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اإلهداء
إىل:

من غرس يف نفيس اهلمة العلياء...
والتّطلع إليها دائام وأبدً ا...

والدي ووالديت ...أطال اهلل يف عمرمها ...وفاء وحمبة وتقدير ًا.

•إىل زوجتي أم هاشم ،وأبنائي األعزاء :وجدان ،وأريج ،وهاشم ،وصبا

أقدم لكم ثمرة انشغايل عنكم ،وإن كنتم الثمرة األهم يف حيايت.

•إىل أخواين وأخوايت ...أحرضت إليكم شيئ ًا من الثمر ...فأنتم سقائي
بعد اهلل ..وأنتم املطر

•إىل كل من علمني حرف ًا أصبح سنا برقه ييضء الطريق أمامي.

•إىل كل من يقرأ هذه السطور ،أهدي هذا اجلهد املتواضع ،سائ ً
ال اهلل أن
جيعله خالص ًا لوجهه الكريم.
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المقدمة
فرض العرص احلديث جمموعة من التحوالت والتغريات أمام املؤسسات يف ظل

االنفتاح والتطور املعريف التي أفرزته العوملة وثورة تقنية املعلومات واالتصاالت،

األمر الذي أدى إىل أن تعمل املؤسسات يف ظل أجواء تنافسية ،دفعها لتكوين رؤية
واضحة لتجويد أدائها وخدماهتا ،ووضع اسرتاتيجيات كفيلة ببقائها وتطورها

وهنوضها ،وإعادة تقييم موجوداهتا املادية وموجوداهتا املعرفية.

واملؤسسات التعليمية كغريها من املؤسسات أدركت أن املجودات املعرفية

مفتاح البناء وهي التي تعطيها القيمة اجلوهرية ،وأن املعرفة أصبحت ذات قيمة

كبرية وتعترب من األصول االسرتاتيجية (رفاعي .)2004 ،وجيب عىل املؤسسات
املحافظة عىل املعرفة ومعرفة كيفية إدارهتا واستخدامها لتوليد معرفة جديدة من
أجل خلق القيمة املضافة وحتقيق امليزة التنافسية (عبد العزيز .)2016 ،ويؤكد

الشاعر وآخرون ( )2012أن االلتزام بتطبيق مبادئ إدارة املعرفة أصبح من
رضورات البقاء للمؤسسات التعليمية كيان ًا وسمعة.
وعطف ًا عىل ما سبق أدركت املؤسسات عموم ًا واملؤسسات التعليمية
خصوص ًا بأمهية املورد املعريف املتمثل يف رأس املال الفكري ،وهنا يؤكد
الصمداين ( )2014عىل رضورة توظيف مؤسسات التعليم ملواردها املعرفية
واستثامر رأس ماهلا الفكري بفعالية وذلك للتحول نحو جمتمع املعرفة .وذلك
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من خالل استقطاب األفراد الذين يتصفون بالفكر واإلبداع واإلنتاجية املبتكرة
والقدرة عىل مواكبة املستجدات واالخرتاعات.

وينظر إىل رأس املال الفكري بأنه املعرفة واملهارة واالبتكار املستمدة من

العقل البرشي .ويعود ظهور مصطلح رأس املال الفكري يف التسعينات من

القرن العرشين ،وذلك عندما أعلن رالف ستري ( )Ralph Stayerمدير رشكة
( )Johnson Villeجونسون فييل لألطعمة “إنه لوقت قريب كانت املصادر

الطبيعية أهم مصدر للثروة الوطنية وأهم موجودات الرشكات ،ومن ثم أصبح

رأس املال املتمثل بالنقد واملوجودات كاملكائن واملصانع هو املهم ،واالن فقد
حل حملها القدرة العقلية لتكون رأس املال الفكري” (اهلاليل .)2011 ،ويعترب

كتاب “ رأس املال الفكري الثروة اجلديدة للمنضامت والذي صدر عام ()1997
من أوائل هذه الكتب يف هذا املجال وإن كان قد تم استخدام هذا املصطلح من

قبل املؤلف إدفنسون ( )Edvinssonيف أحد كتبه يف عام ( ،)1993يف حني
نجد جملة فوربس ( )Forbesأول من نرش حتقيق عام ( )1994عن قيام الدول

االسكندنافية معاجلة أصوهلا الفكرية( عيل.)2014 ،

وتتمثل أمهية رأس املال الفكري يف كونه االستثامر احلقيقي للمعرفة

واملعلومات التي هلا القدرة عىل تطوير املؤسسات ،وهو رأس املال احلقيقي

للمؤسسة ،وأنه من أكثر املوجودات قيمة يف القرن احلادي والعرشين ،ألنه
يمثل قوى علمية قادرة عىل إدخال التعديالت اجلوهرية عىل كل يشء يف أعامل
املؤسسات التعليمية فض ً
ال عن ابتكاراهتم املتالحقة (مريس .)2013 ،وأن أهم

ما يميز رأس املال الفكري عن رأس املال املادي هو أن رأس املال الفكري
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غري قابل للتقليد ،مع متيزه بالوفرة وذلك ألن العالقة بني املعرفة والزمن هي

عالقة طردية عىل عكس العالقة بني املادة والزمن (منري وآخرون .)2008 ،وما
توصلت إليه دراسة العوامرة ( )2016بأن هناك داللة إحصائية ألبعاد رأس
املال الفكري عىل القدرات اإلبداعية .وما تشري إليه دراسة عوادي ( )2014أن
رأس املال الفكري يعترب من أهم املقومات التي متكن املنظامت النمو واالستمرار

والبقاء ،وما كشفته دراسة الرشباين وآخرون ( )2013من إمكانية االستثامر يف

رأس املال الفكري ،وأن هلا تأثري عىل ازدهار املؤسسة التعليمية يف املستقبل ،وما
أوصت به دراسة اخلطيب ( )2013من رضورة بناء قاعدة فكرية متينة يف وزارة

التعليم للرفع من قيمة وكفاية الوزارة.

واستنادا عىل ما سبق يظهر الدور الكبري للمؤسسات التعليمية يف املحافظة

عىل رأس املال الفكري وإدارته وذلك بوضع اسرتاتيجية متكاملة الكتشاف
وتنمية واستثامر األصول الفكرية والقدرات املعرفية للعقول البرشية املبدعة،
من خالل صياغة آليات الكتشاف العاملني املبدعني واملتميزين ،وهتيئة البنية

التنظيمية واالجتامعية الداعمة هلا ولعملية تدفق ونرش املعرفة ،لتدعيم التطوير
التنظيمي ،وحتقيق التميز يف األداء ،وزيادة الكفاءة والفاعلية (خليل.)2015 ،

ويف سياق أمهية رأس املال الفكري أكد عاشور وحسني ( )2011عىل أن أمهية

رأس املال الفكري تكمن يف إدارته والتي تتمثل يف االهتامم بروح االبتكارية،

باإلضافة إىل هيكلة رأس املال الفكري يف اجتاه املعلومات لزيادة فاعليتها

وكفاءهتا ،مع اإلفادة قدر اإلمكان من افكارها واعامهلا لصالح املؤسسة من
خالل العالقات اإلجيابية ،والسعي إىل توفري املوارد التي حيتاجوهنا ومساعدهتم
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يف بناء شبكه داخليه بينهم ،ويضيف حممد والزائدي ( )2015بأنه إدارة رأس

املال البرشي تسهم يف جودة نوعية مكاتب التعليم واملدارس الواقعة يف نطاق
إرشافها ،وهذا بدوره يساهم يف جودة فرص التعلم التي يتالقها الطالب ألن
ما يتعلمه الطالب يعتمد بشكل جوهري عىل املعرفة املهارة للمعلمني والقيادة
املدرسية واإلرشاف الرتبوي .ويؤكد الشمري ( )2013أن إدارة رأس املال
الفكري يساعد النظام التعليمي عىل يف حتقيق أهدافه وفق معايري حمددة لرفع

مستوى أداء وتطور املخرجات الرتبوية.
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يعترب مفهوم رأس املال الفكري  (IC) Intellectual capitalمن

املفاهيم احلديثة التي ظهرت مع ظهور اقتصاد املعرفة Knowledge economy

وإدارهتا (اهلاليل ،)2011 ،حيث أصبح ينظر إليه بأنه أحد املوجودات الثمينة

التي حتقق البقاء واالستمرارية والتنافسية للمؤسسات ،وأنه من األصول التي

ال يمكن تقليدها بسهولة.

ويعود ظهور مصطلح رأس املال الفكري يف التسعينات من القرن العرشين،

حيث تم استخدام هذا املصطلح من قبل املؤلف إدفنسون ( )Edvinssonيف

أحد كتبه يف عام ( ،)1993ويف عام ( )1994نرشت جملة فوربس ()Forbes
حتقي ًقا عن قيام الدول االسكندنافية معاجلة أصوهلا الفكرية ،ومن أوائل الكتب
التي محلت هذا املصطلح كتاب “رأس املال الفكري الثروة اجلديدة للمنظامت”

والذي صدر عام ( )1997ملؤلفه توماس ستيوارت (عيل.)2014 ،

وحيدد العنزي وصالح ( ،2009ص  )157ثالث مراحل مهدت لظهور

رأس املال الفكري وتطوره وهي:

 .1مرحلة توجهات االهتامم بالقابليات (القدرات) البرشية.

 .2مرحلة تلميحات املفهوم وتوجهات االهتامم بالقابليات (القدرات)

الذهنية)1991 - 1986( .

 .3مرحلة تكثيف اجلهود البحثية ووالدة النظرية.)2003 - 1995( .
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المرحلة األولى :مرحلة توجهات االهتمام بالقدرات البشرية( .من القرن )1964 – 17
متثل كتابات الفيلسوف االقتصادي آدم سميث ( )Adam Smithيف

القرن السابع عرش بدايات االهتامم بالقدرات البرشية ،وذلك عندما نرش كتابه
ثروة األمم والذي أكد فيه عىل أمهية تنمية القدرات البرشية وزيادة مهارته

وذلك عن طريق التعليم والتدريب (أبكر ،)2015 ،وعىل نحو مماثل يؤكد

االقتصادي بيتي ويليم ( )Petty Williamعىل فكرة اختالف توعية العاملة،
وطرح موضوع قيمة العاملني ( )value of workersيف حساب الثروة بطريقة
احصائية (العنزي وصالح ،2009 ،ص .)158

ويذكر العنزي وصالح ( ،2009ص  )159إىل أن بالنق ( )Blangصنف

رأس املال البرشي يف عام ( )1976إىل ست فئات وهي “التعليم الرسمي،
والتدريب يف أثناء العمل ،البحث عن الوظيفة ،اسرتجاع املعلومات ،اهلجرة،

التحسن بالصحة” ،وبالتايل تكون هذه املرحلة امتدت إىل هناية سبعينيات القرن

العرشين( .العنزي وصالح ،2009 ،ص )195

المرحلة الثانية :مرحلة تلميحات المفهوم وتوجهات االهتمام بالقدرات الذهنية ()1991 - 1980
هذه املرحلة ابتدأت من الثامنينيات واستمرت حتى بدايات التسعينيات

من القرن العرشين ،وخاصة عندما أكد رالف ستري ( )Ralph Stayerمدير

رشكة ( )John Sonvilleلألطعمة بأن املصادر الطبيعية كانت يف السابق من
أهم الثروات الوطنية ومن أهم موجودات الرشكات ،أما اآلن فقد حل حملها
رأس املال الفكري الذي يعد أهم مكونات الثروة الوطنية وأغىل موجودات

الرشكات( .العنزي وصالح ،2009 ،ص .)161 - 160
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المرحلة الثالثة :مرحلة تكثيف الجهود البحثية ووالدة النظرية (.)2003 - 1995
يف منتصف التسعينيات من القرن العرشين بدأت اجلهود البحثية تزداد

حول موضوع رأس املال الفكري ،وهذه اجلهود ركزت عىل إجياد نظرية لرأس
املال الفكري ،حيث يف عام ( )1995عقد اجتامع ضم ممثيل ثامين رشكات وسمي
االجتامع بإدارة رأس املال الفكري ،واتفقت عىل حتديد املفهوم األساس لرأس

املال الفكري والذي مفاده «املعرفة التي يمكن أن حتول إىل ربح» ،وتوصلت

اجلهود إىل عام  2003حيث عقد مؤمتر حول رأس املال الفكري وإدارته
(العنزي وصالح ،2009 ،ص .)165 - 162

وهذه اجلهود ركزت عىل إجياد نظرية لرأس املال الفكري وفيام ييل

استعراض ألبرزها:

- 1اعتامد مصطلح نظرية رأس املال الفكري ضمن ابحاث عدد من
الكتاب والباحثني.

- 2الرتكيز عىل حتديد املفهوم االساس لرأس املال الفكري والذي مفاده
بأن املعرفة يمكن أن حتول إىل ربح.

- 3تأكيد مفهوم رأس املال الفكري وأمهيته بحيث أن قيمته كموجود غري
ملموس تتجاوز قيمته امللموسة بعدة مرات ،وأنه املادة األوىل يف توليد

نتائج مالية ،واعتباره أداة حتليل اسرتاتيجي ،ودالة حتديات املعرفة

املعلومة ،وأن املقياس املايل له يمثل الفرق بني بني القيمة الدفرتية
للرشكة والقيمة السوقية هلا ،وأنه إذا تراكم يزيد من انتاجية املنظامت.
19
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- 4حركية املفهوم والتي أشارت إىل أن مفهوم رأس املال الفكري غري

ثابت ومتجدد باعتباره القادر عىل التكيف مع متغريات البيئة ،وأن
نتائجه تكشف من خالل األداء امليداين يف الواقع ،وكذلك يف االلتزام

احلقيقي والعايل يف األداء ،مع قدرته عىل التكامل والتفاعل املستمر.

- 5األتساع والنمو ملفهوم رأس املال الفكري وذلك باستخدامه مع
العديد من املصطلحات مثل رأس املال الفكري االسرتاتيجي ،ورأس

املال املعرفة ،واإلدارة الشاملة لرأس املال الفكري ،وصناعة املعرفة،

وذكاء األعامل وغريها( .العنزي وصالح ،2009 ،ص .)166 - 162
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يعترب مفهوم رأس املال الفكري من املفاهيم التي حظيت باهتامم واسع مطلع

القرن احلايل ،وذلك لكونه أحد أدوات التميز وحتقيق النجاح يف املؤسسات
بشكل عام واملؤسسات التعليمية بشكل خاص ،ونظر ًا ألمهية مفهوم رأس
املال الفكري فقد تباينت تعريفات هذا املصطلح ،وحتدد ويح ( ،2013ص )11

ثالثة أسباب لعدم االتفاق عىل تعريف واحد ملفهوم رأس املال الفكري:
 -احلداثة النسبية هلذا املفهوم.

 -تنوع جماالت اهتامم الباحثني يف دراساهتم رأس املال الفكري ،فباحثون

تعاملوا معه عىل أنه إدارة للمعرفة وقيمة مضافة للمؤسسة وآخرون أهتموا به

من حيث مكوناته وطرق واساليب قياسه وكيفية استخدامه وتعظيم قيمته.

 -اختالف الفروع العلمية التي تناولت مفهوم رأس املال الفكري فهناك

عدد من الباحثني ينتمون إىل إدارة األعامل وآخرون إىل علم النفس وهكذا.

وذكرت مريس ( )2013بأنه يمكن تصنيف التعريفات املختلفة لرأس املال

الفكري إىل ثالث جمموعات :املجموعة األوىل ركزت يف تعريفها ملفهوم رأس
املال الفكري عىل املكون البرشي ،بينام املجموعة الثانية ركزت عىل األصول

الغري ملموسة ،يف حني أن املجموعة الثالثة نظرت إىل أنه أكثر تكام ً
ال حيث

مجعت بني كل من اجلانب البرشي واألصول الغري ملموسة.
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•املجموعة األوىل :ركزت يف تعريفها ملفهوم رأس املال الفكري عىل املكون
البرشي.

ومن هذه التعريفات تعريف يونيدت وآخرون (Youndt et al )1996

بأن رأس املال الفكري هو جمموعة من “القدرات متميزة يتمتع هبا عدد حمدود
من األفراد العاملني يف املنظمة متكنهم من تقديم اسهامات فكرية تساعد
املنظمة من زيادة إنتاجها وحتقيق مستويات أداء عالية مقارنة باملنظامت املامثلة”،
وعىل نحو مماثل يؤكد ستويارت ( Stewart )1997عىل أن مفهوم رأس املال
الفكري هو “املعرفة واملعلومات وحقوق امللكية الفكرية واخلربات التي يمكن
توظيفها إلنتاج الثروة وتدعيم القدرات التنافسية للمنظمة” .ويف نفس السياق
يعرف الزهريي ( )2012رأس املال الفكري عىل أنه “جمموعة من األشخاص
الذين يمتلكون املعارف واخلربات واملنجزات التي متكنهم من اإلسهام يف أداء
املنظامت التي يعملون هبا”.
•املجموعة الثانية :ركزت يف تعريفها ملفهوم رأس املال الفكري عىل األصول
الغري ملموسة.

ومنها تعريف بروكينق ( Brooking )1996لرأس املال الفكري بأنه
“تكامل األصول الغري ملموسة للمنظمة والتي متكنها من أداء األعامل” ونجد
أن هانسن وآخرون ( Hansen et al )1999يعرفه بأنه “املوجودات التنافسية
الغري ملموسة التي يمكن استخدامها كسالح اسرتاتيجي يعتمد عىل االبتكار
واالبداع والذي يعد وسيلة للبقاء املنظمة واستمرارها يف بيئة العمل ذات التغري
الرسيع” وأورد العجمي ( )2010تعريف لسارفستافا (Srivastava )2002
بأن “رأس املال الفكري هو األصول الغري ملموسة التي حتل حمل املكنة الصناعة
واملوارد الطبيعية” .وتعرف مار يب ( Marr B )2008رأس املال الفكري بأنه
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جمموعة املوارد غري امللموسة التي متيز املنظمة عن غريها من املنظامت األخرى،
وتساعد املنظمة يف حتقيق قيمة مضافة.
•املجموعة الثالثة :نظرت إىل مفهوم رأس املال الفكري بانه أكثر تكام ً
ال
حيث مجعت بني كل من اجلانب البرشي واألصول الغري ملموسة.
ومن أمهها تعريف منظمة التنمية والتعاون االقتصادي ( )OECDبأنه

القيمة االقتصادية الثنني من األرصدة غري املنظورة يف املنظمة وهي رأس
املال اهليكيل ورأس املال البرشي ( ،)OECD.1999وعىل نفس السياق يعرف

الشمري ( )2014رأس املال الفكري بأنه “ حمصلة التفاعالت بني خربات
املوارد البرشية ومعارفها واإلجراءات التنظيمية والعالقات املنطقية التعاونية
داخل املنظمة وخارجها”

ويمكن تعريف رأس املال الفكري بانه “ جمموعة ما يمتلكه العاملون

باملؤسسات التعليمية من املهارات واخلربات واملشاعر واالجتاهات والعالقات
االجتامعية والتنظيمية واملعارف الضمنية والرصحية واسرتاتيجيات العمل والتي

تساهم يف حتقيق أهداف املؤسسات التعليمية ورفع جودة أدائها ومتيزها.
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أهمية رأس المال الفكري (:)IC
جتمع العديد من األبحاث والدراسات كدراسة الزهريي ( )2011ودراسة

مريس ( )2013بأن أمهية رأس املال الفكري تنبع من كونه أكثر األصول قيمة يف
القرن احلال ويف ظل اقتصاد املعرفة .كام يعتربه العجمي ( )2010بأنه أهم مصادر
امليزة التنافسية للمنظامت املعارصة ،وذلك ألن حتقيق التميز ال يأيت إال من خالل
النتاجات الفكرية املبدعة ،وكام تعترب اإلدارة الفاعلة لرأس املال الفكري املحدد

النهائي ألداء املنظمة التي ترغب بالنجاح يف بيئة األعامل املعرصة.

وتؤكد زرزار ( )2015أن الفشل يف إمهال رأس املال الفكري قد يؤدي

إىل سلسة من اخلسائر مستوى املنظمة فالتخصيص غري الكفء للموارد ينتج

عنه عدم قدرة املنظمة عىل حتديد قدرهتا والتنبؤ بقيمته أعامهلا املستقبلية .وعىل

نحو مقارب نجد أن مريس ( )2013تشبه رأس املال الفكري الغري مستثمر
مثل الذهب الغري مستخرج وتؤكد عىل الفوائد التي يمكن أن جتنيها املنظامت

التعليمية من خالل االهتامم برأس املال الفكري.

ومن خالل استقراء الدراسات واألبحاث العلمية يف جمال رأس املال

الفكري يتضح أمهيته من خالل التايل:

أن عملية استثامر العقول املتوافرة باملؤسسات التعليمية يساعد يف إنشاءاملنظامت التعليمية الذكية التي تساهم يف إجياد بيئة عمل أكثر مهنية
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وتطور ًا تعتمد عىل التكنلوجيا واملعلومات املتوافرة هلا ،ضمن نظام

قيمي يعتمد عىل الشفافية.

يعترب رأس املال احلقيقي للمؤسسات التعليمية وذلك ألن املعرفةاحلقيقية واملعلومات الصحيحة والدقيقة تعطي املنظمة القدرة عىل النمو

واالستثامر والتنافس

إن االهتامم برأس املال الفكري باملؤسسات التعليمية يساهم يف دعمعمليات التنمية املستدامة وحتقق العائد احلقيقي لالستثامر يف الطاقات

الفكرية والبرشية بام جيعلها حلقة مستمرة النمو وتستهدف مجيع تطوير
املوارد البرشية بشكل أكثر فاعلية.

االهتامم برأس املال الفكري يف املؤسسات التعليمية وتنميتها هو تنميةاقتصادية واجتامعية للمجتمع بشكل غري مبارش حيث أنه سوف يعود

عىل عملية التنمية البرشية يف املدارس ومكاتب التعليم بأشكال متعددة

ومتنوعة.

أن االستثامر يف رأس املال الفكري يعود بفوائده عىل املؤسسات التعليميةمن خالل عمليات التطوير والنمو وذلك من بإدخال التعديالت
اجلوهرية واالبتكار والتجديد يف املامرسات اإلرشافية.

يعترب االهتامم رأس املال الفكري ورعايته أبرز األدوات التنافسية يفالعرص احلايل السيام يف املؤسسات التعليمية إذا أنه غري قابل للتقليد.
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خصائص رأس المال الفكري (:)IC
يتميز رأس املال الفكري بمجموعة من اخلصائص التي متيزه عن غريه

وذلك من خالل توافره يف مجيع املستويات اإلدارية ،أو من خالل متيزه باملهارة

العالية واخلربة ،أو امليل لتقديم املبادة أو من خالل القدرة عىل اإلبداع والتجديد،

ويتفق اهلاليل ( ،)2011ومريس ( )2013ويح ( ،)2013والعوامرة ()2106
بأن خصائص رأس املال الفكري يمكن أن تصنف إىل خصائص تنظيمية

ومهنية وشخصية سلوكية وتضيف مريس ( )2013اخلصائص اإلبداعية.
أوالً :اخلصائص التنظيمية لرأس املال الفكري:

من أبرز اخلصائص التنظيمية هو توافر رأس املال الفكري يف مجيع
املستويات اإلدارية ،فهو ال يرتكز يف مستوى دون غريه وليس حكر ًا عىل
مستوى إداري دون غريه ،وكام يظهر رأس املال الفكري يف ظل وجود اهلياكل

املرنة وذلك ألن املرونة توفر مناخ مناسب للتجديد واإلبداع وإظهار املواهب

والطاقات املتميزة ،واحتواء التنظيميات للعالقات الغري رسمية ،مع البعد عن
املركزية اإلدارية ويفضل مناخ يسوده الالمركزية ،وأيض ًا ال يمكن احلصول

عليه باملال وحدة ألنه مزيج من الفكر واخلربة ،واملامرسة (اهلاليل.)2013 ،
ثاني ًا :اخلصائص املهنية لرأس املال الفكري:
يتميز رأس املال الفكري باملهارة العالية واخلربة ،واالستمتاع بدرجة كبرية

بعمليات التعلم التنظيمي والتدريب اإلثرائي والتعلم الذايت املستمر ،باإلضافة

إىل امتالكه العديد من املهارات املهنية النادرة ،مع وجود خربات تراكمية عالية
اجلودة ،مما يصعب عىل املؤسسات التعليمية إجياد بديل هلم (اهلاليل.)2013 ،
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ثالث ًا :اخلصائص املهنية لرأس املال الفكري:

من أبرز اخلصائص الشخصية والسلوكية لرأس املال الفكري امليل إىل

املبادرة بتقديم األفكار واملقرتحات اجلديدة واملسامهة يف حل املشكالت التي
تعرتض العمل والقيام بتطوير املامرسات اإلرشافية والتعليمية بشكل مستمر،
وأيض ًا وجود احلسم وعدم الرتدد يف إصدار القرارات ،ويتميز بوجود درجة

ذكاء مناسبة ،والقدرة عىل التخمني وامليل إىل االستفادة من خربات اآلخرين،
والثقة العالية بالنفس ،واالستقاللية يف الفكر والعمل (اهلاليل.)2013 ،
رابع ًا :اخلصائص اإلبداعية لرأس املال الفكري:

القدرة عىل اإلبداع والتجديد من أبرز السامت التي حتاول أن تكتسبها

املؤسسات التعليمية يف العرص احلديث ،ولذلك حترص هذه املؤسسات عىل
توافر رأس مال فكري يكسبها هذه السمة .فتميز املؤسسات من إبداع األفراد
العاملني هبا ،فعيل املؤسسات استثامر مواهبهم وإدارهتا بالشكل األمثل بام حيقق

هلا نجاحها وتطورها واستمرارها (مريس.)2013 ،
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إن املدخل يمثل منهجية إعادة بناء املعرفة ،واخلربة املتعلقة بموضوع ما،

وفق نظريات ،أو مسارات منظمة ومتطورة ،تتضمن إدراك الباحث ،للمعرفة
واخلربة .وقد أورد العنزي وصالح ( )2009مخس مداخل لدراسة رأس املال

الفكري ،وهي كالتايل:
المدخل الفلسفي:

ويؤكد هذا املدخل عىل أن رأس املال الفكري معني بالتنظري العلمي للمفهوم

املعريف ،وكيفية مجع املعلومات واحلقائق؛ ويركز عىل أهداف وأنواع ومصادر

املعرفة؛ كام يستكشف العالقة بني رأس املال الفكري واملفاهيم األخرى.
المدخل اإلدراكي:

يمثل هذا املدخل مسامهة علامء اإلدارة ونظرية املنظمة والسلوك التنظيمي،

وينظرون إىل رأس املال الفكري من زاوية قيمته االقتصادية والفكرية ،ويعتربونه
من أهم املوجودات االسرتاتيجية التي تساعد املنظامت يف البقاء والتطور

والنمو .ومما جتدر اإلشارة إليه ،أن املدخل اإلدراكي يعتمد عىل مسارين مها:

املسار األول :مسار املعرفة واملقدرة العقلية ،ويركز عىل خلق ،وتوسيعمعرفة املنظمة.

املسار الثاين :املسار املستند عىل املوارد ،ويركز عىل كيفية خلق األرباحمن جمموعات املوارد امللموسة والفكرية يف املنظمة.
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وال بد أن ندرك أن هذين املسارين رغم استقالليتهام ،فهام مرتبطني ويعمالن

كمنظومة تفاعلية تكاملية منطلقة من الداخل إىل اخلارج.
 .3املدخل الشبكي:

يتم تفسري رأس املال الفكري من خالل هذا املدخل عىل نظريات املنظامت

الشبكية ،والتي تركز عىل اقتناء وتقاسم ونقل املعرفة من خالل أنامط تبادل
أفقية وانسياب متداخل للموارد وخطوط اتصال تبادلية.
 .4مدخل املامرسة اجلامعية:

ويقوم هذا املدخل عىل املنظور االجتامعي والتارخيي لدراسة املعرفة وذلك

من خالل أن املعرفة ملك عام للجامعة وأهنا نقلت من أجيال بعملية تقليدية،

وهي من خالل هذا املنظور عملية التزام وثقة للجامعة يف الرصيد املعريف
املرتاكم.

 .5املدخل الكمي:

وهي متثل يف هذا املدخل نظام ًا متكام ً
ال للتعامل مع املشكالت بطرائق

علمية حمددة.
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مكونات رأس المال الفكري (:)IC
تعددت وجهات نظر الباحثني يف مكونات رأس املال الفكري ،فنجد أن

( )Sveiby,1997حيدد مكونات رأس املال الفكري يف ثالث مكونات وهي

كفاءة العاملني ،واهليكل الداخيل ،واهليكل اخلارجي ،أما ()Brooking,1997
فيصنفها إىل أصول السوق ،واألصول البرشية ،وأصول امللكية الفكرية ،وأصول

البنية التحتية ،يف حني أن ( )Stewart,1997يقسمها إىل ثالث مكونات وهي
رأس املال اهليكيل ،ورأس املال البرشي ،ورأس املال العالقات .وعىل نحو مماثل
ويرى الزهريي ( )2012أن رأس املال الفكري تتكون من العاملني ،ونظام

العمل ،واملستفيدين ،أما (خليل )2015 ،فيقرتح تقسيم رأس املال الفكري إىل

رأس املال برشي ،ورأس املال تنظيمي ،ورأس املال االجتامعي ،ويؤكدان حممد
والزائدي ( )2015أن هناك شبه إمجاع عىل أن رأس املال الفكري يتشكل من

ثالث مكونات رئيسية وهي رأس املال البرشي ،ورأس مال العالقات ،ورأس
املال اهليكيل ،وهذا يتفق متام ًا مع ذكره ( ،)Stewart,1997وقام (الصمداين،
 )2016بحرص جمموعة من تقسيامت الباحثني يف اجلدول رقم ( )1وتوصل إىل
أن معظم الباحثني اتفقوا عىل أن مكونات رأس املال الفكري هي رأس املال
البرشي ورأس املال اهليكيل ،ورأس املال العالقات.
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جدول ()1
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واستناد ًا عىل ما سبق يتفق الباحث مع ما اتفق عليه معظم الباحثني يف

تقسيم مكونات رأس املال الفكري إىل رأس املال البرشي ورأس املال اهليكيل،

ورأس املال العالقات ،وذلك ألهنا تشمل مجيع مكونات رأس املال الفكري
التي يمكن إدارهتا وتطويرها يف املؤسسات التعليمية .والشكل رقم ( )1وضح

أهم املكونات رأس املال الفكري.

شكل ( :)1مكونات رأس المال الفكري

مهارات
خربات

رأس املال البرشى

معرفة

مكونات رأس المال الفكرى

ابتكار
معلومات
براءات اإلخرتاع
رأس املال اهليكىل

حقوق النرش
موجودات فكرية
رضا املستفيد

رأس املال العالقات

والء املستفيد
التعاون مع املستفيد
اإلحتفاظ باملستفيد

المصدر( :عوادي)2014 ،
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وهذه املكونات الثالث ال يعمل كل مكون عن املعزل اآلخر بل من

الرضوري أن تعمل يف عالقة تبادلية مرنة ومن هنا يأيت الدور الكبري يف عملية

إدارة مكونات رأس املال الفكري بالشكل املتميز الذي يضمن متيز املؤسسات
التعليمية واستثامر رأس املال الفكري بالشكل األمثل واملناسب.

أوالً :رأس المال البشري (:)Human Capital
يمثل رأس املال البرشي أهم األصول التي متتلكها املؤسسات ،وهو

عبارة عن جمموعة املهارات واخلربات واملعارف الضمنية والرصحية والصفات
واخلصائص املختلفة الكامنة يف العاملني باملؤسسات التعليمية ،مع القدرة عىل
كل ما تعلموه وما يمتلكونه استخدام ًا مرتبط ًا بتوليد معرفة جديدة ومبتكرات
تساعد يف وحل املشكالت وتطوير املؤسسات التعليمية.

وتكمن أمهية رأس املال البرشي يف فيام ييل( :عوادي)2014 ،
 -تراكم رأس املال البرشي يساعد يف التقدم التقني.

 -يساهم التعليم يف حتسني املوارد البرشية ،وتطويرها.

 -زيادة الطاقات اإلنتاجية واالستثامر يف االصول امللموسة وغري امللموسة

مثل(:االبتكار ،والتعليم ،والتدريب ..الخ) يعمل عىل رفع معدالت النمو

املستديم.

 -يف عرص صناعات العقل البرشي يتطلب أن يكون العامل من ذوي

املهارات العالية واملتجددة.
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واملؤسسات التعليمية تعترب رأس املال البرشي الركيزة األوىل يف نجاحها

وتطوير أدائها حيث تسعى الستقطاب أفضل الكوادر البرشية يف للعمل هبا،

وبالتايل فإن رأس املال البرشي املتواجد يف املؤسسات التعليمية بام يتضمنه من
خربات ومعارف ومهارات تساعد يف حل املشكالت واختاذ القرارات ،مما يزيد

من فاعلية املؤسسات التعليمية.

ثانياً :رأس المال الهيكلي (:)Structural Capital
هي عبارة عن املعلومات واملوجودات الفكرية وبراءات االخرتاع وحقوق

النرش التي حتصل عليها املؤسسات وجتعلها جزء ال يتجزأ من هيكلها التنظيمي

وعملياهتا وثقافتها.

وهنا يشري بونتس وآخرون ( Bontis et al )2000أن قوة وضعف رأس

املال اهليكيل باملؤسسات تسمح بقياس رأس املال الفكري عىل مستوى املؤسسة
وذلك ألن املؤسسات التي متلك رأس مال هيكيل قوي فإهنا متتك ثقافة تنظيمية

عالية اجلودة تسمح لألفراد بتجربة األشياء اجلديدة والتعلم منها ،والعكس
صحيح فإذا كانت املؤسسات متلك أنظمة وإجراءات تؤثر يف أعامهلا فإن رأس

املال الفكري لن حيقق نتائجه وأهدافه.

ويتمثل رأس املال اهليكيل باملؤسسات التعليمية يف املعلومات واملوجودات

الفكرية وبراءات االخرتاع وحقوق النرش التي حتصل عليها املؤسسات
التعليمية وجتعلها جزء ال يتجزأ من هيكلها التنظيمي وعملياهتا وثقافتها.
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ثالثاً :رأس المال العالقات (:)Relational Capital
يسمى يف العديد من املراجع برأس املال الزبوين ()Customer Capital

وبرأس املال اخلارجي ( ،)External Capitalوهو يمثل قوة العالقات

للمؤسسة التعليمية من خالل دراسة رضا املستفيد وحتديد أوجه التعاون

املناسبة معه لالحتفاظ به وكسب والئه للمؤسسة التعليمية.

ويؤكد الشمري ( )2014متكن أمهية رأس مال العالقات يف مجع املعلومات

عن حاجات املستفيدين ورغباهتم ودراستها وإجياد املعرفة من خالهلا ،والتي

تساعد يف بقاء املستفيدين موالني للمؤسسة.

يعمل بأن رأس املال العالقات يف املؤسسات التعليمية عىل ثبات العالقات

بني اإلدارة يف تلك املؤسسة والعاملني من ناحية وبني املستفيدين من خدمات

املؤسسة بكافة اشكاهلا ،وذلك من خالل ما تظهره نتائج دراسة رضا املستفيد
وحتديد أوجه التعاون املناسبة معه لالحتفاظ به وكسب والئه املؤسسات

التعليمية.
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عناصر رأس المال الفكري وطرق تكوينه بالمؤسسات التعليمية:
يتم تكوين رأس املال الفكري باملؤسسات التعليمية عن طريق استقطاب

أفضل الكوادر البرشية وذلك من خالل جمموعة من اآلليات واإلجراءات
املحددة واملعلنة ،وال يتوقف األمر عند عملية االستقطاب بل تضع هلم خطة

للتطوير األداء وتبادل األفكار والنقاشات من خالل الدورات التدريبية
وورش العمل واالجتامعات الدورية .ويرى العجمي ( )2010بأنه يتم تكوين

رأس املال الفكري باملؤسسات عن طريق االستقطاب والصناعة ،وتتم عملية
استقطاب رأس املال الفكري عن طريق رشاء العقول من سوق العمل .وشجرة
الكفايات ،ومراجعة منظامت املعرفة والتعلم.

بينام يذكر عبد السالم وعلة ( )2011أنه يمكن تكوين رأس املال الفكري

داخل املؤسسة من خالل العنارص التالية

• صناعة رأس املال الفكري :ويظهر يف قدرة املؤسسة عىل البحث
عن اخلربات املتقدمة ،واملهارات النادرة وجذهبا للعمل فيها .ويشري
العجمي ( )2010إىل جمموعة من اسرتاتيجيات صناعة رأس املال
الفكري وهي اسرتاتيجية خريطة املعرفة ،واسرتاتيجية بناء األنسجة
الفكرية ،واسرتاتيجية القيادة الذكية.

• تنشيط رأس املال الفكري :ويعرب عن قدرة املؤسسة عىل زيادة رصيدها
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املعريف باستمرار من خالل تعزيز القدرات وتنمية العالقات بني األفراد
عىل التعاون يف حل املشكالت ،ويتم تنشيط رأس املال الفكري من

خالل جمموعة من األساليب التي تساعد عىل تنشيط عملية اإلبداع
واالبتكار لدى العاملني باستمرار.

• املحافظة عىل رأس املال الفكري :ويتمثل يف قدرة املؤسسة عىل

االهتامم بالطاقات املعرفية ،والنخبة املتميزة من العاملني القادرين عىل
إنتاج أفكار جديدة أو تطوير أفكار قديمة ختدم املؤسسة.

• االهتامم باملستفيدين :ويعرب عن مدى اهتامم املؤسسة بآراء املستفيدين
من خدماهتا واألخذ بمقرتحاهتم وأخذها بعني االعتبار عند إنشاء
برامج جديدة أو خدمات جديدة أو عند تطوير املوجود.
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ماهية إدارة رأس المال الفكري:
تتنوع التعريفات التي تناولت مفهوم إدارة رأس املال الفكري ،وهذا التنوع

يرجع إىل اختالف زاوية الطرح من قبل الباحثني فهناك يرى بأهنا مهمة تنسيقية

بني مكونات رأس املال الفكري داخل املؤسسة (الصمداين ،2016 ،ص ،)8
وهناك من يرى بأهنا «اإلدارة الفعالة لرأس املال الفكري هي تلك التي تستطيع

توجبه موجوداهتا الفكرية واإلبداع والتميز وتكون لدهيا املقدرة عىل استقطاب

ذوي املهارات واملعارف وجذهبم للعمل لدهيا ،فاإلدارة الناجحة تدرك أن املعرفة

واملهارة التي تكتسب من خالل التجربة العملية هي أرسخ وأعمق من التجارب
النظرية لذا عىل اإلدارة أن حتفز األفراد كوهنا قوة املؤسسة والتي تسعى باستمرار

إىل حتقيق التميز التنافيس» (غبور ،2015 ،ص .)619

ويعرفها خليل ( ،2015ص  )140بأهنا « عبارة عن عملية اسرتاتيجية متكاملة

الكتشاف وتنمية واستثامر األصول الفكرية والقدرات املعرفية للعقول البرشية

املبدعة ،وهتيئة البنية التنظيمية واالجتامعية الداعمة هلا ولعملية تدفق ونرش املعرفة،
لتدعيم التطوير التنظيمي ،وحتقيق التميز يف األداء ،وزيادة كفاءة وفاعلية املنظمة».

ويمكن تعريفها إجرائي ًا بأهنا جمموعة العمليات التي متارسها املؤسسات

التعليمية لتوظيف مهارات وخربات ومعارف العاملني هبا بام يمكنها من أن تبتكر
القيمة املضافة للعملية التعليمية وحتقيق أهدافها ورفع جودة أدائها ومتيزها.
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أهمية إدارة رأس المال الفكري بالمؤسسات التعليمية:
تظهر أمهية رأس املال الفكري باملؤسسات التعليمية يف القدرة عىل تكوين

رصيد معريف جديد ،نتيجة للتفاعل بني املعرفة الكامنة واملعرفة الرصحية التي

تتضح من خالل اخلربات والقدرات واإلمكانيات ،باإلضافة إىل نرش هذه
املعرفة ،واإلنتاج واالبتكار املستمر للمعرفة ،بام يؤدي إىل حتقيق القدرة التنافسية

للمؤسسات التعليمية .وتربز قيمتها كون املؤسسات التعليمية أحد أسس إنتاج
الثروة من خالل تطبيق األفكار واملعلومات واملفاهيم واألساليب واستخدامها
ألغراض التحسني املستمر يف أداء املؤسيس ،أو إنتاج عمليات ومنتجات جديدة

من نفس األنواع احلالية ،أو ابتكار عمليات ومنتجات وخدمات مل تكن معروفة

من قبل( .قرين والعتيقي)2012 ،

ويف نفس السياق يؤكد غوباال ( Gopala )2005أن من أهم فوائد إدارة

رأس املال الفكري ،أن إدارة رأس املال الفكري تسمح باستخدام أكثر فعالية

وكفاءة للموارد املختلفة عىل نحو متزايد ،وتساعد يف احلفاظ عىل رأس املال

الفكري املتنوع وحتسينه ،وتضمن جذب الكفاءات وتوفري البدائل مللء األماكن
الشاغرة ،باإلضافة إىل مساعدة املؤسسات التعليمية يف التحضري إعادة اهليكلة

والتوسع يف رأس ماهلا الفكري( .أورد يف :قرين والعتيقي)2012 ،

وحيدد قشقش ( )2014جمموعة من األسباب التي تؤكد أمهية إدارة رأس

املال الفكري يف املؤسسات:

	إن اإلدارة الفاعلة لرأس املال الفكري قد تكون املحدد النهائي ألداءاملؤسسة.
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	تسعى إدارة رأس املال الفكري بالقرن احلادي والعرشين إىل زيادةإنتاجية العمل املعريف والفرد العامل املثقف ،حيث أن أكثر هذه األصول

قيمة هي األصول الفكرية.

	زيادة النشاطات أو العمليات التي تساعد عىل اكتشاف وتدعيم تدفقالقدرات املعرفية والتنظيمية لألفراد.

	إكساب املؤسسة ميزة تنافسية متيزها عن غريها لتفادي املنافسة الشديدة،ومن تعظيم نقاط قوهتا( .ارود يف :الصمداين.)2016 ،
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مبادئ إدارة رأس المال الفكري:
تتمثل مبادئ إدارة رأس املال الفكري يف النقاط التالية( :غبور)2015 ،
 -االستفادة القصوى من رأس املال الفكري املوجود باملؤسسة.

	هيكلة رأس املال الفكري بحفظ املعلومات داخل نظام كفء بحيثيسهل الرجوع إليها واستخدامها عند احلاجة.

	توفري املوارد التي حتتاجها املؤسسة لبناء شبكة داخلية إلدارة رأس املالالفكري هبا.

 املحافظة عىل رأس املال الفكري يف املؤسسة واستثامره.أبعاد إدارة رأس المال الفكري:
حتدد غبور ( ،2015ص  )620أبعاد رأس املال الفكري يف املؤسسات

التعليمية باألبعاد األربع التالية وهي سياسات عمل تنافسية ،والثقافة التنظيمية
الداعمة ،والبيئة التنظيمية املناسبة ،ونظم فعالة لرفع كفايات املوارد البرشية.
البعد األول :سياسات عمل تنافسية:

تعترب القدرة التنافسية للمؤسسات من األمور اهلامة وذلك يرجع إىل عملها

عىل هتيئة البيئة املناسبة التي تتوفر هبا الكفاءة يف ختصيص واستخدام املوارد وحتفيز

اإلبداع واالبتكار وحتسني مستوى اإلنتاجية وجودة اإلنتاج (العصفور،)2012 ،
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ويشري بروتو وآخرون ( Porter )2004بأن التنافسية جمموعة من السياسات
الداعمة ملعدالت النمو العالية يف األمد املتوسط.

وتتمثل سياسات العمل التنافسية باملؤسسات التعليمية يف قدرهتا عىل

صياغة وتطبيق اسرتاتيجيات وإجراءات العمل التي جتعلها تتميز يف أدائها
وأنشطتها بني بقية املؤسسات ،ويظهر هذا يف عملها بكفاءة وفق منظومة
مؤرشات األداء عالية اجلودة ،مع وجود برامج لتطوير املامرسات التعليمية
و اإلرشافية ضمن اخلطة التشغيلية للمؤسسة التعليمية ،والسعي إىل حتسني

قدرهتا عىل حتقيق اجلودة من خالل عقد رشاكات مع مؤسسات املجتمع املحيل،
وتشجيع العاملني عىل تقديم املبادرات اإلبداعية لالرتقاء باخلدمات املقدمة،

وتركز أيض ًا عىل االستجابة لتلبية حاجات املستفيدين ،والسعي لتحقيق جوائز
التميز يف األداء يف خمتلف املسابقات.

البعد الثاين :الثقافة التنظيمية الداعمة:

يعرفها دافت ( Daft )2000بأهنا “جمموعة القيم واملعتقدات واملفاهيم

وطرق التفكري املشرتكة بني أفراد املؤسسات التعليمية املكتوبة والغري مكتوبة،
والتي يشارك أفراد املؤسسة بتكوينها وتعليمها لألفراد اجلدد” (بالل.)2008 ،
وتتوفر الثقافة التنظيمية اإلجيابية من خالل امتالك املؤسسات التعليمية لرؤية

اسرتاتيجية حمفزة عىل اإلبداع ،وهتيئة مناخ عمل اجيايب يشجع عىل العمل

اجلامعي ،مع امتالك مجيع العاملني لرؤية مشرتكة حول املهام التي يؤدوهنا،
والتحسني املستمر لألداء التعليمي والرتبوي.
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البعد الثالث :البيئة التنظيمية املناسبة:

البيئة التنظيمية هي كافة الكيانات أو املتغريات املحيطة بالتنظيم والتي
حيتمل أن تؤثر عىل أدائها بصورة مبارشة أو غري مبارشة وال ختضع نسبي ًا
لسيطرهتا ،وتنقسم إىل بيئة عامة تتكون من الظروف االجتامعية واالقتصادية
والثقافية والتقنية ،وبيئة خاصة تتكون من العمالء ،واملنافسون ،واحلكومة
(طه ،2006 ،ص.)89 - 88
و البيئة التنظيمية املناسبة هي مجيع العوامل الداخلية واخلارجية التي تؤثر
عىل املؤسسات التعليمية فتؤثر هبا وتتأثر هبا وتتفاعل معها يف ظل تصميامت
تنظيمية تتميز باملرونة والشفافية والقدرة عىل تعزيز العالقات اإلجيابية ،وذلك
من خالل توفري هيكل تنظيمي للمؤسسات التعليمية يتميز باملرونة والقدرة
عىل االستجابة لظروف العمل املتغرية ،وتوفري شبكات اتصال فعالة خلدمة
املستفيدين ،واإلفصاح عن نتائج األداء التعليمي و اإلرشايف بكل شفافية،
والعمل عىل تعزيز العالقات اإلجيابية بني اإلدارة العليا باملؤسسة وبني العاملني
هبا من جهة واملستفيدين من جهة أخرى.
البعد الرابع :نظم فعالة لرفع كفايات املوارد البرشية:
يستند هذا البعد عىل املفاهيم احلديثة إلدارة املوارد البرشية ،وذلك من
خالل إتاحة فرص التطوير املهني والتعلم املستمر ،وتطوير نظم االستقطاب
واالختيار للمتميزين( .غبور ،2015 ،ص )620
ويرى محود والشيخ ( ،2013ص  )79بأن مفهوم كفايات املوارد البرشية
يعرب عن «مقدرة الشخص عىل إظهار املعارف واملهارات لتقديم خدمة أو منتج
معني حسب املعايري املطلوب»،
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وحتى تتم إدارة رأس املال الفكري بمهنية عالية حتتاج هذه املعارف

واملهارات املتوافر لدى األشخاص إىل نظم فاعلة للرفع منها وحتسني أدائها،

وذلك من خالل تطوير معايري االستقطاب ،واختيار أفضل الكفاءات ،وإتاحة
فرص التطوير املهني والتعلم املستمر للعاملني باملؤسسات التعليمية ،وحتفيزهم

عىل تطوير ممارساهتم التعليمية واإلرشافية.
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االستراتيجيات العملية إلدارة رأس المال الفكري:
االسرتاتيجيات األربع لتوماس:

وضع توماس ( )2004يف كتابه «ثورة املعرفة :رأس املال الفكري ومؤسسة

القرن احلادي والعرشين» االسرتاتيجيات العملية إلدارة رأس املال الفكري
والتي تتكون من أربع خطوات وهي:

	اخلطوة األوىل :التعرف عىل الدور الذي تلعبه املعرفة يف املنظمة كمدخلووسيلة إنتاج وخمرج ،وذلك عن طريق التعرف عىل مدى اعتامد املؤسسة

عىل املعرفة ،حتديد األشخاص احلاصلني عىل مقابل مادي مساو للمعرفة،

والتوصل إىل املقابل املادي واملسؤول عن تقديمه .وحماولة معرفة ما إذا
كان املالك للمعرفة هو نفسه القادر عىل تقديم القيمة القصوى.

	اخلطوة الثانية :حتليل األصول املعرفية املولدة لتلك اإليرادات والقيامبتحديد اخلربات والقدرات والعالمات التجارية واملمتلكات الفكرية
والعملية والتعرف عىل مزيج أصول رأس املال البرشي ورأس املال

اهليكيل ،ورأس املال العمالء.

	اخلطوة الثالثة :وضع اسرتاتيجية لالستثامر يف األصول الفكرية واستغالهلا،من خالل التعرف عىل االسرتاتيجيات التي تزيد من املعرفة للمؤسسة

وأعامهلا ،وضع الطرق واألساليب التي يمكن أن تستخدمها املؤسسة
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لزيادة قدرهتا عىل تفعيل أصوهلا الفكرية ،والبحث يف إمكانية حتسني
نتائج املؤسسة عن طريق إعادة هيكلة األصول الفكرية بتحويل رأس املال

الفكري إىل رأس مال هيكيل أو العكس.

 اخلطوة الرابعة :حتسني العمل املعريف والعاملني املعرفيني.استراتيجيات خمس خطوات لدانيال :Daniel
ويف نموذج دانيال ( Daniel )1997يشري إىل مخس خطوات إلدارة رأس

املال الفكري وهي كالتايل( :اهلاليل)2011 ،

	اخلطوة األوىل :البدء باالسرتاتيجية وذلك من خالل تطوير دور املعرفةيف العمل.

	اخلطوة الثانية :تقييم اسرتاتيجيات املنافسني وما لديه من موجوداتفكرية ،ملعرفة البيئة التنافسية التي حتتوي رأس املال الفكري.

	اخلطوة الثالثة :معرفة املوجودات الفكرية ،ماذا متلك؟ وماذا تستخدم؟وإىل أين تعود؟

	اخلطوة الرابعة :تقييم موجوداتك الفكرية وكلفتها ،ماذا حتتاج لتعظيمقيمتها؟

	اخلطوة اخلامسة :تكرار العملية وتصنيف املوجودات الفكرية حسبقيمتها وأمهيتها.
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استراتيجيات الست خطوات لستهل وبونفور :Stahl and Bounfour
وحيددان ستهل وبونفور ( Stahl and Bounfour )2008ست خطوات

إلدارة رأس املال الفكري

	اخلطوة األوىل :حتديد رأس املال الفكري الذي متتلكه املؤسسة منخالل إعداد سجل يضم بشكل بسيط رأس املال الفكري احلايل يف
املؤسسة ،وحيدد مجيع األرصدة غري امللموسة باملؤسسة.

	اخلطوة الثانية :تصنيف رأس املال الفكري إىل ثالث أقسام ،قسم لرأساملال الذي تستخدمه املؤسسة بالفعل ،وقسم ملا سوف تستخدمه املؤسس
مستقب ً
ال وفق ًا خلططها ،وقسم ملا ال ختطط املؤسسة الستخدامه مستقبالً.

	اخلطوة الثالثة :يف ضوء ما تم إنجازه يف اخلطوتني السابقتني صياغة اسرتاتيجيةلتحديد كيف يمكن االستفادة منه ووضعه يف خطة عمل تشغيلية.

	-اخلطوة الرابعة :تقييم وقياس رأس املال الفكري.

	اخلطوة اخلامسة :إجراء مقارنة مرجعية ،وذلك بتنظيم مكونات رأساملال الفكري ومقارنته بوضع املؤسسات املنافسة ،من أجل حتديد

الفرص والتحديات.

	اخلطوة السادسة :استثامر وتفعيل رأس املال الفكري الذي متتلكهاملؤسسة ،فبعد التعرف عىل قيمة رأس املال الفكري احلايل وحقيقة
الوضع التنافيس ومواضع الفجوات بني رأس املال املخطط والفعيل،

تستطيع املؤسسة عندئذ التحرك يف اجتاه ملء تلك الفجوات والتي
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من املمكن استيعاهبا من خالل التطوير الذايت الداخيل أو من خالل

اكتساهبا من مصادر خارجية.

اإلجراءات العملية لعارف ( )2010إلدارة رأس المال الفكري:
ويضع عارف ( )2010جمموعة من اإلجراءات إلدارة رأس املال الفكري

بحسب مكوناته وهي التايل:

 -إجراءات إلدارة لرأس املال البرشى :وتتضمن

	إجراء اجتامعات أسبوعية بني رئيس املؤسسة ومديري اإلداراتوبعض الباحثني من إدارات خمتلفة ،ويتم فيها مناقشة املوضوعات
املستجدة ومشكالت العمل ومناقشة اإلنجازات.

 -عقد حمارضات عامة خمصصة لالرتقاء بخربات رأس املال البرشى.

	عمل دورات تدريب خارجية بحيث يكونوا مطالبني لدى عودهتمبعقد لقاء مفتوح يقومون فيه بتقييم الربنامج الذي اشرتكوا فيه وأهم
املعلومات أو املهارات املستفادة منه.

 -عرض خمرجات كل إدارة من بحوث.

	نرش كافة املعلومات بني العاملني باملؤسسة وكذا بني خمتلف اإلداراتعن طريق الربيد اإللكرتوين الداخيل.

	-تفعيل “دائرة احلوار” يشارك فيها العاملون باملؤسسة ويقومون بطرح

أفكار خمتلفة ثم يفتح فيها املجال للنقاش بحيث يتم حتليل جدواها
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وإمكاين تطبيقها ،ثم يتم تكوين جمموعة من العاملني من ختصصات

ومستويات خمتلف تكون مسئولة عن متابعة ما تم االتفاق عليه من

مقرتحات للتطوير.

	يقوم رئيس املؤسسة بعمل منافسة فيام بني األفكار املطروحة الختيارأفضل فكرة لتطوير األداء باملؤسسة.

 -إجراءات إلدارة رأس املال اهليكيل :وتتضمن

 -توفري جمال واسع الستخدام تكنولوجيا املعلومات للعاملني باملؤسسة.

	توفري إدارة خاصة مسئولة عن القيام بالتحديث املستمر لقواعدالبيانات.

 -عقد رشاكة مع جهات أخرى من شأهنا تفعيل وتقوية دور املؤسسة.

	توفري إدارة للجودة تتوىل اإلرشاف عىل خمرجات كل إدارة من بحوثأو دراسات أو استطالع للرأي.

االستراتيجيات العملية المقترحة إلدارة رأس المال الفكري:
يف ضوء االسرتاتيجيات السابقة يمكن اقرتاح نموذج إلدارة رأس املال

الفكري باملؤسسات الرتبوية
اهلدف:

وضع اسرتاتيجيات عملية لدى قادة املؤسسات التعليمية من أجل

االستفادة من رأس املال الفكري املتوافر بتلك املؤسسات بالشكل األمثل.
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أسس بناء النموذج:

- 1اقتناع قيادات املؤسسات التعليمية بأمهية تنمية واستثامر رأس املال
الفكري.

- 2تدريب قادة املؤسسات التعليمية حول مفاهيم واسرتاتيجيات إدارة
رأس املال الفكري.

مكونات النموذج:

يتكون النموذج املقرتح من أربع خطوات تكون متتابعة ومتداخلة مع

بعضها البعض يف حلقة دائرية مستمرة وهي:

شكل ( :)2الخطوات األربع المقترحة إلدارة رأس المال الفكري

التخطيط

التحسين
والتطوير

التنظيم

القيادة
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 -التخطيط :وفيها ويتم فيها مجع املعلومات والبيانات اخلاصة باملؤسسة

التعليمية ،وحتديد وصياغة التوجهات االسرتاتيجية وأهداف إدارة رأس املال

الفكري ،وحتديد األدوار اجلهات واألطراف ذي العالقة ،ووضع مؤرشات
نجاح إدارة رأس املال الفكري استناد ًا لألهداف املوضوعة.
 -التنظيم :ويف هذا اخلطوة يتم تنظيم البيانات واملعلومات والنامذج

املخصصة لعملية إدارة رأس املال الفكري وجتهيز قواعد البيانات لتخزين
بيانات ومعلومات رأس املال الفكري املتوافر باملؤسسة التعليمية.

 -القيادة :ويف هذه املرحلة يتم توجيه أصول رأس املال الفكري لتكون

لدهيا املقدرة عىل اإلبداع والتميز ،مع استقطاب وصناعة رأس املال الفكري.

 -التحسني والتطوير :وذلك من خالل التقييم املستمر للخطوات السابقة

وإدخال التحسينات والتطويرات عليها بام يتالءم مع ظروف وقدرات املنظمة
وبام يستجد عليها من مستجدات داخلية وخارجية.
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قياس رأس المال الفكري (:)IC
يؤكد اهلاليل ( )2011أنه ال توجد هناك طريقة واحدة متفق عليها يف قياس

رأس املال الفكري يف املؤسسات بصفة عامة ومؤسسات التعليم بصفة خاصة،
وإنام توجد هناك طرق عديدة .ويرش إىل أنه لضامن أن تكون طريقة قياس
رأس املال الفكري مفيدة ،جيب أن يتوافر هلا بيانات ومعلومات دقيقة تعالج
املستقبل بدالً من املايض ،من خالل توافر معايري ثابتة لرصد وتقييم األداء عىل

مر الزمن ،وكذا نظام إلدارة هذه البيانات واملعلومات حيدد األثر املحتمل عىل
مجيع أصحاب املصلحة بغية جتنب املفاجآت غري املرغوبة.

ويرى عبداللطيف ( )2014أن من أهم املشكالت التي تواجه عملية

قياس رأس املال الفكري صعوبة تقدير العوائد املستقبلية من مكونات

رأس املال الفكري يرجع لصعوبة الرقابة والتحكم يف تلك املكونات مقارنة
باألصول املادية فاالستثامر يف املوارد البرشية ذات املهارات املتخصصة من
خالل التدريب والتأهيل عىل سبيل املثال سوف يرتتب عليه منافع اقتصادية
إال أن هناك احتامل لرتك تلك املوارد البرشية املتخصصة للعمل باملؤسسة ومن

ثم تزداد ظروف عدم التأكد املرتبطة بتلك العوائد وتنخفض درجة الثقة يف
تقديرات تلك العوائد ،باإلضافة إىل االفتقار إيل وجود مقاييس كمية يمكن

استخدامها لقياس رأس املال الفكري بدقة وموضوعية.
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واستعرضت شنودة ( )2012يف دراستها بعض  النامذج العاملية لقياس واقع

رأس املال الفكري وهي نموذج جامبيل ( Gumbley )1998والذي يركز عىل
إجياد بيئة عمل تساعد عىل نقل املعارف واخلربات والتعرف عىل املصادر الرئيسية

للمعارف واخلربات ،والتدريب والتطوير ،وإجياد معارف بسيطة ،وتكنلوجيا

مناسبة ،ونموذج التكامل جلرانوفيرت ( Grenovetter )1995الذي يدرس كيفية

تأثر السلوك واملؤسسات بشبكة العالقات االجتامعية ،ونموذج نوناكا وتاكيوشى

( Nonaka & Takseuchi )1995الذي حلل هذا النموذج املعرفة إىل بعدين :البعد

املعريف والبعد الوجودي ،فالبعد األول يعنى بأنامط تعبريات املعرفة أي التمييز بني

املعرفة الرصحية واملعرفة الضمنية ,أما البعد األخر فيتعلق بمكان املعرفة التي تكمن
يف املستويات الفردية أو اجلامعية ،أما نموذج بوتس وبروجني & Brujin

Bots

فهو خيتص بسلسلة القيم املعرفية ،ذلك أن أفضل السبل إلدارة املعرفة وتقييمها يتم
من خالل سلسلة القيم املعرفية ،والتي يتم فيها حتقيق “تقييم الفعالية يف كل خطوة

للعملية املعرفية ,حيث تعترب فعالة وناجحة إذا تم أداء هذه األنشطة املختلفة بصورة
جيدة .واخري ًا نموذج نجينكس وأولفامن  Jennex, M. & Olfmanالذي يسمى
بنموذج التأثريات الناجحة ويشتمل عىل مخسة مراحل وهي جودة النظام ،وجودة
املعرفة ،ورضا مستخدم املعرفة ،والعوائد املتاحة ،واالثر الرجعي.

ويشري كلثوم والعيد ( )2011بعد مراجعة للدراسات املتخصصة يف هذا املجال

وحتليلها أن نامذج قياس رأس املال الفكري ختترص يف ثالثة اجتاهات فكرية وهي:

النامذج الكمية :وهي النامذج التي تستند إىل املبادى اإلقتصادية مثلحساب اجلهد الذي يبذله العامل بطريقة التكلفة والعائد.
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النامذج النوعية :وهي النامذج التي تستند إىل املنهج النوعي والنظرة الشمولية.النامذج السلوكية :وهي النامذج التي تعتمد عىل املنهج السلوكي مثلاإلسهامات النوعية للعاملني يف جتسيد واقع ملموس يف سلوكهم.
(أورد يف :الشمري)2014 ،

وسعى اهلاليل ( )2011إىل تصنيف الطرق املستخدمة يف قياس رأس املال
الفكري يف أربعة جمموعات ،وذلك عىل النحو التايل:

 - 1املقاييس الوصفية  :Descriptive Measurementsوتركز
هذه املقاييس عىل حتديد سامت وخصائص رأس املال الفكري،

واستطاع اآلراء واالجتاهات ذات التأثري غري املبارش عىل أداء

عمليات املعرفة وحتقيق نتائجها املرغوبة .وتتم عملية القياس يف
هذه النامذج استناد ًا عىل اخلربة الذاتية والتقدير الشخيص للقائمني
بالدراسة .وتتضمن هذه املقاييس :أداء تقييم معرفة اإلدارة.
والتقييم الذايت إلنتاجية ذوي املهن املعرفية .وبطاقة األداء املتوازن

لقياس وإدارة أصول املعرفة.

 - 2مقاييس امللكية الفكرية :Intellectual Property Measurements
وتركز هذه املقاييس عىل حتديد قيمة رأس املال الفكري بام يتضمنه من

مكونات أساسية تشمل رأس مال هيكيل ،ورأس مال برشي ،ورأس
زبوين ،ثم حتويل األصول املعرفية غري امللموسة يف أقسام املنظمة املختلفة
إىل أشكال امللكية الفكرية لتكون أكثر حتديد ًا وأسهل استخدام ًا.
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 - 3مقاييس القيمة السوقية :Market Value Measurements
وتركز هذه املقاييس عىل الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة السوقية
للمنظمة ،وغالب ًا ما تعتمد عىل أسس ومبادئ مالية وحماسبية مثل:
القيمة السوقية ،والقيمة الدفرتية ،والقيمة غري امللموسة املحسوبة.

 - 4مقاييس العائد عىل األصول:Return onAssetsMeasurements
وتعتمد هذه املقاييس عىل احتساب العائد عىل األصول (.)ROA

ويشري بلوويامن ( Plowman )2007من رؤية حماسبية إىل أنه يمكن تصنيف

الطرق املستخدمة يف قياس رأس املال الفكري إىل جمموعتني ومها:

 - 1طرق قياس تؤدي إىل بناء قيمة مالية لرأس املال الفكري مثل:

 القيمة االقتصادية املضافة ( )EVAوالقيمة السوقية املضافة (.)MVA نموذج السوق إىل القيمة الدفرتية (.)Market to Book Value -نموذج توبن (.)Tobin

 -نموذج بيلك معامل القيمة الفكرية املضافة (.)Public VAIC

 -نموذج القيم غري امللموسة املحسوبة (.)Calculated Intangible Value

 - 2طرق قياس ال تؤدي إىل بناء قيمة مالية لرأس املال الفكري مثل:
 بطاقة األهداف املتوازنة (.)Balance Scorecard -نموذج سكانديا (.)Skandia

 -نموذج مؤرش القيمة الفكرية (.)Intellectual Capital – Index
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ولصعوبة قياس مكونات رأس املال الفكري ومتثيلها كمي ًا عمد كثري

من الباحثني إىل وضع مؤرشات لقياس رأس املال الفكري ومكوناته .حيث

استخدمت بريطل وبريطل ( )2015جمموعة من املؤرشات لقياس مكونات
رأس املال الفكري وذلك حسب اجلدول رقم (:)2
جدول ()2

مؤشرات قياس رأس المال الفكري
المكون

البعد

مؤشرات القياس

القيادة االسرتاتيجية
نوعية األفراد

كفاءات األفراد

البرشي

كفاءة عمليات تدريب األفراد

قدرة األفراد عىل املشاركة يف صنع
القرارات

مؤرشات قياس
رأس املال

القدرة عىل التعلم لدى األفراد

إبداع األفراد العاملني

القدرة اإلبداعية لألفراد

الدخل املتأيت من أفكار األفراد
األصلية

التفاعل مع القيم املؤسسية
سلوك وموقف األفراد

درجة الرضا

معدل دوران األفراد

متوسط سنوات اخلدمة
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المكون

البعد

ثقافة املنظمة

اهليكل التنظيمي

مؤشرات القياس

طبيعة بناء ثقافة املنظمة

تطابق العاملني مع منظور املنظمة
ورويتها املستقبلية

توضيح العالقة بني السلطة
واملسؤولية واملنفعة

صالحية نظام الرقابة باملنظمة
بناء شبكة معلومات داخلية

مؤرشات قياس

التعلم التنظيمي

واالستفادة منها

بناء خمزون تعليمي للمنظمة
واستخدام هذا املخزون

رأس املال اهليكيل
العمليات التشغيلية

فرتة العمليات التجارية

كفاءة العمليات التشغيلية
مستوى جودة املنتج

الدعم املتبادل والتنسيق بني
نظم املعلومات

العاملني

توافر البيانات واملعلومات ذات
العالقة بأنشطة املنظمة وأعامهلا
املشاركة يف املعرفة
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المكون

البعد

مؤشرات القياس

بناء واستخدام قاعدة بيانات
القدرات التسويقية
األساسية

املستفيدين

القدرة عىل خدمة املستفيدين
القدرة عىل حتديد حاجات
املستفيدين

احلصة السوقية

األسواق املحتملة

مؤرشات قياس

كثافة السوق

الوحدات املباعة إىل عدد
املستفيدين

سمعة العالمة التجارية

رأس املال
العالقات

بناء قنوات البيع والتوزيع
رضا املستفيدين

شكاوى املستفيدين

حجم االستثامر يف بناء العالقات
والء املستفيدين

مع املستفيد

مستوى كسب املستفيدين جدد
مستوى خسارة املستفيدين
احلاليني.

القدرات التسويقية األساسية
المصدر( :بريطل وبريطل( )2015 ،بتصرف)
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ويمكن استخدام جمموعة املؤرشات السابقة يف قياس رأس املال الفكري

باملؤسسات التعليمية وذلك ألن تلك املؤرشات تعطي تصور عن مكامن
اخللل ومناطق التدخل املمكنة لتطوير رأس املال الفكري وتنميته باملؤسسات

التعليمية.
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معوقات إدارة رأس المال الفكري:
توجد جمموعة من املعوقات إلدارة رأس املال الفكري يف املؤسسات

التعليمية ،والتي يمكن حتديدها يف املعوقات التنظيمية ،واملعوقات البرشية،
واملعوقات املادية ،وهي كالتايل:
أوالً :املعوقات التنظيمية:

متثل املعوقات التنظيمية العقبات واملشكالت التي تواجه إدارة رأس املال الفكري

فيام تتضمنه من لوائح وترشيعات وهياكل تنظيمية وأنظمة وإجراءات العمل.

ومن أبرز املعوقات التنظيمية إلدارة رأس املال الفكري للمؤسسات
التعليمية تتمثل يف اآليت:

	-قصور الترشيعات الداعمة لإلبداع واالبتكار يف بيئة العمل.

	قلة برامج التنمية املهنية التي تناسب احتياجات العاملني باملؤسسات التعليمية	-غياب الثقافة التنظيمية التي تعزز عمليات التعلم وتبادل اخلربة

	قلة ممارسات التفويض بصورة ديمقراطية بني مديري املؤسساتالتعليمية والعاملني هبا

	قلة الفرص املتاحة للعاملني للمشاركة يف حل املشكالت واختاذالقرارات باملؤسسات التعليمية
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	-غياب التوصيف ألدوار ومسؤوليات العاملني باملؤسسات التعليمية

 -ضعف متكني العاملني باملؤسسات التعليمية ملامرسة القيادة

ثاني ًا :املعوقات املادية:

وتتمثل يف الصعوبات التي تواجه إدارة رأس املال الفكري واملرتبطة

باملوارد املالية ،وجود التجهيزات واملباين املدرسية وشبكات االتصال ،وقواعد
املعلومات والبيانات

إن من أبرز املعوقات املادية إلدارة رأس املال الفكري باملؤسسات التعليمية
تتلخص يف اآليت:

 -ندرة توفر احلوافز املشجعة عىل مشاركة العاملني باملؤسسات التعليمية

معارفهم وخرباهتم مع زمالئهم

 -نقص القاعات املجهزة لعقد الربامج التدريبية وورش العمل

 -قلة املخصصات املالية لدعم انشطة التعلم ملنسويب املؤسسات التعليمية

	قصور شبكة االتصاالت باملؤسسات التعليمية يف تعزيز تدفق املعلوماتبني العاملني

	قلة توفر أنظمة الكرتونية لبناء قواعد بيانات متكاملة ومتاحة حولخربات وجتارب العاملني باملؤسسات التعليمية.

	ضعف مالءمة بعض االبنية باملؤسسات ملتطلبات وانشطة عملياتالتعلم والتعليم

 ضعف البنية التحتية من جتهيزات ومعامل باملؤسسات التعليمية84
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ثالث ًا :املعوقات البرشية:

يؤكد الصمداين ( )2016أن املصدر احلقيقي لرأس املال الفكري هو املورد

البرشي ،وهو أحد املقاييس التي تقاس هبا ثروة االمم.
ومن أبرز المعوقات البشرية إلدارة رأس المال الفكري:

	عزوف العاملني باملؤسسات التعليمية عن املشاركة يف برامج التنميةاملهنية بداخل املكتب أو خارجها.

	ضعف امتالك العاملني باملؤسسات التعليمية ملهارات البحث العلميملواجهة املشكالت الرتبوية

	تدين مستوى وعي العاملني باملؤسسات التعليمية بأمهية تبادل اخلرباتواملعارف املهنية

	قلة مشاركة العاملني باملؤسسات التعليمية يف اللقاءات واالجتامعاتاملتبادلة بينهم.

	إحجام العاملني باملؤسسات التعليمية عن طرح ممارساهتم املهنيةللمناقشة والتأمل مع زمالئهم.

	ضعف قدرة العاملني باملؤسسات التعليمية عىل إنتاج معرفة مهنيةمبتكرة لتطوير املامرسات املهنية

	ضعف قدرة مديري املؤسسات التعليمية عىل تشخيص الفجوة املعرفيةلدى العاملني هبا.
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	غياب فرص العصف الذهني واستمطار األفكار بني العاملني باملؤسساتالتعليمية.

	قصور مهارات العمل اجلامعي أو العمل بروح الفريق الواحدباملؤسسات التعليمية

متطلبات إدارة رأس المال الفكري:
نظرا لألمهية الكربى لعملية أدارة رأس املال الفكري باملؤسسات التعليمية،
ً

والدور البارز الذي يمثله فإن هناك متطلبات ينبغي مراعاهتا لتحقيق الكفاءة

والفاعلية للمؤسسات التعليمية ،ويرى الطاهر ( )2011أنه يتطلب تطبيق إدارة
املعرفة وإدارة رأس املال الفكري توفر جمموعة العنارص التالية وهي اهلياكل
التنظيمية املرنة ،والثقافة التنظيمية ،والقيادة الرشيدة ،وتكنلوجيا املعلومات

ويمكن حتديد متطلبات إدارة رأس املال الفكري يف ثالثة أبعاد وهي

املتطلبات التنظيمية ،واملتطلبات البرشية ،واملتطلبات املادية ،وهي كالتايل:
أوالً :املتطلبات التنظيمية:

تتمثل املتطلبات التنظيمية يف جمموعة اإلجراءات اخلاصة بالنظم واللوائح

املحددة للعمل واهلياكل التنظيمية إلدارة رأس املال الفكري باملؤسسات

التعليمية.

ويرش خليل ( )2015من أهم املتطلبات التنظيمية حتسني نظام اكتشاف

العاملني املبدعني ،التوازن بني السلطة واملسئولية ،حتسني أساليب حل

املشكالت ودعم القرار ،تبسيط اإلجراءات ،الالمركزية ،إعداد وتدعيم كوادر
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الصف الثاين ،التوسع يف استخدام التطبيقات التكنولوجية احلديثة ،ترشيد
النفقات ،واألبحاث والتطوير ،زيادة اإليرادات.

بينام يرى قرين وعتيقي ( )2012جمموعة من املتطلبات وتتثمل يف تطوير

اللوائح والسياسات الداخلية ،توفري مناخا تنظيميا يشجع األفراد عىل إنتاج

وتطبيق أفكار جديدة ،حتديث اهلياكل التنظيمية وتطويرها .وتوصلت ويح

( )2013إىل أن من أبرز املتطلبات التنظيمية اعداد هياكل تنظيمي ذات
تسهيالت مناسبة.

من أبرز املتطلبات التنظيمية الالزمة يف إدارة رأس املال الفكري لتحقيق
الكفاءة والفاعلية للمؤسسات التعليمية تتمثل يف اآليت:

	بناء هيكل تنظيمي يقوم فريق العمل لتحويل القرارات من الفرديةللجامعية من خالل إرشاك العاملني هبا يف اختاذ القرارات وحل

املشكالت التي تواجههم.

	ثقافة تنظيمية إجيابية حتفز اإلبداع واالبتكار وتكافئ عىل اإلنجازالفكري.

 -خلق ثقافة تعاونية تعزز عمليات التعلم وتبادل اخلربات.

 -هتيئة املناخ اإلجيايب املحفز عىل االتصال اإلجيايب بني مجيع العاملني هبا.

 -تعزيز العمل الفريقي الداعم إلنتاج املعرفة ونرشها وتطبيقها.

	توفري وسائل متعددة لسهولة انتقال املعلومات واملعرفة بني املستوياتاإلدارية املختلفة.
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	التقييم التنظيمي وتوجيه أنشطة املؤسسات التعليمية لضامن أولويةاسرتاتيجية تنظيم إدارة رأس املال الفكري.

	وجود آلية واضحة لدعم وتطوير أبحاث وابتكارات العاملني هباوحفظها ونرشها.

	-بناء نظام متكامل إلدارة رأس املال الفكري لتحقق هلا امليزة التنافسية هلا

	استحداث آلية حلفظ اخلربات الرتاكمية لدى العاملني املتوقع تركهمللعمل بسبب النقل أو التقاعد

ثاني ًا :املتطلبات املادية:

املتطلبات املادية إلدارة رأس املال الفكري باملؤسسات التعليمية هي مجيع

العنارص املادية من األبنية واملقرات واألجهزة وشبكات االتصال وقواعد

املعلومات.

ويرش الصمداين ( )2016إىل أن املتطلبات املادية بمدارس التعليم العام

تتمثل يف هتيئة البنية التحتية املتكاملة التجهيزات ،وتوفري قواعد املعلومات.

ومن أبرز املتطلبات املادية الالزمة يف إدارة رأس املال الفكري لتحقيق
الكفاءة والفاعلية للمؤسسات التعليمية:

	وجود قاعدة معلومات للعاملني باملؤسسات التعليمية حلفظ البياناتوالرجوع إليها عند احلاجة وبكل سهولة.
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	هتيئة البنية التحتية من جتهيزات ومعامل تساعد العاملني املبدعني عىلإطالق ابداعاهتم ونرش أفكارهم.

	وجود أنظمة الكرتونية لبناء قواعد بيانات متكاملة ومتاحة حولخربات وجتارب العاملني باملؤسسات التعليمية

	وجود نظام حوافز ومكافآت تشجع العاملني عىل مشاركة معارفهموخرباهتم وزمالئهم

 -توفر قاعات جمهزة لعقد الربامج التدريبية وورش العمل

	استثامر الشبكات االجتامعية لتبادل اخلربات والتجارب بني العاملنيباملؤسسات التعليمية

ثالث ًا :املتطلبات البرشية:

يعترب املتطلبات البرشية من أهم املتطلبات وذلك ألنه املرود البرشي له

القدرة عىل تطوير العمل باملؤسسات التعليمية ورفع أدائها واالستفادة من
كافة املوارد األخرى ،وتوصلت دراسة ويح ( )2013إىل جمموعة من املتطلبات

البرشية ومنها املشاركة يف التدريب والتعلم وكسب اخلربات داخل اجلامعة،
حتفيز أعضاء هيئة التدريس باجلامعة وحثهم عىل التطوير املستمر ،وتزويد
أعضاء هيئة التدريس باملعلومات اجلديدة عن طريق االجتامعات الدورية.

بينام يرى الصمداين ( )2016بأن من أبرز املتطلبات البرشية تشجيع

املعلمني وحتفيزهم وتنمية مهاراهتم ومعارفهم من خالل االلتحاق بربامج

التنمية املهنية واللقاءات والورش التدريبية ،تنمية العمل اجلامعي بني املعلمني
والعمل كفريق واحد لتمكنهم من نقل املعرفة ونرشها وتطبيقها.
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ومن أبرز املتطلبات البرشية الالزمة يف إدارة رأس املال الفكري يف اآليت:

	وجود برامج التنمية املهنية للعاملني باملؤسسات التعليمية لكسباخلربات وتنمية مهاراهتم ومعارفهم

	ختصيص أوقات حمددة للعاملني باملؤسسات التعليمية لالنخراط يفعملية التعلم من خالل اللقاءات املتبادلة فيام بينهم.

	إطالع العاملني باملؤسسات التعليمية عىل املستجدات بشكل مستمرعن طريق االجتامعات الدورية

	حتفيز العاملني باملؤسسات التعليمية إلظهار ما لدهيم من خرباتومعارف

	توظيف اخلربات الرتاكمية لدى للعاملني يف حتسني األداء باملؤسساتالتعليمية

	متكني للعاملني باملؤسسات التعليمية من القيام باملهام املوكلة إليهم،وإعطائهم الثقة بالنفس.

	إتاحة الفرصة للعاملني باملؤسسات التعليمية للمشاركة يف املؤمتراتوالندوات العلمية املختلفة

	توفري الفرص للعاملني باملؤسسات التعليمية لتجريب مبادراهتموأفكارهم اإلبداعية
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المراجع العربية:
	•أبكر ،بحر الدين عبد اهلل ( .)2015االستثامر يف التعليم وأثره يف بناء
القدرات البرشية يف اجلامعات السودانية احلكومية يف ضوء مقتضيات

اقتصاديات املعرفة (رسالة دكتوراه غري منشورة) .جامعة أم درمان

االسالمية ،أم درمان.

	•البابطني ،عبد الرمحن بن عبد الوهاب بن سعود ( .)2014درجة
ممارسة املرشفني الرتبويني ألساليب اإلرشاف الرتبوي التطوري بمدينة
الرياض .جملة العلوم الرتبوية :مج ،26 .ع.1 .

	•توماس أ .ستيوارت ( )2004ثورة املعرفة :رأس املال الفكري
ومؤسسة القرن احلادي والعرشين ،ترمجة عال أمحد إصالح  -الدار
الدولية لالستثامرات الثقافية.

	•احلريب ،فهد ( .)2015أداء املرشف الرتبوي يف ضوء تطبيق مفهوم
االقتصاد املعريف بإدارات الرتبية والتعليم باململكة العربية السعودية.
جملة كلية الرتبية (جامعة بنها)  -مرص ،مج ,26ع.98 - 73 ،102

	•اخلطيب ،معزوزة عبد اهلل .)2013( .دور رأس املال الفكري يف تطوير
الكفاءة اإلدارية لدى العاملني اإلداريني يف وزارة الرتبية والتعليم
الفلسطينية يف قطاع غزة .رسالة ماجستري غري منشورة .جامعة األزهر
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(غزة) .كلية االقتصاد والعلوم االدارية .فلسطني .غزة.

	•خليل ،تامر حممد أمحد ( .)2015إدارة رأس املال الفكري كمدخل
لتدعيم تطوير املنظامت .املجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية -

مرص ،مج ,6ع.156 - 133 ،1

	•رفاعي ،ممدوح عبد العزيز ( .)2004إدارة املعرفة :طريق املنظامت
املتعلمة إىل التميز .إدارة االعامل  -مرص ،ع .30 - 23 ،106

	•الزايدي ،نور ( .)2011توطني اإلرشاف الرتبوي يف املدرسة كمجتمع
تعلم مهني :تصور مقرتح (رسالة دكتوراه غري منشورة) .جامعة أم
القرى ،مكة املكرمة.

	•الزبون ،حممد سليم ،واألشقر ،أرشف عيل عبد الفتاح (.)2016
أسس تربوية مقرتحة لتنمية رأس املال الفكري لدى املعلمني بناء عىل
متطلبات التنمية املستدامة .جملة دراسات نفسية وتربوية  -جامعة
قاصدي مرباح  -اجلزائر ،ع.194 - 177 ،16

	•الزهراين ،حممد بن موسى ( .)2009اإلرشاف الرتبوي بني الواقع
واملأمول بمدينة الرياض باململكة العربية السعودية( .رسالة دكتوراه

غري منشورة) .جامعة أم درمان االسالمية ،أم درمان.

	•الزهريي ،إبراهيم عباس ( .)2012رأس املال الفكري :اخليار االسرتاتيجي
املستقبيل ملؤسسات التعليم العايل .املؤمتر العلمي السنوي العريب الرابع
لكلية الرتبية النوعية جامعة املنصورة (إدارة املعرفة وإدارة رأس املال
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الفكري يف مؤسسات التعليم العايل يف مرص والوطن العريب)  -مرص ،مج

 ،1املنصورة :كلية الرتبية النوعية  -جامعة املنصورة.45 - 19 ،

	•السيد ،شذي فضل ( .)2015دور اإلرشاف الرتبوي يف ترقية أداء
معلم املرحلة الثانوية :دراسة ميدانية بوالية اخلرطوم :حملية كرى.

(رسالة ماجستري غري منشورة) .جامعة أم درمان االسالمية ،أم درمان.

	•سبعان ،صالح عبد الرمحن ( .)2015إدارة استثامر رأس املال البرشي
السعودي يف ضوء متطلبات التنمية الشاملة واملستدامة .جملة كلية

الرتبية  -عني شمس  -مرص ،ع ,39ج.191 - 159 ،3

	•الشاعر ،عديل ،كامل ،نادية ،احلجار ،رائد ،وعتيبة ،أمال (.)2012
إدارة املعرفة مدخل لتطوير اإلرشاف الرتبوي .جملة البحث العلمي يف
الرتبية  -مرص ،ع  ,13ج .1684 - 1657 ،3

	•الرشباين ،عبد العزيز أمحد ،نور ،عبد النارص إبراهيم ،ونارص الدين ،يعقوب
عادل ( .)2013تطور رأس املال الفكري :دراسة حالة جامعة الرشق األوسط.
املجلة االردنية يف إدارة االعامل (االردن) ،مج  ,9ع .602 - 567 ،3

	•الشمري ،عيد عائد خليف .)2014( .درجة توافر رأس املال
الفكري وعالقتها بدرجة حتقيق امليزة التنافسية يف اجلامعات اخلاصة

الكويتية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها .رسالة ماجستري
غري منشورة .جامعة الرشق األوسط للدراسات العليا .كلية العلوم

الرتبوية .األردن .عامن.
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	•الشهري ،ميعاد ( .)2016األساليب اإلرشافية التي تتبعها املرشفات
وعالقتها بالرضا الوظيفي من وجهة نظر معلامت املرحلة االبتدائية

بمحافظة مخيس مشيط (رسالة ماجستري غري منشورة) .جامعة امللك

خالد ،أهبا.

	•الشيخ ،عبد الواحد بن عبد الويل وكيل .)2013( .درجة ممارسة
املرشف الرتبوي ألدواره الفنية يف ضوء أنامط اإلرشاف الرتبوي
احلديثة (ماجيستري).

	•الصمداين ،حممد عيل عوض ( .)2016معوقات إدارة رأس املال
الفكري بمدارس التعليم العام بمحافظة الليث من وجهة نظر قادهتا.
جملة القراءة واملعرفة  -مرص ،ع.44 - 1 ،181

	•طه ،طارق ( .)2006السلوك التنظيمي يف بيئة العوملة واإلنرتنت.
اإلسكندرية :دار الفكر.

	•عاشور ،سعدي ،وحسني ،عبد السالم ( .)2010إدارة رأس املال
الفكري واستثامره أداة تنافسية لبقاء املنظامت املعارصة .جملة جامعة
االنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية  -العراق ،مج  ,2ع .13 - 1 ،4

	•عبد السالم ،بندي عبد اهلل وعلة ،مراد ( .)2011دور رأس املال الفكري
(املعريف) يف خلق امليزة التنافسية يف ظل إدارة املعرفة .امللتقى الدويل
حول رأس املال الفكري يف منظامت األعامل العربية يف االقتصاديات
احلديثة باجلزائر ،جامعة الشلف ،يومي  14 - 13ديسمرب.
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	•عبد العزيز ،قريف ( .)2016مفاتيح اإلبداع والتميز التنافيس يف
املؤسسات االقتصادية :إدارة املعرفة .أبحاث الندوة العلمية الثالثة:

اإلبداع اإلداري يف العامل العريب  -مركز البحث وتطوير املوارد البرشية
 -رماح  -األردن.124 - 101 ،

	•عبيدات ،ذوقان .عدس ،عبد الرمحن .عبد احلق ،كايد (.)1996
البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه ،ط  ،5عامن :دار الفكر.

	•العساف ،صالح ( .)2012املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية،
الطبعة الثانية ،الرياض :دار الزهراء.

	•العصفور ،صالح ( .)2012سياسات التنافسية .جرس التنمية -
الكويت ،مج  ,11ع .14 - 2 ،115

	•عيل ،صويل .)2014( .رأس املال الفكري وأثره عىل إدارة العاملني:
دراسة حتليلية آلراء عينة من مدراء ورؤساء أقسام يف رشكة سوناطراك.
جملة احلقوق والعلوم اإلنسانية  -جامعة زيان عاشور باجللفة  -اجلزائر،

ع .293 - 265 ،20

	•العنزي ،سعد عيل ،وصالح ،أمحد عيل ( .)2009إدارة رأس املال
الفكري يف منظامت األعامل .عامن :اليازوري

	•عوادي ،ميادة ( .)2014إدارة التغيري القائم عىل رأس املال الفكري.
املؤمتر الدويل العلمي حول إدارة التغيري يف عامل متغري  -مركز البحث

وتطوير املوارد البرشية  -رماح  -األردن ،عامن :مركز البحث وتطوير
املوارد البرشية  -رماح.21 - 1 ،
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	•العوامرة ،عبد السالم فهد نمر ( .)2006العالقة التأثريية بني رأس
املال الفكري وتنمية القدرات اإلبداعية ألعضاء هيئة التدريس يف كلية

العلوم الرتبوية  -اجلامعة األردنية .املجلة العربية لضامن جودة التعليم
اجلامعي :مج ،9 .ع.23 .

	•غبور ،أماين ( .)2015تصور مقرتح إلدارة رأس املال الفكري
بمؤسسات التعليم العايل يف ضوء متطلبات جمتمع املعرفة .دراسات
تربوية واجتامعية  -مرص ،مج ,21ع.646 - 603 ،4

	•ال ُقبيل ،منال حممد .)2015( ،واقع إدارة رأس املال الفكري يف كليات
التعليم العايل األهيل باململكة العربية السعودية( .رسالة ماجستري غري

منشورة) .كليات الرشق العريب ،الرياض.

	•قرين ،أسامة ،والعتيقي ،إبراهيم ( .)2012إدارة رأس املال الفكري
باجلامعات املرصية كمدخل لتحقيق قدرهتا التنافسية :تصور مقرتح.
الرتبية  -مرص ،مج  ,15ع .334 - 223 ،38

	•قشقش ،خالد أمحد ( .)2014إدارة رأس املال الفكري وعالقته يف
تعزيز امليزة التنافسية دراسة تطبيقية عىل اجلامعات الفلسطينية بقطاع
غزة .رسالة ماجستري غري منشورة .كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية.
جامعة األزهر .غزة.

	•قشطة ،آمال ( .)2015اسرتاتيجية مقرتحة لتطوير رأس املال الفكري
لتحقيق امليزة التنافسية يف اجلامعات الفلسطينية( .رسالة ماجستري غري
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منشورة) .اجلامعة اإلسالمية (غزة) ،غزة.

	•قيطة ،هنلة عبد القادر إبراهيم ،الزيان ،داليا بشري اسحق (.)2014
درجة ممارسة املرشفني الرتبويني ألساليب اإلرشاف الرتبوي يف غزة من

وجهة نظر املعلمني واملعلامت .جملة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث
والدراسات الرتبوية والنفسية :مج ،2 .ع.6 .

	•جميد ،سوسن ( .)2014أسس بناء االختبارات واملقاييس النفسية
والرتبوية .الطبعة الثالثة ،عامن :مركز ديبونو لتعليم التفكري

	•حممد ،أرشف السعيد ،الزائدي ،أمحد حممد ( .)2015جمتمعات التعلم
املهنية كمدخل رأس املال الفكري باملدارس الثانوية  -تصور مقرتح.
املجلة العلمية ،كلية الرتبية باملنصورة عدد يناير.82 - 1 ،

	•مريس ،شريين عيد ( .)2013تفعيل دور التعليم اجلامعي يف تلبية
متطلبات تنمية رأس املال الفكري( :دراسة مستقبلية) .جملة كلية
الرتبية (جامعة بنها)  -مرص ،مج  ,24ع .141 - 69 ،95

	•اهلاليل ،اهلاليل الرشبيني ( .)2011إدارة رأس املال الفكري وقياسه
وتنميته كجزء من إدارة املعرفة يف مؤسسات التعليم العايل .جملة بحوث
الرتبية النوعية :ع.22.

	•ويح ،حممد عبد الرزاق إبراهيم ( .)2013متطلبات تطوير رأس املال
الفكري لتحقيق امليزة التنافسية للجامعات( :دراسة ميدانية عىل جامعة

بنها) .جملة كلية الرتبية (جامعة بنها)  -مرص ،مج  ,24ع .244 - 239 ،95
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