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تأسيٌس مفاهيمي ومنطلقاٌت  إدارة رأس املال الفكري يف منظمات األعمال 
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 ملخص:

هم دم احلياة يعترب رأس املال الفكري )املعريف( أي العاملون وليس األموال، البنايات، األراضي..اخل، 

النابض واملتدفق لدميومة املنظمة، وضمان بقائها واستمرارها يف عامل األعمال املتغري، فهي ال 

تهدف فقط إىل احملافظة على مواردها احلالية، ولكنها تسعى دوما إىل تطويرها وتنميتها 

واملعرفة لإلبقاء على ميزتها التنافسي، تدفع متطلبات التحول حنو االقتصاد املبين على 

مبنظمات األعمال إىل زيادة االهتمام مبفاهيم رأس املال الفكري وأبعاد املعرفة الكامنة فيه، ودوره 

يف خلق القيمة، إن إدراك تلك املفاهيم أصبح ضروريا لزيادة قدرة املؤسسة على حتقيق ميزة 

 .ةتنافسية مستدام

 حملاور اآلتية: وعلى أساس ما تقدم، فقد مت تقسيم الورقة البحثية إىل ا

 احملور األول: ماهية رأس املال البشري. 

 احملور الثاني: أساسيات رأس املال الفكري. 

 .رأس املال الفكري إدارةالثالث:  احملور

Abstract: 

 

The intellectual capital, that represents workers, not money, buildings, land, etc., is 

the blood of a vibrant and flowing life for the sustainability of the Organization, 

ensuring its survival and continuity in the changing world of business. It is not only 

aimed at preserving its current resources, Its competitive advantage, driven by the 

transition to a knowledge-based economy and business organizations, has led to an 

increased interest in intellectual capital concepts, its inherent knowledge and its role 

in value creation. The realization of these concepts is necessary to increase the 
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organization's ability to achieve a sustainable competitive advantage. 

      On the basis of the above, the paper has been divided into the following axes: 

Axis I: the definition of human capital. 

Axis II: Fundamentals of intellectual capital. 

Axis III: Management of intellectual capital. 

 

 احملور األول: ماهية رأس املال البشري 

 أواًل: مفهوم رأس املال البشري

يف منتصف  Cray Beckerإن مفهوم الرأمسال البشري يشري إىل النظرية اليت وضعها        

الستينات من القرن املاضي و كانت االنطالقة من األحباث اليت درست أسباب النمو القوي احملقق 

حيث أرجعت نسبة كبرية من   le Trent escgtorieusesخالل ما يعرف بالثالثينات اجمليدة    

ضا إىل تراكم النجاحات احملققة يف تلك احلقبة إىل التقدم التقين احلاصل آنذاك ، و لكن أي

املهارات اجلماعية و الفردية ، ميكن القول مبدئيا أن استخدام مصطلح رأس املال يعرب بشكل 

واضح عن الثروة املادية إال أن يضاف إليه صفة مميزة ، كأن يقال رأس املال البشري أو رأس املال 

لة على الدور الفاعل للمال الفكري..، إذن قد استسغنا يف املاضي االسم املزجيً  رأس / مالً  للدال

يف احلياة االقتصادية و االجتماعية ، فأحرى بنا أن نقبل بالرأمسال البشري للداللة على مرحلة 

هي ما ترتجم إىل رأس   Capitalجديدة الفاعل الرئيسي فيها العنصر البشري ، أما معنى كلمة 

فضال عن الثروة مثل السلطة ، أو أي الرأس جاءت له دالالت أخرى  Caputاملال أصلها الالتيين 

 Capitalالربوز ، أو عظم األهمية ، أو التفوق على القرناء، وجاء مفهوم أكثر حداثة باعتبار أن 

هي األصول املرتاكمة من احلقائق العلمية و الرياضية اليت يرسى عليها ازدهارنا التقين .

1

  

من ال حيتل عندهم الفكر و املعرفة إال  ورأس املال البشري هو املصطلح األوسع، ألن من البشر

 القليل، أو أن عطائهم عطاء بدني يف املقام األول.

إن املداخل الفلسفية املتعلقة بتعريف رأس املال البشري، قد تعددت، و لكنها ال خترج عن ثالثة 

فقط اتفق عليها معظم الباحثني و املهتمني و هي: 

2 

تجارية: فهي تفرتض اختيار الشركة للطريقة األكثر كفاءة نظرية اقتصاديات كلفة الصفقة ال -1

، يف استخدام العاملني فيها ، بكل حكمة و ترو، و لقياس مهمة الشركة هنا هو إما أن تستقطب 

أولئك األفراد ذوي القابليات املميزة من اجملتمع أو أن تقوم بتدريب وترقية و نقل املوجودين يف 

 داخلها.

البشري: وتؤكد على حقيقة مفادها أن الشركة تقرر مقدار املبالغ املستثمرة يف  نظرية رأس املال -2

املوارد البشرية، من خالل مقارنتها أو مقابلتها بالعوائد املستقبلية احملتملة شريطة اقرتانها 

بتحقيق أفضل حاالت التحسني يف اإلنتاجية مع التزامها بتوفري أفضل فرص التدريب الفين و 

 .لعاملني، وإجادتها حتقيق البناء املعريف احلقيق هلااإلداري ل
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نظرية الشركة ذات النظرة املستندة للموارد: افرتضت أن املهارات اجلوهرية هي األساس  -3

لتحقيق امليزة التنافسية للشركة، و اليت ينبغي اكتسابها من خالل حاالت التطوير الداخلي الذي 

انب التكنولوجية العامة فيمكن اكتسابها أو شرائها عن حتدثه أو تسعى له بنفسها، أما اجلو

 طريق التوريد اخلارجي هلا من البيئة العامة. 

بإمجاع النظريات الثالث ميكن استخالص القول أن رأس املال البشري هو جمموع األفراد      

ة ثروتها العاملني الذين ميتلكون معارف و مهارات و قابليات نادرة ذات قيمة للشركة يف زياد

 املادية و االقتصادية. 

اإلرث ، ويعرف رأس املال البشري من املنظور الفردي بأنه حصيلة تفاعل أربعة عناصر هي التعليم -

التارخيي والتجارب واخلربات وأخريا مواقف الفرد خالل حياته وعمله و أما من منظور املنظمة 

ة للتجديد إضافة إىل الكفاءة و الذكاء يعد رأس املال البشري مصدر لالبتكارات و إسرتاتيجي

والقدرة االجتماعية للتفاعل واالقرتان مع اآلخرين يف األداء و التميز.

3 

رأس املال البشري يف املنظمة إىل املعارف و املهارات و اخلربات املرتاكمة عند  Ashtonو ينسب    

و اختاذ القرارات الرشيدة و التعامل مع العاملني اليت ختلق مهارات القيادة و القدرة على حل املشاكل 

املخاطر، و عليه فهو يعكس فاعلية املنظمة يف إدارة مواردها امللموسة و غري امللموسة للحصول 

على اخلربة و الثقافة و املعرفة الالزمة لتحقيق امليزة التنافسية و خلق القيمة.

4

  

و تكمن أهمية رأس املال البشري يف: 

5

 

 ة لوجود املنظمات و بقائها يف األسواق التنافسية.كونه أداة قيم -

 مفتاح اإلدارة اإلسرتاتيجية احملدد للتنمية املستدامة. -

 ثانيًا: مفهوم رأس املال الفكري

لقد شاع استخدام مفهوم رأس املال الفكري يف التسعينات من القرن املاضي و أصبح ينظر إليه 

على املنافسة و حتقيق النجاح بعد أن كانت املصادر باعتباره ممثال حقيقيا لقدرة املنظمة 

الطبيعية متثل الثروة احلقيقية للشركات قبل هذا التاريخ. حيث توسع مفهوم الرأس املال البشري 

ليتعداه إىل الرأس املال الفكري ، الذي يعرب عن األصول الفكرية للمنظمة مثل املعرفة ، املعرب 

ري أو اخرتاع أو برنامج أو عملية، و مثل هاته األصول أصبح عنها يف صورة معادلة أو سر جتا

الركيزة األساسية لبقاء املنظمة يف جمال األعمال يف ظل عصر املعلومات حيث تفوق األفكار 

املبتكرة قيمة الثروات املالية للمنظمة و بصفة عامة ميكن تعريف رأس املال الفكري على أنه ، 

 أرباح.املعرفة اليت ميكن حتويلها إىل

6 

ولقد تطور استخدام هذا املفهوم ليمثل القدرة العقلية اليت متتلكها الشركات و اليت ال ميكن 

أن رأس املال الفكري يتمثل  Spinderتقليدها بسهولة من قبل املنظمات املنافسة ، و يرى الباحث 

ة هلا القدرة على بامتالك املنظمة خنبة متميزة من العاملني على كافة املستويات و هذه النخب

التعامل املرن يف ظل نظام إنتاجي متطور و هلا القدرة على إعادة تركيب و تشكيل هذا النظام 

اإلنتاجي بطرق متميزة.

7 
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رأس املال الفكري بأنه اجملموع الكلي، الكمي و النوعي من القوى البشرية  1987عرف وهيب عام  -

الكفاءات الذهنية و املستويات العلمية للسكان و من  املتاحة يف اجملتمع ، فاجلانب النوعي ميثل

خالل املستوى التعليمي يتم حتديد اجلانب النوعي املرتبط باخلربة و املعرفة ، أما اجلانب الكمي 

فيحسب من خالل احلجم الكلي للسكان.

8  

سي من بأنه: املوجودات غري امللموسة اليت ميكن استخدامها كسالح تناف Hansenفيما يعرفه  -

قبل املنظمة يف عملية التطوير اإلبداعي و اإلسرتاتيجي اليت تعتمد االبتكار و التجديد الذي 

 يعد الوسيلة األساس لبقاء و استمرار املنظمة يف بيئة العمل ذات التغري املتسارع.

ناتج و من خالل ما تقدم ميكننا أن نعطي تعريفا شامال لرأس اإلنسان املال الفكري كالتالي : هو  -

نشاط و عمل العقل اإلنساني و يشمل احلقائق و األوصاف ، التقنيات ، النظريات ، املفاهيم و 

القوانني ، النماذج ، أي املعرفة اليت ميكن حتويلها إىل قيمة.

9 

 

ومنه رأس املال الفكري هو جزء من رأس املال البشري للمنظمة يتمثل بنخبة من العاملني الذين 

دون غريهم، ومتكنهم هذه القدرات من إنتاج  ةمن القدرات املعرفية والتنظيمي ميتلكون جمموعة

األفكار اجلديدة أو تطوير أفكار قدمية اليت متكن املنظمة من توسيع حصتها السوقية وتعظيم 

رأس املال الفكري  زنقاط قوته وجتعلها يف موقع قادرة على اقتناص الفرصة املناسبة، وال يرتك

توافر شهادة أكادميية ملن يتصف به. طري معني دون غريه وال يشرتيف مستوى إدا

10

يف وميكن أن  

 جنسد التعريف الرأس مال الفكري وأركانه املتعددة يف الشكل التالي:

 : أركان مفهوم رأس املال الفكري  (01الشكل رقم )
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 ثالثًا: أهمية وخصائص رأس املال الفكري.

: تبني املعايري اآلتية أهمية رأس املال الفكري للمجتمع ومنظمات / أهمية رأس املال الفكري3-1

األعمال: 

 11

 

املنزلة الرفيعة: لقد فضل اخلالق جلت قدرته ، بني البشر على سائر املخلوقات األخرى و  -1

منحهم نعمة العقل والتفكري ، و أفراد ألصحاب العقول و األلباب يف القرآن الكريم موقعا مهما ، 

لتقرير  إن نعمة العقل و من خالهلا التفكري، تعد اآلن السالح األقوى و املؤشر األكثر موضوعية

 تقدم اجملتمعات و املنظمات. 

تأسيس املنظمات الذكية : إن املنظمات الذكية هي املنظمات اليت تهتم يف استثمار العقول  -2

املوجودة لديها، وتكنولوجيا املعلومات املتوافرة هلا، من خالل نظام قيمي راق يعتمد الشفافية و 

و املراكز الوظيفية كمبادئ أساسية له ، و صيغة اإلفصاح املعلوماتي، و ينبذ اهلياكل اهلرمية 

 املعادلة على النحو التالي : 

 املنظمة الذكية: رأس املال الفكري + تكنولوجيا املعلومات + القيم

وبناء املنظمات الذكية يستلزم بالدرجة األساس توافر العقول املتميزة بذكائها و قدرتها على 

لصاحل توسيع مساحة التميز ملنظماتهم، ألن تلك العقول هلا استثمار باقي املوارد  و تسخريها 

 قابلية التكيف مع الظروف املتغرية، و هذا هو رأس املال الفكري . 

استثمارات ناجحة و عوائد عالية: إن الفكر املوجود يف املنظمة يصبح رأس ماال فكريا، عندما  -3

ل الفكري حيوي معرفة مفيدة. و يبدو أن ميكن نشره للقيام بشيء ال ميكن إجراءه ألن رأس املا

االستثمار يف رأس املال الفكري تعد عملية ناجحة ألنها حتقق عوائد عالية تصل حد اخليال يف 

 بعض األحيان . 

مورد اسرتاتيجي و سالح تنافسي: يف ظل االقتصاد املعريف أصبح رأس املال الفكري موردا  -4

 قتصاد و املصدر الرئيسي للثروة و االزدهار.اسرتاتيجيا يشكل قوة فاعلة هلذا اال

/ خصائص رأس املال الفكري: 3-2

 

يتميز رأس املال الفكري عموما باخلصائص التالية:

 12

  

رأس مال غري ملموس: فاملعرفة يف رؤوس العمال أو يف اهليكل التنظيمي أو غريه تتميز  .1

 بأنها أثريية وغري مرئية أو ملموسة. 

 قة وهذا نظرا لطبيعته األثريية. من الصعوبة قياسه بد .2

 سريع الزوال و الفقدان.  .3

ندرة وكلما استعملت  يتزايد باالستعمال: حيث أن اقتصاد املعرفة هو اقتصاد وفرة ال .4

 املعرفة وتوظيفها يساهم يف اكتشاف معارف أخرى أو حتسينها.

 ميكن االستفادة منه يف مراحل و عمليات خمتلفة يف نفس الوقت.  .5

  أشخاص لديهم االستعداد حلمله يتجسد يف .6

 له تأثري كبري على املنظمة.  .7
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 احملور الثاني: أساسيات رأس املال الفكري 

 أواًل: مكونات رأس املال الفكري 

يتكون رأس املال الفكري من عدد من املكونات غري املادية و هي:

13

 

األصول البشرية: وهي املعرفة احملفوظة يف ذهن العامل الفرد واليت ال متلكها املنظمة بل هي  -1

مرتبطة بالفرد شخصيا، وتتمثل يف املهارات و اإلبداع و اخلربة فيتكون رأس املال البشري من 

 ل العمل . مزيج املهارات و القدرات و املعرفة، باإلضافة إىل اخلربة السابقة أو املكتسبة من خال

األصول الفكرية: وهي املعرفة املستقلة عن الشخص العامل ومتلكها املنظمة، أو هي جمموع  -2

األدوات وتقنيات جمموعة العمل املعروفة واملستخدمة لإلسهام يف تقاسم املعلومات واملعارف يف 

سب اآللي، وهي املنظمة، ومن أمثلة األصول الفكرية: اخلطط التصميمات اهلندسية وبرامج احلا

املعلومات و املذكرات املكتوبة و اإلرشادات وتتكون األصول الفكرية مبجرد انتقال املعلومات واملعرفة 

 و األفكار والبيانات من األصول البشرية لتسجل كتابة وتصبح حمددة و معروفة.

ايته قانونيا امللكية الفكرية: وتضم العناصر اليت تسمح للمنظمة بالتجديد وكذا ما ميكن مح -3

مثل براءات االخرتاع، و العالمات التجارية، حقوق االستثمار و املواهب اخلاصة بالنشر واملؤمترات، 

و تعمل املنظمات الرائدة يف جمال الصناعة على امتالك املزيد من امللكية الفكرية لتحقيق ميزة 

 تنافسية متكنها من مواجهة املنافسة الشديدة يف األسواق. 

األصول اهليكلية: ويضم القدرة اهليكلية على حتريك وتطوير املبادرات، من خالل األخذ  -4

باالعتبار التوقعات اجلديدة واالعرتاف باألفكار اجلديدة واملفاهيم واألدوات املتكيفة مع 

 التغيري، واليت تشمل الثقافة والنماذج  التنظيمية و العمليات و اإلجراءات و قنوات التوزيع. 

رأس مال العالقات: وهو يعكس طبيعة العالقات اليت تربط املنظمة بعمالئها و مورديها  -5

 ومنافسيها، أو أي طرف يساعد يف تطوير و حتويل الفكرة إىل منتج أو خدمة. 

 عناصر )أبعاد( رأس املال الفكري وأوجه اإلنفاق عليه ثانيًا: 

على أن العناصر )األبعاد( الرئيسية لرأس  and Enders Kelley :يتفق كثري من الباحثني أمثال

 املال الفكري تتمثل يف اجلدول التالي: 
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 عناصر رأس املال الفكري وأوجه اإلنفاق عليه  :(10)رقم دول اجل

 أوجه اإلنفاق على العنصر مفهوم العنصر العنصر الرقم
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اخلربات قدرة املنظمة على البحث عن 

املتقدمة واملهارات النادرة وجذبها للعمل 

 فيها

 .تكاليف البحث عن اخلربات املتقدمة

 .تكاليف جذب املهارات التقنية املتقدمة

تكاليف تصميم نظام معلومات يسهل 

 مهمة اجلذب واالستقطاب.
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قدرة املنظمة على زيادة رصيدها املعريف 

من خالل تعزيز القدرات وتنمية باستمرار 

العالقات بني األفراد للتعاون يف حل 

 (Quinn,et.al., 1996:79املشكالت املعقدة )

 تكاليف تعزيز قدرات األفراد العاملني

تكاليف برامج تنمية العالقات اإلنسانية 

يف حميط العمل لتقليل املعارضة و املقاومة 

 بني العاملني.

كرية و اليت تكاليف خلق األنسجة الف

تتمثل يف تعاون جمموعة من األفراد على 

التعلم املشرتك ونشره بني جمموعة 

 احملرتفني.
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جمموع األساليب املستخدمة من قبل 

املنظمة إلنعاش عملية اإلبداع  واالبتكار 

عند العاملني فيها باستمرار . 

(Kanter,1999:4) 

 

تكاليف استخدام طريقة "العصف الذهين" 

مع العاملني إلثارة القدرة اإلبداعية عندهم 

 األفكار.من أجل توليد اكرب عدد من 

تكاليف تكوين اجلماعات احلماسية واليت 

متثل جمموعات نشيطة حتب التحدي 

 العمل.واإلجنازات العالية يف 

تكاليف إقامة نظام جلمع آراء العاملني 

 التطويرية.ومقرتحاتهم 
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قدرة املنظمة على االهتمام بالطاقات 

املعرفية والنجوم الالمعة من العاملني 

القادرين على إنتاج أفكار جديدة أو تطوير 

 أفكار قدمية ختدم املنظمة

 

 .تكاليف التدريب والتطوير املستمرين

 .بتكاريتكاليف التحفيز املادي واال

 .تكاليف تقليل فرص االغرتاب التنظيمي
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مدى اهتمام املنظمة بآراء الزبائن 

ومقرتحاتهم وأخذها بنظر االعتبار عند 

تصميم منتجات جديدة وحتى تعديل 

 .املوجود منها

 .تكاليف نظام توثيق متطلبات الزبائن

 .تكاليف نظام تقديم اخلدمة للزبائن

 .املزايا اإلضافية للزبائنتكاليف منح 

جناح  وأثره يف اإلنفاق على رأس املال الفكري : أمحد علي صاحل، عادل حرحوش املفرجي: املصدر

، ورقة حبثية قدمت خالل املؤمتر العلمي الثاني لكلية االقتصاد و العلوم  الشركات الصناعية

 .2005أبريل  27-26اإلدارية ، جامعة العلوم التطبيقية اخلاصة ،  عمان اململكة األردنية 
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 ثالثًا: متطلبات بناء الرأس مال الفكري يف املنظمة

:املالئمة و اليت تتمثل فيما يلي يتطلب بناء الرأمسال الفكري جمموعة من الشروط و الظروف

14

  

خلق أقطاب صناعية من خالل عمليات دمج ودية يف بعض منظمات األعمال اخلاصة، و  .1

 بالتالي يصبح هلذه األقطاب القدرة املادية و البشرية يف تكوين واالستفادة من املعرفة املتاحة. 

الصعيد اخلاص يف  خلق حميط و إطار معريف من خالل تهيئة األرضية املناسبة على .2

لكي تأخذ بعني االعتبار تكنولوجيا املعلومات وإعادة النظر يف اإلجراءات والقوانني السائدة 

 . متطلبات التكوين األقطاب املعرفية

أن يكون هناك جامعات و مراكز حبوث رائدة مرتبطة بالقطاعات االقتصادية احملورية و  .3

اع اخلص بشأن خلق و تكوين املعرفة و االستفادة منها هناك تعاون كبري بني القطاع العام و القط

 . 

ضرورة أن تؤمن اإلدارات العليا للمنظمات بأن العصر احلالي هو عصر معريف و ليس بيئة  .4

 تنافسية قائمة على أساس تقديم منتجات و حتقيق أرباح يف سوق حملية فقط ، 

الرتكيز على العناصر اجلوهرية املمثلة لرأس املال املعريف للمنظمة فكل منشأة تكون هلا  .5

و هذا األمر ضروري لكي ال تتشتت مكونات معرفية و أصول فكرية ختتلق عن املنظمات األخرى 

 . اجلهود وتتبعثر املوارد

د يف اقتناء أصول الرتكيز على حسن إدارة املورد املعريف املوجود أصال قبل تشتيت اجلهو .6

قد ال تقوى املؤسسة  على هضمها و االستفادة منها، فالبداية الصحيحة مهمة معرفية  جديدة 

  جدا يف جمال إدارة األعمال الرأمسال الفكري.

حيث جند إشكالية تتجسد يف  تنمية قدرة تشخيص هوية األصول املعرفية احلقيقية .7

قات اإلدارية القريبة منها موردا معرفيا وحيدا يف اعتبار اإلدارة العليا نفسها أو بعض احلل

  املؤسسة األمر الذي يولد اإلحباط عند األصول املعرفية األخرى.

حيث بذل جهود كبرية خللق املعرفة الذاتية أو تكوين رأس املال املعريف اخلاص باملنظمة  .8

هالكية تزل بسرعة إال ما أن التجارب أثبتت أن املعرفة املستوردة من اخلارج غالبا ما تكون است

 .تبقى منها متجسدا يف بعض األصول املعرفية ومساهما يف بناء الرأمسال الفكري للمنظمة

وميكن القول أن تكوين الرأمسال الفكري يف املؤسسة هو ناتج عمليات متتابعة ومعقدة حتتاج إىل 

الفكرية ميكن استقطابها استثمارات و فرتات زمنية طويلة لتكوينها، فإذا كانت بعض املهارات 

بشكل مباشر من سوق العمل أو البيئة اخلارجية فإن املؤسسة حتتاج أيضا أن جتعل من هذه املعارف 

مدخالت جتري عليها عمليات التحويل املناسبة لكي تصبح فردية و منظمية تستند عليها 

لتكوين اجلانب املهم من  املؤسسة يف إنشاء الرتاكم املعريف كقدرات أساسية ذات األهمية الكبرية

 الرأمسال الفكري.

 رابعًا: رأس املال الفكري وحتديات اإلدارية املعاصرة

زمت مبوجبها منظمات لالدائمة فرضت حتديات معاصرة  حلركة بيئة العمل التنافسية ونتيجة

ل األعمال بضرورة استيعابها ومسايرتها، واألكثر من ذلك أن هذه التحديات نشرت تأثريها بشك
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وسف نعرض  فاعل على متغريات تنظيمية وسلوكية لعل أبرزها ويف مقدمتها رأس املال الفكري

العالقة مع بعض هذه التحديات املعاصرة:
 1  

/ عالقة رأس الفكري برأس املال االجتماعي: يعد رأس املال االجتماعي مصدرا أساسيا لتطوير 1

رأس املال الفكري ضمن العائلة ووحدات اجملتمع، إذ تسهل األشكال املختلفة لرأس املال االجتماعي 

هذا التطوير 

15

ليت حتدث ، من خالل تقديم التواصل البيئي للمجموعة وتبادل املعلومات واملعرفة ا

عن طريق العالقات االجتماعية ومتثل أداة إليصال املعلومات ونشرها واليت غالبا ما تكون أكثر 

فعالية واقل كلفة من اآلليات األكثر رمسية، وغالبا ما توجد لغة ورموز وأبعاد مشرتكة يف 

عرفة ومن منظمات ذات رأس مال اجتماعي قوي، كما ميكن أن تكون هناك أساليب فعالة لنقل امل

ثم زيادة الطاقة الفكرية للشركة، وأخريا الحظ العديد من الباحثني الدور املهم لثقة العالقات 

يف تسهيل التبادل بني األطراف وتشجيع املرونة واملشاركة يف املخاطرة ومن خالل هذه اآلليات 

ي الذي يقدم ميزة ميكن أن يكون رأس املال االجتماعي العنصر الرئيسي يف تبين رأس املال الفكر

 تنافسية فريدة للشركة.  

إن العالقة بني رأس املال الفكري وإدارة املعرفة عالقة  / عالقة رأس املال الفكري بإدارة املعرفة:2

تلك القوة اليت ووطيدة باعتبارهما نوعني من املنافسة املعتمدة على الفرد وعلى قوة دماغ األفراد، 

قدان النسيج االجتماعي الذي ميثل مزجيًا من الثقة والتعاون ال ميكن استخدامها يف حالة ف

 .واملساعدة واالهتمام واإلخالص

وعلى هذا األساس فإن من أول مهام إدارة املعرفة هي مسؤوليتها عن استخراج املعرفة الضمنية 

 ااملكتسبة ألداء عمل م البديهية دوالقواع واليت متثل اخلربات الشخصية لرأس املال الفكري

، لذلك فهي يتمرس عليها بعد مرور مدة على أدائه هلاواألحكام اليت يتوصل إليها اإلنسان و

، حيث يتم ليست من النوع الذي ميكن التعبري عنه بسهولة ويصعب بذلك نقلها إىل اآلخرين

جتمع النخبة اليت متثل رأس املال حتقيق لقاءات طريق  خالل إجراء عن ناملعرفة ماستخراج تلك 

 .الفكري وخلق بيئة تسمح بالتحاور والنقاش أي نقل اخلربات من شخص آلخر

كما تتجسد العالقة يف قيام إدارة املعرفة باستثمار معطيات رأس املال الفكري وتطبيقها مباشرة 

لكسب الريادة وحتقيق التفوق التنافسي، وكذلك إن إدارة املعرفة تنظم عمليات بيع أو تطبيق 

الخرتاع اليت تعد احد خمرجات رأس املال الفكري، وبذلك ستحقق املنظمات وتنفيذ براءات ا

 أرباحا كبرية من جراء ذلك.

تظهر العالقة بني املتغريين املذكورين من كون رأس  / عالقة رأس املال الفكري باجلودة الشاملة:3

إدارة اجلودة الشاملة املال الفكري ُيعد العنصر اجلوهري لتطبيق فلسفة إدارة اجلودة الشاملة، ألن 

TQM  تهدف إىل إحداثها تغيريًا فكريًا وسلوكيَا يف املنظمة، والذي ال يتأتى إال من خالل خنبة

 من ذوي القدرات اإلبتكارية واإلبداعية اخلالقة.

كما تربز العالقة من أن احد مرتكزات إدارة اجلودة الشاملة تتمثل بتبين ميزة تنافسية وقبول 

ع ضروري والسعي لتحقيق السبق على املنافسني، وهذا ال ميكن بلوغه ما مل يتوافر املنافسة كواق
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رأس مال فكري له القدرة على إنتاج األفكار اجلديدة أو تطوير األفكار القدمية وإخراجها جبودة 

 عالية أو مالئمة الن اجلودة تعد اآلن سالحا تنافسيا اسرتاتيجيا.

اجلودة الشاملة ورأس املال الفكرية يف قدرة هذا األخري على العالقة بني إدارة يضا تتجسد أو

سرعة فهم أبعاد إدارة اجلودة الشاملة ومستلزمات تطبيقها، ملا ميتلكه من قدرات فكرية 

وتنظيمية عالية، فضاًل عن إملامه مبهارات متنوعة مما سيسهل كثريًا يف حتقيق العمل اجلماعي 

الالزمة إلعداد املوارد البشرية  دريبتكاليف الت ضعن ختفي والعمل بروح الفريق الواحد، فضاًل

 .املطلوبة لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة

 رأس املال الفكري إدارةالثالث:  احملور

 أواًل: مبادئ أدارة رأس املال الفكري

إذ حددت قّدم الكّتاب والباحثني العديد من املبادئ الالزمة إلدارة رأس املال الفكري بشكٍل فاعل ، 

تلك املبادئ يف ما يلي:

 16

 

االستفادة من أفكار وأعمال رأس املال الفكري لتصب يف مصلحة املنظمة يف إقامة العالقات   -1

 الودية مع مستخدميها وزبائنها وجمهزيها وعلى املدى الطويل.

العمل توفري املوارد اليت حيتاج إليها، ومساعدتهم يف بناء شبكة داخلية بينهم وتعزيز فرق  -2

ومجاعات االجنذاب وأية أشكال أخرى للتعلم ، وكذلك السماح هلم باستخدام كل ما مينحهم املزيد 

 من املهارات واملعلومات واملعارف يف اهتماماتهم.
توجيه تيار املعلومات إىل املوقع الذي حتتاجها فعاًل، وهذا ميثل أحد مبادئ اإلدارة الفعالة إلدارة  -3

لكمية املنطقية وعند الضرورة، الن زيادتها عن احلد املطلوب قد تؤدي إىل رأس املال الفكري وبا

 عدم التميز بني املهم وغري املهم.

من أفكار ودون تردد  يشاءونعدم املبالغة يف إدارة رأس املال الفكري وإعطائهم احلرية لطرح ما   -4

يف املنظمة وبث روح املبادرة وهذا سر جناح اإلدارة يف استثمار واحملافظة على رأس املال املعريف 

 االبتكارية من خالل املمارسة اإلدارية اليت ترعى األفكار املبدعة.

من الضروري أن تتم هيكله رأس املال الفكري وذلك خبزن املعلومات بشكل ما ميكن الوصول إليها  -5

رجوع عند احلاجة إليها ، وعدم نشرها يف كل مكان، أي خزنها داخل نظام كفء حبيث يسهل ال

 إليها عند احلاجة واستخدامها لألغراض اليت تعد ضرورية.

 عملية إدارة رأس املال الفكريثانيًا: 

إن اإلدارة والتسيري الفعال لرأس املال الفكري كخيار اسرتاتيجي مكون من أربعة خطوات أساسية

17

: 

 عتماد عليها اخلطوة األوىل: ترتكز أساسا يف التعرف على دور املعرفة كقوة حمركة ومدى اال

يف املنظمة، ومساهمتها يف إعطاء فائض قيمة، حيث كلما ازدادت أهميتها كلما حققت إدارتها 

عائدا ومردود أكرب، والعكس من ذلك إذا مل تكن املؤسسة ذات كثافة معرفية كان السبيل إىل 

 حتقيق مردود أكرب هو حتسني إدارة األصول املادية أو املالية. 
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 :مطابقة اإليرادات اليت مت الوصول إليها باألصول املعرفية املنتجة هلا،  اخلطوة الثانية

 وحماولة إجياد رأس املال الفكري املنتج للمزايا اليت اكتشفها يف اخلطوة السابقة.

  اخلطوة الثالثة: وضع إسرتاجتية لالستثمار يف األصول الفكرية واستغالهلا، خاصة اليت

ية للمؤسسة، مبعنى وضع خطط لالستخدام األمثل لألصول تعمل على زيادة الكثافة املعرف

 املعرفية واالستثمار فيها لزيادة قيمتها.

  ،اخلطوة الرابعة: متثل هذه اخلطوة يف زيادة إنتاجية األصول املعرفية والعاملني املعرفيني

ة فالبد أوال من البحث عن مقاييس جديدة غري تقليدية لقياس إنتاجية العمل املعريف، خاص

بانتقال مركز الثقل واالهتمام بعامل املعرفة )مدخالت، عمليات، خمرجات، نتائج(، فإنتاجية 

 األصول املعرفية جيب أن ترتكز على حقيقتني:
: إن األصول املعرفية ال ميكن إدارتها بنفس الطريقة السابقة اليت كانت تدار بها األعمال األوىل 

 والوظائف القائمة على العمل اليدوي.

: إن العاملني الذين هم أكثر معرفة بعملهم هم بسبب ذلك أكثر قدرة من أي جهة أخرى الثانية

 رايكر.دعلى كونهم مسؤولني عن زيادة إنتاجية عملهم باملعريف حسب رأي بيرت 

 مناذج إدارة رأس املال الفكريثالثًا: 

عوبة، ألن معظم املوجودات ( إىل أن إدارة رأس املال الفكري مهمة يف غاية الصGreen) لقد أشار

الفكرية ال تفضل اإلدارة والسيطرة بل تلجأ يف كثري من األحيان إىل املقاومة، وهناك عدد من 

النماذج اليت قدمت خبصوص إدارة رأس املال الفكري نقدم منها:

18

 

(:Stewart) منوذج -1

 

 وقد قدم منوذجه وفقًا لالتي:
   العمل على االستفادة من األفكار اليت يقدمونها ملصلحة املنظمة وذلك من خالل العالقة

 احلسنة مع العاملني لديها والزبائن. 

  العمل على توفري املوارد اليت حيتاجونها ومساعدتهم على بناء شبكة عالقات داخلية

 وتعزيز وتدعيم فرص العمل.
 ة يف طرق األفكار بعيدًا عن القيود اليت تفسد إشاعة أجواء االبتكار واحلرية والعفوي

 اإلبداع وتقتل الطموح.
 .توفري املعلومات هلم بشكل منظم وسلس وسليم دون إغراق يف التفاصيل أو نقص املعلومة 
 .االحتفاظ بنظام معلومات كفؤ وبالذات قاعدة بيانات ممتازة 

(:Danielمنوذج )  -2

 

 : حيث أشار يف منوذجه إىل مخسة خطوات وهي
  البدء باإلسرتاتيجية: وذلك من خالل تأطري دور املعرفة يف العمل، وبيان أثر االستثمارات

 الفكرية يف تطوير املنتجات.

  تقييم اسرتاتيجيات املنافسني وما لديهم من موجودات فكرية، أي معرفة البيئة التنافسية

 اليت حتوي رأس املال الفكري.
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  ،ماذا متلك؟ وماذا تستخدم؟ واىل أين تعود؟فتح ملف خاص باملوجودات الفكرية 
 .تقييم املوجودات الفكرية وكلفها وماذا حتتاج لتعظيم قيمتها 
  .جتميع ملف املعرفة وتكرار العملية وتصنيف املوجودات الفكرية حسب قيمتها وأهميتها 

 (: وقد قدم منوذجه وفق األتي: Leonard and Strausمنوذج ) -3
 شكالت املهنية عن طريق كسب املعرفة يف النظم، وبرجميات احلاسوب.تعزيز قابليات حل امل 

  التغلب على مقاومة احملرتفني للمشاركة باملعلومات، باعتبار أن املشاركة على درجة كبرية من

 األهمية، وباعتبار املوجودات الفكرية على عكس املوجودات املادية تزداد قيمتها باستعماهلا.
 وجودات الفكرية، حيث أن املنظمات املعاصرة جل اهتمامها ينصب على حتويل التنظيم حنو امل

 تعزيز عوائد استثماراتها من املوجودات الفكرية.
  املنظمات املقلوبة، وذلك بالتخلي عن اهلياكل اهلرمية التقليدية وإعادة تنظيم نفسها وفق

 هياكل تسمح بإدارة رأمساهلا الفكري مبرونة عالية.
 ية: وهي تكوين ما يطلق عليه أنسجة العنكبوت وذلك من خالل مجع تكوين شبكات فرد

األفراد معًا حلل مشكلة معينة ثم حل اجملموعة بانتهاء املهمة، ومتتاز هذه التفاعالت بقوة 

 كبرية، وتعتمد هذه الشبكة على األتي:
 تشجيع التعليم املشرتك ونشر املعرفة بني احملرتفني. -

 جمموعة احملرتفني وخلق مناخ تنظيمي مناسب. إشاعة روح التعاون بني -
 تطوير آلية فاعلة للتغذية العكسية. -

 ( يف معرض حديثه عن إدارة رأس املال الفكري نقطتني مهمتني، وهما: Druckerوقد ذكر )

حتى تصل إنتاجية رأس املال أعلى مستوى جيب البدء بتغري وجهات نظرهم بقضية مشاركة  .1

 هم على تبادل املعرفة.اآلخرين ملعرفتهم وحث

تغيري وجهات نظر منظماتهم بالشكل الذي جيعل املوجودات الفكرية أمثن ما متتلكه  .2

 املنظمة من موجودات، والتخلي عن اهلياكل التنظيمية التقليدية.

 خالصة:

إن العنصر البشري هو احملرك واحملدد األساسي لرفع كفاءة أي تنظيم وال ميكن هلذا املورد أن حيقق 

نتائج ذات قيمة مبجرد توافره وتواجده، بل البد دائما من تدعيميه وتنميته واستغالل معرفه 

الظاهرة، والكامنة لذلك فإنه من املؤكد أن تطوير رأس املال الفكري واستثمار طاقاتها وقدراتها، 

ملوارد، واندماجها مع متطلبات العمل ال ميكن أن يتم مبجرد احلصول على هذه ا اوضمان تفاعالته

وإمنا يكون نتيجة جلهود املنظمة املوجهة حنو تنمية هذه املوارد باستعمال األساليب املالئمة و 

 ذلك يف إطار االسرتاتيجيات اليت تتبناها املنظمة واألهداف اليت تسعى إىل حتقيقها.
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