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 األعمال أدارةقسم  –كلية الكوت الجامعة 

 0202/0202السنة الدراسية 

 د علي كريــم العمـــار                                                                               . م. أ: اسم التدريسيIntellectual capital راس المال الفكري: اسم المادة 

                االولى                                                                                                                       : المحاضرة                         الثانيالفصل الدراسي :    ة الثانيالمرحلة  

 0202نيسان  02 :  التاريخ                                                                             

 :  وصف المادة   

 

 االهتمام لزاما لنا أصبح ،واالتصاالت المتسارع  المعلومات تكنولوجياعصر و التنافسي المعرفة اتاقتصاد ظل في     

الذي و القصوى، األهمية مة في الدول المتقد ومؤسسات االدارة المنظمات الذي توليه األمر هوو  Knowledge بالمعرفة

 ، االبتكارية العملية تفعيل عنصر في أهم باعتباره للمنظمات، الحقيقية الثروة هو البشري فيها الفكري المال سرأ أصبح

هو رأس   بل نفذتال يتال الوماال سؤور يمثل االصول من ألنه ،"لماذا" مضافة قيمة إلى المعرفة تحويل على القادرهو و

 أصولهي و البشري، المال براس يسمى ما أوراد األف لدى المتميزة تاالقدر في ويتمثل فيه، االستثمار بزيادة يزدادمال 

 المنظمة بين العالقات طبيعة في يتمثل الذي الزبائن مال رأس إلى باإلضافة التنظيمية، والهياكل باإلجراءات مرتبطة هيكلية

 ، استمراره على والعمل عليه الحفاظ يتوجب استراتيجي مورد أنه على فكريال المال رأس مع التعامل وجبلذا  وعمالئها،

 .واالستمرار والمنافسة  البقاء المنظمة بها تضمن التي االستراتيجية األداة ألنه عليه والمحافظة

 -مدخل مفاهيمي -الفكري المال رأس  

 راتيجياالست المورد يالمعرف قتصادالا ظل في(  الفكري المال سرأ)  الملموسة غير الموجودات أصبحت     

 األخيرة هذه الفعالة، وأدارتها الموجودات هذه قيمة على يتوقفوهو امر   المنافسة شدة ظل في ونجاحها ، المنظمة لثروة

 في سنتطرق لذلك القيمة، وخلق التنافسية الميزة تعزيز أجل من   راداألف   راتوخب   رات مها بتوظيف ستسمح التي

 المفاهيم مختلف و أهميته ، خصائصه ، التاريخية تطوره   راحلوم الفكري المال رأس مفهوم إلى حاضرةلما ههذ

 .   بالمصطلح المتعلقة النظرية واألسس
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 :التطور التاريخي لمفهوم راس المال الفكري

 فترة في خاصة به االهتمام بدأ وقد ،اإلداري الفكر في مفاهيم نسبيا حديث الفكري مفهوما المال راس موضوع يعتبر 

 تطوره مراحل يلي فيما نستعرضس لذلك ،فكر بذلك" لماذا" له وواضح واحد مفهوم حول اتفاق أي يوجدال  التسعينات،

  للمنظمة المادي المال رس أ وبين بينه التمييز نقاط تحديد ونحاول له أعطيت التي المفاهيمو ، واستكشافه

     :راس المال الفكري نشأة

 أدركت ألنها ، المادية الموجودات جانب إلى الملموسة، غير أو الفكرية الموجودات على الحديثة اإلدارة ركزت    

 في تكمن المنظمة ثروة أنمن خالل فهم  Intellectual capitalوهو مختصر  (IC) هذا ظهر وقد اهمية ذلك 

 بمثابة وأصبح الماضي، القرن تسعينات فيانتشر   مفهومال , المعرفي أو الفكري المال راس وفي ، الفكرية موجوداتها

 المال رأس مفهوم أن يعني ال هذا لكن المادية  المصادر  عن ريادة بدال والناجحة المنافسة للمنظمة الحقيقية الثروة

  (  Stewart كما اوضح ذلك  ) الماضي القرن تسعينات قبل موجود يكن لم الفكري

 شهرة)  باسم يعرف وكان ،عند دراسة االصول المكونة لرأس المال التقليدي البحث قيد يكن لم هأن االن نقصده ما ولكن  

  .  للمنظمة الملموسة غيربانها تعدمن القضايا  ( Sullivan)كما يصف ذلك الكاتب الموجودات كل ويتضمن(  المحل

 الماضي لماذا؟ نالقر من التسعينات تأخر حتى  قد  الفكري المال راس مع التعامل :  1س 

  :  هما رئيسيين لسببين االجابة انها كانت  

 طويلة لعقود حقيقي مال كرأس إليه ينظر يكن ولم ، والتقييم القياس صعب ملموس غير عمل  أنهالتفسير على   - أوال

 راءاتب في الحال هو كما واضحة وثروة أرباحا تدر وهي ، تجاهلها باإلمكان يكن لم قليلة حاالت باستثناء

 ( . المحل شهرة)  التجارية والعالمة ، الفكرية والملكية المؤلف وحقوق ، االختراع

 أنه من الرغم على األجل قصيرة تكاليف أنه على إليه نظرت المنظمات في المحاسبية النظم أن - ثانيا

 . مهم استثمار أنه على إليه النظر يجب

 مفهومه تطوير في وساهمت ، الفكري المال راس ظهورل مهدت مراحل   ثالثة وصالح العنزي حدد ولقد

 : كالتالي وهي
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 :مراحل التطور النظري لمفهوم  رأس المال الفكري

 . البشرية بالقابليات االهتمام وتوجهات البداية: األولى المرحلة

Petty William   موضوع وطرح العمالة نوعية اختالف فكرة على عشر السابع القرن في االقتصادي أكد   

 قيمة العاملين في حساب الثروة بطريقة إحصائية ، وشكلت هذه الفكرة فيما بعد ما يعرف بر أس المال الفكري ،

 " إضافة إلى أن6771Adam Smith  الذي أكد في كتابه ) ثروة األمم ( تأثر العملية اإلنتاجية وجودة المخرجات "

اداء  في المطلوبة رت ا المها لكسب وجهد وقت من يبذله ما وفق جوراأل تحديد بضرورة وطالب ، العاملين رت ا بمها

 .على اهمية االستثمار في القدرات البشرية  6981في عام  Alfred Marshallالمهام بعدها اكد االقتصادي 

ع لقانون يخض ال البشري المال رأس أن  هبقول             : « البشر في يستثمر ما هو ، المال رأس ضروب أثمن إن 

 ظهر 6811 عام وفي ، والمهارة الخبرة معدل بزيادة تزداد وإنتاجيته منفعته إن بل ,المنفعة المتناقصة 

)  عندما ذلك  Irving Fisher   االقتصادي يد على البشري المال سرا لنظرية الفعلي األساس  

. العام المال راس مفهوم في البشري المال راس  أدخل  

 (Schultz & Mincer    أنه على إليه النظر خالل من البشري المال رس أ بنظرية توسع الخمسينات نهاية وعند 

المال راس نظرية فيها عرفت فقد السبعينات نهاية إلى الستينات مرحلة أما ، التقليدي المال راس   عن مستقل  

 . وضوحا أكثر بشكل اإلنساني السلوك فهم يخص فيما كبيرا  ار تطو البشري  

 االنتباه أثارت الماضي القرن من السبعينات نهاية إلى عشر السابع القرن منالممتدة   الفترة أن يتضح سبق ومما   

 وبالتالي ، التقليدي المالرأس ل مكمال عامال بوصفه راسته د وضرورة ، والفكري البشري المال سرا أهمية إلى

 . الفكري المالرأس  موضوعراسة لد زاالرتكا نقطة بمثابة كان البشري المال سرا موضوع فإن

 

 : الذهنية اتبالقابلي االهتمام وتوجهات المفهوم تلميحات:  الثانية المرحلة

 غير الموجودات أن واألكاديميين المديرين لدى كبيرة قناعة تشكلت ، العشرين القرن ثمانينات مطلع في   

 وتحقيقها تمتلكها، التي المنظمات نجاح سر الغالب في وه الفكري المالاالموال ومنها رأس  سرؤو وخاصة الملموسة

 قام 6891 عام وفي ، الثابتة   راتواالستثما والنقد الطبيعية الموجودات محل الفكري المال رأس حل واليوم للعوائد،

  قام David Teeceمن جامعة كاليفورنيا   بكتابة مقالة معنونه ب ) اإلفادة من اإلبداع التكنولوجي ( وحدد فيها 

Sullivan Patrick  استشاري نشاط بإنشاء 6898 عامفي   قام كما ، اإلبداع من القيمة   راجاستخ خطوات    

     . اإلبداع من انطالقا القيمة خلق كيفية للمستفيد ويبين للتطبيق قابل مرة ألول         

بقاء في الملموسة غير تالموجودا وأهمية دور على ركزت المرحلة هذه أن يظهر سبق ما خالل من     

 بالقابليات االهتمام على يركز الذي الفكري المال سأر هو 6886 عام جديد مفهوم وظهور ، المنظمات رارية واستم

   .المنظمة  رادأف لدى الموجودة الذهنية
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 . النظرية ووالدة البحثية الجهود تكثيف: الثالثة المرحلة

 ملحوظا تزايدا عرف يوالذ الفكري المال سرأ موضوع حول البحث بدأ الماضي القرن من التسعينات منتصف منذ   

 الملموسة غير موجوداتها من القيمة   راجاستخ في الفاعلة المنظمات لممثلي اجتماع عقد تم 6881 عام ففي ،

 لفكريا المال رأس إدارة- عنوان تحت وكان ICM  ))  موحد مفهوم على االتفاق ضرورة أعماله جدول وتضمن

Intellectual capital management منه القيمة   راجاستخ وكيفية األساسية مكوناته وتحديد -  . 

 أهداف مناقشة حول جهودها وتركزت ، أمستردام في الفكري المال سرأل الدولية الندوة انعقدت 6888 عام وفي

 تطبيقها، وكيفية لقياسه طرق ووصف صياغة عنها ونتج ، ومستوياته أبعاده قياسه طرق ، الفكري المال سرأ

 1112 وفي ، بكندا 1116 في الفكري المال سرأ حول مؤتمر انعقد كما طريقة، كل وعيوب مزايا إلى إضافة

 الفكري المال رأس: بعنوان العنزي دراسة هي تحليلية نظرية دراسة أول كانت فقد العراق في أما ، بنيويورك  

 والعشرين الحادي القرن أعمال لمنظمات الحقيقية الثروة " الفكري المال رأس مفهوم بيان على ركزت وقد

 . "صناعته ومتطلبات

 ؟في المحاضرة  سبق طرحه مما ماذا نستنتج 2س   

 وهي  فرضيات لها وضعت   الفكري المال لراس نظرية إيجاد على تركزتالتي  الجهود أن نستنتج :  ج 

  : كالتالي

 ؛  راتم بعدة الملموسة الموجودات قيمة يتجاوز ملموس غير كموجود الفكري المال سرأ قيمة   .6

 ؛ المالية النتائج منها تتولد التي األم المادة هو الفكري المال رأس    .1

 لها؛ السوقية والقيمة للشركة الدفترية القيمة بين الفرق يمثل الفكري المال لرأس المالي المقياس    .2

   راتيجياست لتحلي أداة يعد الفكري المال سرأ .4

 . المنظمة إنتاجية من يزيد   راكمت الفكري المال رأس   .1

 : يأتي فقد تم تحديدها  النظرية هذه مبادئاما  

 مع للتكيف فاعلة قوة ألنه ومتجدد حركي بل ثابت غير مفهوم الفكري المال س أسر مفهوم: المفهوم حركية - 6

 .البيئة  

 .الفعلي األداء خالل من الفكري المال   سأر نتائج تبرز: الواقعي األداء - 1

 .التجديد و واإلبداع األداء في العالي   زامااللت هو الجوهري الفكري المال رأس دور: الحقيقي   االلتزام  – 2

 مكوناته على تجزئته يجوز وال مستمر تفاعل ذات متكاملة وحدة الفكري المال سرأ: المقومات تكامل - 4

 . األساسية

 .الوقت نفس في مختلفة وعمليات   راحلم في الفكري المال   أسر من االستفادة يمكن :المتعددة ائدةالف - 1

 .المستمر والتقويم القياس على يعتمد للمنظمة القيمة وخلق توليد أي: القياس و التقويم - 1
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 ؟ل الفكريلماذا اختلفت وتعددت اآلراء حول الفترة الزمنة التي ظهر فيها مصطلح رأس الما: 3س

 :ج  

 بسبب كان المصطلح، فيها ظهر التي الزمنية الفترة حول  راءاآل سبب اختالف وتعدد  أن   يتضح    

  للموضوع نظرتهم اختالف -

 به المتعلقة المشكالت طبيعة - 

 . عمقها و التحليل طريقة اختالف إلى إضافة  -

 

 

 .ها رأس المال الفكري في العمليات االدارية والشكل االول  يوضح  االدوار الممكنة التي يساهم في

 

 

 

 االدوار الممكنة التي يساهم فيها راس المال الفكري في العملية االدارية( 6)شكل 

 

 

 مصادر المحاضرة

. العلمية اليازوري دار األعمال، منظمات في الفكري المال رأس إدارة صالح، على أحمد العنزي، علي سعد .6

 1118 ،عمان والتوزيع، للنشر

 المنظمة ، عليه المحافظة وأساليب قياسه طرق الفكري المال رأس صالح، علي أحمد ، المفرجي حرحوش عادل .1

 1112 ، مصر ، اإلدارية للتنمية العربية
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 قسم ادارة االعمال –كلية الكوت الجامعة 

 0202/0202السنة الدراسية 

 د علي كريــم العمـــار                                                                               . م. ا:  اسم التدريسي                                       راس المال الفكريادارة :   اسم المادة 

                                                                                                                                     لثانيةا: المحاضرة                                        الثانيالفصل الدراسي :    الثانية المرحلة  

  :  التاريخ                                                                                              

 

 :   Intellectual Capital  مفهوم رأس المال الفكري

 :مقدمة   

 في وتتمثل العمل على الشركة تمكن والتي بعضها مع المترابطة الملموسة غير الموجودات على يطلق مصطلحهو    

 .النجاح لتحقيق الفرص واستغالل المنافسين تحديات لمواجهة واالبتكار واالبداع والقدرات المهارات

 جعل على قادرة تجعلها واسعة بمعرفة تتمتع التي المنظمة في المتوفرة اراتالمه مجموعة هو" )ايضا ويعرف

 (.توفرها التكنولوجيا  التي والفرص العمالء لمتطلبات االستجابة خالل من عالمية المنظمة

 فهاتوظي يمكن والخبرة، والمهارة المعرفة عناصرها عقلية قدرات يمتلكون العاملين من مجموعة) كما يعرف ايضا بانه

 لها يحقق بشكل إبداعاتها مساحة وتطوير المنظمة، عمليات أداء لتحسين الفكرية المساهمات زيادة في واستثمارها

 (. معها تتعامل التي األطراف جميع مع فاعلة عالقات

 كقوله, سبيلال وهداه علمه ثم, الفطرة على وتعالى سبحانه هللا خلقه حيث, اإلنسان خلق بداية إلى المعرفة بدايات تعودو

 التراكمي الطابع تمييز السهولة ومن( البيان علمه اإلنسان، خلق)، (كلها األسماء ادم وعلم)الرحيم الرحمن هللا بسم تعالى

 إنجازات تحقيق من اإلنسان مكن معرفي تراكم من القديمة الحضارات حققته ما لنا التاريخ بين إذ اإلنسانية، للمعرفة

 قدراته استخدام الى اإلنسان حاجة زيادة الى أدى الحياة مطالب واتساع وتعقد التقدم زيادة فان أخر جانب ومن 1كبرى

 1المتسارعه ومتطلباتها الحياة تغيرات مسارات على والسيطرة وقيادته التقدم هذا في ثيرأالت بهدف العقلية

 المنتجة، العقول وأصحاب والمبدعين مفكرينال على اعتمادها بفضل اال تقدمها تحرز لم المتقدمة المجتمعات ان نالحظ لذا

 استفادت انها اذ كبيرا تقدما المجتمعات بعض فحققت والمعرفة العلم ناصية امتالكها مدى على تعتمد الدول قوة وأصبحت

 ومفكريها علماءها بعدد المجتمعات تقدم قياس والباحثين المختصين دفع ما وهذا الخالقة أبنائها وقدرات طاقات من

 الفكري المال رأس هو جديد مفهوم ظهور أو النطالق نقطة كان مما لديها الناتج والمعرفي العلمي التراكم رجةود

(Intellectual Capital )بالموجودات يسمى ما أو الفكري المال رأس أصبح اذ, العشرين القرن من األخير العقد في 

 وطبيعة أنواعها اختالف على المنظمات نجاح عوامل أهم من الحالي عصرنا في( Intangible Assets)ملموسة الغير
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 من اليه تصبوا ما لتحقيق وفكرية ومادية مالية موارد من لديها متاح ما كل الستغالل تحتاج اليوم فمنظمات, أعمالها

 .المتزايد المنافسة عالم في لتستمر تبدع ان وعليها, أهداف

 البشرية الخبرة أصبحت الكبير التغيير هذا وضمن, واالتصاالت لوماتالمع تقانة في حصل الذي السريع التقدم وبفعل

 إلى الطبيعية الموارد من المنظمات اهتمام وتحول, والتطور النجاح سمة واالبتكار واإلبداع سلعة والمعلومات مال رأس

, العقبات تجاوز على ادرةق إبداعية حلول إلى للوصول الرؤى وتنويع معرفي عقل إلى بحاجة فهي لذا,  الفكرية الموارد

 دور أهمية على يدلل وهذا, اإلبداع محور وهو بناءها أساس لكونه المنظمات هذه موجودات أهم أضحى فاإلنسان

 مساحات وال,  ضخمة بشرية أعدادا المسالة تعد فلم, مساعد عنصر هي األتمتة وان التطوير في البشري العنصر

 والمعرفة العلم ناصية يمتلك لمن القوة أصبحت وإنما,شاسعة

 

 

 : به جاء ما المجال هذا في  واآلراء المفاهيم أبرز من

Stewart-  يمتلك من يوجد ال بحيث متميزة كانت إذا فكري مال رس أ تعد ومعلوماتهم العاملين رت ا مها أن يرى إذ 

 ثمنا لها الزبون يدفع قيمة لها يكون أن أي   راتيجية است كونها عن فضال ، المنافسة المنظمات في رت ا المها هذه

 .ةالمتميز للمنتجات   رائهم ش طريق عن عليها للحصول

Bassi- -  رس أ و الهيكلي المال رس أ و البشري المال رس أ من وتتكون المنظمة قيمة تشكل التي المعرفة أنه  يرى 

  .الزبائني المال

- Edvinsson –تستخدمها أن يمكن التي الملموسة غير(  لموجوداتا)  الموارد يتضمن "رأس المال " يرى  أنه   

 المعرفة هو الفكري المال أسر فإن لذا خدمات، و وسلع جديدة عمليات إلى تحويلها طريق عن القيمة إليجاد المنظمة

 . فلسفتها  و وثقافتها والعمليات المنظمة معلومات قاعدة في المخزونة المعرفية الموارد عن فضال للعاملين والقوة والخبرة

Reid –          القيمة  االقتصادية ذات رت ا والخب رت ا والمها والمعلومات المعرفة من المتكونة الفكرية المادة أنه 

 ا والخب رت ا والمعلومات والمها المعرفة فإن المفهوم لهذا وطبقا الثروة، إيجاد بهدف التنفيذ موضع وضعها يمكن التي

 الفكري  لمالا رس أ تكون التي هي رت

 

 الفكر ويعد المنظمة لصالح صحيح بشكل واستثمارها توظيفها يمكن التي المفيدة المعرفة بأنه(  2001 العنزي) عرفه- 

 .بثمن تقديره أو قياسه أو رؤيته وال ، لمسه يمكن ال ، رد ا األف ذهن في يكمن الذي

 

- Ulrich  على قادرة»    تجعلها واسعة بمعرفة تتمتع التي المنظمة في المتوفرة رت ا المها على انه مجموعة  ويعرفه 

 توفرها  التكنولوجيا التي والفرص الزبائن لمتطلبات االستجابة خالل من عالمية المنظمة جعل

 

   Strovic-      راس المال هو المعرفة والمهارات والقدرات العقلية  الخاصة بالعاملين   يعرف رأس المال الفكري بانه

   ي تعطي االجابة لتساؤالت الزبائن والت
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 استخدامهم من أكثر عقولهم يستخدمون الذين رد ا األف من مجموعة بأنه   Awad & Ghaziri من كل فيما يرى- 

 يعملون التي تميز المنظمة أجل من واإلبداع االبتكار، على لقدرتهم باإلضافة وثقافة وقيم، رت، ا خب المتالكهم أليدهم

 فيها

 التقدم تأثيرا وفعالية على  األكثر وهي المنظمة، في الملموسة غير الجوانب يعكس أنه على عرفه فقد الرب جاد يدس أما-

 الجوانب من العالي والتميز

 .الملموسة األخرى واألصول

 لعقولا  على والمعتمدة المتفردة المعرفية األصول مجموعة أنه على( مرسي الحميد عبد سوسن)  الدكتورة كما عرفته-

 واألساليب لألفكار، المستمر اإلنتاج إلى تؤدي والتي العمالء، مع والعالقة العمل، ونظم ومتطلبات المبدعة البشرية

 التنافسية قدرتها وتدعم للمنظمة، مضافة قيمة تحقق التي الجديدة

 والتي   المنظمة مال رس أ من زء ج تعتبر التي الملموسة غير القيم من مجموعة بأنه عبده هاني الدكتور بينما يعرفه-

 الحصة وتحسين البقاء على تساعد ومبتكرة، جديدة أفكار إنتاج في تساهم عالئقية و وهيكلية، بشرية، مكونات على تشتمل

 مجموعة يمثل إنه بل إدارة مستوى في الفكري المال رس أ يتركز وال ، للمنظمة التنافسية رت ا القد وتعظيم السوقية،

 .اإلدارية المستويات جميع في تتواجد أن يمكن التي المتميزة لمعرفيةا رت ا القد

 ؟وبماذا تختلف وتتفق بمجملها  , ماذا تستنتج من التعاريف السابقة : 1س

  :ج 

 في ولكنها المفهوم لهذا النظر وجهات باختالف تختلف أنها نجد  الفكري المال لرأس تعاريف من تقدم ما ضوء على    

 من مجموعة يمتلكها التي والكفاءات   والمهارات  والقدرات   الخيارات  مجموعة:  عن عبارة أنه على تتفق مجملها

 على تعمل أن عليها األخيرة هذه ، للمنظمة بالنسبة متميز هو ما لكل ومبتكرة مبدعة افراد ومجموعة ، المنظمة افراد

 لها يضمن الذي لها التنافسي السالح بمثابة ألنه ، لها تنافسية ميزة وتحقيق اإلنتاجية زيادة أجل من المهارات هذه توظيف

 . األعمال عالم في البقاء

 :ماهي الميزة التي تؤثر في زيادة االنتاجية ؟ فكر باإلجابة من خالل ما تقدم ؟ هل هي   :2س

 القدرات -

 الكفاءات -

 االبتكار واالبداع  -
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 (. التقليدي)  المادي المال رس أ و الفكري المال رأس بين التمييز     

 في تظهر التي الموارد يعني األخير فهذا ،( التقليدي) المادي المال سأر عن رأس المال الفكري تمييز من لنا  البد   

 من كل بين االختالف طبيعة يوضح الجدول يلي وفيما المخزونات ، و   والتجهيزات   كالعقارات  المنظمة   زانية مي

 .والمادي لفكريا المال   سأر

 

 ( التقليدي ) المادي المال رأس  بقياس مقارنة صعب يكون الفكري المال    أسر قياس أن المقارنة خالل من يظهر:  3س     

 .فكر؟؟, لماذا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :المعاصرة اإلدارية المفاهيم ببعض وعالقته أدواره، الفكري، المال رأس مكونات    
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 هاما   عنصرا باعتباره تنميته، كيفية لمعرفة الفكري المال أسر مكونات تحديد األساسية معرفةال إدارة مهام من       

 إلى إضافة المختلفة، وأدواره الفكري، المال رس أ تقسيمات يلي فيما ونتناول المنظمة، فشل أو نجاح في وفاصال

 .المعاصرة اإلدارية المفاهيم ببعض عالقته

 .الفكري لمالا راس مكونات: األول الفرع

 ، المال راس من نوعين من للمنظمة السوقية القيمة تتحدد

 المال   ورأس والممتلكات   التجهيزات في المتمثل المادي المال رأس من ويتكون المالي المال راس هو :األول 

  األخرى، وأشكالها النقود في المتمثل النقدي

 وكذلك ، تقييمه و قياسه المنظمة تستطيع لكي بدقة مكوناته تحديد جبي الذي الفكري المال أسر فهو :الثاني النوع أما

 المال لرأس أعطيت التي التصنيفات واختلفت األعمال، عالم في والتميز للمنظمة، القيمة خلق طرق على التعرف

 :ليي فيما التصنيفات هذه ألهم وسنتطرق للموضوع، ونظرته تفكيره أسلوب حسب كل الباحثين طرف من الفكري

  : هي  مكونات بأربعة الفكري المال راس مكونات:  Brookingد معه تصنيف- أوال

 والعالمة ، العمالء ، التوزيع منافذ:  مثل بالسوق والمرتبطة الملموسة غير الجوانب في وتتمثل: السوقية األصول - 1

 .التجارية

 .والتصميم الطبع حقوق التجارية، واالسرار القاتالع ،  االختراع   براءات في وتتمثل: الفكرية الملكية أصول - 2

 .األداء على   األفراد قدرة تعكس التي   المتراكمة   والخبرات االبتكار، على القدرة في وتتمثل: البشرية األصول - 3

 وىق إدارة طرق ، الخطر تقييم طرق ، العمالء بيانات قواعد ، المنظمة ثقافة وتشمل: التحتية البنية أصول - 4

 .المالي الهيكل ، البيع

 والتقسيم العاملين لكفاءات كبيرة أهمية وأولى ، أقسام ثالثة إلى الفكري المال   سأر قسم  Sveibeyتصنيف - ثانيا  

  : كان كالتالي

 . اتهمرخب و وتعليمهم العاملين كفاءة - 1

 . والبرمجيات ، الثقافة ، النظم ، اإلدارة ، القانوني الشكل أي: الداخلي التركيب - 2

 . والموردين الزبائن عالقات ، التجارية العالمة مثل: الخارجي الهيكل - 3

  :  إلى الفكري المال رأس قسمت ( Al Ali)الباحثة  تصنيف -ثالثا

 . للعاملين الفكرية القوة ، للزبائن العكسية التغذية ، العامة المعرفة في وتتمثل: المعرفية الموارد  -1

 لنقل وتحويل المنظمة قبل من الموظفة واألنظمة والممارسات اإلنتاجية العمليات في وتتمثل: بداعيةاإل العمليات -2

 . الخارجية األسواق في واقع إلى التصميم من األول النموذج

 الملكية كل أو جزء بيع طريق عن العوائد وتحقيق تنافسية ميزة لكسب استخدامها ويمكن: الفكرية الملكية -3

 .  الفكرية

 

 :الى  Guthrie & Petty حسب الفكري المال أسر يتكون : Guthrie & Pettyتصنيف -رابعا
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 (. الهيكلي)  المنظمة مالس  أر في ويتمثل: الداخلي الهيكل -1

 (. العالقات)  الزبائن مال   سأر في ويتمثل: الخارجي الهيكل - 2

 البشري المالس أر في ويتمثل: العاملين كفاءة - 3

  :  هي مكونات أربعة إلى الفكري المال رأس قسما   Despers & Channvelنيفتص -خامسا

 لدى الموجودة المعرفة إلى إضافة ، المنظمة في المتواجدة البشرية الموارد في ويتمثل:  البشري المال رأس - 1

 . التنظيمية   واإلجراءات النظم وأيضا ، قيمة إلى تحويلها ويمكن األفراد  

 . للمنظمة التحتية البنية في ويتمثل: الهيكلي الالم رأس - 2

 تسهيالت ، التوزيع شبكة:  مثل القيمة لخلق يستخدم الذي الهيكلي المال أسر في وتتمثل: العملية الموجودات - 3

 .العمليات

 للمنظمة الفكرية األصول في وتتمثل: الفكرية الموجودات - 4

  :  التالية المكونات إلى الفكري المال راس قسم والذي:  2003Malhorta تصنيف- سادسا 

 . الزبوني المال رأس - 1

 . العملية مال رأس - 2

 . البشري المال رأس - 3

 .والتطوير التجديد مال رأس - 4

  :إلى الفكري المال س رأ قسم:  وآخرون المعاني أحمد تصنيف -سابعا

 . البيانات قواعد و   راءاتالب ، األنظمة في ويتمثل: الهيكلي المال رأس - 1

 . الخبرة ، التدريب ، التعليم في ويتمثل: البشري المال رأس  - 2

 . التجارية العالمة ، الوالء ، العقود في ويتمثل: الزبائن رأس مال – 3

 .المنظمة   أفراد لدى الموجودة المقاومة على والقدرة واألمل الثقة ، التفاؤل في ويتمثل: النفسي المال رأس - 4

  ,  Brennan & Connell وكونل برينان تصنيف -ثامنا

 :من يتكون   الفكرية لألصول إطارا   قدما

 . وجماعية فردية بصورة   راداألف يفعله أن يستطيع ما وهو البشري المال سأر: االول

 وتتضمن بالشركة المعرفة مخزون إلى تشير و الفكرية األصول مفهوم تمثل وهي التنظيمية المعرفة منظومة: الثاني 

  والمعلومات، اإلنتاج وتكنولوجيا البيانات وقواعد   راعاالخت حقوق

 . والمستهلكين والموزعين الموردين مثل الخارجية راف  واألط المنظمة بين العالقات من ويتكون السوق:  وثالثا

 مكونات ثالثة من يتكون يالفكر المال   سأر أن على الباحثين أغلب يتفق ، تصنيفات من سبق لما واستنادا
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 :هي أساسية

 البشري المال سرأ 

  الهيكلي المال   سأر

 (  الزبائني)  العالقاتي المال رأس

 :2بالشكل  يلي فيما التفصيل من بشيء المكونات هذه نستعرض وسوف ستيوارت ومنهم  

 

 القيمة السوقية للشركة او المنظمة ومكوناتها(2)شكل 

 

 

 من يتكون الفكري المال   سأ رو ، الفكري المال أسر وقيمة المالية الشركة قيمة من ونتتك الشركة قيمة إن

 :البشري المال رأس  – أوال

 :رأس المال  المادي  -ثانيا

 .والتي ستكون محور محاضراتنا القادمة  ان شاء هللا 

 

 

 

 

 

 :مصادر المحاضرة
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 مجلة في منشور مقال ، والعشرين الحادي القرن أعمال لمنظمات الحقيقية الثروة:  الفكري الرأسمال العنزي سعد -6

 رق، ا الع جامعة واالقتصاد، اإلدارة كلية والعشرين، الخامس العدد ، الثامن المجلد. ، واإلدارية االقتصادية العلوم

 .10 ص ، 2001

 2002 والتوزيع، للنشر الوراق ،2 ط والعمليات، االستراتيجيات مفاهيمال: المعرفة إدارة نجم، عبود نجم -7
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  22/5/0202:  التاريخ                                                                                            

  

 :في هذه المحاضرة  تناولها سيتم التي المفردات

 . يالبشر المال  رأسمفهوم  وخصائص ومكونات   – أوال

 .  المادي  المال رأسمفهوم وخصائص ومكونات    -ثانيا

 .الزبوني المال رأسمفهوم وخصائص ومكونات  : ثالثا

 خالصة وفروع  مكونات كل مفهوم: رابعا 

 ادوار رأس المال الفكري : خامسا

 .عالقة مفهوم رأس المال الفكري  ببعض المفاهيم االدارية المعاصرة : سادسا

 

 

 

 

 Human Capital البشري المال راس  :اوال

    

 :المفهوم 

 .االبتكارات ، الخبرات ، المهارات  ذلك في بما العاملون ويولدها يمتلكها التي المعرفة به ويقصد     

 : المفهوم لتفسير النظرية المساهمات اهم
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Flamholtz  : ) )بل نفسه الفرد بخصائص  تتعلق ظاهرة منها جزء في هي للمنظمة بالنسبة الفرد قيمة أن يقول 

او  منصب لكل للمنظمة بالنسبة تقيم ال ومعرفته الفرد   رات مها أن يعني هذاو ، به يقوم الذي التنظيمي بالدور تتحدد

   المنظمة أهداف لخدمة مالية كوسيلة»  معرفته و الفرد رات مها توظف أن,  توقعنا إذا فيما تقيم بل ، حدا على وظيفة 

 .«ككل 

 القوى معارف من الحلول   أفضل الستخالص المنظمة  قدرات مجموع هو البشري المال راس أن Bontis: ويوضح-

 .الشخصية   رات المها وتحسين العمليات هندسة وإعادة ، الذهني العصف خالل من تنميته ويمكن ، لديها العاملة

  وتراكم رات بالمها المتعلقة المعرفة عناصرمن  زيجم عن عبارة"    بانه البشري المال رأس تعريف يمكن باختصار -

 " مهامهم أداء على المنشأة    أفراد ومقدرة واالبتكار، واإلبداع، الخبرة،

 كلما أنه وهي اخرى  مهمة بصفة    ويتصف ،   المنشأة قبل من للملكية قابل غير البشري المال   رأس يعتبر لذا    

 .الوقت مرور مع لديه والتعلم والخبرة المعرفة زادت   ماكل بكثرة وكفاءة   استخدامه تم

 

 

  البشري المال   رأس خصائص

 النقاط خالل من المعرفة على القائمةوخصوصا  المنظمات في البشري المال لرأس المتميزة األهمية إبراز يمكن  

 :  التالية

 المتكرر؛ باالستخدام   يتزايد البشري المال  رأس -2

 المال لرأس المكونة والخبرة المعرفة ألن التكنولوجيا، حياة دورة من أطول البشري المال   رأس ياةح   دورة -0

 المعرفة؛ هذه تجديد أجل من أفضل فرص يوفر مما الشركة   أفراد بين تنتقل البشري

 . المتجددة قيمته وتوليد نفسه تجديد على وحيوية قدرة األكثر هو البشري المال رأس -3

 نفسه تجديد على قدرة األكثر وهو ، القائمة للمنظمة كنز البشري المال   رأس أن هو نستخلصه أن يمكن ام     

 لديها العاملين أفضل على والمحافظة ، البشرية المواهب أفضل استقطاب المنظمة على يوجب لذلك القيمة، وتوليد

 . المستمر والتدريب للتعلم  افضل بيئة إيجاد عن ،والبحث

 

 

 

 : البشري المال   رأس مكونات  

 :  من البشري المال   رأس   يتكون    

 ومدى التعلم، وإمكانية العاملين، جودة درجة ، المنظمة إلدارة   االستراتيجية القيادة: وتتضمن: العاملين مقدرة- 2

 .   القرارات اتخاذ في العاملين مساهمة

 .للعاملين الذكية األفكار من المحقق والعائد العاملين، لدى بتكارواال اإلبداع، قدرة وتتضمن: العاملين إبداع -0
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 دوران ومعدل العاملين، رضا درجة المنظمة، قيم مع العاملين توجهات توافق وتتضمن: العاملين اتجاهات- 0

 .بالمنظمة العاملين خدمة(  معدل)  متوسط وأيضا العمل،

   المهارات واالبتكار، ، والمعرفة الخبرة، و التعليم مثل وأبعاد   راتمتغي يتضمن البشري المال رأس أن يتضح سبق مما

 موحد عمل فريق ضمن والعمل التأكد، عدم مع والتعامل المشاكل، حل على القدرة ، التدريب ، والفنية الوظيفية

 . وغيرها ومتناسق

 

 pitalStructural Ca(  المادي) الهيكلي المال رأس  - ثانيا   

 

 :  الهيكلي المال   رأس مفهوم 

   األفراد يترك عندما المنظمة    في يبقى ولكنه البشري، المال   رأس تدعم التي األشياء كل عن عبارة أنه    

 البنية في ويتمثل ، عملهم أداء في العاملين يدعم المنظمة في شيء أي كذلك وهو بيوتهم إلى ويذهبون منظمتهم

    .التحتية

 المادية   واألجزاء كالبنايات، التقليدية األشياء ويتضمن ، للعاملين الداعمة البيئة أنه على ايضا  يعرف كما      

 والعمليات، والبرمجيات، للحاسبات،

 :  الهيكلي المال رأس  قياس مؤشرات أو مكونات  

 .المنظمة   رات تطو مع العاملين توافق المنظمة، ثقافة بناء طرق وتتضمن: العامة الثقافة-

 .والمسؤولية السلطة بين العالقة ووضوح بالمنظمة، الرقابة نظام فعالية ويتضمن: التنظيمي الهيكل-

 للمنظمة، تعليمي مخزون وأعداد استخدامها، ومدى داخلية، معلومات شبكة إعداد ويتضمن: التنظيمي التعلم-

 .استخدامه ومدى

 فعالية مدى إلى إضافة المنتوج، جودة ودرجة األنشطة، ومختلف ل،األعما عمليات آجال وتتضمن: العمليات-

 .التشغيلية العمليات وكفاءة

 والمعلومات البيانات، توفير ومدى المتبادل، الدعم وتقديم العاملين، بين التنسيق ويتضمن: المعلومات نظام-

 . المعرفة في المشاركة مدى وأيضا ، المنظمة بأنشطة العالقة ذات

  :  هما اثنين عنصرين إلى الهيكلي المال رأس يقسم نم وهناك

 التحتية البنى و االنتاجية، بالعمليات المرتبطة واألنشطة  العمليات كافة وتشمل(:  التصنيع)  العمليات مال راس -ا

 الميادين فبمختل العاملين إنتاجية تعميق في اإلسهام لغرض المعرفة ونشر ، والمشاركة ، اإلبداع عمليات في الموظفة

. 

 المعرفية  الوطنية   القدرات مجموع المعرفي المال   رأس من الجزء هذا يمثل: والتطوير التحديث مال   رأس - ب

 والعالمات العلمية، المعرفة وحقوق والتطوير، البحوث أنشطة مثل المستقبلي، للنمو الفعلية   واالستثمارات ، المتاحة

 .المستقبلية الوطنية التنافسية للقدرة األساسي المفتاح تعد لتيوا الجديدة والشركات التجارية،
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 :   Relational Capital الزبوني   العالقات مال رأس -ثالثا  

      

 : مفهومال  

 عن به، االحتفاظ ومدى ، ووالئه الزبون رضا زيادة خالل من زبائنها مع المنظمة تقيمها التي العالقات قيمة هو     

 ، الممكنة بالسرعة لها الناجعة الحلول وإيجاد قبله، من المقدمة الشكاوي إلى واالستماع بمقترحاته، االهتمام طريق

 .   قوية تعاون عالقات إقامة أو صفقاتها و أعمالها في ومشاركته

Mazlan  ,لموردين،ا مثل لديها المصالح بأصحاب المنظمة تربط التي العالقات جميع على تشتمل"   بانها عرفها 

 ".المنظمة تقيمها التي   االستراتيجية والتحالفات ، التوزيع وقنوات والزبائن، والمستثمرين، الحكومية، والجهات

 

 (:الزبون مال راس) العالقات مال رأس مكونات   

 – من ويتكون 

   الضرورية   القدرات رتوفي العمالء، بيانات قاعدة واستعمال إعداد وتتضمن: األساسية التسويقية   المقدرات -6

 .كبير بشكل العمالء متطلبات تحديد مدى على المقدرة ومنها العمالء، لمتطلبات

 العمالء عدد إلى تصريفها تم التي الوحدات ، المحتملة السوق و للمنظمة السوقية الحصة وتتضمن: السوق كثافة-1

 . للمنظمة التجاري االسمو التجارية، العالمة سمعة وأيضا ، عميل لكل المتحقق والعائد

 ، العمالء مع العالقات بناء في االستثمار وحجم شكاويهم أو العمالء رضا ويتضمن: العمالء والء   مؤشرات -2

 . العمالء   دوران ومتوسط
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  :(   العمالء,   الهيكلي, البشري)بأنواعه الثالث  المال راس خالصة مكونات:رابعا    

 العناصر ذكر يلي فيما نحاول ما، حد إلى فيها فصلنا والتي الفكري، المال  رأس مكونات حول رهذك سبق مما

 :هي  رئيسية فروع 2 الى يلي فيما حدا على مكون لكل الفرعية

 : يلي ما ويشمل:  البشري المال   رأس مكونات -6 

 اإللمام التوظيف، تكلفة متقدمة، علمية درجات على للحاصلين المئوية النسبة التعليم، مستوى الخدمة، سنوات متوسط -

   دوران الموظفين،    اقتراحات    برامج نجاح العمالء، رضا للموظف، التدريب ساعات المعلومات، بتكنولوجيا

 من الربح هامش الجديدة، المنتجات من المبيعات لالبتكار، المختلفة المقاييس الموظف،/  المضافة القيمة الموظفين،

 .التطوير و البحوث كفاءة الجديدة، تجاتالمن

 : يلي ما يشمل:  الهيكلي المال  رأس مكونات  - 1 

 زيادة الجودة، مقاييس االنترنت، مواقع إلى الدخول   مرات عدد مثل المعرفة استخدام إعادة ، اإلدارية المصروفات-

 رت ا الدو زمن المعلومات، تكنولوجيا في ستثماراال جديدة، أفكار مقابل جديدة معدات إلى إرجاعها الممكن اإلنتاجية

 .المبيعات/  المخزون آخرين، بواسطة المسجلة   االختراع   براءات والعمليات،

 (: العالقات)  العمالء مال  رأس  مكونات – 2 

 إلى عاتالمبي اتصاالت نسبة العمالء، رضا العميل، عالقة مدة متوسط العمالء، والء السوق، في النصيب: ويشمل 

   لرأس الثالثة المكونات نلخص,   التالي  الشكل في العمالء اكتساب تكلفة اإلجمالي، الربح هامش المنجزة، المبيعات

 Stewart نظرية حسب الفكري المال

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 

 

 .الفكري المال   رأس أدوار :خامسا  

 الفكري المال   رأس دور بأن تفكر أن وعليها ي،الفكر رسمالها أ من مضافة قيمة تحصيل عن المنظمات كل تبحث    

:    في تتمثل بأنها القيمة خلق أجل من بها االهتمام يمكن أخرى وأدوار مجاالت هناك إن بل فقط،   اإليرادات تجميع هو

 :باالتي 1111 سنة  Harrison & Sellivan)حددها األدوار وهذه ، المضافة

 : وتشمل: الدفاعية األدوار: أوال

  للمنظمة، الفكري المال  رأس إبداعات من المتولدة والخدمات المنتجات حماية-

 واإلبداع التصميم حرية حماية-

 .الدعاوي ورفع الشكاوي وتجنب   الصراعات حدة تخفيف -

 :وتشمل: الهجومية األدوار: ثانيا

 الفكرية الملكية الفكري، الالم   رأس إبداعات عن الحاصلة والخدمات المنتجات  طريق عن ، العائد توليد- 

 ورفع الشكاوي وتجنب   الصراعات حدة تخفيف واإلبداع، التصميم حرية حماية للمنظمة، الفكرية الموجودات للمنظمة،

 . الدعاوي

 .الجديدة والمنتجات والخدمات الجديدة لألسواق مقاييس ابتكار- -

 .المنافسين تكنولوجيا  الختراق منافذ تهيئة- -

 .الجديدة األسواق إلى النفاذ آليات تحديد- -

 .الجدد المنافسين دخول تعوق استراتيجية صياغة- -

 يكون االنتقال وهذا صحيح والعكس الدفاعية األدوار إلى الهجومية األدوار من الفكري المال رأس انتقال يمكن و   

 .عشوائي انتقال وليسية ار د سابق وعن محسوب

 

   . المعاصرة ببعض المفاهيم االدارية  الفكري المال رأس عالقة:سادسا   

 :المفاهيم هذه ومن به، عالقة لها والتي المعاصرة اإلدارية المفاهيم من بالعديد الفكري المال  رأس مفهوم يرتبط     

  رأس دي،االقتصا الذكاء العولمة، الشاملة، الجودة إدارة اإلدارية، الهندسة المعرفة، إدارة ،  االستراتيجي التفكير

 .المفاهيم وهذه الفكري المال راس بين العالقة هذه ندرس يلي وفيما االجتماعي المال

 والتي ستكون محور محاضراتنا القادمة ان شاء هللا 
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 الرابعة :المحاضرة                                        الثانيالفصل الدراسي :    الثانية المرحلة  

  27/5/0202:  التاريخ                                                                                            

  

 :في هذه المحاضرة  المفاهيم التي سيتم تناولها

 : المعاصرة اإلدارية المفاهيم ببعض الفكري المال رأس عالقة    

 :المفاهيم هذه ومن به، عالقة لها والتي المعاصرة اإلدارية المفاهيم من بالعديد الفكري المال  رأس مفهوم يرتبط     

  رأس االقتصادي، الذكاء العولمة، الشاملة، الجودة إدارة اإلدارية، الهندسة المعرفة، إدارة ،  االستراتيجي تفكيرال

 .المفاهيم وهذه الفكري المال راس بين العالقة هذه ندرس يلي االجتماعي وفيما المال

 :  االستراتيجي  بمفهوم التفكير الفكري المال عالقة رأس   – أوال

 التفكيرالى  عمليات  مجردكونها   من بها واالنتقال المنظمة توجيه من المسؤولون خالله من يتمكن و أسلوبه     

 الداخلية الديناميكية للعوامل مختلفة رؤية إلى وصوال األزمات مواجهةفي  اليومية للعمليات اإلدارية   االستراتيجي

 أفضل بصورة فعاال توجيها النهاية في يحقق بما بهم محيطةال البيئة في التغيير على تحقيق القادرة والخارجية

   رأس بين العالقة الماضي وتعد إهمال عدم مع المستقبل إلى أساسا متوجها الجديد المنظور  يكون  بحيث لمنظماتهم

 التفكير يةمسؤول عليه من تقع وهاالستراتيجي  المفكر ألن جدا، وطيدة عالقة   االستراتيجي والتفكير الفكري المال

 ولكن ، الفكري المال  رأس ومواصفات    قدرات نفس ويمتلك ، الفكري المال   رأس من جزء وهو   االستراتيجي

 ليس ولكن ، فكري مال  رأس يعد استراتيجي مفكر كل أن القول ويمكن ، التنظيمية الخصائص في يكمن االختالف

 المحافظة حول   المفكر االستراتيجي على كبيرة مسؤولية وتقع   استراتيجي  مفكر هو فكري مال رأس كل بالضرورة

 . وتطويره الفكري المال رأس على
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 .المعرفة بإدارة الفكري المال  رأس عالقة - ثانيا

Rastogi    

 اركتهاومش وخزنها المعرفة على    للحصول الشركة نشاطات توحيد أجل من متكاملة تنظيمية يؤكد على انها عملية        

 ,المنظمات  أهداف تحقيق أجل من والجماعات   راداألف قبل من واستخدامها وتطويرها

المنظمة   على المعتمدة المنافسة من نوعين باعتبارهما وطيدة عالقة المعرفة بإدارة الفكري المال   أسر عالقة  

باستثمار  المعرفة إدارة قيام  من خالل   لمعرفةا إدارة و الفكري المال   أسر بين العالقة وتكمن ،   عقله وقوة والفرد

 بوجه المنافسين األبواب وغلق التنافسي التفوق وتحقيق الريادة لكسب مباشرة وتطبيقها الفكري المال   أسر معطيات

 التي   اعاالختر براءات  تنفيذ أو تطبيق أو البيع لعمليات المعرفة إدارة تنظيم ذلك إلى إضافة ، المعطيات هذه الستثمار

 جراء ذلك من كبيرة أرباحا المنظمات ستحقق وبذلك ، الفكري المال  رأس مخرجات أحد تعد

 

 

 االجتماعي المال    برأس الفكري المال   رأس عالقة -ثالثا

،  العالقات شبكات أو والمجتمعات راداألف عالقات في المتجسدة الموجوداتاهم   أحديمثل   االجتماعي المال رأس       

 يركز على أنه كما ، العام للصالح أو المجموعة لصالح الفرد   زامالت يبرر أنه في   االجتماعي المال سأر   فوائدتكمن و

 في المال االجتماعي   رأسب الفكري المال رأس عالقة وتكمن ، الرسمية الرقابة من بدال والثقة الجماعي والعمل الهوية

 للمجموعة التواصل البيئي تقديم في يساهم أنه كما ، الفكري المال رأس لتطوير أساسيا   را مصد األخير هذا كون

 والتي ونشرها إليصال المعلومات أداة وتمثل ، االجتماعية العالقات طريق عن تحدث التي والمعرفة المعلومات وتبادل

 العنصر هو االجتماعي س المالرأ نيكو وبالتالي ، رسمية األكثر اآلليات من تكلفة وأقل فعالية أكثر تكون ما غالبا

 .للمنظمة تنافسية ميزة يقدم الذي الفكري المال راس تبني في األساسي

 بالعولمة الفكري المال  رأس عالقة -رابعا

 التبادلية واعتمادية العالقات في كبيرة زيادة تمثل ألنها ، وتجاري نقدي تبادل عمليات مجرد من أوسع مفهوم العولمة    

 لمواجهة الخصائص المطلوبة أن في تتمثل والعولمة الفكري المال   أسر بين والعالقة ، بينها فيما لمجتمعاتا سكان

 العولمة جني إيجابيات أن كما ،   والخبرات   المهارات تنوع في المتمثلة الفكري المال رأس خصائص هي العولمة

 .الجديدة اللمسات واالبتكار وإضافة اإلبداع خاصة لها البشرية الموارد من معين   طراز يتطلب   متغيراتها مع والتعامل

 . االقتصادي بالذكاء الفكري المال   رأس عالقة -خامسا

 المال في رأس األهداف لتحقيق مدروس مخطط وضع خالل من الفكري المال سرا تغيير على االقتصادي الذكاء يساعد

 كفاءاتها وتنمية تطوير وبالتالي رت، ا الخب هذه وتنمية لتطوير المنظمة في خاصة وإدارة الفكري
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 .الشاملة الجودة بإدارة الفكري المال   رأس عالقة - سادسا

 عالقة  : الشاملة فهي الجودة إدارة تعني  "  الفكري المال   رأس وبين بينها العالقة و  " التميز لتحقيق الكل إدارة

لك وكذ ، تدعيمه يمكن هذا األخير أن كما ، المنظمة في الفكري المال أسر ةقيم على األولى بالدرجة تعتمد فهي تبادلية،

 كما ، اإلدارة هذه مبادئ ، وكذا الشاملة الجودة إدارة أسلوب تطبيقات خالل من قيمته رفعتؤكد على  ، اإلدارة هذه مبادئ

 تعتمد ما أهم أحد وهو ،   رات والمها الكفء للمعارف االستثمار و  اإلدارة خالل من تكون البشري المال أسر كفاءة أن

   قيمة أما العميل، إرضاء إلى الوصول عليها يسهل الداخلي مما العميل إرضاء إلى تسعى كونها ، الشاملة الجودة عليه

 متنوعة أساليب توفر والتي المعلومات وإدارة الفعالة، العمل بفرق الخاصة التشكيالت بزيادة فتزداد الهيكلي المال سأر

 بتوفير تزداد الزبوني رأس المال قيمةعلى وفق ذلك فأن العمليات،  نمذجة و تصميم و الذاتي والتخطيط الرقابةفي 

 إلى للوصول التقييم وأنظمة رات   على المها مستندةال الجماعية التحفيزية األساليب وكذا المتنوعة التدريبية   رامجالب

 . العميل وإرضاء المخرجات جودة

 

 : اإلدارية الهندسة بعملية الفكري المال رأس عالقة-سابعا

فالهندسة  ، متطلباتها مع التعامل تستطيع منظمات لدى فكري مال   أسر وجود اإلدارية الهندسة عملية تتطلب      

 تقييمها ثم وتكلفته ووقته العمل حل ارم لخفض بدائل تخيل على القدرة إلى المستند االبتكاري بالتفكير ترتبط اإلدارية

 ، الفكري الرأسمال وخصائص  تتطابق الصفة وهذه ، المعلومات لتكنولوجيا مكثف استخدام على تقوم كما ،   الختياراتها

 المعلومات يتبع الذي التقليدي للموظف الدور عن االبتعاد يستوجب اإلدارية الهندسة تطبيق متطلبات مع التعامل أن وكما

 في والمجازفة والتحدي التجديد وتقترب من الروتين عن االبتعاد إلى يميل الفكري الالم سرأ كذلك ، فقط آلي بشكل

 .إليه التوصل يمكن مام وفعالية بكفاءة ونجاحها اإلدارية الهندسة تطبيق   كثيرا يسهل وهذا العمل

والذي  المال الفكري رأس توجب وجود  إليها تطرقنا التي المعاصرة اإلدارية المفاهيم كل أن نجد سبق ما كل من    

 رأس المفاهيم تساعد هذه وكذلك التنافسي، التميز وتحقيق فوائدها جني وبالتالي ، معها للتعامل أساسي يمثل مفتاح

 .االبتكارية و اإلبداعية قدراته وإمكانياته تطوير على الفكري المال

 خالصة المحاضرة

الخاص بالمفاهيم االخرى  التطبيق تحقيق في ودوره المال الفكري رأس أهمية   وتعزيز نشر في اإلسهام    .6

 . والتي تتعلق بجودة وتنافسية المنظمات

 .العلمي بالبحث والمهتمين  للدارسين  الفكري رأس  بآثار تتعلق جديدة دراسة إضافة   .1

 .  لوم االخرىوتطبيقاته مهم في تتتبع النتائج وتقييمها  من خالل العالقة بالع المال الفكري رأس موضوع حداثة   .2

 الجودة إدارة تطبيق على الفكري رأس المال  تفعيل ضرورة إلى اإلدارية التنظيمات أعضاء وانتباه نظر لفت    .4

  .الشاملة
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 :المفردات التي سيتم تناولها         

 اهمية راس المال الفكري  -1

   فيها الفكري المال رأس واهمية االدارية المنظمة ءلبنا االربعة االصول -2

 خصائص  راس المال الفكري   -3

 الخالصة    -4

 المناقشة  -5

 

 :المقدمة   

 وتنمية لتطوير المنظمات على العولمة تفرضها التي التحديات   زايدت مع وخصوصا    راهنال الوقت في الفكري المال أسر أهمية تزداد            

 من تستطيع قوية فكرية قاعدة بناء أجل من الهامة الخصائص هذه استغالل كيفية جيدا تدرك أن المنظمة على وجب لذلك ، عامليها   اترومها كفاءات

 .بنائه ومتطلبات خصائصه ، الفكري المال أسر أهمية ,هذه المحاضرة   في سنتناول لذلك األعمال، بيئة في الشديدة المنافسة مواجهة خاللها
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 :الفكري المال رأس أهمية: األول الفرع   

 القدرة وامتالك   راريةاالستم على القدرة المنظمة يعطي مهما عامال تعتبر التي ، المعرفة قوة ظهور هو والعشرون الحادي القرن يميز ما إن           

 وما إدارتها، وكيفية ومعرفة امتالكها وضرورة ، تستحقها التي األهمية للمعرفة قاعدة بناء موضوع تولي والحكومات المنظمات بدأت وعليه ، التنافسية

 فيما نوضحه واألهمية الدور وهذا ، الفكري المال   أسر وقياس وإدارة امتالك كيفية جيدا تدرك أن المنظمة وعلى  الفكري المال أسر هو ذلك عن ينتج

 :بالنقاط التالية  يلي

   ؛ جديدة معارف خلق في يساعدانه  -

   ؛ للزبائن أفضل وخدمة أعلى إنتاجية ويحقق األصول استخدام كفاءة زيادة في يساعدانه   -

   ؛ التنافسية الميزة وتحقيق للمنظمة، التنافسية والدعامة للربحية مصدر أهم هو -

 لصالح وتسخيرها الموارد باقي استثمار على وقدرتها بذكائها المتميزة العقول توفير خالل من وذلك ، الذكية المنظمات بناء في مهما أساسا يعتبر -

 لمنظماتهم التميز مساحة توسيع

 المتكامل؛ النظام خدمة على القدرة لها التي والمعلومات للمعرفة الحقيقي االستثمار هو الفكري المال راس -

 والتجديد؛ التغيير و اإلبداع على القادرة العلمية القوة هو -

 عائده مهم استثمار وهو المنظمة، في منها واالستفادة توظيفها يمكن والتي مهارة،ال و المفيدة المعرفة هو -

 .الرعاية و االهتمام إلى ويحتاج األجل طويل -

-  

 :االصول االربعة لبناء المنظمة االدارية واهمية رأس المال الفكري فيها :الفرع الثاني     

 :هي   على اربعة امور مهمةValueتشتمل هذه االصول او القيم 

 .المصداقية في تحقيق التميز والتنافسية  -1

 .الموارد البشرية القادرة على االداء -2

 الموارد المادية والممتلكات الثابتة  -3

 .الرأسمال الفكري الذي يساهم في تنمية العقل واالبداع والتفكير  -4

 

 

 

Johansson et       ؛على وفق االتي  نجاحها في تساهم محورية وكفاءات   قدرات للمنظمة ليعطي    الفكري المال   رأس أهمية حدد 

 والبيئة الفرص طبيعة ضوء في جيدا استغالال لها والمستغلة الفكرية األصول هذه إلى المستندة االستراتيجية  راتالخيا عمل المنظمة إلدارة يتيحانه    -

 الخارجية؛
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  المنظمة؛   راريةواستم البقاء تضمن التي الخفية القوة تمثل الفكرية الموجودات ألن للمنظمة، األساسي السالح يعد -

 المال أسر تناولت التي البحوث أكدته ما وهذا   راعاالخت   راءاتب تسجيل على قدرته خالل من خيالية ثروة خلق على قادر الفكري المال رأس -

   المعرفي؛

 :  يلي فيما األهمية هذه تبين التي حصائياتاإل بعض نورد الفكري المال  أسرل الواضحة األهمية على وتأكيدا -

 والفرق فقط، دوالر بليون 6107 الدفترية دوالر، والقيمة بليون 7107 هي 1111 سنة لها السوقية القيمة أن يتضح IBMلشركة  المالي الوضع دراسة عند -6

  .للمنظمة الفكري المال الى رأس يرجع القيمتين بين

 802 الدفترية والقيمة ر دوال بليون 9101 إلى 1111 عام وصلت السوقية القيمة أن لها المالية القوائم راسة وتحليل د خالل من يتبين ميكروسوفت شركة -1

 .المنظمة لهذه الفكري المال  رأس وأهمية قيمة زيادة يعكس الذي األمر ، فقط دوالر بليون

رأس  في الممثلة الملموسة غير األصول بأن يعتقدون أمريكية شركة 111 و كندية شركة 211 أكبر رؤساء أن تبين CICAشركة  به قامت استطالع في -2

 إلى الثابتة لألصول الدفترية القيمة نسبة وأن ، الحالي العصر في للنجاح الرئيسي هي العامل الشركة تمتلكها التي  والخبرات المعرفة مثل الفكري المال

 1111  عام في%  21 إلى 6886 عام في%  19 من انخفضت المنظمات من للعديد السوقية القيمة

 التأثير قوة وله قيمة الموجودات أرقى فهو المنظمة، قيمة تعظيم في الفكري المال أسر يلعبه الذي   راتيجية االست الدور تستخلص أن يمكن سبق مما 

 العمالء وجذب ، التنظيمية الكفاءة تحقيق في سببا و للمنظمة التنافسية للميزة أساسية دعامة يعتبر ذلك على زيادة ، المنظمة نشاطات كل على والتغيير

 . للمنظمة اإلبداعية القدرة زيادة على إضافة ، والئهم وتعزيز
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 .الفكري المال رأس خصائص :الثالث  الفرع   

 اآلتية الخصائص من عةمجمو له اتضحت الفكري المال أسر موضوع تناولت التي األدبيات مختلف من انطالقا

 .محسوس غير مال   انه رأس - -6

 ؛ بدقة قياسه صعوبة -1

 ؛ واالستعمال باالستخدام   يتزايد - -2

 ؛ العمل في االستقاللية إلى يميل -4

 ؛ الروتينية عن تعامله في يبتعد -1

 ؛ البناءة األفكار يقدم -1

 الفريدة؛ و المتميزة،   رات والمها   راتالخب من مجموعة لديه -7

 ؛ الجمود وعدم المرونة إلى الفكري المال  رأس يميل -9

 والتطوير التجديد إلى يسعى -8

 :التالي النحو علىو الفكري المال   لرأس خصائصمن ال  مجموعة تحديد مكن ي على وفق ما تقدم     

 :تتضمن التي المنظمة االدارية و ببيئة وهي خصائص ترتبط Organizationalالتنظيمية  الخصائص - أ

 ؛ اإلدارية   االستراتيجية المستويات جميع في الفكري لمالا رأس تواجد   -6

   األفراد خالل من المستمر التجديد على تساعد والتي االدارية  الهياكل نوعية في المرونة -1

 . كبير بشكل اإلدارية المركزية عن داعتباال -2

 :تتضمن والتيدورها المطلوب   االداري  ظيمالتن داخل البشرية العناصر بممارسة وترتبط Professionalالمهنية  الخصائص -ب 

 استبدالهم؛ الصعب من يكون بحيث   المتراكمة   والخبرات النادرة المهنية رات المها من العديد امتالك - -6

 .عالية تنظيمي تعلم بدرجة التمتع -1

 :منتتض و الذاتي، وبنائه البشري بالعنصر هذه الخصائص وترتبط: والشخصية السلوكية الخصائص -ج 

 . التأكد بعدم تتسم التي المجهولة األعمال واألنشطة على واإلقدام ، كبيرة بدرجة العمل بدء في المخاطرة تحمل على الفكري المال   رأس يميل   -6

 ( .الخبرة على االنفتاح)  البناءة والمقترحات األفكار بتقديم ومبادرته ، اآلخرين   خبرات من االستفادة   -1

   

 :الخالصة   

 :بينها من عديدة خصائص يتضمن الفكري رأس المال مفهوم أن سبق ما كل من نستنتجه أن يمكن ما   

 .للعاملين  العالي المعرفي المستوى ذات العقلية انه القدرة -6

 . ملموسة غير فكرية أصول أنه كما -1

 . "عليه المحافظة ثم تطويره ، صناعته ، استقطابه" من يمكنل المنظمة داخلمن  بناء إلى يحتاج بل   فراغ من ينشأ وال -2

 .لها  السوقية والقيمة للمنظمة الدفترية القيمة بين الفرق يمثل أنه إضافة إلى -4

 Teamانه العمل المشترك صمن فريق   -1

 والمرتسم ادناه يمثل هذه الخصائص
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 :االسئلة والمناقشة    

  

 

 : المعلومات للتذكير والستحضار 

 . ان شاء هللا المال لراس االخرى بالمفاهيم وعالقته  الفكري المال رأس مكونات عن فيها ثسنتحد القادمة المحاضرة   
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13. 2-  Edevinsson & Malon , Intellectual Capital : Realizing your Company True Value by 

Finding Its 

14. 4-  Hidden Brainpower: Harper Business , New York, 1977 , p 146  .  

15. 1-  - Read . J , Intellectual Capital , Business Quarterly , 1998 , p p 1 – 6 
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 :المفردات التي سيتم تناولها         

 -:المنظمة وتشمل  في الفكري المال   رأس بناء المبحث االول  متطلبات

 الفكري وابعاد تطورهمداخل دراسة رأس المال : الفرع االول 

 ابعاد التطور : الفرع الثاني 

 .المعرفة اقتصاد ظل في الفكري المال   لرأس المحاسبي واإلفصاح القياس :المبحث الثاني  

 .الفكري المال   لرأس المحاسبي القياس عملية مفهوم: األول الفرع

 .القياس تتوجب التي الحاالت:  الثاني الفرع

 وأدواته  القياس، أهمية: الثالث الفرع

 المناقشة والتحليل 
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 :  المنظمة في الفكري المال   رأس بناء متطلبات : االول المبحث 

 :  يلي ما في تتمثل والتي المالئمة والظروف الشروط من مجموعة الفكري المال رأسمال بناء يتطلب    

 المتاحة؛ المعرفة من االستفادة على وبشريا ياماد قادرة وتكون المنظمات، مستوى على صناعية أقطاب إنشاء- .6

 هذه تكوين متطلبات االعتبار بعين تأخذ لكي المعلومات تكنولوجيا توفير خالل من معرفي وأطار محيط إنشاء- .1

 المعرفية؛ األقطاب

 .منها واالستفادة المعرفة تكوين أجل من البحث   ومراكز األعمال محيط و الجامعة بين التعاون ضرورة - .2

 ومكوناتها الفكرية أصولها وأن الفكري رسمالها أ في الممثلة الجوهرية العناصر على تركز أن المنظمة على .4

   جيد بشكل استثمارها كيفية تدرك أن عليها لذلك المنظمات من غيرها عند التي تلك عن تختلف المعرفية

 عن البحث في الوقت تضييع وعدم ،عندها أصال الموجودة المعرفية مواردها إدارة تحسن أن المنظمة على .1

 ؛ جديدة موارد

 متتابعة عمليات نتاج هو المنظمة في الفكري المال رأسمال وتكوين بناء عملية نجد أن سبق مما إليه التوصل يمكن بما

 دون الفكري المال  رأس يكتسيها التي الخصائص وأن ، لتكوينها طويل زمني ووقت   استثمارات إلى تحتاج ومعقدة

 في وتجسيدها الفكري المال  لرأس قاعدة بناء منها الهدف يكون عملية أي في مهمة ومكانة بالغة أهمية أعطته يرهغ

 . المنظمة

 

 .تطوره أبعاد ،و دراسة رأس المال الفكري مداخل :  المطلب االول        

 تام واطالع معرفة على المنظمة لتجع التي األصول من الملموسة غير األصول أو الفكري المال  رأس يعتبر       

 صنع على القدرة تملكت حتى وأدارتها دارستها مداخل جيدا دركت أن اهعلي لذلك ، األصول هذه في والضعف القوة بنقاط

على وفق  تطورها أبعادو الفكري، المال رأس إدارة أو دراسة مداخل سنتناول يلي وفيما ، صحيحة استراتيجية خيارات

 : االتي

 :مداخل دراسة راس المال الفكري: األول لفرعا    

  رات   مسا أو نظريات،" وفق على ما بموضوع المتعلقة والخبرة المعرفة بناء عادةإل منهجية المدخل هذا  يمثلو      

 يمثل المدخل أن ذلك من ويتضح ،  والخبرة المعرفة في متحكمه أو ينالباحث سيطرة زيادة تكفل"  ومتطورة منظمة

 ,مدخال مستقال  او مدخل   موضوع لكل يكون قد األساس هذا وعلى أركانه، وتحليل ما موضوع لتناول مهم  قطري

 :وهي مداخل معرفية اساسية  لراس المال الفكري 6تقسم هذه الى جرت العادة ان و

 .ملموس رغي يصبح ألن يميل المنظمة في شيء كل بأن التأكيد على ويقوم: ملموس ال شيء كل مدخل - أوال

 األصول في االستثمار مجاالت تحديد تم حيث الملموسة غير األصول مكونات على يركز والذي: التحليلي المدخل- ثانيا

 :اربعة مجموعات  للمدخل التحليلي وهي في الملموسة والتي  يمكن تصنيفها  غير

  التكنولوجيا، في االستثمار -

  التمكين،   استثمارات -

  السوق لواستغال تنظيم -

 .المعلومات وأنظمة البرمجيات- 
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 :الخدمات مدخل -ثالثا   

 المعرفة مجال وفي ، خارجيا أو داخليا الموردة الخدمات أنشطة على  الملموسة غير األصول يركز  تحليل والذي     

 .االبتكارية بالعملية عالقة ذات األنشطة من كأنواع الخدمات هذه فإن

 :  يجياالسترات المدخل- رابعا

 .التنافسية للمنظمة  الميزة تحقيق في الملموسة غير األصول دور على يركز هذا  

 :الوظيفي المدخل -خامسا

 .الموارد وظائف أو القيمة وظائف سواء الوظيفي، المستوى على الموارد تخصيص عملية على يركز  

 :الفكري المال   رأس مدخل- سادسا

   رأس المتضمن الفكري المال   رأس حيث المعرفة بإدارة االهتمام   تزايد مع سعيناتالت منتصف في انبثق المدخل وهذا 

 .بالعمالء المرتبط المال  رأس و البشري، المال   رأس و الهيكلي، المال

 .الفكري المال راس  نحو التطور أبعاد: الثاني الفرع

 :   خالل من( الملموسة غير األصول) الفكري المال رأس نحو التطور أبعاد الباحثين  حدد

 االقتصاد أصول كل من%( 20-75)  أخذت أنها حيث ، الكلية األصول ضمن الملموسة غير األصول نسبة تطور - أوال 

 ؛

 حقيقة يفسر ما وهو التنافسية قدرتها جوهر هي الملموسة غير األصول أن حيث ، للمنظمة الكلية األصول خدمة- ثانيا

 الموارد أن اعتبار على اليوم األعمال بيئة في المهنية االستراتيجية هي أصبحت الموارد على مةالقائ   االستراتيجية أن

 ؛ للمنظمات التنافسي األداء و التنافسية للميزة األساسي المحدد هي

 كبراأل النسبة تشكل التي هي الملموسة غير األصول أن حيث ،الملموسة غير األصول على القائمة السوقية القيمة-ثالثا

 . للمنظمة السوقية القيمة من

 استراتيجية رت ا خيارات تصنع كيف المنظمة تعرف حتى مهمة الفكري المال رأس وإدارة راسة د مداخل معرفة 

 .المعرفي االقتصاد بيئة مع والتكيف التنافسي، التميز إلى توصلها

 

 

 

 

 

 

 

 .المعرفة اقتصاد ظل في كريالف المال   لرأس المحاسبي واإلفصاح القياس: الثاني المبحث
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 صعوبة إلى أدى مما العولمة، وظهور المعلومات، تكنولوجيا وسيطرة المنافسة حدة زيادة اليوم األعمال بيئة تعرف      

 على يتوقف نجاحها فإن ، الفكري لمال  رأس على تعتمد المعرفة اقتصاد منظمات وألن المنظمة، موجودات قيمة تحديد

 تحدي أكبر قياسها ويعتبر إدارتها، حسن وعلى الفكرية األصول هذه قيمة تحديد

 في عنه اإلفصاح وأساليب الفكري، المال   لرأس المحاسبي القياس وطرق أساليب نتناول لذلك المعرفة، إدارة واجهته

 .المبحث هذا

 .الفكري المال   لرأس المحاسبي القياس عملية حول عامة مفاهيم: األول المطلب

 واإلفصاح الفكري المال لرأس القياس أهمية وتكمن التقليدي، المحاسبي الفكر ركائز أهم من المحاسبي القياس يعتبر    

 اليوم منظمات تركز لذلك المنظمة، في القيمة خلق في سببا كانت التي العناصر لجميع الصحيح الفهم يحقق كونه في عنه

 .السوق في   واالستمرارية التنافسي، التفوق تحقيق في دور من لمالها الفكرية ولها أص قياس على

 .الفكري المال   لرأس المحاسبي القياس عملية مفهوم: األول الفرع

 ونشأت ، والنتائج الفروض صحة اختبار يمكن ال وبدونه العلمي البحث عناصر من أساسي عنصر القياس يعتبر   

 الخصائص  هذه بين وعالقات ، ومظاهر خصائص من ليهع تنطوي وما جيدا األشياء على للتعرف إليه الحاجة

 باحثي لدى أهميته   تزايدت لذا قياسه، رد ا الم والحدث الشيء لفهم طريقة أفضل ويعتبر والمظاهر،

 خصائص توافر مدى لتحديد تتبع   إجراءات مجموعة المنظمة في   القرار لمتخذي معلومات من يوفره لما اإلدارة،

 :« على والحكم الشخص، في معينة

 :إلى القياس ويشير   

 ينص الفكري المال رأس قياس مفهوم أن يبدو األساس هذا وعلى معينة وظيفية وأنشطة بمهمات قيامه إمكانية.   6

 ، فيه المطلوبة الخصائص تحديد على

 الفكري رأس المال نوعية نع بالمعلومات   القرار متخذي إمداد بغية هذا وكل ، أخرى   متغيرات في تأثيرها من والتأكد

   برامج وأعداد استخدام ترشيد في مثال القياس نتائج من يستفيد والكل ، فيها والعاملين المنظمة كفاءة برفع تسمح التي

 القياس فصيغ وتقييمه، الفكري المال رأس قياس بين فرق هناك أن إلى هنا اإلشارة وتجدر   األفراد وتنمية وتأهيل تدريب

Measurement Approaches  وكيف داخليا األداء المنظمة بها تقيس التي الكيفية حول رئيسية بصورة تدور 

 Valuation Approaches التقييم صيغ أما ، المنظمة إدارة في لمساعدتها اإلدارة مدارك من تحسن لكي ،عنه تفصح

 خارجية نظرة تتبنى عادة وهي ، موسةالمل غير موجوداتها و للمنظمة اقتصادية قيمة بتحديد رئيسية بصورة تهتم

 . للمنظمة المالية القيمة لتقييم والمستثمرين المحليين لمساعدة مصممة وتكون

 .الفكري المال  رأس لقياس المحاسبية االتجاهات -1

 الميزته   ومصدرا والخارجية، الداخلية المنظمة لقيمة حيويا   مصدرا باعتباره الفكري المال  رأس أهمية تكمن

 وتعد ، وقياسه الفكري المال   لتقييم رأس استخدامها يجب التي العلمية المنهجية حول قائم الجدل ولكن ، االستراتيجية

 ماسة الحاجة وتبقى للمنظمة،(  الملموسة غير)  الفكرية باألصول يرتبط الفكري المال رأس ألن صعبة قياسه عملية

 يحددون والتدقيق والذين القياس عملية تحسين في المحاسبين من أفضل كهنا وليس جديدة، أداء ومقاييس تقييم لطرق

 :للمحاسبين أدوار أربعة
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 : Design التصميم – أوال

 رأس ومتابعة إلدارة مالئمة   برامج وضع بمعنى ، للشركات نظم لتصميم محاسبية رات   ومها   خبرات تطبيق وهو   

 . لوماتمع قواعد من به يرتبط وما الفكري المال

 

   Standards  المعايير – ثانيا

 وأرقام مقاييس ذلك في بما ، الفكري المال رأس ألغراض عموما مقبولة Disclosure إفصاح معايير تطوير وهو  

 . وسياسات   ومؤشرات قياسية

 . الفكري المال  رأس  وتوثيق رسم وهو  Documentation التوثيق -ثالثا

  Navigation اإلبحار -رابعا

 فهم ضرورة المحاسبين على يجب بالتالي وأدارتها القيمة خلق بهدف ونظم أنماط تشخيص على الزبائن مساعدة وهو  

 إضافة المنظمة، يناسب الذي القياس أسلوب واختيار بها، يدار التي الطريقة ومعرفة وتحليله، الفكري رأس المال معنى

 أمر هذا ، المادية األصول بها تقيم التي نفسها التقليدية المحاسبية الطريقةب لها الفكرية األصول تقييم عن االبتعاد إلى

 :   اآلتية لألسباب مرفوض

 التي الملموسة غير الحقائق تقيس وال ( نقدية أو كمية)  الملموسة المادية الحقائق تقيس التقليدية المحاسبية الطرق -

 ؛ الفكري المال رس أ منها يتكون

 الداخلية النقدية التدفقات بتسجيل ذلك عن وتعبر ، الماضي في المعامالت نتائج تعكس التقليدية ةالمحاسبي الطرق -

 ؛ وتحليله والمستقبل الحاضر في القيمة سلوك دراسة إلى الفكري المال رس أ يحتاج بينما ، وتحليلها والخارجية

 ، واألثاث المباني،:  مثل ملموسة أصول أي تملك وال ، الفكري المال   رأس سوى تملك ال الحديثة الرقمية المنظمات -

 . عليها التقليدية المحاسبية الطرق تطبيق يمكن ال وبالتالي ، واآلالت

 إدارته ضرورة تتضح اإلداري الجانب فمن ، إداري و محاسبي جانبان لها الفكري المال رأس إدارة أن سبق مما يتضح

 .للمنظمة المالية النتائج في   إلبرازه قياسه كيفية معرفة إلى الحاجة تتضح المحاسبي الجانب ومن ،

 .القياس تتوجب التي الحاالت: الثاني  الفرع

 في الداخلية التقييم جهات بواسطة وذلك ، دقيقا قياسا للمنظمة الفكري المال   رأس قياس ضرورة الحاالت بعض تستدعي

  :  يلي ما الحاالت هذه ومن ، خارجها أو المنظمة

 الشركة إمكانيات عن ثمينة معلومات يعطي الفكري المال رأس فتقدير ، شركة   شراء أو بيع عند وذلك: التقييم - أوال

 ؛ المستقبلية

 مع شركات عدة أو واحدة، شركة ضمن وحدات عدة لمقارنة ضرورة هناك يكون عندما: النموذجية المعايير - ثانيا

 المقارنة؛ عند جيدة قياسية أداة دميق الفكري المال رأس أن نجد البعض بعضها

 المنظمة؛ في التطوير مناطق بدقة تحديد سيتم الفكري المال رس أ تقدير نتيجة :المنظمة تطوير -ثالثا

 وموجهة شاملة نظر بوجهة ويزودها المالية للتقارير المتمم يقدم الفكري المال   رأس قياس: الخارجية التقارير -رابعا  

 .للمنظمة أفضل مستقبل نحو
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 :وأدواته القياس، أهمية :الثالث الفرع

 .األساسية وأدواته القياس، عملية أهمية العنصر هذا في ونبرز  

 تقييم لصعوبة وذلك المعقدة العمليات من الفكري رأس المال قياس عملية تعتبر. الفكري رأس المال قياس أهمية- أوال

 مع ولكن ، المعرفية األصول

 األهمية وهذه عديدة   مزايا من القياس هذا يقدمه لما وذلك ، الملموسة غير أصولها بقياس اليوم ماتالمنظ كل تهتم ذلك

 : يلي فيما تتجسد

 ؛ المنظمة أداء تقييم على يساعد كما ،  األفراد أداء في والضعف القوة نقاط يحدد القياس -

   ؛ المنفعة على التركيز خالل من المعرفة إدارة أنشطة في االستثمار لتبرير كأساس يستخدم -

 ، البشري المال  رأس مثل التقليدية النماذج تقيسها ال كثيرة مكونات قياس من الفكري المال   لرأس الحديثة النماذج تمكن  -

   ؛ وغيرها الزبون رضا

 ؛ المالية التقارير إعداد لغرض الملموسة غير األصول على فعالة رقابة تحقيق في يساعد -

 للمنظمة؛  المضافة القيمة إيجاد في وألهميتها الملموسة غير لألصول أفضل فهما يوفر -

 .  الخارجية   األطراف إلى المقاييس إيصال  -

 المال رأس لمكونات جيد   وادراك فهم يحقق ألنه ، الفكري المال رأس بقياس   متزايد  اهتمام هناك أن سبق مما يتضح

 . عناصره على الرقابة عملية تسهيل إلى إضافة ، فيها االستثمار نم العائد وتحديد قياسها على ويساعد الفكري،

 :المناقشة واالسئلة

 التي بتطلبها بناء رأس مال فكري للمنظمة ؟ المالئمة والظروف الشروطماهي اهم   : 1س

 هو مفهوم االبحار؟:  2س

 أن نجد البعض بعضها مع شركات عدة أو واحدة، شركة ضمن وحدات عدة لمقارنة ضرورة هناك يكون عندما: 3س

 :تسمى  المقارنة عند جيدة قياسية أداة يقدم الفكري المال رأس

 التقييم -

 التوثيق -

 المعايير النموذجية  -

 ؟قياس راس المال الفكري  تتوجب لتي ماهي الحاالت : 4س

 ؟ سببما هو ال  المعقدة العمليات من الفكري المال رأس قياس عملية تعتبر   :5س 

 ة المعلومات المتاحةقلبسبب     -

 .ام بسبب تنوع المدخالت المعرفية  -

 .ام هي بسبب صعوبة تقييم  المعرفة  -

 .ام هي شروط ومتطلبات صعبة التحقق  -

-  

 هل هي ؟,  "االبتكارية بالعملية عالقة ذات األنشطة" مهمه من  أنواعتعتبر  :6س

 ملموس ال شيء كل مدخل -
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 0202/0202السنة الدراسية 

 د علي كريــم العمـــار                                                                               . م. ا:  اسم التدريسي                                       راس المال الفكريادارة :   اسم المادة 

                                                                                                                               السابعة: المحاضرة                                        الثانيلدراسي الفصل ا:    الثانية المرحلة  

  7/2/0202 :  التاريخ                                                                                            

 :المفردات التي سيتم تناولها

 اهمية قياس راس المال الفكري  -

 اهم طرق القياس  -

 مشاكل قياس راس المال الفكري -

 

 .الفكري المال   رأس قياس  اهمية:اوال   

 تبذل جهود وثمة ، التنافسية ولميزتها ، والخارجية يةالداخل المنظمة لقيمة هام مصدر يعتبر  الفكري المال رأس       

 تقييم بسهولة مقارنة صعبة مهمة الفكرية األصول قياس ولكن ، وتقييمه لقياسه    ومؤشرات مقاييس تطوير أجل من

 ولاألص عكس ، محدد إنتاجي عمر المادية لألصول أن هو الصعوبة هذه من يزيد وما ، الثابتة المادية األصول وقياس

 تسمح نماذج تطوير ألجل المحاوالت زادت  لذلك ونتيجة ، معين وقت لها يحدد وال ، مفتوحة قيمة لها التي الفكرية

 ال التي التقليدية المالية   والمؤشرات المحاسبية األساليب قصور من الرغم على له   السوقية و الحقيقية القيمة بتحديد

 ميتق   التي التقليدية الطرق بنفس الفكرية األصول بتقييم وتؤدي الفكري المال أسر محاسبة قبول أمام عقبة تقف تزال 

 بأهم اإلحاطة ونحاول الفكري المال   لرأس القياس طرق اهم  إلى سنتطرق  المحاضرة هذه وفي ، المادية األصول بها

 . بها المتعلقة الجوانب
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 .أدوات قياس رأس المال الفكري     

هذه  وتعتبرأس المال الفكري في المنظمات ، رراء   الباحثين حول األدوات التي يمكن استخدامها لقياس  تعددت آ    

، فمن خاللها يمكن جمع البيانات والمعلومات وتحديد أساليب ركن أساسي من أركان نجاح عملية القياس  األدوات 

 :ياس المال الفكري ونذكر فيما يلي نماذج مختارة من أدوات ق  التطوير المالئمة ،

 : مقياس تقدير قيمة رأس المال الفكري في المنظمة -1

ويتكون من ستة مؤشرات   تكشف مدى اهتمام المديرين   1991سنة  Brayton Bowenأعد هذا المقياس  

بداعات تبني المدير التنفيذي إل   راتهأس المال الفكري في منظماتهم ومن ثم تقدير قيمته ، ومن بين فقبرالتنفيذيين 

 .لمال الفكري سيزيد من استثمارهاس  أوابتكارات ر

 2991سنة  Tom Brownأعده : س المال الفكري في المنظمةرأمقياس إدارة  -0

وهل تتبع األساليب االدارية  إلى مدى وجود إدارة لرأس المال الفكري المتوافر في المنظمة  هذا المقياس  يهدف   

مدى تشجيع المنظمة لنشر أفكار رأس   المال الفكري على العاملين فيها جميعا "اته رالصحيحة في إدارته ، ومن فق

 ."بهدف تطوير كفاءاتهم 

 C.MILLER Williamأعد هذا المقياس من قبل : تعليم رأس المال الفكري على االستقامة في عالقاتهممقياس   -3

من خالل مجموعة  على االستقامة في عالقاتهم المال الفكري في المنظمة وهدفه محاولة تعليم رأس  1991عام 

 .االنسجام والثقة بين األفراد   : مؤشرات   كلما كان فيها االلتزام   عاليا دل ذلك استقامة العالقات مثل 

اعد   iRamona Dzinkowsk 2999في سنة : مقياس خصائص المنظمة التي ترعى أ رس المال الفكري -2

أس المال روهدفه تحديد خصائص المنظمة التي ترعى : المال الفكري أسرترعى  خصائص المنظمة التيلمقياس 

تنمية العمل على أساس    راتهالفكري والتي تعتمد في نموها المستقبلي على الملكية الفكرية على حد كبير ، ومن بين فق

 .الفريق الواحد والتميز بالقيادة القوية

 1999سنة  Tomas A . Stewartأعده : في المنظمة مقياس االهتمام برأس   المال الفكري -5

مثل بذل المنظمة قصارى جهدها لالحتفاظ بالعاملين وهدفه تحديد خصائص المنظمة التي تهتم برأ س المال الفكري ،   

 .ذوي المعرفة العالية بمواصفات العمل

 :مقياس أسهم رأس   المال الفكري وفاعليته -2

هدفه تحديد  1999سنة  ASTDارة المعرفة الفاعلة للجمعية األمريكية للتدريب والتطوير أعده مجموعة العمل إلد     

 مجموعة مؤشرات   تساهم في 

 قياس أسهم رأس  المال الفكري ومدى فاعليته في المنظمة-

 من فقراته   االحتفاظ بالزبون  -

 وأيضا عدد براءات   االختراع  -

 0222سنة RastogiP.N .. خدمة بفاعلية: المال الفكريمقياس األخطاء المميتة  لرأس    - 7
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، وتسليط الضوء عليها تعد أخطاء مميتة لرأس   المال الفكري في المنظماتهدفه تحديد مجموعة من المؤشرات   التي 

 .فصل المعرفة عن استخدامها   لتفاديها مثل 

 

 

 0221 سنة أعده أحمد علي صالح: ة عليهأس المال الفكري في المنظمة وعوامل المحافظرمقياس تشخيص  -1 

أس المال الفكري في المنظمة وعوامل المحافظة عليه، لتقليل احتماالت اندثاره و زيادة رهدفه تشخيص مدى توافر  

    راتهاالستثمار فيه ، من فق

 التصدي للتقادم التنظيمي -

 تعزيز التميز التنظيمي -

 

 

 .مشاكل القياس لرأس المال الفكري  

لقد قيل في اإلدارة كل شيء يمكن قياسه يمكن إدارته ، وبالتالي يمكن اكتشاف قوانينه وقواعد حركته ، ولكن مع      

 :   ذلك تواجه عملية القياس على الرغم من أهميتها مشاكل ال يمكن تجاهلها نوجزها فيما يلي

 ؛ الفكري مثل رضا العمالءأس المال رعدم وجود أسواق مناسبة لتحديد أسعار بعض عناصر   -أوال 

 أس المال المعرفي متناقضة في طبيعتها ، فمنها ما ترتفع قيمته باالستخدام ومنها العكس؛رعناصر -ثانيا 

أس المال الفكري أو رزيادة درجة عدم التأكد للمنافع المتوقعة مما يترتب عليه احتمال ارتفاع قيم عناصر  -ثالثا

 مثل براءات االختراع    انخفاضها إلى الصفر في لحظة ما

 رأس   المال الفكري يختلف من منظمة إلى أخرى ، لذلك يصعب توحيد المقاييس؛ -را بعا

يجعله يقدم فقط قيم في لحظة  –أس المال الفكري في ظل مؤشرات   الميزانية   التقليدية رعند قياس عناصر  -خامسا

 .لفكري الديناميكيةمعينة، وهذا ال يتفق مع طبيعة عناصر رأس   المال ا

ال يعني هذا تماما إغفال دور المحاسبة التقليدية  أس المال الفكري، راد االهتمام بقياس ز انه كلما   بين ما تقدم يت    

حديثة ال تتجاهل    راتأس المال الفكري، لكن الحاجة أصبحت ضرورية لمعايير جديدة ومؤشرمقارنة بمحاسبة وقياس 

 .أس المال الفكريركنها تضع في الحسبان التطور الكبير في مجال قياس النسب التقليدية، ول
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 قسم ادارة االعمال –كلية الكوت الجامعة 

 0202/0202السنة الدراسية 

                 د علي كريــم العمـــار                                                               . م. ا:  اسم التدريسي                                       راس المال الفكريادارة :   اسم المادة 

                                                                                                                       التاسعة ,  الثامنة:    اتالمحاضر                                     الثانيالفصل الدراسي :    الثانية المرحلة  

  22/2/0202:  التاريخ                                                                                            

 المحاضرة الثامنة

 "عنوان المحاضرة االساليب المحاسبية والمالية لقياس رأس المال الفكري"

 SVEIBY " حددها كما األساليب هذه مثلتت: الفكري المال أسر قياس في المستخدمة المحاسبية األساليب - أوال   

  : األصول على العائد معدل أسلوب -   6

 نقسم تم ، سنوات خمسة أو ثالثة لمدة االدارية  بالمنظمة الخاص الضريبة قبل العوائد متوسط العائد هذا ويستخدم   

 ، الفرق ونحسب الصناعة متوسط مع جةالنتي نقارن ثم ، الزمنية الفترة لنفس الملموسة األصول متوسط على المتوسط هذا

 

متوسط االصول وكان , سنوات  1مليون دوالر خالل فترة 8يساوي  م ع قبل الضريبةكان فيها  ( س)شركة  :مثال 

 استخرج معدل العائد على االصول في المنظمة ؟, مليون دوالر خالل نفس الفترة  7فيها يساوي  الملموسة

 =  الملموسة. ا. م/  قبل الضريبة. ع .م=   م ع على االصول:    ج 

 وهو موجب  يعني ان الشركة لديها راس مال فكري  6,1= 7/ 8

 :حيث ان

 هي متوسط العائدات   ع. م   

 هي االصول الملموسة   أ.م   

 ، فكري مال رأس لديها ليس المنظمة أن ذلك يعني سالبا أو للصفر وي مسا الفرق كان إذااما   

 ، الصناعة متوسط عن ويزيد ، فكري مال   رأس لديها فإنها موجب كان إذا أما  

 األصول قيمة بمتوسط الصناعة، متوسط عن ، األصول على العائد معدل في الزيادة بمضاعفة نقوم ذلك وبعد   

 تكلفة متوسط على الزائد  السنوي العائد متوسط تقسيميتم   ثم ومن ، ائدزال السنوي العائد متوسط لحساب الملموسة
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 . المنظمة في المعرفي المال أسر قيمة نشتق   راوأخي ، المنظمة في المال أسر

 : السوقية الرسملة أسلوب -2

 المال أسر قيمة , يمثل  بينهما لفرقا و ، لها الدفترية القيمة و للمنظمة السوقية القيمة بين الفرق حسابو هو        

 ولكن ، الفكري المال أسر و الملموسة األصول على تشتمل ألنها ، للمنظمة قيقيةالح السوقية القيمة تعتبر حيث ، الفكري

 . بها التحكم للمنظمة يمكن ال  عديدة خارجية بعوامل تتأثر التي السوقية القيمة على يعتمد أنه األسلوب هذا على يعاب ما

 

  :مثال     

مليون   6.5الملموسة  الدفترية  يما بلغت قيمة االصولمليون دوالر ف 9هي , ما  وجد ان القيمة السوقية لشركة    

 دوالر كم هي قيمة راس المال الفكري ؟

   :مثال     

اذا علمت ان قيمة االصول الملموسة كانت , من قيمة االصول الكلية % 25وجد ان قيمة رأس المال الفكري تمثل     

 ؟ ليةكم هي القيمة  النقدية  االصول الكالف دوالر  200تمثل 

 : لتقدير قيمة راس المال الفكري  المباشر األسلوب - 3

  ، التفصيلية   عناصره مختلف خالل من الفكري المال أسر قيمة وتقدر    

 :حيث ان    

 مع تتفق التي القياس أساليب بين ومن ، المكونة عناصره لجميع التقديرات قيمة: تمثل   الفكري المال أسر قيمة       

 :نموذج يقةالطر هذه

Scandia Navigator الفكري المالس أرل المختلفة القياس طرق ذكر عند بالتفصيل له سنتطرق والذي . 

 

 :  ملموسة أصول إلى الملموسة غير األصول تحويل أسلوب - 4

 غير القيم تحويل تستطيع التي المعلومات نظم استخدام إمكانية راض افت إلى الدولية األبحاث معظم تسعى       

 كعناصر   راداألف معاملةب الوسائل بعض واقترحت الختامية،   زانية المي ضمن وادراجها  نقدية مبالغ إلى الملموسة

 وليس كتكلفة تسجل التي والتطوير البحث   برامج كمثال األسلوب هذا ويفترض نقدية، بمبالغ وقياسهم   زانيةالمي ضمن

 تكاليف وتصبح ، مؤكدة غير منفعة أنها مع ، الطويل األجل في للمنظمة نفعةم ستحقق أنها من الرغم على ، كاستثمار

    االستثمارات هذه تخلقها التي القيمة تحديد يمكن عندما فقط   اتاستثمار والتدريب التعليم

 :  BSC المتوازن األداء بطاقة أسلوب -5

 نشاطات جميع تغطي التي األداء   مؤشرات  من مجموعة إلى المنظمة استراتيجية ترجمة إلى األسلوب هذا يهدف

 ، والزبائن للمالكين الخارجية المقاييس بين التوازن عن البحث إلى البطاقة هذه وتسعى ، والخارجية الداخلية المنظمة

 رقط في بالتفصيل الطريقة لهذه التطرق وسيتم ، والنمو والتعلم واإلبداع المهمة األنشطة لعمليات الداخلية والمقاييس

 . القياس
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 :الفكري المال أسر لقياس المستخدمة المالية األساليب - ثانيا

 لنفس تستخدم أخرى مالية أساليب هناك الفكري، المال أسر قياس في المستخدمة المحاسبية األساليب جانب إلى      

 :يلي فيما نوجزها الغرض

 :  االستبعاد أسلوب -6

 ووفق ، للمعرفة االقتصادية   راتالتأثي قياس أجل من وذلك ، المعرفي المال أسر تقييم في األسلوب هذا يستخدم       

 لنحصل والمتوقعة السابقة العوائد من الملموسة واألصول المالية األصول من المتوقع الدخل استبعاد يتم األسلوب هذا

 :الفكري المال أسر يصبح وبالتالي ، المعرفة عوائد على

 : طريق عن ذلك إلى التوصل ويتم ، النقدي أو المالي المال أسر استبعاد بعد بقيةالمت القيمة هو       

 : مثل االقتصادية التكاليف جميع استبعاد طريق عن عليها نحصل والتي المضافة القيمة حساب      

 هي المتبقية والقيمة الكلي راد اإلي من المساهمين وتعويضات   رائبوالض السلع وتكاليفراضي باأل المتعلقة التكاليف  

 حول المعرفة اكمرت من الموظفون يملكه ما تحديد في االقتصادية المضافة القيمة حساب يساعد كما الفكري المال أسر

 . فكري مال أسر بدورها تمثل والتي المنظمة عمليات

 :  المتعددة  المؤشرات أسلوب -1

 متعدد نموذج فيه ُحدد حيث ، الفكري المالس راس  لقيا   Malone & Edvinsson قبل من األسلوب هذا استخدم  

 الضرورية الفكري المال أسرل الكافية األوجه على الحصول من سنتمكن ، مؤشر 140 على يحتوي الذي   المؤشرات

 هذه لجميع معقد حسابي حل إلى بحاجة ألننا خطيا النموذج هذا تحويل الصعوبة من ولكن ، الظاهرة لهذه الكامل للفهم

 :يلي ما المعرفي المال أسر  توضح التي رت ا المؤش هذه بين ومن ، رت ا ؤش مال

 .... الجدد العمالء من   راداتاإلي ، األرباح ، بالقيمة األصول إجمالي مثل: المالية   راتالمؤش –

 )%( . العمالء رضا   راتمؤش ،% السوقية الحصة مثل: بالعمالء المتعلقة  راتالمؤش -

 ... . الموظف رضا مؤشر ، التحفيز مؤشر ، القيادة مؤشر مثل: البشرية بالموارد الخاصة   راتالمؤش –

 . الشركة في الجودة ،أهداف اإلدارية المصاريف مثل: بالعمليات المتعلقة رات المؤش -

 : التكلفة نماذج أسلوب -3

 التكاليف قياس نظام»  مساهمات مدى لفهم نممك نظام واستخدام ، واإلدارة المحاسبة في التكلفة نماذج تستخدم       

 قيمة لفهم أنه النموذج هذا يفترض ، المنظمة إنتاجية في المعرفة المنتجة الوحدة أساس على وليس األنشطة أساس على

 تهاقيم أو تكلفتها حساب من البد... ( المالية ،   راداألف ، اإلنتاج ، التسويق) المنظمة أنشطة من نشاط كل في المعرفة

 .ةالمعرف تقدمها قيمة إلى مباشرة بصورة السوق سعر ترجمة نستطيع ال ولكن السوقية،
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 : القيمة مع تتناسب المعرفة أسلوب -2

 المعرفة تحويل عملية تتبع يجب وأنه المعرفة، هذه تخلقها التي والقيمة المعرفة بين مباشرة عالقة وجود البعض يفترض

 .قيمة ذات مخرجات إلى

 

 

 التاسعة المحاضرة

 "نماذج مختارة لقياس رأس المال الفكري"عنوان المحاضرة 

 .الفكري المال أسر لقياس مختارة نماذج: ثالثا

 غير األصول االعتبار بعين تأخذ ال لتزا ما والمحاسبية المالية األنظمة ولكن ، الفكري المال أسر أهمية رغم   

 الرغم وعلى ، النشر وحق ،   راعاالخت   راءاتب ، المحل شهرة:  مثل محدودة حاالت باستثناء للمنظمة الملموسة

 وتقييم طرق حول االتفاق يتم لم ولكن عديدة نماذج قدمت ، الفكري المال أسر لقياس الجارية المحاوالت كثرة من

 :يلي فيما النماذج هذه أهم يأتي فيما نستعرض ، المعرفية األصول

 1997سنة  Market Value   يسمى ما أواو  Skandia نموذج -1

 نموذج أيضا وأسمته ، بالموضوع الكاملة اإلحاطة أو اإلبحار به وتعني الربان أو المالح SKANDIAمنظمة ابتكرت

 المال أسر أن واعتبرت ، الفكري المال أسر و المالي المال أسر إلى المنظمة مال أسر وقسمت السوقية، القيمة

 :هي عناصر أربعة من يتكون الفكري

 . البشري المال أسر -

 .التنظيمي المال أسر و الزبائن مال أسر: إلى وينقسم الهيكلي رأس المال -

 . العمليات المال أسر و اإلبداعي المال أسر:  إلى فينقسم التنظيمي المال رأس أما

 . الملموسة غير واألصول الفكرية الملكية حقوق:  إلى يقسم اإلبداعي المال رأس و

 : النموذج يوضح  لتالي ا والشكل

 



 

46 

 
 

 . للشركة الدفترية والقيمة السوقية القيمة بين الفرق حساب عند الفكري المالس أر على نتحصل و   

 . الدفترية القيمة – السوقية القيمة=  الفكري المال رأس                            

  : أهمها الطريقة هذه على اضاتراعت قدمت ولكن

 تحديد السهل من وليس سوقية قيمة لها ليس وبالتالي المالية، األوراق أسواق مع تتعامل ال المنظمات بعض -

 ؛ الفكري أسمالهار

 ليس الفكري رسمالها أ لتحديد للشركة السوقية القيمة لحساب كأساس المالية السوق في األسهم أسعار استخدام -

 . وهبوطا صعودا األسهم أسعار تذبذب بسبب عمليا

 

 : BSCالمتوازن األداء بطاقة نموذج -1

 واإلدارة للتخطيط نظام بمثابة وكان ، النموذج هذا بتطوير 6881سنة ( Kaplan and Norton)من كل قام حيث       

 ويحاول ، ورسالتها ، المنظمة   راتيجية باست الفكري المال أسرتقييم  عملية ربط ويحاول ، األداء وتقييم   راتيجية االست

 :هي نظر وجهات أربع تغطي   راتمؤش خالل من المنظمة أداء قياس

 .المنطقة في البشرية بالموارد االهتمام على يركز: والنمو التعلم منظور-

 . المنظمة أنشطة عنها تنبثق التي الداخلية العمليات بأداء االهتمام على يركز: الداخلي المنظور -

 على يجب لذا ، الزبون أعين خالل من المنظمة طةأنش إلى النظر ضرورة على يركز :الزبون منظور -

 . ورضاه الزبون لحاجات األهمية كل تولي أن المنظمة

 هو النموذج هذا أن الكثيرون ويعتبر المنظمة طرف من المحققة النهائية النتائج يقيس: المالي المنظور -

 .الفكري المال أسر لتقييم مالئمة األكثر
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 (. وضبطها الملموسة غير مراقبة األصول نموذج)      Sbeibyنموذج  -3

 تتمثل تصنيفات طورها طريقة هو Sbeiby ثالثة على الطريقة هذه وتحتوي للمنظمة، الفكرية األصول حساب أجل من

 : في

 البشري، األداء 

 الخارجي الهيكل 

 الداخلي الهيكل 

, رات  االجتماعية  المها الخبرة، الذاتية، القيم: على لويشتم منظمة، ألية الحقيقي الربح مولد وهو:  البشري األداء -

 .الخلفية الثقافية والتعليمية 

ويضم  ، اآلخرين عيون في صورتها أي حدودها، خارج ووضعها المنظمة صورة إلى يشير :الهيكل الخارجي -       

. والشركاء موردينوال العمالء مع العالقات.... ، المنتج اسم ، التجارية العالمة:  الهيكل هذا  

   راءات وب الملكية الفكرية المنظمة، تملكها التي والوثائق والنماذج والعمليات البيانات قواعد من كل يضم: الداخلي الهيكل  -

 : هي أخرى أبعاد ثالثة إلى السابقة الثالثة التصنيفات تقسيم ويمكن  المهنة    راروأس ،   راع االخت

 ؟ وتتجدد األصول موتن كيف:  والتجديد النمو-

 ؟ المنظمة أهداف لخدمة األصول تلك توظف كيف:  والتوظيف الكفاءة -

 ؟ لفقدها احتمال هناك وهل ؟ األصول تلك ثبات مدى ما:  الثبات -

 . الملموسة غير األصول وضبط   راقبة م رات مؤش على أمثلة يبين والجدول

 . ملموسةال غير األصول وضبط   راقبةم ات مؤشر على أمثلة
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 (Stewart)ل  1997سنة  المضافة االقتصادية القيمة نموذج -4

 :  هي الفكري المال رس أ لقياس مجاالت حيث  قدم أربعة

 الملموسة؛ غير لألصول الكلية القيمة قياس -

 ؛ البشري المال رس أ قياس -

 ؛ الهيكلي المال رس أ قياس -

 العمالء في المتمثل المال رس أ قياس -

 : يلي ما مجال كل نويتضم

 : المجال هذا ويتضمن:  الملموسة غير لألصول الكلية القيمة قياس - 1 المجال

 تملكها التي الحقيقية الثروة هي للمنظمة السوقية والقيمة:  الملموسة غير لألصول الكلية القيمة قياس -

 . الدفترية السوقية القيمة بين الفرق هو الفكري المال رس أ و المنظمة

 . الملموسة غير القيمة حساب -

 المال   رأسل األساسية المكونات كأحد البشري المال   أسر قياس يمكن:  البشري المال س أر قياس -2 المجال

 : خالل من الفكري

 ؛ االبتكار قياس -

 ؛ والتعلم والخبرة   رانالدو معدل قياس -

 ؛ وغيرها المهنية لكفاءاتوا رات   والمها البحوث ويشمل المعرفة بنك قيمة قياس -

 . التنظيمي األداء على البشرية الموارد ممارسات أثر قياس -

 : يلي ما المجال هذا ويتضمن:  الهيكلي المال أسر قياس - 3 مجاللا

 ؛ المعرفة مخازن قيمة قياس -

 المخزون ، القبض   راقأو و المدينون في المتمثل األخير هذا العامل المال أسر إدارة في المعلومات دور -

 .والدائنون الدفع   راق أو ،

 : خالل من وذلك : العمالء من المال أسر قياس - 4 المجال

 واالندماج؛ التحالف قياس -

 للمنظمة   زايد المت الوالء ذو أو المخلص العميل قيمة -

 المصادر

 621 ص ، سابق مرجع ، صالح على أحمد ، المفرجي  حرحوش عادل - 6

 إصدار ، األعمال ورجل المدير كتب خالصات ، الجديدة المنظمات ثروة الفكري المال رأس ، ستيوارت توماس - 1

 أكتوبر ، العربية مصر جمهورية ، القاهرة التاسع العدد ، الخامسة السنة ،( شعاع)  العلمي لإلعالم العربية الشركة

 62 ص ، 6887



 

49 

 ، والتوزيع والنشر للطباعة إيتراك  ، المعرفة اقتصاد عصر في ميةاإلعال المؤسسات إدارة ، الغني عبد سعيد أمين - 2

 ص ، 1111 ، القاهرة

 ، 1114 ، األردن ، عمان ، والتوزيع للنشر وائل دار ، وتطبيقات مفاهيم الشاملة الجودة إدارة ، جودة أحمد محفوظ - 4

 29 ص
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 قسم ادارة االعمال –كلية الكوت الجامعة 

 0202/0202 السنة الدراسية

 د علي كريــم العمـــار                                                                               . م. ا:  اسم التدريسي                                       راس المال الفكريادارة :   اسم المادة 

 العاشرة : المحاضرة                                        الثانيالفصل الدراسي :    الثانية المرحلة  

  02/2/0202:  التاريخ                                                                                            

 المحاضرة العاشرة

 "نماذج في قياس رأس المال الفكري"عنوان المحاضرة 

 

 Bruwn 1992نموذج  -1

 ، أدائها وتفعيل تعزيزها ومحاولة المنظمة في الفكرية الموجودات من االستفادة مدى بيان النموذج هذا ويحاول     

 مدى المتميزين، األشخاص على المحافظة مدى والخدمات، السلع في االبتكار مدى:  تحديد طريق عن وذلك

 . الزبائن ورغبات حاجات تلبية مدى وتطويرهم، العاملين بتدريب االهتمام

 Buren and Hork 1992 نموذج -6

 المنتجات طريق عن المدخوالت مستوى وتحديد المنظمة في الفكري المال رس أ مخزون تقييم النموذج هذا يحاول

 :طريق عن وذلك المتميزة والخدمات

 والمهنية ميةاألكادي الشهادات حملة ، رع ا االخت رءات ا ب عدد: يتضمن المنظمة في الفكري المال رس أ ل جرد

 . الفكري المال رس أ طريق عن المتحققة المدخوالت مقدار تحديد:  خالل من الفاعلية تقييم -

 

  : هي أساسية عناصر ثالثة من النموذج هذا ويتكون: الفكري المال   اس  لر الثالثة االتجاهات نموذج -7

 . واالبتكار واإلبداع التفكير عن المسؤول العنصر وهو: البشري المال رس أ -

 :مكوناته وأهم ، المنظمة مع تبقى بل العاملين مع تذهب أن يمكن ال التي المعرفة يمثل: الهيكلي المال رس أ -

 . البيانات ، رعات ا واالخت التنظيمي، الهيكل

 تضاف قيمة تحقق أن تستطيع ولكن الزبائن تمتلك أن تستطيع ال المنظمة(: السوقي) الزبائني المال رس أ -

 ، جدد زبائن اكتساب على والقدرة الزبائن مع عالقاتها خالل من ، السوقي المال رس أ في متمثلة إليها

 . بالمنافسين مقارنة ، الماليين بالزبائن االحتفاظ إلى باإلضافة

 : األمريكي المالية المحاسبية المعايير مجلس مقياس نموذج -9

 المقترحة والطريقة ، المنظمة قبل من المعرفة تقرير كتابة لكيفية إجابة إيجاد إلى النموذج هذا يهدف

 يتطلب وهذا ، الفكري المال رس أ و المالي المال رس أ بين تقسيم للمنظمة السنوي التقرير تضمين فكرة على تعتمد

 المتوفرة المعلومات من جديدا حجما يقدم كما ، السنوي تقريرها في المعرفية أصولها وضع المنظمة من

 . المصلحة حابألص
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 -   MC  Gawan 6881: نموذج  -8

 ومدى السوق في بقيمتها أرباحها ومستوى ، المنظمة دخل مستوى على التعرف إلى النموذج هذا يهدف

  :  خالل من وذلك ، الفكري المال رس أ لقياس رئيسية   راتمؤش ألنها ، الزبون رضا

 ؛ بالمنتجات مرئه ا آ على للتعرف الزبائن مع اتفاقية تكوين -

 أرباح على المنظمة حصول مقابل يريدون ما على الزبائن حصول إلى يؤدي أفضل عمل نظام تبني -

 . كافية

 

 6881سنة Quinm et al نموذج-61

 توافر مدى بمجموعها تبين والتي الفكري المال أسرل المكونة المستويات تحديد إلى النموذج هذا يهدف

  :  خالل من وذلك ،عدمه من الفكري المال رس أ

 ؛(  ماذا معرفة)  قاعدة تمثل التي:  المعرفية رات   القد تحديد -

 ؛(  لماذا معرفة)  قاعدة تمثل التي:  األنظمة فهم مدى تحديد -

 ؛(  لماذا    راداألف رعاية)  قاعدة تمثل التي:  ذاتيا المحرك اإلبداع -

 ( . كيف معرفة)  ةقاعد تمثل التي:  المتقدمة رت ا المها تحديد -

 1116سنة– Sullivan's Model  نموذج  -66

 المال أسر: إلى الفكري المال رس يقسم أ U S Group Model) ب سمي ولذا أمريكا، في استخداما النماذج أكثر هو

 :الى  الفكرية واألصول البشري

 على القدرة ،   راتالمها ، الخبرة من ويتكون المنظمة في يعملون الذين   راداألف:  البشري المال أسر يشمل حيث

 هي الفكرية الملكية اعتبار مع...  البيانات قواعد ،   راعاتاالخت من تتكون:  الفكرية األصول أما ، االبتكار

 عليه يعاب ما ولكن ، التجارية والعالمات النشر وحقوق الحماية:  من وتتكون الملموسة غير األصول مركز

 (.الزبون)  العالقات لما أسر لعنصر افتقاره

 
 1114سنة(Lim and Dallimore)   نموذج -61

 مدخل ويتبنى ، المعرفة وإدارة االبتكار خالل من الفكري يتحقق المال رس أ أن أساس على النموذج هذا فكرة تقوم

 نحصل طبق إذا الذي للمنظمة   راتيجياالست التسويق

 وهي الفكري المال أسر من أنواع أربعة على

 .  راتيجياتهاباست الخاصة العمليات في المنظمة تستخدمها أسس مجموعة وهو: العام المال أسر -

 . األرباح تحقيق على قدرتها عدم أو وقدرتها للمنظمة المختلفة بالموارد ويتعلق: األعمال مال أسر -

 مثل الفكري، المال رس أ ب تتصل قضايا من بها يتعلق وما التوظيف، بجوانب ويتعلق: الوظيفي المال أسر -
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 . اإلدارية بالنفقات مقارنة العاملين تدريب على اإلنفاق حجم

 ،   راتخب ، معرفة)  المنظمة في العاملون   راداألف يمتلكها التي رات القد بجميع ويتعلق: البشري المال رس أ -

 ( . العمل أداء في   راعة ب ، رات   مها

 أربعة إلى يؤدي النموذج هذا فإن ناجح بشكل   راتيجياالست التسويق دخلم تطبيق تم إذا النموذج هذا وحسب

 :وهي الفكري المال رس أ ل أخرى أنواع

 ومن المنظمات أسهم   راءش نحو المستثمرين بتوجهات العالقة ذات القضايا عن يعبر: المستثمر المال أسر -

 من يشترونه بما مقارنة المنظمات أسهم نم المستثمرون بها يشتري التي الحصص حجم رات المؤش هذه أهم

 .أخرى منظمات

 . للمنظمة والئهم وتعميق الزبائن بكسب يتعلق: الزبوني المال أسر -

 الموردين مع العالقة وتوحيد التكاليف تخفيض على بالقدرة يتعلق( الموردون: ) التجهيزي المال أسر -

 على متقدمة تنافسية   زايام من المنظمات تحققه ما مقدار عن يعبر(:    راكاتالش أو)  التحالفات مال أسر -

 .   راكةالش عمليات أو   راتيجية االست للتحالفات كنتيجة والعالمي المحلي المستوى

 

 

 
 

 

 1111سنة  Chen نموذج -62

 والمعلومات تالبيانا على يركز وإنما ،ي الفكر المال أسرل مالية ومقاييس   راتمؤش وضع على النموذج هذا يركز ال

 المال برأس الخاصة   االستراتيجيات بصياغة لهم يسمح الذي النحو على للمديرين المناسب الوقت في توافرها الالزم

 المعرفة استخدام من   اإلدارات هذه يمكن بما وتعديلها ، الفكري

 :وهي للمنظمة الحقيقية  المستدامة ةالتنافسي الميزة وتحقيق   القيمة تحقيق على تعمل عناصر أربعة إلى ينقسم النموذج

 ... إبداعاتهم العاملين، مقدرة ويشمل: البشري المال أسر -

 . الزبون والء   راتومؤش ، السوق كثافة ، التسويقية   راتالقد ويشتمل:  الزبون مال أسر -

 . بتكاراال ثقافة ، االبتكار آلية ، االبتكار   زاتإنجا على ويشتمل: االبتكاري المال سرأ -

 . المعلومات نظم ، التنظيمي والهيكل ، التنظيمية الثقافة ويشمل: الهيكلي المال سرأ -
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 1118سنة  (Kavida and Sivakouar)   نموذج -64

    راداتاإلي توليد في المنظمات وتستغله ، المعرفة من اقتصاديات يعد الفكري المال أسر أن إلى اسةر الد هذه وتهدف

 هذه استعرضت كما ، الفكرية الملكية قوقح:  مثال

  : هي الفكري المال أسر لقياس مداخل ثالثة اسةر الد

 ؛ السوقية القيمة وطريقة ، األصول على العائد معدل:  مثل مالية مقاييس وهي:  المباشرة غير الطرق -

 مكوناته تحديد بواسطة ملموسال غير المال   رأسل النقدية القيمة تقدير على مبنية طرق:  المباشرة الطرق -

 .بيانية كرسوم أو األداء بطاقات في عنها التقرير يتم عادة: األداء بطاقة طريقة -

 التقييم ونماذج طرق حول المختصين بين اتفاق يوجد ال أنه نستنتج الذكر السابقة النماذج خالل ومن     

   راتالمؤش وتعدد كثرة ولكن ، الفكري المال أسر سوقيا لتقييم حقيقية حاجة عن تعبر المحاوالت هذه أن كما ،

 .الفكري المال أسر لقياس مقترح إطار يلي وفيما ، الواقع في تطبيقها عملية عقد ضمنها اقترحت التي

 

 المصادر

 621 ص ، سابق مرجع ، صالح على أحمد ، المفرجي  حرحوش عادل - 6

 إصدار ، األعمال ورجل المدير كتب خالصات ، الجديدة ظماتالمن ثروة الفكري المال رأس ، ستيوارت توماس - 1

 أكتوبر ، العربية مصر جمهورية ، القاهرة التاسع العدد ، الخامسة السنة ،( شعاع)  العلمي لإلعالم العربية الشركة

 62 ص ، 6887

 ، والتوزيع والنشر للطباعة إيتراك  ، المعرفة اقتصاد عصر في اإلعالمية المؤسسات إدارة ، الغني عبد سعيد أمين - 2

 ص ، 1111 ، القاهرة
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 ، 1114 ، األردن ، عمان ، والتوزيع للنشر وائل دار ، وتطبيقات مفاهيم الشاملة الجودة إدارة ، جودة أحمد محفوظ - 4

 29 ص

 

 

 

 

 

 قسم ادارة االعمال –كلية الكوت الجامعة 

 0202/0202السنة الدراسية 

 د علي كريــم العمـــار                                                                               . م. ا:  اسم التدريسي                                       المال الفكريراس ادارة :   اسم المادة 

                                                                                                                              الحادي عشر والثاني عشر  : حاضرة   الم                                     الثانيالفصل الدراسي :    الثانية المرحلة  

  01/2/0202:  خ  التاري                                                                                          

 المحاضرة الحادي عشر

 الفكري المال أسر لقياس نماذج من   راضهاستع تم ما خالل من :الفكري المال أسر لقياس مقترح إطار -15

  : يلي كما الفكري المال رأس لقياس نموذجا الرب جاد محمد اقترح

 وقواعد أسس على بها الفكري المال رأس هيكل بناء وإعادة بدعم المتزايد االهتمام بتبني العليا اإلدارة تقوم - أوال

 . األخرى المنظمات في نجاحها ثبت وتطبيقية علمية

 

 ، الفكري المال رأس بناء وإعادة دعم في البدء قبل لها الكلي األداء وتقييم بقياس المنظمة تقوم أن يجب - ثانيا

 .وغيرها ، السوقي النصيب متوسط ، االستثمار على العائد معدل:  مثل عديدة مقاييس مستخدمة

 

 :في وتتمثل ، الفكري المال رس أ بناء إلعادة    اإلجرائية الخطوات باتخاذ ذلك بعد المنظمة تقوم -ثالثا

 . للمنظمة الحالية والمعرفية الفكرية التميز مجاالت حصر-

 :التالية الخمسة المجاالت في المنظمة إليه تذهب أن تريد ما على التعرف-

 ؛ للمنظمة جديدة تجارية عالمات بناء -6 

 ؛ التنافسي التميز يحقق بما البشرية الموارد بناء -1 

 ؛ العمالء مع بكفاءة العالقة إدارة -2 

 ؛ المنظمة وعمليات لنظم الكلية الهيكلة إعادة -4 

 . اتيجياتهاراست ضوء في للجودة المستمر التحسين شأنه من وتعديل تطوير بأي القيام- 1 
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 وعلى ،السابقة البنود بعض أو كل لتنفيذ الالزمة   راتواالستثما للنفقات مالي تقرير بوضع المنظمة تقوم -رابعا

 .الفكرية المال أسر بناء وإعادة لدعم الالزم المال رس أ يتحدد ذلك ضوء

 وتحقيق واالستثمار لإلنفاق الالزمة الخطوات تنفيذ يتم المنظمة في العليا اإلدارة تقرره ما ضوء في -خامسا

 . لذلك خصصت التي زنية ا المي إطار في السابقة البنود

 سنوات ثالث ، سنتان ، سنة))  السابقة   راتيجية االست الخطة تنفيذ باستكمال ذلك بعد المنظمة تقوم - سادسا

 .للمنظمة الكلي األداء بتقييم((  سنوات خمس كل التقييم يتم أن وتقترح...

 .الفكري المال أسر بناء إعادة من اإلجمالي العائد تقييم -سابعا

 .الطويل األجل في خاصة المستمر والتجديد الفكري المال أسر صيانة المنظمة تقرر -ثامنا

 . الفكري المال أسر لقياس مقترح إطار يبين شكل  

 

 
 ألنها قياسه، عملية في تحديات عدة وواجهت الملموسة، غير باألصول تهتم اليوم منظمات أصبحت

 وهي لها، التنافسية   زاياالم دعم إلى إضافة للمنظمة، السوقية للقيمة تحديده ودقة ،  راءهو من العائد أهمية أدركت

 االتفاق يتم لم ذلك من الرغم على لكن الفكري، المال   رأسل القياس وطرق أساليب تطوير إلى تسعى دائما

 .للقياس موحدة نماذج على

 .الفكري المال أسر عن اإلفصاح: لثالثا المطلب

 والبشري الفكري المال رس أ وب عموما بالمنظمة المتعلقة المعلومات والمالي المحاسبي اإلفصاح يوفر

 كل منها تستفيد ، مختلفة وبيانات قوائم طريق عن وذلك بالمنظمة للمهتمين المحاسبية المعلومات خصوصا

 سنتناول لذا ، خارجها أو المنظمة داخل سواء   رارالق اتخاذ عملية في وتؤثر ، المنظمة مع تتعامل التي   رافاألط

 .به المتعلقة العناصر من وغيرها أهدافه ، معاييره ، اإلفصاح حول مفاهيم الجزء هذا في

 . الفكري المال أسر عن المالي اإلفصاح مفهوم - أوال

 بشكل ، معها العالقة ذات   رافلألط ، للمنظمة الفكري مالال رس أ عن الكافية المعلومات لتوفير أداة اإلفصاح    

 الفعلية الترجمة يمثل ، البشري العنصر محاسبة أهداف من هدف وهو ، المناسب الوقت وفي ومالئم موضوعي

 جميع طرف من المتخذة   راراتالق ودقة فاعلية تتحدد النتائج هذه على بناء   بحيث ، والقياس التحديد عملية لنتائج

  .  بالمنظمة عالقة لها التي   رافاألط

  : اإلفصاح معايير - ثانيا

 التكلفة مبدأ أساس على ذلك يتم محاسبيا تسجيلها يتم التي المالية المعلومات كل    

 يتم المبدأ هذا أساس وعلى   الثقة من عالية درجة على لتوفرها وذلك ،  ا راءالش أو الحيازة تكلفة أي التاريخية

 متعلق جزء هناك أن كما...  ،  راعاالخت   ا راءةب:  مثل المنظمة عليه تحوز الذي الفكري المال س أرب راف  االعت

 هي المعايير من لمجموعة عنها اإلفصاح يتم معلومات أية وتخضع عنه، اإلفصاح يصعب والمعرفة رات   بالمها

 به   رافاالعت   رادالم البند أن أي ، المالية وائمالق لعناصر المحددة التعاريف ألحد الخضوع بمعنى: التعريف -

 ؛ المالية القوائم عناصر أحد تعريف يلبي عنه واإلفصاح

 للقياس؛ قابال عنه اإلفصاح   رادالم البند يكون أن أي: للقياس القابلية -
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 ؛ المالية القوائم مستخدمي تصرفات على به الخاصة المعلومات خالل من يؤثر البند أن أي: المالئمة -

 باالعتماد يسمح بما التميز، وعدم والموضوعية الصدق من درجة مع ، المعلومات هذه تكون أن يجب: الثقة -

 . عليها

 من العديد في نستخدمها بمعلومات الخروج يمكن الفكري، المال أسر في االستثمار على المعايير هذه وبتطبيق

 تحقيق على يساعد بشكل الفكري المال أسر عناصر واستخدام نظمة،الم بأسهم االحتفاظ   رارق: مثل   راراتالق

 .المنظمة أهداف

 خالل من ُتظهر وسيلة المالية القوائم تعتبر: المالية القوائم في الفكري المال رأس عن اإلفصاح أهمية -ثالثا

 هذه في الفكري المال أسر عن اإلفصاح أهمية تبرز التي النقاط بين ومن الحقيقية، بقيمته تملكه ما كل المنظمة

  : يلي ما القوائم

 إدارة تحتاجها التي الكفاءات إلدارة أداة أنه كما ، المنظمة في الداخلية المعرفة إلدارة أداة اإلفصاح يعتبر -

 ؛ المعرفة

 ؛ المنظمة وسمعة مكانة بتعزيز تسمح التي الشفافية يزيد فهو ، المصالح أصحاب مع العالقات يحسن -

 ؛ المستمر والتعليم بالتدريب كفاءاتها تطوير خالل من المنظمة رتطوي -

 . عنها والتقرير الملموسة غير األصول قياس إلى وإضافة ، المالية التقارير بناء تحسين إلى يؤدي -

 مع المتعاملين كل منها ويستفيد يقدمها التي المعلومات تلك في تكمن اإلفصاح أهمية أن يتضح سبق مما

 .   رارالق اتخاذ عملية تحسين إلى يؤدي مما ، المنظمة

 المال أسر عن اإلفصاح عملية تهدف :المالية القوائم في الفكري المال رأس عن اإلفصاح أهداف -رابعا

  : من تمكن التي بالمعلومات معها المصالح وأصحاب ، المنظمة تزويد إلى المالية القوائم في الفكري

 بخصوصها؛ تغيير أي معرفة و ، بالمنظمة دةالموجو األصول عن اإلفصاح -

 عنها؛ المسؤول و ، توقيتها ، النقدية التدفقات مبالغ حجم تقييم -

 .دقة أكثر وجعلها   راراتالق اتخاذ عملية تسهيل -

 الرئيسي المحرك وهو المال، أسر تكلفة من التقليل في يساعد اإلفصاح أن إلى التوصل يمكن

 أسر ألن الباحثين اهتمام على حازت هامة قضية وهو االستثمار،   رارات ق وترشيد ظمات،المن أداء وكفاءة لجودة

 عالم في والتميز السبق تضمن باستثمارها وقامت المنظمة عليها حازت إذا التي الحقيقية الثروة هو الفكري المال

 .األعمال

 .عنه جمةالنا واآلثار الفكري، المال رس أ عن اإلفصاح أشكال: الثاني الفرع

 اإليجابية اآلثار من العديد عليه ينجم كما ، متعددة أشكاال يأخذ أن الفكري المال رس أ عن لإلفصاح يمكن

 : يلي فيما ذلك ونوضح ، معها والمتعاملين للمنظمة بالنسبة والسلبية

 رس أ ب المتعلقة المعلومات مختلف عن واإلفصاح التقرير يمكن: الفكري المال رس أ عن اإلفصاح أشكال: أوال

  :  في الفكري المال

 اإلنفاق عن بيانات التقرير هذا ويتضمن: للمساهمين العمومية الجمعية إلى الموجه اإلدارة مجلس تقرير -6

 على   تأثير األكثر الكفاءات حول معلومات إلى إضافة ، الحالية المالية الفترة خالل الفكري المال رس أ على

 . العمل رن ا دو حول أخرى ومعلومات ، المنظمة نشاط

 تمييز ويمكن التقليدية، المالية القوائم عن منفصلة أو مدمجة، مالية قوائم في سواء وذلك: التقليدية الطرق -1

 : التالية األشكال

 حيث المعنوية،   راتاالستثما قائمة ضمن الملموسة غير األصول في   راتباالستثما الخاصة المعلومات عرض -2

 التي المنظمات في وخاصة ، الدخل قائمة ضمن منفصل بشكل المعنوية   راتاالستثما عل اإلنفاق افيه يدرج

 السنوات مع مقارن بشكل النفقات هذه الدخل قائمة تعرض أن ويمكن ، المتقدمة التكنولوجيا أساليب تستخدم

 التي ، المعلومات من وغيرها فيها نشأت التي والظروف النفقات هذه طبيعة حول تفصيل إلى إضافة ، الماضية

 . المالية القوائم مستخدمي تهم
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 خاضعة غير مبدئية مالية قوائم شكل على الفكري المال أسر في باالستثمار المتعلقة المعلومات عرض -4

 رس أ بمحاسبة الخاصة المحاسبة مبادئ إلى استنادا القوائم األخيرة هذه وتعد للمنظمة، الخارجي رجع ا الم رجعة ا لم

 .البشري المال

 ا المُ  رجعها ا يُ  التي المنشورة التقليدية المالية القوائم ضمن الفكري المال رس أ في المالية رت ا االستثمارات إدماج -

 رجع

 رس أ في رت ا االستثما برسملة الطريقة هذه وفق ويتم ، بها المعمول المحاسبية المبادئ وفق للمنظمة الخارجي

 .العمر هذا مدى على واستنفاذها ، لها المتوقع اإلنتاجي العمر تحديدو ، الفكري المال

 الخاص المحاسبة نظام حسب استخدامه يمكن ، السابقة األشكال من شكل كل أن على التأكيد يمكن

 منشورةال المالية القوائم في المالية رت ا االستثما هذه إدماج وبمجرد ، المنظمة تطبقه الذي المعنوية رت ا باالستثما

 قد المنظمة تكون ، اهتالكها عمر وتحديد رت ا االستثما هذه رسملة و ، بها المعمول المحاسبية للمبادئ ووفقا ،

 . مقبول بشكل رت ا االستثما هذه عن باإلفصاح قامت

 المال رس أ عن واإلفصاح التقرير عن يترتب: الفكري المال رس أ ل المالي اإلفصاح عن المترتبة اآلثار - ثانيا

 اإليجابيات هذه أهم من ، معها المتعاملين أو للمنظمة سواء السلبية وكذا اإليجابية اآلثار من العديد الفكري

 : يلي ما والسلبيات

 الرقابة تحقيق لها، التنافسية الميزة دعم في والمساعدة ، للمنظمة السوقية القيمة تحديد: ومنها: اإليجابيات -

 واحد مصطلح توحيد إلى التوصل محاولة ، المالية التقارير إعداد لغرض الملموسة غير األصول على الفعالة

 الفكري، المال رس أ مكونات لتخطيط الالزمة البيانات توفير في المساعدة الفكري، المال رس أ وعناصر لمكونات

 التنافسي المركز دعم رض ا ألغ ، الفكري المال رس أ مكونات على للرقابة الالزمة البيانات توفير في المساعدة

 التقارير رض ا ألغ الملموسة غير األصول ورقابة ، لتخطيط الالزمة البيانات توفير في المساعدة للمنظمة،

 مستخدميها من عليها االعتماد درجة من يزيد مما ، المالية القوائم في الشفافية درجة وزيادة والبيئة، االجتماعية

 . المنظمة وخارج داخل من رر ا الق ذيومتخ ، والمرتقبين ، الحاليين

 كفاءة:  مثل الفكري المال رس أ عناصر بعض أسعار لتحديد مناسبة أسواق وجود عدم: ومنها: السلبيات - 1

 باالستخدام قيمته ترتفع ما منها يوجد ، الفكري المال رس أ عناصر طبيعة في التناقض العمالء، ورضا العاملين

 بجميع الفكري المال رس أ لعناصر المقاييس توحيد صعوبة أخرى، لعناصر بالنسبة كسوالع الزمن، مع المستمر

 ، للمنظمة التنافسي بالمركز الضرر وتلحق المنافسين تفيد قد التي المعلومات بعض عن الكشف المنظمات،

 التي الفكري المال رس أ عناصر قيم على تعتمد التي رت ا ر ا بالق يتعلق فيما التغيير تجاه المنظمة مسؤولية زيادة

 من المنظمة تتحملها التي التكاليف التأكد، بعدم تتسم ظروف في يتم التقييم هذا وأن خاصة ، فيها التقرير يتم

 .الفكري المال رس أ عناصر لقيم المتضمنة المالية القوائم نشر أجل

 يتم تكاليف الفكري المال رس أ عن والتقرير اإلفصاح عملية تتطلب: والتقرير اإلفصاح عملية تكاليف -ثالثا

 6: التالي النحو على تناولها

 :في تتمثل: القياس تكاليف - 6

 طريقة على التكلفة هذه وتتوقف للتداول، القابلة المعرفي المال رس أ مكونات قياس تكلفة: سلعي رسمال أ -

 . المعلومات هذه توفر ومدى ، القياس ومعلومات ، القياس

 وجود عدم حالة في خاصة جهود من تتطلبه قد وما القياس، بعملية القائمين تكاليف ويتضمن :بشري رسمال أ -

 .السوق أسعار لتحديد كفء سوق وجود عدم أو التجارية، العالمة مثل العناصر بعض إحالل تكلفة

 مدخل على التكلفة هذه وتتوقف الفكري، المال رس أ مكونات قياس بعملية القيام تكلفة: تنظيمي رسمال أ -

 .المعلومات هذه توفر ومدى معلومات، من تتطلب وما المستخدم، القياس

 . القياس عمليات في التقنيات واستخدام رسات ا بالد القيام تكلفة وتتضمن: ابتكاري رسمال أ -

 لمتعلقةوا المنظمة خارج من المصالح ذوي رف ا األط مع المتبادلة المعلومات قياس تكلفة: العالقات رسمال أ -

 . الفكري المال رس أ ب
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 :القياس دقة ضمان تكاليف - 1

 . للتداول القابلة الفكري المال رس أ مكونات قياس دقة من التأكد تكلفة ويتضمن: سلعي رسمال أ -

 . وتصحيحها رت ا التقدي في الخطأ بقياس القائمين تكلفة ويتضمن: بشري رسمال أ -

 استخدام وتكلفة ، موضوعي بشكل الفكري المال رس أ مكونات قيم تقدير من التأكد تكلفة: تنظيمي رسمال أ -

 . األخطاء تلك تصحيح لعملية الالزمة والتكلفة ، التقدير في األخطاء لتحديد الالزمة اإلحصائية األساليب

 رت ا تقدي إلى الوصول على تساعد التي الحديثة والتقنيات العلمية األساليب استخدام تكلفة: ابتكاري رسمال أ -

 .موضوعية

 ذوي رف ا األط مع المتبادلة المعلومات دقة من للتأكد الالزمة التحليالت تكلفة ويتضمن: العالقات رسمال أ -

 .المنظمة خارج من المصالح

 :النشر تكاليف - 2

 وتكلفة ، النشر ادإعد وتكلفة ، للتداول القابلة الفكري المال رس أ مكونات تقييم تكلفة وتتضمن: سلعي رسمال أ -

 . المعرفة ورقابة وتنظيم تخطيط

 للنشر الفكري المال رس أ مكونات وٕاعداد وتبويب وٕادارة تقييم بعمليات القائمين تكلفة وتتضمن: بشري رسمال أ -

 ، العمل فرق على المعرفة توزيع في المستخدمة والتقنيات االتصال نظم تكلفة وتتضمن: تنظيمي رسمال أ -

 . المعرفة ونشر دوٕاعدا

 .المعرفة ونشر وتوزيع إعداد ونظم أساليب لتطوير الالزمة رسات ا الد تكاليف وتتضمن: ابتكاري رسمال أ -

 من المصالح ذوي رف ا األط مع المتبادلة للمعلومات الخارجي أو الداخلي النشر تكاليف: العالقات رسمال أ -

 .المنظمة خارج

 ال أنه إال أهميته رغم على وهو ، القياس مرحلة نتائج على الفكري المال رس أ عن اإلفصاح يعتمد

 المالية للمحاسبة التقليدي لإلطار ر ا نظ ، المالية القوائم في الفكري المال رس أ عناصر عن اإلفصاح فعليا يمكن

 نجد لذلك ، ليةالما غير المعلومات على االعتماد قلة مقابل ، المالية المعلومات على كبير بشكل يعتمد الذي

 بنوع يطالبونها أصبحوا المنظمة مع المتعاملين ألن الفكري المال رس أ إدارة نحو كبير توجه األخيرة الفترة في

 . المعلومات من مختلف

 .تنشيطه وأساليب ، بنائه آليات إدارته، ، الفكري المال رس أ: الثالث المبحث

 بالشكل المنظمة، إنتاج مجال في المتميزة واإلبداعية اإلبتكارية المساهمات الفكري المال رس أ يمثل

 الفكري المال رس أ تنشيط يجب التفوق ذلك تحقيق وبغية المنافسة، سوق في رتها ا نظي على تتفوق يجعلها الذي

 ، الفكري المال رس أ إدارة إلى نتعرض يلي وفيما بذلك، كفيلة طرق عدة تطبيق من البد ذلك ولبلوغ وتطويره،

 . تنشيطه وأساليب ، بنائه تآليا

 

 المحاضرة  الثاني عشر

 

-  أساسية مفاهيم -الفكري المال رس أ إدارة: األول المطلب

 واإلبداع، لالبتكار الرئيسي العامل ألنه األعمال، منظمات في كبيرة بأهمية الفكري المال رس أ يحظى

 عليه، والمحافظة الجيد استثماره ضمان أجل من الهام، العنصر هذا إدارة كيفية تدرك أن المنظمة على لذا

 الفكري المال رس أ بإدارة المتعلقة األساسية المفاهيم يلي فيما ونتناول

 رتيجي ا است خيار باعتبارها الفكري المال رس أ إدارة خطوات تشمل: الفكري المال رس أ إدارة خطوات: األول الفرع

 6:  التالية األساسية الخطوات

 إعطاء في مساهمتها أجل من عليها واالعتماد محركة، كقوة المعرفة دور معرفة على تركز: األولى الخطوة- أوال

 . للمنظمة مهما عائدا إدارتها حققت كلما المعرفة، أهمية زدت ا وكلما قيمة، فائض

 ومحاولة لها، المنتجة الفكرية األصول مع عليها المتحصل ردات ا اإلي مطابقة على تركز: الثانية الخطوة- ثانيا
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 .زيا ا للم المولد الفكري المال رس أ إيجاد

 الخطط ووضع واستغاللها، الفكرية األصول في لالستثمار رتيجية ا إست وضع على تركز: الثالثة الخطوة-ثالثا

 .قيمته زيادة أجل من واستثماره الفكري المال رس أ ل أمثل استخدام إلى تؤدي التي

 عن والبحث ، المعرفة وعمال ، الفكري المال رس أ إنتاجية زيادة على الخطوة هذه تركز :ربعة ا ال الخطوة-ربعا ا

 ال الفكرية األصول أن حقيقة عن تغفل أن دون ، الفكري المال رس أ إنتاجية قياس أجل من جديدة قياس أساليب

 رس أ إنتاجية زيادة على قدرة راألكث هم المعرفة عمال أن كما ، المادية األصول إدارة طريقة بنفس إدارتها يمكن

 .العمال من غيرهم عن الفكري المال

 استغالل أحسن استغالله ومحاولة الفكري المال رس أ إدارة في السابقة الخطوات أهمية تظهر سبق مما

 .المنظمات عنها تبحث التي المضافة القيمة تحقيق أجل من

 

 

 

 

 

 .الفكري المال رس أ إدارة نماذج: الثاني الفرع

 اإلدارة تقبل ال الفكرية األصول ألن ، للمنظمة بالنسبة األهمية غاية في الفكري المال رس أ إدارة

 هذه احتواء أجل من تعمل قوية إدارة وجود ضرورة يستدعي ما ، والرفض بالمقاومة وتواجهها ، والسيطرة

 رس أ إلدارة نماذج عدة الباحثون دحد وقد ، عليها والمحافظة استثمارها وضمان ، واندماجها الفكرية األصول

 : يلي ما النماذج هذه وأهم ، الفكري المال

  :  التالية حدد العناصر Stewart  نموذج : اوال 

 ومورديها وزبائنها ، عمالها مع قوية عالقات إلقامة المنظمة لصالح الفكري المال رس أ أفكار من االستفادة - 6

 ؛ الطويل المدى وعلى

 ؛ العمل فرق وتعزيز ، داخلية معلومات شبكة لبناء الضرورية لمواردا توفير - 1

 إضافة ، خوف، أو تردد دون أفكارهم لطرح مساحة وٕاعطائهم ، الفكري المال رس أ إدارة في المبالغة عدم - 2

 ؛ اإلبداعية األفكار ودعم اإلبتكارية المبادرة روح لبث الفرصة إتاحة إلى

 ؛ فعال يحتاجه الذي الموقع إلى تالمعلوما تيار توجيه - 4

 إليها الرجوع يسهل بحيث كفء نظام داخل المعلومات بخزن وذلك الفكري، المال رس أ هيكلة إتمام ضرورة - 1

 . ضرورية تعد التي رض ا لألغ واستخدامها الحاجة عند

 :كالتالي موضحة الفكري المال رس أ إلدارة خطوات خمس النموذج هذا ضمنت    Danielنموذج : ثانيا 

 تطوير في الفكرية رت ا االستثما أهمية وبيان ، العمل في المعرفة تحديد على وتشتمل: رتيجية ا باإلست البدء -

 . المنتجات

 .التنافسية البيئة وفهم يمتلكونها التي الفكرية والموجودات ، المنافسين رتيجيات ا است تقييم - 1

 ؟ تعود أين وٕالى ؟ تستخدم وماذا ؟ تملك ماذا: ةالفكري بالموجودات خاص ملف فتح - 2

 الموجودات لتعزيز موجهة الخطوة وهذه: قيمتها لتعظيم تحتاج وماذا تمتلكها التي الفكرية الموجودات تقييم - 4

 ،رتيجية ا اإلست رت ا الثغ لملئ المطلوبة الفكرية الموجودات وتحديد التقييم أثناء المنظمة تمتلكها التي الفكرية

 . التنافسية الميزة استدامة أجل من التهديدات ومواجهة

 .وأهميتها قيمتها حسب الفكرية الموجودات وتصنيف ، العملية رر ا وتك المعرفة ملف تجميع - 1

 : Druckerنموذج : ثالثا

  : التالي النحو على الفكري المال رس أ إدارة كيفية حدد

 فيما نظرهم وجهات بتغيير البدء ينبغي ، ممكن مستوى أعلى لىإ الفكري المال رس أ مخرجات تصل حتى - 6
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 . إمكانيات من يتاح ما بكل والمعلومات المعرفة تبادل على وحثهم لمعرفتهم، اآلخرين مشاركة بمسألة يتعلق

 موجودات من المنظمة تملكه ما أثمن الفكرية الموجودات يجعل الذي بالشكل منظماتهم نظر وجهات تغيير - 1

 .التقليدية التنظيمية الهياكل عن تخليوال

 Leonard & Straussنموذج : رابعا

  : اآلتي وفق نموذجه قدم وقد

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

 األهمية من كبيرة درجة لىع المشاركة أن باعتبار بالمعلومات، للمشاركة المحترفين مقاومة على التغلب - 1

 باستعمالها؛ قيمتها تزداد المادية الموجودات عكس على الفكرية الموجودات وباعتبار

 عوائد تعزيز على ينصب اهتمامها جل المنظمات أن حيث الفكرية، الموجودات نحو التنظيم تحويل - 2

 الفكرية؛ الموجودات من رتها ا استثما

 تسمح هياكل وفق نفسها تنظيم وٕاعادة التقليدية الهرمية الهياكل عن بالتخلي وذلك المقلوبة، المنظمات - 4

 عالية؛ بمرونة الفكري رسمالها أ بإدارة

 لحل معا رد ا األف جمع خالل من وذلك العنكبوت أنسجة عليه يطلق ما تكوين وهي: فردية شبكات تكوين - 1

 .المهمة بانتهاء المجموعة حل ثم معينة مشكلة

 : الفكري المال رس أ إلدارة عاشور نموذج -خامسا

  : في وتتمثل الفكري رس أ إدارة عليها تقوم عناصر مجموعة حدد   

 وتشخيص رتيجي ا است منظور من ومجاالتها المعرفة مصادر تحديد والمتضمن رتيجي، ا االست االستكشاف - 6

 المعرفية؛ الموارد مع ملالتعا رتيجيات ا است وتنمية المعرفية والحاجات المعرفة فجوات

 ؛ المعرفي ركم ا الت على تشجع التي والظروف المناخ تهيئة ويتضمن التعلم، تمكين - 1

 ؛ والتعلم المعرفي ركم ا بالت المرتبطة الحوافز توفير إلى ويشير التعلم، تحفيز -

 زن ا واالخت والتسجيل ثيقوالتو والتحقيق الرصد آليات وسائل تنمية نحو يوجه المؤسسية، الذاكرة بناء - 4

 ؛ ركمة ا المت والمعرفة للتعلم واالسترجاع

 عبر المعرفي والتفاعل لالتصال ميسرة وآليات وسائل تنمية نحو كذلك ويوجه ، المؤسسية المشاركة تحفيز - 1

 ؛ والمستويات والجماعات رد ا األف

 ؛ عرفيالم والرد المعرفية المكونات قياس ويتضمن ، المعرفة قياس - 1

 وجرد حصر) ركمة ا المت المعرفة مخزون وتصنيف وجرد حصر إلى ويشير ، المعرفي المخزون ترسيخ - 7

 ؛(المعرفي الفكري المال رس أ مكونات

 ونشرها؛ وتوزيعها المعرفة لبث ووسائل آليات تنمية نحو وتتجه ، المعرفة بث - 9

 ركمة ا المت المعارف وتوظيف لتطبيق والمجاالت الفرص روتوفي تنمية إلى وتشير ، المعرفية القيمة تنمية - 8

 المنظمي؛ األداء وتحسين القيمة وتنمية لخلق

 .المنظمة في المعرفة تطبيق وتوابع نواتج تقييم وتتضمن المعرفية، النواتج تقييم 61-

 

 :الدارة راس المال الفكري وتضمن  Quinn , et alنموذج :سادسا 

 تواجه التي للمشاكل المنطقية الحلول في يساعد والتي الفكرية الموجودات في تثماراالس تعزيز إلى السعي -

 ؛ الفكرية الموجودات إلى التنظيم تحويل خالل من المنظمة

 ؛ المهنية المشاكل في المنظمة رت ا مقد تعزيز ألجل الحاسوب وبرمجيات النظم في المعرفة كسب - 1

 الفكرية؛ الموجودات زيادة عنها وينتج المنظمة في العاملين رد ا األف بين عرفةالم وتبادل بالمعلومات المشاركة - 2

 الفكري؛ المال رس أ بإدارة تسمح هياكل إلى التقليدي الهرمي الهيكل من التحول - 4

 حد أقصى إلى الفكري المال رس أ من لالستفادة العنكبوتية األنسجة عليها يطلق التي الشبكات استخدام - 1
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 مشكلة لمعالجة( المهنيون المختصون) رد ا األف بجمع الشبكة تبدأ المنظمة في المشاكل تتعقد عندما ممكن

 المهمة من االنتهاء عند وتحل معينة

 :الخالصة  

 اإلدارة تحقيق إلى تهدف الفكري المال رس أ إدارة عمليات أن القول يمكن السابقة النماذج من انطالقا 

 ألنه وذلك للمنظمة المناسبة المكانة واكتساب السريعة، البيئية رت ا التغي مع تكيفال تحقيق أجل من الفاعلة

 يتم التي الكيفية في بل ، فحسب فكري مال رس أ امتالك في ليست فاألهمية ، المبدعة واألفكار المعرفة مصدر

 . كفؤة إدارة بها إدارته
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 قسم ادارة االعمال –كلية الكوت الجامعة 

 0202/0202السنة الدراسية 

 د علي كريــم العمـــار                                                                               . م. ا:  اسم التدريسي                                       راس المال الفكريادارة :   اسم المادة 

                                                                                                                              والرابع عشر الثالث عشر : المحاضرة                                        الثانيالفصل الدراسي :    الثانية المرحلة  

  5/7/0202:  التاريخ                                                                                            

 

 المحاضرة الثالث عشر

 

  :المنظمة في الفكري أسمالرال وتثمين إدارة اتيجياتراست: الثالث الفرع

  : يلي فيما أهمها ذكر يمكن ، المنظمة في الفكري المال رأس دور لتفعيل استراتيجيات مجموعة هناك  

 (:الفكري أسمالرال) المعرفةراتيجية است– أوال

 .المنظمة داخل المعرفة وتقاسم وتمييز بخلق تهتم والتي ككل، المنظمة الستراتيجية  المهمة الفروع أحد تعتبر 

 : الفكري أسمالرال إدارة استراتيجية- ثانيا

 و بالعمالء المتعلقة المعارف إلى إضافة التنظيمية، تراالمهابما فيها  ت،راوالمها ،براءات االختراع بإدارة وتتعلق

 .الموردين

 :البشري أسمالرال استراتيجية -ثالثا

 ضرورية البشري المال   براس النهوض   راتيجياتاست أن حيث ، وتعليمهم رد ا راداألف وتكوين تدريب خالل من 

 متعددة   راتوخب   راتمها يتطلب عمل فرصة على والحصول ، العالي اإلبداع و المتسارع التكنولوجي التقدم بسبب

 . العاملين عند ومتنوعة

 :  داخليا المعارف خلق استراتيجية  - بعارا

 .التنظيمية الهندسة بإعادة يسمى ما أو التنظيمي التجديد وكذا ، التسويق وبحوث العمليات ودراسة  البحث خالل من

 : المعارف تحويل استراتيجية -خامسا

 وظيفة مجال في وفعالة روتينية بعمليات فالقيام الداخلي، وتوزيعها وحفظها وتنظيمها المعارف اكتساب خالل من ذلك يتم

 وتثمين وتجديد لزيادة  المهمة األمور من اليوم تعتبروالتي  والتنافسية التكنولوجية واليقظة   راداألف وتكوين البحث

 . المادية غير األصول
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 .الفكري المال سرأ واستثمار تنمية: ابعرال الفرع

 الفكري، المال أسر في االستثمار من عليه التحصيل يمكنها ما حول غموض لديها المنظمات من العديد     

 في وليس استخدامه في تقع الفكري المال   رأسل قيمة أي أن على تؤكد المعرفة من إضافية ايرادات  توليد وفكرة

 هذه الستخدام الطرق إيجاد المنظمات وعلى ثمينة تكون المعرفة خالل من مضافة قيمة أي فإن ولذلك كلفته،

  :  هما أساسيين جانبين على بالتركيز الفكري مالها سرأ استثمار إلى تسعى وأن ، المعرفة

 : مرنة تنظيمية هياكل تصميم - أوال

 من للمنظمة ويمكن ، اإلبداع على ويشجع البيئية  راتللمتغي يستجيب الذي الهيكل هو المرن التنظيمي الهيكل يعد حيث

 .األداء في والتفوق التميز تحقيق خالله

 : المعلومات تقنية استخدام - ثانيا

 البيئة ٕالى و من التنظيمية الوحدات داخل المعلومات توفير خالل من التنظيمية راتيجية االست وتصميم بناء في تسهم إذ

 هذين على والتركيز والمجهزين والموردين والزبائن التنظيمية الوحدات بين والتكامل ربط ا الت يعزز مما الخارجية،

  :  إلى المنظمة يقود واستثماره الفكري المال برأس االهتمام عند الجانبين

 اإلبداعية القدرة زيادة -6

 .والئهم وتعزيز العمالء جذب   -1

 .التنافس تعزيز  -2

 .تنافسية بأسعار والبيع التكاليف خفض  -4

 .والتعلم اإلبداع طاقات تنمية احتياجات يلبي   راتيجيا است مضمونا والتدريب البشرية التنمية جهود إعطاء  -1

 ، الفكرية لطاقاتها الصحيح استثمارها مدى في يكمن بقائها وسر المنظمة نجاح مفتاح أن يظهر سبق مما

 ما تستثمر أن تستطيع الناجحة المنظمة وبالتالي عليها المحافظة ويضمن ، الطاقات هذه يعزز الذي وبالشكل

 .عملها في وتستخدمها ، المنظمة قنوات عبر المعرفة تلك وتنقل ، تعرفه

 

 .الفكري المال أسر بناء آليات: الثاني المطلب

 هذا في ونتناول ، المنظمة لصالح واستثمارها توظيفها يمكن التي المفيدة المعرفة هو الفكري المال رس أ

 . اآلليات بهذه المتعلقة اتيجياترواالست ، بنائه آليات المطلب

 :الفكري المال أسر استقطاب: األول الفرع

 سبب ويرجع ، فيها للعمل وجذبها النادرة   راتوالمها المتقدمة  راتالخب عن البحث على المنظمة قدرة وهو

 عامل إلى تكلفة عامل كونها من البشرية الموارد إلى النظرة تغير و ، الشديدة التنافسية البيئة إلى به االهتمام

  :  يلي فيما االستقطاب آللية المالئمة   راتيجياتاالست وتتمثل ، نجاح

 :العمل سوق من العقول  راءش - أوال

 متقدمة   راتوخب ،   راتكمها استقطابها بغرض ، النادرة العقول جلب عملية تتابع أن البشرية الموارد إدارة على يجب 

  رارباستم واإلبداع االبتكار عمليات زيادة على ينعكس مما ، المعرفي رصيدها زيادة في كبير بشكل المنظمة منها تستفيد

. 

  :الكفايات شجرة- ثانيا

 السلوكي والمكون المعرفي المكون:  هما أساسيين مكونين تتضمن األهلية أو الكفاية إن

 ، الفرد بكفاءة المتصلة   راتوالخب   راتوالمها والمعلومات النظرية المفاهيم المعرفي المكون يتضمن ،

 وتقييمه، مالحظته يمكن والذي ، عمله تأدية أثناء الفرد به يقوم ما مجموع فيتضمن السلوكي المكون أما 

   راتوالخبرات  المها يوضح مخطط في المتمثلة االلكترونية البشرية الموارد إدارة تقنيات أحد فهي" الكفايات شجرة أما 

 المطلوبين،   راداألف من الصحيح المزيج تحديد أجل من الذاتية سيرتهم عن فضال للشركة المطلوبة والمعارف
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 عن الفكري المال رس أ ل( االلكتروني استقطاب) البشرية الموارد أسواق استخدام تسهل الكفايات شجرة  اتيجية واستر

 .الحواسيب شبكة طريق

 

 

  :والتعلم المعرفة منظمات   راجعة م -ثالثا

 الكتشاف مهم مصدر تعد(  جامعات ، كليات ، معاهد، مدارس) التعليمية المنظمات أن على االستراتيجية   هذه رؤية تركز

 . تدريبية لفترة خضوعهم ثم المنظمة، خارج من بالتعيين االكتفاء من بدال واستقطابهم، المواهب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 

 

 

 قسم ادارة االعمال –كلية الكوت الجامعة 

 0202/0202السنة الدراسية 

 د علي كريــم العمـــار                                                                               . م. ا:  اسم التدريسي                                       راس المال الفكريادارة :   اسم المادة 

                                                                                                                             رة الرابع عشر واالخي: المحاضرة                                        الثانيالفصل الدراسي :    الثانية المرحلة  

  32/5/0202:  التاريخ                                                                                            

 

 ع عشر واالخيرةالمحاضرة الراب

 

 :الفكري المال أسر صناعة  

 6888)    راسةد أكدت Nahapiet & Ghoshal)  ر ا مصد يمثل ألنه الفكري المال رس أ صناعة ضرورة

 على تتفوق يجعلها بما ، فيها والمشاركة المعرفة البتكار ما منظمة إمكانيات ركم ا ت تمثل والتي ، التنافسية للميزة

 كيف معرفة أي الفكري المال رس أ عمليات بتأكيد الباحثان وطالب ، السوق في لها المنافسة المنظمات

 ( Know- How)  ماذا – معرفة أي الفكري، المال رس أ ماهية من أكثر(  Know- How) ، أكد كما

 ، الجديد العمل أدوات بين للربط فعالة طرق استخدام تتطلب الفكري المال رس أ صناعة عملية أن العنزي

 ما الفكري المال أسر صناعة   راتيجياتاست أهم بين ومن ، المالئمة التنظيمية والتصاميم ، المبتكرة واألنظمة

  :  يلي

 (  Knowledge Map:)  هي«  تحقيق إلى المؤدية الحيوية للمعرفة مرئي عرض تقديم

 :االستراتيجية األعمال أهداف المعرفة خريطة - أوال

 المنظمة فإن األساس هذا وعلى ؟ نجدها أن يمكن وأين ؟ من ومع بمشاركتها، تأمل التي المعرفة نوع على تركز ثم ومن  

 ومستوى ، فيها المعرفة محفظة على للتعرف المعرفة خريطة ترسم

 بمناف مقارنة لها المعرفي المركز تحديد إلى المعرفة خريطة استخدام عند المنظمة وتهدف بداخلها الفجوة

 .الفجوات تلك غلق على العمل أجل من المعرفة في الضعف أو النقص تمثل التي المعرفة فجوات وتحديد

  

 :الفكرية األنسجة بناء- ثانيا

 مشروع ليشكل ، المحدد المشروع انتهاء عند تنحل ثم بعض من وتتعلم تتفاعل ابتكارية مجموعة الفكرية األنسجة تمثل  

 وتؤكد ، آخر جديد وتعلم أخرى ونسخة جديدة ابتكارية بمجموعة آخر

 و المهنيين مختلف بين المتنوعة والتفاعالت والمرونة االستقاللية توفير أن الفكرية األنسجة استراتيجية  رؤية

  Us west شركة به قامت ما راتيجية االست هذه ممارسات أبرز ومن ، السريع التعلم إلى تؤدي ، االبتكارين  

 .أفضل رارات ق إلى سيوصلها ذلك أن وتعتقد ، لديها العاملين تنويع في كبير بشكل اهتمت
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 : الذكية القيادة-ثالثا

 يكون مما وأكثر ومعلما مشرفا يكون مما أكثر للتعلم مساعد ويكون ، المنظم التعلم على اهتمامه يركز الذكي المدير

 أسس ممارسة على القادر هو الذكي فالمدير ذلك عن فضال ، لألوامر معطيا

 (Microsoft)شركة في يجري ما هو راتيجية االست هذه ممارسات أبرز ومن ، الفعال التقدير  أن إذ

 gates) ولديهم ومحفزون عالية فنية رت ا بمها يتمتعون المباشرين مرؤوسيه ألن فاعلية له إيقاع ضابط هو

 داخل والتجارب التأثير إحداث على القادرة القيادة أنماط استخدام إلى يميلون مرؤوسيه فإن وبدورهم ، ذاتية دوافع

 . نتائجها لتحقيق الشركة عليه تعتمد الذي الفريق عمل لتشكيل ضروريا يعد كهذا نسقا   أن إذ ، أقسامهم

 ، معا كليهما أو الصناعة أو االستقطاب آلية تختار عندما األعمال منظمة أن إلى األخير في اإلشارة ويمكن

 : أهمها   رات المؤش من مجموعة تحكمها

 منها، والعائد الصناعة أو االستقطاب تكلفة بين الموازنة -6

 المنظمة، خارج من إليها والحاجة داخليا العقلية رت ا القد توافر بين الموازنة -1

 ومقاومة جديدة دماء لدخول االستعداد بين الموازنة -2

 الحالي، الفكري المال   رأسل التغيير -4

 المال أسر بناء أن نستنتج ومنه ، له المؤقتة والحاجة الفكري المال أسرل الدائمة الحاجة بين الموازنة -1

 طرق باستخدام وأعدادهم المستقبل قادة وجذب بأكملها، المنظمة في اإلدارة مجموعة تقوية يتطلب الفكري

 للوصول والصناعة االستقطاب آليتي تفعيل على والعمل التغيير، يحكمه الذي العالم طبيعة مع تتفق جديدة

 . متميزة فكرية قاعدة بناء إلى

 فرص يهيأ أنه كما ، تنافسية ميزة بامتالك للمنظمة تسمح التي األساسية العوامل أحد الفكري المال أسر

 فشل إلى يؤدي ، تسييره طرق فعالية وعدم الفكري المال رس أ فقدان ضعف فإن لذلك أمامها، النجاح

 ، بالمنظمة لبقائها ضمانا الوسائل بمختلف وتطويه وتنشيطه عليه المحافظة يجب لذلك ، المنظمة   راتيجيات است

 أساليب وأيضا ، تنشيطه أساليب ، الفكري المال رس أ على المحافظة أسباب إلى المطلب هذا في ونتطرق

 . عليه المحافظة

 .الفكري المال أسر على المحافظة أسباب: األول الفرع

 استغالل أحسن واستغاللها وتنميتها عليها، والحفاظ ،  راتالقد تلك توفير بكيفية الفكري المال أسر إدارة تهتم

 التالية النقاط في الفكري المال رس أ على المحافظة أسباب نعرض لذلك للمنظمة، التنافسي المركز يدعم بشكل

 : 

 :تنافسية ميزة- أوال

 أداء يعزز حيث ، الميزة لهذه األساسية المكونات أحد الفكري المال رس أ ويعد تنافسية، ميزة عن المنظمات تبحث   

 لفظ عليهم أطلق تنافسية كميزة راداألف ألهمية   راونظ ، التغير دائمة المنافسة لبيئة االستجابة على قادرة ويجعلها المنظمة

 طريقة معرفة أجل من ، وطموحاتهم واتجاهاتهم ودوافعهم شخصياتهم، على التعرف يجب لذا" الداخلي الزبون"

 . المنظمة لخدمة طاقات من لديهم ما أقصى   راجواستخ عليهم والمحافظة تحفيزهم،

  

 :كبيرة ثروة- ثانيا

 أولها ، متعددة مصادر من الثروة هذه وتأتي ثروة، ألنه الفكري المال أسر على الحفاظ يجب   

   أن يعني وهذا ، الدماغية ارته قد من المائة في ثالثة من أكثر يفقد ال عمره من الثمانين في اإلنسان أن% 87)

 لهذه   رامستثم يبقى فكري مال أسرل الحال فكيف عادي اإلنسان وهذا فعالة حيوية ستبقى الدماغية القدرة من

   راعاالخت  راءاتب تسجيل على رتهم قد هو ثروة لكونهم الثاني المصدر أما ؟ حقا ثروة أليس ؟ العمر هذا في القدرة

 . خيالية مبالغ قيمتها تشكل التي
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 : عالية نفقات-ثالثا

:  منها عديدة جوانب في تنفق والتي المنظمات تتحملها عالية تكلفة ، وتنميته الفكري المال أسر على الحصول يمثل

 تقادم عدم تضمن ، لديها الفكري المالرأس   راتقد على المحافظة على المنظمة تحرص عندما و... التعيين، ، االختيار

 . المتسارعة   اتلالبتكار ومواكبتهم ،   راداألف معارف

 : بقاء عامل-بعارا

 تكونت التي الممتازة الفئة يمثل ألنه ،  رارهاواستم المنظمة لبقاء مهما عامال عليه والمحافظة الفكري المال أسر يمثل 

 .  راكمةالمت والعملية العلمية الخبرة لديها

 : االستشارة تكلفة -خامسا

 في متخصصة ومكاتب منظمات تقدمها التي االستشارة   راضألغ كبيرة تكلفة إنفاق متعلمة المنظمات جعل عملية تتطلب

  على تحافظ المنظمة أن نستنتج أن يمكن سبق مما الفكري المال رس أ على المحافظة أسباب أحد ذلك ويعد المجال، هذا

 بقائها إلدامة سالحها وهو ، السوقية قيمتها زيادة في تسهم لها كبيرة ثروة ويمثل ، لها تنافسية ميزة ألنه الفكري رسمالها

. 

 .الفكري المال أسر تنشيط طرق أو أساليب: الثاني الفرع

 على تتفوق يجعلها الذي بالشكل المنظمة إنتاج مجال في المتميزة اإلبداعية المساهمة يمثل الفكري المال سرا

 الفكري المال راس تنشيط من البد المساهمات، تلك على الحصول أجل ومن المنافسة، سوق في   راتهانظي

 :منها بذلك كفيلة طرق عدة وهناك ، وتطويره

  :األفكار عصف- أوال

 إلظهار تستخدم التي األفكار لخلق محاولة الفكري االنطالق أو الذهني العصف يعتبر   

 إلى الوصول بهدف راد األف من لعدد جماعي تفكير وهي ، العمل سير على   راتها وتأثي أسبابها ومعرفة المشاكل

 بالخوف الشعور أو الكبت حاالت يقلل أنه في أهميته وتتمثل ، رادية انف بصورة منهم كل إليها يتوصل ال قد إبداعية أفكار

 تنمية إلى إضافة ، اإلبداعية األفكار تقديم على ويشجعهم العمل، فريق أعضاء لدى الحماس يثير كما ، الثقة وفقدان

  .  العمل فريق أعضاء لجميع الجماعي واإلبداع المنافسة روح وتطوير

  SYNECTICS من 6844 عام األسلوب هذا ابتكر(:  بطاتراالمت أو األشتات تآلف

 ،السينكتيك – ثانيا  

 كلمة وهي"  رابطاتالمت" كتابه في   األمريكية" كمبردج" جامعة من وجماعته" جورون جي وليم"   

 اإلبداع إنعاش خالل من الصناعية المشكالت معالجة منها والهدف المختلفة، العناصر بين الجمع تعني يونانية

 : اآلتية الخطوات وتتبع ،

   المشكلة تعيين) -6

 /  مألوفا الغريب جعل -1

 /  المشكلة فهم -2

 غريبا المألوف جعل -4

 : اآلتية المعادلة باستخدام ، مسبقا المحددة المعايير يناسب ما واختيار الحلول تقديم(  -1

  .  الحل بساطة و   راتالمتغي تعدد=  الحل روعة 

 من صغيرة مجموعة من منها كل تتكون ذاتية عمل وحدات"  بأنها الجودة حلقات تعرف:  الجودة حلقات-ثالثا

 بتدريب يقوم والذي العاملين، هؤالء مالحظ أو مشرف ويوجهها يديرها( عامال 61 إلى 2 من)  العاملين
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 العمل وأسلوب اإلحصائية الوسائل فيها بما المشكالت لحل األساسية األساليب على المجموعة أعضاء

 عن الناجم المنتج غير الوقت   راتفت بتقليل العمل تكلفة تخفيض الجودة حلقات وتهدف ،"  كفريق الجماعي

 بتنمية العمل بيئية ظروف تحسين إلى إضافة ، اإلنتاجية زيادة وبالتالي العمل سير تعرقل مشكالت وجود

 .  للمنظمة انتمائهم وتعزيز المعنوية روحهم ورفع العاملين رت ا مها

 

 

 : المكشوف على اإلدارة-بعا ار

 استخدام إلى وتهدف ، للتفكير جديدة وطريقة اإلدارة في حديث منهج هي

 المالئم الجو بتوفير لهم الذهنية رت ا القد شحن خالل من وذلك بأول، أوال رد ا األف أذهان في الموجودة المعلومات

 ومن المنظمة أعضاء بين األرقام بلغة المصارحة تتضمن ولقاءات اجتماعات خالل من األفكار لتوليد

 والمستقبلية الحالية المنظمة  راتيجياتباست دقيقة معرفة ذا يكون و العمل فريق تكوين التنفيذية   راءاتهاإج

 االداري منهجالب   زامااللت على الفريق ليساعد استشاري وترشيح   ، عضو لكل المهارة أو المعرفة مستوى تحديد

  

 من للفريق االجتماعي بالضبط   زامااللت ، الفريق في عضو كل وطموحات آمال تحديد ، الفريق أعضاء من

  . والعقاب الثواب ونظم والتحضير اإلدارة قيم خالل

  : الممارسة مجموعات-خامسا

 في أفضل بشكل يتم التعليم أن أساس على مبنية"  الممارسات مجموعة"  فكرة 

 واحد، اهتمام حول تلقائي بشكل يتجمعون   راداألف من رسمية غير مجموعات هي الممارسة ومجموعة مجموعات،

 المجموعة رد ا أف ويعمل ، المتخصصة المجاالت أحد في المعرف اكتساب سوى لهم هم وال ما، مشكلة حل أو

 . المتعددة لقاءاتهم خالل اآلخر منهم كل ويدرب المعلومات تبادل على

 .  الفرد دائرة توسيع على وتقوم

  :الوظيفي راءاإلث - سادسا

 إضافية أخرى أنشطة أداء إلى ومتكررة محددة، نمطية واجبات أداء مجرد من IBM شركة في الفكرة هذه تطبيق بدأت

 الموظف عند الموجودة الطاقة امتصاص بقصد وذلك ، تخصصها نطاق في وداخلة منها قريبة وإنما عنها، مختلفة ليست

 االنضمام أورار ق اتخاذ في جديدة مسؤوليات الموظف إلى يضيف أسلوب وهو ،  الستيعابها المناسبة بالفرصة وإمداده

 . لتنفيذه المالئمة للخطة را تصو وتضع جديدا   مشروعا يدرس عمل فريق عضوية إلى

 :التمكين-سابعا

 من األساسي فالهدف ، اإلدارة إرشاد وبدون بنفسه   راراتالق اتخاذ على الفرد  رةقد رفع هو 

 وهو المستمر، التحسين جهود في طاقتهم بأقصى يساهموا بأن راداألف لكافة للسماح الظروف توفير التمكين

 .  األخرى اإلدارية المستويات مع رارالق اتخاذ عملية مشاركة يتضمن

 

 :الفكري المال أسر على المحافظة أساليب: الثالث الفرع

 هؤالء غادر واذا ، المعرفة على القائمة المنظمة تواجهه راكبي تحديا تمثل الفكري المال أسر على المحافظة

 يندثر، ال حتى الفكري المال أسر على المحافظة يجب لذا المعارف، كل معهم ينقلون السابقة منظماتهم, راد األف

 : باآلتي تتمثل الفكري المال رس أ على للمحافظة العوامل من مجموعة وهناك

  

 : واالعتباري المادي الحفز تنشيط- أوال

 المهام ألداء تدفعه للفرد مثيرة خارجية   راتومؤث عوامل مجموعة هناك

 إلى وترشده ، االجتماعية وكذا والمعنوية المادية ورغباته حاجاته إشباع خالل من ، وجه أكمل على إليه الموكلة

 بأهميتهم، العاملين إعالم وتشمل المعنوية الجوانب كاألجور، المادية الجوانب: في هذا ويتجسد معين سلوك
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  . الوظيفي موقعهم كان أيا العاملين رم ا احت وتضم االجتماعية الجوانب

  :التنظيمي للتقادم التصدي- ثانيا

 جميع هو للتقادم التصدي أن حين في،   رارباستم اتهروخب   رته ا مها تطوير عن الفرد عجز إلى يشير والتقادم 

  رارباستم فيها العاملين   راتخب وكذا ، وإمكانات  راتقد تطوير أجل من المنظمة تتخذها التي والوسائل   راءات اإلج

    راتالقد تقادم الفنية، و اإلداريةرات  والمها رات الخب تقادم يشمل الذي المعرفة تقادم: حول التقادم هذا يكون وقد ،

 1 . العادات والمعتقدات، القيم تأثير تحت المتبلور الثقافي التقادم للفرد، الشخصية الجوانب خالل من هذا ويظهر

 : التنظيمي اإلحباط مواجهة-ثالثا

 عوائق والسبب معينة، أهداف تحقيق أو إنجاز في الفرد فشل    راءج من تنشأ التي النفسية الحالة عن عبارة واإلحباط    

 أهم من ، فيها التحكم أو عليها والسيطرة مواجهتها يمكن ال وعقبات

 تخريب ، االنطواء ، والقلق التوتر ، الرضا عدم ، العملران دو معدل ارتفاع ، الغياب: مظاهره

  اآلالت

 حدث أو موقف أو تصرف أي عن ناتجة ذاتية تكيفية استجابة هو العمل وضغط: العمل ضغوط تقليل-رابعا 

 وللتقليل وصحته ، للفرد النفسية السعادة ، األداء تمس العمل وضغوط ، ما فرد على خاصا عبئا يضع والذي

 ، يجب مما أكثر مسؤوليات تحمل ، األدوار غموض في والمتمثلة ، لها المؤدية األسباب من الحد: يجب منها

  . الضاغطة الحياة أحداث ، الدور رع ا ص ، االجتماعي الدعم نقص

 المساهمات عدد زيادة شأنها من التي واألساليب الوسائل جميع بها يقصد: التنظيمي التميز تعزيز-خامسا

 طريق عن عقولهم في الموجودة الجديدة واألفكار المفيدة المعرفة امتصاص خالل من بالمنظمة للعاملين الفكرية

 المنظمة، في المتميزين عدد زيادة شأنه من وهذا اآلراء ، واحترام  الفريق بروح والعمل واالبتكار اإلبداع تشجيع

 البحوث عدد التطويرية، أو الجديدة األفكار عدد ، االختراع  براءات  عدد: التنظيمي التميز قياس وسائل ومن

 .راسات  والد

 الفرد على تسيطر اجتماعية ، نفسية حالة هو التنظيمي االغتراب :  التنظيمي   االغتراب  فرص تقليل- سادسا

 ، الجديدة البيئية الظروف مع التكيف على القدرة ضعف تمثل حالة أو والبيئة المحيط مع تكيف عدم وهو

 انخفاض ، رن ا الدو معدالت ، االستقصاء استمارة ، الشخصية المقابالت خالل من وتحديده قياسه ويمكن

 ....  اإلنتاجية

 التطور نحو السبيل وهو ، للمنظمات تنافسية ميزة يشكل الفكري المال أسر أن يتضح سبق مما

 عصر في خاصة ، واإلدارية والمعرفية التكنولوجية التطورات  كل تفرضها ضرورة عليه والمحافظة ،   واالستمرار

 خاللها من نستطيع ، رات متميزة ومها رت ا وقد كفاءات ذوي رد ا أف توظيف المنظمات من تتطلب التي ، العولمة

 . تكلفة وأقل جودة بأعلى خدماتها تقديم
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 ، والتوزيع والنشر للطباعة إيتراك  ، المعرفة اقتصاد عصر في اإلعالمية المؤسسات إدارة ، الغني عبد سعيد أمين - 2
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 ، 1114 ، األردن ، عمان ، والتوزيع للنشر وائل دار ، وتطبيقات مفاهيم الشاملة الجودة إدارة ، جودة أحمد محفوظ - 4
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