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 :تقديم

 
أي العرررراملون ولرررريس ( المعرفرررري)يعتبررررر رأس المررررال الفكررررري    

الرر ا هررم دم الحيرراة النررابف والمترردف  ..األمرروالا البنايرراتا األرا رري

لديمومررة المنظمررةا و ررمان بقاستررا واسررتمرارها فرري عررالم األعمررال 

المتغيرررا فترري د تترردف فقررط إلرر  المحافظررة علرر  مواردهررا الحاليررةا 

ولكنترررا تسرررع  دومرررا إلررر  تطويرهرررا وتنميتترررا ل بقرررا  علررر  مي تترررا 

التنافسيا تدفع متطلبات التحول نحو ادقتصاد المبني عل  والمعرفرة 

بمنظمررات األعمررال إلرر   يررادة ادهتمررام بمفرراهيم رأس المررال الفكررري 

وأبعرراد المعرفررة الكامنررة فيرر ا ودور  فرري خلرر  القيمررةا إن إدرا  تلرر  

المفرراهيم أصرربو  ررروريا ل يررادة قرردرة المؤسسررة علرر  تحقيرر  ميرر ة 

 .تنافسية مستدامة

          



 :الفكري المال رأس مفتوم .1

 نخبة المنظمة بامتال  يتمثل الفكري المال رأس أن Spinder الباحث يرى -

 المرن التعامل عل  القدرة لتا النخبة هذ  و المستويات كافة عل  العاملين من متمي ة

 النظام هذا تشكيل و تركيب إعادة عل  القدرة لتا و متطور إنتاجي نظام ظل في

   .متمي ة بطرق اإلنتاجي

 النوعي و الكمي الكليا المجموع بأن  الفكري المال رأس 1987 عام وهيب عرف -

 و الذهنية الكفا ات يمثل النوعي فالجانب ا المجتمع في المتاحة البشرية القوى من

 النوعي الجانب تحديد يتم التعليمي المستوى خالل من و للسكان العلمية المستويات

   .للسكان الكلي الحجم خالل من فيحسب الكمي الجانب أما ا والمعرفة بالخبرة المرتبط

 استخدامتا يمكن التي الملموسة غير الموجودات :بأن  Hansen يعرف  فيما -

 التي اإلستراتيجي و اإلبداعي التطوير عملية في المنظمة قبل من تنافسي كسالح

 بيسة في المنظمة استمرار و لبقا  األساس الوسيلة يعد الذي التجديد و ادبتكار تعتمد

 .المتسارع التغير ذات العمل

 : كالتالي الفكري المال لرأس شامال تعريفا نعطي أن يمكننا تقدم ما خالل من          

 ا التقنيات ا األوصاف و الحقاس  يشمل و اإلنساني العقل عمل و نشاط و ناتج هو

   .قيمة إل  تحويلتا يمكن التي المعرفة أي ا النماذج ا القوانين و المفاهيم ا النظريات



 :  يتمي  رأس المال الفكري عموماً بالخصاسص التالية     

فالمعرفة في رؤوس العمال أو في التيكل : رأس مال غير ملموس

 .  التنظيمي أو غير  تتمي  بأنتا أثيرية وغير مرسية أو ملموسة

 .  من الصعوبة قياس  بدقة وهذا نظرا لطبيعت  األثيرية

 . سريع ال وال و الفقدان

حيث أن اقتصاد المعرفة هو اقتصاد وفرة د : يت ايد بادستعمال

ندرة وكلما استعملت المعرفة وتوظيفتا يساهم في اكتشاف 

 .معارف أخرى أو تحسينتا

 . يمكن ادستفادة من  في مراحل و عمليات مختلفة في نفس الوقت

 يتجسد في أشخاص لديتم ادستعداد لحمل  

  .ل  تأثير كبير عل  المنظمة

 :الفكري المال رأس خصاسص .2



 المنظمة تملكتا د والتي الفرد العامل ذهن في المحفوظة المعرفة وهي :البشرية األصول 
 المال رأس فيتكون الخبرة و اإلبداع و المتارات في وتتمثل شخصياا بالفرد مرتبطة هي بل

 المكتسبة أو السابقة الخبرة إل  باإل افة المعرفةا و القدرات و المتارات م يج من البشري
   . العمل خالل من

 هي أو المنظمةا وتملكتا العامل الشخص عن المستقلة المعرفة وهي :الفكرية األصول
 تقاسم في ل ستام والمستخدمة المعروفة العمل مجموعة وتقنيات األدوات مجموع

 التندسية التصميمات الخطط :الفكرية األصول أمثلة ومن المنظمةا في والمعارف المعلومات
 األصول وتتكون اإلرشادات و المكتوبة المذكرات و المعلومات وهي اآلليا الحاسب وبرامج
 لتسجل البشرية األصول من والبيانات األفكار و والمعرفة المعلومات انتقال بمجرد الفكرية
 .معروفة و محددة وتصبو كتابة

 قانونيا حمايت  يمكن ما وكذا بالتجديد للمنظمة تسمو التي العناصر وت م :الفكرية الملكية 
 بالنشر الخاصة المواهب و ادستثمار حقوق التجاريةا العالمات و ادختراعا برا ات مثل

 الملكية من الم يد امتال  عل  الصناعة مجال في الراسدة المنظمات تعمل و والمؤتمراتا
  .األسواق في الشديدة المنافسة مواجتة من تمكنتا تنافسية مي ة لتحقي  الفكرية

 األخذ خالل من المبادراتا وتطوير تحري  عل  التيكلية القدرة وي م :التيكلية األصول 
 مع المتكيفة واألدوات والمفاهيم الجديدة باألفكار وادعتراف الجديدة التوقعات بادعتبار
   .التو يع قنوات و اإلجرا ات و العمليات و التنظيمية  والنماذج الثقافة تشمل والتي التغييرا

 مورديتا و بعمالستا المنظمة تربط التي العالقات طبيعة يعكس وهو :العالقات مال رأس 
   .خدمة أو منتج إل  الفكرة تحويل و تطوير في يساعد طرف أي أو ومنافسيتاا

 :الفكري المال رأس مكونات .3



 في المنظمة مصلحة في لتصب الفكري المال رأس وأعمال أفكار من ادستفادة 
 .الطويل المدى وعل  ومجت يتا و باسنتا مستخدميتا مع الودية العالقات إقامة

 وتع ي  بينتم داخلية شبكة بنا  في ومساعدتتم إليتاا يحتاج التي الموارد توفير
 لتم السماح وكذل  ا للتعلم أخرى أشكال وأية ادنجذاب وجماعات العمل فرق

 في والمعارف والمعلومات المتارات من الم يد يمنحتم ما كل باستخدام
 .اهتماماتتم

 مبادئ أحد يمثل وهذا فعالًا تحتاجتا الذي الموقع إل  المعلومات تيار توجي 
 دن ال رورةا وعند المنطقية وبالكمية الفكري المال رأس إلدارة الفعالة اإلدارة
 .المتم وغير المتم بين التمي  عدم إل  تؤدي قد المطلوب الحد عن  يادتتا

 يشا ون ما لطرح الحرية وإعطاستم الفكري المال رأس إدارة في المبالغة عدم 
 رأس عل  والمحافظة استثمار في اإلدارة نجاح سر وهذا تردد ودون أفكار من

 الممارسة خالل من ادبتكارية المبادرة روح وبث المنظمة في المعرفي المال
 .المبدعة األفكار ترع  التي اإلدارية

 ما بشكل المعلومات بخ ن وذل  الفكري المال رأس هيكل  تتم أن ال روري من
 خ نتا أي مكانا كل في نشرها وعدم ا إليتا الحاجة عند إليتا الوصول يمكن
 لألغراف واستخدامتا الحاجة عند إليتا الرجوع يستل بحيث كف  نظام داخل
 . رورية تعد التي

 :الفكري المال رأس إدارة مبادئ .4



 ومدى محركة كقوة المعرفة دور عل  التعرف في أساسا تترك  :األول  الخطوة -

 ا دادت كلما حيث قيمةا فاسف إعطا  في ومساهمتتا المنظمةا في عليتا ادعتماد

 المؤسسة تكن لم إذا ذل  من والعكس أكبرا ومردود عاسدا إدارتتا حققت كلما أهميتتا

 األصول إدارة تحسين هو أكبر مردود تحقي  إل  السبيل كان معرفية كثافة ذات

  .المالية أو المادية

 المنتجة المعرفية باألصول إليتا الوصول تم التي اإليرادات مطابقة :الثانية الخطوة

 الخطوة في اكتشفتا التي للم ايا المنتج الفكري المال رأس إيجاد ومحاولة لتاا

 .السابقة

 خاصة واستغاللتاا الفكرية األصول في لالستثمار إستراتجية و ع :الثالثة الخطوة

 األمثل لالستخدام خطط و ع بمعن  للمؤسسةا المعرفية الكثافة  يادة عل  تعمل التي

 .قيمتتا ل يادة فيتا وادستثمار المعرفية لألصول

 والعاملين المعرفية األصول إنتاجية  يادة في الخطوة هذ  تمثل :الرابعة الخطوة

 العمل إنتاجية لقياس تقليدية غير جديدة مقاييس عن البحث من أود فالبد المعرفيينا

 عملياتا مدخالتا) المعرفة بعامل وادهتمام الثقل مرك  بانتقال خاصة المعرفيا

 .(نتاسج مخرجاتا

 :الفكري المال رأس إدارة (خطوات) عملية .5



ً  نموذج  قدم وقد :(Stewart) نموذج .1  :لالتي وفقا

 المنظمة لمصلحة يقدمونتا التي األفكار من ادستفادة عل  العمل 

   .وال باسن لديتا العاملين مع الحسنة العالقة خالل من وذل 

 بنا  عل  ومساعدتتم يحتاجونتا التي الموارد توفير عل  العمل

 .العمل فرص وتدعيم وتع ي  داخلية عالقات شبكة

 عن بعيداً  األفكار طرق في والعفوية والحرية ادبتكار أجوا  إشاعة

 .الطموح وتقتل اإلبداع تفسد التي القيود

 في إغراق دون وسليم وسلس منظم بشكل لتم المعلومات توفير

 .المعلومة نقص أو التفاصيل

 .ممتا ة بيانات قاعدة وبالذات كفؤ معلومات بنظام ادحتفاظ

 :الفكري المال رأس إدارة نماذج .6



 خطوات خمسة إل  نموذج  في أشار حيث :(Daniel) نموذج .2

   :وهي

 

 العملا في المعرفة دور تأطير خالل من وذل  :باإلستراتيجية البد 

 .المنتجات تطوير في الفكرية ادستثمارات أثر وبيان

 أي فكريةا موجودات من لديتم وما المنافسين استراتيجيات تقييم

 .الفكري المال رأس تحوي التي التنافسية البيسة معرفة

 تستخدم؟ وماذا تمل ؟ ماذا الفكريةا بالموجودات خاص ملف فتو

 تعود؟ أين وال 

 .قيمتتا لتعظيم تحتاج وماذا وكلفتا الفكرية الموجودات تقييم

 الفكرية الموجودات وتصنيف العملية وتكرار المعرفة ملف تجميع

   .وأهميتتا قيمتتا حسب



  :األتي وفق نموذجه قدم وقد :(Leonard and Straus) نموذج .3

 

 في المعرفة كسب طريق عن المهنية المشكالت حل قابليات تعزيز
 .الحاسوب وبرمجيات النظم،

 أن باعتبار بالمعلومات، للمشاركة المحترفين مقاومة على التغلب
 الفكرية الموجودات وباعتبار األهمية، من كبيرة درجة على المشاركة

 .باستعمالها قيمتها تزداد المادية الموجودات عكس على

 المعاصرة المنظمات أن حيث الفكرية، الموجودات نحو التنظيم تحويل
 الموجودات من استثماراتها عوائد تعزيز على ينصب اهتمامها جل

 .الفكرية

 وإعادة التقليدية الهرمية الهياكل عن بالتخلي وذلك المقلوبة، المنظمات
 .عالية بمرونة الفكري رأسمالها بإدارة تسمح هياكل وفق نفسها تنظيم

 وذلك العنكبوت أنسجة عليه يطلق ما تكوين وهي :فردية شبكات تكوين
 بانتهاء المجموعة حل ثم معينة مشكلة لحل معا   األفراد جمع خالل من

 .المهمة



إن العنصر البشري هو المحرر  والمحردد األساسري لرفرع كفرا ة أي 

تنظررريم ود يمكرررن لترررذا المرررورد أن يحقررر  نتررراسج ذات قيمرررة بمجررررد 

ترروافر  وتواجررد ا بررل دبررد داسمررا مررن تدعيميرر  وتنميترر  واسررتغالل 

معرفرر  الظرراهرةا والكامنررة لررذل  فلنرر  مررن المؤكررد أن تطرروير رأس 

المرررال الفكرررري واسرررتثمار طاقاتترررا وقررردراتتاا و رررمان تفاعالتترررا 

واندماجتا مع متطلبات العمل د يمكن أن يتم بمجررد الحصرول علر  

هررذ  المررواردا وإنمررا يكررون نتيجررة لجتررود المنظمررة الموجتررة نحررو 

تنميررة هررذ  المرروارد باسررتعمال األسرراليب المالسمررة و ذلرر  فرري إطررار 

ادسررتراتيجيات التررري تتبناهررا المنظمرررة واألهررداف التررري تسررع  إلررر  

          .تحقيقتا

:خالصة  
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