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 ملخص

ببعدي القيمة السررروقية  االسرررترمار ةي ت نيوجيا المعيوما إلى طبيعية ونوع العالقة التي تربط  دراسرررةتنصررررك ة رة ال

من  ينرياضرري نموذجينارتأ  الباحرة بناء  وقد 2017-2012ليفترة من  شررر ة 20واألداء المالي لدى عينة مت ونة من 

االنحدار المتعدد والختبار العالقا  بين المتغيرا  تم اسرررررتعدام عدد من الوسررررراة  امحصررررراةية المناسررررربة  خالل معادلة

( أما اختبار الفرضررررريا  ةقد تم اسرررررتعدام تحيي  بيرسرررررو  وتحيي  D-Wواختبار ) العالقة العطية وتسررررراوي التغاير 

 العواةد بوصررف عيى تعظيم  الشررر ا  قدرةها أ  الدراسررة إلى عدد من االسررتنتاجا  أبر  تلقد توصرري العطي.االنحدار 

االسررترمار ةي يسرر م ةي تحقيا المي ة التناةسررية ويشررير إلى عالقة ارتباط وتأجير موجبة وذا  داللة معنوية بين  موجودا

سوقية واألداء  ت نيوجيا المعيوما  سة المالي عينة   من القيمة ال سة بضرورة االست وأخيرا الدرا فادة ةقد أوصى الدرا

 المالي. اوتحسين أداة  شر ةتعظيم قيمة ال اج  المعيوما  منالعواةد المتحققة من االسترمار ةي ت نيوجيا من 

 

 

Investment in Information Technology and Impact on Market Value and Financial 

Performance (A Practical Study of a Sample of Companies Listed in the Iraqi Stock 

Exchange for Securities and Pictures 2012-2017) 

 

Abstract 

     The idea of the study is based on the nature and type of relationship between investment 

in information technology with the market value and financial performance of a sample of 

20 companies for the period 2012-2017. The researcher decided to construct two 

mathematical models through the multiple regression equation and to test the relationships 

between the variables, Linearity, heterogeneity, and DW test. The hypothesis test was used 

for Pearson analysis and linear regression analysis. The research reached a number of 

conclusions, the most prominent of which is that the ability of companies to maximize 

returns as an existing "contributes to the achievement of competitive advantage and 

indicates a relationship of positive correlation and significant significance between 

investment in information technology, both market value and financial performance study 

sample take advantage of the returns from investment in information technology in order to 

maximize the value of the company and improve its financial performance. 

 

 

 المقدمة

أدى التطور الت نولوجي السررررررريس إلى سرررررررعررة    

امنجا  خاصرررررررة مس روبة المواطنين المت ايدة ةي 

الحصررررررول عيى خدما  متعددة بطريقة أ رر تعقيدا 

االسررررررتجابة لتي   ودقة لفشررررررر  امدارة التقييدية ةي

الروبا  التي أد  إلى الحاجة إلى إعادة النظر ةي 

 أنظمة وأساليب خدما  امدارة.

ومس ذلررر   اد  المنظمرررا  اهتمرررام رررا بت نيوجيرررا 

( بسرررررربب الدور الناجب وال بير ةي IT))المعيوما 

 ساهمت ةي تغييرا   امدارية حيثمعتيف الجوانب 

 

 

مييا  امنتاج تمريت ةي خفض ت يفة ع وم مة بيرة 

وتحسرررين مسرررتوى األسرررعار و يادة سررررعة امنجا  

وتحسين الجودة مما ساهم ةي  يادة القدرة التناةسية 

ل رررال الماسررررررسررررررررا  وتحقيا أهرررداة رررا ةي البقررراء 

والتوسررررررس ةي أداء عمي ررا والعمرر  عيى مررا )والنمو

تقرردمرر  هررال الت نولوجيررا من الوسرررررررراةرر  واألدوا  

 المناسبة.

قاد ا  ه مة يسررررررود االعت قة بين القي ل  عالقة وجي نا

السرررررروقية واالداء المالي تقتر  بقدرة المنظمة عيى 

mailto:henddea@gmial.com
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مار ةي ت نيوجيا  ةد االسررررررتر  المعيوما .تعظيم عوا

اهم الدواةس القيام ب ال الدراسة تماشيا" مس  أحدوهو 

هاا المنطيا تسرررررعى هال الدراسرررررة لبيا  مدى تأجير 

م القيمة االسترمار ةي ت نيوجيا المعيوما  عيى تعظي

ولتحقيا ) متمي السرروقية ليشررر ة وتحقيا اداء مالي 

خصص االول  ( محاور4) هدة ا ةقد حدد هي يت ا بـ

منعررا ليتعريف نظريررا" بمتغيرات ررا ةيمررا خصررررررص 

المحور الراني لتأطير المن جية والدراسرررا  السرررابقة 

و رس المحور الررررالرررث ليجرررانرررب العميي التطبيقي 

ناول المحور الرابس  جا   خيرواألوت تا اهم االسررررررتن

 والتوصيا .

 

 المحور االول

 الجانب النظري للدراسة

تكككككككككككككنككككككلككككككوجككككككيككككككا الككككككمككككككعككككككلككككككومككككككات                                   1-1

Information Technology 

 عن عبارة)المعيوما  ت نولوجيا با  القول يم ن

 ووير المالية البيانا  وتشررررررغي  بتجميس تقوم نظم

 [1]القرار متعاي إلى ي اتوصرري جم وبتبويب ا المالية

 ت نولوجيا بين تجمس المعيوما  ت نولوجيا أ   ما

ية أو المعيوما  االتصرررررررال  وت نولوجيا المعيومات

 شرررر   عيى المعيومة توصرررري  تسرررراعد عيى حيث

 الحاسرررو  بواسرررطة ا قراءت ويتم ،رمو  أو شرررف ي

 المنظم الج د هي " ان بأ يعرة ا من وهناك([2]

 تطوير ةي العيمي الدراسررة ةجنتا السررتعدام الرامي

 الواسرررررس بالمعنى امنتاجية آداء العمييا  أسررررراليب

 والتنظيمية امدارية واألنشطة العدما  يشم  الاي

 أسررررراليب إلى التوصررررر  دكه وذل  واالجتماعية،

 [.3])ليمجتمس أجدى ن اأ يفترض جديدة

 

 فوائد استخدام تكنولوجيا المعلومات 1-2

المترتبرررة عيى تطبيا و  يم ن تحرررديرررد أهم الفواةرررد

ما اسررررررتعدام ت نولوجي ا المعيوما  ةي المنظما  ب

  :[3])ييي

    وإيصرررررررال عمييا  معالجة  والدقة ةيالسرررررررعة  -

 .والمعيوما  واسترجاع وحفظ البيانا 

      تحسررررررين العمييرررا  امنتررراجيرررة وتعفيض الوقرررت  -

 .جودة المنتجا  والت يفة وتحسين مستوى

 .اةسي ليشر ةتحسين الوضس التن -

والرقابة واتعاذ المسررررررراعدة ةي عمييا  التعطيط  -

 .القرارا 

 

 االستثمار في تكنلوجيا المعلومات 1-3

حظي موضرررررروع تقييم اجر االسررررررترمار ةي ت نيوجيا 

 أداءالمعيوما  وانع اسررررر  عيى تحسرررررين مسرررررتوى 

 األ اديمية األوسرررررراطالمنظما  باهتمام واسررررررس بين 

لدراسرررررررة ةي مجال العيوم  ي   امداريةوا جال تحي ات

هاا  ية من توريف مواردها ةي  الم اسرررررررب المحتم

 النوع من االسترمارا .

اذ يترتب عيى االسررررررترمار ةي ت نيوجيا المعيوما  

قيام المنظما  بتحم  نفقا  مالية  بيرة والتي تعد 

من بين القرارا  االسرررررترمارية ذل  لما يترتب عيى 

يف العالية هال القرارا  من معاطر بسرررررربب الت ال

التي تتطيب رررا عمييرررة االسررررررترمرررار ةي ت نيوجيرررا 

 [.4]) المعيوما 

ويتجسررررررد العناصررررررر االسرررررراسررررررية لي يف المراةقة 

هي لالسررررررترمار ةي ت نيوجيا المعيوما  بعدة بنود 

[5 ]: 

  يف حيا ة االج  ة والمعدا . -1

  يف حيا ة معتيف البرمجيا . -2

  يف التدريب. -3

  يف الدعم والصيانة. -4

سررررررترمرررار ةي ت نيوجيرررا المعيومرررا  ا  قرارا  اال

تتضررررررمن تحديد القرارا  التي يجب ا  تتواةر ةي 

النظام والقضررررايا االسررررتراتيجية مر  بناء النظم التي 

ا   ما وهي ي  ت نيوجيا المعيوم األعمالتدعم خطة 

يجري من خالل ا تحديد  ةان ا ال توجد طريقة مرالي

 والقررردرا  الال مرررة نظرررام ت نيوجيرررا المعيومرررا 

تحيي  المنفعة والت اليف  ةاال ا  عميي .لالسترمار ةي 

المراقبررة تسررررررراعررد عيى اتعرراذ مررر  هررال القرارا   

وحيرررث تسرررررررعى المنظمرررة نحو توليرررد المعرةرررة 

عيى اسررررررتمرارهررا  والمعيومررا  التي تسرررررررراعرردهررا

تحقيا و أداة اومن جم تحسررررررين ، وديمومت ا ونموها

مت من اجي ا األهداك قا  ا وال مناص ل([6])التي 

ةي ذل  من االسترمار ةي ت نيوجيا المعيوما  سواء 

ةي مجرررال رررا التقني او المعرةي و محررراولررر  تحقيا 

عواةد م جي  عيى ذل  االسرررترمار الاي بدا االهتمام 

برر  وااللتفررا  الى دورل االيجررابي ةي االداء منرراو 

[ وعيى هاا االساس جرى 7تسعينا  القر  السابا]

ةي ت نيوجيا المعيوما   قياس العاةد عيى االسرررترمار

عيى وةا مدخ  الدخ  المتبقي بوصف  احدى مداخ  

تقييم االسترمار ةي ت نيوجيا المعيوما  عيى مستوى 

 [.8])ال يي ليمنظمة

 

 تعريف األداء المالي 2-1

ا  اداء الشررررر ة هو عم  رسررررمي تقوم ب  الشررررر ة 

لتقييم ةعالية و فاءة انشطة الشر ا  التي تتم تنفياها 

ت ف ينرررة من ل ل من، ولررراارة مع  Chen) عرك ا

et.al,2005)  االداء المالي هو تحديد بعض التدابير

التي يم ن ا  تقيس نجاح المنظمة او الشررررررر ة ةي 

عرك االداء المالي عيى  [، بينما9]األرباح تحقيا 

ب  مواردها  قدرة الشررررررر ة عيى االدرة ومراق ن  ال ا

 [.10العاصة ]

مالية هي مجموعة الم ام ريفة الجدير بالا ر أ  الو

األنشررطة التي تقوم ب ا عدد من المصررالب واألقسررام و

ارة التررردةقرررا  المررراليرررة الضررررررروريررة هررردك إلى إد

االسررررررتعدام األمر  ل ا،  ما تتجيى الوريفة المالية و

  الماليو  من وضس ةي الم ام التي يقوم ب ا المحييو

الحصررررررول عيى موارد مررراليرررة خطط ليتمويررر  و
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شرر   يادي الى تحقيا أهداك الشررر ة ب اسررتعدام او

و ينبغي لتحقيا هال األهداك تطبيا قواعد التحيي  

ا  وامجراءا  المالي الاي هو قاعدة متعاذ القرار

مراقبة معتيف العمييا  قاعدة لمن طرك المدراء و

ويعرك أيضا ، تو يع ا بالمسار المعطط ل المالية و

قدرة ال قدرة امرادية وال ية ةي بمدى تحقيا ال  سررررررب

الماسسة، حيث أ  األولى تعني قدرة الماسسة عيى 

توليررد  ايرادا  سررررررواء من أنشررررررطت ررا الجرراريرة أو 

 [.2])الرأسمالية أو االسترناةية

والبعض يعرة  بمدى تمتس وتحقيا الماسسة ل امش 

راهرة امةالس أو أما  وي ي  عن ا العسررر المالي و

معاطر بتعبير آخر مدى قدرة الشر ة عيى تصدي ال

 [.3])والصعا  المالية

 

 المحور الثاني

 منهجية الدراسة

 مشكلة الدراسة 2-1

تبحررث الرردراسرررررررة ةي العالقررة بين االسررررررترمررار ةي 

ت نيوجيا المعيوما  واالداء المالي ليشرررر ة وبشررر   

 :اآلتيةاوضب تحاول الدراسة االجابة عن االسئية 

ه  يوجد اجر لالسررترمار ةي ت نيوجيا المعيوما   -1

االداء المرررالي ليشررررررر رررا  وةقرررا" لبعض  عيى

ماشرررررررا  التحييررر  المرررالي مرررر  العررراةرررد عيى 

والعاةد  المي ية،عيى حقوق  الموجودا ، والعاةد

 ؟ ونمو المبيعا  المبيعا ،عيى 

ه  يوجد اجر لالسررترمار ةي ت نيوجيا المعيوما   -2

عيى القيمة السرررروقية ليشررررر ة مقاسررررا" حسررررب 

 ؟Tobin's qنموذج 

 

 لدراسةاهمية ا 2-2

ترتبط هال الدراسررررررة بين االسررررررترمار ةي ت نيوجيا )

المعيوما   متطيب اسرراسرري ليشررر ة لمو ب  والتقدم 

 ليشر ة.) المالياالداء  الت نيوجي، وبين

تبحث ةي موضررروع يرتبط بشررر   مباشرررر ووير  -1

مباشررررررر بالمناةس والم ايا التي يم ن ا  يوةرها 

 االسررررترمار ةي ت نولوجيا المعيوما  ليشررررر ا 

من توةير  ،وليمجتمس بشررر   عام (بشررر   خاص

وةير المعيوما  بشررر   ةوري والج د وت ،الوقت

دة الرقرررابرررة عيى اداء هرررال و يرررا ،وبسرررررررعرررة

ةضال" عما يتوقس ا  توةرل من م ايا ، الشر ا 

تتعيا ب يررادة المبيعررا  وتعفيض الت رراليف من 

ية من خالل  بالتجارة امل ترون خالل ما يعرك 

 .بالامم الى مستوى متد  جدا"عام  تعفيض الت

تسرررتعدم اسررريوبين لقياس االداء المالي ليشرررر ة  -2

يتم ةي  استعدام ماشرا  االداء المالي والراني 

 مقياس  Tobin's qيتم ةي  اسررررررتعدم نموذج 

 لألداء السوقي.

سررررررتع   من قردرة الشررررررر را  عيى وضررررررس  -3

السررياسررا  الرشرريدة بعصرروص االسررترمار ةي 

 ت نولوجيا المعيوما .

االسررررررترمار ةي  ة  نتاةج ا سررررررتوضررررررب اهميا -4

عيى االداء المررالي  وأجرلت نيوجيررا المعيومررا  

يدعو بدورل متعاي القرارا   ليشرررررر ا ، مما

وادوا  الى االهتمرررام ب ررراا  االسررررررترمررراريرررة

الموضرررررروع مما يحسررررررن من قدرل الشررررررر ا  

 والمناةسررررةالتناةسررررية ةي عالم يشرررروب  التطور 

  .الشديدة

 

 ةهداف الدراسأ  2-3

 -ت دك الدراسة الى :

اختبار العالقة بين االداء المالي ليشررررررر ا  مر   -1

عيى حا  الموجودا ، والعررراةررردالعررراةرررد عيى 

نمو  المبيعررا ، ومعرردلعيى  المي يررة، والعرراةررد

المبيعررا  من ج ررة واالسررررررترمررار ةي ت نيوجيررا 

 المعيوما  من ج  اخرى.

اختبررار العالقررة بين االسررررررترمررار ةي ت نيوجيررا  -2

والقيمة السرروقية ليشررر ا  المسرراهمة  المعيوما 

العامية ةي سرررررروق العراق لألوراق المالية وةا 

 .Tobin's qلنموذج 

 

 الدراسة فرضيه 2-4

H1 :- ال توجرررد عالقرررة ارتبررراط معنويرررة بين بعرررد

مار ةي ت نيوجيا المعيوما  وبعدي القيمة  االسررررررتر

 السوقية واألداء المالي ةي الشر ة. 

H2 :-لررة إحصرررررررراةيررة لبعررد ال يوجررد تررأجير ذو دال

االسررررررترمررار ةي ت نيوجيررا المعيومررا   وبعررد القيمررة 

 السوقية الى حقوق المي ية ةي الشر ة.

H3 :- ال يوجررد تررأجير ذو داللررة إحصرررررررراةيررة لبعررد

وبعد األداء المالي  االسترمار ةي ت نيوجيا المعيوما 

 ةي الشر ة.

 

 انموذج الدراسة 2-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةاعداد الباحر-المصدر :

 

 معادالت أنموذج الدراسة  2-6

من اج  ةحص ةرضرررررريا  الدراسررررررة تم اسررررررتعدام 

 -معادال  االنحدار العطي حيث ا  :
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يمر  العالقة بين االسررررررترمار ةي  1نموذج االنحدار 

 ( تمر a,b,cت نيوجيا المعيوما  و االداء المالي و)

العالقررة بين االسررررررترمررار ةي ت نولوجيررا المعيومررا  

 ( و االتي:ROE( )ROS( )GR )(ROA)و
*FP =α + β1IT + β2CX + β3SS + 4AE + ɛ  

………………….(1)    

ROE= α + β1IT+β2CX+β3SS+β4AE+ ɛ   

.…………….…..(1a) 

ROA= α + β1IT + β2CX + β3SS + β4AE + ɛ 

…………………(1b) 

GR = α + β 1IT + β2CX + β3SS + β4 AE + ɛ    

……………(1c) 

قة بين ت نيوجيا ( يوضررررررب العال2نموذج االنحدار )

المعيوما  والقيمة السرروقية ليشررر ة حيث تم قياسرر ا 

 Tobin's qباستعدام نموذج 
Q = α + β1IT + β2CX + β3SS + β4AE + ɛ  

…………..…….(2)  

 -حيث أ  :

 متغير مستق  يمر  االسترمار ةي ت نيوجيا

                                                              ITالمعيوما = 

 1CX= متغير وسيط يمر  مصاريف االتصال

 متغير وسرررررريط يمر  مصررررررراريف رواتب المورفين

= 2SS 

 واالعال متغير وسيط يمر  مصاريف الدعاية  

= 3AE                                                          

                                                                        Qمتغير تررابس يمررر  نسرررررربررة القيمررة السرررررروقيررة =  

  FP= متغير تابس يمر  االداء المالي

 

                             متغير تابس يمر  نسررربة العاةد الى حقوق المسررراهمين

=ROE  

 متغير تابس يمر  نسبة العاةد الى مجموع الموجودا 

=ROA                                                                   

 . GR= متغير تابس يمر  نسبة عاةد النمو

مة  ما ت و  قي تابس عند مة المتغير ال ر  قي بت وتم جا

  α=  جميس المتغيرا  المستقية تساوي صفرا

 ذجتمر  المتغيرا  العشواةية وير الداخية ةي النمو  

=ɛ  

=  معامال  االنحدار ليمتغيرا  المستقية والوسيطة

1β  2وβ  3وβ  4 وβ. 

( مقاييس المتغيرا  المسررررررتقية 1وييعص الجدول )

 .والتابعة

 

 مجتمع وعينة الدراسة 7-2

اشرررتميت الدراسرررة عيى جميس الشرررر ا  المسررراهمة 

العراقية ةي قطاع الصرررررناعي والمدرجة ةي سررررروق 

 -2012العراق لألوراق المالية وليفترة الواقعة بين 

 

 
 

 

الشررر ا  الشررروط  )وعيى ا  تتوةر ةي هال 2017

  -: (التالية لضما  قياس متغيرا  الدراسة

وحتى  2012ا  ت و  الشر ة استمر  من عام  -1

ترة ) 2017عرررام  ة مرررر   ت تي  ل ترة ا ف ل وهي ا

 .(الدراسة

 تم دمج ا خالل ةترة الدراسة. ال ت و  قدأ   -2 

ا  تنت ي السررررررنة المالية ةي ن اية شرررررر ر  انو   -3

 االول من    عام.

ر عن الشررررررر ا  البيانا  الال مة خالل ا  تتوة -4

 الدراسررررررة. وقدةترة الدراسررررررة لقياس متغيرا  

هال الشروط والتي اجري  ( شر ة20استوةت )

عيي ا الدراسررررررة وهال الشررررررر ا  هي  ما مبين 

  .2بالجدول 

 

 االساليب االحصائية  8-2

اعتمد الدراسة عيى مجموعة من االساليب والوساة  

لبيانا  وتبويب ا وجدولت ا االحصررررررراةية ةي تحيي  ا

بررمسررررررررراعررردة الرربرررمررجرريرررا  الررجررراهرر ة لررنررظرررام 

(Mnitab,v.20:وهي  االتي )- 

 .النحدار العطي المتعددا -1

 .(D-Wختبار االرتباط الااتي )ا -2

 .(Fاختبار ) -3

( اهم الرمو  العيمية المستعدمة 3وييعص الجدول )

 ةي التحيي  الرياضي.

 

 

 المحور الثالث

 للدراسةالجانب العملي 

 فحص متغيرات الدراسة   3-1

قبرر  ةحص ةرضرررررريررا  بطريقررة االنحرردار المتعرردد 

(Multiple Regression ال برررد مررن تررحررقرريررا )

الشررروط االتية عيى متغيرا  الدراسررة وهي العالقة 

( وتسررررررررراوي التغررراير Linearity testالعطيرررة )

(Equal –Variance-homoscedasticity). 

 -(:Linearity testلعالقرررة العطيرررة )اةحص -1

الى ا  العالقة بين المتغيرا   (2يشررررررير الشرررررر   )

 تساوي المستقية و المتغير التابس ذا  عالقة خطية .

 -Equal –Varianceالرررررررررررترررررررررررغرررررررررررايرررررررررررر

homoscedasticity :- عالقة  3شرررررير الشررررر    ي

  .االرتباطا  الرناةية بين متغيرا  الدراسة

 

 متغيرات الدراسة توصيف 3-2

 اا المحور توصرريف األبر  ماشرررا تناول ه        

االسررررررترمرررار ةي ت نيوجيرررا المعيومرررا   المتغيرا  

والمسررررررتمررردة من التقرررارير  الوسرررررريطرررة والترررابعرررة
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 والمي انيا  السرررررنوية ليمصرررررارك عينة الدراسرررررة،

  (.4)الختبار الفرضيا  ةي الجدول 

لفترة  ROAيشررررير الجدول اعالل الى ا  متوسررررط  

سة بيغ  ط جيد  عاةد عيى وهو متوس %14.39الدرا

الموجودا  المسررترمرة لدى الشررر ا  عين  الدراسرة 

ةدة الممنوح  ةد الفرا ما تم مقرارنتر  مس معردل العرا اذا 

هراا من ج ة  %3عيى الوداةس والراي ال ي يرد عن 

واعيى من معدل الفاةدة التي تتقاضررررراها الشرررررر ا  

هاا ، أخرى% من ج ة 9الاي ال ي يد متوسررررررطة 

درجررة ةي سرررررروق العراق يعني ا  الشررررررر ررا  المرر

لألوراق المررراليرررة تحقا عررراةررردا" عيى موجودات رررا 

مما يعطى ماشرررررررا"  %14.39المسررررررترمرة بمعدل 

رين لتقييم اداء مررر  هررال قويررا" يسررررررراعررد المسررررررترم

 .الشر ا 

 %15.35ما نسرررررربت   ROEةي حين بيغ متوسررررررط 

ليشررر ا  عينة الدراسررة وهال النسرربة مرتفعة نوعا" 

الفاةدة السررررراةد الاي ال ي يد ما اذا ما قيسرررررت بمعدل 

 ة% ةي حررالرر9وعن  اميررداع،% ةي حررالرر  3عن 

ياسرررررررة  االقراض، وهي تدل عيى مدى متانة السرررررر

االسررترمارية لدى الشررر ا  عينة الدراسررة مما يعني 

قدرة الشررررررر ة عيى تحقيا ارباح وعواةد ليمال ين 

االمر الاي يادي بدورل عيى تشرررجيس االسرررترمار ةي 

 مر  هال الشر ا .

 %10.5بينما بيغ متوسرررررط نمو المبيعا  ما نسررررربت  

وهاا يدل عيى مدى تطور وتحسررررن اداء الشررررر ا  

ا  متوسررط نمو المبيعا  خالل  الدراسررة، حيثعينة 

 سررررنوا  الدراسررررة  ا  مرتفعا" نوعا" ما وهاا يدل

سية  سيا عيى مدى قدرة الشر ا  تجاو  الظروك ال

 ا واالقتصرررررادية التي مر  ب ا وسررررررعة اسرررررتجابت

ليتحوال  التي حصرررررريت وبالتالي قدرت ا عيى  يادة 

حجم مبيعات ا ب ال النسررررربة وهاا يالةم الى حد ما مس 

تحقيقي ررا لعرراةررد مرتفس عيى المبيعررا  و ررالرر  االمر 

بالنسبة ليعاةد المرتفس عيى الموجودا  وعيى حقوق 

 المي ية.

بيغ متوسط القيمة السوقية ليشر ة الى حقوق المي ية 

(Qما ن )  100وهال قيمة ا بر من  %24.6سرربت %

قد ولد   وهو يعني ا  الشررررررر ا  ةي المتوسررررررط 

واضرررررراةت قيمة لرروة المال ين بأ رر من ضررررررعف 

اسررررررترمرررارات م ممرررا يعطي بررردورل ماشرررررررا" الى 

 المسترمرين حول حسن اداء هال الشر ا  وقوت ا.

 

 

 اختبار أنموذج الدراسة وفرضياته 3-3

أنموذج ، ة واختبار انسررررررجاماه مس أهداك الدراسرررررر

هرراا المحور إلى اختبررار عالقررا  االرتبرراط  ي رردك

واألجر ةي المنظمررا  المبحوجررة من خالل الفقرا  

 -اآلتية:

 :تحليل عالقات االرتباط بين متغيرات الدراسة 

لجرررداول  يم ا ق  ( عالقرررا 7و) 6)( و )5)تع س 

االرتباط بين بعد االسرررترمار ةي ت نيوجيا المعيوما  

يمة السرررررروقية الى حقوق المي ية  واألداء وبعدي الق

المالي عيى مسرررتوى الماشرررر ال يي وعيى مسرررتوى 

قة المتغيرا  الفرعية، ب دك التعرك عيى قوة العال

جم اختبرررار  ،بين متغيرا  الررردراسرررررررررة وطبيعت رررا

 ةرضيات ا.

عالقات االرتباط بين بعد االستثمار في تكنلوجيا  -1

 :لى حقوق الملكيةالمعلومات وبعد القيمة السوقية ا
يمر  مضرررمو  هال العالقة السرررعي إلى مدى التحقا 

من صحة الفرضية األولى التي مفادها "توجد عالقة 

ارتبرراط معنويررة بين بعررد االسررررررترمررار ةي ت نيوجيررا 

المعيوما  وبعد القيمة السرروقية الى حقوق المي ية"، 

إلى وجود عالقررة  (5)إذ تشررررررير معطيررا  الجرردول 

وجبررة بين بعررد االسررررررترمررار ةي ارتبرراط معنويررة م

ت نيوجيا المعيوما  و بعد القيمة السرروقية إلى حقوق 

المي يررة ةي المنظمررا  المبحوجررة وبمعررامرر  ارتبرراط 

 (0.000عند مستوى معنوية ) (0.452) بيغت قيمت 

وتشير هال النتاةج إلى قوة العالقة بين االسترمار ةي 

ق ت نيوجيررا المعيومررا  والقيمررة السرررررروقيررة الى حقو

 المي ية.

عالقات االرتباط بين بعد االستثمار في تكنلوجيا  -2

  :المعلومات وبعد األداء المالي

يمر  مضرررمو  هال العالقة السرررعي إلى مدى التحقا 

من صحة الفرضية الرانية التي مفادها "توجد عالقة 

ارتبرراط معنويررة بين بعررد االسررررررترمررار ةي ت نيوجيررا 

المعيوما  وبعد األداء المالي"، إذ تشررررررير معطيا  

إلى وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة ( 6) الجدول

مار ةي ت نيوجيا عد االسررررررتر عد  بين ب المعيوما  وب

األداء المالي ةي المنظما  المبحوجة عيى المسرررتوى 

عند  (0.789)  قيمت ال يي وبمعام  ارتباط بيغت 

هال النتاةج إلى قوة  ( وتشير0.000)مستوى معنوية 

العالقة بين بعد االسررررررترمار ةي ت نيوجيا المعيوما  

 .واألداء المالي

في تكنلوجيا عالقات االرتباط بين بعد االستثمار  -3

  :المعلومات وبعد مؤشرات األداء المالي

إلى وجود عالقررا   (7) تشررررررير معطيررا  الجرردول

االرتباط بين بعد االسرررترمار ةي ت نيوجيا المعيوما  

وبعد األداء المالي، ويتضب من خالل الماشر ال يي 

وجود عالقرررة ارتبررراط معنويرررة موجبرررة بين بعرررد 

 و ررر  من االسررررررترمرررار ةي ت نيوجيرررا المعيومرررا  

ROA,ROE,GR  إذ تراوح تقيم االرتبررراط بين

 (،0.000عند مسررررررتوى معنوية ) 836.)  0.673)

وتشير هال النتاةج إلى قوة العالقة بين االسترمار ةي 

 ت نيوجيا المعيوما  وبعد األداء المالي.

 

 

 تحليل عالقات التأثير بين متغيرات الدراسة 3-4

ياتنا، ونتناول لفرضررضررمن المعالجة المن جية        

هاا المحور تحيي  عالقا  التأجير بين المتغيرا   ةي

عرض نترراةج االختبررار عيى النحو  وسرررررريتم ذات ررا، 

 اآلتي:
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عالقكككة تكككأثير بعكككد االسككككككتثمكككار في تكنلوجيكككا  -1

المعلومككات في بعككد القيمككة السككككككوقيككة الى حقوق 

 الملكية: 

مضمو  هال العالقة اختبار اهلفرضية الدراسة  يمر 

ية التي تشررررررير إلى "ياجر بعد االسررررررترمار ةي الر ان

ت نيوجيا المعيوما  معنوياه ةي بعد القيمة السرررررروقية 

وجود  8الى حقوق المي ية". إذ يتضرررررب من الجدول 

تأجير معنوي لبعد االسررترمار ةي ت نيوجيا المعيوما  

ةي بعد القيمة السرررررروقية الى حقوق المي ية، ويدعم 

( وضررررررمن 2 227.) ( المحسرررررروبة البالغة Fقيمة )

( اذ يتضررررررب من معام   0.000مسررررررتوى معنوية )

( من القيمة .178لألنموذج العام أ  ) (2Rالتحديد )

السررررروقية الى حقوق المي ية يفسررررررل االسرررررترمار ةي 

ت نيوجيا المعيوما  ةي المنظما  المبحوجة ،ويع   

( الاي يدل عيى أ  Betaذل  قيمة معام  االنحدار)

ة السررررروقية الى حقوق المي ية ةي ( من القيم 559.) 

المنظما  المبحوجة هو نتيجة تغير وحدة واحدة من 

االسررترمار ةي ت نيوجيا المعيوما  ،ويدعم ذل  قيمة 

t)( بة ية (،3.902( المحسررررررو  عند مسررررررتوى معنو

( تسرررررراوي D-W( ةي حين  انت نسرررررربة )0.000)

وتشير هال النتيجة الى عدم وجود عالقا   1.030))

  ي بين المتغيرا  الدراسة.ارتباط ذات

 

عالقكككة تكككأثير بعكككد االسككككككتثمكككار في تكنلوجيكككا  -2

المعلومككات في بعككد األداء المككالي على المسككككككتو  

 :الكلي

يمر  مضمو  هال العالقة اختبار لفرضية الدراسة  

رة التي تشررررررير إلى "ياجر بعد االسررررررترمار ةي  رال ال

مالي عد األداء ال ". ت نيوجيا المعيوما  معنوياه ةي ب

وجود تأجير معنوي لبعد  ( 9)  إذ يتضررب من الجدول

عد األداء  مار ةي ت نيوجيا المعيوما  ةي ب االسررررررتر

( وضمن 74.503المالي، ويدعم المحسوبة البالغة )

( اذ يتضررررررب من معام   0.000مسررررررتوى معنوية )

( من األداء .722( لألنموذج العام أ  )2Rالتحديد )

المعيوما  ةي  يوجياالمالي يفسرررل االسررترمار ةي ت ن

ويع   ذلررر  قيمرررة معرررامررر   ،المنظمرررا  المبحوجرررة

( من  987.( الرراي يرردل عيى أ  )Beta) االنحرردار

األداء المالي ةي المنظما  المبحوجة هو نتيجة تغير 

المعيوما   ت نيوجيا   وحدة واحدة من االسترمار ةي

عند  (،6.486( المحسرررررروبة )(tقيمة  ذل   ويدعم 

ةي حين  انت نسرررررربة  ( 0.000)  مسررررررتوى معنوية

(D-W )1.098) وتشررررررير هررال النتيجررة الى عرردم )

  وجود عالقا  ارتباط ذاتي بين متغيرا  الدراسة.

 

بعككد االسككككككتثمككار في تكنلوجيككا عالقككات تككأثير  -3

 :المالي داءمؤشرات األ في بعد المعلومات

تأجير االسرررررترمار ةي  ( 10 ( ويعرض الجدول       

ا  بوصف  متغير مستق  ةي األداء ت نيوجيا المعيوم

( بوصررررف  متغير ROA,ROE,GRالمالي المتمر )

معتمررد ةي المنظمررا  المبحوجررة، إذ يشررررررير معررامرر  

يد ) حد من التغير ةي األداء  (.716 (إلى أ ( 2Rالت

بعد االسرترمار ةي ت نيوجيا المعيوما  المالي تفسررل 

لماشررررررر  (14.743) ( المحسرررررروبةFتدعم  قيمة )

 (0.000عند مسرررتوى ) (2Rام  التحديد )مع معنوية

بعررد االسررررررترمررار ةي ت نيوجيررا الرراي يا ررد تررأجير 

المنظما  المبحوجة، ةي  داء المالياال ةي المعيوما 

 ،نسرربية ليتأجيرا  النسرربية ل   بعدلتفسررير األهمية الو

 واختبار(Beta) يتضب من متابعة معامال  االنحدار

(t  ا )ROE  لمتغيرا  من ويرل من اترررأجر ا رر

ببعررد االسررررررترمررار ةي ت نيوجيررا المعيومررا  وبتررأجير 

 ( 001.الاي بيغ )  (Beta)معنوي لمعام  االنحدار

مة لة قي بة  (t) بدال غتالمحسررررررو عند  (7.900) بي

 .( (0.000مستوى معنوية

 

 

 

 المحور الرابع 

 االستنتاجات والتوصيات 

 االستنتاجات -اوال":

لدراسرررررررة إلى مجموعة من االسررررررت تاجا  خيص ا ن

 :نعرض ا تباعاه عيى وةا ما يأتي

يعد قدرة  الشررر ا  عيى االسررترمار ةي ت نيوجيا  -1

المعيوما   بوصف  موجودا" يس م ةي تحقيا المي ة 

التناةسررررررية األ رر تأجير اهو الاي ينع س إيجابياه عيى 

 ال دك األساسي )تعظيم العواةد(.

يسررررررتنتج وجود عالقة ارتباط إحصرررررراةية موجبة  -2

ا  داللررة معنويررة بين االسررررررترمررار ةي ت نيوجيررا ذ

 واالداء الماليالقيمة السرررررروقية  و   منالمعيوما  

وهاا يتيب ام انية توريف هال العالقة لتطوير االداء 

السرروقية بما يادي الى  و يادة قيمت االمالي ليشررر ة 

 تعظيم جروة المال ين.

تفرراوتررت قوة العالقررة بين المتغيرا  المسررررررتقيررة  -3

 انت أقوى العالقا  بين االسرررترمار  لمعتمدة حيثوا

واقرر   والقيمررة السرررررروقيررةةي ت نيوجيررا المعيومررا  

العالقا  مس بعد االداء المالي  انت اقوى العالقا  

بعد االداء المعيوما  وبين االسررررررترمار ةي ت نيوجيا 

( وأق  العالقا  مس ROE)ـرررررررررررر المالي مقاسررررررر  ب

(ROA). 

 ةي ت نيوجيا المعيوما االسررررترمار  تأجير معنوي -4

سوقية واالداء المالي  ستنتج ةي بعدي القيمة ال وهاا ي

ام ررانيررة توريف التررأجير المعنوي لالسررررررترمررار ةي 

ت نيوجيا المعيوما  ةي تحقيا المي ة التناةسررررررية ةي 

  .واالداء الماليبعدي القيمة السوقية 

وجود ترررأجير معنوي لمتغير االسررررررترمرررار ةي  -5

 .متغيرا  االداء المرررالي ا  ةيالمعيومرررت نيوجيرررا 

حيث  ا  متغير االسررررترمار ةي ت نيوجيا المعيوما  

 (ROE).داء المالي ينصب ةي متغيراألةي  ذا تأجير

( اهم نتاةج اختبار ةرضرررررريا  11) وييعص الجدول

 الدراسة.
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 التوصيات -:ثانيا  

الشر ا   دراسة اداء الدراسة بضرورةتوصي  -1

السررررررراس المالي مر  بشرررررر   عام وليس ةقط عيى ا

ال ي   التنظيمي والمناةسررررررة واالنتاجية وويرها من 

 .المقاييس وير المالية لالداء

قيد الدراسررررة  ضرررررورة  يادة اهتمام الشررررر ا  -2

بشررر   أ بر نسررربياه بم ونا  االسرررترمار ةي ت نيوجيا 

قديم خدما  تتواةا  المعيوما  لتع ي  دورها ةي ت

 .مس متطيبا  ال باةن

م إدارة الشررررر ا  قيد الدراسررررة الترتيب اسررررتعدا -3

المناسررررب ألولويا  العم  باالسررررترمار ةي ت نيوجيا 

المعيوما  بما يم ن ا من اسررتعدام ا سررالحاه تناةسررياه 

  .لمواج ة الشر ا  المناةسة

ضررررررورة سرررررعي الشرررررر ا  قيد الدراسرررررة نحو  -4

ل  من خالل  باةن ذوي الوالء ل ا وذ بال  فار  االحت

المقدمة ل م  عرةة آراة م بالعدما االتصرررررال ب م وم

 .وتداول المعيوما  مع م باستمرار

تحترراج  رر  شررررررر ررة إلى مجموعررة من المعررايير  -5

الرقاةية المتقدمة والمع  ة ببرامج حاسوبية وأساليب 

قياس أداء الشرررر ا  ونظم الحواة  ةي  التي تسررراعد 

 .عيى بناء قاعدة ة رية متمي ة

عيدها عيى الفجوة وبال  تسررتطيس الشررر ا  أ  تصرر

يا ةمن المعروك أ   ية ببن المعرةة والتنف حاصرررررر ال

لدى العديد من الشرررر ا  العديد من الفجوا  ببن ما 

هال الفجوة بش ٍ   أجيرتوأر ر  تعرك هو ما تنفال 

 واضب ةي نشاطات ا.

ضرررررررورة اهتمام المنظما  المبحوجة بت نيوجيا  -6

ة عيي  المعيوما  الاي تمي   والعم  عيى المحاةظ

واسررترمارل باتجال تحقيا أهداة ا ةضرراله عن االهتمام 

 .براءا  االختراع وحقوق النشر
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 المالحق

 

 

 

 المستقية والتابعةمقاييس المتغيرا   (1) الجدول

 

 المصدر المقياس المؤشر المتغير

تكنلوجيا 

 المعلومات

IT 

 

(IT spending/selling, general,and 

administrative expenses) of the ith firm 

in year t  

(Hodge,2018)  [11]  

(Shin,2001) [12]  

(Singh et al,2018) [13]  

(Shaban,2018) [14]  

(Besly&Brigham  

,2008) [15]  

(Gitman,2009) [16]  

االداء 

 السوقي

Tobin's q (4MVE+5PS+6DEBT)/7TA 

 االداء المالي

ROE Net Income / Shareholder's Equity 

ROA Net Income / Total Assets 

GR [(Current year’s revenues / Last year’s 

revenues) – 1] × 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 .لصناعية عينة الدراسةالشر ا  ا (2الجدول )

 

 الشركة ت الشركة ت

 ال ندي النتاج اليقاحا  البيطرية 11 العراقية ليسجاد و المفروشا  1

 االصباغ الحديرة 12 الفيوجة منتاج المواد االنشاةية 2

 انتاج االلبسة الجاه ة 13 ال الل الصناعية 3

 التغييفبغداد لصناعة مواد  14 الصناةس ال يمياوية العصرية 4

 الصناعا  ال يمياوية و البالستي ية 15 شر ة الصناعا  امل ترونية 5

 الصناعا  المعدنية والدراجا  16 العراقية لصناعة ال ارتو  6

 المواد االنشاةية الحديرة 17 العياطة الحديرة 7

 العا ر لالنتاج المواد االنشاةية 18 نينوى ليصناعا  وااةية 8

 الوطنية لصناعا  االجاث المن لي 19 عا  الدواةيةالمنصور ليصنا 9

 العراقية لالعمال ال ندسية 20 المشروبا  الغا ية الشمالية 10
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 اهم الرمو  العيمية المستعدمة ةي التحيي  الرياضي (3الجدول )

 

 التعريف الرمز ت

1 IT  االسترمار ةي ت نيوجيا العيموما 

2 Communication expenses;CO مصاريف االتصال 

3 Staff salaries;SS مصاريف رواتب المورفين 

4 Advertising expenses;AE  مصاريف الدعاية واالعال 

7 Q  االداء السوقي مقاس بنموذجTobin's q 

8 FP االداء المالي 

9 ROE نسبة العاةد الى حقوق المساهمين 

10 ROA  نسبة العاةد الى الموجودا 

11 GR  المبيعا  عاةد النمونسبة 

 

 

 

 
FP                                                                                          Q 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ذا  عالقة خطية والمتغير التابسالعالقة بين المتغيرا  المستقية  (2) الش  

 

 

 ا
FP                                                                                                                                                                Q    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 عالقة االرتباطا  الرناةية بين متغيرا  الدراسة. (3) لش  ا
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 الوصفية ليمتغيرا  المدروسة امحصاءا  (4) الجدول

Max Min St. D Mean Variable 

12.365 -4.123 .4270 .1824 IT 

15.148 -5.631 1.570 2.468 Q 

12.236 -0.3092 .6349 .4032 FP 

5.342 -6.369 .3917 .1535 ROE 

11.949 -13.837 .3793 .1439 ROA 

3.9361 -4.689 .3252 .1058 GR 

0.314 -0.361 .2622 .0688 CO 

11.832 -0.9145 .6407 .4105 SS 

22.673 -0.0425 .1097 .01204 AE 

 

 .حقوق المي يةوبعد القيمة السوقية الى  االسترمار ةي ت نيوجيا المعيوما عالقة االرتباط بين بعد  (5) الجدول

 البعد المعتمد           

 البعد المستقل
Q 

IT .452** 

CO .54* 

SS -.43* 

AE .44* 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) N=20          **          

*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 

 

 

 
 .وبعد االداء المالي االسترمار ةي ت نيوجيا المعيوما عالقة االرتباط بين بعد  (6) الجدول

 البعد المستقل             

 البعد المعتمد
IT 

FP .789 ** 

CO .98** 

SS .99** 

AE .95** 

N=20                (Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed **                

Correlation is significant at the 0.05 level(2-tailed)                      *                     
 

 

 

 .يمة المضاةة لرأس المال الف ري وبعد االداء الماليعالقة االرتباط بين متغيرا  الق (7) الجدول

 المعتمدالبعد               

 ستقلالبعد الم

FP 

ROA ROE GR 

IT .673** .836** .789** 

CO .372 .411 .373 

SS .301 .261 .291 

AE .253 .452 .374 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)  N=20         ** 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)                    * 
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 .القيمة السوقية الى حقوق المي يةوبعد  ةي ت نيوجيا المعيوما  بعد االسترمارعالقا  التأجير  (8) جدول

 البعد المستقل     

 البعد المعتمد
B0 

IT 

B1 

2R 

 المعدلة
F-Statistics Durbin-Watson 

M/B 
.665 

(.156)** 

.559 

(3.902)** 
.178 2.224 1.030 

 

 

 

 

 

 وبعد االداء المالي عيى المستوى ال يي االسترمار ةي ت نيوجيا المعيوما عالقا  التأجير بعد  (9) جدول

 البعد المستقل   

 

 البعد المعتمد

B0 
IT 

B1 
2R F-Statistics Durbin-Watson 

FP 
.565 

(2.134)** 

.987 

(6.486)** 
.722 74.503 1.098 

 

 

 
 .االداء المالي ماشرا  وبعد بعد االسترمار ةي ت نيوجيا المعيوما عالقة التأجير بين  (10) جدول

 التابعالبعد        

 

 

 

 المستقللبعد ا
 

B0 

FP 

2R 
F-

Statistics 

Durbin-

Watson 
ROA 

B1 

ROE 

B2 

GR 

B3 

IT 
.373 

(.139)* 

.021 

(1.943)* 

.0811 

(7.900)** 

.202 

(**5.967) 
.716 14.743 1.079 

 

 

 

 

 استعراض نتاةج ةرضيا  الدراسة (11الجدول )

تسلسل 

 الفرضية

قبول او  نص الفرضية

 رفض

وبعدي القيمة  االسترمار ةي ت نيوجيا المعيوما توجد عالقة ارتباط معنوية بين بعد ال  1

 السوقية واألداء المالي ةي الشر ة.

 رةض

وبعد القيمة السوقية   االسترمار ةي ت نيوجيا المعيوما يوجد تأجير ذو داللة إحصاةية لبعد ال  2

 ةي الشر ة. الى حقوق المي ية

 رةض

وبعد األداء المالي   االسترمار ةي ت نيوجيا المعيوما يوجد تأجير ذو داللة إحصاةية لبعد ال  3

 ةي الشر ة

 رةض

 
 

 


