وىيبة،  1
2
 Madan Lal Bhasin, Economic Value Added and Shareholders’ Wealth Creation: Evidence from a Developing 

Country, International Journal of Finance and Accounting, 2 (4), 2013, p187. 
3
 Dierks, P. A. & A. Patel., What is EVA, and how can it help your company?, Management Accounting, 79 (5),  

1997, p52.
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على أنو "الربح ( Alfred Marshall)الذي عرفو  االقتصاديبالربح  ترتبطااليت و اؼباؿ اؼبستثمر، رأس افأة بقياس مك

القيمة من طرؼ اؼبؤسسة  خلق. يتبُت من ىذه العبارة أف 1اؼباؿ اؼبستثمر"رأس اؼبتاح للمسانبُت بعد خصم مكافأة 
جلة يف احملاسبة اؼبتعلقة بتكلفة األمواؿ واؼبتمثلة يف الفوائد خبلؿ فًتة معينة هبب أف ال يأخذ يف اغبسباف األعبا  اؼبس

اؼبستثمرة من طرؼ اؼبسانبُت.  اؼبلكية مواؿألاؼبالية )فوائد القروض( فقع بل كذلك تكلفة الفرصة البديلة بالنسبة 
 2:وتعطى بالعبلقة التالية

EVA = NOPAT – (CI × CMPC) 

 حي  أف: 
CI :الفًتةمبلغ األمواؿ اؼبستثمرة يف  t ؛ 

CMPC : اؼباؿ خبلؿ الفًتةرأس لالتكلفة اؼبتوسطة اؼبرجحة  t؛ 
NOPAT 


 نتيجة االستغبلؿ بعد الضريبة وقبل اؼبصاريف اؼبالية ويطلق عليها النتيجة الصافية للعمليات :

 .(NOPAT) يف األدبيات األجلوساكسونية بعد الضريبة

)القيمة  كرب من تكلفتهاكانت مردودية األمواؿ اؼبستثمرة أدورة االستغبلؿ إذا   منقيمة  لقفاؼبؤسسة زب
)القيمة االقتصادية  قل من تكلفتهامردودية األمواؿ اؼبستثمرة أ إذا كانت)هتدـ( ربطمها و  االقتصادية اؼبضافة موجبة(

ئة وستوف ف ىناؾ أكثر من ماأ( Stern Stewart) القيمة االقتصادية اؼبضافة فقد حددب اسغبو  .اؼبضافة سالبة(
التشغيلية  األرباحواؼبعاعبات احملاسبية الداخلية لتحسُت قياس  ( يبكن إجراؤىا على اؼببادئ احملاسبية160تعديبًل )

( 15( إذل )5، ولكن يف الواقع تقـو اؼبؤسسات اليت تستخدـ القيمة االقتصادية اؼبضافة بإجرا  ما بُت )3اؼباؿرأس و 
 االقتصادية. واألرباحاحملاسبية  األرباحؿباولة لسد الفجوة بُت تعديبلً وذلك ذبنباً للتعقيد يف 
نقطة البداية ؽبذه لسلسلة التعديبلت وىي القيمة  (Basic EVA) األساسيةاؼبضافة وتعد القيمة االقتصادية 
 ة االقتصاديةالقيم أماتعديل ويبكن حساهبا من البيانات الواردة يف القوائم اؼبالية،  أيغَت اؼبعدلة اليت ال ربتوي 

( واليت يتضمن Stern Stewartفهي تلك اليت استخدمت من قبل ) (Disclosed EVA)عنها اؼبضافة اؼبفصح 
( True EVA) ف القيمة االقتصادية اؼبضافة اغبقيقيةأ، يف حُت قياسي على البيانات احملاسبيةتعديل  إجرا احتساهبا 

 مةاؼبصماؼبضافة ذات الصلة بالبيانات احملاسبية، والقيمة االقتصادية صبيع التعديبلت  إجرا عد هي القيمة الدقيقة بف
(Tailored EVA ) سبثل تلك القيمة اليت هبب على كل شركة تطويرىا واعتمادىا من خبلؿ القياـ بالتعديبلت

 وسياساهتا االسًتاتيجية واحملاسبية. أعماؽبااؼببلئمة اليت تناسب وتتفق مع ىيكلها التنظيمي ومزيج 
 
 

                                                           
1  Michel Albouy, Décisions financières et création de valeur, éditions Economica, Paris, 2000, p367. 
2  Jérôme CABY & Gérard HIRIGOYEN, la création de valeur de l’entreprise, éditions Economica, Paris, 2001, 

p23.  
   Net Operating Profit After Tax= (Résultat d’Exploitation Minoré de l’Impot= REMIC) 
3  Dimitrios I. Maditinos et al., Op.cit, p08. 
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 القيمة االقتصادية ادلضافة أنواع(: سلسلة تطور 3.3الشكل رقم )

 
 
 
 

 

Source : Nikhil Chandra Shil, Performance Measures: An Application of Economic Value 

Added, International Journal of Business and Management, Vol. 4, No. 3, March 2009, p177. 

 
: فإنو دبجرد حساب القيمة االقتصادية اؼبضافة فإف ذلك يعػد مؤشػرا لقيػاس قػدرة اإلدارة اؼباليػة علػى خلػق وبصفة عػامة

فػًتة ماليػة اؼبضػافة مؤشػر لقيػاس األدا  خػبلؿ  قيمة إضافية باؼبؤسسة أو ربطيمها، حي  يعترب مؤشر القيمة االقتصػادية
 .1واحدة أو من فًتة لفًتة

لمؤسسػػػػة والقيمػػػػة السػػػػوقية لبيقيػػػػة إذل أنػػػػو توجػػػػد عبلقػػػػة وثيقػػػػة بػػػػُت قيمػػػػة ات التطسػػػػراخلصػػػػت كثػػػػَت مػػػػن الد
العائػد علػى رحبيػة السػهم الواحػد، أو  :االقتصادية اؼبضافة أكرب من غَتىػا مػن مؤشػرات األخػرى األكثػر اسػتخداما مثػل

 (Irala, L.R, 2005) العمػػػل، ومنهػػػا إنتاجيػػػةاؼبػػػاؿ، رأس  إنتاجيػػػةاؼبػػػاؿ، رأس ، أو العائػػػد علػػػى القيمػػػة الصػػػافية

Vijaykkumar, A, 2010)). ( وخلػػصGrant )بػػدي أاالقتصػػادية اؼبضػػافة قػػد غػػَت بشػػكل ف "مفهػػـو القيمػػة أ إذل
التشػػغيلية بعػػد الضػػريبة  األربػػاحاؼباليػػة الػػيت تركػػز علػػى الفػػرؽ بػػُت  األداةهنػػا أتم هبػػا قيػػاس الرحبيػػة اغبقيقيػػة، و الطريقػػة الػػيت يػػ
كثػر نسػػبيا أالقتصػادية اؼبضػافة تػوفر معلومػات ف "القيمػة اأ( Chen & Dodd، وذكػر )اؼبػاؿ"رأس لػ اإلصباليػةوالتكلفػة 

ات أخػػرى إذل نتيجػػػة مؤداىػػػا أف اؼبػػػديرين الػػػذين سػػػراكمػػػا خلصػػػت د .2احملاسػػػبية"  األربػػاحمػػن اؼبؤشػػػرات التقليديػػػة عػػػن 
كمػػػا اسػػػتطاع   ،م السػػػوقيةيػػػديروف شػػػركاهتم علػػػى أسػػػاس القيمػػػة االقتصػػػادية اؼبضػػػافة قػػػد اسػػػتطاعوا زيػػػادة قيمػػػة شػػػركاهت

 اؼبستثمروف الذين استخدموا القيمة االقتصادية اؼبضافة ربديد استثماراهتم وإدارهتا وزيادة ثرواهتم.
ىناؾ العديد من العناصر اليت ربد استخداـ معيار القيمة االقتصادية اؼبضافة بشكل مطلق، على اعتبار أنو من و

 ، ومن بينها ما يلي:قيمةثر متانة يف قياس خلق الاؼبعايَت األك
، معػٌت 3سبلمة استخداـ معيار القيمة االقتصادية اؼبضافة مشروطة بثبات مستوى اؼبخاطر الػيت تتعػرض ؽبػا اؼبؤسسػة -

ذلػػك أف ال تكػػوف اؼبخػػاطر دبختلػػف أشػػكاؽبا سػػوا  اؼبتعلقػػة باؼبخػػاطر الكليػػة أو اؼبخػػاطر اػباصػػة الػػيت تنتمػػي إليهػػا 
 ؿبل التحليل حىت يبكن مقارنتها بالسنوات السابقة.اؼبؤسسة قد تغَتت يف السنة 

 متوسع مراقبة يبكن االعتماد عليو يف تقييم أدا  الفروع اؼبختلفة اغبجم؛ه ال يبكن اعتبار  -
 على مناىج احملاسبة اؼبالية اليت يبكن أف يتبلعب هبا اؼبسَتوف؛اعتماده  -

                                                           
 .506، ص 2002، الدار اعبامعية، اإلسكندرية، اإلدارة ادلالية: مدخل القيمة واختاذ القراراتجبلؿ إبراىيم العبد،  و ؿبمد صاحل اغبناوي  1

2 Madan Lal Bhasin, Op.cit, p187 
 .12 ، صمرجع سابق، منَت إبراىيم ىندي  3

EVA 

 اسيةساأل

EVA 

 ؼبفصح عنهاا

EVA 

 اؼبصصمة
EVA 

 اغبقيقية
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 ليات اإلبداع يف األجل الطويل؛على النتائج اغبالية فقع واليت يبكن أف تعرقل عمتركيزه  -
 يف ؾباؿ ربسُت األدا ، إال أنو ال يشجع التعاوف بُت مسَتي الوحدات؛رغم بروزه  -
 على مقاييس تقييم خلق القيمة من خبلؿ مكوناتو، إال أنو يزاؿ مقياًسا غَت كامل. رغم تفوقو -

قيمػة ال إذلف قيمػة اؼبؤسسػة يػتم تقسػيمها إفػ( Rappaport)وفقا لػػ : (SVA) ادلضـافة سًتاتيجيةالقيـمة اال -4-1-2
رأس ، فالقيمة ما قبل االسًتاتيجية ىي نتيجة الرظبلة بواسطة تكلفػة تصورةاؼب االسًتاتيجيةما قبل االسًتاتيجية والقيمة 

 .1بعد الضريبة اؼباؿ لنتيجة االستغبلؿ
 2:ربسب كما يليو 

CMPC

NOPAT
VPS  

 حي :
NOPAT  :ؿ بعد الضريبةنتيجة االستغبل 

CMPC :اؼباؿرأس كلفة اؼبتوسطة اؼبرجحة لالت 
 لبلسهم اإلصباليةمن القيمة  قيمة ما قبل االسًتاتيجيةالبطرح  ضافةاؼبيتم اغبصوؿ على قيمة االسًتاتيجية 

(VTOTAL) اليت يتم احتساهبا من خبلؿ  األخَتة، ىذه( خصم التدفقات النقديةFCF)  للفًتةt  :3كما يلي 
 


 


n

t
t

t
TOTAL

CMPC

FCF
V

1 )1(
 

 ومنو: 
SVA= VTOTAL - VPS 

 
 زبلق قيمة. تصورةاؼبف االسًتاتيجية أموجبة دؿ ذلك على ( SVA)ذا كانت القيمة االسًتاتيجية اؼبضافة إف

إف ىػذا النمػوذج ىػو نتيجػة اقػًتاح ؾبموعػة االستشػارة : (CFROI) عـائد التدفق النقدي على االستثمـار -4-1-3
لػػيت تشػػكل إحػػدى اؼبكاتػػب األمريكيػػة اؼبتخصصػػة يف االستشػػارة يف التسػػيَت. ويتمثػػل عائػػد التػػدفق ( اBCG) ببوسػػطن

يف اؼبعػدؿ الػذي يسػاوي بػُت قيمػة األصػوؿ وقيمػة التػدفقات النقديػة اؼبنتظػرة علػى طػوؿ حياهتػا  االسػتثمارالنقدي على 
 ودية الداخلي، حي  أف ىذه اؼبقاربة االقتصادية، وبأسلوب آخر يتمثل ىذا العائد يف أسلوب معدؿ ؼبعدؿ اؼبرد

                                                           
  دوف قصد،  أف تنشأيبكن  أخرىتنجز وعناصر االسًتاتيجية اؼبتصورة يبكن اف تتطابق مع االسًتاتيجية اؼبنجزة باالعتماد على العناصر اؼبقصودة، ومع ذلك يبكن لبعض العناصر اف ال

 للمزيد انظر:
Henry Mintzberg & James A. Waters, Of Strategies, Deliberate and Emergent, Strategic Management Journal, Vol. 6, 

No. 3, Jul. - Sep., 1985, p258. 
1  Laurent Cappellett  & Djamel Khouatra, Op.cit, p236. 
2 Farid Latreche, Création de valeur et données comptables , mémoire de magister, université Ferhat Abbas-Sétif, 

2002, p34. 
 FCF =االستثمارات -س اؼباؿ العاملأالتغَت يف االحتياج يف ر  -+ ـبصصات االىتبلكات واؼبؤونات نتيجة االستغبلؿ بعد الضريبة 

3
  Farid Latreche, Op.cit, p35. 
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. وغبسػاب 1تفرض إجرا  ؾبموعة من اؼبعاعبات من أجل حساب القيمػة اإلصباليػة لؤلصػوؿ والتػدفقات النقديػة اإلصباليػة
   2:، واليت ربسب كما يلي(CFE) ىذا اؼبؤشر هبب معرفة التدفقات النقدية التشغيلية بعد الضريبة

   اغباجة -+ مؤونات االستغبلؿ االىتبلكات -= نتيجة االستغبلؿ بعد الضريبة (CFC) التدفقات النقدية التشغيلية
 اؼباؿ العامل لبلستغبلؿرأس من 

 3:بالعبلقة التالية (CFROI) ومنو يبكن حساب 

AEB

CMPCCFE
CFROI

)1( 


 
 حي : 

CFEالتدفقات النقدية التشغيلية؛ : 

CMPCاؼباؿ؛رأس : التكلفة اؼبتوسطة اؼبرجحة ل 

AEB.ؾبموع األمواؿ اؼبستثمرة : 

 اؼبػػاؿ، وتكػػػوف رأس يفػػوؽ تكلفػػة  االسػػتثمارإذا كػػاف عائػػد التػػدفق النقػػدي علػػى  خلػػق القيمػػةتػػتمكن اؼبؤسسػػة مػػن  -
   اؼبؤسسة ىادمة للقيمة إذا حصل العكس.

 يشكل مقياسا لؤلدا  السنوي، يبكن مقارنتو من سنة ألخرى. االستثمارعائد التدفق النقدي على  -

تطبيػػػق ىػػػذا األسػػػلوب يعتمػػػد علػػػى صػػػحة توقعػػػات التػػػدفقات النقديػػػة يف اؼبسػػػتقبل وىػػػذا شػػػي  صػػػعب جػػػدا، نظػػػرا  -
 لتغَتات احمليع اؼبستمرة.

 ادلقـاييس السـوقية: -4-2

 .مػن وجهػة نظػر خارجيػة خلق القيمػةعبارة عن مؤشر يستخدـ لتحديد : (TSRالعـائد اإلمجايل للسهم ) -4-2-1
ف ىػذا ؼبسػانبيها يف فػًتة معطػاة، حيػ  أ اإلصبارلمسعرة بالبوصة للتعبَت عن عائدىا  لمؤسساتة لوىو عبارة عن وسيل

، والػذي يبكػن التعبػَت عليػو يف سػياؽ نسػيب ىو عبارة مزيج بُت مبو سعر السػهم واؼبػدفوعات النقديػة )التوزيعػات(العائد 
 .4بدال من قيمة مطلقة

وتػػػػدفقات  لؤلصػػػػل اؼبػػػارل، فبػػػػثبل بسػػػػعر الشػػػػرا  معػػػػدؿ مردوديػػػػة داخلػػػػيك  العػػػػػائد اإلصبػػػػارل للسػػػهميبكػػػن أف يع ػػػػرؼ  -
 وسعر البيع يف هناية الفًتة؛معينة اؼبوزعة خبلؿ فًتة  تشكل األرباحاليت اؼبداخيل 

                                                           
1

  Farid Latreche, Op.cit, p35.. 
2
  Christian Hoarau & Robert Teller, Op.cit, p33.  

3  Grégory Denglos, la création de valeur : Modèles, Mesure, Diagnostic, éditions Dunod, Paris, 2003, p27. 
4  John Tennent, Guide to Financial Management, The Economist Newspaper Ltd, London, 2008, p242. 
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 يركز على توفر اؼبعلومات الدقيقة يف السوؽ وخصوصا تطورات أسعار الفائدة؛ العػائد اإلصبارل للسهمكما أف  -

 ؛ 1نفس القطاع يف مؤسسات أوولة مع معايَت الصناعة بسهيبكن مقارنتو نسبة نو عبارة عن أدبا  -

 القيمة؛خلق مع معدؿ العائد اؼبطلوب من طرؼ اؼبسانبُت حىت يبكن تقدير  العػائد اإلصبارل للسهميبكن مقارنة  -

  2بلقة التالية:من أجل فًتة )دورة(، حي  أنو يف ىذه اغبالة يعطى بالع العػائد اإلصبارل للسهميبكن حساب 

(TSR)  سعر يف بداية الفًتة/ الأرباح األسهم( +األسهم = )حصة 

تتمثل اؼبردودية االقتصادية السنوية يف اؼبقارنة بُت القيمػة السػوقية :  (AER)ادلردودية االقتصادية السنوية -4-2-2
رأس توزيػع األربػاح وزيػادة  ع األخػذ يف اغبسػبافايػة الفػًتة، مػاؼبػاؿ يف بدرأس اؼباؿ يف هناية الفػًتة والقيمػة السػوقية لػرأس ل

 .3اؼباؿ

1
)(

1








 


t

t

VM

ACDIVVM
AER 

VMوسعر السهم السوقي خبلؿ  وبسب بناتج عدد األسهمو  ،اؼباؿرأس : القيمة السوقية ل t أوt-1 ؛ 

DIV  :مبلغ األرباح اؼبوزعة خبلؿ الدورة؛ 

AC اؼباؿ خبلؿ الدورة.رأس : زيادة 

النتيجػة سػالبة د ؿ  إذا كانػتالقيمػة، و خلػق ى سبكػن اؼبؤسسػة مػن اس السػابق موجبػة د ؿ ذلػك علػإذا كانت نتيجػة اؼبقيػ
 ذلك على العكس.

مػن طػرؼ  (Market Value Added) مقياس القيمة السػوقية اؼبضػافة طويرمت ت: )اذلجينة( ادلقـاييس ادلختلطة -4-3
(Stern & Stewart ) ويظهػػر ىػػذا اؼبقيػػػاس الفػػرؽ بػػُت القيمػػة السػػػوقية  ،4اػبػػػارجي بواسػػطة السػػوؽ لػػؤلدا كمقيػػاس

يبكػػن ترصبػػة القيمػػة السػػوقية اؼبضػػافة علػػى أهنػػا عبػػارة عػػن ؾبمػػوع القػػيم وبالتػػارل  .5اؼبػػاؿ اؼبسػػتثمررأس للمؤسسػػة وتكلفػػة 
 أخػػرى يبكػػن التغَت يف القيمػػة السػػوقية اؼبضػػافة مػػن سػػنة إذلفػػ .اؼبػػاؿرأس واحملينػػة بػػ االقتصػػادية اؼبضػػافة احملققػػة واؼبسػػتقبلية

عػن إذف تعػرب القيمػة السػوقية اؼبضػافة ف أو ىدـ القيمػة نتيجػة القػرارات اؼبتخػذة يف األجػل الطويػل.لق اعتباره كمؤشر ػب
القيمة اإلضافية اليت يبنحها السوؽ لؤلمواؿ اؼبستثمرة أخذا يف اغبسباف ؾبمػوع القيمػة االقتصػادية اؼبضػافة الػيت تسػتطيع 

 اؼبؤسسة توليدىا.
                                                           

1
 Total Shareholder Return – TSR, available from: http://www.investopedia.com/terms/t/tsr.asp, accessed 

December 19, 2016.  
2     John Tennent, Op.cit, p243. 
3  Pierre Vernimmen, Corporate Finance: Theory and Practice, John Wiley and Sons, Ltd, United Kingdom, 

2014, p111. 
4    Laurent Cappelletti  & Djamel Khouatra, Op.cit, p236. 
5  Steven M. Bragg, Business Ratios and Formulas: A Comprehensive Guide, 2

nd
 edition, John Wiley & Sons, 

Inc, New Jersey, 2007, p149. 

http://www.investopedia.com/terms/t/tsr.asp
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 1توضحها اؼبعادلة التالية: واليت
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EVA
MVA

1 )1( 
 حي :

 k:  اؼباؿرأس تكلفة 

 اؼبضافة. االقتصاديةالشكل اؼبوارل يبُت العبلقة بُت بُت القيمة اؼبضافة السوقية والقيمة 

 EVAو  MVAالعالقة بني (: 4.3)رقم  الشكل

 
 :عتماد علىباال طالبمن إعداد ال ادلصدر:

 http://www.evanomics.com/evastudy.shtml, accessed December 20, 2016. 
 

 (VAIC)ادلال الفكري رأس ادلطلب الرابع: منوذج معامل القيمة ادلضافة ل
الشركة، اؼبارل  دا األكارات ذات صلة بطرؽ قياس كانت ىناؾ بعض االبت  األخَتةعلى مدى العقود الثبلثة 

أو ( ROEأو العائد على حقوؽ اؼبلكية )( ROIمنها ما ارتبع بتحقيق القيمة للمسانبُت كالعائد على االستثمار )
 ، قد( اليت انتشرت بشكل واسع يف اآلونة األخَتةEVAالقيمة االقتصادية اؼبضافة ) و( أROAالعائد على األصوؿ )

  األساسيةف اؼبؤشرات أيف سياؽ اقتصاد اؼبعرفة، و اؼبارل  األدا هنا ليست مناسبة لقياس أب أساسيالنتقاد  تعرضت
 

                                                           
1 Jérôme CABY & Gérard HIRIGOYEN , Op.cit, p23. 
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( Pulic، لذلك اقًتح )اإلضافةققت الشركة قيمة مضافة وما قيمة ىذه ذا ح  إلبلقتصاد الصناعي ال تظهر ما 

 اؼبعرفة.يف سياؽ اقتصاد  األدا استخداـ القيمة اؼبضافة كمؤشر لقياس 
اؼبستخدمة بشكل متزايد لقياس الكفا ة اليت تكوف  اؼباؿ الفكريرأس القيمة اؼبضافة ل ( منهجيةPulicقدـ )   

اؼباؿ اؼبادي رأس اؼباؿ اؼبستخدـ )رأس اؼباؿ اؽبيكلي( و رأس و  البشري اؼباؿرأس ) الفكري اؼباؿرأس  مرتبطة دبكونات
تعديل  إجرا لكن بعد  (Skandia)من مبوذج اؼببلح لشركة  أعمالو وبدأ، 1افةمفهـو القيمة اؼبض إذلواؼبارل( استنادا 
 األصوؿاؼباؿ الفكري حسبو ليس ؾبموعة من رأس ف أ، حي  ٌت اؼبصطلحات اؼبستخدمة يف مبوذججذري يف مع

ؤال  اؼبوظفُت اؼباؿ الفكري يكوف مرادؼ ؽبرأس ف استخداـ أو  ،اؼبختلفة، ولكن ؾبموعة من العاملُت يف ؾباؿ اؼبعرفة
اؼباؿ البشري ليس ؾبموعة من رأس الذين لديهم قدرة على ربويل ودمج اؼبعرفة يف اؼبنتجات واػبدمات ػبلق القيمة، و 

اؼباؿ اؼبستثمر يف رأس لكن يبثل  (Skandia)اػبصائص )القدرة، اؼبهارات...وغَتىا( اؼبمتلكة من العاملُت يف مبوذج 
غَت  األصوؿاؼباؿ اؽبيكلي ليس ؾبموعة من خصائص رأس ، التدريب...وغَتىا(، و ، الرواتباألجورعماؿ اؼبعرفة )

اؼبوارد  نُ اؼباؿ اؽبيكلي والذي يقصد بو الظروؼ اليت سبكّ  رأس اؼبلموسة ولكن حصة القيمة اؼبضافة اؼبتحصل عليها من 
 القيمة اؼبضافة.  إنتاجالبشرية من 

 :التالية طبس خطوات ذلإوتستند ىذه اؼبقاربة 
 ، وفق العبلقة التالية:ف زبلق قيمة، واليت ربسب من الفرؽ بُت اؼبخرجات واؼبدخبلتأمعرفة كيف للشركة  -1

VA=OUT – IN  

   تلك غَت اؼبدخبلت اؼبدخبلت )نفقات كل -واػبدمات(  السلع من اؼبتولدة اؼبخرجات )اإليرادات=اؼبضافة  القيمة
 واؼبزايا( ألجورا نفقات استبعاد بعد أي اؼبتعلقة باؼبوظفُت

 واألداةالعمل الفكري )عماؿ اؼبعرفة(  ىاأنشأ( كمؤشر على القيمة اليت VAالقيمة اؼبضافة )( استخداـ Pulicاقًتح )
 .2( من بياف الدخلValue Addedالعملية لقياس ذلك ىي القيمة اؼبضافة )

رأس للحصوؿ على كفا ة  اؼبادي واؼبارل اؼباؿرأس يف ذلك دبا  األمواؿالعبلقة بُت القيمة اؼبضافة وتوظيف رؤوس  -2
 :اؼباؿ اؼبستخدـ

CEE =VA/CE  

 .  دبا يف ذلك اؼبادي واؼبارلاؼباؿ رأس باؼبؤسسة، القيمة الدفًتية ل CEاؼباؿ اؼبستخدـ رأس يبثل 

 ()اؼبادي واؼبارل اؼباؿ اؼبستخدـرأس من استثمار وحدة واحدة من  إنشاؤىامقدار قيمة جديدة مت  إذل CEEيشَت 

                                                           
1 Gianpaolo Iazzolino & Domenico Laise, Value added intellectual coefficient (VAIC): A methodological and 

critical review, Journal of Intellectual Capital, Vol. 14 No. 4, 2013, p549. 
2  Ibid, p511. 
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 :اؼباؿ البشريرأس للحصوؿ على كفا ة  اؼباؿ البشريرأس العبلقة بُت القيمة اؼبضافة و  -3
HCE =VA/HC  

HCE اؼباؿرأس  فكفا ة اؼبوظفُت، يف اؼبستثمرة األمواؿمن  وحدة عن إنشاؤىامت  يتال اؼبضافة القيمة مقدار تظهر  
 .نموذجال عليها يقـو اليت الفرضية مفتاح تعترب البشري

  إذلوذلك يرجع  (Pulic)اؼباؿ اؽبيكلي، واليت ربسب بشكل ـبتلف حسب رأس عبلقة بُت القيمة اؼبضافة و ال -4
 .1اؼباؿ اؽبيكليرأس اؼباؿ البشري و رأس العبلقة العكسية نسبيا بُت حقيقة 

SCE = SC/VA=(VA-HC)/VA  

SCE  اؼباؿ اؽبيكليرأس من  إنشاؤىااؼباؿ اؽبيكلي يف القيمة اليت مت رأس حصة  إذليشَت. 
ستخرجة من اؼبيزانية العمومية، م ألهناتتميز بالدقة واؼبوضوعية  أهنا SCEو HCE و  CEEيبكن اعتبار اؼبؤشرات 

 .ICE اؼباؿ الفكريرأس و  CEEاؼباؿ اؼبستخدـ رأس من تصور كفا ة خلق القيمة من  اإلدارةهنا سبكن أو 
 ضافة، والذي تدؿ عليو اؼبؤشرات اؼبتحصل عليهامعرفة مدى تشارؾ كل اؼبوارد يف ربقيق القيمة اؼب -5

VAIC =CEE+ICE 

VAIC =CEE + HCE + SCE  

 . واردىافضل ؼبأ، وارتفاعو يدؿ على استخداـ كفا ة خلق القيمة للشركة  إذل VAICيشَت 
 (.Pulicالشكل اؼبوارل يبُت التخطيع اؼبنطقي الذي قاـ عليو ربليل )

 
 
 

 
 
 

 
 

                                                           
1 Ante Pulic, VAIC™ – an accounting tool for IC management, Technology Management, Vol. 20, Nos. 5/6/7/8, 

2000, p701. 
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 VAICادلال الفكري رأس معامل القيمة ادلضافة ل سلطط (:5.3الشكل رقم )

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

Source: Arabella Volkov, Value Added Intellectual Co-efficient (VAIC TM): A Selective 

Thematic-Bibliography, Journal of New Business Ideas & Trends, Vol. 10, Issue. 1, 2012, p16. 

 

 اؼباؿ الفكري رأس ة اؼبضافة لمنهجية معامل القيم(VAIC ) إمكاناتبلستفادة من ين لمساعدة اؼبسَت  إذلهتدؼ 
 ؛ 1اغبالية األعماؿ أدا  إذلالشركة باالستناد 

 اؼباؿ الفكريرأس معامل القيمة اؼبضافة لف استخداـ إ (VAIC ) ،تتميز بالسهولة يف اغبساب واالتساؽ يف قياسو
 بُت الشركات اؼبختلفة؛فبا يبكن من اؼبقارنة الفعالة 

 اؼباؿ الفكريرأس معامل القيمة اؼبضافة ل (VAIC)  أرقاـ إذلكفا ة خلق القيمة يف الشركة باالستناد   إذليشَت 
 احملاسبة لكل اؼبكونات النقدية والفكرية اليت سانبت يف ذلك، وىو ما هبعلها منهجية تتميز باؼبوضوعية؛

  إذلمن التدخل السريع ويف الوقت اؼبناسب بعد معرفة اؼبؤشر الذي يؤدي  اإلدارةسبكن  أداةاؼبنهجية عبارة عن 
 ربطيم القيمة؛

 اؼباؿ الفكريرأس ف معامل القيمة اؼبضافة لإ (VAIC) لقياس خلق القيمة منافسا للطرؽ التقليدية مقياسا ، ال يبثل 
                                                           

1 Ante Pulic, Op.cit, p706. 

س أي مدى يضيف ر أذل إ 
 اؼباؿ الفكري قيمة للمنظمة

 

 القيمة اؼبضافة

س اؼباؿ رأ
 اؽبيكلي

معامل القيمة 
س اؼباؿ اؼبضافة لرأ
 الفكري

س اؼباؿ كفا ة رأ
 اؽبيكلي

 س اؼباؿ اؼبستخدـأر 

س اؼباؿ أر 
 الفكري

س كفا ة رأ
 كرياؼباؿ الف

س كفا ة رأ
 اؼباؿ اؼبستخدـ

س اؼباؿ كفا ة رأ
 البشري

 اؼبؤشر العاـ مؤشرات الكفا ة  تركيب البيانات

البيانات اؼبستخرجة من البيانات 
 اؼبالية واؼبعاد صياغتها

 مبو رأس اؼباؿتحديد كفا ة مسانبة كل ؾباؿ يف ل

 



 داء ادلايل لرأس ادلال الفكري ــــــــــــــ تقييم األـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصــل الثالث ــــــ  

211 

 

 

 إذل إشارة نظر اؼبسانبُت دوف أياليت تقيس خلق القيمة من وجهة ( EVA)كنموذج القيمة االقتصادية اؼبضافة 
 األدا سبثل اؼبنظور اؼبارل يف بطاقة  (EVAالقيمة االقتصادية اؼبضافة ) اؼباؿ الفكري، وبالتارل فيمكن اعتباررأس 

والذي يبكن  األدا  أبعاد آخر منيقيس بعدا ( VAIC)اؼباؿ الفكري رأس ف معامل القيمة اؼبضافة لأاؼبتوازف، و 
 توافقا معا يف اطار قياس متعدد.ف يأمن اؼبمكن  فإهناوالتعلم لذا ور النمو اعتباره يبثل منظ

 ف اقًتاح إ(Pulic) ؛1احملاسبة مبادئمن  أال يتناقض مع أي مبد من بياف الدخل الذي يرتكز على القيمة اؼبضافة 

  اؼباؿ الفكريرأس معامل القيمة اؼبضافة لمت استخداـ (VAIC )اليت أمكن  لدراساتبشكل موسع يف الكثَت من ا
 ؛2االطبلع عليها

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
                                                           

1 Gianpaolo Iazzolino  and Domenico Laise, Op.cit, p511. 

2 Mavridis (2004), Goh (2005), Kamath (2010), Joshi et al. (2010), Mavridis (2005), Laing et al. (2010), Yalama & 

Coskun (2007), Ghosh & Wu (2007), Tan et al. (2007), Stevo Janošević  et al (2013), ( 1001مؤيد ؿبمد علي الفضل)  ، دضباي عزيز 
(1021) , Jackson (  (1001 , Mehralian et al.  (2012), Kamath (2008), Chen et al.(2005), Gan & Saleh (2008), Kujansivu 

& Lönnqvist (2007). 
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 الفصل  خالصة

 مشػػروعا الػػذي يعتػػرب الفكػػري اؼبػػاؿرأس  يف االسػػتثمارو  ئلنفػػاؽلحاولنػػا مػػن خػػبلؿ ىػػذا الفصػػل التعػػرض 
 البفػاض جػرا  وبققهػا الػيت راتفبػالو  متمثلػة ماديػة األىػداؼ، مػن نػوعُت ربقيػق إذل منػو اؼبؤسسػة تسػعى اسػتثماريا
  ، للمسػتفيدين اػبػدمات أفضػل بتقػدمي اؼبتمثلػة اؼباديػة غػَت األىػداؼ إذل إضػافة اؼبنػتج، نوعيػة وربسػُت اإلنتػاج يفتكػال
 ربديػد خػبلؿ مػن الفكريػة األصػوؿ بنػا  كبػو االىتماـ توجيو على يقـواؼباؿ الفكري رأس يف  ستثماراال مبوذجف أكما و 
 .خلق القيمة على متنامية قدرات إذل الحقة ةمرحل يف بالضرورةيؤدي  ماىو و  االستثمار ؾباالت

خصائصػها النوعيػة ىػم أفقدت سبية اؼبعلومات احملا فأ احملاسيب باإلفصاحيتعلق فيما ما يبكن استخبلصو ّف أو 
 األسػػاسالعنصػػر اؼبلموسػػة دل تعػػد  األصػػوؿف أاؼباليػػة بسػػبب مػػن التقػػارير  للمسػػتفيدينوىػي مبل مػػة اؼبعلومػػات احملاسػػبية 

اؼبػاؿ الفكػري رأس عػرب عػن تعناصػر  ىناؾ وإمبا للمؤسسات اؼبشكلة للنسيج االقتصادي الوطٍت، خلق القيمة واؼبهم يف
 لػق القيمػةػبوغَتىػا ىػي احملػدد  هػا العػاملوفواؼبعػارؼ الػيت يبلك ،والعبلقػات التجاريػة ،وبػرا ة االخػًتاع ،فرضا الزبػو  منها

زبفػػيض درجػػة اؼبخػػاطر وزبفػػيض  يسػػاعد يفاؼبػػاؿ الفكػػري رأس  نعػػ اإلفصػػاح بشػػكل كبػػَت، فعمليػػة األدا واؼبػػؤثر علػػى 
ىػػم أ إبػػراز إذلتػػؤدي ـبػػاطرة( و ؛ )عائػػد مػػن خػػبلؿ الثنائيػػة وبالتػػارل زيػػادة قيمػػة اؼبؤسسػػة الػػيت تتحػػدد ،اؼبػػاؿرأس تكلفػػة 
 اؼبولدة للقيمة.    األصوؿ

 عمػل بيئػة لتطػوير لرئيسػيةا األدوات الفكػري كأحػد اؼبػاؿرأس  عػن احملاسػيب اإلفصػاح أنبيػة مػن وبػالرغم
 ربديػد عػن قاصػرة التقليديػة احملاسػبة أنظمػة فأ لنػا ثبػت اغبقيقي أدائهاة والوقوؽ على التنافسيهتا اقدر  اؼبؤسسات ودعم

 اؼبهنيػة اؼبنظمػات قبػل مػن الكػايف باالىتمػاـ وبظػى دل أنػواؼباليػة، كمػا  القػوائم يف إظهػاره مث ومػن الفكػري اؼبػاؿرأس 
ؾبػرد  تُعػد اؼببذولػة اعبهػود ، فكافػةوعنػ احملاسػبة عمليػة يػنظم ؿباسػيب معيػار فاآل حػىت يوجػد ال حيػ  ،يػةالدوليػة واحملل
    إدارة يف مسػاعدة اؼبؤسسػات هبػدؼ الفكػري اؼبػاؿرأس  عناصػر ليسػتوعب احملاسػيباؼبفػاىيمي  لتطػوير اإلطػار ؿبػاوالت

احملاسػيب  اإلفصػاح مسػتوي تبػاين علػى انعكػس ما وىو اؼبختلفة، أصحاب اؼبصاحل قرارات وترشيد ىذه العناصر بكفا ة
 .اؼبنشورة اؼبالية التقارير يف عن ىذه العناصر

 ؾبموعات تفاعل ضو  يف اؼبتحققة النتائج يبثل  األدا ف أ الفصل ذاى ؿخبل منكذلك  واستنتاج كنيب ما
 اػبارجية )اقتصادية، اجتماعية، العوامل وتأثَتات .(.عوامل داخلية )التحفيز، اؼبهارات، التكوين. من كبَتة

 قدرة ؿبصلة ذلك خبلؿ من ، وتتجسدأىدافها لتحقيق دارةاإل قبل من ذلك واستغبلؿ (قانونيةو  سياسيةتكنولوجية، 
 أومرحلة  تعترب األدا ىذا عملية تقييم ف أكما و  .األىداؼربقيق  كبو وتوجهها للموارد كفو  على استخداـ ؤسسةاؼب

من خبلؿ فحص مدى كفا ة  احملققة من طرؼ اؼبؤسسة اإلقبازاتاقبة باعتبارىا تنصب على جز  من عملية اؼبر 
  ذلك أف ىذه اؼبؤسسات تكوف عرضة للمسا لة من ،ةوفعالية أدائها عند قيامها دبمارسة أعماؽبا وتنفيذ براؾبها اؼبختلف

  من اليت يتجلى اؼبقاربات ؿ عدد منمن خبل لؤلدا ومت التطرؽ  .اؼبسانبُتسهم وعلى رأ األطراؼالعديد من قبل 
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 داؼاألى ربقيق ىعل اؼبنظور ذاؽب وفقا األدا  يعرب حي  االقتصادية، اؼبقاربة تعكسو الذي لؤلدا  اؼبارل اؼبنظور خبلؽبا
 . مالية بدالالت اعنه التعبَت يبكن واليت ُت،اؼبسانب احتياجات فـبتل تًتجم اليت

تخلص من النموذج احملاسيب التقليدي الذي يركز على ال ف يتمألزاما  حأصب والتطورات التحوالت ظل ويف
        من العديد ظهور علىع شج فبا ،اؼبارل األدا الربح الذي يبثل مقياسا مشوىا للقيمة وال يبكن من خبللو تقييم 

الذي مة االقتصادية اؼبضافة واليت من اشهرىا القي القيمة خلق على أساسها يف تعتمد واليتو تقييمل اغبديثة اؼبقاييس
واليت تعرب عن  ،اؼببنية على القيمة أوسوا  اؼببنية على الرحبية  األخرىيعترب مقياسا جيدا تفوقت نتائجو عن اؼبقاييس 
اؼباؿ رأس منهجية معامل القيمة اؼبضافة لبعده و  .اؼباؿ اؼبستثمررأس الربح اؼبتاح للمسانبُت بعد خصم مكافأة 

، وىو ما هبعلها يف ظل اقتصاد اؼبعرفة اليت مت استخدامها بشكل موسع يف الكثَت من الدراسات (VAIC) الفكري
من التدخل السريع ويف الوقت اؼبناسب بعد معرفة اؼبؤشر الذي يؤدي  اإلدارةسبكن  وأداةمنهجية تتميز باؼبوضوعية، 

 ربطيم القيمة. إذل
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  متهيد

مزاولة نشاطاهتا خالؿ من  أىدافها طاااات سلللةة ضل  لل غ سعى ادلؤسسات مبا فيها تلك العاملة يفت
اليت وحتقيق النجاحات ادلللالية يف اطار معادلة النجاح  ،اللة ؽ اللنافسي واسلغالذلا جلميع م اردىا للحقيق ادلخللةة
ادلؤسسات  ىذهية والقيمة ادلضافة، ولكن يف ادلقالل مل يعد صلاح الكةاءة والةعال خالؿ حدودىا الثالث منجتسدىا 
طيمة ناتج ىذه ادلعادلة لقدر االماد النجاح فيها تعزيز  يفادللم سة  أص ذلامل طةا الى ما تسهم لو  كثَتة اللغَتيف ليئة  

 ماذلا الةكري مبك ناتو ادللعددة. رأسملمثلة يف  غَت ادللم سة أص ذلاالى ما تسهم لو 
عكس احملصلة النهائية للكةاءة يادلايل مبقاييسو ادللعددة  األداءادلؤسسات وحتديدا  أداء ف  أوشلا ال شك فيو 

يف صلد  كما أننا،  ادلاؿ الةكري رأسو  ادلاؿ ادلادي رأساالسلثمار يف اليت ىي زلصلة القيمة ادلضافة حتقيق و والةعالية 
     تقـ  واليت  للمؤسساتيلادلا األداءلادلاؿ الةكري  رأسلحليل االطة ل تن اتطد  اللابيقية األْتاثف أىذا الصدد 

ف العالطة ادلل طعة لُت القيمة أف ىناؾ االقاد لأداـ  وماالعالطات.  وتةسَت للقدير اإلحصائية الارؽ أساس الى
الذي غلعلو ملغَتا  األمر، يوتعظيم ا ائد االسلثمار ف ادلؤسسةادلايل تقًتف لقدرة  األداءو ادلاؿ الةكري  رأسادلضافة ل

 ادلايل. األداءلكل مك ناتو ذا تأثَت تةاالي الى 
 منهج نلناوؿ فيو األوؿادلبحث ثالث مباحث،  إىلالةصل مت تقسيمو  ولغية حتقيق الغايات من ىذا

، اذج ليانات البانليف ظل ادلايل وادللمثل األداءادلاؿ الةكري و  رأسالعالطة لُت  ادللبع يف اللحليل االطلصاد القياسي
     الثالث دلبحثاو ، ذلاوذلك لعد حتديد االطار العاـ  الدراسة للحليل ال صةي دللغَتاتل وصيصمت ختادلبحث الثاين و 
 .ادلايل األداءادلاؿ الةكري الى  رأس مك نات تأثَت االطةطبيعة  ةدلعرف القياسي اللقدير عرضل
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 املتبع يف التحليل اد القياسيمنهجية االقتص: األولاملبحث 

احلص ؿ الى نلائج تلصف لالةعالية ملا رة من اجل  أساليبالعديد من الدراسات والبح ث الى  تعلمد
   النظري اجلانب وماالقة اخلبار أجل منالكبَت يف حتليل البيانات  األكثر اإلحصائية دواتلأل العاليلُت، وكاف والدطة

 نهجيةادلل ادللعلقة احملاور أىم الى الض ء تسليط ادلبحث ىذا خالؿ من ضلاوؿ س ؼ األساس ىذا والى ال اطع، مع
 حيث، Panel Data) البانل ليانات) ادلقاعية الزمنية السالسل ليانات أو ظلاذج الى تشلمل واليت اللحليل يف ةادللبع
 االالبار يف تأخذ، فهي معينة زمنية فًتة دلدة ...أوالدوؿ  أوشركات ال من جملم اة معينة ظاىرة ليانات مجع فيها يلم
احلايل اىلماما  ولقد اكلسبت ىذه النماذج يف العقد ،ادلقاعية ال حدات لُت االخلالؼ تغَت أثر أو الزمن تغَت أثر

 الدراسات االطلصادية.لالغا وخص صا يف 
ادلاؿ  رأس تأثَتحتليل  إىلى تسع الدراسة ك ف النماذج من الن ع ىذا اسلعماؿ إىل ىذه الدراسة يف سنلجأ ذلكل

 .سن ات 6لةًتة زمنية طدرىا  األداء حيث من لينها فيما تلقارب اليت ؤسساتادل من م اةادلايل جمل األداءالةكري الى 
 : مدخل نظري لبيانات البانلاألولاملطلب 

 من تلألف م اةرل ىي (Longitudinal Dataالا لية ) البيانات أو ادلقاعية الزمنية البيانات سالسل حـز
 البانل معايات أو ادلقاعية الزمنية السالسلف ولاللايل .1البيانات رلم اة يف مقاعية ليانات رلم اة لكل زمنية سلسلة
 جتمع      اهنأ ْتيث الزمن، من فًتات ادة يفادلقاعية   حداتال من رلم اة اند تلكرر اليت ادلشاىدات من رلم اة

      فهي ادلقاعية للبيانات فبالنسبة. ال طت نةس يف الزمنية والسالسل دلقاعيةا البيانات من كل خصائص لُت
  السالسل ليانات تصف لينما واحدة، زمنية فًتة اند،...( دوؿ، شركات) ادلقاعية ال حدات من ادد سل ؾ تصف
      الى حتل ي اهنك   لبانلا ليانات اسلخداـ أعلية تكمن وىنا معينة، زمنية فًتة خالؿ  احدةال حدة ال سل ؾ الزمنية

  ملعددة. وحدات والى ال طت ديناميكية مع تلعامل ضرورية معل مات
 الى تشلمل واليت ادلدرلة لالبيانات تسمى فقد ،البانل لبيانات تسميات ادة ىناؾ لأف لالذكر، واجلدير

     من وأي ط يلة، زمنية  سالسل ىال حتل ي اندماالبيانات الا لية  أيضا تسمى طد كما،  ادلةردات من كبَتة أاداد
   دراسلنا يف اليها سنعلمد اليت واللسمية ااام كاف اللابيقي األدب يف اسلخدامها أف   ْتيث ملماثل، اللسميات ىذه

 (Panel Data).  البانل ليانات سلك ف
طع، وتك ف دلا تلساوى ادلشاىدات اند كل ادلقا (Balanced Panel Data)وتك ف ىذه النماذج "ملزنة" 

      دراسة يف الباحثُت ومن. 2اندما يك ف ادد ادلشاىدات غَت ملساو (Unbalanced Panel Data)"غَت مل ازنة" 
 (،  Bramati & Croux; 2007) رياضيا نماذجال ىذه خصائص لدراسة ىلما نم البانل البيانات ظلاذج

                                                           

 .43 ، ص2162ردف، ، اماف، األ6ار الكلاب الثقايف، ط، دوالقياس االقتصادي Eviewsخالد زلمد الس ااي،  1 
، العدد 61اجمللد ، ادلملكة العرلية السع ديةالعامة،  اإلدارة، رللة املالية لألوراقصة قطر املدرجة يف بور  اإلسالميةسهم البنوك قياسية حملددات القيمة السوقية ألدراسة رطية ل حيضر،  2
 .431 ، ص2161جانةي  ،2
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(Dustmann & Engarcia; 2007( ،)Sun; 2010( ،)Lee & Yu; 2010( ،)Baltagi et al; 

 &El-Gamal & Inanoglu; 2005( ،)Chuang) دراساهتم يف النماذج ىذه للابيق ىلما من ومنهم(، 2010

Wang; 2009( ،)Mikhed & Zemcik; 2009( ،)Lukas & Jan; 2011( ،)Kai & Qin; 2011)1 .سعىوت 
 .ادللغَتات ادلسلقلة الى ادللغَت اللالع تأثَتللحديد  بانلال ليانات ذجاظل( تابيق)اسلخداـ  إىل ىذه الدراسة

 استخدام معطيات البانل أمهيةاملطلب الثاين: 
فهذا الن ع من البيانات  ،منةردة ادلقاعية البيانات أو الزمنية البيانات حتليل الىليانات البانل  حتليل يلة ؽ

         البعد وكذلك الزمنية السلسلة يف الزمٍت عدالب ذات ادلعل مات االالبار لعُت تأخذ اهنأل ،دطة أكثر نلائج يعاي
      جعل ما ىذا فردي، ولعد زمٍت لعد مضااف لبعد تلملعا لأهن الق ؿ ؽلكن لذلك ادلخللةة، ال حدات يف ادلقاعي

 2:للاليةا النقاط يف ن جزىا لالغة أعلية تكلسي فهي ولاللايل القياسي االطلصاد يف فعالية أكثر ادليدانية اسلخداماهتا
 نلائج إىل ؤديوي ادلقاعية أو الزمنية البيانات حالة يف يظهر طد الذي الةردي اللباين يف اللحكم الى القدرة -

 .ملحيزة
 الى احلص ؿ يعٍت شلا، الزمنية أو ادلقاعية البيانات يف اليت تلك من أكثر معل مايت زلل ى البانل ليانات تلضمن -

 السالسل ليانات من حدة أطل تك ف ادللغَتات لُت ادلشًتؾ االرتباط لةمشك أف كما. أالى ثقة ذات تقديرات
 .أفضل ولكةاءة احلرية درجات من أكرب لعدد غَتىا ان البانل ليانات تلميز آخر جانب ومن، الزمنية

 واليت ،ادلشاىدة غَت ادلةردات خصائص ان الناجتة ادلهملة ادللغَتات مشكلة ظه ر إمكانية من احلد يف تسهم -
 .ادلةردة االضلدارات يف ملحيزة تقديرات إىل اادة ؤديت
 أو س اء ادلقاعية مبةردات العينة واخلاص ادللح ظ غَت االخلالؼ أو اللجانس لعدـ ي صف ما االالبار يف تأخذ -

، مقاعي أو لعد شركة لكل اخلاصة اآلثار الةردية أو االخلالفات االالبار البانل يف ظل ذج يضع حيث. الزمنية
 الزمنية اآلثار األخذ لاحلسباف ؽلكن كما. الدراسة فًتة خالؿ األطل الى أو القصَت األجل يف ثاللة تك ف نهاولك

 .الزمن تلغَت ارب واليت الشركات لُت ادلشًتكة
 لتحليل بيانات البانل األساسيةاملطلب الثالث: النماذج 

 :ىي رئيسية أشكاؿ ثالثة يف بانلال البيانات ظلاذج تأيت
 (Pooled Regression Model (PRM))  اللجميعي االضلدار جظل ذ  -
 (Fixed Effects Model (FEM))الثاللة  اللأثَتات ظل ذج -
  (Random Effects Model (REM))  العش ائية اللأثَتات ظل ذج -

                                                           
 .267ص، 2012، 21، العدد 12اجمللد  جامعة ادل صل، العراؽ،، اإلحصائية للعلـ  العراطية ، اجمللةوالعشوائية الثابتة الطولية البيانات مناذج يف النموذج اختياراجلماؿ،  ػلِت زكريا 1
 الى تابيقية ، دراسةلألسهم السوقية القيمة يف التغري تفسري على التقليدية األداء مؤشرات مقابل املضافة االقتصادية القيمة مؤشر قدرةل ل ،  شعباف" اقيل زلمد" شعباف 2

 .68 ، ص2015فلساُت،  غزة، – اإلسالمية فلساُت، مذكرة ماجسلَت، اجلامعة ل رصة يف ادلدرجة الشركات
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عرؼ لالصيغة ي البانلليانات ف ظل ذج إمن الةًتات الزمنية، ف Tمن ادلشاىدات ادلقاعية ادلقاسة يف  Nليكن لدينا 

 اللالية:

  



k

j

ititjjiit XY
1

)()(0         , i=1,2,……,N   t=1,2,….,T  (1....... )  

 ف:أحيث 
Yit :ادلشاىدة  يف االسلجالة ملغَت طيمة دتثلi  اند الةًتة الزمنيةt؛ 
0(i) :ادلشاىدة  يف اللقاطع نقاة طيمة دتثلi؛ 
j :؛االضلدار خط ميل طيمة دتثل 

Xj(it): اللةسَتي  ادللغَت يمةدتثل طj  يف ادلشاىدةi  اند الةًتة الزمنيةt؛ 
it : يف ادلشاىدة  اخلاأدتثل طيمةi  اند الةًتة الزمنيةt؛ 

 .ادلسلخدـ بانلليانات الالى ن ع ظل ذج ( 1)يعلمد تقدير ادلعلمات للنم ذج يف ادلعادلة السالقة 
 (PRM) التجميعي االحندار منوذج -1

   ثاللة j و 0(i)االضلدار  عامالتم مجيع فيو تك ف حيث البانل ليانات ظلاذج السط من النم ذج ىذا يعلرب  
 ؽلكن لياف ظل ذج االضلدار اللجميعي الى النح  اللايل:  ،للزمن( تأثَت أي همل)ي   الزمنية الةًتات جلميع

  
ititj

k

j

jit XY   


)(

1

0
                    , i=1,2,……,N   t=1,2,….,T ....  .. (2) 

)var(2زلل الدراسة ال حدات لُت العش ائي اخلاأ حدود تباين جتانس النم ذج ىذا ويةًتض  it
 ،

)(0الصةر العش ائي تساوي اخلاأف القيمة ادلل طعة حلد أ إىل لاإلضافة itE  . 
ف إادللعدد، ولاللايل ف االضلدار اخلاي لنم ذج ةادلعياري االفًتاضات لكل يةي أنو (2يف ادلعادلة ) النم ذج يةًتض

 .1(OLS)النم ذج يلم تقديره ل اساة طريقة ادلرلعات الصغرى العادية 
 (FEM)الثابتة  التأثرياتمنوذج  -2

 حدة، وذلك ادلقاعية الى البيانات من رلم اة كل سل ؾ دلعرفة الثاللة اللأثَتات ظل ذج اسلخداـ يهدؼ  
 ادلسلقلة للملغَتات jاالضلدار  معامالت لقاء ألخرى مع وحدة من ختللف للنم ذج 0لت الثا احلد معلمة ّتعل
 تؤثر اليت ادلالحظة غَت ادللغَتات لعض وج د إىل النم ذج يف األثار الثاللة إدخاؿ يف السبب وحدة، ويرجع لكل ثاللة
 األطل الىغَت ادلالحظة  ادللغَتات ىذه يف تغَت حدوث ادـ يةًتض حيث الزمن، مع تلغَت اللالع وال ادللغَت الى

  وحدة من ختللف واليت ادلالحظة غَت الثاللة الع امل كافة يف الثاللة اآلثار تلمثللاللايل و للدراسة. الزمنية  الةًتة خالؿ
 

                                                           
العرلية يف االطلصاديات  األاماؿ، ادلللقى الدويل ح ؿ رأس ادلاؿ الةكري يف منظمات ثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على النمو االقتصادي يف الدول العربيةأرلدي الش رّتي،  1

 .61 ، ص2166ديسمرب  63-64احلديثة، جامعة الشلف، اجلزائر، 
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 ىال الثاللة اللأثَتات ظل ذج لُت ال حدات، ويصاغ االخلالفات أو الةروؽ يعكس النم ذج فإف مث ومن، إىل أخرى
 :االيت الشكل

  ititj

k

j

jiit XY   


)(

1

)(0              , i=1,2,……,N   t=1,2,….,T …..(3) 

)var(2زلل الدراسة ال حدات لُت العش ائي اخلاأ حدود تباين جتانس النم ذج ىذا ويةًتض  it
 ،

)(0الصةر العش ائي تساوي اخلاأف القيمة ادلل طعة حلد أ إىل لاإلضافة itE  . 
لاللغَت لُت ال حدات، اادة ما  0 ( والسماح دلعلمة احلد الثالت3لغرض تقدير معلمات النم ذج يف ادلعادلة )

مث نسلخدـ طريقة ادلرلعات الصغرى ، 1اللاـ لنلجنب حالة االزدواج اخلاي( N-1)نسلخدـ ملغَتات وعلية لقدر 
 . 2(OLS) العادية

 Least Squares Dummyالثاللة اسم ظل ذج ادلرلعات الصغرى للملغَتات ال علية ) اتاللأثَت يالق الى ظل ذج 

Variable)3 إضافة، لعد ( ادللغَتة ال عليةD( يف ادلعادلة )يصبح النم ذج لالشكل اآليت:3 ) 
  

ititj

k

j

j

N

d

ddit XDY   


)(

12

1
  ,    i=1,2,……,N   t=1,2,….,T …..(4) 

حيث ؽلثل ادلقدار 



N

d

dd D
2

1  0 اللغَت يف اجملاميع ادلقاعية دلعلمة احلد الثالت وؽلكن كلالة النم ذج ،

 :لالشكل اللايل 1 ( لعد حذؼ4لادلعادلة )

ititj

k

j

j

N

d

ddit XDY   


)(

12

  ,    i=1,2,……,N   t=1,2,….,T …..(5) 

 (REM)العشوائية  التأثرياتمنوذج  -3
)(0 طبيعي ت زيع ذو  itلعش ائيا اخلاأ حد يك ف الثاللة اللأثَتات ظل ذج يف itE    

)var(2و  it . فأل ضًت ية ما اادة ملحيزة صحيحة، وغَت الثاللة اللأثَتات ظل ذج معلمات ولكي تك ف 
 ةرلم ا كل لُت الزمن خالؿ ذايت ارتباط أي ىناؾ وليس ادلقاعية ادلشاىدات جلميع (ملجانس) ثالت اخلاأ تباين
 وج د حالة يف مالئما ظل ذجا العش ائية اللأثَتات ظل ذج يعلرب .زلددة زمنية فًتة يف ادلقاعية ادلشاىدات رلاميع من

 .الثاللة اللأثَتات ظل ذج يف أااله ادلذك رة الةروض حدأ يف خلل
 حدىا يف ختللف نةكل س أو وحدة كل أف يةًتض فه  الثالت األثر من وأمشل أام يعلرب العش ائية اآلثارظل ذج  

 االخلالؼ لُت غلمع نم ذجال ألف ،ةالعش ائي  رااألث ضمن خاصة كحالة ةالثالل راثاأل إىل ينظر ْتيث العش ائي،
 .ال حدات لُت االخلالؼ إىل لاإلضافة الزمنية الةًتات ارب وحدة كل داخل

                                                           
1 William H. Greene, Econometric Analysis, 5

th
 edition, Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey, 

2002, p291. 
 .171 ص، مرجع سالقاجلماؿ،  ػلِت كرياز  2

3 Badi H. Baltagi, Econometric Analysis of Panel Data, 3
rd 

edition, John Wiley & Sons Ltd, England, 2005, p13. 
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 :أي مقداره معدؿ لو اش ائي َتكملغ 0(i) احلد الثالت معامل يعامل س ؼ العش ائية اللأثَتات ظل ذج يف

ii v  )(0   ,       i=1,2,……,N   …..(6) 
 العش ائية لالشكل اآليت: اللأثَتات( ضلصل الى ظل ذج 3( يف ادلعادلة )6وللع يض ادلعادلة )

  
itiitj

k

j

jit vXY   


)(

1

             , i=1,2,……,N   t=1,2,….,T …..(7) 

 .i يف رلم اة البيانات ادلقاعية اخلاأ دتثل حد iv فأحيث 

ف ألسبب ( Error Components Model) اخلاأظل ذج مك نات  أحياناالعش ائية  اللأثَتاتظل ذج  الى يالق
 :فأؽلللك النم ذج خ اص رياضية منها .   itو iv علا للخاأ( ػل ي مركبلُت 7النم ذج يف ادلعادلة )

0)( itE  ،2)var(  it ،0)( ivE ،2)var( viv  
 ادلركب اآليت: اخلاأليكن لدينا حد 

itiit vw    …..(8) 
                              :ف  أحيث 

…..(9) 0)( itwE 
 …..(10) 

 
 ةؤ كة غَت مقدرات تعاي ك هنا العش ائية اللأثَتات ظل ذج معلمات رتقدي يف عاديةال الصغرى ادلرلعات طريقة تةشل
ال يساوي  wisو  wit  لُت ادلشًتؾ اللباين فأ ك ف ادلعلمات اخلباريف  يؤثر شلا صحيحة غَت طياسية أخااء وذلا

 : أيالصةر، 
, st  , …..(11)  0),cov( 2  visit ww  

 ةمادلعم الصغرى طريقة ادلرلعات تسلخدـ ما اادة صحيح لشكل العش ائية اللأثَتات  ذجظل معلمات تقدير لغرض
(Generalized Least Squares (GLS)).  

 بني النماذج ارختياالاملطلب الرابع: 
 لبيانات مالءمة األكثر النم ذج ى  مااآليت:  السؤاؿ يارح، البانل ظلاذج من رئيسية ظلاذج ثالثة ل ج د

 االضلدار ظل ذج لُت االخليار أسل ب :األوؿ ،أسل لُت لعرض نقـ  س ؼ لساؤؿال ىذا ان اإلجالة لغرض ا؟م دراسة
          اللأثَتات وظل ذج ،الثاللة اللأثَتات ظل ذج لُت االخليار أسل ب ى : والثاين الثاللة، اللأثَتات وظل ذج اللجميعي
 .العش ائية

 
 

22)var(   vitw
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 الثابتة األثارالتجميعي ومنوذج االختيار بني منوذج االحندار -1

( isher) Fفيشر  اخلبار نسلخدـ الثاللة اللأثَتات وظل ذج اللجميعي االضلدار ظل ذج لُت االخليار لغرض
 1ادلقيد وفق الصيغة اللالية:

……....(12) 
 ف:أحيث 

kادد ادلعلمات ادلقدرة؛ : 
LSDVR ؛الثاللة اللأثَتات: معامل اللحديد اند اسلخداـ ظل ذج 
PooledR اللجميعي؛ اللأثَتات: معامل اللحديد اند اسلخداـ ظل ذج 

 إىلمساوية  أوكرب أ( 12ذا كانت طيمة ادلعادلة )إاجلدولية، ف F(, N-1, NT-N-k)( مع 12نقارف نليجة ادلعادلة )
النم ذج ثاللة ى  ال اللأثَتاتف ظل ذج إ( اندئذ ف0.05تساوي  أوطل من أ p-valueكانت طيمة   أوالقيمة اجلدولية )

 ات الدراسة.نادلالئم لبيا
 العشوائية األثارالثابتة ومنوذج  األثاراالختيار بني منوذج  -2

   العش ائية اللأثَتات ظل ذج ولُت لينو لاالخليار نقـ  مالئًما ظل ذًجا ل صةو الثاللة اللأثَتات ظل ذج اخليار لعد
 العدـ فرضية تك ف حيث، (Hausman) اسلخداـ اخلبار خالؿ من اسةالدر  لبيانات ادلالئم النهائي النم ذج للحديد
  يت:اآل لالشكل

  0:  ادلالئم النم ذج ى  العش ائية اللأثَتات ظل ذج
  1:  ادلالئم النم ذج ى  الثاللة اللأثَتات ظل ذج

 :األتية لالصيغة االخلبار صيغة وتك ف
 

 …..(13) 
 ف:أحيث 

)ˆvar( FEM   :؛الثاللة اللأثَتات ظل ذج دلعلمات اللباين ملجو 
)ˆvar( REM   :العش ائية اللأثَتات ظل ذج دلعلمات اللباين ملجو . 

 النم ذج ى  الثاللة اللأثَتات ظل ذج يك ف. k مقدارىا حرية ولدرجةكاي مرلع   ت زيع ذلا اإلحصائية ىذه فأ حيث
 لبيانات ادلالئم النم ذج يك ف س ؼ العكس والى كاي مرلع طيمة من كربأ اإلحصائية طيمة كانت ذاإ ادلالئم
 .العش ائية اللأثَتات ظل ذج ى  الدراسة

 

                                                           
1 William H. Greene, Op.cit, p289. 
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 الوصفية الدراسة املبحث الثاين:
حتليل  أجل من اللقنية ىذه تابيق سنحاوؿ ،العالطة ىذه طبيعة حتديد يف البانل ظلاذج أعلية الى اللعرؼ لعد

 ادلبحث ىذا خالؿ من نقـ  س ؼذلك  إىلولل ص ؿ ادلايل،  األداء الىادلاؿ الةكري  رأس مك نات سلللف تأثَت
 يف الداخلة للملغَتات شامل وصفو  ،ادلؤسسات لعينة اللعريفو  اللجريبية للدراسة العاـ اإلطار الى أوال لاللعرؼ
 .ادللغَتاتلُت  ج دةادل   العالطاتحتليل  وكذلك  صةي للبياناتاللحليل الو  ،حتليل العالطة ظل ذج

 : االطار العام للدراسةاألولاملطلب 
 األداء الى ادلاؿ الةكري رأس تأثَت م ض ع تناولت اليت السالقة اللجريبية الدراسات كثرة من الرغم الى

دار البسيط، االضلاخلاي )حتليل اللباين، االضلدار  اإلحصائية األساليبلاسلخداـ سلللف  لاخلباره طامت واليت ادلايل
 فبعضها ،الدراسات ىذه نلائج لُت كامل لشكلطاادة اامة  أو ت ةاؽا ي جد ال أنو إال ادللعدد، ليانات البانل(اخلاي 
 العالطة أف إىل تشَت نلائجو كانت اآلخر والبعض ،ادلايل األداء الىادلاؿ الةكري  رأسل واضح تأثَت وج د إىل ت صل
 أشارت( Firer & Williams; 2003)، فدراسة معن ية غَت أو ضعيةة تك ف أف إما ادلاؿ الةكري ومك ناتو رأس لُت
 سلللةة.يف ت طيلات وليئات ادلايل  األداءالى ادلاؿ الةكري  رأسثر أضرورة االىلماـ لدراسة  إىل

   ( Eviews 9) القياسي اإلحصائي الربنامج اسلخداـ مت نات البانلالي الى ادلعلمدة الدراسة ليانات للحليل
 :اللالية واالخلبارات ادلقاييس خالؿ من بياناتال ىذه مثل حتليل يف ادة ميزات من لو ادل

 .ملغَتين لُت العالطة لدراسة لَتس ف ارتباط معامل -
 .البانل ظل ذج يف معا ادلسلقلة وادللغَتات اللالع ادللغَت لُت العالطة لدراسة  (F)اخلبار -
 .البانل ظل ذج يف حدة الى ادلسلقلة ادللغَتات من ملغَت كل داللة لدراسة وذلك(t) اخلبار  -
 .للب اطي ذايتال رتباطالا للكشف ان( DWاخلبار ) -
 .العش ائية اللأثَتات ظل ذجو  الثاللة اللأثَتات ظل ذج لُت خليارلال( Hausmanاخلبار ) -

 دراسةال جمتمع-1

لةًتة ادلملدة الية لرج ل اريريج خالؿ ااشلمل رللمع الدراسة الى مجيع ادلؤسسات العامة واخلاصة اجلزائرية ل  
    فأل البن ؾ طااع اسلثناءالعم مية. ومت  واألشغاؿ ةالصناا :اطلصاديُت ُتطاااالى  ت زات، 2015 إىل 2010من 

 من األكرب اجلزء فأ االبار الى، القاااُت السالقُت وخصـ  أص ؿ ان كبَت لشكل ختللف وخص مها أص ذلا طبيعة
لو طبل  اليتحيازتو ومجيع احلق ؽ  مجيع ادل ج دات اليت يفتشمل ف أص ؿ البن ؾ ، وأال دائع يف لمركزت البن ؾ م ارد
      لقاااُت السالقُتلالبيانات ادلالية  مل افقة مع غَت ةادلالي لياناهتا فأل اللأمينات مؤسساتواسلثنيت كذلك  ،الغَت

        أداء لُت ادلقارنة املية يف خلليف  يسبب طد اشلدلخاطر، الالمادىا لشكل كبَت الى تك ين ادلؤونات دل اجهة ا
 .اينة الدراسة مؤسسات
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 املستهدفة العينة-2

اليت ؽلكن البسياة العينة العش ائية  أسل بوفق ىا مت اخليار مؤسسة اطلصادية  32ة من ستلك ف اينة الدرا
 يها الشروط اللالية: واليت تل فر ف اللمثيل للمجلمعاالية من دطة  ةدرج أف تكةل 

 ؛2015حىت سنة  2010السنة  من اسلمرت طد ؤسسةادل تك ف أف -
 ؛ف ال يك ف طد مت درلها خالؿ فًتة الدراسةأ -
 .خالؿ فًتة الدراسة ؤسساتف تل فر البيانات ادلالية ان تلك ادلأ -

 ودتثلت مؤسسات العينة يف:
 الدراسة  عينة(: توزيع 1.4اجلدول رقم )

 (النسبة ) لكيةامل الرمز القطاع سةاسم املؤس الرقم
1 EMBAG الصنااة MBG ام مية 

5.37 

2 MOUSSAOUI الصنااة MSS خاصة 

3 REMY الصنااة RMY خاصة 

4 MOULIN ELMOKRANI الصنااة MMK خاصة 

5 SEMOULERIE ZOUAOUI FRS الصنااة SMZ خاصة 

6 BORDJ CAPSULES الصنااة CPS خاصة 

7 AS MOTORS الصنااة MTR خاصة 

8 ANABIB الصنااة ANB ام مية 

9 MISS FLOWERS PARIS الصنااة MFW خاصة 

10 BOIS 2008 الصنااة BIS خاصة 

11 MAGHREB LUXE الصنااة MGL خاصة 

12 MECHERI الصنااة MCH خاصة 

13 STET ROUTES العم مية األشغاؿ STT خاصة 

62.5 

14 FRERES MEBARKI العم مية اؿاألشغ MBK خاصة 

15 BAHFIR العم مية األشغاؿ BHR خاصة 

16 LOCIF العم مية األشغاؿ LCF خاصة 

17 FANDI العم مية األشغاؿ FND خاصة 

18 AMIMER العم مية األشغاؿ AMR خاصة 
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19 BFOR BOUKHARI & CIE العم مية األشغاؿ BFR خاصة 

20 KASADA العم مية األشغاؿ KSD اصةخ 

21 BENMAATI ABDENNOUR العم مية األشغاؿ BMN خاصة 

22 FERKOUROUTE العم مية األشغاؿ FKR خاصة 

23 BIC BOUKHALFA العم مية األشغاؿ BIC خاصة 

24 SERDA INGENEERING العم مية األشغاؿ SRD خاصة 

25 SADAOUI العم مية األشغاؿ SAD خاصة 

26 FRER KHAMADJ العم مية األشغاؿ KHM خاصة 

27 FRER REBIHI العم مية األشغاؿ RBH خاصة 

28 RIMALINE العم مية األشغاؿ RML خاصة 

29 GRANDS العم مية األشغاؿ GRD خاصة 

30 ZIANE العم مية األشغاؿ ZIN خاصة 

31 SILEM MOHAMED العم مية األشغاؿ SLM خاصة 

32 MAKHLOUF ABLA العم مية األشغاؿ MAB خاصة 

 باحثمن إاداد ال: املصدر
 
 :بياناتالمجع سلوب أ-3

   ادلملػدة مػن  للةػًتة وذلػك مؤسسػات زلػل الدراسػةلل ادلاليػة القػ ائممػن  نػات الدراسػةاى لياحلصػ ؿ الػ مت لقػد
 ، من خالؿ:2015 -2010

     ص رة وتعاي ،هنايلها إىل الةًتة لداية من واخلصـ  األص ؿ اناصر ان معل مات ت ف ر حيث العم مية: ادليزانية -
    طيمة للقدير اليها ةالالزم احلسالات وإجراءمنها  اذلامة البن د لعض اسلخراج ويلم .مؤسسةلل ادلايل ركزادل ان اامة

 .ادللغَتات
اإليرادات        رلمل  لن د لضمنيو ، ةمؤسسلل اللشغيلي األداء عكسي )جدوؿ حسالات النلائج(: الدخل طائمة -

  .من خالؿ اذل امش ادلالية ةالنليجة الصافية للسن شكلت بُت كيةيةت اليتو  اليفواللك
 .احلساب ملغَتات الدراسة تسااد يف واليت ة،ادلالي لالق ائم ادلرفقة ادلالحق من اليها احلص ؿ يلم :إضافية ليانات -
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 ودتثلت مصادر مجع البيانات يف: 

 واحملاسبُت ادلعلمدين؛ زلافظي احلسالات -
 من خالؿ الزيارات ادليدانية؛صلحة احملاسبة لادلؤسسات م -
 .ادلديرية ال الئية للضرائب -
 الدراسةاملستعملة يف تغريات وصف امل-4

 :ذلا شرح يلي وفيما ادللغَتات، من رلم اة الى الدراسة ىذه يف االالماد مت   لقد
إحدى أىم وسائل  لاالبارىا ادلؤشرات من م اةرل الىادلايل  األداء طياس يف مت االالماد: املتغريات التابعة -4-1

بارة ان االطة لُت سلللف اجملاميع وىي ا ،للمؤسساتاحلقيقية تقييم ال ضعية ادلالية علمد اليها يف ليل اليت ي  اللح
طاللة  مؤشرات خالؿ منادلايل  لألداء واضح تص ر وتعايومرتباة مبعٌت اطلصادي، ادللجانسة من الق ائم ادلالية 

  .قارنةياس وادلقلل
مبعدؿ شلثلة الةعالية و جتمع لُت الكةاءة )ادلردودية( ادلايل  األداءان  ية تعربمال االالماد الى نسبةطد مت و 

ادللكية عدؿ العائد الى حق ؽ شلثلة مبادللكية  أم اؿ، ونسبة مالية تعرب ان مردودية (ROA) األص ؿالعائد الى 
(ROE ،) اسلخداـ معادلة  ناجتلُت انونسبلُت ماليلُت(DuPont ) ض يف العائد االطلةالبياف أسباب االرتةاع أو

       ،(NPM) امش الرلح الصايفهب شلثلة الةعالية مسل ى معرفةمن  األوىلحيث دتكن ، (ROA) األص ؿالى 
وىي  الكةاءة جةدر  الى لاحلكم يسمح شلا ادلسلخدمة وادل ارد النلائج لُت النسبية األعلية حتديدالثانية دتكن من و 

  :كما يليالنسب  وحتسب ىذه  ،(ATO) األص ؿمعدؿ دوراف 
  :األصولمعدل العائد على  -

 صايف مقالل لألص ؿ الكلية الكةاءة للقييم مقياس فه ااؽ واسع كمقياس لألداء ادلايل، سلخدـ الى ني
 ىمد الى للحكم مقياس فه  آخر ٌتمبع، 1ادلاؿ رأس ت ظيف يف اإلدارة فعالية الى كمؤشر أيضاً  يسلخدـو  الدخل،
 . ادلاؿ رأسل  األمثل االسلغالؿالى  اإلدارة عيشجادلايل لل األداء طياس رلاؿ يف اسلخدامو ويلم ؤسسةادل صحة

 سب لالعالطة:ػل
 
 
 

                                                           
1 Alan Miller et al., Key Financial Performance Measures for Farm General Managers, Farm Business 

Management for the 21
st 

Century, Purdue Extension, Knowledge to Go, Purdue University, ID-244, p5, Available 

from: http://ucanr.edu/sites/placernevadasmallfarms/files/134977.pdf, accessed March 24, 2017.  

 األص ؿ= صايف الرلح/ امجايل ( ROA) األص ؿمعدؿ العائد الى 

http://ucanr.edu/sites/placernevadasmallfarms/files/134977.pdf
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 : )الكفاءة التشغيلية(األصولمعدل دوران  -

 1سب لالعالطة:ػل .عاتللحقيق ادلبي اإلدارةمن طبل  األص ؿاسلخداـ  نسبة كةاءةالوتبُت 
 
 

 هامش الربح الصايف: )الفعالية( -

 اإليراداتالناتج من ادلبيعات أو الصايف مةيد يف طياس الرْتية حيث أنو يعرفنا طيمة الرلح  ىامش الرلح
 البيعية. ػلسب لالعالطة:

 
 

 )العائد للمسامهني( :لكيةدل العائد على املمع -

كةاءة يف ت ليد البال  ادلسلثمرة من طبل ادلساعلُت، وي ضح مدى ي ضح ىذا ادلقياس اائد الرلح الى ادل
 ػلسب لالعالطة:من حق ؽ ادلساعلُت. نقدية ن كل وحدة ااألرلاح 

 
 
 تلمثل يف:: املتغريات املستقلة -4-2

 (HCEادلاؿ البشري ) رأسكةاءة  -

 (SCEادلاؿ اذليكلي ) رأسكةاءة  -

 (CEEادلاؿ ادلسلخدـ ) رأسكةاءة  -

معرفة مدى تشارؾ كل ادل ارد يف  إىلالذي يهدؼ  (VAICادلاؿ الةكري ) رأسمعامل القيمة ادلضافة لمن خالؿ 
 حتقيق القيمة ادلضافة، والذي تدؿ اليو ادلؤشرات اللالية:

VAIC= HCE + SCE + CEE 

لاسػلخداـ مجيػع  سػةادلؤس الػذي تقػـ  لػو إىل اجملهػ د اإلنلػاجيؤشػرات تشػَت ىػذه ادل (Pulic) الػذي طدمػووفقاً للمةهػـ  
ادلػػػاؿ  رأسادلػػاؿ البشػػػري وإنلاجيػػػة  رأسوتلكػػ ف مػػػن إنلاجيػػػة  ،غػػػَت ادللم سػػة يف سػػػبيل خلػػػق القيمػػػةادللم سػػػة و م اردىػػا 
 :اخلا ات اللالية ا لإتباعاليت يلم طياسهادلاؿ ادلسلخدـ  رأس وإنلاجيةاذليكلي 

 : القيمػػة ادلضػػافة اإلمجاليػػة والقيمػػة ادلضػػافةعلػػا ي جػػد منهجػػاف ذلػػذا الغػػرض: (VA) ؤسسػػةطيػػاس القيمػػة ادلضػػافة للم-أ
 فمنهج القيمة ادلضافة اإلمجالية يظهر  .ادل ج دات الثاللة ىلالؾ، والةرؽ لُت ادلنهجُت يلمثل يف معاجلة االصافية

                                                           
1 R. Deep &  K. Pal Narwal, Intellectual Capital and its Association with Financial Performance: A Study of 

Indian Textile Sector, International Journal of Management and Business Research, 4 (1), Winter 2014, p48. 

 األص ؿ/ امجايل صايف ادلبيعات ( =ATO) األص ؿمعدؿ دوراف 
 

 ( = صايف الرلح/ صايف ادلبيعاتNPMىامش الرلح الصايف )
 

 حق ؽ ادللكية= صايف الرلح/ ( ROE) لكيةالعائد الى ادلمعدؿ 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwi8ss-7m5_PAhUEcRQKHRd0BkIQFgg5MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.ijmbr.org%2F&usg=AFQjCNEz-itB5WfQPo2Rm9hfx_2K0HV0aw&bvm=bv.133387755,d.d24
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  الكػاتىلالقيمػة ادلضػافة يعػال اال صػايفلينمػا مػنهج  ،لقيمػة ادلضػافةلضػمن االسػلخدامات  ادل ج دات الثاللػة ىلالؾا

، 1الدراسػات اسػلخداـ ادلػػنهج األوؿ ولقػػد أيػدت .كلةػة اإلنلػاج الػيت حتسػػم مػن طيمػة اإلنلػاجتالػى أسػاس لنػد مػن لنػػ د 
 الثاللػة ادل جػ داتىػلالؾ ا فأ لسػبب وذلػك ،ادلضػافة القيمػة صػايف مػن م ضػ اية أكثػر ادلضافة القيمة إمجايل فأوذلك 
 لعمػر لالنسػبة االالبػار لعػُت تؤخػذ الػيت ادلخللةػة اآلراء تػأثَت يلضػمن نػوأل اللقػدير أو اللقيػيم يف م ضػ اية طػلأ تكػ ف

      القيمػة أسػل ب اسػلخداـ وؽلكػن .ىػلالؾاال طسػط احلسػاب طػرؽ إتبػاع يف ارواالخليػ ادللبقيػة لػووطيم الثالػت ادل جػ د
سػلهالكات   واال واخلػدمات السػلع طيمػة منهػا ماروحػا)ادلبيعػات(  السػ ؽ سػعرل اإلنلػاج طيمػة دتثػل اليت اإلمجالية ادلضافة
 .لسعر الس ؽ اإلمجايل اإلنلاج طيمة دتثل اإلمجالية ادلضافة القيمة فإف ذلك والى ،ةيال سيا

 ادلاؿ الةكري: رأسطياس طيمة مك نات -ب
خػالؿ كلةػة الرواتػب واألجػ ر واحلػ افز ادلدف اػة للعػاملُت تإمجايل  لقيمةيقاس  :(HC) ادلاؿ البشري رأسطياس طيمة  -

 السنة ادلالية.
 .البشريادلػاؿ  رأس: ؽلثل الةرؽ لُت القيمة ادلضافة وطيمة (SC) ادلاؿ اذليكلي رأسة طياس طيم -
اذليكلػي لكػل سػنة مػن السػن ات، ادلػاؿ  رأسشػري و ادلػاؿ الب رأسطيمػة مت احلساب  ادلاؿ الةكري: رأسطياس كةاءة -ج

 للملغَتين كما يأيت: الكةاءةساب احللعد ذلك  اسي، مث طؤسساتادلمن  ؤسسةولكل م
 املال البشري:  رأسكفاءة  -
 
   :املال اهليكلي رأسة كفاء -

 

                            
 :اخلا ات اللالية لإتباعيلم طياسو  ادلاؿ ادلسلخدـ رأسكةاءة س  طيا-د

 ادلاؿ  رأسمبا يف ذلك  سلخدـادلاؿ ادل رأسالقيمة الدفًتية ليلمثل يف  (:CEادلاؿ ادلسلخدـ ) رأسطياس طيمة  -
 2العالطة اللالية:يقاس من خالؿ  ،ادلادي وادلايل

                                                           
 االىلالكات. -االسلهالكات ال سياية -االيرادات البيعية أي، منو االىلالكات لسعر الس ؽ ماروحا اإلمجايل اإلنلاج تساوي الصافية ادلضافة القيمة 

 د انظر: للمزي
Ahmed Riahi-Belkaoui, Intellectual capital and firm performance of US multinational firms: A study of the 

resource-based and stakeholder views,  Journal of Intellectual Capital, Vol. 4, Iss. 2, 2003, p219-220. 
  .181-180 ص، مرجع سالقمؤيد زلمد الي الةضل،  1

2 Stevo Janošević et al., Op.cit, p4, and: 

- Steven Firer & S. Mitchell Williams, Intellectual capital and traditional measures of corporate 

performance, journal of Intellectual Capital, Vol. 4, No. 3, 2003, p352. 
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 األص ؿ صايف(= CEادلاؿ ادلسلخدـ ) رأس

  املال املستخدم: رأسكفاءة  -
 
 
  اللالع ادللغَت الى ادلؤثرة األخرىادللغَتات  لعض ضالاةال ملغَتات تشمل: املتغريات الضابطة )املراقبة( -4-3
      ةادلسلقل اتادللغَت  لُت العالطة ضبط أجل من إضافلها ومت الدراسة، نااؽ يف تدخل ال ولكنها ،ادلايل( األداء)

أف ادللغَتات اللالعة شلا سااد الى تقليل احلماالت  .ادللعددة لُت ادلؤسساتلسبب االخلالفات  ةاللالع اتوادللغَت 
 :غَتاتادلل ىذه أىم ومن ،1لغَتات أخرى غَت معروفةمبتلأثر 

 :الشركة جمح-

ويلعب الدور  ،ؤسسةادللغَتات اذلامة اليت حتدد تصميم ادل ألنو يعلرب واحدا من الشركة حجم درجيف ْتثنا سن
، اإلشراؼ والرطالة، ودرجة تة يض السلاة ، ونااؽؤثر الى سَت العمل، ونظاـ االتصاالتيو  ،األداء الرئيسي يف

 .دلؤسساتلاادلاؿ الةكري  رأس املليئة وىي اناصر  اختاذ القرار وطبيعة

مسل ى الى الى أف حجم الشركة لو تأثَت  ى أداء الشركات، ولكن ىناؾ إمجاعىناؾ ادـ وض ح يف تأثَت احلجم ال
رات وف ، ألهنا األكثر طدرة الى اسلغالؿثر م جب(أ) ايف ن اح كثَتة، فالشركات الكبَتة طد ت لد أداء ملميز  األداء

الشركات احلص ؿ الى ىذه تسلايع  ولاللايل. 2اإلجراءاتالاالع الرمسي الى  إضةاءدرة الى احلجم، ولديها الق
( لأف احلجم من ادلمكن أف Banzصةقات أفضل س اء يف س ؽ ادلاؿ أو أس اؽ اناصر اإلنلاج األخرى. لينما يرى )

ادـ القدرة الى احلةاظ الى ف ظل  احلجم للشركة طد يؤدي إىل أ، حيث  ف لو تأثَت سليب الى أداء الشركاتيك
 .4طل فعاليةأ أداؤىاكثر تعقيدا ومنو يصبح أالشركة تصبح  إدارةاملية ذلك  أف و  .3ادلايل ادللميز األداء

ليو وخاصة إ( ينظر Whittingtonف )أ، فنجد ةكروف يف حتديد معٌت حجم الشركةؼلللف الباحث ف وادلو 
ليو إر وينظ .5اخلصايف الدخل ...ادلاؿ،  رأس، األص ؿ إمجايل :مثل ،من خالؿ ادلؤشرات ادلالية األاماؿنظمات دل
 .، الرلح اإلمجايل(األص ؿمثل: )صايف ادل ارد ادللاحة يف ادلنظمة خروف من خالؿ آ

                                                           
1 Ka YinYu et al.,  An Empirical Study of the Impact of Intellectual Capital Performance on Business 

Performance, the 7
th

 international conference on intellectual capital, knowledge management & organizational 

learning, the Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, 2010, p4.  
2 SUMIT K. MAJUMDAR, The Impact of Size and Age on Firm-Level Performance: Some Evidence from 

India, Review of Industrial Organization, 1997, p233. 
3
 Ali Mustafa Abdullah Al Qudah, The Operating Efficiency and Market Value of Jordanian Privatized  Firms: 

Fixed and Random Effects Analysis, Interdisciplinary Journal of Research in Business, Vol. 1, Issue. 7, July 2011, 

p105. 

 .66 ، ص2161، دار احلامد للنشر والل زيع ، اماف، املايل وأثره على عوائد أسهم الشركات األداءزلمد زلم د اخلايب،  4
5 Al-Samah Kalil, Organization Theory, First Edition, Culture House Printer, Baghdad, 1998, p369. 
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 الشركة ألص ؿالبارىا تعرب ان القيمة احلقيقية ال األص ؿصايف ل الابيعيل غاريلم السيلم يف ىذا البحث اسلخداـ 

  كما يلي:  حتسب ولاللايل ، مومنو احلج
 

 
 ادلايل للشركة. األداءالى  األص ؿ إمجايلثر أيسلخدـ ىذا ادللغَت دلراطبة 

 :الرفع املايل-

اسلخداـ الشركة تكاليف دت يلية ثاللة من أجل تعظيم أثر ، وى  يعرب ان الشركة للزاماتالرفع ادلايل مرتبط لا
 .ادلايل األداءالى  ثر اإلغلايب أو السليب لدي ف الشركةمبعرفة األ ولاللايل يسمح، احملقق للمساعلُت اللغَت يف صايف الرلح
يؤثر ف أاالسلدانة لشكل م سع من ادلل طع يف اطلصاديات ادلدي نية الى  خص صا االماد الشركاتلالنسبة للدراسة، 

 سب لالعالطة:  ػل، لشكل واضح لشركةادلايل ل األداءالرفع ادلايل يف 
 

 
 .ادلايل األداء ر الدي ف الىثأدـ ىذا ادللغَت دلراطبة يسلخ

 : القدرة املادية-
  ،األص ؿالثاللة نسبة إىل إمجايل  األص ؿىناؾ يف كم  أي، ألص ؿ الثاللةكثافة ادلادية لال يقيس ىذا ادلعدؿ

  إمجايل إىلالثاللة  األص ؿف أ، ذلك لشركةادلايل ل األداء الثاللة الى األص ؿيلم تابيق ىذا ادللغَت للسيارة الى أثر 
 ارتةاع نسبلها ان زيادة طدرة الشركة الى االسلدانة اليت تليح شَتوي .1تعد ضمانات جيدة للقروض األص ؿ

 ذا كاف معدؿ العائدإلةعلية لللم يل لالدين وال سيما للكلةة الالضرييب وما ينلج انو من تقليص  ةادة من ال فرسلاال
شلا غلعل من الدين مصدر دت يل منخةض اللكلةة  ،كرب من تكاليف الةائدةألك الدي ف ادلكلسب من اسلثمار ت

 3:حتسب الى النح ، 2لادللكيةمقارنة مع اللم يل 

 
 

 .ادلايل األداء الثاللة الى األص ؿثر أدـ ىذا ادللغَت دلراطبة يسلخ 
 

                                                           
  ثر القيم الكبَتة اليت تلضمنها البيانات.أ إلزالةيسلخدـ الل غاريلم مع ملغَتة احلجم 

1 John Franklin, Determinants of Financial Leverage in Indian Pharmaceutical Industry, International Journal 

of Applied Engineering Research, Din Digul Vol. 2, No. 1, 2011, p276. 
2 Barakat, Abdallah, The Impact of Financial Structure, Financial Leverage and Profitability on Industrial 

Companies Shares Value, Research Journal of Finance and Accounting, Vol .5, No.1, 2014, p56. 
3 R. Deep & K. Pal Narwal, Op.cit, p48. 

 األص ؿصايف ل غاريلم =  (FSIZEحجم الشركة )

 األص ؿ(= إمجايل الدي ف/ إمجايل FLEVالرفع ادلايل )

 األص ؿللة/ امجايل الثا األص ؿ= (PHYCالقدرة ادلادية )
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 تغريات للم يالوصفالتحليل املطلب الثاين: 

 إلجراء( Eviews 9) اإلحصائييف الربنامج  إدخاذلا حساب سلللف ادللغَتات مت ىا مثلعد مجع البيانات وفرز 
( سن ات، واليت ساادت الى ت ليد 1مؤسسة خالؿ مدة ست ) 32لك نة من ادللعينة ل ال صةي اإلحصائياللحليل 

   العنصر ىذا صسيخص. ولاللايل الدمج لُت البيانات ادلقاعية وليانات السالسل الزمنية ألسل بطبقا  612
  .اليها احلص ؿ مت اليت البيانات وحتليل ارض خالؿ من الدراسة مبلغَتات ادللعلقة البيانات السلعراض

 التحليل الوصفي للمتغرياتنتائج -1
 أكثر سايبحلا ل سطدلا يعلرب إذ البيانات، ىذه وحتليل ارض لغرض اإلحصائية ال سائل من ادد االماد مت

 حساب يف يدخل لاالباره العلـ  يعمج ويف االجلماايةو  االطلصادية الدراسات يف اسلخداما كزيةر دلا النزاة مقاييس
نات ان لعضها البعض ، وسيلم حتديد مدى تبااد البياعياريدلا راؼواالضل كاللباين األخرى قاييسدلا من َتالكث

ادلعياري لكل ملغَتة  ضلراؼاالساب ْت ْتساب اصغر طيمة واالى طيمة، وحتديد مدى تباادىا ان ادلل سط احلسايب
 .من ملغَتات الدراسة

 :التابعةتغريات امل -1-1
 الوصفي للمتغريات التابعة حصاءاإل(: جدول 2.4اجلدول رقم )

 

 عدد املشاهدات االحنراف املعياري دىن قيمةأ على قيمةأ املتوسط
ATO 1.013909 7.530406 0.000000 1.013881 192 

NPM 0.003714 1.156789 -2.956904 0.323006 192 

ROA 0.043497 0.542125 -0.150597 0.072759 192 

ROE 0.009320 6.573613 -43.49993 3.229197 192 

 Eviews 9 سلرجاتلاالالماد الى  من إاداد الباحثاملصدر: 
 

 من خالؿ نلائج اجلدوؿ السالق نالحظ:
 (:ATO) األصولمعدل دوران   - أ

       (ATO)للملغَتة  طيمة أصغر ىي0.000000 ف أ( 1وادللحق رطم ) (2.3رطم )يلبُت من ليانات اجلدوؿ 
        طيمة أالى ىي 7.530406وأف  (،SADAOUI, GRANDS, MAKHLOUF ABLA) للمؤسسات وكانت
 .1.013881 معياري اضلراؼو 1.013909  حسايب مبل سط، (BIC BOUKHALFAدلؤسسة ) وكانت
 مؤسسة مل ساا  14حققت  لينما ادلل سط، من أطل كانت مؤسسة 18ف أنالحظ  (6.3الشكل رطم ) إىل ولالنظر

 يزيد ان ادلل سط العاـ.
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 مقارنة باملتوسط العام (ATO) األصول(: متوسطات قيم املتغرية معدل دوران 1.4الشكل رقم )

 
 لاالالماد الى ليانات الدراسة املصدر:

 (:NPMهامش الربح الصايف ) - ب
     (NPM)للملغَتة  طيمة أصغر ىي 2.956904-ف أ( 1وادللحق رطم ) (2.3)رطم ت اجلدوؿ يلبُت من ليانا

 ،(SILEM MOHAMEDدلؤسسة ) وكانت طيمة أالى ىي 1.156789 وأف (،AS MOTORSدلؤسسة ) وكانت
 .0.323006   معياري اضلراؼو  0.003714 حسايب  مبل سط
مؤسسة مل ساا  25حققت  لينما ادلل سط، من أطل كانت تمؤسسا 7ف أنالحظ  (2.4الشكل رطم ) إىل ولالنظر

 يزيد ان ادلل سط العاـ.
 مقارنة باملتوسط العام (NPM)(: متوسطات قيم املتغرية هامش الربح الصايف 2.4الشكل رقم )

 
 لاالالماد الى ليانات الدراسة املصدر:



 س املال الفكري على األداء املايل لعينة من أحتليل تأثري ر ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رابعالفصــل ال 
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 (:ROA) األصولالعائد على  - ت

      (ROA)للملغَتة  طيمة أصغر ىي 0.150597-ف أ( 1ادللحق رطم )و  (2.3)رطم  اجلدوؿيلبُت من ليانات 
 BICدلؤسسة ) وكانت طيمة أالى ىي 0.542125 وأف (،BENMAATI ABDENNOURدلؤسسة ) انتك

BOUKHALFA) ،0.072759 معياري اضلراؼو  0.043497 حسايب مبل سط. 
مؤسسة مل ساا  66حققت  لينما ادلل سط، من أطل كانت مؤسسة 26ف أ( نالحظ 4.4الشكل رطم ) إىل ولالنظر

 يزيد ان ادلل سط العاـ.
 مقارنة باملتوسط العام  (ROA) األصولالعائد على املتغرية (: متوسطات قيم 3.4الشكل رقم )

 
 لاالالماد الى ليانات الدراسة املصدر:

 
 (: ROEالعائد على امللكية ) - ث

      (ROE)للملغَتة  طيمة أصغر ىي43.49993- ف أ( 1)وادللحق رطم  (2.3)رطم يلبُت من ليانات اجلدوؿ 
 حسايب مبل سط، (ZIANEدلؤسسة ) وكانت طيمة أالى ىي 6.573613 وأف  (،RIMALINEدلؤسسة ) وكانت 

 .3.229197 معياري اضلراؼو 0.009320  
سة مل ساا مؤس 27حققت  لينما ادلل سط، من أطل كانت مؤسسة 5ف أ( نالحظ 3.3الشكل رطم ) إىل ولالنظر

 يزيد ان ادلل سط العاـ.
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 مقارنة باملتوسط العام  (ROE)(: متوسطات قيم املتغرية العائد على امللكية 4.4الشكل رقم )

 
 لاالالماد الى ليانات الدراسة املصدر:

 
 املستقلةتغريات امل -1-2

 الوصفي للمتغريات املستقلة حصاءاإل(: جدول 3.4اجلدول رقم ) -2

 

 عدد املشاهدات االحنراف املعياري دىن قيمةأ ةعلى قيمأ املتوسط
HCE 3.491497 31.01529 -1.221124 3.565577 192 

SCE 0.814636 21.74295 -14.71283 2.144825 192 

CEE 0.173813 1.464844 -0.019631 0.155355 192 

 Eviews 9 سلرجاتلاالالماد الى  من إاداد الباحثاملصدر: 

 
 وؿ السالق نالحظ:من خالؿ نلائج اجلد

 (:HCEاملال البشري ) رأسكفاءة  - أ

 (HCE)للملغَتة  طيمة أصغر ىي 1.221124-ف أ( 1وادللحق رطم ) (4.3اجلدوؿ رطم )يلبُت من ليانات 
 مبل سط، (AS MOTORSدلؤسسة ) وكانت طيمة أالى ىي 31.01529  وأف (،AS MOTORSدلؤسسة ) وكانت
 .  3.565577  معياري اضلراؼو 3.491497  حسايب
مؤسسة مل ساا  11حققت  لينما ادلل سط، من أطل كانت ةمؤسس 20ف أ( نالحظ 6.3الشكل رطم ) إىل ولالنظر

 يزيد ان ادلل سط العاـ.
 



 س املال الفكري على األداء املايل لعينة من أحتليل تأثري ر ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رابعالفصــل ال 
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 مقارنة باملتوسط العام (HCE) املال البشري رأس كفاءة املتغرية(: متوسطات قيم 5.4الشكل رقم )

 
 لاالالماد الى ليانات الدراسة املصدر: 

 
 

 (:SCEاملال اهليكلي ) رأسكفاءة  - ب

       (SCE)للملغَتة  طيمة أصغر ىي 14.71283-ف أ( 1وادللحق رطم ) (4.3رطم )يلبُت من ليانات اجلدوؿ 
            حسايب مبل سط ،(SADAOUIدلؤسسة ) وكانت طيمة أالى ىي 21.74295 وأف (،GRANDSدلؤسسة ) وكانت

 . 2.144825  معياري اضلراؼو 0.814636  
مل ساا  مؤسسات 5حققت  لينما ادلل سط، من أطل كانت مؤسسة 27ف أ( نالحظ 1.4الشكل رطم ) إىل ولالنظر

 يزيد ان ادلل سط العاـ.
 مقارنة باملتوسط العام (SCE) يكلياملال اهل رأس كفاءةاملتغرية  (: متوسطات قيم 6.4الشكل رقم )

 
 لاالالماد الى ليانات الدراسة املصدر:



 س املال الفكري على األداء املايل لعينة من أحتليل تأثري ر ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رابعالفصــل ال 
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 (:CEEاملال املستخدم ) رأسفاءة ك - ت

      (CEE)للملغَتة  طيمة أصغر ىي 0.019631-ف أ( 1وادللحق رطم ) (4.3رطم )يلبُت من ليانات اجلدوؿ 
 BENMAATIدلؤسسة ) وكانت طيمة أالى ىي 1.464844 وأف (،AS MOTORSدلؤسسة ) وكانت

ABDENNOUR)، 0.155355  معياري اضلراؼو 0.173813   حسايب مبل سط. 
مؤسسة مل ساا  12حققت  لينما ادلل سط، من أطل كانت مؤسسة 20ف أ( نالحظ 7.4الشكل رطم ) إىل ولالنظر

 يزيد ان ادلل سط العاـ.
 مقارنة باملتوسط العام (CEE)املال املستخدم  رأس كفاءة  املتغرية(: متوسطات قيم 7.4الشكل رقم )

 
 لاالالماد الى ليانات الدراسة املصدر:

 
 املتغريات املراقبة: -1-3

 راقبةالوصفي للمتغريات امل حصاءاإل(: جدول 4.4اجلدول رقم )

 

 عدد املشاهدات االحنراف املعياري دىن قيمةأ على قيمةأ املتوسط
FSIZE 18.08569 22.24527 15.39386 1.690318 192 

FLEV 0.688111 8.050927 -0.084429 0.601480 192 

PHYC 0.283503 0.822566 0.000000 0.227457 192 

 Eviews 9 سلرجاتلاالالماد الى  من إاداد الباحثاملصدر: 

 
 
 



 س املال الفكري على األداء املايل لعينة من أحتليل تأثري ر ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رابعالفصــل ال 
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 من خالؿ نلائج اجلدوؿ السالق نالحظ:

 (:FSIZEحجم الشركة ) - أ

     (FSIZE)للملغَتة  طيمة أصغر ىي 15.39386ف أ( 1وادللحق رطم ) (3.3يلبُت من ليانات اجلدوؿ رطم )
          حسايب  مبل سط ،(EMBAGدلؤسسة ) وكانت طيمة أالى ىي 22.24527 وأف (،LOCIFدلؤسسة ) وكانت

 .  1.690318  معياري اضلراؼو 18.08569 
مؤسسة مل ساا  12حققت  لينما ادلل سط، من أطل كانت مؤسسة 20ف أنالحظ ( 1.4الشكل رطم ) إىل ولالنظر

 يزيد ان ادلل سط العاـ.
 

 قارنة باملتوسط العام (FSIZE) حجم الشركةملتغرية ا(: متوسطات قيم 8.4الشكل رقم )
 

 

 لاالالماد الى ليانات الدراسة املصدر:
 

 (:FLEVالرفع املايل ) - ب

 (FLEV)للملغَتة  طيمة أصغر ىي 0.084429-ف أ( 1وادللحق رطم ) (3.3)يلبُت من ليانات اجلدوؿ 
 مبل سط ،(BIC BOUKHALFA) دلؤسسة وكانت طيمة أالى ىي 8.050927 وأف (،REMYدلؤسسة ) وكانت

 . 0.601480 معياري ولاضلراؼ0.688111      حسايب 
مؤسسة مل ساا  16حققت  لينما ادلل سط، من أطل كانت مؤسسة 16ف أ( نالحظ 1.4الشكل رطم ) إىل ولالنظر

 يزيد ان ادلل سط العاـ.
 
 



 س املال الفكري على األداء املايل لعينة من أحتليل تأثري ر ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رابعالفصــل ال 
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 باملتوسط العام مقارنة (FLEV) الرفع املايل(: متوسطات قيم املتغرية 9.4الشكل رقم )

 
 لاالالماد الى ليانات الدراسة املصدر:

 
 (:PHYCالقدرة املادية ) - ت

 (PHYC)للملغَتة  طيمة أصغر ىي  0.000000ف أ( 1وادللحق رطم ) (3.3)يلبُت من ليانات اجلدوؿ 
دلؤسسة  وكانت طيمة أالى ىي 0.822566 وأف (،AMIMER, LOCIF, FANDIدلؤسسة ) وكانت

(SEMOULERIE ZOUAOUI FRS)، 0.227457 معياري اضلراؼو 0.283503  حسايب  مبل سط . 

مؤسسة  12حققت  لينما ادلل سط، من أطل كانت مؤسسة 20ف أ( نالحظ 61.4الشكل رطم ) إىل ولالنظر
 مل ساا يزيد ان ادلل سط العاـ.

 العاممقارنة باملتوسط  (PHYC)(: متوسطات قيم املتغرية القدرة املادية 10.4الشكل رقم )

 
 لاالالماد الى ليانات الدراسة املصدر:



 س املال الفكري على األداء املايل لعينة من أحتليل تأثري ر ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رابعالفصــل ال 
 (Panel Data) املؤسسات باستعمال بيانات البانل                                                        

611 

 

 
 نتائج التحليل الوصفي للمتغرياتاملايل لتحليل ال-2

من  25ف أحتليال ماليا من خالؿ حتليل مركبات مجيع ادللغَتات، للملغَتات  ال صةي لحليلال من يلبُت
 تعكس الةعاليةاليت ( NPM)الصايف  عدؿ نسبة ىامش الرلحلالنسبة دلطل من ادلل سط أدلؤسسات الصنااية كانت ا

ادلؤسسات  أرلاحلسبب اطلةاض ذلك يةسر وىي ملقارلة، و  ،العم مية األشغاؿلالنسبة دلؤسسات  20مقارنة لػػػػػػػػ 
ىذا الن ع من  أاماؿرطم  أف إىلصايف مبيعاهتا الذي ى  ذو طيمة معلربة وذلك يرجع  لاطلةاضيس الصنااية ول
من انصر  امبيعاهتصايف  العم مية الذي يلشكل األشغاؿسات اناصر ملعددة اكس مؤسالى يشلمل ادلؤسسات 

من  40ف أيبُت اكس النسبة السالقة حيث ( ROA) األص ؿف معدؿ دوراف أمباع(. كما  إنلاجواحد )
طل من أمن ادلؤسسات الصنااية كانت  50ف أطل من ادلل سط، يف حُت أ كانتالعم مية   األشغاؿمؤسسات 

والذي يعلرب مرتةعا لادلؤسسات الصنااية وىذا ما تعكسو  األص ؿ إمجايلانصر مبل  ناتج ان والسبب  ،ل سطادل
كرب من أمن ادلؤسسات الصنااية  66.67ف أ أظهرت( اليت األص ؿملغَتة حجم الشركة )ل غاريلم صايف 

ادلؤسسات  أص ؿطبيعة تركيبة  يرجع إىل العم مية، وىذا األشغاؿفقط دلؤسسات  20ف أادلل سط، يف حُت 
ف ألغَتة القدرة ادلادية اليت لينت وىذا ما تثبلو م األص ؿ إمجايلالثاللة هبا جزء معلرب من  األص ؿالصنااية اليت تشكل 

41.67  35كرب من ادلل سط يف حُت كانت النسبة أمن ادلؤسسات الصنااية ىي  األشغاؿلالنسبة دلؤسسات 
 العم مية. 

 ليد الع ائد الذي يعلرب مؤشر يدؿ الى طدرة ادلؤسسة الى ت( ROE) لعائد الى ادللكيةدللغَتة اة لالنسب أما
طل من ادلل سط العاـ، الى أ كانتمن ادلؤسسات الصنااية   25ف أنالحظ  فإننا( لكيةادل أم اؿدلالكها )مردودية 

اجع الطلةاض نلائج ادلؤسسات طل من ادلل سط وىذا ر أ 10العم مية اليت منها  األشغاؿاكس مؤسسات 
طل من ادلل سط العاـ، أ كانتمن ادلؤسسات الصنااية   25ف أنالحظ  فإننا لالنسبة دللغَتة الرفع ادلايلو  الصنااية.

الماد مؤسسات الل سط وىذا راجع طل من ادلأ 53.33العم مية اليت منها  األشغاؿالى اكس مؤسسات 
 .أنشالها يل العم مية الى القروض يف دت األشغاؿ

كرب من أمن ادلؤسسات الصنااية كانت  41.66ف إف( HCE)ادلاؿ البشري  رأسلالنسبة دللغَتة فعالية 
النشاط االسلغاليل شلا يعٍت  احملققة من اإلضافةادلل سط لسبب حتقيقها طيم معلربة للقيمة ادلضافة اليت تعرب ان مقدار 

االسلغاللية فقط يف حُت أهنا  هانلائجانعكس الى  سلغاللية وىذا ماادلؤسسات الصنااية تلحكم لاللكاليف اال فأ
كرب من أمن ىذه ادلؤسسات حتقق  25، وىذا ما جعل )اللكاليف االسلثنائية( ال تلحكم يف اللكاليف األخرى

كرب من أمسل ى ذلا  العم مية األشغاؿمؤسسات فقط من  30و، (SCE) ادلاؿ اذليكلي رأسمل سط فعالية 
ذلذا الن ع ادلاؿ اذليكلي  رأس سط لسبب اطلةاض اللكاليف ادلرتباة لادل رد البشري، وى  ما ارتبط كذلك مبلغَتة ادلل

 فقط ىي اكرب من ادلل سط.  10ف أاليت كانت تبُت من ادلؤسسات 
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من كرب أمن ادلؤسسات الصنااية كانت  16.67ف إف( CEE)ادلاؿ ادلسلخدـ  رأسلالنسبة دللغَتة فعالية 

ادلاؿ ادلسلخدـ لادلؤسسات  رأسالعم مية، وسبب ارتةاع يف طيمة  األشغاؿلالنسبة دلؤسسات  50و ادلل سط،
ما تعكسو ملغَتة ادلؤسسات الصنااية وى   أص ؿارتةاع حجم العم مية وى   األشغاؿالصنااية واطلةاضو مبؤسسات 
 (.األص ؿحجم الشركة )ل غاريلم صايف 

 بني املتغريات  طبااالرتاملطلب الثالث: 
 ىذه لُت ادلمكنة االرتباط أزواج للحديد اللةسَتية ادللغَتات لُت االرتباط مصة فة فحص اخلبار يسمح

تلزايد حدهتا لزيادة  واليت مشكلة ارتباط خاي ملعدد غلب معاجللها من النم ذج خل  من اللأكد ولاللايل ادللغَتات،
  اخلاص لاالضلدار صلة ذات تك ف ادللعدد االرتباط معامالت أف ْتيث ،  دللغَتينأي للزايد ط ة االرتباط لُت ا  rطيمة 
 Pearson’s) اسلخداـ معامل االرتباط لبَتس ف مت .اللةسَتية ادللغَتات لباطي لالنسبة مسلقل ملغَت لكل

Correlation Coefficient ).لةحص العالطة 
 

 اتبني املتغري  االرتباط (: مصفوفة5.4اجلدول رقم )

ATO NPM ROA ROE HCE SCE CEE FSIZE FLEV PHYC

ATO  1.000000

NPM  0.125701  1.000000

ROA  0.733697  0.376766  1.000000

ROE  0.040310 -0.03221  0.017161  1.000000

HCE -0.00654  0.131706  0.239842  0.012728  1.000000

SCE -0.00520  0.050615 -0.08799  0.020043  0.037596  1.000000

CEE  0.661060  0.140597  0.627280  0.015254  0.041821 -0.00076  1.000000

FSIZE -0.21653  0.047045 -0.20117 -0.01755  0.160601 -0.08986 -0.21102  1.000000

FLEV  0.336699 -0.00055  0.409747 -0.02099  0.044176  0.075314  0.289374 -0.15016  1.000000

PHYC -0.10496 -0.14804 -0.26508  0.008131  0.071182 -0.16205 -0.09030  0.467469 -0.03012  1.000000 
 .Eviews 9 سلرجاتلاالالماد الى  من إاداد الباحثاملصدر: 

 
 :اللالية النلائج تبُت ادللغَتات لُت االرتباط مصة فة لأف نالحظ (6.3رطم ) اجلدوؿ خالؿ من
    ْتيث ،(PHYCوالقدرة ادلادية )( FSIZE) حجم الشركة ُتتلغَت ادل لُت مل ساة طردية ارتباط االطة وج د -

 .0.467469ػػػػػػ ل لينهما االرتباط معامل طدر
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 ف: أ إىل لاإلضافة

ادلاؿ  رأسفعالية ( و HCEادلاؿ البشري ) رأسملغَتة فعالية مع كل من  إغلاليا( يرتبط ROA) األص ؿالعائد الى  -
( ROAلُت ادللغَت اللالع )، ْتيث تقدر معامالت االرتباط احملصل اليها (FLEV( والرفع ادلايل )CEEادلسلخدـ )

 ؛الًتتيب الى0.409747  ،0.627280  ،0.239842  ػادللغَتات لػػػػ وىذه

( وحجم الشركة SCEادلاؿ اذليكلي ) رأس( يرتبط سلبيا مع كل من ملغَتة فعالية ROA) األص ؿالعائد الى  -
(FSIZE( والقدرة ادلادية )PHYC)ْتيث تقدر معامالت االرتباط احملصل اليه ،( ا لُت ادللغَت اللالعROA وىذه )

 الى الًتتيب.0.26508-  ، 0.201165- ، 0.087988-ادللغَتات لػػػػ 

ادلاؿ  رأس( ومع فعالية HCEادلاؿ البشري ) رأسمع كل من ملغَتة فعالية  إغلاليا( يرتبط ROEالعائد الى ادللكية ) -
، ْتيث تقدر معامالت االرتباط (PHYCدلادية )( والقدرة اCEEادلاؿ ادلسلخدـ ) رأس( وفعالية SCEاذليكلي )

  ،0.015254  ،0.020043  ،0.012728  ( وىذه ادللغَتات لػػػػػ ROEاحملصل اليها لُت ادللغَت اللالع )

 الًتتيب؛ الى0.008131 
ْتيث ( FLEVوالرفع ادلايل ) (FSIZEحجم الشركة )( يرتبط سلبيا مع كل من ملغَتة ROE) األص ؿالعائد الى  -

      ، 0.017549-( وىذه ادللغَتات لػػػػ ROEتقدر معامالت االرتباط احملصل اليها لُت ادللغَت اللالع )
 الى الًتتيب.  0.020987- 

( والرفع ادلايل CEEادلاؿ ادلسلخدـ ) رأسفعالية مع كل من ملغَتة  إغلاليا( يرتبط ATO) األص ؿمعدؿ دوراف  -
(FLEVْتيث تقدر معامالت االرتبا ،)( ط احملصل اليها لُت ادللغَت اللالعATO وىذه ادللغَتات لػػػػػ ) 0.661060، 

 الى الًتتيب.  0.336699 
ادلاؿ  رأسفعالية ( و HCEادلاؿ البشري ) رأسفعالية يرتبط سلبيا مع كل من ملغَتة ( ATO) األص ؿمعدؿ دوراف  -

يث تقدر معامالت االرتباط احملصل اليها (، ْتPHYC( والقدرة ادلادية )FSIZE( وحجم الشركة )SCEاذليكلي )
الى  0.104959-  ،0.216525- ،0.005195- ،0.006536-( وىذه ادللغَتات لػػػػ ATOلُت ادللغَت اللالع )

 الًتتيب.
 رأس( وفعالية HCEادلاؿ البشري ) رأسمع كل من ملغَتة فعالية  إغلاليا( ترتبط NPMنسبة ىامش الرلح الصايف ) -

، ْتيث تقدر معامالت االرتباط (FSIZE( وحجم الشركة )CEEادلاؿ ادلسلخدـ ) رأس( وفعالية SCE) ادلاؿ اذليكلي
 ،0.140597  ،0.050615  ،0.131706    ( وىذه ادللغَتات لػػػNPMاحملصل اليها لُت ادللغَت اللالع )

 الى الًتتيب.0.047045  
، ْتيث (PHYCالقدرة ادلادية )( و FLEVلرفع ادلايل )امع ملغَتة  سلبيايرتبط ( NPMنسبة ىامش الرلح الصايف ) -

 .0.14804- ، 0.000551- لػػػػػ  ه ادللغَتات( وىذNPMلُت ادللغَت اللالع ) االرتباط احملصل اليو تقدر معامل
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 املايل لعينة املؤسسات األداءاملال الفكري على  رأس تأثريحتليل مناذج : رابعاملطلب ال

       مت واليت واللجريبية النظرية الدراسات أثبلو ما وىذا ،ادلايل األداءدلاؿ الةكري الى ا رأس تأثَتليل حت يلم
  الى مسل ى اينة الدراسة. األثرىذا  خلبارا. سنقـ  لدراسةالل اخلاصة السالقة احملاور يف تقدؽلها

 :ليانات البانل كما يليونقًتح لالخلبار اللجرييب معادالت ظلاذج 
 بيانات البانل(: معادالت مناذج 6.4اجلدول رقم )

 معادلة االحندار النموذج
1 ATOi,t   = 0+β1HCEit+β2SCEit+β3CEEit+β4FSIZEit + β5FLEVit+β6PhYCit+i,t 

2 NPMi,t   = 0+β1HCEit+β2SCEit+β3CEEit+β4FSIZEit + β5FLEVit+β6PhYCit+i,t 

3 ROAi,t   = 0+β1HCEit+β2SCEit+β3CEEit+β4FSIZEit + β5FLEVit+β6PhYCit+i,t 

4 ROEi,t   = 0+β1HCEit+β2SCEit+β3CEEit+β4FSIZEit + β5FLEVit+β6PhYCit+i,t 

  من إاداد الباحث: املصدر
 

 النتائجحتليل املبحث الثالث: اختبار الفرضيات و 
 باستخدام مناذج بيانات البانل وىاألاختبار الفرضية : األولاملطلب 

H1 رأسمك نات معامل القيمة ادلضافة لطة إغلالية لُت : ىناؾ اال ( ادلاؿ الةكريVAIC ومعدؿ دوراف )األص ؿ 
(ATO:من خالؿ الةرضيات الةراية ،) 
- H1a  رأس: ىناؾ االطة إغلالية لُت كةاءة ( ادلاؿ البشريHCE)  األص ؿشلثال مبعدؿ دوراف  ادلايل األداءو 

(ATO). 
- H1b   رأساءة كة: ىناؾ االطة إغلالية لُت ( ادلاؿ اذليكليSCE)  األص ؿمبعدؿ دوراف ادلايل شلثال  األداءو 

(ATO.) 
- H1c    رأسكةاءة : ىناؾ االطة إغلالية لُت ( ادلاؿ ادلسلخدـCEE و )األص ؿمبعدؿ دوراف ادلايل شلثال  األداء 

(ATO.) 
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 باستخدام النماذج الثالثة تقدير النموذج-1

  األوىللفرضية  وذج الدراسة باستخدام النماذج الثالثةمعلمات من: (7.4)اجلدول رقم 
(ATOi,t   = 0+β1HCEit+β2SCEit+β3CEEit+β4FSIZEit + β5FLEVit+β6PhYCit+i,t) 

 2015-2010  الفرتة:
N= 32         T=  6                   :مشاىدة.   192   =  6  × 32جمموع مشاهدات البانل 

 العشوائية التأثرياتمنوذج  الثابتة التأثرياتمنوذج  وذج االحندار التجميعيمن املتغريات التفسريية
Constante 0.783486 2.902612 2.136639 

HCE -0.007881 0.019502 0.012361 

SCE -0.011316 -0.007351 -0.007726 

CEE 3.940300 2.511702 2.747423 

FSIZE -0.031517 -0.156318 -0.112294 

FLEV 0.263682 0.457638 0.428551 

PHYC -0.102835 0.440348 0.348816 

R- squared 0.465897 0.837641 0.574385 

Adjusted R- 

squared 
0.448575 0.798633 0.560581 

F- statistic 26.89587 21.47339 41.61086 

Prob ( F- statistic) 0.000000 0.000000 0.000000 

 .Eviews 9 سلرجاتلاالالماد الى  باحثمن إاداد الاملصدر: 

 
 االختيار بني النماذج الثالثة-2

اخلبار  لإجراء، وذلك األوىلالثاللة يف ادلرحلة  اللأثَتاتلُت النم ذج اللجميعي وظل ذج خليار االنقـ  ل
الثاللة. اذا  اتاللأثَت ادلقيد الى النم ذج اللجميعي والنم ذج ( Fisherفيشر ) إحصائيةاللجانس ان طريق اسلخداـ 

  طبلنا فرضية العدـ فالنم ذج جتميعي واذا رفضناىا فالنم ذج ثالت.
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الثاللة.  اللأثَتاتاجلدولية، واليو نرفض فرضية العدـ ونقبل ل ج د ظل ذج     Ftab كرب من أ احملس لة  Fcal ف أنالحظ   

         لبيانات ادلالئمالعش ائية للحديد النم ذج  اللأثَتاتالثاللة وظل ذج  اللأثَتاتاالخليار لُت ظل ذج  إىلا ننلقل لعدى
  يت:اآل لالشكل العدـ فرضية تك ف حيث، الذي مت شرحو سالقا Hausmanر اسلخداـ اخلبا خالؿ من الدراسة

  0:  (GLSيلم االالماد الى طريقة ادلرلعات الصغرى ادلعممة ) ادلالئم النم ذج ى  العش ائية اللأثَتات ظل ذج
  1:  (OLS)يلم االالماد الى طريقة ادلرلعات الصغرى العادية  ادلالئم النم ذج ى  الثاللة اللأثَتات ظل ذج

 
 (ATO) األصولدوران لنموذج معدل   Hausmanاختبار   (:8.4اجلدول رقم )

 
Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects  
     

     

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     

Cross-section random 10.210344 6 0.1161 
     

     

  .Eviews 9 سلرجاتاملصدر: 
 

كػاي مرلػع  ت زيػع ذلػاالػيت  اإلحصػائية طيمػةف أ Hausmanاخلبػار  أظهػر فقػد( 8.4رطػم ) اجلػدوؿ نلائج الى لاالالماد
-Chi) اجلدوليػة القيمػةان اليت تقل و  ، 10.210344قيمةال تساوي 0.05ومسل ى معن ية  6 مقدارىا حرية ولدرجة

Sq. d.f. )وىذا ما تثبلو طيمة االحلماؿ ،12.59 ػػػػػل طيملها طدرت واليتونةس مسل ى ادلعن ية  ريةنةس درجة احل اند 
(p-value الػيت تسػاوي )النمػ ذج ادلالئػم لبيانػات  فأ إىل يشػَت شلػا العدميػة، الةرضػية طبػ ؿ يػلمولاللػايل   ،0.1161

 .العش ائية اللأثَتاتادلل فرة ى  ظل ذج  البانل
 العشوائية التأثرياتتقدير معلمات النموذج باستخدام منوذج -3

وذلػػك لاسػػلخداـ  العشػػ ائية اللػػأثَتاتسػػ ؼ نقػػدر النمػػ ذج لاسػػلخداـ ظلػػ ذج  Hausmanاخلبػػار  لعػػد نلػػائج
 طريقة ادلرلعات الصغرى ادلعممة، واجلدوؿ ادل ايل يبُت ذلك: 
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 األوى للفرضية العشوائية التأثرياتمعلمات منوذج نتائج تقدير  (:9.4اجلدول رقم )

Dependent Variable: ATO   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 01/25/17   Time: 14:23   

Sample: 2010 2015   

Periods included: 6   

Cross-sections included: 32   

Total panel (balanced) observations: 192  

Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 2.136639 0.936592 2.281291 0.0237 

HCE 0.012361 0.012909 0.957586 0.3395 

SCE -0.007726 0.018146 -0.425784 0.6708 

CEE 2.747423 0.285649 9.618186 0.0000 

FSIZE -0.112294 0.051025 -2.200746 0.0290 

FLEV 0.428551 0.073732 5.812267 0.0000 

PHYC 0.348816 0.323619 1.077862 0.2825 

     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   

     
     Cross-section random 0.605260 0.6390 

Idiosyncratic random 0.454969 0.3610 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.574385     Mean dependent var 0.297454 

Adjusted R-squared 0.560581     S.D. dependent var 0.694111 

S.E. of regression 0.460117     Sum squared resid 39.16591 

F-statistic 41.61086     Durbin-Watson stat 1.456018 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.418620     Mean dependent var 1.013909 

Sum squared resid 114.1479     Durbin-Watson stat 0.499582 

     
 .Eviews 9  سلرجاتملصدر: ا     

 

ادلاؿ اذليكلي  رأس كةاءة(،  HCEادلاؿ البشري ) رأس كةاءة :لغَتاتادلفإف ( 9.4من خالؿ نلائج اجلدوؿ رطم )
(SCE( القدرة ادلادية ،)PHYC ليس ذلا داللة )5اند مسل ى معن ية  إحصائية ،ف ادلعن ية الكلية للنم ذج أ إال

) معامل اللحديد ادلعدؿ مقب لة من خالؿ 2R -pامو القيمة االحلمالية )والذي تد 0.560581يساوي  والذي (

value) فيشر  حصائيةإلF  0.000000واليت تساوي. 
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العش ائية من خالؿ حذؼ ادللغَتات اليت ليست ذلا معن ية  اللأثَتاتولاللايل يلم اسلكماؿ تقدير معلمات النم ذج 

 األص ؿ معدؿ دورافة لُت العالط العش ائية للةسَت اللأثَتاتنلائج تقدير ادلعلمات لنم ذج  إىللل ص ؿ  إحصائية
(ATO وادللغَتات ادلسلقلة واليت ذلا معن ية )5اند  إحصائية.  

 األوىللفرضية  اإلحصائيةذات الداللة  العشوائية التأثرياتمعلمات منوذج نتائج تقدير  (:4..1اجلدول رقم )
Dependent Variable: ATO   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 01/25/17   Time: 14:28   

Sample: 2010 2015   

Periods included: 6   

Cross-sections included: 32   

Total panel (balanced) observations: 192  

Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 1.997198 0.903329 2.210930 0.0282 

CEE 2.817521 0.277509 10.15291 0.0000 

FSIZE -0.097961 0.048830 -2.006163 0.0463 

FLEV 0.434064 0.071690 6.054776 0.0000 

     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   

     
     Cross-section random 0.572560 0.6131 

Idiosyncratic random 0.454796 0.3869 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.566796     Mean dependent var 0.312757 

Adjusted R-squared 0.559883     S.D. dependent var 0.698010 

S.E. of regression 0.463069     Sum squared resid 40.31338 

F-statistic 81.99198     Durbin-Watson stat 1.468367 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.428824     Mean dependent var 1.013909 

Sum squared resid 112.1444     Durbin-Watson stat 0.527845 

     
 .Eviews 9  سلرجاتملصدر: ا     
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 اإلحصائيةذات الداللة  العشوائية التأثرياتمعلمات منوذج نتائج تقدير -4

 تقع يف اجملاؿ وىي  1.468367( واليت تساويDWدرلُت واتس ف ) إحصائيةطيمة  إىللالنظر 
[0 ; DL] لألخااءولاللايل ي جد ارتباط ذايت م جب  ،[1.643 ; 0] أي يف اجملاؿ.  
 :Durbin-Watson إحصائيةعن طريق  تقدير  -

 1:، حيثDW إحصائيةاناالطا من  تقدير :اخلا ة األوىل
2
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DW
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 :اللايل لعد إجراء اللعديالت الى ادلشاىدات ْتساب شبو الةروطاتتقدير النم ذج  :اخلا ة الثانية
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1 Damodar N. Gujarati, Basic Econometrics, 3
th

 edition, the McGraw−Hill  Companies, 2004, p469. 
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يف حالة  اإلحصائيةذات الداللة  العشوائية التأثرياتمعلمات منوذج نتائج تقدير  (:11.4رقم )اجلدول 

 األخطاءوجود ارتباط ذايت بني 
Dependent Variable: ATO1   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 01/25/17   Time: 14:58   

Sample (adjusted): 2011 2015   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 32   

Total panel (balanced) observations: 160  

Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 1.744654 0.792563 2.201280 0.0292 

CEE1 2.038435 0.279976 7.280741 0.0000 

FSIZE1 -0.115110 0.058126 -1.980348 0.0494 

FLEV1 0.533547 0.065122 8.193025 0.0000 

     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   

     
     Cross-section random 0.452665 0.5437 

Idiosyncratic random 0.414698 0.4563 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.619548     Mean dependent var 0.277661 

Adjusted R-squared 0.612231     S.D. dependent var 0.679665 

S.E. of regression 0.423235     Sum squared resid 27.94389 

F-statistic 84.67943     Durbin-Watson stat 2.189427 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.460372     Mean dependent var 0.732386 

Sum squared resid 64.61036     Durbin-Watson stat 0.946924 

     
 .Eviews 9  اتسلرجملصدر: ا     

 
  العشوائية التأثرياتحتليل نتائج تقدير معلمات منوذج -5

         وادللغَتات اللالع ادللغَت لُت العالطة لأف الق ؿ ؽلكن (11.4رطم ) اجلدوؿ يف ادلبينة النلائج من اناالطا
) لحديد ادلعدؿمعامل ال خالؿ من وذلك ط ية سلقلةادل 2R ف ادللغَتات أ أي ،0.612231يساوي  يوالذ (

  .أخرىا امل  إىلوالباطي يرجع  (ATO) األص ؿ معدؿ دورافاللغَتات اليت حتدث يف  من% 16.22 ادلسلقلة تةسر
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 Fفيشر  حصائيةإلل (p-valueاالحلماؿ ) طيمة خالؿ من مقب لة لنم ذجل الكلية عن يةادلأف  نالحظ كما
وىي تقع  2.189427( تساوي DWدرلُت واتس ف ) إحصائية طيمة أف إىل فةلاإلضا ،0.000000واليت تساوي 

  .لألخااءولاللايل ال ي جد ارتباط ذايت ، [1.704 ; 2.296]أي يف اجملاؿ  [DU; 4-DU] يف اجملاؿ
ؿ وى  ما يدفع لاجتاه طب   5كما نالحظ أيضا وج د معن ية إحصائية دلقدرات النم ذج واليت ال تلجاوز يف أطصاىا 

 :كاللايل النم ذج ىذه نلائج الى ؽلكن اللعبَت ولاللايلالنم ذج، 
 
 
 

 
 ويك ف النم ذج اللةصيلي لالشكل اللايل:

 
 
 

 :أف نالحظالسالقة  النلائج ذهى ض ء الى
القدرة ادلادية و (، SCEادلاؿ اذليكلي ) رأس وكةاءة(، HCEادلاؿ البشري ) رأس كةاءة  لالنسبة للملغَتات -

(PHYC ليس ) 5اند مسل ى داللة  إحصائيةذلا معن ية وىذا حسب اخلبار سل دنت t  ف طيمة أحيث صلد
كرب من أوىي  ،الى الًتتيب 0.2825 ، 0.6708 ،  0.3395ادلقالل للملغَتات يساوي  (p-value) االحلماؿ

وسالبة لالنسبة  ،دلاديةادلاؿ البشري والقدرة ا رأس كةاءةم جبة لكل من   والقيمة اللقديرية ،1.16 درجة ادلعن ية
 .(ATO) األص ؿ عدؿ دورافمب إحصائيةذات داللة نو ليس ذلا االطة أ، شلا يعٍت ادلاؿ اذليكلي رأس كةاءةدللغَتة  

والقيمة  ،5اند مسل ى داللة  إحصائية( فلها معن ية CEE1ادلاؿ ادلسلخدـ ) رأس كةاءةلالنسبة للملغَتة   -
 تغَتتنو كلما أ أي، (ATO1) األص ؿ تؤثر لادل جب الى معدؿ دوراف أهنا ، شلا يعٍتم جبةاللقديرية للمعلمة 

(CEE1ل حدة واحدة يلغَت ) األص ؿ معدؿ دوراف (ATO1)  وحدة. 2.03لادلقدار يف نةس االجتاه 
والقيمة اللقديرية  ،5اند مسل ى داللة  إحصائية( فلها معن ية FSIZE1لالنسبة للملغَتة حجم الشركة ) -

( 6FSIZEنو كلما زادت )أ أي، (1ATO) األص ؿ الى معدؿ دوراف سالبتؤثر لال أهنا، شلا يعٍت م جبةللمعلمة 
 . وحدة 0.11لادلقدار ادلعاكس يف االجتاه  (ATO1) األص ؿ ل حدة واحدة يلغَت معدؿ دوراف

مة اللقديرية للمعلمة والقي ،5اند مسل ى داللة  إحصائية( فلها معن ية FLEV1لالنسبة للملغَتة الرفع ادلايل ) -
ل حدة ( 6FLEVنو كلما زادت )أ أي، (ATO1) األص ؿ تؤثر لادل جب الى معدؿ دوراف أهنا، شلا يعٍت م جبة

 وحدة. 0.53يف نةس االجتاه لادلقدار  (ATO1) األص ؿ واحدة يلغَت معدؿ دوراف

ATOt = 1.2808 + 2.0384*CEEt – 0.5418*CEEt-1 - 0.1151*FSIZEt – 

0.0305*FSIZEt-1 + 0.5335*FLEVt – 0.1418*FLEVt-1  + 0.2658*ATOt-1 
 

ATO1t = 1.744 + 2.0384*CEE1t - 0.1151*FSIZE1t +0.5335*FLEV1t  

               (2.20)     (7.28)                   (-1.98)                    (8.19) 

                

           R²=0.6195            ²=0.6122          F=84.68        DW=2.189 
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 & Sany) و (Clarke et al., 2011) و ،  (Chen et al., 2005)وطد ت افقت نلائج الدراسة مع نلائج دراسة كل من

 Elsye; 2014)، و (Ka YinYu et al.; 2010)، ( وكذلك دراسةKomnenic & Pokrajcic; 2012 اليت )
واكس ما ت صلت ، األص ؿادلاؿ ادلسلخدـ ومعدؿ دوراف  رأسلُت  إحصائيةوج د االطة ذات داللة  إىلت صلت 

مع معدؿ  الةكري ادلاؿ رأس لُت إحصائية داللة ذات االطة أي تالحظ مل اليت( Pal & Soriya; 2012) ليو دراسةإ
 ىندية. نسيج ةشرك 102 و أدوية شركة 105يف  األص ؿدوراف 

 ثانية باستخدام مناذج بيانات البانلاختبار الفرضية الاملطلب الثاين: 
H2  ادلاؿ الة رأسمك نات معامل القيمة ادلضافة ل: ىناؾ االطة إغلالية لُت( كريVAIC وىامش الرلح الصايف )
(NPM:من خالؿ الةرضيات الةراية ،) 
- H2a  :  رأسكةاءة ىناؾ االطة إغلالية لُت ( ادلاؿ البشريHCE)  شلثال هبامش الرلح الصايف  ادلايل األداءو

(NPM). 
- H2b   رأسكةاءة : ىناؾ االطة إغلالية لُت ( ادلاؿ اذليكليSCE)  رلح الصايف هبامش الادلايل شلثال  األداءو

(NPM.) 
- H2c   رأسكةاءة : ىناؾ االطة إغلالية لُت ( ادلاؿ ادلسلخدـCEE و )هبامش الرلح الصايف ادلايل شلثال  األداء

(NPM.) 
 باستخدام النماذج الثالثة تقدير النموذج-1
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  نيةللفرضية الثا معلمات منوذج الدراسة باستخدام النماذج الثالثة(: 12.4اجلدول رقم )

(NPMi,t   = 0+β1HCEit+β2SCEit+β3CEEit+β4FSIZEit + β5FLEVit+β6PhYCit+i,t) 
 2015-2010  الفرتة:

N= 32         T=  6                   :مشاىدة.   192   =  6  × 32جمموع مشاهدات البانل 
 العشوائية التأثرياتوذج من الثابتة التأثرياتمنوذج  منوذج االحندار التجميعي املتغريات التفسريية

Constante -0.544193 -0.618408 -0.572282 

HCE 0.010429 0.025165 0.016147 

SCE 0.004375 0.008941 0.006327 

CEE 0.334381 0.604312 0.453592 

FSIZE 0.030353 0.029924 0.030303 

FLEV -0.019821 -0.065166 -0.038143 

PHYC -0.544193 -0.262475 -0.303982 

R- squared 0.078176 0.375338 0.107286 

Adjusted R- 

squared 
0.048279 0.225257 0.078333 

F- statistic 2.614862 2.500906 3.705550 

Prob ( F- statistic) 0.018610 0.000050 0.001675 

 .Eviews 9 سلرجاتالى  لاالالمادمن إاداد الباحث املصدر: 
 
 بني النماذج الثالثةاالختيار -2

اخلبار  لإجراء، وذلك األوىلالثاللة يف ادلرحلة  اللأثَتاتلُت النم ذج اللجميعي وظل ذج خليار االنقـ  ل
ذا إالثاللة.  اللأثَتاتادلقيد الى النم ذج اللجميعي والنم ذج ( Fisherفيشر ) إحصائيةاللجانس ان طريق اسلخداـ 

  ذا رفضناىا فالنم ذج ثالت.إعي و ذج جتميطبلنا فرضية العدـ فالنم  
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الثاللة.  اللأثَتاتاجلدولية، واليو نرفض فرضية العدـ ونقبل ل ج د ظل ذج     Ftab  كرب من أاحملس لة  Fcal ف أنالحظ   

        لبيانات ادلالئمالعش ائية للحديد النم ذج  اللأثَتاتلة وظل ذج الثال اللأثَتاتاالخليار لُت ظل ذج  إىللعدىا ننلقل 
  يت:اآل لالشكل العدـ فرضية تك ف حيث، الذي مت شرحو سالقا Hausmanر اسلخداـ اخلبا خالؿ من الدراسة

  0:  (GLS)يلم االالماد الى طريقة ادلرلعات الصغرى ادلعممة  ادلالئم النم ذج ى  العش ائية اللأثَتات ظل ذج
  1:  (OLS)يلم االالماد الى طريقة ادلرلعات الصغرى العادية  ادلالئم النم ذج ى  الثاللة اللأثَتات ظل ذج

 
 (NPM) هامش الربح الصايفلنموذج   Hausmanاختبار   (:13.4اجلدول رقم )

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects  
     

     

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     

Cross-section random 12.338484 6 0.0548 
     

     

  .Eviews 9  سلرجاتاملصدر: 
 

كػاي مرلػع   ت زيػع ذلػاالػيت  حصػائيةاإل طيمةف أ Hausmanاخلبار  أظهر فقد( 13.4رطم ) اجلدوؿ نلائج الى لاالالماد
 .Chi-Sq) اجلدولية القيمةاليت تقل و  ،12.338484 قيمةال تساوي 0.05ومسل ى معن ية  6 مقدارىا حرية ولدرجة

d.f. )وىذا ما تثبلػو طيمػة االحلمػاؿ )12.59 ػػػػػل طيملها طدرت واليتونةس مسل ى ادلعن ية  ريةنةس درجة احل اند ،p-

value ف النمػ ذج ادلالئػم لبيانػات البانػل أ إىل يشػَت شلػا العدميػة، الةرضػية طبػ ؿ يػلمولاللػايل   0.0548ي ( الػيت تسػاو
 .العش ائية اللأثَتاتادلل فرة ى  ظل ذج 

 العشوائية التأثرياتتقدير معلمات النموذج باستخدام منوذج -3
وذلػػك لاسػػلخداـ  العشػػ ائية اللػػأثَتاتسػػ ؼ نقػػدر النمػػ ذج لاسػػلخداـ ظلػػ ذج  Hausmanاخلبػػار  لعػػد نلػػائج

 طريقة ادلرلعات الصغرى ادلعممة، واجلدوؿ ادل ايل يبُت ذلك: 
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 للفرضية الثانية العشوائية التأثرياتمعلمات منوذج نتائج تقدير  (:14.4اجلدول رقم )
Dependent Variable: NPM   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 01/18/17   Time: 21:42   

Sample: 2010 2015   

Periods included: 6   

Cross-sections included: 32   

Total panel (balanced) observations: 192  

Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     
C -0.572282 0.338295 -1.691665 0.0924 

HCE 0.016147 0.006821 2.367165 0.0190 

SCE 0.006327 0.010565 0.598819 0.5500 

CEE 0.453592 0.157788 2.874685 0.0045 

FSIZE 0.030303 0.019006 1.594393 0.1126 

FLEV -0.038143 0.040446 -0.943067 0.3469 

PHYC -0.303982 0.133155 -2.282915 0.0236 

     
     
 Effects Specification   

   S.D.   Rho   
     

     

Cross-section random 0.120836 0.1530 

Idiosyncratic random 0.284308 0.8470 
     

     

 Weighted Statistics   

     
     

R-squared 0.107286     Mean dependent var 0.002573 

Adjusted R-squared 0.078333     S.D. dependent var 0.301174 

S.E. of regression 0.289138     Sum squared resid 15.46611 

F-statistic 3.705550     Durbin-Watson stat 2.250282 

Prob(F-statistic) 0.001675    

     
     
 Unweighted Statistics   

     
     

R-squared 0.070591     Mean dependent var 0.003714 

Sum squared resid 18.52089     Durbin-Watson stat 1.879127 
     
     

 .Eviews 9  سلرجاتملصدر: ا
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حجم الشركة و  ،(SCEادلاؿ اذليكلي ) رأس كةاءة :( ادللغَتات ادلسلقلة14.4من خالؿ نلائج اجلدوؿ رطم )
(FSIZE( والرفع ادلايل )FLEV ليس ذلا داللة )5اند مسل ى معن ية  إحصائية ،ف ادلعن ية الكلية للنم ذج أ إال

) مقب لة من خالؿ معامل اللحديد ادلعدؿ 2R -pوالذي تدامو القيمة االحلمالية ) 0.078333يساوي  والذي (

value) فيشر  حصائيةإلF 0.001675يت تساوي وال. 

العش ائية من خالؿ حذؼ ادللغَتات اليت ليست ذلا معن ية  اللأثَتاتولاللايل يلم اسلكماؿ تقدير معلمات النم ذج 
 إىللل ص ؿ ( FLEVوالرفع ادلايل ) ،(FSIZEوحجم الشركة ) ،(SCEادلاؿ اذليكلي ) رأس كةاءة :وىي إحصائية

وادللغَتات ادلسلقلة  (NPM) ىامش الرلح الصايفالعالطة لُت  العش ائية للةسَت اتاللأثَت نلائج تقدير ادلعلمات لنم ذج 
  .5اند  إحصائيةواليت ذلا معن ية 
 للفرضية الثانية اإلحصائيةذات الداللة  العشوائية التأثرياتمعلمات منوذج نتائج تقدير  (:15.4اجلدول رقم )

Dependent Variable: NPM   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 03/13/17   Time: 11:49   

Sample: 2010 2015   

Periods included: 6   

Cross-sections included: 32   

Total panel (balanced) observations: 192  

Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.120616 0.043737 -2.757749 0.0064 

HCE 0.017813 0.006679 2.667005 0.0083 

CEE 0.357485 0.145227 2.461557 0.0147 

     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   

     
     Cross-section random 0.115556 0.1406 

Idiosyncratic random 0.285664 0.8594 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.067958     Mean dependent var 0.002638 

Adjusted R-squared 0.058095     S.D. dependent var 0.302247 

S.E. of regression 0.293336     Sum squared resid 16.26270 

F-statistic 6.890314     Durbin-Watson stat 2.156885 

Prob(F-statistic) 0.001293    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.029088     Mean dependent var 0.003714 

Sum squared resid 19.34793     Durbin-Watson stat 1.812947 

     
 .Eviews 9  سلرجاتملصدر: ا
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 العشوائية التأثرياتحتليل نتائج تقدير معلمات منوذج -4

         وادللغَتات اللالع ادللغَت لُت العالطة لأف الق ؿ ؽلكن (15.4رطم ) اجلدوؿ يف ادلبينة النلائج من اناالطا
) عدؿلحديد ادلمعامل ال خالؿ من وذلك ،ضعيةة سلقلةادل 2R ف ادللغَتات أ أي ،0.058095يساوي  والذي (

 كما .أخرىا امل  إىلوالباطي يرجع  (NPM) ىامش الرلح الصايفاللغَتات اليت حتدث يف  من% 6.1 ادلسلقلة تةسر
واليت تساوي  Fفيشر  حصائيةإلل (p-valueاالحلماؿ ) طيمة خالؿ من مقب لة لنم ذجل الكلية عن يةادل أف نالحظ

 وىي تقع يف اجملاؿ  2.156885( تساوي DWدرلُت واتس ف ) إحصائية طيمة أف إىل لاإلضافة ،0.001293
 [DU ; 4-DU] لألخااءولاللايل ال ي جد ارتباط ذايت ، [2.21 ; 2] أي.  

 :كاللايل نم ذجال ىذه نلائج الى اللعبَت ؽلكن ولاللايل
 
 
 
 

 :أف نالحظة السالق النلائج ذهى ض ء الى
كذلك ،  (FLEVالرفع ادلايل )و ، (FSIZEوحجم الشركة )، (SCEادلاؿ اذليكلي ) رأسكةاءة  :لالنسبة للملغَتات -

 5اند مسل ى داللة  إحصائيةذلا معن ية  فليس ( لعد تعديل النم ذجPHYCللملغَتة القدرة ادلادية )لالنسبة 
 ،  0.5500ادلقالل للملغَتات يساوي  (p-valueماؿ )االحل طيمةف أحيث صلد  tوىذا حسب اخلبار سل دنت 

، شلا م جبة لكل منها والقيمة اللقديرية، 1.16 كرب من درجة ادلعن يةأوىي الى الًتتيب  0.3469 ، 0.1126
  .(NPM) امش الرلح الصايفهب إحصائيةذات داللة ليس ذلا االطة  ونأيعٍت 

والقيمة اللقديرية ، 5اند مسل ى داللة  إحصائية( فلها معن ية HCEادلاؿ البشري ) رأس كةاءةلالنسبة للملغَتة   -
( HCEنو كلما زادت )أ أي، (NPM) لادل جب الى ىامش الرلح الصايف تأثَتذات  أهناللمعلمة م جبة، شلا يعٍت 

 . وحدة 0.01يف نةس االجتاه لادلقدار  (NPM) ىامش الرلح الصايفل حدة واحدة يلغَت 
والقيمة  ،5اند مسل ى داللة  إحصائية( فلها معن ية CEEادلاؿ ادلسلخدـ ) رأس كةاءةلالنسبة للملغَتة   -

نو كلما زادت أ أي، (NPM) لادل جب الى ىامش الرلح الصايف تأثَتذات  أهنا، شلا يعٍت م جبةاللقديرية للمعلمة 
(CEE )ل حدة واحدة يلغَت ىامش الرلح الصايف (NPM)  وحدة. 0.35يف نةس االجتاه لادلقدار 

 رأسلُت  إحصائيةىناؾ االطة ذات داللة  فإىل أ( اليت ت صلت 2015ومل تل افق نلائج الدراسة مع دراسة )دمحاين؛ 
 ادلاؿ ادلسلخدـ والعائد الى ادلبيعات. 

 
 

NPM = -0.12061+ 0.01781*HCE + 0.35748*CEE 

                         (-2.75)            (2.67)                   (2.46) 

                

          R²=0.0679            ²=0.05809          F=6.89        DW=2.156 
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 اختبار الفرضية الثالثة باستخدام مناذج بيانات البانل املطلب الثالث:
H3  رأسعامل القيمة ادلضافة لمك نات م: ىناؾ االطة إغلالية لُت ( ادلاؿ الةكريVAIC والعائد الى )األص ؿ 
(ROA:من خالؿ الةرضيات الةراية ،) 
- H3a رأس: ىناؾ االطة إغلالية لُت كةاءة ( ادلاؿ البشريHCE)  األص ؿشلثال لالعائد الى  ادلايل األداءو (ROA.) 
- H3b  رأسكةاءة : ىناؾ االطة إغلالية لُت ( ادلاؿ اذليكليSCE)  األص ؿشلثال لالعائد الى ادلايل  األداءو (ROA.) 
- H3cرأسكةاءة  : ىناؾ االطة إغلالية لُت ( ادلاؿ ادلسلخدـCEE و )األص ؿشلثال لالعائد الى ادلايل  األداء 

(ROA.) 
 باستخدام النماذج الثالثة تقدير النموذج -1

        االضلدار ظل ذج وىي الثالثةنل باال البيانات ظلاذج لاسلخداـ ادلدروس النم ذج معلمات نقدر س ؼ 
النلائج اليت من خالذلا يلم تةسَت  إىل، هبدؼ الل صل العش ائية اللأثَتات وظل ذج الثاللة، اللأثَتات وظل ذج اللجميعي،

 (. ROA) األص ؿادلايل معربا انو مبؤشر العائد الى  األداءادلاؿ الةكري و  رأسالعالطة لُت مك نات  طبيعة
  للفرضية الثالثة معلمات منوذج الدراسة قبل االختبارات باستخدام النماذج الثالثة(: 16.4رقم )اجلدول 
(ROAi,t   = 0+β1HCEit+β2SCEit+β3CEEit+β4FSIZEit + β5FLEVit+β6PhYCit+i,t) 

 2015-2010  الفرتة:
N= 32         T=  6                   :مشاىدة.   192   =  6  × 32جمموع مشاهدات البانل 

 العشوائية التأثرياتمنوذج  الثابتة التأثرياتمنوذج  منوذج االحندار التجميعي املتغريات التفسريية
Constante -0.023356 0.090238 0.031856 

HCE 0.004653 0.006965 0.006166 

SCE -0.005287 -0.003650 -0.003961 

CEE 0.245598 0.205470 0.218509 

FSIZE 0.000809 -0.006456 -0.002918 

FLEV 0.030804 0.037028 0.035582 

PHYC -0.083275 -0.044140 -0.057647 

R- squared 0.566915 0.801815 0.629069 

Adjusted R- 

squared 
0.552869 0.754200 0.617038 

F- statistic 40.36136 16.83928 52.29075 

Prob ( F- statistic) 0.000000 0.000000 0.000000 

 .Eviews 9 سلرجاتالى  لاالالمادمن إاداد الباحث املصدر: 
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 االختيار بني النماذج الثالثة-2
اخلبار  لإجراء، وذلك األوىلالثاللة يف ادلرحلة  اللأثَتاتلُت النم ذج اللجميعي وظل ذج خليار االنقـ  ل

ذا إالثاللة.  اللأثَتاتد الى النم ذج اللجميعي والنم ذج ادلقي( Fisherفيشر ) إحصائيةاللجانس ان طريق اسلخداـ 
  ذا رفضناىا فالنم ذج ثالت.إطبلنا فرضية العدـ فالنم ذج جتميعي و 

 NiH i ,1,: 0)(0

1

0    

 
Ftab(0.05 ; N-1 ; NT-N-k)=1.516 

الثاللة.  اللأثَتاتاجلدولية، واليو نرفض فرضية العدـ ونقبل ل ج د ظل ذج     Ftab كرب من أس لة احمل  Fcal ف أ ظنالح  
           لبيانات ادلالئمالعش ائية للحديد النم ذج  اللأثَتاتالثاللة وظل ذج  اللأثَتاتاالخليار لُت ظل ذج  إىللعدىا ننلقل 

  يت:اآل لالشكل العدـ فرضية تك ف حيث، الذي مت شرحو سالقا Hausmanر اسلخداـ اخلبا خالؿ من الدراسة
  0:  (GLS)يلم االالماد الى طريقة ادلرلعات الصغرى ادلعممة  ادلالئم النم ذج ى  العش ائية ثَتاتاللأ ظل ذج

  1:  (OLS)يلم االالماد الى طريقة ادلرلعات الصغرى العادية  ادلالئم النم ذج ى  الثاللة اللأثَتات ظل ذج
 (ROA) ألصولالنموذج معدل العائد على   Hausmanاختبار   (:17.4اجلدول رقم )

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects  
     

     

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     

Cross-section random 5.983685 6 0.4250 
     

     

  .Eviews 9  سلرجاتاملصدر: 
 

كاي مرلع   ت زيع ذلااليت  اإلحصائية طيمةف أ Hausmanاخلبار  أظهر فقد (17.4رطم ) اجلدوؿ نلائج الى لاالالماد
 .Chi-Sq) اجلدولية القيمةاليت تقل و  ، 5.983685القيمة تساوي 0.05ومسل ى معن ية  6 مقدارىا حرية ولدرجة

d.f. )وىذا ما تثبلو طيمة االحلماؿ12.59 ػػػػػل طيملها طدرت واليتعن ية ونةس مسل ى ادل ريةنةس درجة احل اند ،  
(p-value اليت تساوي )ف النمػ ذج ادلالئػم لبيانػات البانػل أ إىل يشػَت شلػا العدمية، الةرضية طب ؿ يلمولاللايل   0.4250

 .العش ائية اللأثَتاتادلل فرة ى  ظل ذج 
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 العشوائية التأثرياتتقدير معلمات النموذج باستخدام منوذج -3

وذلػػك لاسػػلخداـ  العشػػ ائية اللػػأثَتاتسػػ ؼ نقػػدر النمػػ ذج لاسػػلخداـ ظلػػ ذج  Hausmanاخلبػػار  لعػػد نلػػائج
 طريقة ادلرلعات الصغرى ادلعممة، واجلدوؿ ادل ايل يبُت ذلك: 

 للفرضية الثالثة العشوائية التأثرياتمعلمات منوذج نتائج تقدير  (:18.4اجلدول رقم )
Dependent Variable: ROA   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 01/18/17   Time: 17:55   

Sample: 2010 2015   

Periods included: 6   

Cross-sections included: 32   

Total panel (balanced) observations: 192  

Swamy and Arora estimator of component variances 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.031856 0.063070 0.505095 0.6141 

HCE 0.006166 0.000989 6.236462 0.0000 

SCE -0.003961 0.001420 -2.789493 0.0058 

CEE 0.218509 0.022080 9.896018 0.0000 

FSIZE -0.002918 0.003479 -0.838758 0.4027 

FLEV 0.035582 0.005688 6.255566 0.0000 

PHYC -0.057647 0.022878 -2.519803 0.0126 

     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   

     
     

Cross-section random 0.034618 0.4794 

Idiosyncratic random 0.036073 0.5206 
     
     
 Weighted Statistics   
     
     

R-squared 0.629069     Mean dependent var 0.017027 

Adjusted R-squared 0.617038     S.D. dependent var 0.058289 

S.E. of regression 0.036071     Sum squared resid 0.240709 

F-statistic 52.29075     Durbin-Watson stat 1.830130 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     
 Unweighted Statistics   
     
     

R-squared 0.550587     Mean dependent var 0.043497 

Sum squared resid 0.454419     Durbin-Watson stat 0.969434 
     
     

 .Eviews 9  سلرجاتملصدر: ا
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اند مسل ى  إحصائية( ليس ذلا داللة FSIZE( ادللغَتة ادلسلقلة حجم الشركة )18.4ن خالؿ نلائج اجلدوؿ رطم )م
) ف ادلعن ية الكلية للنم ذج مقب لة من خالؿ معامل اللحديد ادلعدؿأ إال، 5معن ية  2R  ييساو  والذي (

 .0.000000واليت تساوي  Fفيشر  حصائيةإل (p-valueوالذي تدامو القيمة االحلمالية ) 0.617038

اليت ليست ذلا معن ية  ةالعش ائية من خالؿ حذؼ ادللغَت  اللأثَتاتولاللايل يلم اسلكماؿ تقدير معلمات النم ذج 
العالطة  العش ائية للةسَت اللأثَتاتنلائج تقدير ادلعلمات لنم ذج  إىل( لل ص ؿ FSIZE)حجم الشركة وىي  إحصائية

  .5اند  إحصائية( وادللغَتات ادلسلقلة واليت ذلا معن ية ROA) األص ؿلُت معدؿ العائد الى 
 للفرضية الثالثة اإلحصائيةذات الداللة  العشوائية التأثرياتمعلمات منوذج نتائج تقدير  (:19.4اجلدول رقم )

Dependent Variable: ROA   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 01/18/17   Time: 18:01   

Sample: 2010 2015   

Periods included: 6   

Cross-sections included: 32   

Total panel (balanced) observations: 192  

Swamy and Arora estimator of component variances 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.020162 0.010408 -1.937184 0.0542 

HCE 0.005997 0.000970 6.184339 0.0000 

SCE -0.003943 0.001419 -2.779047 0.0060 

CEE 0.221735 0.021765 10.18750 0.0000 

FLEV 0.036124 0.005638 6.407108 0.0000 

PHYC -0.061601 0.022325 -2.759303 0.0064 

     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   
     
     

Cross-section random 0.034097 0.4717 

Idiosyncratic random 0.036084 0.5283 
     
     
 Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.627106     Mean dependent var 0.017251 

Adjusted R-squared 0.617082     S.D. dependent var 0.058367 

S.E. of regression 0.036117     Sum squared resid 0.242632 

F-statistic 62.56017     Durbin-Watson stat 1.822391 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.553800     Mean dependent var 0.043497 

Sum squared resid 0.451170     Durbin-Watson stat 0.980051 
     
     

 .Eviews 9  سلرجاتملصدر: ا
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 العشوائية التأثرياتحتليل نتائج تقدير معلمات منوذج -4

         وادللغَتات اللالع ادللغَت لُت العالطة لأف الق ؿ كنؽل (19.4رطم ) اجلدوؿ يف ادلبينة النلائج من اناالطا
) لحديد ادلعدؿمعامل ال خالؿ من وذلك ط ية سلقلةادل 2R ف ادللغَتات أ أي ،0.617082يساوي  والذي (

ا امل  إىلجع والباطي ير  (ROA) األص ؿالعائد الى معدؿ اللغَتات اليت حتدث يف  من% 16.7 ادلسلقلة تةسر
 Fفيشر  حصائيةإلل (p-valueاالحلماؿ ) طيمة خالؿ من مقب لة لنم ذجل الكلية عن يةادلأف  نالحظ كما .أخرى

وىي تقع  1.822391( تساوي DWدرلُت واتس ف ) إحصائية طيمة أف إىل لاإلضافة ،0.000000واليت تساوي 
  .لألخااءاللايل ال ي جد ارتباط ذايت ول، [2.275 ; 1.725]يف اجملاؿ أي [DU ; 4-DUيف اجملاؿ]

حىت احلد الثالت ؽلكن ، 5كما نالحظ أيضا وج د معن ية إحصائية دلقدرات النم ذج واليت ال تلجاوز يف أطصاىا 
  النم ذج.وى  ما يدفع لاجتاه طب ؿ  10طب لو اند مسل ى داللة 

 :كاللايل اللقدير نلائج الى ؽلكن اللعبَت ولاللايل
 
 
 
 
 
 :أف نالحظالسالقة  النلائج ذهى ض ء ىال
وىذا حسب اخلبار  5اند مسل ى داللة  إحصائية( فليس ذلا معن ية FSIZEلالنسبة للملغَتة حجم الشركة ) -

كرب من درجة أوىي   0.4027ادلقالل للملغَتة يساوي (p-valueاالحلماؿ ) ف طيمةأحيث صلد  t سل دنت
 األص ؿالعائد الى ل إحصائيةذات داللة نو ليس ذلا االطة  أ، شلا يعٍت سالبة اوالقيمة اللقديرية ذل ،1.16 ادلعن ية

(ROA.) 
والقيمة اللقديرية  ،5اند مسل ى داللة  إحصائية( فلها معن ية HCEادلاؿ البشري ) رأس كةاءةلالنسبة للملغَتة   -

( HCEنو كلما زادت )أ أي (،ROA) األص ؿتؤثر لادل جب الى العائد الى  أهناللمعلمة م جبة، شلا يعٍت 
 وحدة. 0.005يف نةس االجتاه لادلقدار  (ROA) األص ؿل حدة واحدة يلغَت العائد الى 

والقيمة اللقديرية  ،5اند مسل ى داللة  إحصائية( فلها معن ية SCEادلاؿ اذليكلي ) رأس كةاءةلالنسبة للملغَتة   -
ل حدة ( SCEنو كلما زادت )أ أي(، ROA) األص ؿائد الى تؤثر لالسالب الى الع أهنا، شلا يعٍت سالبةللمعلمة 

 وحدة. 0.003لادلقدار ادلعاكس يف االجتاه  (ROA) األص ؿواحدة يلغَت العائد الى 
 
 

ROA=-0.02+0.00599*HCE-0.00394*SCE+0.2217*CEE+0.03612*FLEV- 0.0616*PHYC  

           (-1.94)     (6.18)              (-2.78)              (10.19) )        (6.41) )              (-2.76) 

                

           R²=0.6271            ²=0.6171          F=62.56        DW=1.822 
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والقيمة  ،5اند مسل ى داللة  إحصائية( فلها معن ية CEEادلاؿ ادلسلخدـ ) رأس كةاءةلالنسبة للملغَتة   -

نو كلما زادت أ أي(، ROA) األص ؿتؤثر لادل جب الى العائد الى  أهناعٍت ، شلا يم جبةاللقديرية للمعلمة 
(CEE ) األص ؿل حدة واحدة يلغَت العائد الى (ROA)  وحدة. 0.22يف نةس االجتاه لادلقدار 
والقيمة اللقديرية للمعلمة  ،5اند مسل ى داللة  إحصائية( فلها معن ية FLEVلالنسبة للملغَتة الرفع ادلايل ) -

ل حدة ( FLEVنو كلما زادت )أ أي(، ROA) األص ؿتؤثر لادل جب الى العائد الى  أهنا، شلا يعٍت جبةم  
 وحدة. 0.03يف نةس االجتاه لادلقدار  (ROA) األص ؿواحدة يلغَت العائد الى 

ية للمعلمة والقيمة اللقدير  ،5اند مسل ى داللة  إحصائية( فلها معن ية PHYCلالنسبة للملغَتة القدرة ادلادية ) -
ل حدة ( PHYCنو كلما زادت )أ أي(، ROA) األص ؿتؤثر لالسالب الى العائد الى  أهنا، شلا يعٍت سالبة

 وحدة. 0.06لادلقدار ادلعاكس يف االجتاه  (ROA) األص ؿواحدة يلغَت العائد الى 
 ;.Bhatia & Aggarwal)و  ،(Firer and Williams, 2003) من  كل إليها ت صل اليت النليجة نةس ث لدت يىو 

( Tashfeen Hussain et al; 2007و )(، Banimahd et al; 2012و ) ،(Chen et al; 2005و ) (2015
ادلاؿ  رأسلُت معامل القيمة ادلضافة ل إغلاليةوج د االطة  إىل( اليت ت صلت Pilková et al; 2013وكذلك دراسة )

،  يف سلللف القاااات الصنااية يف سل فاكيا ااع صناايط 14يف (ROA)  األص ؿ( والعائد الى VAICالةكري )
يف مجيع  األص ؿادلاؿ ادلسلخدـ يساىم يف تةسَت تباين العائد الى  رأسف أ إىل الدارسةكما ت صلت ىذه 

ادلاؿ  رأس أما( صنااات، 10ادلاؿ البشري فكاف يساىم يف اشر ) رأس(، لينما 15الصنااات اخلمسة اشر )
ت افقت مع اغلب الدراسات العادلية يف ىذا احلالية فنلائج الدراسة  صنااات. (7م فقط يف سبع )اذليكلي فكاف يساى

(، وكذلك دراسة )دمحاين؛ Kujansivu & Lönnqvist; 2007دراسة ) اليهإمل تل صل ي النليجة اليت وى، اجملاؿ
فقط،  األص ؿشري والعائد الى ؿ البادلا رأسلُت  إحصائيةىناؾ االطة ذات داللة  فإىل أ( اليت ت صلت 2015

لُت  إحصائيةادـ وج د االطة ذات داللة  إىل( اليت ت صلت Komnenic & Pokrajcic; 2012وكذلك دراسة )
  .األص ؿادلاؿ اذليكلي والعائد الى  رأس

 رابعة باستخدام مناذج بيانات البانلاختبار الفرضية ال املطلب الرابع:
H4  رأسك نات معامل القيمة ادلضافة لم: ىناؾ االطة إغلالية لُت ( ادلاؿ الةكريVAIC والعائد الى ادللكية )
(ROE:من خالؿ الةرضيات الةراية ،) 
- H4a  : رأسكةاءة   ىناؾ االطة إغلالية لُت ( ادلاؿ البشريHCE)  ادلايل األداءو ( شلثال لالعائد الى ادللكيةROE.) 
- H4b   ادلاؿ رأس كةاءة: ىناؾ االطة إغلالية لُت ( اذليكليSCE)  ادلايل شلثال لالعائد  األداءو( الى ادللكيةROE.) 
- H4c  رأسكةاءة : ىناؾ االطة إغلالية لُت ( ادلاؿ ادلسلخدـCEE و )ادلايل شلثال لالعائد  األداء( الى ادللكيةROE.) 
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 باستخدام النماذج الثالثة تقدير النموذج-1

 للفرضية الرابعةستخدام النماذج الثالثة معلمات منوذج الدراسة با(: 4..2اجلدول رقم )
(ROEi,t   = 0+β1HCEit+β2SCEit+β3CEEit+β4FSIZEit + β5FLEVit+β6PhYCit+i,t) 

 2015-2010  الفرتة:
N= 32         T=  6                   :مشاىدة.   192   =  6  × 32جمموع مشاهدات البانل 

 العشوائية التأثرياتمنوذج  الثابتة التأثرياتمنوذج  لتجميعيمنوذج االحندار ا املتغريات التفسريية
Constante 0.942883 12.11475 1.963988 

HCE 0.014105 0.175331 0.040447 

SCE 0.035251 0.015423 0.031619 

CEE 0.416406 -1.528450 0.120005 

FSIZE -0.058973 -0.743909 -0.125928 

FLEV -0.177627 -0.058157 -0.134903 

PHYC 0.369970 3.631824 0.803595 

R- squared 0.002421 0.237707 0.004963 

Adjusted R- 

squared 
-0.029933 0.054559 -0.027309 

F- statistic 0.074831 1.297895 0.153786 

Prob ( F- statistic) 0.998362 0.139377 0.988116 

 .Eviews 9 سلرجاتالى  لاالالمادمن إاداد الباحث املصدر: 
 
 االختيار بني النماذج الثالثة-2

اخلبار  لإجراء، وذلك األوىلالثاللة يف ادلرحلة  اللأثَتاتلُت النم ذج اللجميعي وظل ذج خليار االنقـ  ل
ذا إالثاللة.  اللأثَتاتادلقيد الى النم ذج اللجميعي والنم ذج ( Fisherفيشر ) إحصائيةاللجانس ان طريق اسلخداـ 

  ذا رفضناىا فالنم ذج ثالت.إا فرضية العدـ فالنم ذج جتميعي و طبلن
 NiH i ,1,: 0)(0

1

0    

 
 

 

Ftab(0.05 ; N-1 ; NT-N-k)=1.516 
الثاللة.  اللأثَتاتاجلدولية، واليو نرفض فرضية العدـ ونقبل ل ج د ظل ذج     Ftab  كرب من أاحملس لة  Fcal ف أنالحظ   
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 لبيانات ادلالئمالعش ائية للحديد النم ذج  اللأثَتاتالثاللة وظل ذج  اللأثَتاتخليار لُت ظل ذج اال إىللعدىا ننلقل 

  االيت: لالشكل العدـ فرضية تك ف حيث، الذي مت شرحو سالقا Hausmanر اسلخداـ اخلبا خالؿ من الدراسة
  0:  (GLSادلرلعات الصغرى ادلعممة )يلم االالماد الى طريقة  ادلالئم النم ذج ى  العش ائية اللأثَتات ظل ذج

  1:  (OLS)يلم االالماد الى طريقة ادلرلعات الصغرى العادية  ادلالئم النم ذج ى  الثاللة اللأثَتات ظل ذج
 

 (ROE)لكية لنموذج معدل العائد على امل  Hausmanاختبار   (:21.4اجلدول رقم )
Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects  
     

     

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     

Cross-section random 7.771877 6 0.2553 
     

     

  .Eviews 9  سلرجاتاملصدر: 
 

كػاي مرلػع   ت زيػع ذلػاالػيت  اإلحصػائية طيمةف أ Hausmanاخلبار  هرأظ فقد( 21.4رطم ) اجلدوؿ نلائج الى لاالالماد
 .Chi-Sq) اجلدوليػة القيمػةالػيت تقػل و  ، 7.771877قيمػةال تسػاوي 0.05ومسػل ى معن يػة  6 مقدارىا حرية ولدرجة

d.f. )االحلمػاؿ )، وىذا ما تثبلػو طيمػة 12.59 ػػػػػل طيملها طدرت واليتونةس مسل ى ادلعن ية  ريةنةس درجة احل اندp-

value ف النمػ ذج ادلالئػم لبيانػات البانػل أ إىل يشػَت شلػا العدميػة، الةرضػية طبػ ؿ يػلمولاللػايل   0.2553( الػيت تسػاوي
 .العش ائية اللأثَتاتادلل فرة ى  ظل ذج 

 العشوائية التأثرياتتقدير معلمات النموذج باستخدام منوذج -3
وذلػػك لاسػػلخداـ  العشػػ ائية اللػػأثَتاتذج لاسػػلخداـ ظلػػ ذج سػػ ؼ نقػػدر النمػػ   Hausmanاخلبػػار  لعػػد نلػػائج

 طريقة ادلرلعات الصغرى العادية ادلعممة، واجلدوؿ ادل ايل يبُت ذلك: 
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 للفرضية الرابعة العشوائية التأثرياتمعلمات منوذج نتائج تقدير  (:22.4اجلدول رقم )

Dependent Variable: ROE   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 01/19/17   Time: 13:07   

Sample: 2010 2015   

Periods included: 6   

Cross-sections included: 32   

Total panel (balanced) observations: 192  

Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 1.963988 3.329826 0.589817 0.5560 

HCE 0.040447 0.071330 0.567044 0.5714 

SCE 0.031619 0.113552 0.278455 0.7810 

CEE 0.120005 1.672617 0.071747 0.9429 

FSIZE -0.125928 0.187466 -0.671738 0.5026 

FLEV -0.134903 0.428357 -0.314931 0.7532 

PHYC 0.803595 1.331862 0.603362 0.5470 

     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   

     
     Cross-section random 0.941344 0.0825 

Idiosyncratic random 3.139870 0.9175 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.004963     Mean dependent var 0.007512 

Adjusted R-squared -0.027309     S.D. dependent var 3.112656 

S.E. of regression 3.154871     Sum squared resid 1841.344 

F-statistic 0.153786     Durbin-Watson stat 1.317004 

Prob(F-statistic) 0.988116    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.000486     Mean dependent var 0.009320 

Sum squared resid 1990.725     Durbin-Watson stat 1.218178 

     
 .Eviews 9  سلرجاتملصدر: ا     

 
، كذلك 5اند مسل ى معن ية  إحصائيةدلسلقلة ليس ذلا داللة ( كل ادللغَتات ا22.4من خالؿ نلائج اجلدوؿ رطم )

) ف ادلعن ية الكلية للنم ذج غَت مقب لة من خالؿ معامل اللحديد ادلعدؿإف 2R  0.027309-يساوي  والذي (
 .0.988116واليت تساوي  Fفيشر  حصائيةإل (p-valueوالذي تدامو القيمة االحلمالية )
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( ROE) لكيةالعالطة لُت العائد الى ادل ر تةسالعش ائية ال اللأثَتاتنلائج تقدير ادلعلمات لنم ذج ف إفايل ولالل
  .وادللغَتات ادلسلقلة

 العشوائية التأثرياتحتليل نتائج تقدير معلمات منوذج -4
      لنم ذج ضعيةة جداف القدرة اللةسَتية لأ الق ؿ ؽلكن (22.4)رطم  اجلدوؿ يف ادلبينة النلائج من اناالطا

اللغَتات اليت  تةسرال ف ادللغَتات ادلسلقلة أ أي ،0.004963يساوي  والذي 2Rلحديد معامل ال خالؿ من وذلك
االحلماؿ  طيمة خالؿ من غَت مقب لة لنم ذجل الكلية عن يةادل نالحظ كما .(ROE) لكيةالعائد الى ادليف  حتدث 

(p-value) فيشر  حصائيةإللF  0.988116واليت تساوي . 
الذي يعاينا العالطة اللةسَتية ادلقب لة  األمثلالنم ذج  إىليل يل جب الينا تقدير سلللف النماذج لل ص ؿ ولاللا

 لُت ادللغَتات ادلسلقلة وادللغَت اللالع. إحصائيا
  :كاللايل اذجنمال ىذه نلائج الى اللعبَت ؽلكن ولاللايل

العائد الى ادللكية ل إحصائيةاالطة ذات داللة  اليس ذل( HCEادلاؿ البشري ) رأس كةاءةملغَتة  لالنسبة لل -
(ROE.) 
لالعائد الى ادللكية  إحصائيةاالطة ذات داللة  اليس ذل( SCEادلاؿ اذليكلي ) رأس كةاءةلالنسبة للملغَتة   -

(ROE.) 
لالعائد الى ادللكية  إحصائيةاالطة ذات داللة  اليس ذل( CEEادلاؿ ادلسلخدـ ) رأس كةاءةلالنسبة للملغَتة   -

(ROE.) 
 (.ROE)لالعائد الى ادللكية  إحصائيةاالطة ذات داللة  اليس ذل( FSIZEحجم الشركة ) ةلالنسبة لكل ادللغَت  -
 (.ROE)لالعائد الى ادللكية  إحصائيةاالطة ذات داللة  اليس ذل( FLEVلالنسبة للملغَتة الرفع ادلايل ) -
 (.ROE)لالعائد الى ادللكية  إحصائيةاالطة ذات داللة  اليس ذل( PHYCلملغَتة القدرة ادلادية )لالنسبة ل -

  ادلاؿ الةكري والعائد الى  رأسوج د االطة لُت مك نات  اثبت ليها دراساتإس النليجة اليت ت صلت وىي اك
 ;Komnenic & Pokrajcicو )، (Pal & Soriya; 2012) و، (Stevo et al; 2013)دراسة  ادللكية ومنها:

 (.Ka YinYu et al; 2010) و ،(2012
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 وفيما يلي ملخص نلائج الدراسة اللجريبية:

 
 املايل األداءاملال الفكري على  رأس تأثرينتائج حتليل ملخص (: 23.4اجلدول رقم )

 الفرضية املتغريات التابعة املتغريات املستقلة
 الفرضية

 رنتيجة االختبا الفرض

HCE 

ATO H1a الرفض نعم 
NPM H2a القب ؿ نعم 
ROA H3a القب ؿ نعم 
ROE H4a الرفض نعم 

SCE 

ATO H1b الرفض نعم 
NPM H2b الرفض نعم 
ROA H3b القب ؿ نعم 
ROE H4b الرفض نعم 

CEE 

ATO H1c القب ؿ نعم 
NPM H2c القب ؿ نعم 
ROA H3c القب ؿ نعم 

ROE H4c الرفض نعم 

 لناء الى نلائج االخلباراتباحث من إاداد الاملصدر: 
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 خالصة الفصل
صنااية مؤسسة  32ة لعينة من ادلايل للمؤسس األداء الى الةكري ادلاؿ رأس تأثَتحتليل  دراسة نلائج أشارت

ادلسلخدـ ادلاؿ  رأس كةاءة لُت إحصائيةة ط ية ذات داللة إغلالي وج د االطة إىل ام مية ل الية لرج ل اريريج وأشغاؿ
(CEE)  األص ؿومعدؿ دوراف (ATO )عينة ل اللشغيلية كةاءةالحتديد يعلرب اامل مهم يف ولاللايل ، فقط

ادلاؿ ادلسلخدـ  رأسوكةاءة ( HCE)البشري  ادلاؿ رأس كةاءةكل من  ضعيةة لُت   إغلاليةووج د االطة  .ادلؤسسات
(CEE)  الصايف  ىامش الرلحمع(NPM )ة إغلالي وج د االطةو  .لشكل جيد الةعالية افةسر يال  ينف ادللغَت إف للايلولا

مع  (CEE) ادلاؿ ادلسلخدـ رأسكةاءة و ( HCE)ادلاؿ البشري  رأسكةاءة من  لُت كل  إحصائيةط ية ذات داللة 
العائد الى ( و SCEواالطة سلبية ذات داللة إحصائية لُت كةاءة رأس ادلاؿ اذليكلي ) (ROA) األص ؿالعائد الى 

اللشغيلية اليت الكةاءة  من خالؿ تأتى لاألداء الكلي اجليد ادلعرب انو ادلايل داءاألف أوى  ما يةسر  ،(ROA) األص ؿ
      أي تالحظ ومل .الةعالية زلصلة الكةاءة وليس ادلايل ى  فاألداءلاللايل و (، ATO)معدؿ دوراف األص ؿ عكسها ي

  .(ROE) والعائد الى ادللكية( VAIC) الةكريادلاؿ  رأسمك نات كةاءة ل ك ُتل إحصائية داللة ذات االطة
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 الدراسة نتائج- 1
    ىاـ يعد مؤشر األداءف ، باعتبار أيوف ادلاؿ الفكري رأس تأثريو  ؤسسةادلايل للم داءاأل الدراسة ذهى تناولت

رتبط بعوامل عديدة زبتلف وي األىداؼ، ربقيق عن االبتعاد أو االقًتاب مدىو  ،ادلؤسسة نشاط سري اذباىات حيدد
وفق  تقييم أداء ادلؤسساتف أصلد ، و بو ف تطور االقتصاد الوطين مرتبطأو  ،ؤسسةادل باختالؼ البيئة اليت تنشط فيها

 رأسلكل من  النظري يميادلفاى اإلطار على التعرؼ متبالتايل و  راً.يعد من أكثر التوجهات رسوخاً وتطو ادلنظور ادلايل 
 عينة من ادلؤسسات اجلزائرية.  لعالقة بينهما من خالؿ اختبار اربليل و ادلايل، كما مت  واألداءادلاؿ الفكري 
  .والتطبيقي النظري اجلزء من إليها توصلنا اليت النتائج أىم يلي وفيما

 النظري اجلزء نتائج-1-1
    غريتاليت  واضي ادل ومن الباحثني، قبل من اهب االىتماـ برز اليت اإلدارية ادلوضوعاتمن  ادلاؿ الفكري رأسيعد  -

فيما خيص  النظري لو التأصيل أوحديثا نسبيا من حيث التطبيق يعترب  ، فادلوضوعادلاؿ رأس دلفهـو التقليدية النظرة
متجانسة، مث ثالث رلموعات  إىل، وقد استعرضت الدراسة العديد من التعاريف مت تقسيمها ادلبادئ أواالفًتاضات 

ىو لو، و اعتماد تعريف  إىلوصوال  اللبس والغموض وإزالةلتوضيح ادلفهـو البنائية والوظيفية  قامت بتحليل مكوناتو
جمموعة العاملني املتميزين الذين ميتلكون املعرفة العقلية والقدرات املتميزة واخلربة، واملتواجدين يف مجيع "

 وأساليب أفكار إنتاج إىلشيء متميز يؤدي  أووابتكارات  إبداعاتاملستويات التنظيمية والقادرين على تقدمي 
 ."ق قيمة مضافة للمنظمة ومن مث حتقيق ميزة تنافسية مستدامةحتقي إىلجديدة، هتدف 

ربتاج ، فاجلودة الشاملة بينها ةادلتبادل من حيث العالقة احلديثة اإلداريةادلاؿ الفكري بادلداخل  رأسارتبط مفهـو  -
 رأسويعاجل كري، ادلاؿ الف رأس إدارةإىل ا يلة ضمن، كما تؤدي اجلودة الشامادلاؿ الفكري رأس إىللتحقيق مبادئها 

 االسًتاتيجي والتفكري الفكري ادلاؿ رأس بني العالقة تعدمعرفة ظاىرة، و  إىلادلاؿ الفكري ادلعرفة الضمنية وحيوذلا 
    من جزء ىم االسًتاتيجي التفكري مسؤولية على عاتقهم تق  والذين االسًتاتيجيني ادلفكرين ألف جدا، وطيدة عالقة
  م  التعامل يستطي  ؤسساتلدى ادل الفكري ادلاؿ رأس وجود الناجحة اذلندرة عملية طلبتتكما ،  الفكري ادلاؿ رأس

 .دواف  اذلندرة
 ادلاؿ الفكري يف ادلنظمات يومًا بعد يـو بشكل سري  ومضطرد منذ تسعينيات القرف ادلاضي،  رأستزايدت أمهية  -

ثل القوة اخلفية اليت دي رأس ادلاؿ الفكري أصبحتك لذل ،خصوصاً م  ربوؿ النظرة إىل توليد القيمة والثروة للمنظمات
من االستثمار يف مستدامة  ق مزايا تنافسيةربقأف  ؤسساتديكن للم ويف سياؽ األعماؿنو أو ، ؤسسةتضمن البقاء للم

 .ربقيق تنمية مستدامة دبروز الوقت إىلواليت ستؤدي  بكفاءة وفعالية فيو
واليت تشكل يف رلملها مناذج خالؿ عرض الدراسات ادلتعلقة هبا ادلاؿ الفكري ومن  رأسفيما خيص مكونات  -

ادلاؿ البشري،  رأسحوؿ ادلكونات التالية:  اإلمجاعيتضح مدى  ربديد عدد من ادلكونات، إىلكانت هتدؼ  فكرية
 ماؿ العالقات. رأسادلاؿ اذليكلي،  رأس
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ادلاؿ  رأسالكثري من الكتاب ورواد لسياؽ ادلاؿ الفكري، ويف ىذا ا رأسس اقيمنوذجا ل 12استعرضت الدراسة  -

يكوف ادلاؿ الفكري  رأسلقياس  منوذج متكامل أو الفكري امجعوا على عدـ اتفاؽ مناذج القياس على اطار شامل
يف  ؤسسةادلالذي زبتاره  األسلوبف أليها ادلنظمات تثبت إف النتيجة اليت خلصت أ إال، صاحل لكل البيئات ادلختلفة

 فيها.و سيخادلستخدـ يف بناء وتر  األسلوبادلاؿ الفكري يعتمد على حد كبري على  رأسس النهاية لقيا
 واألكثركثر النماذج شعبية أمن  صبحأ( VAIC) ادلاؿ الفكري رأسمنوذج معامل القيمة ادلضافة لف أديكن القوؿ  -

 إىلالتقليدية  األداءقياس  ساليبأف تعرضت أبعد ادلاؿ الفكري للشركة  رأسلقياس كفاءة القيمة ادلضافة لاستخداما 
لتوفري وسيلة ديكن من ىذا النموذج صمم ف، يف سياؽ اقتصاد ادلعرفة األداءباهنا ليست مناسبة لقياس  أساسيانتقاد 

 .ادلاؿ اذليكلي رأس، ادلاؿ البشري رأس، ادلاؿ ادلادي وادلايل رأسمن ادلدخالت:  أنواعخالذلا قياس كفاءة ثالثة 
رض الواق  من خالؿ أتطبيقاتو على على غياب  إمجاعف ىناؾ إادلاؿ الفكري، ف رأس أمهية على الرغم من -

 عليو. احملافظة أوتنشيطو  أواستقطابو  أوبصناعتو  األمرعمليات بنائو سواء تعلق 
ها، في معقدة إشكاليةو  معضلة شكلت بل سهلة عملية عدت للمنظمات مل الفكري ادلاؿ رأس تكوين عملية فإ -

     اقتصادياً  مشروعاً  يعد فيو االستثمار أصبح وذلذا ،طويلة زمنية لفًتة إنفاؽ وأوجو كبريةرات  استثما إىل تاجرب الكوهن
  القيمة ادلضافة. ربقيق إىل ؤسساتن خاللو ادلم تسعى استثمارياً 

   صعوبة يف تكمن ادلشكلة فأمن منطلق و  ة،القيم ىذه ينكر أحد ال شك وبال حقيقية قيمة ادلاؿ الفكري لو رأس -
    عليو اإلنفاؽال تفصح عن  احملاسبية بادلبادئ الدويل التزامها ضوء يف ادلؤسسات ديعد تلزا فال القيمة ىذه ربديد
أف ادلعايري احملاسبية مل تقدـ كذلك ويتضح   .ىذا اجملاؿ يف هاقبل من توظف اليت الكبرية ادلبالغ حجم من بالرغم

قد أكد أف ىناؾ بعض األصوؿ اليت سوؼ تليب  83ف ادلعيار الدويل رقم إ، بل وقياسإرشادات كافية بشأف كيفية 
على الرغم من ادلناف  االقتصادية ادلستقبلية ادلتوقعة منها مثل غري ملموسة بصعوبة معيار االعًتاؼ هبا كأصوؿ 

كما –ادلدى. ويرج  ذلك  ريب طويلء العاملني، ومزايا التداألصوؿ الفكرية الناشئة عن ادلعرفة الفنية للعاملني ووال
  سبن ستجد عدـ إمكانية ربقيق السيطرة الكاملة على ىذه ادلوارد أو أف ؤسساتإىل حقيقة أف ادل -ورد بادلعيار

 أخرى دبزايا أفضل. ظماتاألطراؼ اخلارجية من السيطرة عليها. حيث يوجد للعاملني فرصة االنتقاؿ إىل من
  ادلاؿ الفكري من خالؿ رأسعن  اإلفصاحعوامل ادلؤثرة يف مستوى البتحليل  الفكر احملاسيب أدبياتاىتمت  -

يقـو بو  الذي تتػضمن الدور اإلشرايف والرقايب يتال األخريةواآلليات الداخلية للحوكمة، ىذه  نظماتخصائص ادل
 ، والتدقيق احملاسبة معايري قمن مدى االلتزاـ بتطبي للتأكدرللس اإلدارة، واللجاف التابعػة لػػو خاصة جلنة ادلراجعة 

 من  اإلفصاح وإخراج األطراؼلتحقيق التوازف بني مجي   اإلعالمي أوالتثقيفي  اإلفصاحمن  ؤسساتوبالتايل سبكني ادل
الذي ال يوفر ادلعلومات ادلتعلقة  الوقائي أوالتقليدي  اإلفصاحمحاية ادلستثمر، واالبتعاد عن  إىل اإلدارةدور محاية 

  ؿ الفكري يف التقارير ادلالية.ادلا رأسب
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 إىل وقتنا ظهوره بداية منذ تطورات فقد ظهرت ادلعريف، زلتواىا يف بالديناميكية تتسم اليت ادلفاىيم من األداء يعترب -

 البشرية، وبدورىا مثلت اجملتمعات حركية ميزت والتقنية وغريىا اليت واالجتماعية االقتصادية ادلتغريات بفعل احلايل
    املتحققة النتائج ميثلنو "أتايل سامهت الدراسة يف ادلفهـو باجملاؿ، وبال يف ىذا الباحثني إسهامات لظهور قوياً  عاً داف
   خالل وتأثري العوامل اخلارجية، وتتجسد حمصلة ذلك من العوامل الداخلية من متعددة جمموعة تفاعل ضوء يف

 ."األهدافتحقيق ل للموارد ءالكف على االستخدام املنظمة قدرة
     مالية مؤشرات شكل يف تًتجم واليت ادلالية الطرؽ تعد مل إذ ،قياسو طرؽ ىعل انعكس قد األداء ـوهمف تغري إف -

 رأس ادلاؿ الفكري. أداء تقيس واليت أخرى مؤشرات رلموعة دمج للمؤسسة، فتم أداء ادلايل مستوى دلعرفة كافية
طرؼ احملققة من  اإلصلازاتعلى  جزء من عملية ادلراقبة، باعتبارىا تنصب وأمرحلة  سبثل األداء تقييم عملية فإ -

ادلختلفة، ذلك أف وتنفيذ برارلها  ادلؤسسات من خالؿ فحص مدى كفاءة وفعالية أدائها عند قيامها دبمارسة أعماذلا
ن االستخداـ األفضل العالقة ع ىذه ادلؤسسات تكوف عرضة للمساءلة من قبل ادلسامهني وادلستثمرين واجلهات ذات

 للموارد ومدى مسامهتها يف ربقيق األىداؼ اليت أنشئت من أجلها.
  ادلايل ادلنظورف أ، فنجد ادلفهـو ىذا خالذلا يدرس من اليت ادلقاربات تعدد إىل أدت عديدة بعناصر األداء ربط مت -

ادلوارد ادلتاحة لق القيمة من استخداـ يف خ األنشطةمدى مسامهة عن  يعرب الذي االقتصادية، ادلقاربة تعكسو لألداء
 مالية. بدالالت التعبري عنها ديكن واليت ادلسامهني، احتياجات سلتلف تًتجم اليتو 
 ادلايل، األداء تقييم رلاؿ يف البحث أمهيةتزايد  إىل ادلعاصرة األعماؿ بيئة حلقت اليت والتطورات التغريات أدت -

      التسيري مراكز يف ىامة مكانة القيمة خلق موضوع فاحتل بذلك مسامهني،لل قيمةال وربسني خبلق ادلرتبطة وخاصة
   لالنتقاؿ منها زلاولةيف  الكربى ؤسسات واجملمعاتبادل مرتبطة ميزة أصبح بالقيمة فاإلدارة، ادلؤسسات داخل والقيادة
ادلؤسسات  أضحت قيمة، حيث خلق إىل يؤدي والذي االقتصادي النشاط إىل احملاسيب النشاط من ادلالية باإلدارة
 القرارات. ازباذ يف يسهم شامل التقييم، وكمقياس يف منطي كمؤشر بو تأخذ

 )اختبار الفرضيات( التطبيقي اجلزء نتائج-1-2
   أساسها وعلى مسبقة وتصورات أولية تباإجا شكل على الفرضيات من رلموعة وضعنا البحث بداية يف

 :يلي ما إىل توصلنا اختبارىا وبعد حة،ادلطرو  سئلةاأل على اإلجابة سيتم
   كفاءة بني إحصائيةذات داللة إجيابية  عالقة والثاين لعدـ وجود األوؿها ينفي فرع مت فقد :األوىل للفرضية بالنسبة -

فرعها الثالث  تأكيدومت  ،األصوؿادلايل شلثال دبعدؿ دوراف  األداءم  ادلاؿ اذليكلي  رأسوكفاءة  البشري ادلاؿ رأس
 . األصوؿادلاؿ ادلستخدـ ومعدؿ دوراف  رأسكفاءة بني   ذات داللة إحصائيةإجيابية  عالقةوجود ل
     رأس كفاءة بني إحصائيةذات داللة إجيابية  عالقة نفي فرعها الثاين لعدـ وجود مت فقد :الثانية للفرضية بالنسبة -

ذات إجيابية والثالث لوجود عالقة  وؿاألفرعها  تأكيدومت  ادلايل شلثال دبعدؿ ىامش الربح الصايف، واألداء اذليكلي ادلاؿ
 ادلاؿ ادلستخدـ م  ىامش الربح الصايف. رأسادلاؿ البشري وكفاءة  رأسبني كفاءة  داللة إحصائية
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ادلاؿ  رأسبني كفاءة  ذات داللة إحصائيةإجيابية لوجود عالقة  فروعها الثالثة تأكيدمت  فقد :الثالثة للفرضية بالنسبة -

لوجود عالقة سلبية ذات داللة و ، األصوؿادلايل شلثال بالعائد على  األداءم  ادلاؿ ادلستخدـ  رأسالبشري وكفاءة 
  .األداء ادلايل شلثال بالعائد على األصوؿم   ادلاؿ اذليكلي رأسكفاءة إحصائية بني  

ادلاؿ  رأسبني كفاءة  داللة إحصائيةذات مت نفي فروعها الثالثة لعدـ وجود عالقة  فقد :الرابعة للفرضية بالنسبة -
 .   لكيةادلادلايل شلثال بالعائد على  األداءم  ادلاؿ ادلستخدـ  رأسادلاؿ اذليكلي وكفاءة  رأسالبشري وكفاءة 

 قاراااتاال-2
 ادلاؿ الفكري. رأسيف ربليل ادلكونات ادلعقدة ل األخرىالنظرية ادلتداخلة م  العلـو  باألسسضرورة االىتماـ  -
   ، هوتطوير  ومييمن تق مكنت  حىت يػ   للمؤسساتضمن التقارير والقوائم ادلالية  ادلاؿ الفكري رأسعن اإلفصاح ورة ضر  -

ويعزز من ادراؾ األطراؼ اخلارجية بشرعية ، ىذه ادلؤسساتساىم يف تقدمي صورة متكاملة عن يسنو فإفضاًل عن ىذا 
 .ىذه ادلؤسسات

 ىقياـ ادلسؤولني وادلسريين علمن خالؿ  ،ادلاؿ الفكري رأسج قياس يق لنماذ ينبغي التطبيق السليم والدق -
 رأس إدارةف أبش توجهاهتمم   يتالءـاالفًتاضات اليت بين عليها كل منوذج من اجل اختيار النموذج ادلناسب والذي 

 ادلاؿ الفكري لتوليد القيمة.
ينبغي لذا ، ؤسسةاس القيمة احلقيقية للميف قيادلاؿ الفكري ديكن أف يساىم بشكل فعاؿ  رأسنظرًا ألف قياس  -

ادلاؿ  رأسقيقية اليت تقف يف وجو موثوقية تقييم مبتكرة تعاجل القصور واحلواجز احلجديدة ييس مقااالعتماد على 
 ، ومدى مسامهتو يف ربقيق أىدافها.ؤسسةجل بلوغ القيمة احلقيقية اليت يضيفها للمأالفكري من 

ادلاؿ الفكري،  رأسراء مزيد من الدراسات حوؿ األطر الفكرية لتأصيل مفهـو ف الفكر احملاسيب مطالب بإجإ -
ادلاؿ  رأسألغراض قياس  امطلبًا أساسييعد  ووربديد مكوناتمكوناتو، نظرًا ألف تأصيل مفهومو  والتوس  يف ربديد

 الفكري والتقرير عنو م  األخذ يف االعتبار رلاالت التطبيق العملي.
أداء جوانب  ختلفدبادلاؿ الفكري والوقوؼ على عالقتو  رأسالتجريبية لقياس  بحوثادلزيد من ال إجراء -
 .ؤسساتادل
 آفاق البحث-3

للحد من  العينة حجممن  زيادةالديكن  ، حبيثمؤسسة 81ادلالية لػ يف ىذه الدراسة مت استخداـ البيانات 
الصناعات الصيدالنية، االتصاالت،  مثل: عاتن القطاغريىا مالعالقة يف ار ضا اختبأي نيديكن للباحثكما اخلطأ.  
يف ىذه الدراسة، ولكن ىناؾ  (VAICادلاؿ الفكري ) رأسالقيمة ادلضافة لمعامل  مؤشركما مت استخداـ ،  ..البنوؾ.
من  الدراسات ادلستقبلية ادلاؿ الفكري، واليت ديكن استخدامها يف رأسالعديد من الطرؽ األخرى حلساب تأثري  أيضا

 .زج بني ادلؤشرات الكمية والكيفيةخالؿ ادل
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 اإلداريوالفكر  ادلعنيني بالفكر احملاسيبادلاؿ الفكري من قبل  رأسعلى الرغم من االىتماـ ادللحوظ يف دراسة و 

اقًتاح عدد من ادلواضي   إىليؤدي بنا ، األمر الذي ة جدازلدود تفيو الزال ةج البحثيئ، إىل أف النتايف الوطن العريب
 :ومنها على سبيل ادلثاؿ أوس لق القيمة من منظور يف خالفكري ادلاؿ  رأسديكن الولوج فيها واختبار دور اليت 

  ؛ يف اطار التنمية ادلستدامة األعماؿوريادة ادلاؿ الفكري  رأسالعالقة بني  -
  ؛األعماؿمات نظادلاؿ الفكري دل رأسثر البعد االسًتاتيجي إلدارة ادلعرفة يف بناء زلافظ أ -
   ؛ادلاؿ الفكري رأسيف تعزيز قيمة  الشركات ادلتعددة اجلنسياتدور  -
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  ، الدار التنمية االقتصادية: مفهومها، نظرياهتا، سياساهتازلمد عبد العزیز عجمیة و زلمد على اللیثي،  .33

 .2223، اإلسكندریة، اجلامعیة
 .2211 الریاض، ،للنشر ادلریخ دار ،العربية الدول على وانعكاساهتا الدولية احملاسبة زید، أبو وكادلب  زلمد .34
، الدار اجلامعیة، اإلدارة ادلالية: مدخل القيمة واختاذ القراراتزلمد صاحل احلناوي و جالل إبراىیم العبد،  .35

 .2222اإلسكندریة، 
، عمان ،دار احلامد للنشر والتوزیع، الشركات أسهمد عوائاألداء ادلا ي وأثره على ، زلمد زلمود اخلطیب .36

0202. 
، واإلفصاحالنظري للممارسات ادلهنية احملاسبية يف رلاالت القياس والعرض  التأصيلزلمد مطر وآخرون،  .37

 .2224دار وائل للنشر، عمان، 
دار ادلناىج للنشر  ،1ط، تقومي األداء يف الوحدات االقتصادية باستخدام النسب ادلاليةرلید الكرخي،  .38

 .2214، األردنوالتوزیع، عمان، 
 .1983، األردن، والتوزیع للنشر الفرقان دار، 1ط ،النظم ضوء يف التعليمية الكفاياتتوفیق،  مرعي .39
 .1981 بغداد، واإلعالن، للتوزیع الوطنیة الدار ،االقتصادية والتنمية التعليم مجیل احلبیب، مصدق .42
، ترمجة زلمود حسن حسني وزلمود حامد زلمود، دار ادلریخ للنشر، قتصاديةالتنمية االودارو، تیشیل م .41

 .2226الریاض، 
 .2223، اإلسكندریة، ادلكتب العريب احلدیث، اإلدارة ادلالية: مدخل حتليلي معاصرمنري إبراىیم ىندي،  .42
 .1998اجلزائر،  للنشر، احملمدیة ، دار1ط، ادلؤّسسة اقتصاد عدون، دادي ناصر .43
 .2211، األردنللنشر والتوزیع،  إثراء، 1ط، ادلعرفة إدارةمود سعود جرادات وآخرون، ناصر زل .44
، األردن، دار الیازوري العلمیة للشر والتوزیع، عمان، ما ال يقاس إدارةالالملموسات:  إدارةجنم عبود جنم،  .45

2212. 
  والتوزیع، للنشر السحاب ىل، داراألو  الطبعة ،معاصرة إدارية الفكري: انطالقة ادلال رأس السعید، زلمد ىاين .46

 .   2228القاىرة، 
 .2225، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، التحليل االقتصادي الكليىوشیار معروف،  .47
 دار ،1ط، ادلتوازن التقييم وبطاقة األداء أساسيات ،الغاليب منصور زلمد طاىر و إدریس صبیحي زلمد وائل .48

 .2229 ،األردن عمان، للنشر والتوزیع، وائل
 .2227منارك، الدمنارك، دتوحة يف الالعربیة ادلف األكادميیة، منشورات التحليل ادلا يولید ناجي احلیايل،  .49
، دار 2ط ،سة اجلدوى االقتصادية وتقييم كفاءة أداء ادلنظماتادر  ،ل أدم و سلیمان اللوزيآیوحنا عبد  .52

 .2225، األردنادلسرية للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، 
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 ادلقاالت:

   ،وإداریةاقتصادیة  أحباث، رللة ادلوارد البشرية إدارةىندسة العمليات كمدخل لتميز  إعادةخان،  أحالم .1
  .2212 ،12العدد ، اجلزائر ،جامعة بسكرة

    لشركات ادلالية بالقوائم احملاسيب اإلفصاح على وأثرىا الفكري ادلال رأس تكلفةداوود وآخرون،  امحد دمآ .2
جامعة السودان للعلوم ، االقتصادیة العلوم ، رللةادلالية لألوراق اخلرطوم سوق يف ادلدرجة العامة ادلسامهة

 .2215 ،2، العدد 16اجمللد ، والتكنولوجیا
ادلعرفة يف مؤسسات  إدارةس ادلال الفكري وقياسو وتنميتو كجزء من أر  إدارة، اذلاليل الشربیين اذلاليل .3

  .2211، 22العدد  ،جامعة ادلنصورة، مصر لرتبیة النوعیة،حبوث ا، رللة التعليم العا ي
: دراسة يف عينة األسهمالعالقة بني الرفع ادلا ي وعوائد لیاس خضري احلمدوين و فائز ىلیل سریح الصبیحي، إ .4

، 8، العدد 4اجمللد العراق، ، واإلداریةللعلوم االقتصادیة  األنبار، رللة جامعة ية ادلسامهةاألردنمن الشركات 
2212. 

یة ، ادلنظمة العربیة للتنممنوذج القياس النوعي والنموذج ادلقارن لقياس راس ادلال الفكريامحد غازي مهنا،  .5
 .2214 مصر، ،، القاىرةاإلداریة

اجلامعة ، اإلداریة، رللة دراسات العلوم الوظيفي واثرىا يف االغرتاب التنظيمي اإلحباطمظاىر كثم الصرایرة، أ .6
 .2225 ،2العدد ، 32لد اجمل، األردنیة

ادلوارد البشرية تعزيزا  إدارةاحلفاظ على راس ادلال الفكري يف اسرتاتيجيات وسياسات براق كمال النعیمي،  .7
 .  2212 ،122لعدد ا ،سلطنة عمان، مسقط ،اإلداري، رللة لالقتصاد الوطين

 (،إسالمیةمح )رللة فصلیة فكریة ، رللة التساحقوق ادللكية الفكرية من منظور إسالميبركات زلمود مراد،  .8
  http://tasamoh.om/index.php/nums/view/5/69 ، على ادلوقع:2224، 4العدد 

قتصاد، واال اإلدارة رللة ،العراق يف احملاسيب القياس وظيفة على وأثره اإلعالمي اإلفصاح زلمود، إبراىیم بكر .9
 .2008 ،71 العدد، العراق بغداد، ادلستنصریة، اجلامعة

ادلداخل ادلقرتحة لقياس وتقييم األداء ادلا ي والتشغيلي واالسرتاتيجي يف منشآت  ر،منصو  هباء زلمد حسني .12
 .2222، 1جامعة اإلسكندریة، العدد ، رللة كلية التجارة للبحوث العلمية، احلديثة األعمال

احملاسبة عن راس ادلال الفكري وحتديد آثارىا على جدوى ادلعلومات  أمهيةن اخلیال، توفیق عبد احملس .11
 .2225، 1، العدد 42اجمللد ، اإلسكندریةاجمللة العلمیة، جامعة ، احملاسبية

 ، رللة كلیة بغداد التكوين وإشكاليةالستثمار يف رأس ادلال ادلعريف بني وحدة القياس حسن، ا عجالن حسني .12
 .2228، 18قتصادیة، العدد للعلوم اال

 

http://tasamoh.om/index.php/nums/view/5/69
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للعلوم  األنبار، رللة جامعة فلسفية تأصيليةس ادلال ادلعريف ومؤشرات قياسو: دراسة أر مخیس ناصر زلمد،  .13

  .2212، 3العدد ، 2اجمللد العراق، ، واإلداریةاالقتصادیة 
، رللة العلوم ل الفكريس ادلاأالرضا الوظيفي يف احملافظة على ر عوامل  دورخولة عبد احلمید زلمد الطالبين،  .14

 .2213، 3عدد ، ال21اجمللد ، جامعة بابل، العراق، اإلنسانیة
 أحباث، رللة جتارب بعض الدول-حلقات حتسني اجلودة يف ادلؤسسةخري الدین مجعة و حسیين ابتسام،  .15

 .2211، جوان 9العدد اجلزائر، ، جامعة بسكرةاقتصادیة، 
س ادلال الفكري والطرق احملاسبية لقياسو واثره على أستثمار يف ر االمجال داود الدیلمي و كمال النقیب،  .16

 .2214، القاىرة، مصر، اإلداریةیة ، ادلنظمة العربیة للتنمادليزة التنافسية
 ، دراسات اقتصادیة )مركز البصرية(، احملافظة عليو وأساليبس ادلال الفكري أسبل تطوير ر رتیبة  عروب،  .17

 .2211جانفي  ،18العدد  زیع،للنشر والتو  الدار اخللدونیة
ادلدرجة يف بورصة قطر  اإلسالميةدراسة قياسية حملددات القيمة السوقية السهم البنوك رقیة بوحیضر،  .18

 .2216، جانفي 2، العدد 56اجمللد ، كة العربیة السعودیةادلملالعامة،  اإلدارة، رللة ادلالية لألوراق
            للعلوم العراقیة ، اجمللةوالعشوائية الثابتة الطولية البيانات ذجمنا يف النموذج اختياراجلمال،  حيىي كریاز  .19

 .2212، 21، العدد 12اجمللد جامعة ادلوصل، العراق، اإلحصائیة، 
 .2222، 1العدداجلزائر، جامعة ورقلة، ، رللة الباحث، ادلوارد البشرية وإدارةاالسرتاتيجية زىیة موساوي،  .22
، ادلنظمة يف ادلنظمات احلديثة اإلبداعيةادلال الفكري ودوره يف تنمية القدرات  سأر سامل مفتاح بن جنمة،  .21

 .2214، القاىرة، مصر، اإلداریةالعربیة للتنمیة 
، ادلنظمة العربیة اسرتاتيجيات االحتفاظ براس ادلال الفكري للمؤسسات، وآليات تنفيذىاسامي العزاوي،  .22

 .2214، القاىرة، مصر، اإلداریةیة للتنم
 تنافسية لبقاء  أداةس ادلال الفكري واستثماره أر  إدارةعدي رلید عاشور و عبد السالم علي حسني، س .23

 .2212، 4، العدد 2اجمللدالعراق، ، واإلداریةللعلوم االقتصادیة  األنبار، رللة جامعة ادلعاصرة ادلنظمات
رللة  ،مقرتح ومنوذج حتليلية سةدرا :الشاملة اجلودة وإدارة الفكري ادلال رأس عالقة عباس، زلمد سهیلة .24

 .2224، 97عمان، العدد  سلطنة العامة، اإلدارة ، معهداإلداري
 ، القاىرة، اإلداریة، ادلنظمة العربیة للتنمیة س ادلال الفكري يف ادلنظمات ادلعاصرةأقياس ر سهیلة زلمد عباس،  .25

 .2214مصر، 
ادلال الفكري يف ترشيد قرارات االستثمار  دور اإلفصاح احملاسيب عن معلومات رأسشوقي السید فودة،  .26

، 1اجمللد، كلیة التجارة، جامعة طنطا، مصر، رللة التجارة والتمویل،  واالئتمان يف سوق األوراق ادلالية
2228. 
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، رللة س ادلال الفكريأر اسرتاتيجية التمكني يف تنشيط ر ثأعباس حسني جواد و عبد السالم علي حسني،  .27

 .2227، 5لعدد االعراق، آل البیت، 
ادلنظمي: دراسة حتليلية يف  اإلبداعاثر راس ادلال الفكري يف عباس حسني جواد و خولة عبد احلمید زلمد،  .28

 .2226، 4العدد  العراق، ، رللة آل البیت،جامعة بابل
واالقتصاد للدراسات  اإلدارة، رللة كلیة س ادلال الفكريأتقييم مناذج قياس ر عبد الرزاق خضر حسن،  .29

 .2214، 194، العدد 12اجمللد جامعة بابل، العراق، دیة، قتصااال
اجلزائر، ، معة بسكرة، جا1، العدداإلنسانیة، رللة العلوم بني الكفاءة والفعالية األداءعبد ادللیك مزىوده،  .32

 .2221نوفمب 
     ة،اجلامعة األردنی اإلداریة، العلوم ، رللة دراسات،يف التميز التنظيمي اإلداريأثر التمكني علي الضالعني،  .31

 .2212 ،1العدد ،37لداجمل
، ادلنظمة العربیة ادلنظمي اإلبداعس ادلال الفكري ودوره يف حتقيق أاالستثمار بر عمار عصام السمرائي،  .32

 .2214، القاىرة، مصر، اإلداریةیة للتنم
، للقياس والتطبيق: منوذج مقرتح األعمالس ادلال الفكري يف منظمات أمستويات ر فاطمة علي الربابعة،  .33

 .2212 ،1، العدد 13اجمللد ، جامعة القاىرة، رللة النهضة
ادلعنوية ودورىا يف ترشيد  لألصولمتطلبات االعرتاف والقياس الدولية سلیم، الفیصل زماط حسن  .34

، 15 العددالعراق، ، اجلامعة ادلستنصریةعلوم االقتصادیة، ، اجمللة العراقیة للاألصولادلنظمات الستغالل ىذه 
2227. 

        مشال اقتصادیات رللة ،راجلزائ ( يفIAS/IFRSادلوحد ) احملاسيب النظام تطبيق متطلبات عاشور، كتوش .35
 .2229 ، 6العدداجلزائر، جامعة الشلف،  إفریقیا،

   اقتصادیة ، رللة أحباثالكربى واجملاالت ادلفاىيمي اإلطار :الكفاءات تسيريصوحل،  مساحو  منصوري كمال .36
 .2212جوان ، 7العدد اجلزائر، ، جامعة بسكرة، داریةوإ

مؤید زلمد علي الفضل، العالقة بني رأس ادلال الفكري وخلق القیمة: دراسة میدانیة على الصناعة ادلصرفیة يف  .37
 .2229، 3العدد  ،11اجمللد العراق،  ،دول اخللیج العريب، رللة القادسیة للعلوم اإلداریة واالقتصادیة

دراسة حالة جملموعة من البنوك -ادلؤسسات ادلصرفية أداءتقييم زلمد مجوعي قریشي، و  قریشي زلمد مجوعي .38
 .2225، 3العدد جامعة ورقلة، اجلزائر، ، رللة الباحث، اجلزائرية

   ، رللةيةاألردنيف ادلصارف  اإلبداعس ادلال الفكري يف أثر ر أزلمود زلمد العجلوين،  و زلمود علي الروسان .39
 .2212، 2 العدد ، 26اجمللد ،والقانونیة االقتصادیة للعلوم قدمش جامعة
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تأثري آليات احلوكمة و رأس ادلال الفكري على األداء ادلا ي وقيمة الشركة: أدلة عملية من نصر طو حسن،  .42

، 2، رللة الدراسات والبحوث التجاریة، كلیة التجارة، جامعة بنها، مصر، العدد الشركات السعودية ادلسجلة
2214. 

 لرأس ادلضافة القيمة على الشركات حوكمة أثرنصر طو حسن عرفو و رلدي ملیجي عبد احلكیم ملیجي،  .41
جامعة بين ة، ، رللة احملاسبة وادلراجعادلسجلة السعودية الشركات على تطبيقية والفكري: دراسة العيين ادلال

 .2215جوان  ،1، العدد 3اجمللد ، سویف، مصر
جامعة  ث،الباح رللة ،القيمة خلق منظور من ادلؤسسات أداء قياس دلؤشرات ليليةحت دراسةىواري سویسي،  .42

 .2212-2229، 07عددورقلة، اجلزائر، ال
 ادللتقيات وادلؤدترات:

دور راس ادلال الفكري )ادلعريف( يف خلق ادليزة التنافسية يف ظل  عبد السالم و مراد علة، بندي عبد هللا .1
العربیة يف االقتصادیات احلدیثة،  األعمالس ادلال الفكري يف منظمات أويل حول ر ، ادللتقى الدادلعرفة إدارة

 .2211دیسمب  14و  13شلف، اجلزائر، جامعة ال
ادلؤمتر العلمي اجلديدة،  للتنافسية األساسي التحدي :البشرية ادلوارد وتنمية الكفاءات تطويرثابيت حلبیب،  .2

 .2225 مارس 9و 8، اجلزائر، جامعة ورقلةحلكومات، ادلتمیز للمنظمات وا األداءالدويل حول 
ثر التوافق احملاسيب يف ادلعاجلة احملاسبية للتثبيتات بني النظام احملاسيب ادلا ي أزینب حجاج و مرمي توايت،  .3

، ادللتقى الدويل حول: النظام احملاسيب ادلايل يف مواجهة ادلعایري الدولیة للمحاسبة ومعايري احملاسبة الدولية
(IFRS/IAS( وادلعایري الدولیة للمراجعة )ISAالتحدي، جام :)،دیسمب  14و  13 اجلزائر، عة البلیدة

2211. 
، ادلؤمتر العلمي س ادلال الفكري والتحديات اليت تواجو احملاسبني يف قياسوأر سعد عبد الكرمي الساكين،  .4

 .2226 أوت 2-1، األردن، لیةألىاالعربیة وحتدیات العصر، جامعة اربد  األعمالالثامن: منظمات 
االستثمار يف رأس ادلال البشـري ودوره يف ختفيـض البطـالـة: مدخل مسیـرة عبد الصمد و سهام العقون،  .5

، ادللتقى الدويل حول: اسرتاتیجیة احلكومة يف مواءمة التعليم اجلامعي مع متطلبات سوق العمل احمللية
ــیلة، دامة، جامعةالقضاء على البطالة وحتقیق التنمیة ادلست  .2211نوفمب  16و 15 اجلزائر، ادلسـ

 رأس ادلال ادلعريف: ادليزة التنافسية اجلديدة دلنظمات األعمال طاىر زلسن الغاليب،  و صاحل مهدي العامري .6
نة ادلعرفة يف العامل العريب، جامعة الزیتو  إدارة ، ادلؤمتر العلمي الدويل السنوي الرابعيف ظل االقتصاد الرقمي

 .2224فریل أ 28-26  األردن، یة،األردن
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احملاسيب عن رأس ادلال الفكري من منظور  واإلفصاحالقياس  أساليبعبد هللا بن صاحل و سحنون بونعجة،  .7

العربیة يف  األعمال، مداخلة ضمن ادللتقى الوطين حول رأس ادلال الفكري يف منظمات معايري احملاسبة الدولية
 .2211دیسمب  14و  13 اجلزائر، امعة الشلف،ة، جظل التحدیات احلدیث

ادلعرفة يف العامل العريب،  إدارة، ادلؤمتر العلمي الدويل السنوي الرابع: ادلعرفة وإدارةقياس عبد الكرمي زلسن باقر،  .8
 .2224فریل أ 28-26  األردن،  یة،األردنجامعة الزیتونة 

، يةاألردنالقيمة ادلضافة لتقييم األداء ادلا ي للشركات  استخدام أسلوب احملاسبة عنعطا هللا وراد خلیل،  .9
مهنة احملاسبة يف خدمة االقتصاد، حول:  جلمعیة احملاسبني القانونیني األردنیني السادسادلؤمتر العلمي ادلهين 

 .2224 عمان،
العلمي الدويل ، ادلؤمتر مفهوم خريطة ادلعرفة: دراسة استعراضية حتليليةغسان العمري وعبد الستار العلي،  .12

 .2224فریل أ 28-26، ، األردنیةاألردنالسنوي الرابع: إدارة ادلعرفة يف العامل العريب، جامعة الزیتونة 
ادللتقى ، ثر تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت على النمو االقتصادي يف الدول العربيةأرلدي الشورجبي،  .11

عربیة يف االقتصادیات احلدیثة، جامعة الشلف، اجلزائر، ال األعمالالدويل حول رأس ادلال الفكري يف منظمات 
 .2211دیسمب  14و  13

، ادللتقى الدويل حول قياس كفاءتو وأساليباالستثمار يف رأس ادلال الفكري زلمد راتول و امحد مصنوعة،  .12
 14و  13، اجلزائرالعربیة يف االقتصادیات احلدیثة، جامعة الشلف،  األعمالرأس ادلال الفكري يف منظمات 

 .2211دیسمب 
 األول السنوي ادلؤمتر إىل مقدمة ورقة ،اجلديد االقتصاد يف الصناعية التنمية توجهات صاحل، العال عبد زلمد .13

 .2225 أكتوبر 3-2 عمان، مسقط، العمانیة، االقتصادیة للجمعیة
الدويل حول التنمیة البشریة  ، ادللتقىادلوارد البشرية وتسيري ادلعارف يف خدمة الكفاءات إدارةمفتاح صاحل،  .14

 .2224مارس 12و 9، یة، جامعة ورقلةوفرص االندماج يف اقتصاد ادلعرفة والكفاءات البشر 
 ادلذكرات:

 دكتوراه أطروحة، ادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية أداءثري متغريات البيئة اخلارجية على أتاذلامشي بن واضح،  .1
 .2214اجلزائر، ، 1، جامعة سطیف يف العلوم االقتصادیة

ادلشروبات الغازية والعصري ادلركز  إلنتاجتقييم األداء االقتصادي يف وحدة  ديدوش مراد مجال خنشورة،  .2
 .1987،باتنة، اجلزائر ، جامعةماجستريمذكرة ، 48-48خالل عامي 

دكتوراه يف  أطروحة، س ادلال اذليكلي يف تدعيم ادليزة التنافسية للمؤسسة اجلزائريةأدور ر حباینة زلمد،  .3
 .2212، 3التسیري، جامعة اجلزائر  علوم
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       ادلبكر لإلنذار منوذج إرساء حنو االقتصادية ادلؤسسات يف ادلا ي األداء وتقييم قياسدادن عبد الغين،  .4

 .2227،  اجلزائر االقتصادیة، جامعة العلوم يف دكتوراه ، أطروحةادلالية احملاكاة باستعمال
دكتوراه يف العلوم  أطروحة، ادلؤسسة الصناعية أداءس ادلال الفكري يف أعلى ر  اإلنفاقة مسامهدمحايت عزیز،  .5

 .2215یة، جامعة تلمسان، اجلزائر، االقتصاد
، مذكرة اختباريةعالقة خصائص جلان ادلراجعة جبودة التقارير ادلالية:  دراسة سعید توفیق أمحد عبد الفتاح،  .6

 .2213، مصر، ازیقماجستري يف احملاسبة، جامعة الزق
ثر التسيري االسرتاتيجي للموارد البشرية وتنمية الكفاءات على ادليزة التنافسية للمؤسسة أمساليل حيضیو،  .7

 .2225االقتصادیة، جامعة اجلزائر، دكتوراه يف العلوم  أطروحة، االقتصادية
   األداء التقليدية مؤشرات لمقاب ادلضافة االقتصادية القيمة مؤشر قدرةلولو،  شعبان "عقیل زلمد" شعبان .8

فلسطني،  بورصة يف ادلدرجة الشركات على تطبیقیة ، دراسةلألسهم السوقية القيمة يف التغري تفسري على
 .2215، فلسطني، غزة ة،اإلسالمی مذكرة ماجستري، اجلامعة

 سة حالة مؤسسةدرا يف تقييم األداء ادلا ي للمؤسسة: EVA ادلضافة االقتصاديةدور القيمة ضامن وىیبة،  .9
 .2228ري، جامعة سطیف، اجلزائر، ، مذكرة ماجستصيدال

دراسة  –استخدام أسلوب القياس ادلرجعي لتحسني أداء شركات األدويةضحي زلمد أسعد عداس،  .12
 .2224تجارة، جامعة عني مشس، مصر، كلیة ال  ،ماجستريمذكرة ، تطبيقية على القطاع الدوائي يف سوريا

دكتوراه يف العلوم االقتصادیة،  أطروحة، تصاد ادلعريف يف حتقيق ادليزة التنافسية للبنوكدور االقعامر بشري،  .11
 .2212جامعة اجلزائر، 

، راس ادلال الفكري وتنميتو بالتعليم اجلامعي يف ضوء التحوالت ادلعاصرة إدارةزلیا بن خلف عید ادلطريي،  .12
 .2227بیة السعودیة، م القرى، ادلملكة العر أالرتبویة والتخطیط، جامعة  اإلدارةدكتوراه يف  أطروحة

استخدام القيمة االقتصادية ادلضافة لقياس وتقومي أداء الشركات ادلسامهة: مدخل مقبل علي أمحد علي،  .13
 .2212اسبة، جامعة حلب، سوریة، ، أطروحة دكتوراه يف احملزلاسيب

    احملاسيب األداء تقييم يف ادلضافة اديةاالقتص القيمة مدخل استخدامحال،  إبراىیم محزة القادر عبد نیفني .14
 .2214اسبة، جامعة بورسعید، مصر، ، مذكرة ماجستري يف احملللشركات: دراسة نظرية تطبيقية

             العلوم يف دكتوراه أطروحة ،االقتصادية ادلؤسسة يف البشرية ادلوارد تنمية اسرتاتيجية، حسني یرقي .15
 2007. جلزائر،ا اجلزائر، جامعة االقتصادیة،

 الوثائق: 
-27 رقم القانون حتتوي ،2227 نوفمب 25 بتاریخ الصادرة ،74 العدد اجلزائریة، للجمهوریة الرمسیة اجلریدة .1

 .23ادلادة  ادلايل، احملاسيب النظام وادلتضمن 11
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 احملاسبة لنظاما ادلتضمن ،2229مارس  25 بتاریخ الصادرة ،19 العدد اجلزائریة، للجمهوریة الرمسیة اجلریدة .2

 .الفصل الثاينادلالیة، 
 :األجنبيةباللغة -2

 الكتب:
1- Allan Afuah,Strategic Innovation: New Game Strategies for Competitive Advantage, 

Rutledge, New York, 2009. 

2- Al-Samah Kalil, Organization Theory, First Edition, Culture House Printer, Baghdad, 

1998. 

3- Andy Neely, Business performance measurement, Cambridge University Press, UK, 

2004. 

4- Annie Brooking, Intellectual Capital: Core Asset for the third Millennium enterprise, 

First edition, International Thomson Business Press, London, 1996. 

5- Anthony Wall et al., Intellectual Capital: Measuring the Immeasurable, Jordan Hill, 

Oxford Linacre House: CIMA Publishing, UK, 2004. 

6- Avi J. Cohen et al., Introduction à la macroéconomie moderne, 3
ème

 édition, ERPI, Paris, 

2005. 

7- Badi H. Baltagi, Econometric Analysis of Panel Data, 3
rd 

edition, John Wiley & Sons Ltd, 

England, 2005. 

8- B. Dervaux, A . Coulaud, dictionnaires du management et de contrôle de gestion, 2
ème

 

édition, Dunod, Paris, 1999. 

9- Bernard Marr & Göran Roos, A Strategy Perspective on Intellectual Capital, 

Perspectives on Intellectual Capital, edited by Bernard Marr, Elsevier Butterworth-

Heinemann, USA, 2005. 

10- CAROL GORELICK et al., Performance Through Learning: Knowledge Management 

in Practice, Elsevier Butterworth–Heinemann, USA, 2004. 

11- Chun Wei Choo & Nick Bontis, The Strategic Management of Intellectual Capital and 

Organizational Knowledge, 1
st
 edition, Oxford University Press, New York, 2002. 

12- Charles T. Horngren et al., Cost Accounting: A Managerial Emphasis, 14
th
 edition, 

Prentice Hall, New Jersey, USA, 2011.  

13- Christian Hoarau & Robert Teller, Création de valeur et management de l’entreprise, 

éditions Viubert, Paris, 2001.  

14- COLIN DRURY, Management and Cost Accounting, 8
th

 edition, Cengage Learning 

EMEA, UK, 2012. 

15- Damodar N. Gujarati, Basic Econometrics, 4
th
 edition, the McGraw−Hill  Companies, 

2004. 

16- Daniel Andriessen, Making Sense of Intellectual Capital: Designing a Method for the 

Valuation of Intangibles, Elsevier Butterworth-Heinemann, Amsterdam, 2004. 

17- David Begg et al., Macroéconomie, Adaptation française: Bernard Bernier, Henri-Louis 

Védie, 2
ème

 édition, DUNOD, Paris, 2002. 

18- Denis Dubois, la création de valeur, IEF, Paris, 2000. 

19- Dimitri WEISS, les ressources humaines, éditions d’Organisation, Paris, 1999. 

20- Dominique Guellec & Pierre Ralle, Les Nouvelles théories de la croissance, 5eme édition, 

La découverte, Paris, 2003. 

 

https://www.amazon.fr/Avi-J.-Cohen/e/B004N4CZJ8/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/Charles-T.-Horngren/e/B000APT4WU/ref=dp_byline_cont_book_1


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عـادلراج 

 245 

 

21- Eric Vatteville, Mesure des ressources humaines et gestion de l’Enterprise, éditions 

Economica, Paris, 1985. 

22- Erik Banks, Corporate Governance : Financial Responsibility, Controls and Ethics, 

PALGRAVE MACMILLAN, New York, 2004. 

23- Françoise GIRAUD et al., Contrôle de Gestion et Pilotage de la Performance, 2
ème

 

édition, Gualino éditeur, EJA, Paris, 2004. 

24- Guy Tchibozo, Microéconomie approfondie, éditions Armand Colin, Paris, 1997 

25- George R. Terry & Stephen G. Franklin, Les principes du Management, 8
ème

 édition, 

Collection Gestion, Economica, Paris, 1985. 

26- Gérard DONNADIEU, les ressources humaines, éditions d’Organisation ,Paris, 1999. 

27- Göran Roos et al., Managing Intellectual Capital in Practice, Elsevier Butterworth-

Heinemann, New York, 2005. 

28- Grégory Denglos, la création de valeur : Modèles, Mesure, Diagnostic, éditions Dunod, 

Paris, 2003. 

29- Griffin Ricky W, Management, 11
th
 edition, South Western College Publishing, Cengage 

Learning, USA, 2013.  

30- Guy Le Boterf, Repenser la compétence pour dépasser les idées reçues: 15 propositions, 

éditions d'Organisation, Paris, 2008. 

31- Henri Bouquin, Le contrôle de gestion, 4
ème

 édition, Presses Universitaires de France 

(PUF), Paris, 1998. 

32- Hervé Hutin, Toute la finance d’entreprise en pratique, éditions d’Organisation, Paris, 

2000. 

33- Jaques Richard, Becom Simons et associés, Secafi Alpha et associés, Analyse financière et 

gestion des groupes, éditions Economica, Paris, 2000. 

34- Jay B. Barney  Delwyn N. Clark, Resource-Based Theory: Creating and Sustaining 

Competitive Advantage, Oxford university press, New York, 2007.  

35- Jay B. Barney & William S. Masterly, Strategic Management and Competitive 

Advantage: CONCEPTS, 4
th
 edition., Pearson Education Inc., Upper Saddle River, New 

Jersey, U.S.A, 2012. 

36- Jay Chatzkel, intellectual capital, Capstone Publishing, Oxford, United Kingdom, 2002. 

37- Jean Arrous, Les théories de la croissance, éditions du seuil, Paris, 1999. 

38- Jean Brilman‚ Les meilleures pratique de management : au cœur de la performance‚ 

éditions d’Organisation‚ Paris ‚  .0118  

39- Jean-François Jacque & Antoine Rebeyrol, Croissance et fluctuations, éditions DUNOD, 

Paris, 2001. 

40- Jean LOCHARD, le contrôle de gestion , 1
er

 édition, édition d’Organisation, France, 1986. 

41- Jean-Louis Malo, l’essentiel du contrôle de gestion, 1
er

 édition, éditions d’Organisation, 

France, 1986. 

42- Jean-Louis Malo & Jean-Charles Mathé, L’essentiel du contrôle de gestion, éditions 

d’Organisation, 2
ème

 édition, Paris, 2000. 

43- Jean–Luc Charron & Sabine Sépari, Organisation et gestion de l’entreprise : manuel et 

application, 2
ème

 éditions, Dunod, Paris, 2001. 

44- Jean-Pierre BARUCHE‚ La Qualité du  service dans l’entreprise‚ éditions 

d’Organisation‚ Paris ‚1992.  

45- Jean-Yves Bück, le management des connaissances et des compétences en pratique, 2
ème

 

édition, éditions d'Organisation, Paris, 2003. 

46- Jérôme CABY & Gérard HIRIGOYEN, la création de valeur de l’entreprise, éditions 

Economica, Paris, 2001. 

https://www.leslibraires.fr/editeur/armand-colin/
http://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/jean-louis-malo-5395
http://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/jean-louis-malo-5395
http://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/jean-charles-mathe-5697


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عـادلراج 

 246 

 

47- John R. Schermerhorn., Management, 7
th

 edition, John Wiley & Sons Inc, New York, 

2002. 

48- John Tennent, Guide to Financial Management, The Economist Newspaper Ltd, London, 

2008. 

49- Jonathan Berk et al., Fundamentals of Corporate Finance, 2
nd

 edition, Pearson Education, 

Boston, 2012. 

50- Kai Mertins et al, Knowledge Management: Concepts and Best Practices, 2
nd

 edition, 

Springer Verlag, New York, 2003. 

51- KEVIN J. O’SULLIVAN, Strategic Intellectual Capital Management in Multinational 

Organization: Sustainability and Successful Implications, Hershey: Business Science 

Reference, New York, 2010. 

52- Kondalkar, V.G., Organization Effectiveness and Change Management, PHI Learning 

Private Limited, New Delhi., 2009. 

53- Lou Van BEIRENDONCK, Management des compétence , éditions De Boeck Université, 

Bruxelles, 2004. 

54- Mie Augier & David J. Teece, An Economics Perspective on Intellectual Capital, 

Perspectives on Intellectual Capital, edited by Bernard Marr, Elsevier Butterworth-

Heinemann, USA, 2005. 

55- Michel Albouy, Décisions financières et création de valeur, éditions Economica, Paris, 

2000. 

56- Michel GERVAIS, Contrôle de gestion, 6
ème

 édition, ECONOMICA, PARIS, 1997. 

57- Nermien Al-Ali, Intellectual Capital Management: Step-by-Step, John Wiley & Sons, 

Inc, Canada, 2003. 

58- Patrick H.Sullivan, Profiting from Intellectual Capital: extracting value from 

innovation, John Willy  Sons, Inc, New York, 1998. 

59- Peter Drucker, L’avenir du Management selon Drucker, éditions Village Mondial, Paris, 

1999. 

60- Peter DRUCKER, l’efficacité objectif N°1 des cadres, 2
ème

 édition, éditions 

d’Organisation, PARIS, 1974. 

61- Pierre Bergeron, la gestion moderne: Théorie et Cas, Gaëtan Morin editeur, Quebec, 

1993. 

62- Pierre Vernimmen, Corporate Finance: Theory and Practice, John Wiley and Sons, Ltd, United 

Kingdom, 2014. 
63- Philipe Lorrino, Comptes et récit de la performance,  éditions d’Organisation, Paris, 1996. 

64- Philippe Lorino, Méthodes et pratiques de la performance, éditions d’Organisation, Paris, 

1998. 

65- Raymond-Alain Thietart, la dynamique  de l’homme au travail, éditions d’Organisation, 

Paris, 1977. 

66- Raymond-Alain Thietart, La stratégie de l’entreprise , 2
ème

 édition , MC GRAW-HILL, 

PARIS, 0112. 

67- Richard L.Daft, Organization: Theory & Design, 7
th

 edition, South-Western College 

Publishing, Cincinnati, Ohio,  2001. 

68- Richard L. Daft, Management, 1
st
 edition, Dryben press Inc, Chicago IL, 1988. 

69- Robert J .barro & X. Sala.I. Martin, la croissance économique, traduit par Fabrice 

Mazerolle, Ediscience international, Paris, 1996. 

70- Robert le Duff et al, Encyclopédie de la gestion et du management, éditions DALLOZ, 

Paris, 1999. 

 

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Peter+Ferdinand+Drucker&search-alias=books-fr&field-author=Peter+Ferdinand+Drucker&sort=relevancerank
http://www.eyrolles.com/Accueil/Editeur/81/gaetan-morin.php


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عـادلراج 

 247 

 

71- Robert M. GRANT, Contemporary Strategy Analysis, 7
th

 edition, John Wiley  Sons, 

Ltd, London: Blackwell, 2010. 

72- Robert S.kaplan & David P.Norton, The Balanced Scorecard, Harvard Business School 

Press; 1
st
 edition, Boston Masachussetts, (September 1), 1996. 

73- Steven M. Bragg, Business Ratios and Formulas: A Comprehensive Guide, 2
nd

 edition, 

John Wiley & Sons, Inc, New Jersey, 2007. 

74- Susan V. Crosson & Belverd E. Needles, Jr., Managerial Accounting, 8
th
 edition, 

Houghton Mifflin Company, Boston, New York, 2008. 

75- William H. Greene, Econometric Analysis, 5
th

 edition, Pearson Education, Inc., Upper 

Saddle River, New Jersey, 2002. 

76- Wolk H.I  et al., Accounting Theory: A conceptual and Institutional Approach, 5
th

 

edition, South- Western College Publishing, Cincinnati, Ohio, 2001. 

 ادلقاالت: 
1- A.Mohammad Alnidawy, Risks of Intellectual Capital and Its Effect on the Competitive 

Advantages, Information and Knowledge Management, Vol.3, No.12, 2013. 

2- Abdulrahman Anam Ousama et al., Determinants of Intellectual capital reporting 

Evidence from Annual reports of Malaysian listed companies,  Journal of Accounting in 

Emerging Economies, Vol. 2, No. 2, 2012. 

3- Ahmed Riahi-Belkaoui, Intellectual capital and firm performance of US multinational 

firms: A study of the resource-based and stakeholder views, Journal of Intellectual 

Capital, Vol. 4, Iss. 2, 2003. 

4- Alain Fernandez, Efficacité, efficience et pertinence, disponible 

à :http://www.piloter.org/mesurer/tableau_de_bord/mesurer_la_performance.htm.  

5- Alan Miller et al., Key Financial Performance Measures for Farm General Managers, 

Farm Business Management for the 21
st 

Century, Purdue Extension, Knowledge to Go, 

Purdue University, ID-244.  

6- Alexander Serenko et al., A scientometric analysis of the Proceedings of the McMaster 

World Congress on the Management of Intellectual Capital and Innovation for the 

1996-2008 period, Journal of Intellectual Capital, Vol. 10,  No. 1, 2009. 

7- Ali Akbar Ahmadi et al., The survey of relationship between Intellectual capital (IC) and 

Organizational performance (OP) within the National Iranian South Oil Company, 

Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, Vol 3, No 5, September 

2011.  

8- Ali Mustafa Abdullah Al Qudah, The Operating Efficiency and Market Value of 

Jordanian Privatized  Firms: Fixed and Random Effects Analysis, Interdisciplinary 

Journal of Research in Business,Vol. 1, Issue. 7, July 2011. 

9- Ana Lúcia Ferreira et al., Factors influencing intellectual capital disclosure by 

Portuguese companies, International Journal of Accounting and Financial Reporting, Vol. 

2, No. 2, 2012. 

10- Ante Pulic, VAIC™ – an accounting tool for IC management, Technology Management, 

Vol. 20, Nos. 5/6/7/8, 2000. 

11- Aparna Bhatia & Khushboo Aggarwal, Intellectual Capital and Financial Performance of 

Indian Software Industry: A Panel Data Analysis, Pacific Business Review International, 

Vol. 7, Iss 8, February 2015. 

12- Arabella Volkov, Value Added Intellectual Co-efficient (VAIC 
TM

): A Selective 

Thematic-Bibliography, Journal of New Business Ideas & Trends, Vol. 10, Issue 1, 2012. 

13- Balkcom, J.E. et al., Strategic performance measurement: lessons learned and future 

directions, Journal of Strategic Performance Measurement, April/May, 1997. 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عـادلراج 

 248 

 

14- Barakat, Abdallah, The Impact of Financial Structure, Financial Leverage and 

Profitability on Industrial Companies Shares Value, Research Journal of Finance and 

Accounting, Vol .5, No.1, 2014. 

15- Basuki  & Titisari Kusumawardhani, Intellectual Capital, Financial Profitability, and 

Productivity: An Exploratory Study of the Indonesian Pharmaceutical Industry, Asian 

Journal of Business and Accounting, 5(2), 2012. 

16- Bouguesri Sarra, Benabou Djillali, Intellectual capital and Business Performance in 

Algerian Companies, Academia Arena,7(6), 2015. 

17- Bernard Marr et al., Intellectual capital-defining key performance indicators for 

organizational knowledge assets, Business Process Management Journal, Vol.10, No.5, 

2004. 

18- Birger Wernerfelt, A Resource-Based View of the Firm, Strategic Management Journal, 

Vol. 5, No. 2. (Apr. - Jun., 1984). 

19- Carla Curado, The knowledge based-view of the firm: from theoretical origins to future 

implications, working paper in Department of Management (ISEG), Technical University of 

Lisbon, 1/2006. 

20- Catherine Guio-Ann & Marcus Dejardin, Croissance endogène spatialisée et 

développement régional, OECD, 2004. 

21- Claire GAUZENTE, Mesurer la performance des entreprises en l’absence d’indicateurs 

objectifs: quelle validité? Analyse de la pertinence de certains indicateurs, Finance 

Contrôle Stratégie, Vol. 3, N. 2,  juin 2000. 

22- Chen, M. & et al., An empirical investigation of the relationship between intellectual 

capital and firms’ market value and financial performance, Journal of Intellectual 

Capital, Vol. 6, Iss. 2, 2005. 

23- Eton Lawrence, Strategic Thinking, A Discussion Paper, Prepared for the Research 

Directorate, Policy, Research and Communications Branch, Public Service Commission of 

Canada, April 27, 1999. 

24- David Skyrme, Measuring  Knowledge : a plethora of methods,  Insight No. 24, Available 

from:  www.skyrme.com 

25- Dierks, P. A. & A. Patel., What is EVA, and how can it help your company? Management 

Accounting, 79 (5),  1997. 

26- Dimitrios I. Maditinos et al., Economic Value Added (EVA
®
). Is it really the best 

performance  measure?, A Review of the Theoretical  and Empirical Literature. The case  

of Athens Stock Exchange (ASE),  available from: 

http://abd.teikav.edu.gr/articles_th/EVA.pdf. 

27- Dhouib, D et al., Un modèle d’évaluation hiérarchique de la performance des entreprises 

manufacturières, Administrative Sciences Association of Canada, Management 

Science,Vol. 27, No. 2, 2006. 

28- Fathi JOUINI, Corporate Governance and the Level of Financial Disclosure by Tunisian 

Firm. Journal of Business Studies Quarterly, vol. 4, No. 5, 2013. 

29- Gan, K. & Saleh, Z., Intellectual Capital and Corporate Performance of Technology-

Intensive Companies: Malaysia Evidence, Asian Journal of Business and Accounting, 1(1), 

2008. 

30- Ghassen Allani, Performance des entreprises cibles avants la prise de contrôle, dans la 

revue du financier, N°157, Jan.-Fev, 2006. 

31- Gianpaolo Iazzolino & Domenico Laise, Value added intellectual coefficient (VAIC): A 

methodological and critical review, Journal of Intellectual Capital, Vol. 14 No. 4, 2013. 

32- Gönül Kaya Özbağ, Resource Based View, Core Competence and Innovation: A 

Research on Turkish Manufacturing Industry, Scientific Research Journal (SCIRJ), Vol I, 

Issue III, October 2013. 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTq6KV6fzLAhWDMBoKHcwEDzIQFgg-MAM&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FTechnical_University_of_Lisbon&usg=AFQjCNFL5XWW-UyBnC8uxob1Mb5MKl6mBQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTq6KV6fzLAhWDMBoKHcwEDzIQFgg-MAM&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FTechnical_University_of_Lisbon&usg=AFQjCNFL5XWW-UyBnC8uxob1Mb5MKl6mBQ
http://www.skyrme.com/
http://abd.teikav.edu.gr/articles_th/EVA.pdf


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عـادلراج 

 249 

 

33- Hachimi Sanni Yaya, La problématique de la performance organisationnelle, ses 

déterminants et les moyens de sa mesure: une perspective holistique et multicritérielle, 

document de travail 2003-036, Faculté des sciences de l’administration, Université Laval , 

Québec, Canada, 2003. 

34- Harold Demsetz, Industry Sructure, Market Rivalry, and Public Policy, Journal of Law 

and Economics, Vol.16, No.1, Apr., 1973. 

35- Henry Mintzberg & James A. Waters, Of Strategies, Deliberate and Emergent, Strategic 

Management Journal, Vol. 6, No. 3, Jul. - Sep., 1985. 

36- Jaques Aubert et al, les notions de compétence dans  les différentes disciplines, disponible 

à :http://www.e-rh.org 

37- Jay B. Barney, Firm Resources And Sustained Competitive Advantage; Journal Of 

Management , Vol.17, No.1, 1991. 

38- Jing Li et al, Intellectual capital disclosure and corporate governance structure in UK 

firms, Accounting and Business Research, Vol. 38, No. 2, 2008. 

39- Jing Li et al., Intellectual Capital Disclosure in Knowledge Rich Firms: The Impact of 

Market and Corporate Governance Factors, Working Paper Series (Intellectual Capital 

Disclosure in Knowledge Rich Firms: The Impact of Market and Corporate Governance 

Factors), The working papers are produced by the Bradford University School of 

Management, England, April 2007. 

40- John Franklin, Determinants of Financial Leverage in Indian Pharmaceutical Industry, 

International Journal of Applied Engineering Research, Din Digul Vol. 2, No. 1, 2011. 

41- José María Viedma Martí, In Search of an Intellectual Capital Comprehensive Theory, 

Electronic Journal of Knowledge Management,Vol.5, Issue.2, 2007. 

42- Kamath, B., Intellectual capital and corporate performance in Indian pharmaceutical 

industry, Journal of Intellectual Capital, Vol. 9, Iss: 4, 2008. 

43- Kamukama, N. et al., Intellectual Capital and Financial Performance in Ugandan 

Microfinance Institutions, African Journal of Accounting, Economics, Finance and 

Banking Research, Vol. 6. No. 6, 2010. 

44- Karam Pal & Sushila Soriya, IC performance of Indian pharmaceutical and textile 

industry, Journal of Intellectual Capital, Vol. 13, No. 1, 2012. 

45- Karl-Erik Sveiby, Measuring Intangibles and Intellectual Capital - An Emerging First 

Standard, Internet version,  Aug 5, 1998, Available from:  

http://www.sveiby.com/articles/emergingstandard.html. 

46- Karl-Erik Sveiby, Methods for Measuring Intangible Assets , Jan 2001, updated  27 April 

2010, Available from:  http://www.sveiby.com/articles/IntangibleMethods.htm. 

47- Kujansivu.P & Lönnqvist.A, How do investments in intellectual capital create profits?, 

Learning and Intellectual Capital, Vol. 4, No. 3, 2007. 

48- Kwee Keong Choong, Intellectual capital: definitions, categorization and reporting 

models, Journal of Intellectual Capital, Vol. 9 No. 4, 2008.  

49- Lars Nerdrum & Truls Erikson, Intellectual capital: a human capital perspective, Journal 

of Intellectual Capital, Vol. 2, No. 2, 2001. 

50- Leif Edvinsson, Developing Intellectual Capital at Skandia, Long Range Planning, Vol. 

30, No. 3, 1997. 

51- Laurent Cappelletti et Djamel Khouatra, Concepts et mesure de la création de valeur 

organisationnelle, Comptabilité - Contrôle – Audit, Tome 10, Vol. 1,  Juin 2004. 

52- Leif EDVINSSON & Patrick Sullivan, Developing a Model for Managing Intellectual 

Capital, European Management Journal, Vol. 14, No. 4, 1996. 

53- Maaradj Houari et al, The Role of Intellectual Capital in the Managerial Leadership 

Processes (A Study Based on the Views of a Sample of Managers Selected from a 

Pipeline Company in GHARDAIA Province, Algeria, Greener Journal of Business and 

Management Studies, Vol. 4 (1), March 2014. 

http://www.sveiby.com/articles/emergingstandard.html
http://www.sveiby.com/articles/IntangibleMethods.htm


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عـادلراج 

 250 

 

54- Madan Lal Bhasin, Economic Value Added and Shareholders’ Wealth Creation: 

Evidence from a Developing Country, International Journal of Finance and Accounting, 2 

(4), 2013. 

55- Magdi El-Bannany, A study of determinants of intellectual capital performance in 

banks: the UK case, Journal of Intellectual Capital, Vol. 9, No. 3, 2008. 

56- Mahdi Manzari et al., Intellectual capital: Concepts, components and indicators: A 

literature review, Management Science Letters, 2, 2012. 

57- Mehralian.G et al, Intellectual capital and corporate performance in Iranian 

pharmaceutical industry, Journal of Intellectual Capital,Vol. 13, No. 1, 2012. 

58- M. Bromwich & M. Walker, Residual income past and future, Management Accounting 

Research, 9, 1998. 

59- Nasif Ozkan et al, Intellectual capital and financial performance: A study of the Turkish 

Banking Sector, Borsa _Istanbul Review, 2016. 

60- N. VISWANADHAM & POORNIMA LUTHRA, Models for measuring and predicting 

shareholder value: A study of third party software service providers , S d an , Vol.30, 

Parts 2&3, April/June 2005. 

61- Nick Bontis, Assessing knowledge assets: a review of the models used to measure 

intellectual capital, International Journal of Management Reviews, Vol. 3, Issue 1, March 

2001, In Stewart, T.A. (1997). Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations, 

New York: Doubleday/ Currency. 

62- Nick Bontis et al, intellectual capital and business performance in Malaysia industries, 

Journal of Intellectual Capital, Vol. 1, No. 1, 2000. 

63- Nikhil Chandra Shil, Performance Measures: An Application of Economic Value Added, 

International Journal of Business and Management, Vol. 4, No. 3, March 2009. 

64- P ilip K.M’P erson & Step en Pike, Accounting, empirical measurement and intellectual 

capital, Journal of Intellectual Capital, Vol. 2 No. 3, 2001. 

65- Prahalad, C.K. & Hamel, G, The core competence of the corporation, Harvard Business 

Review , Vol. 68, No. 3 , 1990. 

66- Paula Kujansivu & Antti Lönnqvist, Investigating the value and efficiency of intellectual 

capital, Journal of Intellectual Capital, Vol. 8, No. 2, 2007. 

67- Richard Petty & James Guthrie, Intellectual capital literature review: Measurement, 

reporting and management, Journal of Intellectual Capital, Vol. 1, No. 2, 2000. 

68- Robert M. Grant, The Resource-Based Theory of Competitive Advantage: Implication 

for Strategy Formulation, CALIFORNIA Management Riview, Spring 1991. 

69- Rohana Ngah   & Abdul Razak Ibrahim, The Influence of Intellectual Capital on 

Knowledge Sharing: Small and  Medium Enterprises’ Perspective, Communications of 

the IBIMA, Article ID 444770, Vol. 2011, Available from: 

http://www.ibimapublishing.com/journals/CIBIMA/2011/444770/444770.pdf  

70- Rosalind H. Whiting & James Woodcock, Firm characteristics and intellectual capital 

disclosure by Australian companies,  journal of Human Resource Costing & Accounting, 

Vol. 15, No. 2, 2011. 

71- Roxanne Helm-Stevens et al, Introducing the Intellectual Capital Interplay Model: 

Advancing Knowledge Frameworks in the Not-for-Profit Environment of Higher 

Education, International Education Studies, Vol. 4, No. 2, May 2011. 

72- Rudež, H.N & Mi alič, T., Intellectual capital in the hotel industry: A case study from 

Slovenia, Hospitality Management, Vol. 26, 2007. 

73- R. Deep & K. Pal Narwal, Intellectual Capital and its Association with Financial 

Performance: A Study of Indian Textile Sector, International Journal of Management and 

Business Research, 4 (1), Winter 2014. 

 

 

http://km.camt.cmu.ac.th/mskm/952743/Extra%20materials/corecompetence.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwi8ss-7m5_PAhUEcRQKHRd0BkIQFgg5MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.ijmbr.org%2F&usg=AFQjCNEz-itB5WfQPo2Rm9hfx_2K0HV0aw&bvm=bv.133387755,d.d24
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwi8ss-7m5_PAhUEcRQKHRd0BkIQFgg5MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.ijmbr.org%2F&usg=AFQjCNEz-itB5WfQPo2Rm9hfx_2K0HV0aw&bvm=bv.133387755,d.d24


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عـادلراج 

 251 

 

74- Saeed Fathi et al., Impact of Intellectual Capital on Financial Performance, International 

Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences, Vol. 2, No. 1, 

January 2013. 

75- Steven Firer & S. Mitchell Williams, Intellectual capital and traditional measures of 

corporate performance, journal of Intellectual Capital,Vol. 4, No. 3, 2003. 

76- Saverio Bozzolan et al, Intellectual capital disclosure (ICD): A comparison of Italy and the 

UK, Journal of Human Resource Costing & Accounting, Vol. 10, No. 2, 2006. 

77- Soheila Bidaki & Rezvan Hejazi,  Effects of profitability on the Intellectual Capital 

Disclosure in listed Companies in Tehran Stock Exchange, International Journal of 

Education and Applied Sciences, Vol. 1, N. 5, October 2014. 

78- Stevo Janošević et al., Intellectual Capital and Financial Performance in Serbia, 

Knowledge and Process Management, Vol. 20, N.1, 2013. 

79- SUMIT K. MAJUMDAR, The Impact of Size and Age on Firm-Level Performance: 

Some Evidence from India, Review of Industrial Organization, 1997. 

80- Susane Harrison & Patrick H.Sullivan, Profiting from intellectual capital : Learning from 

leading companies, Journal of Intellectual Capital, Vol. 1, No. 1, 2000. 

81- Ya-Hui Hsu & Wenchang Fang, Intellectual capital and new product development 

performance: The mediating role of organizational learning capability, Technological 

Forecasting & Social Change 76 (2009). 

:ادللتقيات وادلؤدترات  

1. Anna Pilková et al, The Influence of Intellectual Capital on Firm Performance Among 

Slovak SMEs, Proceedings of the 10
th

 International Conference on Intellectual Capital, 

Knowledge Management and Organisational Learning, Washington, USA, October 2013. 

2. Artur Paździor & Maria Paździor, Measurement of intellectual capital in a company, 

International Conference: Management, knowledge and learning, Celje-Slovenia, 20-22 June 

2012. 

2. Shindler Aude et Dudezert Aurélie, Le pilotage de la performance par les valeurs à travers 

une approche systémique : le cas du centre de recherche intégré MIRC en (CEA), XVI 

conférence internationale de management stratégique, Montréal, juin 2007. 

3. Ka YinYu et al.,  An Empirical Study of the Impact of Intellectual Capital Performance 

on Business Performance, the 7
th
 international conference on intellectual capital, knowledge 

management & organizational learning, the Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, 

2010. 

4. Yogesh Malhotra, Measuring Knowledge Assets of a Nation : Knowledge Systems for 

Development, paper presented at the United Nations Advisory Meeting of the Department of 

Economic and Social Affairs, Division for Public Administration and Development, United 

Nations Headquarters, New York, 4-5 September, 2003. 

 

 ادلذكرات:
1. Ahmed HAMADOUCHE, Critères et Mesures de la Performance des Entreprises 

Publiques Industrielles dans les PVD, t èse doctorat ,université d’Alger, 1992. 

2. Farid Latreche, Création de valeur et données comptables , mémoire de magister, université 

Ferhat Abbas-Sétif, 2002. 

3. Jackson Grant., Intellectual capital, performance and industry in North American firms, 

Honours thesis, Accountancy and Business Law, University of Otago  NEW ZELAND, 2007. 

 
 

http://nwsiw.com/index.php?view=venueevents&id=85%3Aslovenia&option=com_eventlist&Itemid=240


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عـادلراج 

 252 

 
 التقارير: 

1. Bulletin COB, création de valeur actionnariale et communication financière, n° 346, 

Bourse de Paris, Mai 2000. 

2. OECD, Principles of Corporate Governance, Paris, 2004. 

 

 :األنرتنيت

- www.e-rh.org 

- www.evanomics.com 

- www.ibimapublishing.com 

- www.infotechaccountants.com 

- www.investopedia.com 

- www.skyrme.com 

- www.sveiby.com 

- www.tasamoh.om 

 

http://www.e-rh.org/
http://www.evanomics.com/
http://www.ibimapublishing.com/
http://www.infotechaccountants.com/
http://www.investopedia.com/
http://www.skyrme.com/
http://www.sveiby.com/
http://www.tasamoh.om/


 

 

 



 ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املالحق  

452 

 

 
 بيانات الدراسة (:1رقم ) امللحق

ROAROEATONPMHCESCECEEFSIZEFLEVPHYCالسنةالمؤسسة

STT20100.01660.05520.43890.03773.54700.71810.232019.86960.70040.4316

STT20110.00260.00850.13280.01960.7521-0.32960.030519.80110.69430.4799

STT20120.01490.04970.11360.13141.14850.12930.038619.86150.69970.5124

STT20130.03260.10980.33790.09641.75490.43020.074219.93990.70360.5116

STT20140.08770.23880.66100.13278.61290.88390.282119.99870.63280.3631

STT20150.09120.20890.26660.34228.56430.88320.260420.05980.56340.2185

MBK20100.16620.29482.57720.06452.17290.53980.604315.49520.43640.3835

MBK20110.06620.32751.81570.03652.49310.59890.217816.56820.79790.2147

MBK2012-0.0097-0.04860.8775-0.01112.00710.50180.229916.13110.79930.2730

MBK2013-0.0350-0.18740.9106-0.03841.34000.25370.208716.02980.81330.2063

MBK20140.04340.17411.80000.02411.90250.47440.416015.93230.75090.1688

MBK20150.05680.43281.53670.03702.02120.50520.203916.95990.86880.0335

BHR20100.01750.04240.28070.06227.22933.41030.110018.59050.58820.5627

BHR20110.02760.06360.53280.051810.23582.69650.108418.53860.56640.5351

BHR20120.02020.05480.75910.02666.39692.86310.092818.67020.63120.4232

BHR2013-0.0088-0.02290.7591-0.01875.16071.90160.095818.53610.61440.4206

BHR20140.00680.01740.41340.01645.30802.07750.110018.54260.76060.1043

BHR20150.00530.01720.77210.00696.68111.66090.086418.78890.69040.4024

LCF20100.02670.19370.48490.05511.31078.47160.218415.39390.86200.0047

LCF20110.03290.30040.93750.03511.82593.11410.131715.98290.89060.0000

LCF20120.09150.41392.28630.04001.75453.27940.349315.78270.77890.0000

LCF20130.06340.07961.81780.03491.75794.13790.284616.00640.20410.0040

LCF20140.02610.16640.76130.03432.02965.96510.100917.78360.84310.0000

LCF20150.02350.26101.44870.01622.06008.03960.197918.44300.90990.0000

FND20100.12910.71101.64980.07831.65780.39680.479515.59450.81840.4885

FND20110.11380.69711.52720.07451.88260.46880.366616.89520.83670.1330

FND20120.06310.17320.84600.07461.67310.40230.236016.28310.63580.2454

FND20130.04320.19070.59600.07241.76280.43270.160216.97070.77370.0000

FND20140.09100.26341.31880.06901.93260.48260.331916.85220.65470.2067

FND20150.06410.17691.04630.06131.89530.47240.207516.99790.63730.1593

AMR20100.20330.29775.79450.03512.27130.55970.643615.56270.31710.0000

AMR20110.12480.32523.12650.03992.40170.58360.323316.53210.61620.0000

AMR20120.11360.28823.03670.03742.28640.56260.299216.84520.60570.1323

AMR20130.09770.12981.38520.03982.48550.59770.170416.88260.57500.1496

AMR20140.09770.30761.71630.05694.19140.76140.176117.45300.68240.1133

AMR20150.05930.10461.34910.04402.70000.62960.157317.37400.43320.1094

BFR20100.07120.58611.58520.04492.11300.52670.222818.22540.87850.0631

BFR20110.07650.55171.93780.03951.82730.45280.267919.35810.86140.0356

BFR20120.01420.10390.35240.04031.87780.46750.102119.48120.86330.0205

BFR20130.00260.00860.72030.00361.28190.21990.099618.70340.69990.0366

BFR20140.02780.20550.67330.04123.71880.73110.065319.73190.86490.0019

BFR20150.02540.19520.51210.04962.66960.62540.100319.98590.86980.0017

KSD20100.04770.68190.61520.07753.01840.66870.114515.72460.93010.0895

KSD20110.01270.45980.47460.02682.97740.66410.071916.12130.97230.0782

KSD20120.02480.67470.50880.04872.51460.60230.063516.34650.96330.0664

KSD20130.02960.67230.45780.06482.22630.55080.091216.15540.95590.0740

KSD20140.05080.66150.56920.08921.77790.43750.104916.07970.93360.0000

KSD20150.03490.24860.47450.07361.68380.40610.116016.14860.85950.0000

 



 ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املالحق  

455 

 

 
 (1تابع امللحق رقم )

ANB20100.00680.01360.24410.02801.95210.48770.084221.91210.49820.6288

ANB20110.00560.01120.27990.02011.82930.45330.090021.92010.49800.5016

ANB20120.02740.04660.33120.08271.47460.32180.103121.80610.41210.5705

ANB20130.01730.03020.32030.05391.69170.40890.109221.95720.42810.5552

ANB20140.01560.02750.28090.05551.78260.43900.085422.00740.43210.5605

ANB20150.01710.03010.34640.04931.84780.45880.102122.03470.43210.5348

BIS20100.11790.55361.49530.07883.66650.72730.219916.54350.78700.0741

BIS20110.11570.42760.97780.11833.89230.74310.220416.60660.72950.0532

BIS20120.16300.54721.74370.09356.34670.84240.296617.20330.70210.0551

BIS20130.10820.26861.76800.06122.75730.63730.301817.01770.59720.0459

BIS20140.12920.29951.52750.08462.70220.62990.261517.27770.56850.1153

BIS2015-0.0363-0.13591.2432-0.02921.70410.41320.143217.57750.73270.0643

MBG20100.04670.04830.51240.09121.91600.47810.141521.79400.03300.5444

MBG20110.00330.00330.57850.00561.34320.25550.112421.75590.06620.5912

MBG20120.01950.02020.44340.04401.33280.24970.099821.75591.00000.5433

MBG20130.00650.00680.35160.01851.30660.23470.093021.75400.04790.5371

MBG2014-0.0113-0.01230.3450-0.03281.05620.05320.067121.76600.07730.5258

MBG2015-0.0156-0.02800.2165-0.07190.8695-0.15010.033622.24530.44420.3645

MSS20100.00550.01841.23090.00453.76580.73450.152020.54510.70120.5921

MSS20110.00310.00801.34730.00233.87490.74190.207120.27770.60730.6611

MSS20120.00180.00401.42650.00133.78910.73610.235720.12590.54170.6751

MSS20130.02970.06201.40190.02124.25440.76500.240920.14450.52090.5748

MSS20140.01870.03271.38500.01353.91190.74440.252119.99150.42670.5659

MSS20150.01480.02721.22960.01204.33590.76940.224020.07070.45730.4324

MGL20100.12450.56060.78650.15826.57830.84800.220717.03910.77800.2896

MGL20110.03770.26980.87280.04312.30480.56610.088016.99520.86050.2832

MGL20120.02150.18430.98660.02181.67670.40360.096117.06470.88340.3261

MGL20130.09560.51692.21910.04313.99370.74960.218417.12740.81520.2771

MGL20140.04490.20301.45050.03092.62160.61860.139617.15990.77910.2480

MGL20150.07880.22821.09770.07185.59690.82130.230417.73810.65460.2394

MMK20100.06820.25033.14050.02172.06870.51660.271717.61280.72770.2455

MMK20110.13110.38293.09480.04242.69390.62880.302417.83910.65760.1635

MMK20120.09850.19873.41070.02891.66300.39870.274617.66920.50410.1905

MMK20130.15090.25313.13730.04812.05610.51370.342217.77630.40360.1784

MMK20140.13140.20382.54780.05162.26030.55760.297617.94620.35510.1468

MMK20150.09810.14902.36300.04151.93360.48280.265117.85930.34180.1614

SMZ20100.06140.17521.26610.04850.7695-0.29960.039119.15220.64970.5894

SMZ20110.05080.13242.75980.01842.35350.57510.143819.16880.61630.5610

SMZ20120.03130.07482.73570.01151.95410.48820.147719.15920.58120.5728

SMZ20130.03780.07383.25200.01161.69540.41020.164418.98580.48790.8226

SMZ20140.04370.08292.83530.01542.31540.56810.189119.04260.47250.7247

SMZ20150.02750.05152.43640.01131.85240.46020.160119.08370.46620.6734

CPS20100.00750.04260.16500.042112.54610.87150.047419.74090.82170.6529

CPS20110.00590.03620.22550.026019.63220.94910.068419.70300.83780.7412

CPS20120.01310.07830.26830.048917.13430.94160.069119.75200.83250.6675

CPS20130.01430.07630.21020.067917.51550.94290.064119.73910.81290.6335

CPS20140.00270.01420.06790.03973.91920.74480.017519.73880.81020.6257

CPS20150.00150.00810.05310.02824.52890.77920.018219.77180.81480.5968
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MTR20100.02310.17640.3896-0.60698.87971.00260.119118.31590.86940.4550

MTR2011-0.0706-1.57060.1553-0.45492.22690.55090.054417.86060.95500.6046

MTR2012-0.10551.54940.0357-2.9569-1.22111.8189-0.019618.04451.06810.4545

MTR20130.0153-0.22150.49880.03066.58730.84820.182217.83231.06900.6423

MTR20140.25811.08900.85680.301331.01530.96780.299019.01650.76300.1776

MTR20150.01820.03580.40110.04535.79040.82730.079718.82550.49210.3960

KHM20100.13881.08620.91800.15124.93750.79750.202716.52800.87220.0153

KHM20110.12090.56151.56680.07724.58550.78190.203116.83070.78470.0113

KHM20120.10680.50450.50360.21203.70940.73040.162817.61120.78830.0658

KHM20130.05590.30760.37490.14915.18160.80700.089118.13140.81830.0261

KHM20140.13260.27782.23950.05925.07650.80300.236217.49090.52270.1926

KHM20150.04450.16840.99270.04482.46160.59380.107318.26650.73570.0987

SAD20100.01310.87360.13680.09581.30440.23340.066916.57610.98500.1551

SAD20110.00910.76990.33600.02711.74720.42760.109916.21700.98820.0963

SAD2012-0.0013-0.56800.0866-0.01481.12410.11040.070315.95540.99770.1311

SAD20130.04720.96080.40220.11732.05810.51410.134716.11090.95090.0894

SAD20140.01460.81180.29310.04991.46900.31930.108915.99480.98200.1058

SAD2015-0.14521.02800.00000.0000-0.048221.7430-0.003815.84191.14130.1818

BIC20100.07021.89060.79520.08836.44880.84490.134317.35480.96290.2932

BIC20110.02410.48240.51570.04683.24640.69200.059018.57410.95000.0792

BIC20120.00250.07970.64320.00393.28760.69580.069818.59280.96880.3679

BIC20130.04520.46230.64580.07012.72710.63330.098618.07090.90210.1194

BIC20140.54210.27837.53040.07202.33750.57221.094115.89938.05090.6241

BIC20150.09690.27361.52510.06362.23500.55260.244517.92350.64570.0971

SRD20100.04890.26350.74020.06601.83870.45610.182917.59660.81440.4854

SRD20110.02670.14170.54130.04931.60280.37610.138917.68020.81210.3996

SRD20120.01970.12530.38810.05071.40200.28670.122517.88910.84280.3679

SRD20130.04190.25820.81170.05161.90920.47620.129918.11260.83770.4315

SRD20140.02990.18950.40090.07461.75410.42990.124318.32970.84220.4138

SRD20150.04180.19360.74430.05622.01490.50370.167918.18210.78400.5860

GRD20100.02650.06750.41710.06362.28130.56170.062117.22270.60700.4372

GRD20110.01690.02810.13180.12831.70290.41280.077816.82670.39910.6496

GRD20120.00390.00660.00000.00001.14460.12640.039016.84230.40770.5942

GRD20130.00660.01110.10930.06021.32820.24710.042816.84870.40490.5942

GRD2014-0.0283-0.04830.0611-0.46350.0636-14.71280.001816.81660.43860.6096

GRD20150.01180.02330.24950.04741.59730.37390.073016.95040.49170.5488

BMN2010-0.0852-0.10110.1613-0.52812.21140.54780.107416.84030.15740.5820

BMN2011-0.1304-0.15940.2079-0.62742.88000.65280.169116.72220.18210.5116

BMN2012-0.1506-0.17180.0761-1.97910.8845-0.13050.037117.18890.12360.6778

BMN20130.01850.02100.67970.02732.56460.61010.237817.44670.11890.4312

BMN20140.08060.11181.57020.05133.13410.68090.237217.76040.27930.4122

BMN20150.04130.06371.29290.05132.30790.56671.464817.93230.35180.3358

BHR20100.11531.34181.22830.09386.90430.85520.169817.95540.91410.0150

BHR20110.04920.32670.82420.05972.48220.59710.111217.78890.84930.0199

BHR20120.05220.24600.90500.05772.54740.60740.118517.72870.78770.0116

BHR20130.05910.24620.89580.06602.97080.66340.127617.88790.75980.0273

BHR20140.05550.21030.85630.06483.08020.67530.110218.02900.73590.0907

BHR20150.04280.18290.62790.06813.69000.72900.087018.35280.76620.0726
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RML2010-0.14310.78020.2234-0.64041.61710.38160.107816.32721.18330.3779

RML20110.0074-0.06720.38540.01936.37200.84310.200016.76581.11080.3253

RML20120.0205-0.42960.44930.04554.41390.77340.136717.27421.04760.1683

RML20130.0385-4.70410.50500.07623.86270.74110.127617.40551.00820.2137

RML2014-0.07730.74800.5050-0.473113.96390.92840.057317.12271.10330.2035

RML20150.0513-43.49990.53420.09603.27730.69490.153717.80051.00120.0911

MAB20100.10210.23961.24230.08223.05090.67220.175515.83180.57390.0666

MAB20110.12720.25901.76130.07223.33500.70010.238115.94020.50880.0812

MAB20120.16830.25192.81450.05983.96630.74790.345215.86990.33200.0761

MAB20130.0000-0.00010.00000.00000.00000.00000.000016.50780.64710.0402

MAB20140.13360.21031.49150.08962.90270.65550.236316.37600.36480.0386

MAB20150.08120.15061.40420.05793.56190.71930.186416.67990.46080.0285

MCH20100.07660.10701.24080.06183.41030.70680.356420.95990.28380.7073

MCH2011-0.0046-0.00780.5020-0.00922.69650.62910.162721.04120.41140.5765

MCH20120.00140.00310.62510.00232.86310.65070.218421.14570.53390.4597

MCH2013-0.0286-0.06310.5947-0.04811.90160.47410.171721.29320.54640.4592

MCH2014-0.0059-0.01560.5165-0.01152.07750.51870.159021.45600.62050.3655

MCH2015-0.0394-0.09260.4801-0.08211.66090.39790.133921.25310.57450.3964

FKR20100.02540.31301.47190.01728.47160.88200.114718.32340.91900.2331

FKR20110.00710.10690.02440.29133.11410.67890.091418.60080.93340.0989

FKR20120.01640.22130.61190.02673.27940.69510.074918.74710.92610.2302

FKR20130.00900.40720.00990.90514.13790.75830.036920.47790.97790.0804

FKR20140.01020.11670.17730.05765.96510.83240.028621.14070.91250.1625

FKR20150.02350.19670.41730.05648.03960.87560.097221.04560.88030.1649

ZIN20100.02520.96970.45210.05581.96480.49100.131317.45550.02520.0729

ZIN20110.02930.96830.54110.05421.97420.49350.161517.25730.02930.0818

ZIN20120.01190.92170.28580.04151.62180.38340.125517.20870.98710.0648

ZIN2013-0.01171.05930.0087-1.34582.50920.60150.097817.64081.01100.0207

ZIN20140.0027-0.37190.01520.17551.71530.41700.085517.75781.00720.0512

ZIN20150.00626.57360.21960.02851.59310.37230.096817.72761.00100.0383

MFW20100.11550.79941.24550.09273.37870.70400.216017.35660.11550.2191

MFW20110.25870.57232.18020.11878.48210.88210.435517.60390.25870.1700

MFW20120.04680.14561.78210.02624.37490.77140.130318.14780.67880.0734

MFW20130.21420.42283.09230.06939.62540.89610.410018.24170.49340.0988

MFW20140.19640.46642.39210.082112.37840.91920.402019.00500.57880.0781

MFW20150.16610.28393.53790.04708.33300.88000.317918.96270.43220.1485

RMY2010-0.0214-0.02810.5049-0.04241.96330.49070.197217.15570.23610.1672

RMY2011-0.0844-0.10640.2175-0.38821.31930.24200.099417.0163-0.08440.1011

RMY20120.07720.09950.69380.11133.26760.69400.224817.14360.22390.0404

RMY20130.02860.04250.35560.08041.80590.44630.117917.32830.32610.0541

RMY20140.02200.02960.27360.08052.40600.58440.114517.26020.25660.1035

RMY20150.01130.01480.60390.01872.23810.55320.120217.25260.23970.0666

SLM20100.01000.04970.43401.15682.11380.52690.130616.28910.02400.5512

SLM2011-0.01010.03680.86270.04092.13220.53100.142616.33180.00000.6500

SLM20120.06160.06580.92330.06681.46730.31850.088116.85720.93840.4678

SLM2013-0.0434-0.04400.1751-0.24790.9267-0.07920.084516.87220.01250.4262

SLM20140.07310.09651.56760.04663.00000.66670.225717.23940.24300.4609

SLM20150.03990.08051.14890.03472.40840.58480.154218.19140.50450.3582
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