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Abstract:  
This study aimed to identifying the intellectual capital and its impact on accounting disclosure in 
the financial statements of the Jordanian industrial public shareholding companies through 
studying the dimensions of intellectual capital efficiency (human capital efficiency, structural 
capital efficiency, and capital adequacy efficiency) on the level of accounting disclosure of  
Jordanian Industrial public shareholder Companies. The sample of the study consisted of 39 
Jordanian industrial public shareholding companies listed on the Amman Stock Exchange for the 
year 2016. The disclosure indicators were obtained through financial reports for the year ended at 
31/12/2016. In order to analyze the data obtained from financial reports simple and multiple 
linear regressions analysis was performed to test the hypotheses. 
The study recommended the adoption of a clear strategy related to the development of intellectual 
capital and its components in industrial companies and executes it because of its strategic role in 
achieving the objectives of companies. Industrial companies need to increase their expenditures 
allocated to the scientific research and development to improve the company's production and 
operational operations, and increase administrative efficiency and productivity of workers. 
Industrial companies need to pay more attention to increase the level of investment in human 
capital, and to the process of developing competencies, skills  abilities, and stimulating creativity و
and innovation among employees, through providing incentives in various forms. 
Keywords: Intellectual Capital, Accounting Disclosure, Financial Statements, Public Industrial 
Shareholder Companies. 

اسـة إلـى التعـرف علـى أثـر رأس المـال الفكـري علـى اإلفصـاح المحاسـبي بـالقوائم الماليـة للشـركات المسـاهمة هدفت هـذه الدر  :ملخص
كفــاءة رأس المــال البشــري، كفــاءة رأس المــال (أبعــاد كفــاءة رأس المــال الفكــري العامــة الصــناعية األردنيــة ، وذلــك مــن خــالل دراســة 

 .اح المحاسبي في الشركات المساهمة العامة الصناعية االردنيةعلى مستوى اإلفص) الهيكلي،  رأس المال العالئقي
ولتحقيق هدف الدراسة واختبار الفرضيات فإن تعامـل الباحثـان مـع نـوعين مـن البيانـات همـا البيانـات الثانويـة والبيانـات األوليـة، وتكونـت 

، وللحصـول علـى المعلومـات الماليـة  2016عـام مسـاهمة عامـة و مدرجـة فـي بورصـة عمـان للأردنيـة شركة صناعية  39عينة الدراسة من
للسـنة  لشـركات المسـاهمة العامـة الصـناعية األردنيـةوالبيانـات الخاصـة بمؤشـرات اإلفصـاح فقـد تـم االعتمـاد علـى التقـارير الماليـة لهـذه ا

  . متعددوالختبار فرضيات الدراسة تم إجراء تحليل االنحدار الخطي البسيط و ال.   12/2016/ 31المنتهية في 
لشـركات المسـاهمة العامـة الصـناعية اأوصت الدراسة بضرورة تبنـي إسـتراتيجية واضـحة تتعلـق بتنميـة رأس المـال الفكـري، ومكوناتـه، فـي 

لشــركات اوضــرورة أن تقــوم . األردنيــة، والعمــل علــى تنفيــذ هــذه اإلســتراتيجية ال لهــا مــن دور اســتراتيجي فــي تحقيــق أهــداف الشــركات
ة الصــناعية األردنيـة، بزيــادة النفقــات المخصصـة لعمليــات البحــث العلمـي والتطــوير، والالزمــة لتحسـين عمليــات الشــركة المسـاهمة العامــ

واالهتمــام بزيـادة مسـتوى االسـتثمار فـي رأس المـال البشـري، واالهتمــام .اإلنتاجيـة والتشـغيلية، وزيـادة الكفـاءة اإلداريـة وإنتاجيـة العـاملين
والمهــارات والقــدرات، وتحفيــز اإلبــداع واالبتكــار لــدى العــاملين، مــن خــالل تقــديم الحــوافز الــدعم بأشــكاله بتــوفير وتطــوير الكفــاءات 

  .المختلفة
  .الشركات المساهمة العامة الصناعية ،قوائم مالية ،االفصاح المحاسبي ،رأس المال الفكري: الكلمات المفتاحية
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 :مقدمة
حديثة جدا والتي أصبح االهتمـام بهـا متزايـدا مـن يـوم إلـى أخـر سـواء مـن حيـث يعتبر رأس المال الفكري من المفاهيم ال    

وتواجـه . حيث  يعتبر رأس المال الفكري مفهوم دائم التجدد ومتغير باسـتمرار نظـرا للبيئـة المحيطـة بـه ،مفهومه أوالية قياسه
ـــارزه  ـــة وب لمـــال الفكـــري، خصوصـــًا تلـــك واإلفصـــاح عـــن رأس ا قيـــاس وتقـــويم فـــيالكثيـــر مـــن الشـــركات  إشـــكاالت حقيقي

الشـركات ومنهـا الصـناعية  التـي تعتمـد علــى مؤشـرات كميـة ماديـة فـي القيـاس، علــى سـبيل المثـال قيـاس التكـاليف واألربــاح 
وتبــرز أهميــة القياسواإلفصــاح خصوصــًا عنــد حــدوث .  والمبيعــات والحصــة الســوقية واألصــول الماديــة وااللتزامــات الماديــة

الســتحواذ حيــث أن مســألة دقــة تحديــد قيمــة رأس المــال الفكــري للشــركات المندمجــة أو المكتســبة عمليــة االنــدماج أو ا
سـوف تــؤدي إلـى تحديــد دقيــق لقيمـة الحصــص الجديــدة ألصـحاب الشــركات الجـدد فالخطــأ فــي عمليـة القيــاس والتقــديرو 

ن هــذا المنطلـق تنفــق الشــركات مـ, اإلفصـاح يــؤدي إلـى خلــل فـي الحصــص والقــيم الجديـدة ألســهمها فـي األســواق الماليــة 
غيـر أن القـوائم الماليــة . االقتصـادية كثيـر األمـوال فـي سـبيل تطـوير وتنميـة رأس المـال الفكـري ليواكـب التطـور التكنولـوجي 

التقليدية ال تفي باإلفصاح عن التكلفة الحقيقة لـرأس المـال الفكـري بعناصـره المختلفـة فيمـا يظهـر المركـز المـالي علـى غيـر 
قة عليه سوف يتم اإلفصاح عن تكلفة رأس المال الفكـري بـالقوائم الماليـة لشـركات المسـاهمة بسـوق األردن لـألوراق الحقي

لــذلك  ســتحاول هــذه الدراســة دراســة  اثــر . الماليــة لبيــان المركــز المــالي الحقيقــي لفائــدة المســتخدمين التخــاذ القــرارات 
  .ي بالقوائم المالية لشركات المساهمة الصناعية األردنيةتكلفة راس المال الفكري في على اإلفصاح المحاسب

  مشكلة الدراسة وتساؤالتها
يعتبـر رأس المــال الفكـري مــن المفـاهيم التــي تـزامن ظهورهــا مـع التقــدم الكبيـر فــي الصـناعات وتطــور أدوات الحصـول علــى 

الحديثـة، وذلـك لتمكينهـا مـن مواكبـة  المعرفة، حيث بات الحصول على المعرفة من أهم مقومات بقاء واستمرار المنظمات
التطورات والتغيرات في بيئة األعمال التي تمتاز بمنافسة قوية، وهذا ما جعل الكثير من المنظمات تهـتم بمواردهـا البشـرية، 
والحصــول علــى التقنيــات الحديثــة، وبنــاء عالقــات وثيقــة مــع العمــالء والموريــدين، كمــا لجــأت المنظمــات لزيــادة مســتوى 

اح عــن معلوماتهــا المحاســبية الالزمــة لمســتخدمي هــذه المعلومــات فــي عمليــات اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بالمنظمــة، االفصــ
  :ولهذا يمكن صياغة مشكلة الدراسة على النحو التالي

 علـى) رأس المال البشري، ورأس المال الهيكلـي، ورأس المـال العالئقـي(هل يوجد أثر لكفاءة مكونات رأس المال الفكري 
 اإلفصاح المحاسبي في الشركات الصناعية األردنية المساهمة العامة؟

  :ويتفرع من هذا السؤال، األسئلة الفرعية التالية
 هل يوجد أثر لكفاءة رأس المال البشري على اإلفصاح المحاسبي في الشركات الصناعية األردنية المساهمة العامة؟ -1
 إلفصاح المحاسبي في الشركات الصناعية األردنية المساهمة العامة؟هل يوجد أثر لكفاءة رأس المال الهيكلي على ا -2
 هل يوجد أثر لكفاءة رأس المال الزبوني على اإلفصاح المحاسبي في الشركات الصناعية األردنية المساهمة العامة؟ -3
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  :أهمية الدراسة
  :من خالل تعتبر الدراسة اسهاما علميا في أروقة المكتبة العربية

تتمثل األهمية العلمية للبحث في مساعدة شركات المساهمة العامـة فـي قيـاس تكلفـة رأس المـال الفكـري : لية األهمية العم
حيــث أن معظــم الدراسـات الســابقة اهتمــت بـرأس المــال الفكــري مـن جوانــب عديــدة غيــر . واإلفصـاح عنــه بــالقوائم الماليـة 

المنشــات االقتصــادية وإظهــار ذلــك بــالقوائم الماليــة لمعرفــة انهــا لــم تتوصــل الــى معيــار لقيــاس وتقيــيم رأس المــال الفكــري ب
فـي اإلفصـاح عـن تكلفـة رأس المـال الفكـري بـالقوائم  وسـتحاول هـذه الدراسـة  بمحاولـة المسـاهمة.المركز المالي الحقيقي 

أهميـة هـذه الدراسـة  كما تتبع. المالية لشركات المساهمة لمعرفة الثروة الحقيقية بأكثر من دقة واقعية لفائدة المستخدمين 
. باإلفصــاح عــن اإلنفــاق الحقيقــي لــرأس المــال الفكــري بــالقوائم الماليــة لشــركات المســاهمة بســوق األردن لــألوراق الماليــة 

إنفاقــا ايراديـــا غيــر أنـــه إنفــاق رأســـمالي علــى عناصـــر رأس المــال الفكـــري لبيــان المركـــز المـــالي  حيــث ســـابقا يعتبــر اإلنفـــاق
  . همة بما تمتلك من رأس مال فكري فعال له المقدرة على االبتكار والتطوير الحقيقي لشركات المسا

  :أهداف الدراسة
  : تحقيق األهداف التالية  إلىتسعى الدراسة  .1
  صياغة تعريف متكامل لرأس المال الفكري لعناصره األساسية  .2
  دراسة وتحليل النماذج المحاسبية التي تناولت اإلفصاح عن رأس المال الفكري  .3
  يان مساهمة الفكر المحاسبي في المحاسبة عن عناصر رأس المال الفكري من حيث اإلفصاح بالقوائم المالية ب .4
الوقوف على اإلفصاح عن تكلفة رأس المال الفكـري بـالقوائم الماليـة لشـركات المسـاهمة العامـة بسـوق األردن لـألوراق  .5

  المالية على جودة المحتوى اإلعالمي
 . اح عن تكلفة رأس المال الفكري بالقوائم المالية لشركات المساهمة على فائدة المستخدمينالتعرف على أثر اإلفص .6

  :فرضيات الدراسة
اســـتناد إلـــي مشـــكلة الدراســـة تمـــت صـــياغة الفرضـــية الرئيســـية التاليـــة، والفرضـــيات المتفرعـــة عنهـــا،والتي ســـيجرى اختبارهـــا 

  واستخالص النتائج والتوصيات
H0 :كفـــاءة رأس المـــال البشـــري،  رأس راس المـــال (لـــة احصـــائية ألبعـــاد كفـــاءة رأس المــال الفكـــري ال يوجــد أثـــر ذو دال

علـــى مســـتوى االفصـــاح المحاســـبي فـــي الشـــركات الصـــناعية األردنيـــة المســـاهمة ) الهيكيلـــي،  رأس رأس المـــال العالقـــاتي 
  .العامة

  :ويتفرع من الفرضية الرئيسية، الفرضيات التالية  
H01 :ـــر ذ ـــة احصـــائية لكفـــاءة رأس المـــال البشـــري علـــى مســـتوى االفصـــاح المحاســـبي فـــي الشـــركات ال يوجـــد أث و دالل

  .الصناعية األردنية المساهمة العامة
H02 : ال يوجـــد أثـــر ذو داللـــة احصـــائية لكفـــاءة رأس المـــال الهيكلـــي علـــى مســـتوى االفصـــاح المحاســـبي فـــي الشـــركات

  .الصناعية األردنية المساهمة العامة
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H03 :ـــر ذو داللـــة احصـــائية لكفـــاءة رأس المـــال الزبـــوني علـــى مســـتوى االفصـــاح المحاســـبي فـــي الشـــركات ال يوجـــ د أث
  .الصناعية األردنية المساهمة العامة

  :أنموذج الدراسة
  التابعالمتغير                                                                                        المتغير المستقل        

  
  

    
  
  
  

  .الدراسات السابقة
  الدراسات العربية : اوال 

  .رأس المال الفكري ودوره في تحقيق الميزة التنافسية في ظل اقتصاد المعرفة: "، بعنوان)2016لويزة، (دراسة . 1
المعرفـــة، وهـــدفت  حيـــث تناولـــت هـــذه الدراســـة رأس المـــال الفكـــري ودوره فـــي تحقيـــق الميـــزة التنافســـية فـــي ظـــل اقتصـــاد

الدراسـة الحاليــة إلــى تحديــد دور رأس المــال الفكــري بأبعـاده المتمثلــة فــي رأس المــال البشــري، رأس المــال العالئقــي، رأس 
فـي شـركة االسـمنت ) الجـودة، الكفـاءة، اإلبـداع، االسـتجابة(المال الهيكلي وتحقيق الميزة التنافسـية بأبعادهـا المتمثلـة فـي 

راسـة، ومـن خــالل تصـميم اسـتبيان مـن أجـل التحقـق مــن المقاربـات فـي األطرالنظريـة للمتغيـر المســتقل عـين التوتـة محـل الد
وقـد أظهـرت النتـائج تـوفر أبعـاد كـال مـن رأس المـال البشـري والهيكلـي بدرجـة    .وعالقتـه بالمتغيرالتـابع وهـوالميزة التنافسـية

نهمــا فـــي تحقيــق الميــزة التنافســـية أكثــر مــن رأس المـــال كبيــرة وتفــوق توفرأبعــاد رأس المـــال العالئقــي، حيــث يســـهم كــل م
رأس المــال   :تنــاول الفصــل األول اقتصــاد المعرفــة، والفصــل الثــاني  :كمــا قســمت الدراســةإلى أربعــة فصــول   .العالئقــي

 -لتوتـةعين ا -أطيرنظري، الفصل الرابع دراسة حالة لشركةاالسمنت  :الميزة التنافسية  :الفكري أطيرنظري،الفصل الثالث
ــادة االهتمــام بــرأس المــال الفكــري وإدارتــه كمــا يجــب أن يدارألنــه مصــدرهام لتحقيــق  . ومــن أهــم مــا أوصــت بــه الدراســة زي

التميز،وضرورةالتعامل مع رأس المال الفكري على أنه أهـم مـورد اسـتراتيجي تحوزعليـه الشـركة، والمحافظةعليـه باسـتمرارألنه 
   .ظل التطورالتكنولوجي الهائل الذي تعرفه بيئة األعمالالعنصر الفعال في نجاحها خاصة في 

  "دراسة تحليلية: العناصر والمكونات األساسية لرأس المال الفكري: "، بعنوان)2015أبو سويرح، (دراسة . 2
 هدفت الدراسة إلى دراسة وتحليل وتنسيق وفهم وتحديد عناصر رأس المال الفكري والتعرف عليها نظـرا ألهميتـه مـن أجـل
الوصول إلى إطار أو نموذج مقترح، يستطيع تحديد وتقسيم وتوضـيح عناصـر رأس المـال الفكـري وذلـك لتمكـين أصـحاب 
العالقة من قياس أو تطوير أو تقييم لعناصر رأس المال الفكـري عنـد الحاجـة، حيـث اعتمـد الباحـث فـي هـذه الدراسـة علـى 

مــا هــو متــاح مــن أدبيــات الموضــوع لبنــاء اإلطــار النظــري العــام المــنهج التحليلــي االســتنتاجي مــن خــالل جمــع ودراســة كــل 

  

 االفصاح المحاسبي

  كفاءة رأس المال الفكري

  كفاءة رأس المال البشري

  كفاءة رأس المال الھیكلي

  كفاءة رأس المال العالئقي
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المقترح ومفاهيمه ونظرياتـه لتوضـيح مكونـات وعناصـر رأس المـال الفكـري وبنـاء توصـيات موضـوعية بنـاء علـى ذلـك، وكـان 
حصـر فــي مـن أهـم نتـائج هـذه الدراسـة أن هنـاك شـبه اتفـاق بــين معظـم البـاحثين علـى مكونـات رأس المـال الفكـري والتـي تن

رأس المـــال البشـــري والهيكلـــي والعالقـــاتي مـــع وجـــود بعـــض الفروقـــات فـــي محتـــوى المكونـــات وهـــذا األمـــر يعكـــس مـــدى 
االهتمام العلمـي والنضـج البحثـي الـذي وصـل اليـه رأس المـال الفكـري واألهـم مـن ذلـك قيـام الباحـث ببنـاء نمـوذج لعناصـر 

ركات األعمـــال، حيـــث أوصـــت هـــذه الدراســـة علـــى أن هـــذا رأس المـــال الفكـــري علـــى مســـتوى المؤسســـات الحكوميـــة وشـــ
النموذج والذي يشتمل على أكثر مكونات رأس المال الفكري لهو أكثر تكرارا واتفاقا بين الباحثين والـذي يمكـن االعتمـاد 

  .عليه لتحديد مكونات وعناصر رأس المال الفكري وبالتالي إمكانية قياسه وإدارته وتطويره عند الحاجة
  "طرق قياس رأس المال الفكري بجامعة الملك سعود بالرياض"، بعنوان )2013الكثيري، (سة درا. 3

هدفت الدراسة إلى البحث في إمكانية قيـاس رأس المـال الفكـري فـي الجامعـات بشـكل عـام وجامعـة الملـك سـعود بشـكل 
ه فــي الجامعــات فعــال نظــرا خــاص مــن خــالل فهــم رأس المــال الفكــري وماهيتــه وكيفيــة تطبيــق إدارتــه والكشــف عــن وجــود

ألهميته ومساهمته التـي ال يسـتهان بهـا فـي رفـع مسـتوى المؤسسـات بأنواعهـا وأثـر ذلـك علـى االقتصـاد بشـكل عـام، حيـث 
استخدم الباحث المنهج الوصـفي فـي معالجـة إشـكالية الدراسـة، واسـتعرض مفهـوم رأس المـال الفكـري وأشـكاله وخصائصـه 

يمي العملي لقياسه والتوصل إلى نتائج  تمثل خدمة موضـوع الدراسـة، وتتطلـب الدراسـة أيضـا وقياسه، ثم عرض الواقع التقو 
التحليل المرتكز على مسار رأس المال الفكري وطبيعة التحول الذي طـرأ عليـه وكـان مـن أهـم نتـائج هـذه الدراسـة أن هنـاك 

علــق بقيــاس رأس المــال الفكــري ذاتــه، مثــل العديــد مــن التحــديات التــي تواجــه قيــاس رأس المــال الفكــري، وهــي تحــديات تت
التحـديات الفكريـة والماليـة والفنيـة ومضــمونه ومعنـاه، وتحـديات ناتجـة عـن طبيعــة وظـروف عمـل الجامعـة، سـواء التحــديات 
الناجمــة عــن البئيــة الداخليــة أم التحــديات الناجمــة عــن البيئــة الخارجيــة، حيــث يحتــاج القيــاس إلــى العديــد مــن المتطلبــات 

يــة والثقافيــة والفنيــة واالدرايــة وأوصــت الدراســة بضــرورة العمــل وتطــوير وتحديــد مفهــوم رأس المــال الفكــري، واالتفــاق العلم
علــى عــدد ونوعيــة المؤشــرات المســتخدمة فــي عمليــة قيــاس رأس المــال الفكــري، واالعتمــاد علــى المؤشــرات الكميــة أيضــا، 

  .يع جوانبهاإضافة إلى مراعاة التوازن بين جميع المؤشرات ومن جم
  .تأثير الحوكمة ورأس المال الفكري على األداء المالي وقيمة الشركة: بعنوان).    2014طه، (دراسة . 4

فقــد هــدفت الــى اختبــار مــا اذا كــان التفاعــل مــا بــين آليــات الحوكمــة ورأس المــال الفكــري هــو مــا يــؤثر ايجابيــا علــى االداء 
ين االداء، حيـــث اســــتخدم الباحـــث المـــنهج الوصــــفي علـــى الشــــركات المـــالي للشـــركة وعلــــى قيمـــة الشـــركة، وعلــــى تحســـ

وقــد اظهــرت نتــائج الدراســة إلــى وجــود تفاعــل بــين آليــات الحوكمــة القويــة ورأس المــال الفكــري المتضــمن فــي . الســعودية
رأس  الشــركة  وهــو بالتــالي يعمــل علــى تحســين االداء المــالي، حيــث اظهــرت ايضــا وجــود أثــر ايجــابي لنظــام الحوكمــة علــى

  . المال الفكري وعلى قيمة الشركة
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: أثر رأس المال الفكري في إدارة قطاع االتصاالت في ظـل بيئـة األعمـال الخارجيـة"، بعنوان )2013الشمري، (دراسة . 5
  "دراسة تطبيقية في دولة الكويت

يـة، فـي ظـل تـأثير عوامـل البيئـه هدفت الدراسة إلى تفسير وقياس أثر رأس المال الفكري فـي أداء صـناعه االتصـاالت الكويت
الخارجيـه لألعمــال مــن خــالل تقصـي وجهــات نظــر وآراء المــديرين حـول مــدى تــأثير رأس المــال الفكـري ومكوناتــه فــي رفــع 

رأس المــال : وقــد  قــام الباحــث بقيــاس رأس المــال الفكــري بمكوناتــه. مســتويات االداء فــي شــركات االتصــاالت الكويتيــة
فــــي أداء االعمــــال لشــــركات االتصــــاالت ) SC(، ورأس المــــال الهيكلــــي )RC(لعالقــــات ورأس مــــال ا) HC(البشــــري 

وقــام . شــركه زيــن لالتصــاالت، والشــركه الوطنيــة، وشــركة فيفــا لالتصــاالت: الكويتيــه التــي يبلــغ عــددها ثــالث شــركات وهــي
مـدير  500م توزيـع اسـتبانه علـى وقـد تـ. الباحث بإجراء الدراسه الميدانيه على وحدة التحليل والمعاينه في تلـك الشـركات

وكـان مـن أهـم النتـائج التـي توصـلت إليهـا هـذه الدراسـة أن هنـاك . مـديرا 118تقريبا، وبلغ عدد أفراد العينه التي استجابت 
عالقه إيجابيه بين رأس المال الفكري وأداء األعمال لشـركات االتصـاالت الكويتيـة، حيـث تبـين أنـه بمقـدور المـديرين إدارة 

لمـال الفكــري فـي هــذه الشــركات لرفـع مســتوى األداء فــي شـركاتهم فــي المسـتقبل، كمــا أوضــحت الدراسـه بــأن هنــاك رأس ا
مـع بعضـها  ) رأس المال البشري، رأس المال الهيكلي، ورأس مـال العالقـات(عالقة بين مكونات رأس المال الفكري الثالثه 

مكونـات رأس المــال الفكــري، يليـه رأس المــال البشــري، ثــم رأس  لــه األثــر األكبـر مــن بــين) رأس مــال العالقـات(وتبـين بــأن 
البشـــري : (وأوصـــت الدراســة بضـــرورة اهتمــام شـــركات االتصــاالت بــرأس المـــال الفكــري بمكوناتـــه الثالثــة. المــال الهيكلــي

ها محليــا المكملــة لبعضــها بعضــا؛ لمــا لــه مــن دور كبيــر فــي رفــع كفــاءه تلــك الشــركات ومســتوى منافســت) والهيكلــي والزبــائن
  وعالميا

  : الدراسات االجنبية: ثانيا 
  , (Qian Long Kweh, Yee Chuann Chan and Irene Wei Kiong Ting, 2015) دراسـة. 1

INTELLECTUAL CAPITAL EFFICIENCY AND ITS DETERMINANTS   
/ الهيكلـــي، والعالقـــاتي  البشـــري،(هـــدفت الدراســـة إلـــى طـــرح نمـــوذج تحليلـــي للعالقـــة بـــين القيـــادة ورأس المـــال الفكـــري 

حيــث قامــت هــذه الدراســة علــى تطبيــق تجربــة قائمــة علــى البحــث . ، وإســهاماتهما فــي عمليــة التجديــد االقتصــادي)الزبــائني
المتعمــق فــي مســببات وســوابق هــذه المشــكلة فــي إدارة األدب والتعلــيم العــالي، وبنيــت هــذه الدراســة علــى تطبيــق نمــوذج 

علـى عينـة ) partial least square(لـى التبـاين باسـتخدام نمـوذج أقـل المربعـات الجزئيـة المعادلـة الهيكليـة القـائم ع
ــأثيرا ايجابيــا ومباشــرا علــى رأس المــال الفكــري . دولــة 52أكاديميــا مــن  195مكونــة مــن  وتظهــر النتــائج أن القيــادة تــؤثر ت

ــائني/ البشــري، الهيكلــي، والعالقــاتي ( ــأثير اإليجــابي والمباشــر علــى رأس المــال  ، وأن رأس المــال البشــري لــه ذات)الزب الت
الزبائني الخاص باإلدارات التعليمية التي طبقت عليها هذه الدراسة، وبالتالي وجـد البـاحثون أن رأس / الهيكلي، والعالقاتي 

فـي التجديـد همـا مـن يعـزى إليهمـا اإلسـهام اإليجـابي والمباشـر  -فقـط  -الزبـائني / المال الهيكلي، ورأس المال العالقاتي 
  .االقتصادي على مستوى اإلدارات التعليمية
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 Corporate Governance and Firm Performance: The:بعنـوان) (Al Zaman, et 2015دراسـة . 2

Role of Transparency & Disclosure in Banking Sector of Pakistan.  "  
إلفصـاح وأداء الشـركات وتسـلط الضـوء علـى أهميـة ودور وأثـر هدفت هذه الدراسة إلى البحث في العالقـة بـين الشـفافية وا
وخلصـت الدراسـة إلـى وجـود عالقـة ايجابيـة بـين األداء المـالي . الحاكمية المؤسسية على أداء القطاع المصـرفي الباكسـتاني

ة واإلفصــاح وأوصــت الدراســة بضــرورة تفعيــل وتطبيــق سياســات الشــفافي. للقطــاع المصــرفي الباكســتاني والشــفافية واإلفصــاح
وتشــير هــذه . لتقليــل التبــاين فــي المعلومــات والنهــوض بالحاكميــة المؤسســية وتحســين أداء القطــاع المصــرفي فــي باكســتان

الدراســـة إلـــى ضـــرورة أن يكـــون الحـــد األدنـــى لإلفصـــاح فـــي الشـــركات أعلـــى مـــن المســـتوى الـــذي يحـــدده المشـــرع وذلـــك 
  .للوصول إلى الفوائد المرجوة من اإلفصاح

 The role of audit committee attributes in intellectual capital" بعنـوان ) (Haji, 2015سـة درا. 4

disclosures: Evidence from Malaysia Article Options and Tools  ."  
ري فـي هدفت إلى التحقق من دور معايير لجنة التدقيق في توفير المعلومات غير المالية والكشف عن أثر رأس المـال الفكـ

أجريــت الدراســة فــي ماليزيــا، وقــد اســتخدمت المــنهج التحليلــي الوصــفي، حيــث . ضــمان جــودة التقــارير المقدمــة للشــركات
وقــد توصــلت . 2010-2008تكونــت العينــة مــن الشــركات الماليزيــة الرائــدة المعتمــدة علــى القيمــة الســوقية خــالل الفتــرة 

خلي لها دور ايجابي في تقديم المعلومات األساسية التي تحتاجهـا الشـركات نتائج الدراسة إلى أن معايير لجنة التدقيق الدا
لتعزيـز قيمتهـا السـوقية ومـن أهــم هـذه المعلومـات رأس المـال الـداخلي والخــارجي ورأس المـال الفكـري، كمـا تبـين أن لــرأس 

للشـركات الـذي يمكنهـا مـن اتخـاذ المال الفكري تأثير واضح على جودة عمليات ونتائج التدقيق والتقـارير الماليـة المقدمـة 
وقــد أوصــت الدراســة إلــى ضــرورة تعزيــز دور معــايير التــدقيق الــداخلي فــي الشــركات . التــدابير الالزمــة والتطــوير مــن أدائهــا

  . الماليزية من خالل التحسين من رأس المال الفكري
  ، بعنوان ,Ahmad, saaribin, Mushraf, abbas Mezeal, (2011)دراسة . 3

The Relationship between Intellectual capital and Business Performance: An empirical 
study in Iraqi industry  

حيـث هـدفت الدراسـة الـى فحـص كفــاءة راس المـال الفكـري فـي شـركات البرمجــة الماليزيـة والمدرجـة فـي السـوق المــالي ، 
) 25(ولتحقيق هـذا الغـرض تـم اختيـار )  UAIC(ال الفكري وذلك من خالل استخدام نموذج القيمة المضافة لرأس الم

حيث تم اسـتخراج متغيـرات حجـم المبيعـات . شركة للبرمجيات واستخدام البيانات المالية لهذه الشركات من اجل تحليلها
هـذه النسـب ، حجم االصول ونسبة المديونية ، نسبة االصول الثابتة الى اجمالي االصول ونسبة التدفقات النقديـة وعالقـة 

ولقـد خلصـت الدراسـة الـى ان نسـبة حجـم . بكفاؤة راس المال الفكري وذلك من خـالل اجـراء تحليـل االنحـدار للبيانـات 
هــي التــي تــؤدي الـى رفــع كفــاءة راس المــال الفكــري لشـركات البرمجــة الماليزيــة ، كمــا تبــين ان العوامــل ) النمــو ( المبيعـات 

ســة الــى ان الســبب فــي ذلــك يعــود الــى ان نمــو المبيعــات يلبــي عوامــل نفســية لــدى االخــرى ذات تــأثير ســلبي وتشــير الدرا
ولقـــد توصـــلت . وذكـــاء فــي عملهـــم " المــوظفين فـــي تحقيـــق ذاتهـــم ورفــع مســـتوى التحـــدي لـــديهم ليصــبحو اكثـــر اجتهـــادا

الـى  –اسـتغالله  عـدم قـدرتها علـى –شركة من العينة ليست كفـؤة فـي تحويـل راس مالهـا الفكـري  20الدراسة ايضا الى ان 
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وأوصـــت الدراســـة انـــه يجـــب علـــى شـــركات البرمجـــة الماليزيـــة القيـــام باســـتغالل راس مالهـــا . قيمـــة مضـــافة او قيمـــة ملموســـة
الفكــري بافضــل صــورة وخصوصــا راس مالهــا البشــري والهيكلــي مــن خــالل تطــوير المهــارات االداريــة واســتقطاب الخبــرات 

    .الجديدة للشركة
 Reporting on intellectual capital: value driver in the: " بعنوان  (Suciu, et al., 2011)دراسة   . 5

Romanian knowledge based society."  
هدفت إلـى  الكشـف عـن أثـر كـل مـن رأس المـال الفكـري، وعمليـات اإلبـداع واالبتكـار كعوامـل ومحركـات أساسـية للتنميـة 

الشـركات، والمجتمعـات، وقـد أجريـت هـذه الدراسـة فـي رومانيـا وقـدمت تحلـيال على المستويين الجزئـي والكلـي لألفـراد، و 
واســتخدمت الدراســة اســتثمار رأس المــال البشــري ).رأس المــال البشــري، رأس المــال الهيكلــي(لقيمــة رأس الفكــري بأبعــاده 

دولــة ) 65(ير صــادرة مــن وأجــرت الدراســة تحلــيال لتقــار . بهــدف خــالل تقيــيم أثــره وعالقتــه بالسياســات التعليميــة الحاضــرة
وقـد أظهــرت النتــائج إلــى . تناولـت دور رأس المــال الفكــري وعمليـات اإلبــداع واالبتكــار كعوامــل ومحركـات أساســية للتنميــة

التأكيــد علـــى وجـــود عالقــة مباشـــرة بـــين أبعــاد رأس المـــال الفكـــري الســيما بعـــد رأس المـــال البشــري واإلنتاجيـــة، حيـــث أن 
بمسـتوى عـال مـن التـدريب يتميــزون بمسـتوى أعلـى مـن اإلبداعيـة فـي العمـل واإلنتاجيـة، وبالتــالي المـوظفين الـذين يتمتعـون 

  .المنافسة
تتميــز هــذه الدراســة بأنهــا قــد عرضــت مفهــوم رأس المــال الفكــري بصــورة كميــة وباالســتعانة بالنمــاذج القياســية، وتــم تطبيقهــا 

متـــازت بــالبنود المتنوعـــة المســتخدمة فـــي بنــاء مؤشـــر االفصـــاح علــى الشـــركات الصــناعية األردنيـــة المســاهمة العامـــة، كمــا ا
ذلـك أن غالبيـة الدراسـات التـي . المحاسبي، باإلضافة إلى ما امتازت به الدراسة من ربط للمتغيـرات، وبنـاء نمـوذج الدراسـة

عـن منهجيـة هـذه تناولت موضوع رأس المال الفكري في الشركات الصناعية فـي بلـدانهم العامـة قـد اتبعـت منهجيـة مختلفـة 
لقيـاس مكونـات رأس المـال الفكـري، والتـي تعتمـد أيضـًا علـى تحديـد مسـتوى VIACTMالدراسة التي تعتمد على نمـوذج 

  .تماد على مؤشر االفصاح المحاسبياالفصاح باالع
  :منهجية الدراسة

كفــاءة رأس المــال كــل مــن  الدراســة المــنهج الوصــفي التحليلــي فــي جمــع واســتخراج البيانــات الالزمــة لقيــاس   تعتمــدإ    
  .الفكري واالفصاحات

  :مجتمع الدراسة
المساهمة العامـة المدرجـة فـي بورصـة عمـان وذلـك حسـب األردنية الشركات الصناعية جميع تكون مجتمع الدراسة من     

  .قطاع فرعي 11شركة صناعية موزعة على  63دليل الشركات من الموقع الرسمي لبورصة عمان والبالغ عددها 
  :ينة الدراسةع

  .شركة لمخالفاتها شروط أختيار العينة 24شركة وذلك بعد أستبعاد  39متلت عينة الدراسة بعدد شركات بلغت ت   
  :ومن ضمن هذه الشروط مايلي

 2016العام ن تكون الشركة متداولة في السوق المالي خالل أ. 
 تتوفر للشركة جميع البيانات الالزمة الحتساب متغيرات الدراسة. 
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 2016العام ال تكون الشركة قد أدمجت أو أوقفت عن التداول خالل أ. 
 ان ال تكون الشركة قد تعرضت لخسائر ألكثر من فترة زمنية، أومهدد بالفشل المالي. 
  من كل عام 12-31أن تنتهي السنة المالية للشركة في. 
  :مصادر جمع البيانات 

ســـــابقة،الدوريات،الكتب،المراجع المتـــــوفرةفى المكتبــــــات،المواقع تـــــم االعتمـــــاد علـــــى الدراســـــات ال: المصـــــادر الثانويـــــة
 .مراكز الدراساتو  اإللكترونية للجامعات، المجالت العلمية،

القـــوائم الماليـــة المنشـــورة للشـــركات الصـــناعية واشـــتملت علـــى المواقـــع االلكترونيـــة والتقـــارير الســـنوية و : المصـــادر األوليـــة
، وذلــك فــي المعلومــات المتعلقــة بمتغيــرات الدراســة المســتقلة والتابعــة ول علــى،للحصــالمدرجــة أســهمها فــي بورصــة عمان

  .2016العام 
  :طرق قياس المتغيرات المستقلة والتابعة

  )االفصاح المحاسبي( المتغير التابع:أوال
، ) 40(وقــد تــم قيــاس هــذا المتغيــر مــن خــالل تحديــد عــدد البنــود التــي تقــوم الشــركة باالفصــاح عنهــا، والبــالغ عــددها  بنــدًا

  :والمعروضة في الجدول التالي
  بنود االفصاحات الخاصة بقياس االفصاح المحاسبي)  1(جدول رقم                                  

 البند المفصح عنه الرقم البند المفصح عنه الرقم
  تقرير رئيس مجلس االدارة  21  قائمة الدخل للعام الحالي  1
  اسماء اعضاء مجلس االدارة 22  ام الحاليالميزانية العمومية للع 2
  اشخاص من حملة االسهم 10-5اسماء اكبر  23  قائمة التدفقات النقدية للعام الحالي 3
  النسب المالية المختلفة 24  قائمة التغير في حقوق الملكية للعام الحالي 4
  وام ماضيةاع 5ملخص عن النسب المالية عن  25  تقرير مدقق الحسابات للعام الحالي 5
  سهولة الحصول على المؤشرات المالية للشركة  26  التقارير الدورية للعام الحالي 6
  معلومات عن حملة االسهم 27  مالحظات عن القوائم المالية للعام الحالي 7
  تقارير عن المسؤولية االجتماعية 28  نسخة عن القوائم المالية باللغة االنجليزية 8
  عنوان الشركة 29  الماضي قائمة الدخل للعام 9

  توقيع المدير التنفيذي على التقارير 30  بللغة االنجليزية webصفحة  10
  اجتماعات مجلس االدارة 31  السياسات المحاسبية 11
  رابط للوصول الى سوق عمان المالي من خالل الشركة 32  الميزانية العمومية لالعوام الماضية 12
  معلومات عن مشاريع الشركة 33  لالعوام الماضيةقائمة التدفقات النقدية  13
  اسعار االسهم التاريخية 34  التقارير الدورية لالعوام الماضية 14
  مستجدات بيئة العمل  35  تقرير مدقق الحسابات لالعوام الماضية 15
  المستثمرينارقام هواتف خاصة بادارة العالقات مع  36  مالحظات عن القوائم المالية لالعوام الماضية 16
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  خرائط السعار االسهم 37  معلومات عن توزيعات االرباح 17
  معلومات عن الموظفين 38  تحليالت عن المخاطر الرئيسية للشركة 18
  المبيعات االسبوعية او الشهرية للشركة او معلومات تشغيلية 39  معلومات عامة عن الشركة 19
  قائمة التغيرات في حقوق الملكية لالعوام السابقة 40  تقارير االدارة التحليلية للعام الحالي 20

  المواقع اإللكترونية والتقارير السنوية للشركات عينة الدراسة: المصدر
  :وتم تحديد مستوى االفصاح المحاسبي، باالعتماد على مؤشر االفصاح، الذي يحسب على النحو التالي

  %100*ميع البنود ج/عدد البنود المفصح عنها= مستوى االفصاح المحاسبي 
 كفاءة رأس المال الفكري:  مستقلةال اتالمتغير 

  .يتمثل المتغير التابع في الدراسة بالقيمة المضافة لرأس المال الفكري و مكوناته
، بتطوير مؤشر يسمح بقياس رأس المال الفكري بطريقة غير مباشرة مـن خـالل المسـاهمة التـي )Pulic ,1998(لقد قام 

ـــركة يعــرفيمنحهــا لخلــق قيمــ ـــافة  ة مضــافة للشـــ  VAIC(Value Added(لــرأس المــال الفكــري بمعامــل القيمــة المضـ

Intellectual Capital Coefficient  الفكـري، والهيكلـي،  والمــادي(وهـي القيمـة المتولــدة مـن كفـاءة رأس المــال( ،
، (Nazari,2010)، و(Puntillo,2009)وقد إعتمد على هذه الطريقة عـدد كبيـر مـن البـاحثين فـي دراسـاتهم مثـل دراسـة 

، والتـي يمكـن (Zhang, 2014)، و (Clarke et al,2010) ، و)Nogueira,et al ,2010)(، )Whiting,2011و
  :تفصيلها من خالل الخطوات التالية 

ى هــي حســاب قــدرة الشــركة علـى خلــق قيمــة مضــافة، وبمعنــى أخــر مـا مــدى قــدرة جميــع مــوارد الشــركة علــ:الخطـوة األولــي 
  : على النحو التالي VA(Value Added( للشركة خلق قيمة مضافة،  ويتم حساب إجمالى القيمة المضافة

VA = OUT – INP  
  :حيث 

VA     =القيمة المضافة للشركة.  
OUT  =مخرجات الشركة وتتكون من دخل العمليات التشغيلية للشركة.  
INP    =غيلية عـدا مصـاريف األجـور والرواتـب التـي ال تعتبـر تكـاليف مدخالت الشركة وتتكـون مـن جميـع التكـاليف التشـ

  .لهذا الغرض
، )HC( Human Capital ورأس المال البشـري) VA(هي تقدير العالقة بين إجمالى القيمة المضافة : الخطوة الثانية 

خر ما مقدار خلق القيمة المضافة نتيجة)HCE(من خالل قياس كفاءة رأس المال البشري  إسـتثمار وحـدة نقديـة  ، بمعنى َا
  :واحدة فى الموارد البشرية،  وتقاس كما يأتي

HCE = VA/HC  
  :حيث 

HCE    =كفاءة رأس المال البشري.  
VA       =القيمة المضافة للشركة.  
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HC      =  إجمالي الرواتب واألجور للشركة (قيمة رأس المال البشري  . (  
 Structural Capital ورأس المـال الهيكلـي) VA(جمـالي القيمـة المضـافة هـي إليجـاد العالقـة بـين إ: الخطـوة الثالثـة 

)SC(من خالل قياس كفاءة رأس المال الهيكلـي ، )SCE( خـر مـا مقـدار خلـق القيمـة المضـافة نتيجـة اإلسـتثمار ، بمعنـى َا
  :   يحسب رأس المال الهيكلي كما يلي) Pulic ,1998(فى رأس المال الهيكلي، فوفقا لدراسة 

SC = VA – HC  
  :حيث

 SC  = قيمة رأس المال الهيكلي   .  
VA   = القيمة المضافة للشركة.  
HC   =قيمة رأس المال البشري .  

وهذه المعادلة تشير إلى أن رأس المال الهيكلي ليس مؤشر مستقل وإنه يعتمد علـى مسـاهمة رأس المـال البشـري فـي خلـق 
ل البشـــري فـــي خلـــق القيمـــة المضـــافة كلمـــا قلـــت مســـاهمة رأس المـــال القيمـــة المضـــافة، فكلمـــا زادت مســـاهمة رأس المـــا

  :على النحو التالي) SCE(الهيكلي في خلق القيمة المضافة، وبالتالي يتم حساب كفاءة رأس المال الهيكلي 
SCE = SC / VA                                                     

 :حيث 
SCE =    كفاءة رأس المال الهيكلي .  

SC     = قيمة رأس المال الهيكلي   .  
VA   =القيمة المضافة للشركة.  

 Relational Capital عالئقـيورأس المـال ال) VA(هـي تقـدير العالقـة بـين إجمـالى القيمـة المضــافة :  رابعـةالخطـوة ال

)RC(عالئقي ، من خالل قياس كفاءة رأس المال ال)الزبوني( )RCE(خر ما مقدار خلق القيمـة المضـافة نتيجـة  ، بمعنى َا
  :،  وتقاس كما يأتي العالقات مع العمالءإستثمار وحدة نقدية واحدة فى 

HCE = VA/RC  
  :حيث 
RCE      =كفاءة رأس المال العالئقي. 

VA   =  القيمة المضافة للشركة.  
RC     =مصاريف الدعاية واالعالن وخدمة العمالءإجمالي (عالئقيقيمة رأس المال ال  . (  

  :نتائج التحليل االحصائي
فيمـا يلــي عـرض لنتــائج تحليــل البيانـات الخاصــة بمتغيـرات نمــوذج الدراســة، وهـي االفصــاح المحاسـبي، وكفــاءة رأس المــال 

  .الفكري، كما يعرض نتائج اختبار فرضية الدراسة الرئيسة والفرضيات المتفرعة عنها
  وصف المتغير التابع: أوالً 

  :وصف االفصاح المحاسبي
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م قيــاس هــذا المتغيــر باالعتمــاد علــى مجموعــة مــن البنــود المفصــح عنهــا مــن قبــل الشــركات الصــناعية األردنيــة المســاهمة تــ
  :العامة، حيث تم استخدام النسب المئوية وعلى النحو التالي

  وصف االفصاح المحاسبي في الشركات الصناعية األردنية المساهمة العامة)  2(جدول 

 اسبياالفصاح المح  المقياس
  69.5  المتوسط الحسابي
  26.1  االنحراف المعياري

  95.0  القيمة العليا
  22.5  القيمة الدنيا

أن المتوسـط الحسـابي لمسـتوى االفصـاح المحاسـبي فـي الشـركات الصـناعية األردنيـة المسـاهمة ) 2( يالحظ مـن الجـدول 
ــانحراف معيــاري %)69.5(العامــة بلــغ  ، فــي %)95.0(ر مشــاهدة تــم تســجيلها ، كمــا بلغــت قيمــة أكبــ%)26.1(، وب

  %). 22.5(حين كانت قيمة أقل مشاهدة 
، وباالعتمـــاد علــى قيمــة االنحـــراف %)70(وتشــير قيمــة المتوســط الحســـابي إلــى أن مســتوى االفصـــاح العــام اقتــرب مــن 

ا قــد يعــود وهــذ. المعيــاري والقــيم القصــوى، نجــد أن هنالــك تبــاين واضــح بــين الشــركات فــي مســتوى االفصــاح المحاســبي
السـباب كثيــرة تتعلــق بالشــركة، كمـا يعــود الهتمــام اإلدارة بتقــديم المعلومــات لمتخـذي القــرارات باالعتمــاد علــى المعلومــات 

  .المحاسبية، مما يجعل هنالك اختالف في المحتوى المعلوماتي المقدم لمستخدمي المعلومات المحاسبية بشكل عام
  وصف المتغير المستقل: ثانياً 

ل المتغير المستقل بأبعاد كفاءة رأس المال الفكري، وهي كفـاءة رأس المـال البشـري، وكفـاءة رأس المـال الهيكلـي، وقد تمث
  :وكفاءة رأس المال العالئقي، وقد تم وصغ هذه األبعاد على النحو التالي

  كفاءة رأس المال البشري
  نية المساهمة العامةوصف كفاءة رأس المال البشري في الشركات الصناعية األرد)  3(جدول 

 كفاءة رأس المال البشري  المقياس
  3.21  المتوسط الحسابي
  1.68  االنحراف المعياري

  6.97  القيمة العليا
  1.00  القيمة الدنيا
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أن المتوسط العام لكفاءة رأس المال البشري في الشركات الصناعية األردنية )  3(يالحظ من الجدول   
، في )6.97(، كما بلغت قيمة أكبر مشاهدة تم تسجيلها )1.68(، وبانحراف معياري )3.21(المساهمة العامة بلغ 

  ). 1.00(حين كانت قيمة أقل مشاهدة 
وتشير قيمة المتوسط الحسابي إلى أن إلى أن كل دينار تم انفاقه على الموارد البشرية في الشركات الصناعية ساهم في 

ر القيم القصوى إلى وجود اختالف بين الشركات في مساهمة رأس المال دينار، كما تشي) 3.21(قيمة مضافة مقدارها 
البشري في اضافة قيمة لدى الشركات الصناعية، وهذا قد يعود إلى اختالف في سياسات الموارد البشرية في الشركات 

  .المبحوثة
  كفاءة رأس المال الهيكلي

  العامة ية األردنية المساهمةوصف كفاءة رأس المال الهيكلي في الشركات الصناع)  3(جدول 
 كفاءة رأس المال الهيكلي  المقياس

  0.54  المتوسط الحسابي
  0.23  االنحراف المعياري

  0.85  القيمة العليا
  0.01  القيمة الدنيا

أن المتوسط العام لكفـاءة رأس المـال الهيكلـي فـي الشـركات الصـناعية األردنيـة المسـاهمة العامـة ) 3( يالحظ من الجدول 
، في حـين كانـت قيمـة أقـل )0.85(، كما بلغت قيمة أكبر مشاهدة تم تسجيلها )0.23(، وبانحراف معياري )0.54(بلغ 

  ). 0.01(مشاهدة 
وتشـير قيمــة المتوسـط الحســابي إلـى أن كــل دينـار تــم انفاقــه علـى المخــازن غيـر البشــرية فـي الشــركات الصـناعية ســاهم فــي 

كمل تشـير القـيم القصـوى إلـى وجـود اخـتالف بـين الشـركات فـي مسـاهمة رأس المـال دينار،  ) 0.54(قيمة مضافة مقدارها 
الهيكلــي فــي اضــافة قيمــة لــدى الشــركات الصــناعية، وهــذا قــد يعــود إلــى اخــتالف فــي اهتمــام االدارات بقواعــد البيانـــات 

  .والهياكل التنظيمية واالستراتيجيات والسياسات المتبعة في الشركات المبحوثة
  المال العالئقيكفاءة رأس 

  وصف كفاءة رأس المال العالئقي في الشركات الصناعية األردنية المساهمة العامة) 4( جدول 
 كفاءة رأس المال العالئقي  المقياس

  8.70  المتوسط الحسابي
  10.54  االنحراف المعياري

  46.70  القيمة العليا
  0.44  القيمة الدنيا
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عام لكفـاءة رأس المـال العالئقـي فـي الشـركات الصـناعية األردنيـة المسـاهمة العامـة أن المتوسط ال) 4( يالحظ من الجدول 
، فـي حـين كانـت قيمـة )46.70(، كما بلغت قيمة أكبر مشاهدة تـم تسـجيلها )10.54(، وبانحراف معياري )8.70(بلغ 

ـــــى ادارة). 0.44(أقـــــل مشـــــاهدة  ـــــم انفاقـــــه عل ـــــار ت ـــــى أن كـــــل دين العالقـــــات مـــــع  وتشـــــير قيمـــــة المتوســـــط الحســـــابي إل
دينـار، كمـل يشـير االنحـراف المعيـاري، ) 8.70(العمالءوالموردين في الشركات الصـناعية سـاهم فـي قيمـة مضـافة مقـدارها 

والقـــيم القصـــوى إلـــى وجـــود اخـــتالف بـــين الشـــركات فـــي مســـاهمة رأس المـــال العالئقـــي فـــي اضـــافة قيمـــة لـــدى الشـــركات 
لشـركات فـي إدارة العالقـات مـع العمـالء والمـوردين، ومسـتوى تقيـيم االطـراف الصناعية، وهذا قد يعود إلى اختالف قـدرة ا

  .في البيئة الخارجية ألعمال الشركة
  :المستخدمة اإلحصائية لألساليب الدراسة نموذج مالئمة

خطــي رتبــاط القــد تــم اختبــار االفمــة بيانــات الدراســة لتحليــل االنحــدار الخطــي واالختبــارات المعلميــة، ءالختبــار مــدى مال
  :واالرتباط الذاتي، وذلك على النحو التالي المتعدد

  Multicollinearityاختبار االرتباط الخطي المتعدد ـ 
 R2وتشير هذه الظـاهرة إلـى وجـود ارتبـاط خطـي شـبه تـام بـين متغيـرين أو أكثـر، يعمـل علـى تضـخيم قيمـة معامـل التحديـد 

امــل ارتبــاط بيرســون، وقيمــة معامــل تضــخم التبــاين عنــد كــل متغيــر ويجعلــه أكبــر مــن قيمتــه الفعليــة، ولهــذا تــم احتســاب مع
  :حسب الفرضية التي يتم اختبارها، وقد كانت النتائج كما يلي

  مصفوفة االرتباط للمتغيرات المستقلة): 5(الجدول 
 كفاءة رأس المال العالئقي  كفاءة رأس المال الهيكلي  كفاءة رأس المال البشري  المتغير

  1.000  ل البشريكفاءة رأس الما
 

 1.000  **0.782  كفاءة رأس المال الهيكلي
 1.000 **0.653 **0.834  كفاءة رأس المال العالئقي

  0.01عند مستوى داللة (**)     
) كفــاءة رأس المــال البشــري(بــين المتغيــرين ) 0.834(أن أعلــى ارتبــاط بــين المتغيــرات المســتقلة هــو ) 5(يبــين الجــدول 

يدل على وجـود ظـاهرة االرتبـاط الخطـي المتعـدد بـين المتغيـرات المسـتقلة، حيـث قد ، وهذا )العالئقيكفاءة رأس المال (و
عتبــر مؤشــرًا علــى أن العينــة تعــاني مــن مشــكلة االرتبــاط الخطــي العــالي المتعــدد ت، (0.80)تزيــد عــنأن قــيم معامــل االرتبــاط 

  .(Guajarati, 2004, 359)للمتغيرات المستقلة 
 Variance Inflationالعينـة مـن مشـكلة االرتبـاط المتعـدد، تـم احتسـاب معامـل تضـخم التبـاين  وللتأكيد مـن خلـو

Factor (VIF)  عنـــد أبعـــاد المتغيـــر المســـتقل للتأكـــد مـــن عـــدم وجـــود ارتبـــاط خطـــي متعـــدد بـــين جميـــع المتغيـــرات
  :المستقلة، وكانت النتائج كما يلي
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  ن المتغيرات المستقلةنتائج اختبار االرتباط المتعدد بي): 6(الجدول 
  VIF Toleranceمعامل تضخم التباين   المتغير

 0.207 4.842  كفاءة رأس المال البشري
 0.388 2.575  كفاءة رأس المال الهيكلي
 0.305 3.278  كفاءة رأس المال العالئقي

، كمــا كانــت قيمــة 10د وأقــل مــن العــد 1أن قــيم معامــل تضــخم التبــاين كانــت جميعهــا أكبــر مــن العــدد ) 6(يبــين الجــدول 
Tolerance   ممــا يؤكـــد عــدم وجــود مشـــكلة االرتبــاط الخطــي المتعـــدد بــين جميــع متغيـــرات  1و 0.1 محصــورة بــين

  .(Gujarati, 2004, 253)الدراسة المستقلة 
    Autocorrelationاختبار االرتباط الذاتي

تعـرف بوجـود ارتبـاط بـين حـدود الخطـأ العشـوائي فـي من شروط االنحدار خلو البيانات من مشكلة االرتبـاط الـذاتي، والتـي 
، وبالتــالي ضـعف قــدرة estimated parametersنمـوذج االنحـدار، ممــا ينـتج عنـه تحيــز فـي قيمــة المعلمـات المقـدرة 

ــتم التأكــد مــن ذلــك بــاجراء اختبــار. النمــوذج علــى التنبــؤ الــذي يعــد األكثــر شــيوعًا   (Durbin-Watson Test)وي
، وتتــ ويــتم رفــض وجــود ظــاهرة االرتبــاط الــذاتي إذا كانــت قيمــة ). 4و  0(راوح قيمــة هــذا االختبــار بــين العــددين واســتخدامًا

(D-W)  أو يقتـــرب منـــه2تســـاوي العـــدد ، .(Gujarati, 2004)  والجـــدول التـــالي يبـــين نتـــائج اختبـــار(Durbin-
Watson Test) لفرضيات الدراسة، كما يلي:  

  رتباط الذاتياختبار مشكلة اال: )7(جدول رقم 
 النتيجة المحسوبة D-Wقيمة  الفرضية
H01 2.116 اليوجد ارتباط ذاتي 
H02  1.640 اليوجد ارتباط ذاتي 
H03 1.939 اليوجد ارتباط ذاتي 

H0  1.899 اليوجد ارتباط ذاتي 
لبيانــات مــن ، ممــا يشــير لخلــو ا2للمتغيــرات فــي الفرضــيات المــذكورة جميعهــا تقتــرب مــن العــدد  D-Wنالحــظ ان قــيم 

 .مشكلة االرتباط الذاتي أي عدم وجود ارتباط بين حدود الخطأ العشوائي في نموذج االنحدار
  :الدراسة فرضيات ختبارا

الرئيســية لتحليــل اإلنحــدار الخطــي  ةفــي هــذا الجــزء مــن الدراســة نســتعرض اختبــار الفرضــيات، حيــث تــم اخضــاع الفرضــي
حــين تــم إخضــاع الفرضــيات المتفرعــة مــن الفرضــية الرئيســية لتحليــل  ، فــيMultiple linear regressionالمتعــدد 

  :،وقد كانت النتائج كما يليSimple linear regressionاالنحدار الخطي البسيط 
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   :الفرضية الرئيسية
ال كفـاءة رأس المـ(بعـاد كفـاءة  رأس المـال الفكـري أل) α ≥ 0.05(ال يوجـد تـأثير ذو داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى معنويـة

في االفصاح المحاسبي فـي الشـركات الصـناعية األردنيـة ) البشري، وكفاءة رأس المال الهيكلي، وكفاءة رأس المال العالئقي
  .المساهمة العامة

والختبار الفرضيات المتفرعة من الفرضية الرئيسية األولى، تـم تطبيـق تحليـل االنحـدار الخطـي البسـيط، وكانـت النتـائج كمـا 
  :يلي

H01 د تــأثير ذو داللــة إحصــائية عنــد مســتوى معنويــةال يوجــ )α ≤ 0.05 (كفــاءة رأس المــال البشــري فــي االفصــاح ل
  .المحاسبي في الشركات الصناعية األردنية المساهمة العامة

  في االفصاح المحاسبي) كفاءة رأس المال البشري(نتائج اختبار أثر *): 8(الجدول 

 المتغير التابع

  ملخص النموذج
Model Summery 

  تحليل التباين
ANOVA 

  جدول المعامالت
Coeffecient 

r 
  معامل االرتباط

r2  
 معامل التحديد

F 
  المحسوبة

Sig F* 
  مستوى
  الداللة

الخطـــــــــــــــــــأ   B  البيان
  المعياري

T 
  المحسوبة

Sig t* 
  مستوى
  الداللة

االفصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح 
كفــــــــــــــــــــــاءة رأس  0.000 57.384 0.614 0.784 المحاسبي

 0.000  7.575  0.016  0.122 المال البشري

  (α ≤ 0.05)يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى  *
) كفـاءة رأس المـال البشـري(، وهذا يعني أن هناك عالقة موجبة بـين بعـد (r = 0.784)أن قيمة ) 8(تشير نتائج الجدول 

قــد ) مــال البشــريرأس ال(، وهــذا يعنــي أن بعــد (r2=0.614)ويتبــين أن قيمــة معامــل التحديــد . )االفصــاح المحاســبي(و
 (F)كمـا يتبــين أن قيمــة .، مـع بقـاء العوامـل األخـرى ثابتـة)االفصاح المحاسبي(من التباين في %) 61.4(فّسر ما مقداره 

كمـا  .(α≤0.05)وهـذا يؤكـد معنويـة االنحـدار عنـد مسـتوى  (Sig = 0.000)عنــد مستــوى ثقـة) 57.384(قد بلغـت 
 (Sig = 0.000)عنـد مسـتوى ثقـة  (t= 7.575)قيمـة  كانـتو  (B= 0.122) يتبـين مـن جـدول المعـامالت أن قيمـة

وبنـاء علـى مـا سـبق، نـرفض الفرضـية العدميـة األولـى ونقبـل الفرضـية  .(α ≤ 0.05)وهذه تؤكد معنوية المعامل عند مستوى
  :الفرعية البديلة القائلة

أس المـال البشـري فـي االفصـاح المحاسـبي فـي كفـاءة ر ل) α ≤ 0.05( يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى معنويـة"
  "الشركات الصناعية األردنية المساهمة العامة

  :ويمكن كتابة النموذج القياسي لهذه الفرضية على النحو اآلتي
AD = a1 + 0.122HCE + e1  

H02 ال يوجــد تــأثير ذو داللــة إحصــائية عنــد مســتوى معنويــة )α ≤ 0.05 (الفصــاح كفــاءة رأس المــال الهيكلــي فــي ال
  .المحاسبي في الشركات الصناعية األردنية المساهمة العامة
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  في االفصاح المحاسبي) كفاءة رأس المال الهيكلي(نتائج اختبار أثر *): 9(الجدول 

 المتغير التابع

  ملخص النموذج
Model Summery 

  تحليل التباين
ANOVA 

  جدول المعامالت
Coeffecient 

r 
  معامل االرتباط

r2  
 التحديدمعامل 

F 
المحســـــــــو 

  بة

Sig F* 
  مستوى
  الداللة

  الخطأ المعياري  B  البيان
T 

المحســـــــو 
  بة

Sig t* 
  مستوى
  الداللة

 0.000  8.806  0.098  0.866 كفاءة رأس المال الهيكلي 0.000 77.542 0.683 0.826 االفصاح المحاسبي

  (α ≤ 0.05)يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى  *
كفــاءة رأس المـــال (، وهــذا يعنــي أن هنــاك عالقـــة موجبــة بــين بعــد (r = 0.826)أن قيمــة ) 9(جــدول تشــير نتــائج ال

رأس المـــال (، وهـــذا يعنـــي أن بعـــد (r2=0.683)ويتبـــين أن قيمـــة معامـــل التحديـــد . )االفصـــاح المحاســـبي(و) الهيكلـــي
كمـا يتبــين .بقـاء العوامـل األخـرى ثابتـة، مـع )االفصـاح المحاسـبي(من التباين فـي %) 68.3(قد فّسر ما مقداره ) الهيكلي

ـــد مستـــوى ثقــة) 77.542(قــد بلغـــت  (F)أن قيمـــة  وهــذا يؤكــد معنويــة االنحــدار عنــد مســتوى  (Sig = 0.000)عنـ
(α≤0.05).  مـا يتبـين مـن جـدول المعـامالت أن قيمـةك (B= 0.866)  قيمـة  كانـتو(t= 8.806)  عنـد مسـتوى ثقـة

(Sig = 0.000) ة المعامـل عنـد مسـتوىوهـذه تؤكـد معنويـ(α ≤ 0.05). وبنـاء علـى مـا سـبق، نـرفض الفرضـية العدميـة
كفـاءة ل) α ≤ 0.05( يوجـد تـأثير ذو داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى معنويـة" :ونقبـل الفرضـية الفرعيـة البديلـة القائلـة ثانيـةال

  "العامةرأس المال الهيكلي في االفصاح المحاسبي في الشركات الصناعية األردنية المساهمة 
  :ويمكن كتابة النموذج القياسي لهذه الفرضية على النحو اآلتي

AD = a2 + 0.866SCE + e2  
H03 ال يوجــد تــأثير ذو داللــة إحصــائية عنــد مســتوى معنويــة )α ≤ 0.05 (كفــاءة رأس المــال العالئقــي فــي االفصــاح ل

  .المحاسبي في الشركات الصناعية األردنية المساهمة العامة
  في االفصاح المحاسبي) كفاءة رأس المال العالئقي(نتائج اختبار أثر *: )10(الجدول 

 المتغير التابع

  ملخص النموذج
Model Summery 

  تحليل التباين
ANOVA 

  جدول المعامالت
Coeffecient 

r 
معامـــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

  االرتباط

r2  
معامـــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

 التحديد

F 
المحســـــــــو 

  بة

Sig 
F* 

  مستوى
  الداللة

الخطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ   B  البيان
  المعياري

T 
المحســـــــو 

  بة

Sig t* 
  مستوى
  الداللة

االفصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح 
كفــــــــــــــــــاءة رأس المــــــــــــــــــال  0.000 17.696 0.330 0.574 المحاسبي

 0.000  4.207  0.003  0.014 العالئقي

  (α ≤ 0.05)يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى  *
ــ(، وهــذا يعنــي أن هنــاك عالقــة موجبــة بــين بعــد (r = 0.574)أن قيمــة ) 10(تشــير نتــائج الجــدول  اءة رأس المــال كف

ـــي أن بعـــد (r2=0.330)ويتبـــين أن قيمـــة معامـــل التحديـــد . )االفصـــاح المحاســـبي(و) العالئقـــي رأس المـــال (، وهـــذا يعن
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كمـا يتبــين .، مـع بقـاء العوامـل األخـرى ثابتـة)االفصـاح المحاسـبي(من التباين فـي %) 33.0(قد فّسر ما مقداره ) العالئقي
ـــد مستـــوى ثقــةع) 17.696(قــد بلغـــت  (F)أن قيمـــة  وهــذا يؤكــد معنويــة االنحــدار عنــد مســتوى  (Sig = 0.000)نـ

(α≤0.05). كمـا يتبـين مـن جـدول المعـامالت أن قيمـة (B= 0.014)  قيمـة  كانـتو(t= 4.207)  عنـد مسـتوى ثقـة
(Sig = 0.000) وهـذه تؤكـد معنويـة المعامـل عنـد مسـتوى(α ≤ 0.05).  بنـاء علـى مـا سـبق، نـرفض الفرضـية العدميـةو 

كفـاءة ل) α ≤ 0.05( يوجـد تـأثير ذو داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى معنويـة" :ونقبـل الفرضـية الفرعيـة البديلـة القائلـة ثالثـةال
  "رأس المال العالئقي في االفصاح المحاسبي في الشركات الصناعية األردنية المساهمة العامة

  :ويمكن كتابة النموذج القياسي لهذه الفرضية على النحو اآلتي
AD = a3 + 0.014RCE + e3 

  :والختبار الفرضية الرئيسية، تم استخدام تحليل االنحدار الخطي المتعدد، وكانت النتائج كما يلي
  أبعاد كفاءة رأس المال الفكري في االفصاح المحاسبينتائج اختبار أثر *): 11(الجدول 

  
  المتغير التابع

  ملخص النموذج
Model 

Summery 

  تحليل التباين
ANOVA 

  جدول المعامالت
Coeffecient 

R 
معامـــــــــــــــــــــــــــــل 

  االرتباط

R2  
معامـــــــــــــــــــــل 

  التحديد

F  
 B  البيان Sig F  المحسوبة

الخطـــــــــــــــــــــــــــــــأ 
 T  Sig t  المعياري

االفصـــــــــــــــــــــــــــــاح 
 0.000 34.482 0.753 0.868  المحاسبي

 0.004 3.049 0.029 0.089  كفاءة رأس المال البشري
 0.000 4.018 0.143 0.576  كفاءة رأس المال الهيكلي
 0.099 1.697 0.004 0.006 كفاءة رأس المال العالئقي

  (α ≤ 0.05)يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى  *
يشــير إلــى العالقــة بــين المتغيــرات المســتقلة والمتغيــر (R = 0.868) أن معامــل االرتبــاط ) 11( تشـير نتــائج الجــدول 

هـو أثـر ) االفصـاح المحاسـبي(علـى المتغيـر التـابع ) اد كفاءة رأس المال الفكـريابع(التابع، كما أن أثر المتغيرات المستقلة 
وهـو أقـل مـن  (Sig = 0.000)، وبمسـتوى داللـة )34.482(المحسـوبة هـي  Fذو داللـة إحصـائية، حيـث كانـت قيمـة 

فصــاح اال(مــن التبـاين فـي %) 75.3(وهــي تشـير إلـى أن  (R2= 0.753)، حيـث ظهـر أن قيمـة معامــل التحديـد0.05
  .مجتمعة) كفاءة رأس المال الفكري(يمكن تفسيره من خالل التباين في ) المحاسبي

عنـده  tوأن قيمـة  (0.089)قـد بلغـت ) كفـاءة رأس المـال البشـري(عند بعـد  Bأما جدول المعامالت فقد أظهر أن قيمة 
كفـاءة (عنـد بعـد  Bأمـا قيمـة . ي، مما يشير إلى أن أثر هـذا البعـد معنـو (Sig=0.004)، وبمستوى داللة )3.049(هي 

، ممـا (Sig = 0.000)، وبمسـتوى داللــة )4.018(عنـده هـي  tوأن قيمـة  (0.576)قـد بلغـت ) رأس المـال الهيكلـي
عنــده  tوقيمـــة  (0.006))كفـاءة رأس المــال العالئقـي(عنـد بعــد  Bوقـد بلغــت قيمــة . يشـير إلــى أن أثـر هــذا البعـد معنــوي

وبنـــــــاء علـــــــى مـــــــا ســـــــبق،    .معنويغير  ، مما يشير إلى أن أثر هذا البعد(Sig=0.099)، وبمستوى داللة)1.697(هي 
  :نرفض الفرضية العدمية الرئيسية ونقبل الفرضية البديلة القائلة
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كفـاءة رأس المـال (بعـاد كفـاءة  رأس المـال الفكـري أل) α ≤ 0.05( يوجـد تـأثير ذو داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى معنويـة"
المحاسبي فـي الشـركات الصـناعية األردنيـة  اإلفصاحفي ) س المال الهيكلي، وكفاءة رأس المال العالئقيالبشري، وكفاءة رأ

  :ويمكن كتابة النموذج القياسي لهذه الفرضية على النحو اآلتي" المساهمة العامة
AD = a0 + 0.089HCE + 0.576SCE + 0.006RCE + e  

، وقـد سـاهم كـل مـن رأس وتشير نتائج الفرضية الرئيسة إلى أن أثر أبعا د القيمة المضافة لرأس المال الفكري كان أثرًا معنويًا
المــال البشــري ورأس المــال الهيكلــي فــي هــذا األثــر، فــي حــين لــم يظهــر األثــر المعنــوي لــرأس المــال العالئقــي وذلــك عنــد 

زيـادة مسـتوى اإلفصـاح المحاسـبي، دراسة أثـر األبعـاد مجتمعـة، ممـا ال ينفـي أثـر كفـاءة رأس المـال العالئقـي ومسـاهمته فـي 
  .إال أن نتائج الفرضية تلغي أثره بوجود كل من رأس المال البشري ورأس المال الهيكلي

ولبيــان أي مــن أبعــاد كفــاءة رأس المــال الفكــري، كــان لــه األثــر األبــرز فــي االفصــاح المحاســبي، تــم اجــراء تحليــل االنحــدار 
  :لنتائج على النحو التالي، وكانت اstepwise regressionالتدريجي 

  نتائج تحليل االنحدار المتدرج للفرضية الرئيسية( ) جدول 

  tقيمة   B  االفصاح المحاسبي  النموذج
  المحسوبة

Sig* 
  مستوى الداللة

R2 
معامــــــــــــــــــــل 

 التحديد

F  
  المحسوبة

Sig* 
  مستوى
  الداللة

 0.000 77.542 0.683  0.000 8.806 0.866  كفاءة رأس المال الهيكلي  األول

  الثاني
 0.000 3.910 0.576  كفاءة رأس المال الهيكلي

0.732 47.721 0.000 
 0.016 2.522 0.055 كفاءة رأس المال البشري

  (α ≤ 0.05)يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى 
أبعـاد كفـاءة رأس المـال تبين نتائج تحليل االنحدار التـدريجي ترتيـب دخـول المتغيـرات فـي نمـوذج االنحدارالـذي يمثـل أثـر 

جــاء فــي المرتبــة األولــى، وفســر مــا نســبته ) كفــاءة رأس المــال الهيكلــي(الفكــري فــي االفصــاح المحاســبي، حيــث تبــين أن 
فـــي ) كفـــاءة رأس المـــال البشـــري(، وعنـــد اضـــافة بعـــد )االفصـــاح المحاســـبي(مـــن التبـــاين فـــي المتغيـــر التـــابع %) 68.3(

كمــا تبــين أن أثــر المتغيــرين كــان أثــرًا معنويــًا عنــد مســتوى %). 73.2(فســير لتصــل إلــى النمــوذج الثــاني، ارتفعــت نســبة الت
  .من نماذج تحليل االنحدار المتدرج) كفاءة رأس المال العالئقي(كما تم استثناء . 0.016داللة أقل من 
  :االستنتاجات

  :ج التاليةباالعتماد على تحليل البيانات واختبار الفرضيات، فقد تم التوصل إلى النتائ .1
تقــوم الشــركات الصــناعية األردنيــة المســاهمة العامــة باالفصــاح المحاســبي، وبنســبة مرتفعــة، كمــا أن الشــركات الصــناعية  .2

 .تتباين فيما بينها من حيث مستوى االفصاح المحاسبي
ل علـى أن مـردود أظهرت نتائج الدراسة ارتفاع معدل كفاءة رأس المال البشري لدى الشركات الصناعية األردنية، مـا يـد .3

االســتثمار فــي رأس المــال البشــري لــدى الشــركات يفــوق مقــدار مــا تــم اســتثماره فــي هــذا المــورد، ووهــذا يشــير إلــى ســعي 
الشــركات الصــناعيةإلى اســتثمار القــدرات والمعــارف والمهــارات لــدى األفــراد العــاملين لديــه وتوجيههــا نحــو تحقيــق أهــداف 
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كافــآت لهـم ومــنحهم الرواتـب المناسـبة لمــا يقدمونـه مــن خـدمات ومـا يقومــون بـه مــن الشـركة مـن خــالل تـوفير الحـوافز والم
  .  أعمال

أظهــرت نتــائج الدراســة انخفــاض معــدل كفــاءة رأس المــال الهيكلــي لدىالشــركات الصــناعية األردنيــة، مــا يــدل علــى أن  .4
اسـتثماره فـي هـذا المـورد، ولعـل هـذا مردود االستثمار في رأس المال الهيكلي لم يصل إلى مستوى أن يسـترد مقـدار مـا تـم 

عائد إلى وجود ضعف لدىالشركات الصناعية األردنيةفي تحسين طـرق وأسـاليب عملياتهـا فـي تقـديم المنتجـات، مـن خـالل 
االســتثمار فــي عمليــات البحــث والتطــوير والســعي للتجديــد ومواكبــة التقــدم والتطــور ممــا يحقــق لــه ميــزة تنافســية تســهم فــي 

 .أدائه دفعه نحو تحسين
أظهرت نتائج الدراسة ارتفاع معدل كفاءة رأس المال الزبوني لدى الشركات الصـناعية األردنيـة، مـا يـدل علـى أن مـردود  .5

االسـتثمار فـي رأس المـال الزبـوني لـدى الشـركات يفــوق مقـدار مـا تـم اسـتثماره فـي هــذا المـورد، ولعـل هـذا عائـد إلـى كفــاءة 
افظـــة علـــى عمالئهـــا واســـتقطاب شـــرائح متعـــددة مـــنهم مـــن خـــالل إجـــراء التحســـين الشـــركات الصـــناعية األردنيـــة فـــي المح

والتطوير على عملياته ومنتجاتها، وتقديم كل ما يتناسب مع رغباتهم ويتوافق مع احتياجاتهم وإيصال المنتج لهـم مـن خـالل 
 .  الترويجالمناسب، واإلعالن عنه لدى وسائل اإلعالم المختلفة

لفرضـــيات المتفرعــة عـــن فرضـــية الدراســـة الرئيســـية، وجــود األثـــر المعنـــوي مكونـــات رأس المـــال أظهــرت نتـــائج اختبـــار ا .6
علـى مسـتوى االفصـاح لـدى ) كفاءة رأس المال البشري،  رأس راس المال الهيكيلي،  رأس رأس المال العالقاتي (الفكري 

 .الشركات الصناعية األردنية، وذلك عند دراسة أثر كل منها منفرداً 
رأس المـال (تـائج اختبـار فرضـية الدراسـة الرئيسـية، وجـود األثـر المعنـوي لكفـاءة مكونـات رأس المـال الفكـري أظهـرت ن .7

على مسـتوى االفصـاح لـدى الشـركات الصـناعية األردنيـة، وذلـك عنـد دراسـة أثرهـا مجتمعـة، ) الهيكلي البشري، رأس المال
وهـــذا ال ينفـــي وجـــود أثـــر لهـــذا المكـــون علـــى االفصـــاح  العالئقـــي، فـــي حـــين غـــاب األثـــر المعنـــوي عنـــد كفـــاءة رأس المـــال

المحاســبي، كمــا تبــين فــي النتيجــة الســابقة، وانمــا يظهــر أهميــة أثــر كــل مــن كفــاءة رأس المــال البشــري،  رأس راس المــال 
 .الهيكيلي، عند دراسة أثر المكونات الثاللثة مجتمعة

  :التوصيات
  :توصي بما يلي ينن الباحثباالعتماد على ما تم التوصل إليه من نتائج، فإ

االفصــاح المحاســـبي لــدى الشــركات، وتحديــد البنــود التــي ال تقـــوم ب االســتمرارالجهــات االشــرافية على تشــجيعضــرورة  .1
 .الشركات عادة باالفصاح عنها، خاصة إذا كانت هذه البنود تتعلق بقرارات المتعاملين مع الشركة

ال الفكـري، ومكوناتـه، فـي الشـركات الصـناعية، والعمـل علـى تنفيـذ هـذه تبني استراتيجية واضـحة تتعلـق بتنميـة رأس المـ .2
 .االستراتيجية ال لها من دور استراتيجي في تحقيق أهداف الشركات

ضــرورة أن تقــوم الشــركات الصــناعية، بزيــادة النفقــات المخصصــة لعمليــات البحــث العلمــي والتطــوير، والالزمــة لتحســين  .3
 .يلية، وزيادة الكفاءة اإلدارية وانتاجية العاملينعمليات الشركة االنتاجية والتشغ
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زيــادة مســتوى االســتثمار فــي رأس المــال البشــري، واالهتمــام بتــوفير وتطــوير الكفــاءات والمهــارات والقــدرات، وتحفيــز  .4
 .اإلبداع واالبتكار لدى العاملين، من خالل تقديم الحوافز الدعم بأشكاله المختلفة

الصــناعية بتبنــي الطــرق والوســائل التــي مــن شــأنها أن تحــافظ علــى العمــالء الحــاليينن  ضــرورة أن تقــوم جميــع الشــركات .5
 .واستقطاب عمالء جدد، وذلك من خالل التركيز على رأس المال العالئقي

إجراء دراسات مستقبلية ذات عالقـة بموضـوع تنميـة راس المـال الفكـري و اثـره علـى كفـاءة االنظمـة المحاسـبية المتبعـة  .6
  .اعات الشركات المختلفةفي جميع قط
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  المالحق
  اسماء الشركات عينة الدراسة: 1ملحق رقم 

 األدويه و الصناعات الطبيه
 األردنية لألدوية

 دار الدواء
 ة الدوائيةالحيا

 دوائي/المركز العربي 
 الصناعات الكيماويه

 الموارد الصناعية
 االنتاج

 العربية للمبيدات
 الوطنية للكلورين

 البتروكيماويات
 المتكاملة للمشاريع المتعددة

 الطباعة و التغليف
 االقبال للطباعة

 األغذية و المشروبات
 الوطنية للدواجن
 تسويق الدواجن

 ةسنيور 
 دار الغذاء

 العالمية للزيوت
 االردنية للزيوت
 اآللبان األردنية
 التبغ والسجائر

 االتحاد للسجائر
 الصناعات االستخراجية والتعدينية

 البوتاس العربية
 الفوسفات
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 االسمنت
 الشمالية

 حديد األردن
 المناصير للحديد
 الوطنية لاللمنيوم

 آرال/األلمنيوم
 الصخر الزيتي

 ترافكو
 الصلب

  صناعات السيليكا
 

 الصناعات الهندسية و االنشائيه
 الباطون الجاهز

 األساس
 جوايكو

 األنابيب األردنية
 الصناعات الكهربائيه

 الكابالت المتحدة
 الوطنية للكوابل

 صناعات المالبس و الجلود و النسيج
 اآلجواخ األردنية

 الزي لصناعة األلبسة
 


