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:الملخص  

دليزة التنافسية، وتوضيح مفهوم وطبيعة ىدفت الدراسة اىل الكشف عن مدى اىتمام ادلؤسسات برأس ادلال الفكري لتعزيز ا
رأس ادلال الفكري ومكوناتو والصعوبات اليت يواجهها احملاسبون يف االفصاح عنو واختبار مدى تأثًنه على قيمة ادلؤسسات، 

 96ون وكأداة لتحقيق ادليزة التنافسية يف ادلؤسسات، أظهرت الدراسة نتائج عدة من خالل استبيان مت توزيعو على رلتمع يتك
استبيان من ادلبحوثٌن دبعىن أن نسبة  74عضوا، باستخدام أسلوب احلصر الشامل يف صبع بيانات الدراسة، مت اسرتداد 

أن رأس ادلال الفكري يلعب دور فعال يف خلق  وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أىمها:%، 77االسرتداد بلغت 
ادليزة التنافسية للمؤسسة، وذلك بتصميم أنظمة حديثة مبتكرة ذات كفاءة للمؤسسة شلا يتيح ذلا فرصة مواكبة التطورات 

مؤسسات، وأن احلديثة وبالتايل القدرة على ادلنافسة، يعد رأس ادلال الفكري بأنو مصدر التفوق التنافسي وادليزة التنافسية لل
اإلفصاح احملاسيب عن رأس ادلال الفكري يقود إىل ادلعرفة احلقيقية ادلمثلة لواقع ادلؤسسات، حبيث وجود اإلفصاح يعزز توفًن 

البد على  أىم ما أوصت بو الدراسةادلوارد والقدرات اليت من شأهنا دعم الكفاءة والتميز أي خلق ادليزة التنافسية للمؤسسة، 
دراك أمهية ما يشكلو رأس ادلال الفكري بغرض االىتمام هبذا ادلورد وتطويره، واستغاللو لتعزيز ادليزة التنافسية ادلؤسسة من إ

 مستدامة، وادارتو كما جيب، وضرورة التعامل مع رأس ادلال الفكري على أنو أىم مورد اسرتاتيجي سبتلكو ادلؤسسة.

 لتنافسية.رأس ادلال الفكري، ادليزة ا احية:تفتاالكلمات ال
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 المقدمة: 
ادلهنية احملاسبية، فعلى سبيل ادلثال قامت  احتل موضوع احملاسبة عن رأس ادلال الفكري أمهية بالغة لدى كثًن من ادلؤسسات

 اخلاص باحملاسبة عن األصول غًن ادللموسة. 38بإصدار ادلعيار الدويل رقم  IASBجلنة معايًن احملاسبة الدولية 

 ؤسساتاالعمال دلا لو من دور اساسي يف بقاء واستمرار ىذه ادل مؤسسات الفكري أصبح ديثل زلور اىتمامان راس ادلال 
وربديد موقعها التنافسي يف بيئة األعمال. وتواجو مؤسسات األعمال صعوبة يف قياس راس ادلال الفكري، حيث يشكل ىذا 

ة للمعلومات عن عناصر رأس الفكري وعن كلف ىذه العناصر ادلوضوع أحد التحديات الكبًنة ذلا بالرغم من احلاجة ادلاس
والعوائد اليت ربقق منها، كيفية احملاسبة عن رأس ادلال الفكري يف ظل التوجهات احملاسبية ادلعاصرة، القائمة أساسا على قياس 

كيفية االفصاح عنها يف القوائم ادلعرفة وادلهارات اليت تكتسبها ادلؤسسة، أو اليت مت اكتساهبا، باإلضافة إىل ضرورة ربديد  
 تربز أمهية ادلنظور االسرتاتيجي للمحاسبة عن رأس ادلال الفكري دلا حيققو من أىداف عديدة من أمهها سبكٌن، و والتقارير ادلالية

بة اإلدارية من استخدام أساليب احملاسبة عن رأس ادلال الفكري اليت ربقق األىداف االسرتاتيجية ذلا، ودعم دور احملاس ادلؤسسة
 يف رلال قياس وإدارة األداء االسرتاتيجي للموارد ادلختلفة )فكرية ومادية ونقدية(.

ان صلاح مؤسسات األعمال يف النصف األول من القرن ادلاضي كان يعتمد بشكل أساسي على ما سبتلكو من أصول مادية 
ول وكرب حجم ادلصانع واألعداد الكبًنة من األيدي حيث كان النشاط االقتصادي ذلذه ادلؤسسات يتمثل بإنتاجية ىذه األص

العاملة. لكن ىذا الوضع بدأ يأخذ باالضلسار حيث أصبح عنصر ادلعرفة ىو األساس يف صلاح وتطور ادلؤسسات طادلا ان ىذا 
 التنافسي للمنظمة. العنصر يوفر مناخ لألبداع واالبتكار األمر الذي يؤدي اىل ربقيق القيمة ادلضافة دلنتجاهتا وتعزيز ادلركز

أن العنصر البشري أصبح ادلصدر األساسي لنمو مؤسسات األعمال لكون ادلعرفة مرتبطة بو فأصبحت ادلؤسسات هتتم هبذا 
وبدأ ينظر اليو كقائد لعملية صلاح ادلؤسسة، وىنا نشأ ما يسمى  العنصر وتسعى اىل امتالكو وتوفًن ادلناخ ادلالئم لو لكي يبدع،

 لفكري ادلعرب عن األصول ادلعرفية للمنظمة حيث ان ىذه األصول تسهم بشكل فعال يف خلق األصول ادلادية.برأس ادلال ا

وذلك من حيث قياسها واالفصاح  والسؤال الذي بدأ يطرح نفسو بإحلاح ىو كيفية التعامل زلاسبيا مع ىذه ادلفاىيم اجلديدة
 ادلهمة اليت تواجو احملاسبٌن يف الوقت احلاضر. اتعنها يف القوائم ادلالية للمؤسسات فأصبحت من التحدي

 :مشكلة الدراسة
تربز أمهية رأس ادلال الفكري من كونو ديثل يف حد ذاتو ميزة تنافسية للمؤسسة، خاصة وأن ادلؤسسات تتنافس اليوم على 

يف قياس واالفصاح عن رأس ادلال أساس ادلعرفة وادلعلومات وادلهارات اليت لديها، وكذلك الصعوبات اليت يوجهها احملاسبون 
الفكري الذي يعرب عنو ببيانات نوعية من الصعوبة التعبًن عنها يف صورة كمية، وكيفية التعامل زلاسبياً مع ىذا النوع من رأس 

 ادلال باعتبار عناصره سبثل أصل من أصول ادلؤسسات.
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 ة:شلا تقدم فإن مشكلة الدراسة تكمن يف اإلجابة على األسئلة االتي
 ىل حيقق رأس ادلال الفكري ميزة تنافسية للمؤسسة؟ .1
 ىل يؤدى اإلفصاح احملاسيب عن راس ادلال الفكري دلعرفة القيمة احلقيقية للمؤسسة؟  .2

 أىمية الدراسة:

تنبع أمهية الدراسة يف تسليط الضوء على رأس ادلال الفكري الذي أصبح ديثل عصب احلياة مؤسسات االعمال، حيث يلعب 
ساسيًا يف بقاء واستمرار ىذه ادلؤسسات وتقرير موقعها التنافسي يف بيئة األعمال، وكذلك إمكانية ادلؤسسة من القياس دورًا أ

واإلفصاح عن رأمساذلا الفكري، بالطرق احملاسبية وإعطاء الكفاءات واخلربات اليت تعد ادلصدر األساسي لرأس ادلال الفكري 
 لى التقدم وادلنافسة يف سوق العمل.أمهيتها يف العمل ومساعدة ادلؤسسة ع

  اىداف الدراسة:
 عرض الدور ادلتنامي لرأس ادلال الفكري كعنصر للتمّيز وادلنافسة. .1
التّعرف على طبيعة رأس ادلال الفكري ومكوناتو والصعوبات اليت يواجهها احملاسبون يف طرق قياسو واالفصاح عنو  .2

 واختبار مدى تأثًنه على قيمة ادلؤسسات. 
 فرضيات الدراسة:

 يف ضوء وجود مشكلة الدراسة وأىدافو ديكن صياغة الفروض التالية:

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية تشًن إىل أن ىناك دور لرأس ادلال الفكري يف ربقيق ميزة التنافسية  الفرضية االولي: .1
 للمؤسسة من وجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس بقسم احملاسبة.

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية تشًن إىل أن ىناك عالقة بٌن اإلفصاح احملاسيب عن رأس ادلال  الثانية:الفرضية  .2
 الفكري ومعرفة القيمة احلقيقة للمؤسسة من وجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس بقسم احملاسبة.

 منهجية الدراسة:
قراء وتتبع الدراسات والبحوث السابقة والكتب، واليت من اعتمدت ىذه الدراسة على ادلنهج االستقرائي الذي يعتمد على است

السياسات احملاسبية ادلعرتف هبا لإلفصاح عن مكونات خالذلا يتم التعرف على مفهوم رأس ادلال الفكري وامهيتو، وتوضيح 
د على التفكًن ادلنطقي وكذلك مت استخدام ادلنهج االستنباطي الذي سيعتم رأس ادلال الفكري، ودوره كعنصر للتميز وادلنافسة،

التحليلي للتوصل إىل أىداف واختبار فرضيات الدراسة، وذلك من خالل ذبميع البيانات وادلعلومات ادلتعلقة دبشكلة الدراسة 
 يف الواقع العملي من خالل تصميم استمارة استبيان لذلك.
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  الدراسات السابقة:
بعنوان "رأس ادلال الفكري والتحديات اليت تواجو احملاسبٌن يف قياسو" ان راس ادلال الفكري ( 8002دراسة )الساكني، 

أصبح ديثل زلور اىتمام منظمات االعمال دلا لو من دور اساسي يف بقاء واستمرار ىذه ادلنظمات وربديد موقعها التنافسي يف 
ال الفكري ل حيث يشكل ىذا ادلوضوع احد التحديات بيئة األعمال. وتواجو منظمات األعمال صعوبة يف قياس راس ادل

الكبًنة ذلا بالرغم من احلاجة ادلاسة للمعلومات عن عناصر رأس الفكري وعن كلف ىذه العناصر والعوائد اليت ربقق منها، 
ية اليت ديكن جاء ىذا البحث لبيان وتناول الطروحات النظرية اخلاصة دبفهوم رأس ادلال الفكري وأمهيتو وادلداخل احملاسب

اعتمادىا يف قياسو والصعوبات اليت تواجو احملاسبٌن يف استخدام ىذه ادلداخل، وخلص البحث إىل أن اإلطار ادلفاىيمي يفتقر 
إىل الكثًن من ادلفاىيم ادلتعلقة برأس ادلال الفكري وان من الصعوبة وضع مقياس كمي لقياس اغلب مكونات ىذا النوع من 

لفة احلصول على ادلعلومات ادلالئمة بشأنو وان ادلقاييس ادلطروحة يف الوقت احلاضر لو التزال مثار جدل رأس ادلال وارتفاع ك
بٌن احملاسبٌن لكون مفاىيم رأس ادلال الفكري ال تنسجم يف اغلب األحيان مع ادلفاىيم احملاسبية السائدة مثل األصول 

 واخلصوم ادلعرفية. 

حيث تتمثل مشكلة الدراسة يف  سبة عن راس ادلال الفكري وأثرىا على قيمة ادلنشاة"بعنوان "احملا (8000دراسة )حسن، 
عدم إفصاح التقارير ادلالية للشركات ادلدرجة يف سوق اخلرطوم لألوراق ادلالية عن رأس ادلال الفكري شلا ينعكس سلبًا على 

: التّعرف على طبيعة رأس ادلال الفكري ومكوناتو وطرق التقارير ادلالية ادلنشورة لتلك الشركات. تتمثل أىداف البحث يف اآليت
قياسو واختبار مدى تأثًنه على قيمة ادلنشآت ادلدرجة يف سوق اخلرطوم لألوراق ادلالية. التّعرف على بعض ادلداخل والنماذج 

ز وادلنافسة. مساعدة ادلستخدمة لقياس وتقييم رأس ادلال الفكري. عرض الدور ادلتنامي لرأس ادلال الفكري كعنصر للتميّ 
. تشكل 1الشركات يف سوق اخلرطوم لألوراق ادلالية يف ازباذ القرارات االسرتاتيجية. توصلت البحث إىل عدة نتائج منها: 

. ىناك عالقة 2األصول ادلعنوية والفكرية يف ادلنشآت اجلزء األكرب واألىم من رأس ماذلا خاصة يف ادلنظمات كثيفة ادلعرفة. 
. ىناك ضرورة لإلفصاح عن رأس ادلال الفكري 3الزيادة يف رأس ادلال الفكري والزيادة يف القيمة السوقية للمنشأة. طردية بٌن 

. تطوير القوائم 1يف صلب القوائم ادلالية من أجل ترشيد القرارات االستثمارية. كما أوصت البحث بعدة توصيات أمهها: 
. تطوير إطار مفاىيمي جديد للمحاسبة يندرج ربتو 2عن األصول الفكرية. ادلالية التقليدية لتشمل يف صلبها معلومات 

. دراسة ربليلية عن دور رأس ادلال الفكري يف خلق القيمة دلنظمات األعمال. 3السياسات اخلاصة باألصول الفكرية. 
ق على قطاع البنوك وادلصارف .دراسة مستقبلية بعنوان أثر احملاسبة عن رأس ادلال الفكري على الكفاءة اإلدارية بالتطبي4

 السودانية.

 "بعنوان احملاسبة عن رأس ادلال الفكري يف ظل التوجهات احملاسبية ادلعاصرة" هتدف ىذه الدراسة (8002دراسة )رباحي، 
ة وادلهارات إىل ابراز كيفية احملاسبة عن رأس ادلال الفكري يف ظل التوجهات احملاسبية ادلعاصرة، القائمة أساسا على قياس ادلعرف

اليت تكتسبها الشركة، أو اليت مت اكتساهبا، باإلضافة اىل ضرورة ربديد كيفية االفصاح عنها يف القوائم والتقارير ادلالية، وقد مت 
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ربليل سلتلف اجلوانب النظرية ادلتعلقة بادلوضوع زلل الدراسة، اعتمادا على ادلنهج الوصفي وادلسح ادلكتيب، وتوصلت الدراسة 
جود تأثًن كبًن لعملييت القياس واالفصاح احملاسيب عن راس ادلال الفكري على الشركة، من خالل بروز الدور الكبًن الذي إىل و 

تلعبو يف إعطاء القيمة احلقيقية ذلا، لتوفر بذلك معلومة مفيدة وموثوقة لكل االطراف ادلتعاملة مع الشركة يف رلال نشاطها، 
ايًن زلاسبية متفق عليها، واليت من شأهنا أن ربدد االساليب اليت يتم من خالذلا احملاسبة عن أوصت الدراسة بضرورة ربديد معو 

 رأس ادلال الفكري، لتكون بذلك قاعدة زلاسبية يتم االعتماد عليها عند احملاسبة عن ىذا األخًن، كمورد من موارد الشركة.

يعد  ربقيق ادليزة التنافسية بشركات االتصاالت يف السودان"" بعنوان دور رأس ادلال الفكري يف (8080دراسة )عبد اهلل، 
رأس ادلال الفكري ىو ادلفتاح الرئيسي احملدد للتنمية، وعندما ربدث الفجوة بينو وبٌن باقي رؤوس األموال فالبد من االىتمام 

اإلدارية، وحٌن يتم اإلعداد بو وذلك من خالل االىتمام بالبشر من حيث التدريب واإلعداد وتعميق اخلربة ودعم القدرات 
البشري على أكمل وجو فإنو يصبح من السهل تنمية ودعم قدرات باقي رؤوس األموال، لذا يتوجب على الدول الطازلة اىل 
 النمو والتقدم العمل على تنمية وزيادة االىتمام برأس ادلال الفكري. ونظراً ألن البيئة تتسم بالتغًن بصورة دائمة وبشدة ادلنافسة

سواء داخلياً أو خارجيًا شلا يضع صبيع ادلؤسسات أمام ربد دائم للتكيف مع تلك ادلتغًنات، فإنو تزداد احلاجة الستغالل كل 
االسرتاتيجيات ادلتاحة لكسب ودعم ادلزايا التنافسية اليت ذبعل البيئة العربية تتفوق على منافسيها، ولن يتحقق ىذا األمر إال 

ات الكوادر البشرية ادلؤىلة مع توفًن ثقافة تنظيمية سبتاز باألبداع واالبتكار، ومن ىنا جاءت فكرة إذا امتلكت ىذه ادلؤسس
موضوع ىذه الدراسة حملاولة تفسًن عالقة االرتباط بٌن رأس ادلال الفكري وادليزة التنافسية جملموعة شركات سوداتل لالتصاالت 

رأس ادلال الفكري يف تلك ادلؤسسات ودوره يف دعم ادلزايا التنافسية  بالسودان كمحاولة للوقوف على مدى توافر متطلبات
ذلا. ىدفت الدراسة إىل إلقاء الضوء على مفهوم رأس ادلال الفكري وأمهيتها ودورىا يف ربقيق ادليزة التنافسية ومدى تأثًن ذلك 

قة اجيابيو بٌن االبداع ورأس ادلال على العاملٌن دبجموعة سوداتل لالتصاالت. وقد توصلت الدراسة ايل ان ىنالك عال
البشري، ال توجد عالقة بٌن اجلودة وراس مال العمالء، ال توجد عالقة بٌن االستجابة ورأس ادلال اذليكلي، كما أن ىنالك 
عالقة إجيابيو بٌن الكفاءة ورأس ادلال البشري. خلصت الدراسة لعدة توصيات كان من أمهها: أن تقوم رلموعة سوداتل 

صاالت بالتعامل مع رأس ادلال الفكري كمورد اسرتاتيجي جيب احلفاظ عليو وتنميتو وتطويره بشكل مستمر، والتأكيد على لالت
أمهيتو ودوره يف صلاح اجملموعة وربقيق ادليزة التنافسية ذلا، يف ظل ثورة ادلعلومات وانفتاح العامل على العلم وادلعرفة. كما أوصي 

 .والوسطى يف رلموعة سوداتل لالتصاالت بأمهية اجلودة ودورىا يف ربقيق ادليزة التنافسيةبأن تدرك االدارة العليا 

بعنوان "القياس واإلفصاح احملاسيب عن رأس ادلال الفكري باستخدام النماذج احملاسبية يف  (8080دراسة )عليوى، عبيد، 
قياس رأس ادلال الفكري يف شركة التأمٌن العراقية  شركات التأمٌن العراقية" يهدف الدراسة إىل تسليط الضوء على امكانية

باستخدام النماذج احملاسبية، وكذلك االفصاح عنو يف القوائم ادلالية للشركة، حيث مت قياس رأس ادلال البشري باستخدام منوذج 
س رأس ادلال اذليكلي، كما مت معامل القيمة احلالية لإليرادات ادلستقبلية ادلخصومة ومنوذج معامل القيمة ادلضافة الفكرية لقيا

االفصاح عنو يف القوائم ادلالية باالعتماد على نظرية اصحاب ادلصاحل. تكمن مشكلة البحث يف أن شركة التأمٌن العراقية ال 
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تقوم بعملية القياس واإلفصاح عن رأس ادلال الفكري يف حٌن انو يعترب مصدر مهم لتقدم الشركة يف سوق العمل حديثا، مت 
( موظفاً من العاملٌن يف االقسام 56ق البحث يف شركة التأمٌن العراقية شلثلة جملتمع البحث، واعتمدت عينة البحث على )تطبي

اليت ذلا ارتباط مباشر بعملية التأمٌن، ومت االستعانة بقوائم الرواتب وكشف االرباح واخلسائر وقائمة ادلركز ادلايل للشركة لسنة 
نو ىناك امكانية لقياس رأس الفكري للشركة عينة البحث فيما خيص رأس ادلال البشري، اما ، وتوصل البحث إىل ا2018

 رأس ادلال اذليكلي فال ديكن قياسو كون نتيجة القياس ظهرة سالبة. 

 اإلطار النظري للدراسة:
 مفهوم وأىمية رأس المال الفكري:

موضوع جديد يهتم بادلوجودات الفكرية أكثر من ادلوجودات ان االذباىات ادلعاصرة يف احملاسبة احلديثة تتجو ضلو معامل 
ادلادية، الن اضافة والتعظيم يف ادلوجودات ادلادية يأيت بفعل توافر ادلوجودات الفكرية. ىذا ادلوضوع اجلديد ىو رأس ادلال 

ائدات ادلادية وربقيق الفكري، حيث أصبح اآلن أىم مصادر لتعظيم ادلوجودات األخرى يف ادلؤسسات ألنو حفز لزيادة الع
البقاء، كل ادلؤسسات ربتاج إىل رأس ادلال من أجل إدارة عملياهتا، وأس ادلال مكون من شقٌن: األول مادي، والثاين فكري 
وتتحدد من خالذلما القيمة السوقية للمؤسسة، وتعددت التعاريف اليت أعطيت دلفهوم رأس ادلال الفكري، كما تعددت 

ادلال غًن ادللموس، رأس مال ادلعرفة، رأس ادلال الفكري االسرتاتيجي، ولكن أكثر ادلصطلحات استعماال مسمياتو فمنها: رأس 
 وشيوعاً ىو رأس ادلال الفكري.

( بأن رأس ادلال الفكري قدرات متميزة يتمتع P32،1996،Youndtومن أبرز ادلفاىيم واآلراء يف ىذا اجملال ما جاء بو )
لٌن بادلؤسسة سبكنهم من تقدمي إسهامات فكرية ضمن ادلؤسسة لزيادة إنتاجيتها وربقيق مستويات هبا عدد من االفراد العام

 أداء عالية مقارنة بادلؤسسات ادلماثلة.
( أنو يتضمن ادلوجودات غًن ادللموسة اليت ديكن أن تستخدمها ادلؤسسة إلجياد القيمة Edvinsson,1997,P146ويرى)

ديدة وسلع وخدمات، لذا فإن رأس ادلال الفكري ىو ادلعرفة واخلربة للعاملٌن فضاًل عن ادلوارد عن طريق ربويلها إىل عمليات ج
 ادلخزونة يف قاعدة معلومات ادلؤسسة والعمليات وثقافتها وفلسفتها.

على ( بأنو رلموعة ادلهارات ادلتوفرة يف ادلنظمة اليت تتمتع دبعرفة واسعة ذبعلها قادرة (Mention, 2012, 3كما عرف 
 جعل ادلنظمة عادلية من خالل االستجابة دلتطلبات العمالء والفرص اليت تيحها التكنولوجيا.

( بأنو رلموعة ادلهارات واخلربات وادلعرفة والتعليم، ادلرتاكمة لدى ادلوظفٌن يف ادلؤسسة، 4، ص2014عرفو عبد القادر، )
على القوى الذىنية والعقلية كعوامل غًن ملموسة تؤثر بشكل وتطبيقهم لتكنولوجيا احلديثة بعملهم، الذي يتضمن الرتكيز 

( بأنو ناتج التفاعل بٌن كل ما سبتلكو ادلؤسسات 12، ص2014إجيايب يف تقدم وتنمية ورحبية ادلؤسسة. كما عرَفو قشقش، )
ارجية وزبائن، وما من أصول غًن ملموسة متمثلة يف كفاءة وخربة ومهارة العاملٌن يف ادلؤسسة، وما سبتلكو من عالقات خ

 سبتلكو من ىيكل تنظيمي، يساعدىا يف ربقيق قيمة مضافة وتدعيم قدرهتا التنافسية يف السوق. 
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كما جيب التمييز بٌن رأس ادلال الفكري التقليدي الذي يعرب عنو عادة يف القوائم ادلالية حبساب ادلصروفات كأي مصروف 
ادلال الفكري ادلميز الذي أصبح احملاسبٌن يعتربونو ضمن األصول غًن ادللموسة عادي ويتم إقفالو يف هناية السنة، وبٌن رأس 

وضرورة إظهاره يف قائمة ادلركز ادلايل نظرًا لتأثره الطويل على الشركة اذا ما مت استخدامو بأسلوب كفؤ لذلك فإن القياس 
ة لقياس األصول البشرية اليت تتسم باالستقرار احملاسيب أو ادلايل لرأس ادلال الفكري ال يكون سهال بنفس الطرق احملاسبي

والثبات، بينما صلد ان أصول رأس ادلال الفكري أصول ادلعرفة ذلا قيمة مفتوحة النهاية ألهنا باألساس ليست قيمتها خطية 
فضال عن كون  ديكن استخالصها من مكوناهتا ادلباشرة، وإمنا يف واقع األمر إنتاج مبتكر لشبكة معقدة من القيمة وربوالهتا

 (.179، ص2015الفواز، أصول ادلعرفة نفسها مدرلة وضمنية يف ادلعارف وادلهارات ادلخفية لألفراد واجلماعات.)احلسبان،

أنو طبقا دلفهوم القيمة وىو الفائدة أو النفع فإن ربديد طبيعة أسلوب ما بٌن القياس والتقييم يتطلب ربديد موضوع القياس 
س والتقييم وفقا دلعايًن الفكري(، معايًن تصنيف األساليب ادلختلفة بٌن القياس والتقييم، إطار القياوالتقييم )رأس ادلال 

وتتضمن معايًن تصنيف أساليب احملاسبة عن رأس ادلال الفكري أربعة معايًن ينطبق إحداىا على أي أسلوب من ، التصنيف
 (:2005تلك األساليب )اخليال، 

ادلال الفكري، ويطلق على األساليب اليت ينطبق عليها ادلعيار النقدي أساليب أو مداخل  القياس النقدي دلكونات رأس .1
 التقييم ادلايل لرأس ادلال الفكري.

القياس الكمي أو القياس غًن النقدي لقيمة رأس ادلال الفكري والتعبًن عنو كميا، حيث يطلق على األساليب اليت ينطبق  .2
 داخل قياس قيمة رأس ادلال الفكري.عليها ادلعيار الكمي أساليب أو م

استخدام احلكم الشخصي للقائم بالتقييم يف حالة عدم إمكان استخدام ادلعيار الكمي، ويطلق على األساليب اليت  .3
 ينطبق عليها معيار احلكم الشخصي أساليب أو مداخل تقدير قيمة راس ادلال الفكري.

حالة عدم إمكان تطبيق أي من ادلعايًن الثالث السابقة، حيث  استخدام نطاق قياسي لعناصر رأس ادلال الفكري يف .4
 يطلق على األساليب اليت ينطبق عليها ادلعيار ادلذكور أساليب أو مداخل قياس رأس ادلال الفكري.

 مكونات رأس المال الفكري: 
 (:2012يتكون رأس ادلال الفكري من ثالثة عناصر أساسية )الربابعة )

تضمن ادلهارات وحق ادلعرفة وخربة وكفاءات األفراد داخل ادلؤسسة، وىو ديثل مصدر االبتكار رأس ادلال البشري: وي .1
 والتحسٌن.

رأس مال العالقات: يعكس طبيعة العالقات اليت تربط ادلؤسسة بعمالئها، ومورديها ومنافسيها، أو أي طرف ديكن أن  .2
 يسهم يف تطوير وترصبتها اىل خدمات ومنتجات شليزة.

التنظيمي: ويتضمن اإلجراءات وادلمارسات التنظيمية ادلختلفة، وادلمتلكات الفكرية مثل العالمات التجارية  رأس ادلال .3
 وبراءات االخرتاع، وحقوق التعليم وادلعرفة.



 

 المحاسبة عن رأس المال الفكري ودورىا في تحقيق الميزة التنافسية في ظل التوجهات المحاسبية المعاصرة
 المرقب جامعة                                                              إيناس العريفي،  أسماء أبوحليقة

424 asic.elmergib.edu.ly                                                                                                

 أىمية رأس المال الفكري:
نظرًا لقدرتو على تعزيز أن رأس ادلال الفكري أصبح يف القرن الواحد والعشرين من أىم ادلكونات غًن ادللموسة للمؤسسات 

القدرة التنافسية ذلم، وعليو بدأت ادلؤسسات واحلكومات توىل موضوع بناء قاعدة للمعرفة، وقد أدى قيام وتطوير نظم احملاسبة 
التقليدية على أساس قياس اجلانب ادلايل لرأس ادلال دون الفكري منو وعلى أساس افرتاض أن القيمة تتولد من خالل توظيف 

ة يف اإلنتاج وليس استخدام ادلعرفة إىل عجز تلك النظم عن توفًن األسس ادلالئمة للمحاسبة عن رأس ادلال الفكري من العمال
 منظور اسرتاتيجي.

وتربز أمهية ادلنظور االسرتاتيجي للمحاسبة عن رأس ادلال الفكري دلا حيققو من أىداف عديدة من أمهها سبكٌن ادلنشأة من 
اسبة عن رأس ادلال الفكري اليت ربقق األىداف االسرتاتيجية ذلا، ودعم دور احملاسبة اإلدارية يف رلال استخدام أساليب احمل

 (.2005قياس وإدارة األداء االسرتاتيجي للموارد ادلختلفة )فكرية ومادية ونقدية( )اخليال، 
 كما تتضح أمهية رأس ادلال الفكري من خالل النقاط التالية:

ري السالح األساسي للمؤسسة يف عامل اليوم، الن األصول الفكرية سبثل القوة اخلفية اليت تضمن يعد رأس ادلال الفك .1
، ص 2009البقاء للمؤسسة، ويعترب مصدر توليد ثروة للمؤسسة واالفراد وتطويرىا وبالتايل ميزة تنافسية ذلا )بوقلقول،

 (. 97-96ص 
بحث عنو واستخراجو للوجود وادلمارسة، حيث يعد نشر ادلعرفة أحد ديثل رأس ادلال الفكري كنزاً مدفونا حيتاج إىل من ي .2

 (. 4، ص2011أساليب استخراجو )راتول، ومصنوعة، 
إن رأس ادلال الفكري أشبن أصول ادلؤسسة، وال ديكن للمؤسسات األخرى تقليده بسهولة بوصفو مصدرا مهما وأساسيا  .3

عرفة، وكذلك يعد احملرك جلميع العمليات واألنشطة ادلؤسسية لكسب ادليزة التنافسية دلؤسسات عصر ادلعلومات وادل
 (.126، ص2010 وعلى،)احلمداين 

يعترب رأس ادلال الفكري من أكثر األصول قيمة يف القرن الواحد والعشرين يف ظل االقتصاد ادلعريف، ألنو ديثل قوى علمية  .4
 (.62، ص2001ن ابتكاراهتم ادلتالحقة )صاحل، قادرة على إدخال التعديالت اجلوىرية يف أعمال مؤسساهتم فضال ع

إن رأس ادلال الفكري قادر على توليد ثروة خالية من خالل قدرتو على تسجيل براءات االخرتاع، وىذا ما أكدتو حبوث  .5
( IBM، وأىم ما جاء فيو أن شركة )2000( الذي عقد يف نيويورك يف يونيو (ICMمؤسبر إدارة رأس ادلال الفكري 

 (.31، ص2020ر من بليون دوالر سنويا كعائد عن براءات االخرتاع )عبد اهلل، تسلم أكث

 الصعوبات المحاسبية عن رأس المال الفكري:
يعد مفهوم رأس ادلال الفكري دبثابة رأس ادلال احلقيقي للمؤسسات الذي أصبح زلظ انظار احملاسبٌن وادلاليٌن إلعطائو ادلزيد 

باالعرتاف والقياس واالفصاح عنو يف القوائم ادلالية، اليت تعترب وسيلة لالتصال ديكن عن  من االىتمام وخصوصا فيما يتعلق
طريقها أن تظهر ادلؤسسات كّل ما سبلكو بقيمتها احلقيقة، ويوفر اإلفصاح احملاسيب وادلايل ادلعلومات ادلتعلقة بادلؤسسة عموما 

 بادلؤسسة وذلك عن طريق قوائم وبيانات سلتلفة، تستفيد منها كل وبرأس ادلال الفكري خصوصا ادلعلومات احملاسبية للمهتمٌن
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األطراف اليت تتعامل مع ادلؤسسة، وتؤثر يف عملية ازباد القرار سواء داخل ادلؤسسة أو خارجها. ان احملاسبٌن يدركون ان تقييم 
وضع أدلة ومعايًن لغرض ربديد  االصول عملية غًن موضوعية وخاصة ما يتعلق باألصول غًن ادللموسة، لذلك جيب أن يتم

( حيث صدر 2008طرق التقييم والقياس واإلفصاح للتأكد من واقعية وموثوقية تقييم األصول الغًن ادللموسة )الساكين،
باعتباره أحد األصول  FASBعن  1999يف العام  38وادلعيار الدويل رقم  1974يف العام  2ادلعيار احملاسيب الدويل رقم 

 او كمصروف عند تأكد حدوثو او كأصل بعد رمسلتو. غًن ادللموسة
اال ان ىنالك العديد من الصعوبات اليت تواجو ادلؤسسات يف اإلفصاح وقياس رأس ادلال الفكري، تتمثل يف )البشتاوي، طو، 

 (:238، ص 2014
س تكاليف ادلؤسسات وارباحها ربديد البيانات وادلعلومات الدقيقة عن القيمة احلقيقية لو وادلوثوق هبا اذ تنعكس على قيا .1

 وحصتها السوقية من جهة، وربديد القوائم احلقيقية لألصول وااللتزامات ادلادية من جهة أخرى.
ما ديكن ان يلحق بادلؤسسة من أضرار مالية أو معنوية نتيجة ربديد القيمة احلقيقية ألصوذلا الفكرية يف القوائم ادلالية  .2

 ؤسسات ادلتعلقة يف استقطاب الكفاءات الفكرية.وخصوصا يف ظل ادلنافسة بٌن ادل
عدم استطاعة األساليب احملاسبية التقليدية اليت تعتمد على قياس األصول ادللموسة من واقع السجالت التارخيية  .3

 للمؤسسات على قياس وتقدير قيمة رأس ادلال الفكري ذلا، الذي يشكل جزاًء كبًناً من أصوذلا.
احملاسبية يف ربديد مكونات رأس ادلال الفكري ادلتضمنة رأس ادلال البشري، واالبتكاري، ورضا ضعف قدرة األساليب  .4

 الزبون وغًنىا.

 دور رأس المال الفكري في تحقيق الميزة التنافسية:
قدرة يلعب دور رأس ادلال الفكري يف األداء ادلؤسسي دورا جوىريا، الذي ديكن ادلؤسسات من التفوق يف ادائها واكتساب ال

 على التنافس بشكل أفضل، ذلذا فإنو لرأس ادلال الفكري دور ىام يف ربقيق ادليزة التنافسية للمؤسسات.
، 2012يعترب رأس ادلال الفكري من أىم مصادر ادليزة التنافسية للمؤسسات ادلعاصرة، حيث عرف زلسن، والنجار، )

التفوق واالفضلية على ادلنافسٌن يف السوق" وىذا التفوق يأيت من  ( ادليزة التنافسية على أهنا" قدرة ادلؤسسة على ربقيق54ص
خالل تطوير القدرات ادلميزة يف ادلؤسسة وعليو فأن خلق ادليزة التنافسية يتطلب القدرة ادلميزة من العمليات اليت تركز على ما 

 حالة اتباعها السرتاتيجية معينة جيب ان تعملو بالشكل األفضل. وكما تعرف بأهنا" عنصر تفوق للمؤسسة يتم ربقيقو يف
(، ومت تعريفها" قدرة ادلؤسسة على صياغة وتطبيق االسرتاتيجيات اليت ذبعلها يف مركز أفضل 37، ص1998للتنافس")نبيل، 

(، إذ أن اسرتاتيجية التميز اليت تتبناىا ادلؤسسة 8، ص2002مقارنة بادلؤسسات األخرى اليت تعمل بنفس النشاط" )معاىل، 
 ربقيقها إال من خالل النتائج الفكرية ادلتمثلة باإلبداع واألفكار اخلالقة. ديكنال 

حاولت العديد من الدراسات أن تربط بٌن رأس ادلال الفكري وادليزة التنافسية على ضلو متباين من حيث ادلقاييس والنتائج، 
مار ادلقدرة العقلية والعمل على تعزيزىا أن ادلوارد الفكرية تعد أىم موارد ادلؤسسة وأن استث STEWARTفقد أوضح 

وتسيًنىا بشكل فعال حيقق األداء الفكري ادلؤدي إىل التفوق التنافسي من خالل ربويل القيمة ادلهملة ادلتاحة يف عقول 
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فة أن القيمة االساسية للمؤسسة تتمثل يف رأمساذلا الفكري، والقدرة على توظيف ادلعر  GWANالعاملٌن بادلؤسسة، ويعترب 
(، وأضاف 134-133،ص ص 2004اليت حبوزتو والعمل على ربويلها إىل أداء جيد، حيسن القدرة التنافسية )حيضيو،

( أن القيمة احلقيقة للمؤسسة تكمن يف رأمساذلا الفكري وقدرة توظيفها للمعرفة 117، ص2019)أضبد، وعبد القادر، 
 وبالتايل ربسٌن قدرهتا التنافسية، وقد أصبحت ادلؤسسات اليت ترغب يف الكامنة فيو وربويلها إىل تطبيقات ربقق األداء العايل

البقاء يف رلال األعمال أن تسعى جاىدة لتحقيق بعض ادلزايا التنافسية، ومن أمهها ادلوارد البشرية واليت تعترب من أىم موارد 
 (.3، ص2005فاءة، وقدرة ومعرفة )راوية، ادلؤسسة، ويعين ربقيق ميزة تنافسية من خالل ادلوارد البشرية أكثر مهارة وك

آليات ربقيق ادليزة التنافسية من خالل رأس ادلال الفكري يف بيئة األعمال احلالية، وحيث أن ادلنافسة ىي العنصر الوحيد يف 
سسات ادلالية النمو واالستمرار يف السوق من خالل تنوع االسرتاتيجيات للدخول إىل األسواق، وحيث تزداد يف ىذه البيئة ادلؤ 

ن ىناك ربوالت يف طبيعة إبشكل ليس لو مثيل، ومن أخطر ما واجو ادلؤسسات ىو ادلنافسة واالستمرار يف السوق حيث 
األعمال والتكنولوجية ادلستخدمة، األمر الذي أصبح العنصر البشري ىو سيد ادلوقف، والكفاءات وادلهارات اإلبداعية ىي 

ات اذا ارادت االستمرار يف ادلنافسة، ومن ىنا أصبحت ادلؤسسات االقتصادية ادلعاصرة مبنية اليت تتوىل تسيًن أعمال ادلؤسس
على العلم وادلعرفة وإن ذلك فرض عليها اتباع إدارة األداء وبطرق سلتلفة عما كان سائدًا يف ادلاضي وذلك عن طريق انتهاج 

االت ادلعرفية أو العناصر غًن ادللموسة ذا أمهية كبًنة دلا حيققو رلموعة من مداخل التطوير والتحسٌن ويعترب االستثمار يف اجمل
من وفورات يف التكلفة ورفع الكفاءة واإلنتاجية خاصة مع تشجيع روح االبتكار واإلبداع ادلوجودة يف عملية تطوير ادلوارد 

 (.Donnell,2000البشرية ومن ىنا كان االىتمام ادلتزايد بادلوارد البشرية )
 (:2012يتضح أن تعزيز ادليزة التنافسية من خالل رأس ادلال الفكري يظهر يف اجلوانب التالية )بدوي، وشلا سبق 

رأس ادلال البشري كآلية لتعزيز ادليزة التنافسية الذي حيوي األفراد ذوي ادلواىب وادلهارات ادلتفوقة والذين لديهم استطاعة  .1
ضافة االعمال احليوية ويعمل على جذب العمالء وخلق قيمة م على التفكًن اإلبداعي الذي يؤثر يف أنشطة مؤسسة

 ادلنافسٌن. للمنتج شلا يؤدي إىل التميز على
االبتكار كآلية لتعزيز ادليزة التنافسية حيث يعد االبداع واالبتكار العنصرين الرئيسٌن يف قدرة ادلؤسسة على االحتفاظ  .2

وجودة االبتكارات كلما احتفظت ادلؤسسة بتفوقها على ادلنافسٌن،  دبكانتها بٌن ادلؤسسات ادلنافسة، فكلما زادت سرعة
وعليو ربرص ادلؤسسات على ربفيز العاملٌن هبا وحثهم على االبداع ادلستمر الذي يضمن ربسٌن مستويات جودة 

 ادلنتجات واخلدمات.
د الكفاءات اليت تتيح تغيًن أسلوب التعلم كآلية لتعزيز ادليزة التنافسية الذي يعرف بأنو ظاىرة صباعية الكتساب وإعدا .3

شلارسة االعمال. والذي ديكن اعتباره ادلنهاج الوحيد لنشر ادلعرفة والوجو االخر ادلكمل لالبتكار، ولكي يكون التعلم 
 (.2007مورداً للميزة التنافسية البد أن يتسم باالستمرارية ومنط الثقافة السائد يف ادلؤسسة )صلم،
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 اسة:اإلطار العملي للدر 
 : الدراسة مجتمع وعينة .0

أعضاء ىيئة التدريس بقسم احملاسبة جبامعة ادلرقب وكلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة مصراتو،  يف الدراسة رلتمع يتمثل
وىو  الدراسة رلتمع ىي الدراسة عينة أن اعتبار مت فقد جدا صغًن الدراسة رلتمع عدد أن عضو، وحبيث 96والبالغ عددىم 

 ادلرجعة االستبانات وكان عدد استبانة 96 عدد توزيع مت فقد (Census Method) الشامل ادلسح بطريقة يعرف ما
 :التايل باجلدول موضح ىو كما استبانة( 74) ادلدروسة

 يبين االستبانات الموزعة( 0)الجدول رقم 

 نسبة االستبانة ادلدروسة عدد االستبانات ادلفقودة عدد االستبانات ادلرجعة عدد االستبانات ادلوزعة

 % تقريبا77 22 74 96
 :المستخدمة اإلحصائية األساليب .8
اإلحصاء الوصفي: حيث مت استخدام التكرارات والنسب ادلئوية لوصف عينة الدراسة باإلضافة إىل الوسط احلسايب  .1

 واالضلراف ادلعياري.
 اختبار ألفا كرو نباخ للصدق والثبات .2
 (One Sample T-testاختبار ) .3

يستخدم ىـذا االختبار دلقارنة ادلتوسطات احلسابية الفعلية لكـل متغًن مـن ادلتغًنات ادلستقلة مع ادلتوسط احلسايب الفرضي 
وذلك دلعرفة فيمـا إذا كـان الفرق بيـن ادلتوسط احلسايب الفعلي وادلتوسط احلسايب الفرضي ذو داللة إحصائية عند مستوى ثقة 

 (.0.5) إحصائية
 : اإلحصائي التحليل لغرض البيانات إعداد .3

 اآليل احلاسب إىل وإدخاذلا ترميزىا تــــم   وقـــد للحاسوب، إلدخاذلا سبهيداً  دبراجعتها الباحثتان قامت الدراسة، بيانات صبع بعد
 احلسابية واألوساط ادلئوية والنسب التكرارات استخدام مت حيث ،(SPSS) االجتماعية للعلوم اإلحصائي الربنامج باستخدام

 يف اخلماسي ليكرت مقياس استخدم وقد،  الدراسة متغًنات ضلو الدراسة مفردات اذباىات لوصف ادلعيارية واالضلرافات
 2" موافق غًن" و درجة، 1" سباما موافق غًن" اإلجابة أعطيت اإلجابات ىذه ولتحليل الدراسة، زلاور فقرات عن اإلجابة

 زادت كلما أي درجات، 5" سباما موافق"  اإلجابة أعطيت فيما ،"موافق" لإلجابة درجات 4و درجات، 3" زلايد" و، درجة
 عينة أفراد) الدراسة يف ادلشاركٌن إجابات سبثل الدرجات وىذه صحيح، والعكس عليها ادلوافقة درجة زادت اإلجابة درجة

 اإلحصائي، التحليل مدخالت تُعد ذاهتا وىي ،"ادليدانية الدراسة سلرجات" االستبانة بقائمة الواردة  األسئلة على( الدراسة
)  اخلماسي ليكرت مقياس خاليا طول ولتحديد ادلدخالت، ىذه ربليل خالل من النتائج استخالص إىل يهدف والذي
 اخللية طول على للحصول ادلقياس يف قيمة أكرب على تقسيمو ث   ،(4=1-5) ادلدى حساب مت  ( العليا واحلدود الدنيا احلدود
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 الواحد وىي ادلقياس بداية)  ادلقياس يف قيمة أقل إىل القيمة ىذه إضافة مت   ذلك بعد(، 0.80=5÷4) أي الصحيح
 :التايل اجلدول يف موضح ىو كما اخلاليا طول أصبح وىكذا، اخللية ذلذه األعلى احلد لتحديد وذلك( الصحيح

 .الخماسي ليكرت لمقياس وفقا تقديري ميزان( 8) رقم جدول
 االتجاه العام المتوسط المرجح االستجابة

 عدم ادلوافقة بشدة 1.80إىل  1من  غًن موافق سباما
 عدم ادلوافقة 2.60إىل  1.81من  غًن موافق

 احملايدة 3.40إىل  2.61من  زلايد
 ادلوافقة 4.20إىل  3.41من  موافق

 ادلوافقة بشدة 4.20أكرب من  موافق سباما

 اذباه معرفة بغرض اخلماسي ليكرت مقياس باستخدام االستبانة أسئلة على لإلجابات ادلرجح ادلتوسط نستخدم سوف وعليو
 .اجمليبٌن آراء

 التحليل اإلحصائي للبيانات واختبار فرضيات الدراسة: .4
 أواًل: معامل الصدق والثبات:

 حيث الفا كرو نباخ معامل باستخدام الثبات درجة حبساب الباحثتان قامت"  الدراسة أداة"  االختبار ثبات من للتأكد 
 يكون وىذا ال أو ثبات ذات ادلتغًنات كانت إذا ما معرفة أخر ودبعىن وادلتغًنات، ادلؤشرات بٌن اإلدراك يف الثبات أمهية تكمن

 ثبات، ذو ادلتغًن يعترب% 70 > من أكرب كانت إذا حبيث % 70 إحصائية بنسبة ألفا كرو نباخ معامل مقارنة خالل من
 التجانس وتفسًن توضيح على القدرة ذلا فهي ادلصداقية خبصوص أما. ثباتو ادلتغًن يفقد%  70 < من أصغر كانت إذا وأما
 ادلؤشرات تلك بٌن االرتباط مقارنة وكذلك االستبيان، قائمة يف ادلوجودة الدراسة أسئلة يف تتمثل اليت ادلتغًنات مؤشرات بٌن

 مرفوضة، تعترب%  50 من أقل كانت وإذا مقبولة، تعترب%  50 > من أكرب ادلصداقية كانت إذا حبيث%  50 وادلعيار
 باجلدول كما النتائج فكانت االستمارة صدق من للتأكد للثبات الرتبيعي اجلذر طريق عن الذايت الصدق حساب يتم حيث
 :(3) رقم التايل

 نباخ ألفا ( نتائج اختبار كرو3الجدول رقم )
 معامل الصدق معامل ألفا الثبات عدد العبارات اجملموعة م
 0.861 0.743 7 التنافسية وادليزة الفكري ادلال رأس 0
 0.861 0.742 8 للمؤسسة احلقيقية والقيمة الفكري ادلال رأس عن اإلفصاح 8
 0.911 0.831 15 اجملموع 3

( )معامالت الثبات ( لكل رلموعة من عبارات  )  ألفا كرونباخ معامل قيم أن نالحظ( 3) رقم اجلدول خالل من
 من عالية درجة توفر على يدل وىذا   % 70من  أكرب كبًنة قيم وىي(   0.742،  0.743) ىياستمارة االستبيان 
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 50كبًنة تفوق  قيمة اجملموعتٌن وىي(  لكال 0.861)  ىي الصدق معامالت فإن وكذلك. اإلجابات يف الداخلي الثبات
 وربليل الدراسة أىداف ربقيق يف اإلجابات ىذه علي االعتماد من ديكننا شلا الصدق من عالية درجة توفر على يدل شلا %

حبيث إذا مت توزيعها أكثر من مرة ربث نفس الظروف تعطي  عليها ضلصل سوف اليت النتائج يف الثقة من يزيد شلا. نتائجها
 شلا يدل على مستوى جيد من الثبات لنموذج الدراسة 0.831نفس النتائج، وكرو نباخ الفا دلتغًنات الدراسة ككل قد بلغ 

 .0.911ومعدل الصدق العام لنموذج الدراسة قد بلغ 

 :ثانيا: خصائص وسمات مجتمع الدراسة
واليت تشمل  استمارة االستبيان اليت مت إعدادىا للحصول على بعض ادلعلومات اليت مت استخدامها يف ىذه الدراسةمن خالل  

 بعض اخلصائص الدديوغرافية ادلتعلقة بأعضاء ىيئة التدريس بقسم احملاسبة حسب اجلداول التالية:
 :المؤىل العلمي .1

 العلمي. ادلؤىل حسب الدراسة يف ادلشاركٌن تصنيف( 4) رقم اجلدول يوضح
 العلمي المؤىل حسب الدراسة في المشاركين تصنيف(: 4) رقم جدول

 )%(النسبة  العدد المؤىل العلمي
 50.0 37 ماجستًن
 50.0 37 دكتوراه
 100.0 74 اإلصبايل

نسبة  وأن ادلاجستًن،درجة  على حاصلون الدراسة عينة من%( 50) نسبتو ما أن البياين الرسم ومن أعاله اجلدول من يتبٌن
درجة الدكتوراه، أي أن عينة الدراسة على دراية ومعرفة بأمهية رأس ادلال  على حاصلون الدراسة عينة من %( األخرى50)

 الفكري ودوره يف ربقيق ادليزة التنافسية.  

 :سنوات الخبرة .2
 اخلربة سنوات حسب الدراسة يف ادلشاركٌن تصنيف( 5) رقم اجلدول يوضح

 الخبرة سنوات حسب الدراسة في المشاركين تصنيف(: 5) رقم جدول
 )%(النسبة  العدد عدد سنوات الخبرة

 13.5 10 سنوات 5أقل من 
 18.9 14 سنوات 10 أقل من– 5 من

 27.0 20 سنة 15أقل من – 10من 
 40.5 30 سنة فأكثر 15من 

 100.0 74 اإلصبايل
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 فما سنة 15من اجملال ىذا يف خربهتم تتمثل الدراسة عينة من%(  40.5) نسبتو ما أن أعاله باجلدول الواردة النتائج تبٌن
سنة، حبيث ديكن مالحظة أن عينة الدراسة تتمتع  15 إىل 10 من خربهتم الدراسة ترتاوح عينة من%( 27) نسبة وأن فوق،

 خبربة كافية للوصول إىل نتائج دقيقة.
 :العلمية الدرجة .3

 الدرجة العلمية حسب الدراسة يف ادلشاركٌن تصنيف( 6) رقم اجلدول يوضح
 العلمية الدرجة حسب الدراسة في المشاركين تصنيف(: 6) رقم جدول

 )%(النسبة  العدد الدرجة العلمية
 14.9 11 زلاضر مساعد

 21.6 16 زلاضر
 31.1 23 أستاذ مساعد
 28.4 21 أستاذ مشارك

 4.1 3 أستاذ
 100.0 74 اإلصبايل

ث  يف الدرجة العلمية أستاذ مساعد، تتمثل الدراسة عينة من%(  31.1) نسبتو ما أن أعاله باجلدول الواردة النتائج تبٌن
 (.21.6%(، ث تليها الدرجة العلمية زلاضر بنسبة )28.4) تليها الدرجة العلمية أستاذ مشارك بنسبة

 :الشهادات المهنية .4
 الشهادات ادلهنية حسب الدراسة يف ادلشاركٌن تصنيف( 7) رقم اجلدول يوضح

 الشهادات المهنية حسب الدراسة في المشاركين تصنيف(: 2) رقم جدول
 )%(النسبة  العدد الشهادات المهنية

 2 2.7 (CPAشهادة احملاسب القانوين)
 2 2.7 (CAشهادة احملاسب األمريكي )

 1 1.4 (CIAشهادة ادلراجع الداخلي)
 5 6.8 (ACPAشهادة احلاسب العريب)

 86.5 64 أخرى
 100.0 74 اإلصبايل

يف شهادات مهنية أخرى أو قد ال يوجد  تتمثل الدراسة عينة من%(  85.5) نسبتو ما أن أعاله باجلدول الواردة النتائج تبٌن
 وأن بقية الشهادات ادلهنية األخرى ادلوضحة باجلدول أعلها سبثل نسب ضئيلة. شهادة مهنية،
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 :الدراسة واختبار الفرضيات عينة أفراد إلجابات اإلحصائي ثالثا: الوصف
 التنافسية ادليزة ربقيق يف الفكري ادلال لرأس دور ىناك أن إىل تشًن إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال: الفرضية األولى

 .احملاسبة بقسم التدريس ىيئة أعضاء نظر وجهة من للمؤسسة
 المعياري واالنحراف المرجح المتوسط( 2رقم) جدول

 الفقرة ت
المتوسط 
 المرجح

االنحراف 
 المعياري

1 
ديثل رأس ادلال الفكري مصدر مهم للميزة التنافسية شلا جيعل أي مؤسسة تتفوق على ادلؤسسات 

 .ادلنافسة ذلا يف اجملال
4.4865 0.5032 

2 
أدوات العمل اجليد أن عملية صناعة رأس ادلال الفكري تتطلب استخدام طرق فعالة للربط بٌن 

 .واألنظمة ادلبتكرة والتصاميم ادلالئمة
4.4189 0.4967 

3 
يساىم وجود معايًن لرأس ادلال الفكري على توحيد ادلؤشرات وادلفاىيم يف كفاءة األداء ادلايل وزيادة 

 القيمة السوقية للمؤسسات.
4.4054 0.5213 

4 
والتواصل مع اجلهات اليت ال ديكن الوصول ذلا يدعم رأس ادلال الفكري ظهور االخرتاعات التقنية 
 .سابقا شلا يزيد من القيمة كفاءة وفاعلية أي مؤسسة

4.4595 0.5017 

 0.8164 4.0676 يتمثل رأس ادلال احلقيقي الذي سبتلكو أي مؤسسة يف ادلعرفة اليت ديكن ربويلها إىل قيمة. 5
 0.7452 4.2162 جيعلو عاجزا على قدرة قياس رأس ادلال الفكري. يعتمد نظام احملاسبة على مبدأ التكلفة التارخيية 6
 0.5032 4.4865 تعتقد معظم ادلؤسسات أن لرأس ادلال الفكري عالقة يف رفع جودة مؤسساهتا. 7
 0.36 4.32 رأس المال الفكري والميزة التنافسية 1م

 للمتوسط معدل اعلى كان حيث( سباما )موافق اخليار نطاق يف للفقرات احلسايب ادلتوسط معظم ان يتضح السابق اجلدول من
شلا يدل  3.4ادلتوسط  من وىو أكرب 4.32وادلتوسط العام  ،4.06ىو  احلسايب معدل للمتوسط أقل ، وأن4.48احلسايب 

 الفكري ادلال لرأس دور ىناك أن إىل تشًن إحصائية داللة ذات عالقة على تأكيد قبول الفرضية البديلة اليت تنص على )توجد
أي أن رأس ادلال الفكري يلعب دور . احملاسبة( بقسم التدريس ىيئة أعضاء نظر وجهة من للمؤسسة التنافسية ادليزة ربقيق يف

فعال يف خلق ادليزة التنافسية للمؤسسة وذلك بتصميم أنظمة حديثة مبتكرة ذات كفاءة للمؤسسة شلا يتيح ذلا فرصة مواكبة 
 R-squareديكن مالحظة ان ( 9) رقم باجلدول التايل االضلدار جلدول وبالنظر درة على ادلنافسة.اجلديد وبالتايل الق

وىو ما يبٌن ان متغًن رأس ادلال الفكري ساىم يف شرح وتوضيح أثره على ادليزة  0.350)معامل التحديد( سبثل ما قيمتو 
% توضحو متغًنات اخرى مل تتطرق ذلا الدراسة. باإلضافة إىل ذلك نالحظ ان  65% وان ما نسبتو  35التنافسية بنسبة 

ية، وكذلك احلال فإن معامل بًنسون قد تبٌن جودة العالقة بٌن رأس ادلال الفكري وادليزة التنافس 38.796والبالغة  Fقيمة 
عند ادلنحىن ذو الذيلٌن شلا يشًن إىل وجود عالقة فيما بٌن متغًن رأس ادلال الفكري وادليزة التنافسية. و دبأن  0.592بلغ 

احملسوبة t  فهي مقبولة ألن قيمة احملسوبة   tمنحىن الدراسة ديتثل للمنحىن ذو الذيلٌن فإن الفرضية البديلة من ناحية قيمة 
 (.1.96اجلدولية احملددة دبعيار )  tتفوق قيمة 
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الفكري في تحقيق الميزة التنافسيةلدور رأس المال  االنحدار تحليل نتائج (9) رقم الجدول  

 R الفرضية االولى
R 

Square 
T-test F Sig. 

 لرأس دور ىناك أن إلى تشير إحصائية داللة ذات عالقة ال توجد
 وجهة من للمؤسسة التنافسية الميزة تحقيق في الفكري المال

 المحاسبة بقسم التدريس ىيئة أعضاء نظر
0.592 0.350 4.011 38.796 0.000 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3.4 

T قيمة   
Df  

 درجة الحرية

Sig. (2-
tailed) 

مستوى الداللة 
 المعنوية

Mean 
Difference 
إختالفات الوسط 

 الحسابي

95% Confidence Interval 
of the  درجة الثقة Difference 

 األدنى
Lower 

 األقصى
Upper 

 0.8567 0.4784 0.66757 0.000 73 7.034 الفرضية األولى

 الفكري ادلال رأس ىناك عالقة بٌن اإلفصاح احملاسيب عن أن إىل تشًن إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال: الفرضية الثانية
 .احملاسبة بقسم التدريس ىيئة أعضاء نظر وجهة من للمؤسسة ومعرفة القيمة احلقيقية

 المعياري واالنحراف المرجح المتوسط (00) رقم جدول

 الفقرة ت
المتوسط 
 المرجح

االنحراف 
 المعياري

 0.5550 4.5135 .يساىم اإلفصاح احملاسيب عن رأس ادلال الفكري يف رفع كفاءة األداء ادلايل للمؤسسات 1

2 
تفتقر بعض ادلؤسسات القدرة على تقدمي ادلعلومات الكافية والالزمة لقياس اإلفصاح احملاسيب عن 

 .رأس ادلال الفكري
4.3649 0.6532 

 0.5690 4.3919 يؤثر اإلفصاح عن رأس ادلال الفكري تأثًن إجيايب يف ادلساعدة دعم ادليزة التنافسية ذلا. 3
 0.5899 4.3784 .ادلال الفكري يف ربسٌن جودة من أجل ضمان استمرارية ادلؤسسة يساىم اإلفصاح عن رأس 4

5 
أن أغلب اإلفصاحات لرأس ادلال الفكري يف معظم ادلؤسسات ىي إفصاحات وصفية أكثر منها 

 رقمية.
4.2162 0.7266 

6 
ادلصاحل وزيادة يساىم اإلفصاح اإللزامي عن رأس ادلال الفكري يف ربسٌن العالقات مع أصحاب 

 جودة أي مؤسسة.
4.3649 0.5631 

7 
يساىم اإلفصاح عن رأس ادلال الفكري يف ربقيق الرقابة الفعالة على األصول غًن ادللموسة لغرض 

 خلق أفكار إبداعية جديدة تعزز مكانتها يف ادلؤسسة.
4.2568 0.6836 

 0.7313 4.2838 والقدرات اليت تدعم الكفاءة والتميز.يساىم اإلفصاح عن رأس ادلال الفكري يف توفًن ادلوارد  8
 0.37 4.34 اإلفصاح عن رأس المال الفكري ومعرفة القيمة الحقيقية 2م
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 معدل اعلى كان حيث( سباما )موافق اخليار نطاق يف للفقرات احلسايب ادلتوسط معظم ان يتضح السابق اجلدول من 
ادلتوسط  من وىو أكرب 4.34وادلتوسط العام  ،4.21ىو  احلسايب للمتوسطمعدل  أقل ، وأن4.51احلسايب  للمتوسط

ىناك  أن إلى تشير إحصائية داللة ذات عالقة توجد، شلا يدل على تأكيد قبول الفرضية البديلة اليت تنص على )3.4
 ىيئة أعضاء نظر وجهة من ومعرفة القيمة الحقيقية للمؤسسة الفكري المال رأس عالقة بين اإلفصاح المحاسبي عن

أي أن اإلفصاح احملاسيب عن رأس ادلال الفكري يقود إىل ادلعرفة احلقيقية ادلمثلة لواقع ادلؤسسات . (المحاسبة بقسم التدريس
 حبيث وجود اإلفصاح يعزز توفًن ادلوارد والقدرات اليت من شأهنا دعم الكفاءة والتميز أي خلق ادليزة التنافسية للمؤسسة.

)معامل التحديد( سبثل ما قيمتو  R-squareديكن مالحظة ان ( 11) رقم باجلدول التايل االضلدار جلدول وبالنظر
وىو ما يبٌن ان متغًن اإلفصاح احملاسيب عن رأس ادلال الفكري ساىم يف شرح وتوضيح أثره على القيمة احلقيقية  0.159

اخرى مل تتطرق ذلا الدراسة. باإلضافة اىل ذلك % توضحو متغًنات  84.1% وان ما نسبتو  15.9للمؤسسة بنسبة 
تبٌن جودة العالقة بٌن اإلفصاح احملاسيب عن رأس ادلال الفكري ومعرفة القيمة احلقيقية  13.591والبالغة  Fنالحظ ان قيمة 

فيما بٌن عند ادلنحىن ذو الذيلٌن شلا يشًن إىل وجود عالقة  0.398للمؤسسة، وكذلك احلال فإن معامل بًنسون قد بلغ 
متغًن اإلفصاح احملاسيب عن رأس ادلال الفكري ومعرفة القيمة احلقيقية للمؤسسة. و دبأن منحىن الدراسة ديتثل للمنحىن ذو 

اجلدولية احملددة دبعيار   tاحملسوبة تفوق قيمة   t احملسوبة فهي مقبولة ألن قيمة   tالذيلٌن فإن الفرضية البديلة من ناحية قيمة 
(1.96.) 

لدور اإلفصاح المحاسبي عن رأس المال الفكري في معرفة القيمة الحقيقية للمؤسسة االنحدار تحليل نتائج( 00) رقم الجدول  

One-Sample Test 

 R الفرضية الثانية
R 

Square 
T-test F Sig. 

ىناك عالقة بٌن  أن إىل تشًن إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال
القيمة احلقيقية  ومعرفة الفكري ادلال رأس اإلفصاح احملاسيب عن

 احملاسبة بقسم التدريس ىيئة أعضاء نظر وجهة من للمؤسسة
0.392 0.059 3.687 13.591 0.000 

 

Test Value = 3.4 

T قيمة   
Df  

 درجة الحرية

Sig. (2-
tailed) 

مستوى الداللة 
 المعنوية

Mean 
Difference 
إختالفات الوسط 

 الحسابي

95% Confidence Interval 
of the  درجة الثقة Difference 

Lower 
 األدنى

Upper 
 األقصى 

 32.0654 30.6752 31.37027 0.000 73 89.946 الفرضية الثانية
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 النتائج والتوصيات .5
 من عدد اقرتاح مت ادلتاحة وادلعلومات البيانات ضوء وعلى الدراسة، إليها توصلت اليت االستنتاجات أىم اجلانب ىذا يتناول

 . ادلالئمة التوصيات

 النتائـج:                                                                                   .1
 :يلي ما أبرزىا االستنتاجات من رلموعة الدراسة إىل توصلت

للمؤسسة وذلك بتصميم أنظمة حديثة مبتكرة ذات كفاءة أن رأس ادلال الفكري يلعب دور فعال يف خلق ادليزة التنافسية  .1
 للمؤسسة شلا يتيح ذلا فرصة مواكبة التطورات احلديثة وبالتايل القدرة على ادلنافسة.

أن اإلفصاح احملاسيب عن رأس ادلال الفكري يقود إىل ادلعرفة احلقيقية ادلمثلة لواقع ادلؤسسات حبيث وجود اإلفصاح يعزز  .2
 القدرات اليت من شأهنا دعم الكفاءة والتميز أي خلق ادليزة التنافسية للمؤسسة.توفًن ادلوارد و 

يعد رأس ادلال الفكري بأنو مصدر التفوق التنافسي وادليزة التنافسية للمؤسسات، وىو الفرق بٌن القيمة االمسية للمؤسسة  .3
 والقيمة الدفرتية. 

دلال ادلادي بل رأس ادلال الفكري والذي يتمثل بالدرجة االويل يف أن رأس ادلال احلقيقي الذي سبتلكو ادلؤسسة ليس رأس ا .4
 ادلعرفة اليت ديكن ربويلها إىل قيمة مضافة عن طريق االستثمار الناجح يف الطاقات والكفاءات البشرية.

 ة.يعمل اإلفصاح احملاسيب لرأس ادلال الفكري على الرفع من فاعلية الرقابة على األصول غًن ادللموسة للمؤسس .5

 :التوصيـات. 2
 :اآلتية التوصيات إىل الدراسة ىذه توصلت فقد للنتائج، السابق العرض يف جاء ما خالل من
البد على ادلؤسسة من إدراك أمهية ما يشكلو رأس ادلال الفكري بغرض االىتمام هبذا ادلورد وتطويره، واستغاللو لتعزيز  .1

 ادليزة التنافسية مستدامة، وادارتو كما جيب.
 ضرورة التعامل مع رأس ادلال الفكري على أنو أىم مورد اسرتاتيجي سبتلكو ادلؤسسة. .2
 إعطاء أمهية كبًنة دلكونات رأس ادلال الفكري منها رأس ادلال البشري من خالل التدريب والتعلم ادلستمر. .3
 .اتدلعايًن اإلفصاح احملاسيب لرأس ادلال الفكري لدى ادلؤسس ادلستمر التحسٌن على التأكيد .4
األسس وادلبادئ األساسية لرأس ادلال الفكري والتعريف بدوره يف خلق  دلعرفة العاملٌن داخل ادلؤسسات وتأىيلهم تدريب  .5

 .ادليزة التنافسية
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