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دور اإلفصاح احملاسيب عن رأس املال الفكري يف تعظيم قيمة الشركة يف بيئة األعمال العراقية

امللخص

تهدف هذه الدراسة الى توضيح مفهوم اإلفصاح المحاسبي عن رأس المال الفكري ،وذلك من خالل توضيح طبيعة اإلفصاح

المحاسبي عن رأس المال الفكري ومكوناته ،ودوره في تعظيم قيمة الشركة في بيئة األعمال العراقية ،بهدف مساعدة مستخدمي التقارير

المالية في اتخاذ ق اررات رشيدة .واعتمد الباحثون كل من المنهجين الوصفي والتحليلي لتحقيق أهداف الدراسة ،وتم اجراء دراسة ميدانية في

البيئة العراقية من خالل استقصاء اراء عينة من المحللون الماليون في شركات الوساطة المالية .وتم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات

المعيارية ،والقيمة االحتمالية ) ،(sig.واختبار ( )One Sample T-Testالختبار الفرضيات ولتحقيق هدف الدراسة .وأظهرت نتائج
الدراسة وجود دور ذو داللة إحصائية لإلفصاح المحاسبي عن رأس المال الفكري بمكوناته الثالثة (رأس المال الهيكلي ،رأس مال العالقات

ورأس المال البشرى) ،في تعظيم قيمة الشركة في بيئة األعمال العراقية.

الكلمات المفتاحية :رأس المال الفكري ،رأس المال الهيكلي ،رأس مال العالقات ،رأس المال البشري ،قيمة الشركة.

Keywords: Intellectual Capital, Structural Capital, Relations Capital, Human Capital, firm value.
Abstract
The study aimed to identify the role of disclosure on intellectual capital as in maximizing of the
value of a firm's Business environment in Iraq is explained in order to help the users of financial reports in
making better decisions. The descriptive and analytical approach is used and conducted on a sample of the
financial analysts' opinions in the financial brokerage companies. Hence the Standard Deviations, the
Significant Value and the One Sample T-Test are used to test the research hypotheses and to achieve the
research goals. The results showed that, the accounting disclosure for intellectual capital and its
components (structural capital, relations capital and human capital) has a role in maximizing the firm value
in the Iraqian business environment.

املقدمة:
واجهت مهنة المحاسبة في تطبيقها لوظيفة اإلفصاح تحديات كبيرة عند اختيار األساس المناسب لإلفصاح المحاسبي ،وتحديد

طريقة اإلفصاح األكثر مالءمة لتوفير المصداقية للمعلومات المحاسبية ،وتلبية حاجات مستخدمي المعلومات لتساعدهم على اتخاذ القرار

السليم .ومع تزايد النمو االقتصادي في السوق العالمي بشكل كبير ،والتقدم التكنولوجي ،وانتشار الشركات متعددة الجنسيات ،وعولمة أسواق
رأس المال ،وظهور تقنيات جديدة في تداول األوراق المالية في أسواق المال العالمية ،تعززت أهمية اإلفصاح نظ اًر لتوفيره معلومات مفيدة

وموثوقة لمستخدمي المعلومات .لذلك فإن مستوى اإلفصاح عن المعلومات فى التقارير المالية يلعب دو اًر حيوياً فى تحسين جودة التقارير

المالية ،وبالتالى تعظيم قيمة الشركة ،مما يساعد أصحاب المصالح على تقييم أداء الشركة بشكل موضوعي (Binh, 2012؛ عبد القادر،

2017؛ الشعار واخرون .)2015 ،وأصبح رأس المال الفكرى عنصر هام لبقاء واستمرار الشركات فى ظل االقتصاد القائم على المعرفة،
وغالباً ما يتم النظر اليه على أنه الموجودات غير الملموسة أو موارد المعرفة التى يمكن ان تخلق قيمة للشركة وتحافظ على قدرتها التنافسية.

واتفقت العديد من الدراسات على ثالث مكونات أساسية لرأس المال الفكرى وهي رأس المال الهيكلي ،رأس مال العالقات ورأس المال البشرى.
حيث تطور نطاق رأس المال الفكرى فى السنوات األخيرة من التركيز الضيق على البحوث والتطوير ،براءات االختراع والعالمات التجارية

إلى مفيوم أوسع يتضمن هذه المكونات الثالث (Dumay and Lu, 2010؛ منصور.)2016 ،لذلك فإن اإلفصاح المحاسبي عن رأس

المال الفكري يعتبر مؤش اًر لمستوى نجاح الشركة ،فكلما زاد مستوى اإلفصاح عن هذه المعلومات اظهر انطباع إيجابيا عن كفاءة وفاعلية
أداء الشركة لدى أصحاب المصالح ،مما سيؤدي إلى تعظيم قيمة الشركة ،لذا نال هذا الموضوع باالهتمام من قبل الباحثون وتم دراسته في
العديد من الدراسات إال أن نتائج تلك الدراسات ما زالت متناقضة ،ومن ثم فإن هناك فجوة على المستوى النظري والتطبيقي ،لذلك جاءت

هذه الدراسة لقياس دور اإلفصاح المحاسبي عن رأس المال الفكري في تعظيم قيمة الشركة في بيئة األعمال العراقية.

احملور االول :منهجية الدراسة:
 -1مشكلة الدراسة:

في ظل التغيرات المعاصرة تواجه الشركات تحديات كبيرة تمثلت بالمنافسة الشديدة واالنفتاح على األسواق العالمية وما ترتب عليها

من تضاؤل فرص البقاء واالستمرار ،فضال عن مخرجات الثورة التكنولوجية والمعلوماتية من تغيرات ومفاهيم اقتصادية تعتمد على المعرفة،
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ولقد أبرزت تلك التغيرات المعاصرة األهمية للموجودات غير الملموسة المتمثلة في رأس المال الفكري كسبب رئيس لزيادة فرص البقاء
واالستمرار وتعظيم قيمة الشركة ،مما أدى إلى ضرورة قيام الشركات بالتركيز على رأس مال فكري واالستثمار فيه لضمان فرص البقاء

وتعظيم قيمة الشركة (البشتاوي وبني طه  ،)2014لذلك جاءت هذه الدراسة لقياس دور اإلفصاح المحاسبي عن رأس المال الفكري في
تعظيم قيمة الشركة في بيئة األعمال العراقية .ويمكن تحقيق الغرض من الدراسة من خالل اإلجابة على التساؤالت اآلتية- :

•

هل اإلفصاح المحاسبي عن رأس المال البشري في البيانات المالية كافية لتعظيم قيمة الشركة في بيئة األعمال العراقية؟

•

هل اإلفصاح المحاسبي عن رأس المال الهيكلي في البيانات المالية كافية لتعظيم قيمة الشركة في بيئة األعمال العراقية؟

•

هل اإلفصاح المحاسبي عن رأس مال العالقات في البيانات المالية كافية لتعظيم قيمة الشركة في بيئة األعمال العراقية؟
 -2اهداف الدراسة:

يتمثل الهدف من هذه الدراسة في قياس دور دور اإلفصاح المحاسبي عن رأس المال الفكري في تعظيم قيمة الشركة في بيئة األعمال
العراقية .ويمكن تحقيق هذا الهدف من خالل األهداف التالية- :

أ -التعرف على مفهوم اإلفصاح المحاسبي عن رأس المال الفكري ،واهميته؟

ب -التعرف على دور اإلفصاح المحاسبي عن رأس المال البشري في تعظيم قيمة الشركة في بيئة األعمال العراقية؟
ت -التعرف على دور اإلفصاح المحاسبي عن رأس المال الهيكلي في تعظيم قيمة الشركة في بيئة األعمال العراقية؟
ث -التعرف على دور اإلفصاح المحاسبي عن رأس مال العالقات في تعظيم قيمة الشركة في بيئة األعمال العراقية؟
 -3اهمية الدراسة :

تكمن األهمية العلمية للدراسة من خالل أهمية رأس المال الفكري باعتباره مصد اًر مهما لقيمة الشركات والداعم األساسي لتحسين

تنافسيتها؛ وبالتالي توضيح أهمية االستثمار فيه ،ووضع البرامج والخطط لتطويره ،وكذلك توفير دليل ميدانى على أهمية اإلفصاح المحاسبي

عن رأس المال الفكري وما لها من تأثير في تعظيم قيمة الشركة في بيئة األعمال العراقية ،حيث هناك قلة في الدراسات التي تناولت مشكلة

الدراسة في بيئة األعمال العراقية .أما األهمية العملية فتكمن في الدور الذي يقوم به اإلفصاح المحاسبي عن رأس المال الفكري وما تلعبه

من دو ار هام ا في تعظيم قيمة الشركة في بيئة األعمال العراقية ،مما يساهم في تزويد مستخدمي المعلومات المحاسبية من مستثمرين وغيرهم
بمعلومات مفيدة إلتخاذ القرارت االقتصادية الرشيدة ،األمر الذي سينعكس إيجاباً على مستوى كفاءة السوق.

 -4فرضيات الدراسة :

لتحقيق أهداف الدراسة ولالجابة عن أسئلة الدراسة أعاله ،تم صياغة فرضيات الدراسة على النحو األتي:

الفرضية األولى :ال يوجد دور ذو داللة إحصائية لإلفصاح المحاسبي عن رأس المال البشري في تعظيم قيمة الشركة في بيئة األعمال
العراقية.

الفرضية الثانية :ال يوجد دور ذو داللة إحصائية لإلفصاح المحاسبي عن رأس المال الهيكلي في تعظيم قيمة الشركة في بيئة األعمال

العراقية.
الفرضية الثالثة :ال يوجد دور ذو داللة إحصائية لإلفصاح المحاسبي عن رأس مال العالقات في تعظيم قيمة الشركة في بيئة األعمال
العراقية.
 -5دراسات سابقة:

هدفت دراسة ) )Gamerschlag, 2013إلى اختبار ما إذا كان اإلفصاح االختياري عن معلومات رأس المال البشرى التي قدمتها

الشركات األلمانية له تأثير على قيمة هذه الشركات .وتم استخدام تحليل المحتوى القائم على الجمل لعينة تكونت من ( )82شركة ،وتوصلت

إيجابيا بقيمة الشركة.
طا
الدراسة إلى أن معلومات رأس المال البشري ذات قيمة ،وترتبط المعلومات المتعلقة بقضايا التأهيل والكفاءة ارتبا ً
ً
بينما استهدفت دراسة ) (Janošević et al., 2013إلى اختبار أثر اإلفصاح المحاسبي عن رأس المال الفكري على األداء
المالي من خالل دراسة على عينة من ( )100شركة في صربيا ،وقد توصلت الدراسة إلى عدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين

اإلفصاح عن رأس المال البشري والهيكلي واألداء المالي.
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وهدفت دراسة (حسن )2014 ،إلى اختبار ما إذا كان التفاعل ما بين آليات الحوكمة ورأس المال الفكري هو ما يؤثر إيجابيا على األداء
المالي للشركة وعلى قيمة الشركة ،وعلى تحسين األداء ،حيث استخدم الباحثون المنهج الوصفي على الشركات السعودية .وقد أظهرت نتائج

الدراسة إلى وجود تفاعل بين آليات الحوكمة القوية ورأس المال الفكري المتضمن في الشركة وهو بالتالي يعمل على تحسين األداء المالي،

حيث أظهرت أيضا وجود أثر إيجابي لنظام الحوكمة على رأس المال الفكري وعلى قيمة الشركة.هدفت دراسة (البشتاوي وبني طه )2014
إلى تعرف أثر رأس المال الفكري في تحسين ربحية شركات الصناعات الدوائية العراقية ،وشمل مجتمع الدراسة الشركات الصناعية الدوائية
في العراق ،ولجأ الباحثون إلى اختيار عينة مكونة من إحدى عشرة شركة دوائية في العراق ،وتم اختيار أفراد العينة باستخدام طريقة العينة

الطبقية  -ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثون بإعداد اإلستبانة .وقد تم اختبار الفرضيات باستخدام اختبار ( .)T-Testوقد خلصت
الدراسة إلى أن لرأس المال الفكري ومكوناته الثالثة الرئيسة (البشري والهيكلي والزبائن) دو اًر كبي اًر وفعاالً في تحسين ربحية شركات الصناعات

الدوائية العراقية .بينما هدفت دراسة ) )Khadijeh, 2015إلى اختبار العالقة بين متوسط اإلفصاح عن معلومات محاسبة الموارد البشرية
وقيمة الشركة .وبلغ حجم عينة الدراسة  10شركات مدرجة في الهند ،وتم استخدام اإلحصاء الوصفي واالرتباط وتحليل االنحدار في تحليل
البيانات ،وتوصلت هذه الدراسة إلى أن قيمة الشركة تأثرت إيجابيا بمتوسط اإلفصاح عن معلومات محاسبة الموارد البشرية في شركات

مدرجة في بورصة بومباي.وهدفت دراسة ) (Altal, 2016إلى اختبار أثر مكونات رأس المال الفكري (رأس المال البشري ،رأس المال
الهيكلي ،رأس المال العالئقي) على القيمة السوقية للشركات تصنيع األدوية العراقية المدرجة في بورصة عمان والبالغ عددها  6شركات،

تم استخدام فحص المحتوى للتقارير السنوية لتقييم مقدار اإلفصاح عن رأس المال الفكري .وتم تحليل تأثير اإلفصاح باستخدام تحليل

االنحدار .وتوصلت الدراسة إلى أن اإلفصاح عن مكونات رأس المال الفكري له تأثير كبير على القيمة السوقية للشركات .واستهدفت دراسة

(مليجى )2016 ،إلى استكشاف المحددات المؤثرة على مستوي اإلفصاح المحاسبي عن رأس المال الفكري (خصائص الشركة وآليات
الحوكمة) وتحليل أثر ذلك على األداء المالي للشركات المصرية المسجلة .اعتمدت الدراسة على أسلوب تحليل المحتوى لفحص التقارير

السنوية لعدد ( )137شركة من الشركات المصرية المسجلة خالل الفترة من عام ( 2011م حتى عام  2013م) .وقد استخدمت الدراسة

اختبار االرتباط واالنحدار في فحص العالقة بين المتغيرات .وتوصلت الدراسة إلى انخفاض مستوي اإلفصاح المحاسبي عن رأس المال
الفكري في الشركات المصرية ،كما توصلت الدراسة إلى أن هناك عالقة ارتباط موجبة وذات داللة معنوية بين مستوي اإلفصاح المحاسبي

عن رأس المال الفكري واألداء المالي للشركات المصرية المسجلة .هدفت دراسة (القاضي والعليمان )2018 ،إلى التعرف على أثر رأس
المال الفكري على اإلفصاح المحاسبي بالبيانات المالية للشركات المساهمة العامة الصناعية العراقية ،وذلك من خالل دراسة أبعاد كفاءة

رأس المال الفكري (كفاءة رأس المال البشري ،كفاءة رأس المال الهيكلي ،رأس المال العالئقي) على مستوى اإلفصاح المحاسبي في الشركات
المساهمة العامة الصناعية العراقية .وتكونت عينة الدراسة من ( )39شركة صناعية عراقية مساهمة عامة ومدرجة في بورصة عمان للعام
 ،2016والختبار فرضيات الدراسة تم إجراء تحليل االنحدار الخطي البسيط والمتعدد .وأظهرت نتائج الدراسة وجود األثر المعنوي لمكونات

رأس المال الفكري (كفاءة رأس المال البشري ،رأس راس المال الهيكيلي ،رأس المال العالقاتي) على مستوى االفصاح لدى الشركات الصناعية
العراقية.بينما هدفت دراسة (الطويل )2018 ،بشكل رئيسي إلى بيان أثر القياس واالفصاح المحاسبي عن رأس المال الفكري في تحسين

جودة المعلومات المحاسبية ،واعتمد الباحثون على المنهج الوصفي واالستقرائي واالستنباطي في تبيين وتوضيح الجانب النظري ،وتحميل

نتائج الدراسة ،وتوصلت الدراسة إلى أن القياس واالفصاح عن رأس المال الفكري يعكس المزيد من الثقة والمالئمة للقوائم المالية.وهدفت

دراسة ) (Aslam et al., 2018إلى اختبار أثر حوكمة الشركات ورأس المال الفكري على أداء الشركة واإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية

للشركات المدرجة في بورصة أستراليا للعام  ،2014وتوصلت الدراسة إلى كل من حوكمة الشركات ورأس المال الفكري يحسن األداء المالي
للشركات ،وان الشركات التي تتمتع بممارسات حوكمة سليمة أكثر مالءمة للبيئة .وحيث أن هذه الممارسات ليس مفيدة فقط المساهمين

للمجتمع.وبناء على نتائج الدراسات السابقة حيث اتفقت كثير من الدراسات على أهمية المحاسبي عن رأس المال الفكري
ولكن أيضا بالنسبة
ً
في تعظيم قيمة الشركة ،وذلك لما لها من أهمية في توفير المعلومات المناسبة لألطراف المستفيدة لمساعدتهم في إتخاذ الق اررات الرشيدة
وفي الوقت المناسب .وتعد الدراسة الحالية امتداد للدراسات السابقة ،حيث يساهم في توضيح اإلفصاح المحاسبي عن رأس المال الفكري

كونه أحد الجوانب الهامة في المحاسبة المالية ،من خالل توضيح طبيعة اإلفصاح المحاسبي عن رأس المال الفكري ،ودوره في تعظيم قيمة
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الشركة في بيئة األعمال العراقية ،ومن وجهة نظر فئة هامة اال وهي المحللين الماليين بهدف مساعدة المستثمرين الحاليين والمرتقبين في

اتخاذ ق اررات رشيدة.

المحور الثاني :اإلطار النظري للدراسة

يعد رأس المال الفكري المفتاح األساسي لنجاح الشركة وتفوقها ،فالسبب في خسارة تراجع قيمة اغلب الشركات متمثل في عدم

استثمار رأس المال الفكري فيها بصورة صحيحة .على خالف الشركات األخرى والسيما في البلدان المتقدمة ،إذ يعد أيضاً أداة فاعلة لدفع
عجلة التنمية وتوليد الثروة وتحقيق النمو االقتصادي ،ونتيجة لذلك فان رأس المال الفكري يعد من اهم البنود التي ترتكز عليها الشركات،
لما له من تأثير كبير في بناء استراتيجية النجاح والنمو المستقبلي (الغانمي.)2017 ،ويعرف رأس المال الفكري بأنه الموجودات غير

الملموسة سواء كان يمثلها األفراد بامت الكهم المهارات والخبرات والقدرات ،أو ما تمتلكه الشركة من الموجودات غير ملموسة مصدرها موارد
بشرية مبدعة منتجة لكل ما هو متميز في الشركة ،تؤدي إلى زيادة إنتاجيتها وتزيد من حجم زبائنها ،وتحقق ميزة تنافسية مستدامة للشركة

(عطا هللا)2017،وقد اتفقت الدراسات المحاسبية على تصنيف رأس المال الفكري إلى ثالث مجموعات رئيسة هي ( Abdelrhman et

;al., 2014؛ عطا هللا2017،؛ الغانمي2017 ،؛ نجم2010 ،؛ العنزي وصالح :)2009 ،رأس المال البشري :ويعبر عنه بالمعرفة الكامنة
في الفرد نفسه ،وتمثل المواهب والمهارات والخبرات الالزمة لتوليد االبتكار ،وهي المصدر الحقيقي للقيمة ،وتشمل المعرفة النظرية والعملية

لألفراد والقدرات والمواهب المختلفة ،مثل الفنية والرياضية أو التقنية .وبالتالي يتمثل في المعرفة التي يمتلكها الموظفون والتي ال تمتلكها

الشركة ،وهي معارف مرتبطة بالمهارات والتجارب والخبرات واالبتكار واإلبداع .رأس المال الهيكلي (التنظيمي) :ويتكون من الممارسات

ويعبر هذا النوع من رأس المال عن
المنتظمة والدراسة والتطوير والسمعة الطيبة باإلضافة إلى التكنولوجيا المعرفية المتوفرة لدى الشركةَ ،
الجدارة الجوهرية للشركة ،ومعرفتها الصريحة التي يتم االحت فاظ بها داخل هياكل وأنظمة الشركة ،وهو الذي يصنع الوجود المادي للشركة

وقيمتها الدفترية ،وبالتالي فهو يمثل القيم التي تدعم رأس المال البشري ،ولكنه يبقى في الشركة عندما يترك األفراد شركتهم ،وهو يشمل:

رأس المال االبتكاري :هو عبارة عن تقديم تشكيلة جديدة من عناصر اإلنتاج األساسية والعناصر ذات العالقة بنظام اإلنتاج بالشركة ،ويمكن
التعبير عنه ببراءات االختراع ،تراخيص اإلنتاج ،عدد التكنولوجيات الجديدة المبتكرة ،ومبيعات المنتجات الجديدة المبتكرة نسبة إلى المبيعات
الكلية.رأس مال العمليات :المعرفة المتصلة بعمليات الشركة ،ويمكن التعبير عنه بنظم المعلومات قواعد البيانات ،وشبكات التوزيع.

رأس المال العالقات (الزبائن) :ويتكون من العالقات مع الزبائن والعمالء الذين تتعامل معهم الشركة ،فزيادة هذه العالقات تنعكس

على استم اررية عمل الشركة ونجاحها .وبالتالي فأن الشركة ال تستطيع امت الك العمالء ،ولكنها تحقق قيمة مضافة لها من خالل عالقتها
مع هؤالء العمالء وقدرة الشركة على االحتفاظ بهم ،وتبادل األفكار والمعلومات ،وحجم الحصة السوقية مقارنة بالمنافسين ومعدالت النمو

السوقي ،وكذلك القدرة على جذب العمالء .ويتمثل اإلفصاح عن رأس المال الفكري بقيام الشركة باإلفصاح عن الموجودات الفكرية التي
بحوزتها لألطراف الخارجية من اجل بيان المركز المال الحقيقي لهم وتعزيز مصداقية وموضوعيةٌ المعلومات المالية ،ويحقق اإلفصاح
المحاسبي عن رأس المال الفكري العديد من الفوائد منها (الغانمي2017 ،؛ ;- :)Taliyang et al., 2014

•

مساعدة الشركة في صياغة وتقييم االستراتيجية الصحيحة.

•

المساعدة في تنويع ق اررات التوسع.

•

استخدامه أساسا للتعويضات وتطوير العالقات الخارجية لخدمة أصحاب المصلحة.

•

تعزز الشفافية في اإلفصاح عن رأس المال الفكري بصورة أكثر من عدمه.

•

يساعد في الهام وتعزيز الثقة بين القوى العاملة وأصحاب المصالح الرئيسين.

•

يساعد في دعم روية طويلة األمد الشركات.

إال أن هنالك العديد من المشكالت التي تواجه الشركات في اإلفصاح عن راس المال الفكري ،تتمثل في (Chen, et al, 2004؛ البشتاوي

وبني طه  - :)2014تحديد البيانات والمعلومات الدقيقة عن القيمة الحقيقية له والموثوق بها إذ تنعكس على قياس تكاليف الشركات

وأرباحها وحصتها السوقية من جهة ،وتحديد القوائم الحقيقية لألصول وااللتزامات المادية من جهة أخرى.ما يمكن أن يلحق بالشركة من
أضرار مالية أو معنوية نتيجة تحديد القيمة الحقيقة ألصولها الفكرية في البيانات المالية وخصوصا في ظل المنافسة بين الشركات المتعلقة
في استقطاب الكفاءات الفكرية.
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عدم استطاعة األساليب المحاسبية التقليدية التي تعتمد على قياس الموجودات الملموسة من واقع السجالت التاريخية للشركات

على قياس وتقدير قيمة رأس المال الفكري لها.ضعف قدرة األساليب المحاسبية في تحديد مكونات راس المال الفكري المتضمنة رأس المال
البشري ،والتنظيمي ،والعالقات.

وبينما يتمثل الهدف الرئيسي من اعداد التقارير المالية هو توفير معلومات مالية وغير مالية ذات جودة

عن الشركة المعد عنها التقارير والتي تكون مفيدة الصحاب المصالح في اتخاذ ق ارراتهم ،وتوضح هذه المعلومات الموارد االقتصادية الشركات

بما يوضح قيمتها الفعلية وذلك من أجل توضيح القيمة الحقيقية الشركات ،على ان تقدم تلك المعلومات الصحاب المصالح بطريقة قابلة

للفهم وتكون مفيدة لهم في اتخاذ الق اررات االقتصادية الخاصة بهم (مصطفى .)2016 ،وألهمية أن تُعبر المعلومات المحاسبية بصدق
وعدالة عن الوضع الحقيقي الشركات ،فقد تزايد إهتمام األدب المحاسبى بدراسة جودة التقارير المالية ،وجودة ما تفصح عنه تلك التقارير
من معلومات محاسبية ،ومدى فائدة تلك المعلومات المحاسبية لمستخدميها .وقد تناولت العديد من الدراسات اآلثار المترتبة على جودة
التقارير المالية وما تحويه من معلومات محاسبية ،وأثر نشر هذه المعلومات على تَعديل كافة األطراف ذات الصلة بالشركة لتوقعاتهم
المستقبلية عن قيمة تلك الشركة ).)Kevin & Vicki 2008; Wang and Wu,2011وأشارت دراسة (الميهي )2013 ،إلى أن رأس
المال الفكري يتمثل بمجموعة من الموجودات المعرفية التي تحقق قيمة الشركات بخالف القيم المادية خالل سلسلة القيمة المرتبطة بها،
وتعكس اإلمكانات البشرية والداخلية والخارجية ،وتُساهم في تدعيم القدرة التنافسية الشركات في األجل الطويل" .كما أشارت دراسة (مليجى،
 )2016بأن رأس المال الفكري يعتمد على استغالل الشركة للمعارف والخبرات والمهارات والكفاءات المرتبطة بالعقل البشري في خلق منافع
اقتصادية مستقبلية ملموسة للشركة وزيادة قيمتها.
المحور الثالث :منهجية الدراسة واختبار الفرضيات:

تحقيقاً إلهداف الدراسة فقد أعتمد الباحثون على المنهج الوصفي ،وذلك من خالل جمع البيانات المتعلقة بمتغيرات أنموذج الدراسة،

وترتيبها وعرضها .كما اعتمدت على المنهج التحليلي من خالل تحليل البيانات واختبار فرضياتها ،وذلك للوصول إلى النتائج والتوصيات.
تم عرض منهجية الدراسة وأدواتها وإجراءات الدراسة التطبيقية ،ومجتمع الدراسة وعينتها ،وعرض نتائج التحليل اإلحصائي واختبار فرضيات
الدراسة.
 -1أدوات وإجراءات الدراسة التطبيقية:

تعتمد الدراسة في جمع البيانات على أسلوب الدراسة الميدانية ،وتم األعتماد على الدراسات التالية في تطوير إستبانة الدراسة

(الطويل2018 ،؛ عطا هللا2017،؛ البشتاوي وبني طه  )2014وتتكون إستبانة الدراسة من جزئين:

بعضا من المعلومات الديموغرافية والعامة للمشاركين في هذه الدراسة مثل البيانات
الجزء األول :يتضمن هذا الجزء البنود التي تقيس ً
الشخصية كالتخصص والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة.

الجزء الثاني :يتضمن أسئلة متعلقة بالفرضيات ،ويتكون هذا الجزء من ثالثة أقسام :القسم األول :بتضمن على ( )7أسئلة ويقيس الفرضية
األولى ،القسم الثاني ويتضمن ( )7أسئلة ويقيس الفرضية الثانية ،أما القسم الثالث يتضمن ( )7أسئلة ويقيس الفرضية الثالثة .وقد كانت
اإلجابات على أسئلة الدراسة وفق مقياس ليكرت الخماسي ،كما هو موضح في الجدول التالي:

جدول ( )1درجات مقياس ليكرت الخماسي

التصنيف
درجة الموافقة

كبيرة جداً
5

كبيرة
4

متوسطة قليلة قليلة جداً
3

2

1

 -2مجتمع وعينة الدراسة:
يمثل مجتمع الدراسة جميع المحللون الماليون بشركات الوساطة المالية باعتبارهم من أهم المستخدمين المهنيين للتقارير المالية
حيث أنهم يعتمدوا عليها بشكل أساسي فى عملية التحليل المالي للشركات لمساعدة المستثمرين في اتخاذ الق اررات المناسبة ،ولذلك لما لرأيهم

األثر الكبير في نتائج الدراسة .وقد تم اخذ عينة عشوائية مكونة من ( )90محلل مالي ،تم توزيع االستبيان عليهم ،وتمت االجابة والرد على
( ) 76منهم وجميعها صالحة الجراء الدراسة عليها .وعليه فأن نسبة االستمارات الصحيحة فى مجملها يمثل معدل جيد ،بحيث يمكن االعتماد
على النتائج التي تم الحصول عليها فى اختبار فرضيات الدراسة.
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 -3صدق وثبات أداة الدراسة:

للتأكد من صدق أداة الدراسة فقد تم االستناد إلى تحكيم االستبانة من قبل األساتذة ذوي الخبرة في هذا المجال ،حيث تم األخذ

بالمالحظات التي توافقت حولها اآلراء ،وألجل اختبار ثبات أداة الدراسة وإمكانية االعتماد عليها في اختبار الفرضيات وتحقيق أهداف الدراسة

فقد تم استخدام معامل كرونباخ ألفا) . (Cronbach's Alphaويستخدم معامل كرونباخ ألفا لقياس درجة ثبات أداة الدراسة وإمكانية االعتماد

عليها في اختبار الفرضيات .الجدول ( )2معامالت الثبات لجميع مجاالت أداة الدراسة واألداة ككل
معامل الثبات

المحور
يوجد دور ذو داللة إحصائية لإلفصاح المحاسبي عن رأس المال البشري في
تعظيم قيمة الشركة
يوجد دور ذو داللة إحصائية لإلفصاح المحاسبي عن رأس المال الهيكلي في

تعظيم قيمة الشركة

يوجد دور ذو داللة إحصائية لإلفصاح المحاسبي عن رأس مال العالقات في

تعظيم قيمة الشركة
األداة ككل

0.82
0.87
0.91
0.88

يظهر من الجدول السابق أن جميع معامالت الثبات لمجاالت الدراسة واألداة ككل كانت أكبر من ()0.70

) (Hair et al. 2006وهذا يدل على مستوى ٍ
عال من ثبات أداة الدراسة مما يعني إمكانية اعتماد نتائج االستبانة واالطمئنان
إلى مصداقيتها في تحقيق أهداف الدراسة.

 -4تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة:

 1-4خصائص عينة الدراسة:الجدول ( )3توزيع افراد العينة حسب الخصائص الديموغرافية
المتغير

المؤهل العلمي

التخصص العلمي

سنوات الخبرة في مجال

التحليل المالي



التكرار

النسبة المئوية

المقياس
دبلوم كلية وأقل

9

%11.84

بكالوريوس

41

%53.95

ماجستير

18

%23.68

دكتوراه

8

%10.53

المجموع

76

%100

محاسبة

41

%53.95

علوم مالية ومصرفية

18

%23.68

إدارة أعمال

8

%10.53

أخرى

9

%11.84

المجموع

76

%100

أقل من  5سنوات

11

%14.47

 5سنوات إلى أقل من  10سنوات

19

%25.00

 10سنوات إلى أقل من  15سنة

22

%28.95

 







دور اإلفصاح احملاسيب عن رأس املال الفكري يف تعظيم قيمة الشركة يف بيئة األعمال العراقية
من  15سنة فأكثر

24

%31.58

المجموع

76

%100

فيما يتعلق بالمؤهل العلمي :يظهر من الجدول ( ) 3أن النسبة األكبر من المستجيبين هم من حملة درجة البكالوريوس ،حيث بلغ
عددهم ( )41محلل مالي وبنسبة ( ،)53.95%وعدد الحاملين للشهادات العليا بلغ عددهم ( )26محلل مالي .أي أن ما نسبته ()88.16%

من عينة الدراسة يحملون درجة البكالوريوس فما فوق ،وهذا يشير إلى التأهيل العلمي المناسب للمحللين الماليين والذي يؤهلهم لإلجابة عن
أسئلة االستبانة بشكل جيد.وبالنسبة للتخصص العلمي :يظهر من الجدول أن النسبة األكبر من المستجيبين هم من تخصص المحاسبة
والعلوم المالية والمصرفية ،حيث بلغ عددهم ( )59محلل مالي وبنسبة ( ،)77.63%وهذه نسبة عالية ومنطقية إذ أن معظم العاملين في

مجال التحليل المالي هم من ذوي تخصص المحاسبة والعلوم المالية والمصرفية ،وهذا يشير إلى أن عينة الدراسة يتمتعون بالمعرفة الالزمة

التي تساعدهم في فهم التقارير المالية واالفصاحات الم تعلقة فيها واهميتها في اتخاذ القرارت المختلفة.أما سنوات الخبرة :يظهر من الجدول
أن النسبة األكبر من المستجيبين هم ممن تتراوح خبرتهم في مجال التحليل المالي  10سنوات وأكثر ،حيث بلغ عددهم ( )46محلل مالي

وبنسبة (  ،)56.53%وهذه نسبة عالية وتشير الى أن معظم العاملين في مجال التحليل المالي هم من ذوي الخبرة في مجال االستثمار.
 2-4تحليل واختبار فرضيات الدراسة الميدانية:

تم استخدام برنامج ) (SPSSفي تحليل البيانات واختبار الفرضيات ،حبث تم إستخراج الوسط الحسابي ،واالنحراف المعياري،

والترتيب ،والقيمة االحتمالية ) ،(sig.واختبار ( )One Sample T-Testعند مستوى ثقة ( ،)0.05وحسب قاعدة القرار المتضمنة قبول
الفرضية العدمية إذا ما كانت قيمة )(tالمحسوبة أقل من قيمة )(tالجدولية ،أو إذا ما كانت قيمة مستوى المعنوية المحسوب للفرضية أكبر

من مستوى المعنوية ( .)0.05اختبار الفرضية األولى - :ال يوجد دور ذو داللة إحصائية لإلفصاح المحاسبي عن رأس المال البشري في
تعظيم قيمة الشركة في بيئة األعمال العراقية.

جدول ( )4نتائج التحليل اإلحصائي الختبار الفرضية األولى
الرقم

المتوسط

الفقرة

الحسابي

االنحراف
المعياري

الرتبة

قيمة

القيمة

اختبارT

االحتماليةsig.

يساهم اإلفصاح المحاسبي عن امتالك

1

الموظفين للمعرفة التامة المتعلقة بالعمل وقدرة

العاملين على اإلبداع واالبتكار في تعظيم

4.10

0.91

3

6.02

0.00

قيمة الشركة.
امتالك الشركة للخبرات العملية المتراكمة

2

للموظفين واإلفصاح عنها تؤدي إلى زيادة
كفاءة وفاعلية أداء الشركات وهذا من شأنه

3.91

0.84

7

8.60

0.00

تعظيم قيمة الشركة.
يساهم اإلفصاح المحاسبي عن برامج تنمية

3

وتدريب العاملين ومنح الموظفين التدريب
الكافي والتأهيل المهني في تعظيم قيمة

4.16

0.92

2

18.12

0.00

الشركة.
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الرقم
4

5

6

المتوسط

الفقرة

الحسابي

يساهم اإلفصاح المحاسبي عن قدرات

العاملين على اإلبداع واالبتكار والقدرة على

التغير في تعظيم قيمة الشركة.
امتالك الموظفين للتعليم األكاديمي الكافي،

والخبرات الالزمة يساهم في تعظيم قيمة
الشركة.
يعزز اإلفصاح المحاسبي عن الموارد البشرية
المزيد من الموضوعة والمصداقية للقوائم

المالية مما يساهم في تعظيم قيمة الشركة.

3.94

3.96

4.41

االنحراف
المعياري
0.88

0.87

0.74

الرتبة
6

5

1

قيمة

القيمة

اختبارT

االحتماليةsig.

11.14

15.18

17.84

0.00

0.00

0.00

يساعد اإلفصاح عن رأس المال البشري إلى

7

تقليل الفجوة بين القيمة السوقية والقيمة

الدفترية الشركات مما يعزز جودة المعلومات

4.08

0.89

4

18.54

0.00

المحاسبية وبالتالي تعظيم قيمة الشركة.

4.08

جميع الفقرات معاَ

0.87

-

26.42

0.00

يتضح من الجدول ( )4ما يلي:أن المتوسطات الحسابية لموافقة أفراد العينة على الفقرات المتعلقة بدور اإلفصاح المحاسبي عن رأس
المال البشري في تعظيم قيمة الشركة في بيئة األعمال العراقية تراوحت بين ( ،)4.41-3.91حيث جاءت الفقرة ( )6والتي تنص على "

يعزز اإلفصاح المحاسبي عن الموارد البشرية المزيد من الموضوعة والمصداقية للقوائم المالية مما يساهم في تعظيم قيمة الشركة ".بالمرتبة
األولى بمتوسط حسابي ( )4.41وبدرجة مرتفعة ،وبالمرتبة األخيرة الفقرة ( )2والتي تنص على " امتالك الشركة للخبرات العملية المتراكمة
للموظفين واإلفصاح عنها تؤدي إلى زيادة كفاءة وفاعلية أداء الشركات وهذا من شأنه تعظيم قيمة الشركة ".بمتوسط حسابي ()3.91

وبدرجة مرتفعة ،وبلغ المتوسط الحسابي لدور اإلفصاح المحاسبي عن رأس المال البشري في تعظيم قيمة الشركة في بيئة األعمال العراقية

ككل ( )4.08وبدرجة مرتفعة .وهذا يعني بأن كافة أفراد العينة كانوا متفقين مع أن اإلفصاح المحاسبي عن رأس المال البشري له دو ار
أساسيا في تعظيم قيمة الشركة .يظهر من الجدول أن جميع قيم ( )Tلبنود دور اإلفصاح المحاسبي عن رأس المال البشري في تعظيم

قيمة الشركة في بيئة األعمال العراقية والمجال ككل كانت دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ( ،)α=0.05وهذا يدل على وجود دور ذو
داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05لإلفصاح المحاسبي عن رأس المال البشري في تعظيم قيمة الشركة ،وبالتالي ترفض
الفرضية االولى لتصبح " يوجد دور ذو داللة إحصائية لإلفصاح المحاسبي عن رأس المال البشري في تعظيم قيمة الشركة في بيئة
األعمال العراقية من وجهة نظر عينة الدراسة".وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسات ( ;Aslam et al., 2018; Khadijeh, 2015

Altal, 2016; Gamerschlag, 2013؛ الطويل2018 ،؛ البشتاوي وبني طه )2014 ،حيث اشارت هذه الدراسات الى أن معلومات

إيجابيا بقيمة الشركة ،وتعكس المزيد من الثقة والمالئمة للقوائم
طا
رأس المال البشري وخاصة المرتبطة بقضايا التأهيل والكفاءة ذات ارتبا ً
ً
المالية ،مما تعظم من قيمة الشركة .ولم تتفق نتيجة هذه الدراسة ( )Janošević et al., 2013حيث اشارت إلى عدم وجود عالقة بين
اإلفصاح عن رأس المال البشري واألداء المالي.ختبار الفرضية الثانية -:ال يوجد دور ذو داللة إحصائية لإلفصاح المحاسبي عن رأس
المال الهيكلي في تعظيم قيمة الشركة في بيئة األعمال العراقية.

جدول ( )5نتائج التحليل اإلحصائي الختبار الفرضية الثانية
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الرقم

المتوسط

الفقرة

الحسابي

االنحراف
المعياري

الرتبة

قيمة

اختبارT

القيمة

االحتماليةsig.

يساهم اإلفصاح عن الهيكل اإلداري

الشركات وعن مدى توافر هيكل تنظيمي

1

مرن للحفاظ على تدفق المعرفة بين
المستويات التنظيمية بما يتماشى مع

3.21

0.98

7.89

6

0.00

المستجدات والتغيرات في تعظيم قيمة
الشركة.
يساهم اإلفصاح المحاسبي عن كفاءة

2

استخدام نظم المعلومات وسرعة إنجاز
األعمال وامتالك الشركة قواعد بيانات

3.18

0.75

7

11.22

0.00

دقيقة ومتكاملة في تعظيم قيمة الشركة.
يعزز اإلفصاح المحاسبي عن امتالك

3

الشركات لحقوق النشر وحقوق تصميم

المنتج والعمل على حمايتهما قانونيا في

4.14

0.80

3

16.18

0.00

تعظيم قيمة الشركة.
يساعد اإلفصاح المحاسبي عن امتالك

4

الشركة لبراءات االختراع وقدرتها على منح
التراخيص بها وتحويلها إلى منتجات

4.16

0.64

2

23.87

0.00

تنافسية في تعظيم قيمة الشركة.

5

6

يحفز اإلفصاح المحاسبي عن القيم
والمبادئ ومعايير العمل بالشركة في تعظيم
قيمة الشركة.
يعكس اإلفصاح المحاسبي عن رأس المال

الهيكلي المزيد من الثقة والمصداقية للقوائم

المالية مما يساهم في تعظيم قيمة الشركة.

3.61

4.38

0.75

0.80

5

1

8.14

14.02

0.00

0.00

يساعد اإلفصاح عن رأس المال الهيكلي

7

في التقارير المالية إلى تقديم معلومات
أفضل لألطراف ذات المصلحة مما يعزز

3.96

0.95

4

16.80

0.00

قيمة الشركة.

جميع الفقرات معاَ

3.80

0.88

-

12.22

0.00

يتضح من الجدول ( )5ما يلي:
أن المتوسطات الحسابية لموافقة أفراد العينة على الفقرات المتعلقة بدور اإلفصاح المحاسبي عن رأس المال الهيكلي في تعظيم قيمة الشركة
في بيئة األعمال العراقية تراوحت بين ( ،)4.38-3.18حيث جاءت الفقرة ( )6والتي تنص على " يعكس اإلفصاح المحاسبي عن رأس
المال الهيكلي المزيد من الثقة والمصداقية للقوائم ا لمالية مما يساهم في تعظيم قيمة الشركة ".بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي ()4.38
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وبدرجة مرتفعة ،وبالمرتبة األخيرة الفقرة ( )2والتي تنص على " يساهم اإلفصاح المحاسبي عن كفاءة استخدام نظم المعلومات وسرعة إنجاز
األعمال وامتالك الشركة قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة في تعظيم قيمة الشركة" بمتوسط حسابي ( )3.18وبدرجة متوسطة ،وبلغ المتوسط
الحسابي لدور اإلفصاح المحاسبي عن رأس المال الهيكلي في تعظيم قيمة الشركة في بيئة األعمال العراقية ككل ( )3.80وبدرجة مرتفعة.

وهذا يعني بأن كافة أفراد العينة كانوا متفقين مع أن اإلفصاح المحاسبي عن رأس المال الهيكلي له دو ار أساسيا في تعظيم قيمة الشركة.يظهر
من الجدول أن جميع قيم ( ) Tلبنود دور اإلفصاح المحاسبي عن رأس المال الهيكلي في تعظيم قيمة الشركة في بيئة األعمال العراقية

والمجال ككل كانت دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ( ،)α=0.05وهذا يدل على وجود دور ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( ) α=0.05لإلفصاح لمحاسبي عن رأس المال الهيكلي في تعظيم قيمة الشركة ،وبالتالي ترفض الفرضية الثانية لتصبح " يوجد دور ذو

داللة إحصائية لإلفصاح المحاسبي عن رأس المال الهيكلي في تعظيم قيمة الشركة في بيئة األعمال الع ارقية من وجهة نظر عينة

الدراسة".وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسات (Altal, 2016; Aslam et al., 2018؛ البشتاوي وبني طه 2014؛ الطويل)2018 ،

حيث أشارت هذه الدراسات إلى أن لرأس المال الهيكلي دو اًر كبي اًر وفعاالً في تحسين ربحية الشركات وتأثير كبير على القيمة السوقية

للشركات ،وتعكس المزيد من الثقة والمالئمة للقوائم المالية .ولم تتفق نتيجة هذه الدراسة ( )Janošević et al., 2013حيث اشارت إلى

عدم وجود عالقة بين اإلفصاح عن رأس المال الهيكلي واألداء المالي.اختبار الفرضية الثالثة - :ال يوجد دور ذو داللة إحصائية لإلفصاح
المحاسبي عن رأس مال العالقات في تعظيم قيمة الشركة في بيئة األعمال العراقية.

جدول ( )6نتائج التحليل اإلحصائي الختبار الفرضية الثالثة
الرقم

المتوسط

الفقرة

الحسابي

االنحراف
المعياري

الرتبة

قيمة

اختبارT

القيمة

االحتماليةsig.

يساعد اإلفصاح المحاسبي عن قدرة الشركة على

1

استقطاب العمالء وكسب والء الزبائن عن طريق
التعرف إلى رغباتهم واهتماماتهم ومنح الزبائن

3.71

1.01

7

19.85

0.00

الدائمين معاملة تفضيلية في تعظيم قيمة الشركة.
يساهم اإلفصاح المحاسبي عن اإلستراتيجية

2

التسويقية لالستثمار وامتالك الشركات لقنوات توزيع
عديدة ومتنوعة للخدمات التي تقدمها في تعظيم قيمة

4.06

0.85

3

20.28

0.00

الشركة.

يساعد اإلفصاح المحاسبي عن وجود أسواق

3

مستهدفة وقيام الشركات بوضع الخطط وتنفيذها
بخصوص اختراق وتغطية األسواق الجديدة المحلية

3.98

0.94

5

18.17

0.00

أو اإلقليمية أو الدولية في تعظيم قيمة الشركة.
يساعد إلفصاح المحاسبي عن امتالك الشركة

4

لقاعدة من الموردين على أسس صحيحة مثل الخبرة

والسمعة والمصداقية والعمل على توثيق العالقة

4.12

0.89

2

10.81

0.00

معهم من شأنه تعظيم قيمة الشركة.
يساهم اإلفصاح المحاسبي عن قدرة الشركة على

5



تلبية رغبات واحتياجات العمالء وإبرام العقود اآلجلة
معهم لضمان استم اررية تدفق منتجاتها تعظيم قيمة

الشركة.

4.34

0.85

1

 

21.46

0.00
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الرقم

المتوسط

الفقرة

الحسابي

يعزز اإلفصاح المحاسبي عن رأس مال العالقات

6

الثقة والموضوعية والمصداقية للتقارير المالية مما

4.10

يعظم من قيمة الشركة.

االنحراف
المعياري
0.87

الرتبة
4

قيمة

القيمة

اختبارT

االحتماليةsig.

14.51

0.00

يعزز اإلفصاح المحاسبي عن رأس المال العالقات
إلى تضييق الفجوة بين القيمة السوقية والقيمة

7

الدفترية للشركة ،وبالتالي مما يعظم من قيمة

3.94

0.96

6

16.68

0.00

الشركة.

4.03

جميع الفقرات معاَ

0.88

-

19.54

0.00

يتضح من الجدول ( )6ما يلي:

أن المتوسطات الحسابية لموافقة أفراد العينة على الفقرات المتعلقة بدور اإلفصاح المحاسبي عن رأس مال العالقات في تعظيم قيمة
الشركة في بيئة األعمال العراقية .تراوحت بين ( ،)4.34-3.71حيث جاءت الفقرة ( )5والتي تنص على " يساهم اإلفصاح المحاسبي
عن قدرة الشركة على تلبية رغبات واحتياجات العمالء وإبرام العقود اآلجلة معهم لضمان استم اررية تدفق منتجاتها تعظيم قيمة الشركة"

بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )4.34وبدرجة مرتفعة ،وبالمرتبة األخيرة الفقرة ( )1والتي تنص على " يساعد اإلفصاح المحاسبي
عن قدرة الشركة على استقطاب العمالء وكسب والء الزبائن عن طريق التعرف إلى رغباتهم واهتماماتهم ومنح الزبائن الدائمين معاملة
تفضيلية في تعظيم قيمة الشركة" بمتوسط حسابي ( )3.71وبدرجة مرتفعة ,وبلغ المتوسط الحسابي لدور اإلفصاح المحاسبي عن رأس
مال العالقات في تعظيم قيمة الشركة في بيئة األعمال العراقية ككل ( )4.03وبدرجة مرتفعة .وهذا يعني بأن كافة أفراد العينة كانوا

متفقين مع أن اإلفصاح المحاسبي عن رأس مال العالقات له دو ار أساسيا في تعظيم قيمة الشركة.يظهر من الجدول أن جميع قيم
( )Tلبنود دور اإلفصاح المحاسبي عن رأس مال العالقات في تعظيم قيمة الشركة في بيئة األعمال العراقية والمجال ككل كانت دالة
إحصائياً عند مستوى الداللة ( ،)α=0.05وهذا يدل على وجود دور ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05لإلفصاح
المحاسبي عن رأس مال العالقات في تعظيم قيمة الشركة ،وبالتالي ترفض الفرضية الثانية لتصبح " يوجد دور ذو داللة إحصائية
لإلفصاح المحاسبي عن رأس مال العالقات في تعظيم قيمة الشركة في بيئة األعمال العراقية من وجهة نظر عينة الدراسة".وتتفق

نتيجة هذه الدراسة مع دراسات (Aslam et al., 2018; Altal, 2016؛ الطويل2018 ،؛ البشتاوي وبني طه  )2014حيث أشارت
هذه الدراسات إلى أن لرأس المال العالقات دو اًر كبي اًر وفعاالً في تحسين األداء المالي للشركات وتأثير كبير على القيمة السوقية

للشركات ،وتعكس المزيد من الثقة والمالئمة للقوائم المالية ،ويالتالي يساعد مستخدمي المعلومات المحاسبية في تقييم معلومات القوائم

الماليه بصورة اكثر فعالية.

احملور الرابع :نتائج الدراسة وتوصياتها

أوالً /نتائج الدراسة :تتمثل أهم نتائج الدراسة فيما يلي:
 .1أظهر الجانب النظري من الدراسة أن رأس مال البشري أهم مكونات رأس المال الفكري لما له من تأثير على قدرة الشركة في
توليد القيمة الصحاب المصالح ،وهو أساس البناء والتقدم لالقتصاديات ،حيث ال يقل قيمة عن الموجودات المادية.
.2

تسهم الكفاءات البشرية في تعظيم قيمة الشركات وذلك من خالل اتصافها بمجموعة من الخصائص من بينها أن تكون هذه

.3

إن توفير المعلومات عن رأس المال الفكري واالفصاح عنها يعزز ثقة المستثمرين ،وينشط استدامة سوق األوراق المالية.

الكفاءات نادرة وفريدة أو مميزة مقارنة بالمنافسين اآلخرين.

.4
.5

يوجد دور ذو داللة إحصائية لإلفصاح المحاسبي عن رأس المال البشري في تعظيم قيمة الشركة في بيئة األعمال العراقية.
يوجد دور ذو داللة إحصائية لإلفصاح المحاسبي عن رأس المال الهيكلي في تعظيم قيمة الشركة في بيئة األعمال العراقية.
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.6

يوجد دور ذو داللة إحصائية لإلفصاح المحاسبي عن رأس مال العالقات في تعظيم قيمة الشركة في بيئة األعمال العراقية.

.1

حث الشركات المهنية ومجلس معايير المحاسبة الدولية بالتركيز على أهمية تضمين متطلبات لإلفصاح المحاسبي عن رأس المال

.2

تحفيز الشركات المتالك الخبرات العملية والمعرفية والعالقات مع الزبائن لتكوين مزايا تنافسية وذلك عن طريق استثمار األموال

.3

ضرورة إدراك الشركات ألهمية دور رأس المال الفكري كمورد استراتيجي يسهم بشكل فعال في تعظيم استغالل الموارد المتاحة،

.4

ضرورة أهتمام الشركات بتعظيم قيمة الشركة من خالل تعظيم مستويات اإلفصاح عن معلومات رأس المال الفكرى بمكوناته

ثانياً/التوصيات :على ضوء النتائج التي تم التوصل إليها في كل من الدراسة النظرية والتطبيقية يوصى الباحثون بما يلي:
الفكري.

في رأس المال الفكري ومكوناته الثالثة.

ودعم وتطوير االبتكار واإلبداع مما يقود الى تعظيم قيمة الشركات.

الثالثة (رأس المال الهيكلي ،رأس مال العالقات ورأس المال البشرى) سواء عن الوضع الحالي أو المستقبلي لترشيد الق اررات االستثمارية
المختلفة.

.5

تشجيع إدارة الشركات العاملة في بئية االعمال العراقية للتوسع في االفصاح عن معلومات رأس المال الفكرى بمكوناته الثالثة،

لما لها من أهمية في تعظيم قيمة الشركة.
.6

إجراء المزيد من الدراسات من خالل ربط اإلفصاح المحاسبي عن رأس المال الفكرى بمكوناته الثالثة في جودة التقارير المالية،

أو القيمة السوقية ،أو تقليص فجوة عدم تماثل المعلومات ،أو كفاءة السوق المالي.
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