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امللخص
تناقش هذه الدراسة الوصفية أثر املوجودات غري امللموسة ،املتضمنة لرأس املال
الفكري يف حتقيق عوائد للمنظمات ،لكوهنا تسهم يف توليد معرفة جديدة،
تتمثلت مشكلة الدراسة يف ضعف
وكوهنا قابلة لالستخدام املتعدد واملتزامن.
ْ

مسامهة رأس املال الفكري ابجلامعات يف التنمية املستدامة ابملؤسسات
التعليمية ،وقد يعزى السبب إىل عدم االستفادة من مسامهة األكادمييني سواء
من توصيات البحوث ،وهذا ما أكدته نتائج العديد من الدراسات .لذا هتدف
الدراسة إىل بيان النشوء والتطور واألبعاد ،ومناقشة رأس املال الفكري يف
املنظور اإلسالمي ،ومناقشة واقع رأس املال الفكري يف اجلامعات .ومن خالل
املنهج الوصفي التحليلي ،مت مناقشة املوضوع يف ثالثة مباحث ،حيث أشارت
املخرجات إىل جمموعة من النتائج ،لعل أمهها :إن رأس املال الفكري موضوع
حديث وما زال الغموض واجلدل والنقاش يكتنفه ،يف ظل غياب مفهوم حمدد
متفق عليه هلذا املصطلح .وإنه يعد ميزة تنافسية يف املنظمة ومصدر توليد ثروة
للمنظمة .اعتناء اإلسالم برأس املال الفكري ،فنجد يف كتاب هللا تعاىل أ ّن رأس
املال الفكري ينطلق من أصحاب العقول واأللباب يف القرآن الكرمي ،حني
ذُكِرت هااتن الكلمتان يف ( )61آية موزعة يف ( )43سورة كرمية .وإن اهتمام
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اجلامعات برأس املال الفكري ضروري ملواجهة املنافسة بني مؤسسات التعليم
. وسعي غالبية اجلامعات إىل تعظيم عوائدها االقتصادية،العايل
 اجلامعات، املوجودات غري امللموسة، رأس املال الفكري:كلمات مفتاحية
THE CONCEPT OF INTELLECTUAL CAPITAL, IT’S
DIMENSIONS, COMPONENTS AND ROLE IN
UNIVERSITIES: AN ANALYTICAL DESCRIPTIVE STUDY
ABSTRACT
This descriptive study discusses the impact of intangible assets, ie,
intellectual capital, in generating revenues for organizations, as they
contribute to the generation of new knowledge, and that they can be
used for multiple and simultaneous use. The problem of the study is the
weak contribution of intellectual capital to universities in the
sustainable development of educational institutions. This may be
attributed to the lack of benefit from the contribution of academics,
whether from research recommendations, as confirmed by the results
of many studies. The objectives of the study are explaining evolution
and dimensions of the intellectual capital, discussing intellectual
capital in the Islamic perspective, and discussing the reality of
intellectual capital in universities. The descriptive analytical approach
was discussed in three sections. The outputs referred to a set of results.
The most important of these is that intellectual capital is a modern
subject, and there is still ambiguity, debate and debate, in the absence
of a specific agreed concept for this term. It is a competitive advantage
in the Organization and a source of wealth for the Organization. The
treatment of Islam with intellectual capital, we find in the book of God
that intellectual capital stems from the owners of minds and dogs in
the Holy Quran, when these words mentioned in (61) verse distributed
in (43) Surat Karima. The interest of universities in intellectual capital
is necessary to face competition between institutions of higher
education, and the pursuit of the majority of universities to maximize
their economic returns.
Keywords: Intellectual Capital, Intangible Assets, Universities
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املقدمة
مع بداية ثورة تكنولوجيا املعلومات وتطور احلواسيب ،تصاعد أمهية ثروة
املعلومات ،وتعاظم دور املعرفة كوحدة إنسانية للثروة القائمة على القدرات
اإلبداعية واخلربات واملهارات ،وقدرات األفراد على توليد معارف جديدة.
فاالبتكار واإلبداع الذي يتحول إىل التطبيق إلشباع حاجة إنسانية جديدة؛
أظهر عملية توليد املعرفة اجلديدة إىل دائرة الضوء بصورة واسعة وبرتكيز على
مفهوم رأس املال الفكري ،واالهتمام به على نطاق واسع ،ألنه أصبح ميثل
نسبة عالية جدا من القيمة السوقية اإلمجالية ملنظمات األعمال (يوسف.)14 :2009،

ففي مثانينيات القرن املاضي ،أصبح املديرون واألكادمييون
واملستشارون يف مجيع أحناء العامل واعني أبن املوجودات غري امللموسة (السيما
رأس املال الفكري) للمنظمات كانت يف الغالب احملدد الرئيس ألرابحها .فمن
خالل دراسة على أداء منظمات األعمال الياابنية ،لوحظ متيز أداؤها ،ومت عزو
هذا االختالف إىل نسبة املوجودات غري امللموسة اليت متتلكها كل منظمة
حبيث مكنت من اخلروج ابستنتاج مؤداه :أن املوجودات غري امللموسة هي
األساس يف حتقيق عوائد املنظمات ،ألهنا قابلة لالستخدام املتعدد واملتزامن،
وتعود بفوائد متعددة ومتزامنة (صوشة وخريف.)4: 2011،
ويشكل موضوع رأس املال الفكري مسألة حيوية ذات أمهية عالية يف
هذا القرن ،فنحن نعيش عصرا جديدا يطلق عليه عصر املعرفة ،واقتصادا
جديدا هو االقتصاد القائم على املعرفة ،وإدارة جديدة هي إدارة املعلومات
واملعرفة ،وتبعا هلذا التحول من االهتمام إبدارة األشياء واملوارد املادية إىل إدارة
املعرفة ورأس املال الفكري (حاردان.)18 :2016 ،
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ويلعب رأس املال الفكري بعناصره املختلفة دورا هاما يف جناح
املنظمات يف الوقت احلاضر ،حيث إنه مييز املنظمات اليت ميكنها تقدمي
منتجات جديدة ،وبشكل أفضل مع تقدمي ابتكارات ملنتجاهتا وخدماهتا
مبعدالت سريعة .وما يؤكد ذلك ما ظهر من نتائج استقصاء رؤساء جمالس
إدارة منظمات كبرية يف الوالايت املتحدة األمريكية ،حيث أكدوا أن رأس املال
الفكري يعترب أكثر األصول أمهية ،ويعد أساس النجاح يف القرن احلادي
والعشرين (يوسف.)2009،
لقد أصبحت املعرفة املتوافرة ابملؤسسات ميزة تنافسية هلا متيزها عن
غريها من املؤسسات ،ونتيجة لذلك فإن املؤسسات الناجحة هي تلك
املؤسسات اليت تقوم ابستقطاب واختيار وتنمية األفراد العاملني هبا والذين ميكنهم
قيادة هذه املؤسسات حنو التقدم والرقي  ،كما أن املؤسسات الناجحة هي
املؤسسات اليت هتتم بعمالئها وحاجاهتم ورغباهتم ،وتستغل فرص التكنولوجيا
املختلفة املوجودة ابلبيئة احمليطة هبا  ،ولذلك فإن التحدي الرئيسي أمام املؤسسات
اليوم هو التأكد من توافر األفراد املاهرين املتميزين وتدريبهم وتطويرهم صقل
مهاراهتم (حاردان.)4 :2016 ،
ويعد اإلبداع ركنا جوهراي تتميز من خالله املنظمات بعضها عن
بعض ،فاملنظمة املتميزة تبحث عن مكان هلا يف الصدارة دائما ،وهذا قد ال
يتحقق إال ابالهتمام ابإلبداع واحلرص عليه والعمل الدؤوب على حتقيقه
(جلدة وعبوي  .)21: 2006فاإلبداع عملية ذهنية تسري وفق سلسلة من
العمليات مثل االنتباه ،واإلدراك والوعي ،والتنظيم ،والتصنيف ،والتكامل
للوصول إىل شكل جديد للحل أو خربة جديدة (احلموي .)4: 1996 ،من
حيث هو عصف ذهين أو قدح زاند الفكر للتوصل إىل أفكار جديدة خالقة
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تدفع لالبتكار ،واإل بداع يتمثل يف أي نشاط إنساين يرتتب عليه إجياد متغري أو
إحداث شيء جديد يف صياغته النهائية ،حىت وإن كانت عناصره األولية
موجودة من قبل .وهلذا ف َّ
إن عملية اإلبداع هي حمور لكل النواتج اإلبداعية
للنشاط اإلبداعي ،وهو احملصلة النهائية اليت تظهر يف شكل سلوك أو إنتاج أو
أي شكل جديد يظهر يف شكل سلعة أو خدمة أو فكرة أو أعمال فنية أو
علمية أو أدبية .وطبقا لقاموس بنجوين السيكولوجي يعرف اإلبداع على أنه:
عملية عقلية تؤدي إىل حلول وإفكار ومفاهيم وأشكال فنية ونظرايت
ومنتجات تتصف ابلتفرد واحلداثة (جلدة وعبوي.)21: 2006 ،
مشكلة الدراسة
تتمثل مشكلة الدراسة يف ضعف مسامهة رأس املال الفكري ابجلامعات يف
التنمية املستدامة ابملؤسسات التعليمية ،وقد يعزى السبب إىل عدم االستفادة
من مسامهة األكادمييني سواء من توصيات البحوث ،وهذا ما أكدته دراسة
إبراهيمي ( )2012اليت ذكرت وجود قصور يف توجيه البحث العلمي خلدمة
أكدت دراسة متارة
أهداف املستدامة ،حني تبقى الدراسات حبيسة األدراج .و ْ
( )2015حول دور التعليم اجلامعي يف حتقيق التنمية املستدامة؛ أن التعليم
اجلامعي حيقق التنمية املستدامة بدرجة متوسطة يف جماالت خدمة اجملتمع
والطلبة ويف املستوى اإلداري.
وعلى صعيد املناهج العلمية احلديثة وتطبيقاهتا؛ فإهنا أحدى

حيث أوصت دراسة السنباين ( )2016ضرورة تكريس مفهوم التنمية
املشكالت ُ
املستدامة يف املناهج الدراسية والتدريبية ،وإجياد تنسيق بني اجلامعات واجلهات
الرمسية الختيار موضوعات األحباث والرسائل العلمية لالستفادة من نتائجها مبا
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خيدم التنمية املستدامة .وأتسيسا على ما سبق ،البد من االهتمام برأس املال
الفكري ومؤشراته وأساليب دعمه واحملافظة عليه من خالل اسرتاتيجيات عدة،
حيثُما يتطلب حتويل الثروة املعرفية إىل رأس مال معريف وتوظيفه بكفاءة يف
إنتاج معارف ومنتجات معرفية ذات قيمة عالية (العزاوي.)12 :2014 ،
ومن خالل املقابالت اليت قام هبا الباحث مع مدير برانمج املاجستري
وعدد من األساتذة واألكادمييني جبامعة ظفار ،حول رأس املال الفكري ،بتاريخ
 27إبريل  ،2017تبني ضرورة االهتمام برأس املال الفكري ابجلامعة وتنشيط
املؤمترات ،وإشراك رأس املال الفكري يف خطط التنمية من خالل البحوث
ونتائج الدراسات ،وتوفري بيئة داعمة لإلبداع يف مؤسسات التعليم العايل .مث
قام الباحث بتوزيع استمارات استطالعيه على عينة من األكادمييني جبامعة
ظفار ،ومشلت االستبانة أبرز التحدايت يف مؤسسات التعليم العايل.
أهداف الدراسة
)1

بيان نشوء وتطور رأس املال الفكري.
مناقشة رأس املال الفكري يف املنظور اإلسالمي.

)3

مناقشة واقع رأس املال الفكري يف اجلامعات.

)2

اإلطار النظري
يف عام  1993اهتمت شركة دوت تشيميكل يف تطوير األرابح واملنافع اجلديدة
من رأس املال الفكري ،وبدأت يف حماولة حتديد األفكار واإلبداعات اليت
أمهلت سابقا ،واختيار وتطوير األفكار اليت حتقق الفوائد األعلى ،وعينت
ج.بيرتاست كمدير للموجودات الفكرية (صوشة وخريف .)2011،وشهد عام
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1999

انعقاد الندوة الدولية لرأس املال الفكري يف أمسرتدام ،اليت تركزت

جهودها حول مناقشة أهداف رأس املال البشري واجتاهاته وطرائق قياسه
ومستوايته وأبعاده ،وخرجت الندوة بعدد من املقرتحات؛ كان من أمهها وصف
طرائق قياس رأس املال الفكري ،ومزااي كل طريقة وعيوهبا وآلية استعماهلا .ويف
عام  2001عقد يف كندا املؤمتر الدويل الرابع إلدارة رأس املال الفكري ،ويف عام
 2000وعام 2003م عقد يف نيويورك مؤمترين حول رأس املال الفكري وإدارته
(العنزي وصاحل.)2009،
فرأس املال الفكري يعين؛ جمموعة من األفراد الذين ميتلكون املهارات
والقدرات العقلية املتميزة واخلربات واملعارف اليت تتفوق هبا املنظمات ،وتساهم
يف دفع عجلة التقدم والرقي يف جمتمعاهتم ،و هبم تصنع األمم ثرواهتا ،كما إهنا
عملية حتويل املعرفة إىل قيمة مضافة .وهو املوهبة واملهارات واملعرفة التقنية
والعالقات ،كذلك املاكينات اليت جتسدها ،واملمكن استخدامها خللق الثروة
(توماس.أ .)31:2004،وحول اجلهود اليت ركزت على إجياد نظرية لرأس املال
الفكري ،ذكر صوشة وخريف ()2011؛ أنه مت استخالص جمموعة من املبادئ
منها:
أ .اعتماد مصطلح نظرية رأس املال الفكري من قبل عدد من الباحثني
املعروفني.
ب .االتفاق على مفهوم رأس املال الفكري ومفاده "املعرفة اليت ميكن أن حتول
إىل ربح".
ت .صيغت افرتاضات النظرية على النحو اآليت:
 )1إن قيمة رأس املال الفكري كموجود غري ملموس يتجاوز قيمة
املوجودات امللموسة بعدة مرات.
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)2

إن رأس املال الفكري هو املادة األم اليت تتولد منها النتائج املالية.

)3

إن املقياس املايل لرأس املال الفكري ميثل الفرق بني القيمة الدفرتية
للمنظمة والقيمة السوقية.
إن رأس املال الفكري يعد أداة حتليل اسرتاتيجي.
إن رأس املال الفكري هو دالة حتدايت املعرفة املعوملة مع مظلة

)4
)5
)6
)7
)8

)9

املعرفة.
إن تراكم رأس املال الفكري يزيد من إنتاجية املنظمات.
حددت مبادئ نظرية رأس املال الفكري ما يلي:
ديناميكية املفهوم :إن مفهوم رأس املال الفكري مفهوم غري اثبت،
بل حركي ،ومتجدد ،ألنه ميثل قوة فاعلة تتكيف مع املتغريات
البيئية.
األداء الواقعي :تكشف نتائج رأس املال الفكري من خالل األداء

الواقعي امليداين.
 )10االلتزام احلقيقي :الدور اجلوهري لرأس املال الفكري ،هو االلتزام
العايل يف األداء واإلبداع والتجديد.
 )11تكامل املقومات :يعامل رأس املال الفكري كوحدة واحدة متكاملة
ذات تفاعل مستمر غري منفصل ،وال جيوز جتزئته إىل مكوانته
األساسية ،ألهنا ال تعطي صورة واضحة عن األداء اإلمجايل.
 )12الفوائد املتعددة :ميكن االستفادة من رأس املال الفكري يف مراحل
وعمليات خمتلفة يف ذات الوقت.
 )13التقييم و القياس :توليد القيمة للمنظمة و تعظيمها يعتمد على
القياس و التقييم املستمر.
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ج .جلب مصطلح رأس املال الفكري العديد من املصطلحات احلديثة ،وهي
إما تدور حول ذات املصطلح األم "رأس املال الفكري" أو تتخذه أساس
ملعاجلة فكرة أو موضوع جديد ،وعلى هذا األساس تبدأ املناقشة و التحليل
والنقد ,ومن هذه املصطلحات :رأس املال الفكري االسرتاتيجي ،رأس مال
املعرفة ،اإلدارة الشاملة لرأس املال الفكري ،اجملال احملدد لرأس املال الفكري،
صناع املعرفة ،رأس املال االجتماعي.
الدراسات السابقة
اتفقت نتائج دراسة فرحايت ()2016؛ ودراسة العدوان وسليمان ( )2012على
أن رأس املال البشري قد حقق أتثريا أكرب من رأس املال اهليكلي ورأس املال
الزابئين بشكل أكثر من رأس املال.
واتفقت نتائج دراسات العدوان وسليمان ()2012؛ وأبو الغنم
()2012؛ سنجق ()2013؛ الغرير ،وآخرون ()2014؛ دمحاين)2015(،؛ فرحايت
( )2016على وجود عالقة ارتباط معنوية ما بني رأس املال الفكري واالبداع
املنظمي ،و فاعلية نظم املعلومات.
كما اتفقت نتائج دراسات
)Pokrajcic , 2012؛ ))M. Alipour, 2012؛ سنجق ( )2013على وجود عالقة
ذات داللة إحصائية إجيابية بني كفاءة رأس املال البشري ) (HCEوأداء ورحبية
شركات ،وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني رأس املال الفكري أببعاده
(Biserka Komnenic, Dragana

الثالثة وحتقيق امليزة التنافسية ،و وجود أتثري نسيب لعناصر رأس املال الفكري
على كفاءة وفعالية األداء يف اجلامعات.
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نشوء وتطور رأس املال الفكري
نشأ وتطورت رأس املال الفكري من رأس املال البشري الذي بدأ ببداية
االهتمام ابلقدرات البشرية .ولقد شهد عام  1906ظهور األساس الفعلي
لنظرية رأس املال البشري املعاصرة ،على يد االقتصادي "لريفينج فيشر" عندما
أدخل رأس املال البشري يف مفهوم رأس املال العام .وعند هناية اخلمسينات
توسع "ذودور ستشلتز و جاكوب مينكري" بنظرية رأس املال البشري من
خالل اعتباره فئة من رأس املال مستقلة عن رأس املال التقليدي ،آخذين
خبصائصه االقتصادية واالنتاجية وأدوات قياسه ،مبا وفر تفسريا لظواهر
.)2009،

االقتصاد الكلي واجلزئي الحقا (العنزي  ,وصاحل
وشهدت مرحلة الستينيات وحىت هناية السبعينيات تطورا سريعا يف
نظرية رأس املال البشري ،أدت بشكل واضح إىل فهم السلوك اإلنساين على
املستويني الفردي واالجتماعي .فقد ميز "جاري بيكري" بني رأس املال البشري
العام الذي يزيد من إنتاجية املالك ،ورأس املال اخلاص الذي يزيد من إنتاجية
املالك يف نشاط حمدد( .العنزي  ,وصاحل )2009،
مفهوم رأس املال الفكري:
يعد "رالف ستاير" مدير شركة "جون سونفيلي" لألطعمة أول من
أطلق عبارة (رأس املال الفكري) سنة  ،1990حينما قال ستاير :إنه لوقت
قريب كانت تُ ُّ
عد املصادر الطبيعية – األرض واملعادن واألمساك – أهم مصدر
للثروة القومية وأهم موجودات للشركات .ومن مث أصبح رأس املال ميثل النقد
واملوجودات كاملكائن واملصانع هي املهمة؛ واآلن فقد حل حملها القدرة العقلية،
ِّ
لتكون رأس املال الفكري ستيورت.)1997،
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عني جان كاريندي مدير مؤسسة "سكاندي خلدمات
يف عام ّ 1991
التأمني واملالية" "اليف إدفانسون" ليكون أول مدير يف العامل لرأس املال املعريف،
وكانت مسامهة يف كشف القيم اخلفية لرأس املال الفكري .وكان "إدفانسون"
ميتلك القدرة على قياس املوجودات اليت ال تظهر يف امليزانية من خالل حتويل
القيم اخلفية إىل قيم ملموسة ،تتخذ صورا ميكن وضعها ومن خالل حمادثة
محدان،)2002،

موجزة معتمدا على ثالثة مبادئ توجه تفكريه (بين
املباديء هي:
 )1إن قيمة املوجودات الفكرية تتجاوز قيمة املوجودات امللموسة بعدة
)2
)3

وهذه

مرات.
رأس املال الفكري هو املادة اخلام اليت تتولد منها النتائج املالية.
يتكون رأس املال الفكري من رأس مال بشري ورأس مال هيكلي.
إن استعراض الفكر املرتبط مبوضوع رأس املال الفكري؛ يكشف عن

التداخل الشديد هلذه املفاهيم ،إىل احلد الذي جيعل من الصعب حتديد تعريف
منهجي لرأس املال الفكري.
فقد عُرف رأس املال الفكري من قبل ستاير ( )1990أبنه "القدرة
العقلية اليت متثل الثروة احلقيقية للشركات اليت مل يتابعها احملاسبون مثلما يتابعون
وبني إدفانسون ( )1991أن رأس املال الفكري
النقد واملوجودات وغريها"ّ .
يتمثل "ابملوجودات الفكرية اليت تتجاوز قيمتها قيمة املوجودات األخرى اليت
تظهر يف امليزانية العمومية ،وتتكون هذه املوجودات الفكرية من نوعني بشري:

هو مصدر االبتكار والتجديد وهيكلي وهو املساند للبشري مثل نظم
املعلومات وقنوات السوق وعالقات العمالء" .أما هاميل وهيني ( )1994فنظرا
أنّه "قدرة متفردة تتفوق هبا املنظمة على منافسيها وتتحقق من تكامل مهارات
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خمتلفة ،تسهم يف زايدة القيمة املقدمة للمشرتين ،وهي مصدر من مصادر امليزة
التنافسية".
وعرفه ستيوارت ( )1997أبنه "املادة الفكرية اليت تتكون من املعرفة،
املعلومات ،امللكية الفكرية ،واخلربة ،واليت ميكن أن تستخدم يف صنع الثروة".
أما بووين ( )1998فأعتربه "الذكاء اخلام اململوك من قبل جمموعة أشخاص
يعملون يف املنظمة والذي يسهم يف جناح هذه املنظمة وتقليل أو إلغاء النتائج
غري املقبولة" .ويرى ستيوارت ( )1999أبنه "املعرفة اخلارجة إىل حيز التطبيق
ومستثمرة لصاحل املنظمة ،ألن املعرفة تُعد مبثابة أسلحة تنافسية يف عصران

هذا" .وعرفه كارب (" )2003على أنه عملية حمددة واليت تتحكم إبجراء
األعمال يف املنظمة من امللكية الفكرية ،العمليات الفكرية ،ومواردها البشرية
من جوانب اإلدارة واملوظفني وعالقاهتم ،واليت تشمل العالمة التجاريــة" .أما
كونج ( )2010فقد أشار إىل رأس املال الفكري من حيث املوارد التنظيمية
املتعلقة خبلق الثروة من خالل االستثمار يف املعرفة ،املعلومات ،امللكية الفكرية
واخلربة (الزعيب.)2013،
ميكن القول أ ّن :رأس املال الفكري هو جمموعة من العاملني ميتلكون

قدرات عقلية ،عناصرها (معرفة ،مهارة ،خربة ،قيم) ميكن توظيفها واستثمارها
يف زايدة املسامهات الفكرية ،لتحسن أداء عمليات املنظمة ،و تطوير مساحة
إبداعاهتا ،بشكل حيقق هلا عالقات فاعلة مع مجيع األطراف املتعاملة معها,
وجيعل فرق قيمتها السوقية الدفرتية كبريا.
وقد الحظ الباحث ،إن موضوع رأس املال الفكري حديث العهد وما
زال الغموض واجلدل والنقاش يكتنفه وعلى هذا األساس فمن الطبيعي جدا أن
ال جند مفهوما حمددا ومتفقا عليه هلذا املصطلح ,كما أنه مفهوم حركي غري
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اثبت ،إذ أوضحت األدبيات املتخصصة وجود أكثر من مفهوم ورأي ووجهة
نظر حوله .كما أنه ال يوجد اتفاق بني الباحثني على تعريف واحد شامل هلذا
املفهوم ،ويرجع ذلك إىل عدة أسباب:
 )1إنه مفهوم متعدد األبعاد ،تلتقي فيه عالقات مكثفة قائمة على املعرفة
املنظمة ،وعلى الكفاءات املتخصصة ،مع قدرة كامنة على التنمية
)2

وتوليد القيمة (السويدي.)2006:
تنوع اجتاها ت الباحثني يف دراساهتم لرأس املال الفكري ،فمنهم قد
تعامل معه على أنه إدارة للمعرفة وقيمة مضافة للمنظمة ،مركزا على
املوجودات الفكرية غري امللموسة اليت حتدد القيمة السوقية للمنظمة،.
ومنهم من أهتم مبكوانته وأساليب قياسه ،وكيفية استخدامه وتعظيم
قيمته .ومنهم من اهتم بتقييم أثر رأس املال الفكري على أداء
منظمات األعمال وقدراهتا التنافسية يف ظل االقتصاد القائم على

)3

املعرفة (السامرائي.)2013،
اختالف الباحثني حول مكوانت رأس املال الفكري ،فمنهم حدده
بعنصرين أساسيني ،مها رأس املال البشري ،ورأس املال البنيوي،
ومنهم أشار أبنه يتضمن ثالثة عناصر أساسية ،هي :رأس املال
البشري ،ورأس املال اهليكلي ورأس املال من العمالء ،ومن حدده أبنه
حمصلة التفاعل بني أربعة عناصر هي :رأس املال البشري ،ورأس املال
اهليكلي ،ورأس املال من العمالء ورأس املال املوردين
(السامرائي.)2013،
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خصائص رأس املال الفكري
إنه جمموعة من األفراد الذين يتمتعون بقدرات معرفية وتنظيمية متيزهم عن
شرتط توافر
غريهم من العاملني ،يتوزعون على ضمن اهليكل التنظيمي ،ال يُ َ
شهادات أكادميية (العنزي. )118:2001،ولتأكيد ذلك بشكل أكثر وضوحا
يعتربون مبثابة رأس مال
سيتم يف هذه الفقرة تناول خصائص األفراد الذين َ
فكري .وبغية حتديد خصائص من يتصف برأس املال الفكري بشكل علمي،
فقد مت الرجوع إىل قوائم اخلصائص الشخصية للمتميزين كما يف اجلدول التايل:
جدول ( )1خصائص رأس املال الفكري وتقسيماته
املصادر

الداعمة

الطويل،
1981

العنزي،
2001

ذايب
وآخرون،

املمارسات

الصفات

يتوزع رأس املال الفكري على املستوايت
املستوى
السرتاتيجية كافة (الشاملة ،األعمال،
االسرتاتيجي
الوظيفية ،التشغيلية) بنسب متباينة.
رأس املال الفكري يعمل ضمن اهلياكل
نوعية اهليكل
التنظيمية املرنة.
يركز رأس املال الفكري على استخدام
الرمسية
الرمسية بشكل منخفض جدا.

اخلصائص

التنظيمية

1995

كذا
ستيورات،
1997

يبتعد رأس املال الفكري عن امليل
صوب املركزية اإلدارية بشكل كبري.
ليس ابلضرورة أن يكون رأس املال
الفكري حاصال على شهادة أكادميية ،التحصيل
بل الضرورة تكمن يف مواصلة تعليمهم األكادميي
املنظمي وتدريبهم اإلثرائي.
املركزية

املهنية
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املصادر

الداعمة

املمارسات

الصفات

اخلصائص

يتميز رأس املال الفكري مبهارات عالية
صاحل،
1999
ومتنوعة.
يتصف رأس املال الفكري خبربات
العنزي
اخلربة
 117:2001متقدمة.
Davis
مييل رأس املال الفكري إىل حتمل
1996
املخاطرة
السلوكية
املخاطرة يف بدء العمل بدرجة كبرية.
والشخصية
حيبذ رأس املال الفكري التعامل مع
الدايين،
الال أتكد
1996
املوضوعات اليت تتسم ابلال أتكد.
يبادر رأس املال الفكري بتقدمي األفكار
جواد،
املبادرة
1995
واملقرتحات البناءة.
Davis,
حيسم رأس املال الفكري القرارات بدون
1996
احلسم
تردد إىل حد كبري.
يتسم رأس املال الفكري مبستوى ذكاء
الذكاء
متوسط فما فوق.
يبدي رأس املال الفكري قدرة على
حداد
احلدس
احلدس والتبصر
والسرور،
1999
يستفيد رأس املال الفكري من خربات االنفتاح على
اخلربة
اآلخرين.
يتميز رأس املال الفكري مبثابرة عالية يف
املثابرة
العمل.
املصدر( :املفرجي ،صاحل ،رأس املال الفكري طرق قياسه وأساليب احملافظة عليه:
)27:2003
املهارة
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أمهية رأس املال الفكري:
جل وعالّ لإلنسان ،
أتيت أمهية رأس املال الفكري من األمهية الىت منحها هللا ّ
وذلك جبعله خليفة يف األرض ألجل عمارهتا ،مث من كونه أكثر املوجودات
قيمة يف القرن احلادي والعشرين يف ظل اقتصاد يطلق عليه (االقتصاد املعريف)،
ألنه ميثل قوى علمية قادرة على حتويل املعرفة واألصول غري امللموسة إىل آليات
يف خلق ثروة حقيقية وقيمة مضافة ( حاردان  .)32: 2016 ،وميكن تصور رأس
املال الفكري ابعتباره استثمارا تُب َذل من أجله كل الطاقات ليساعد على خلق
الثروة وزايدة القيمة على املستوى السرتاتيجي كونه مادة خاما غري قابلة
للنضوب ،يقوى ويتزايد ابالستخدام ،لدرجة أن البعض يشبه رأس املال
الفكري ابلذهب غري املستخرج ،وهذا يؤكد على ضرورة السعي الدؤوب
للتنقيب عنه (حاردان  .)32: 2016 ،لذلك يتمتع رأس املال الفكري أبمهية كبرية
ميكن بلورهتا ابلنقاط اآلتية:
أ) يعد الركن األساس للمؤسسات يف عامل اليوم؛ ألنه املوجودات اليت متثل
القوة اخلفية لضمان بقاء املؤسسة .مثال على ذلك شركة انيك لألحذية؛
وهي ال تصنع األحذية بل يقتصر عملها على البحث والتطوير ووضع
التصاميم والتسويق وتقدمي اخلدمات املعرفية اليت حتقق
مبيعات لكل مستخدم.
ب) يعد رأس املال الفكري يف املنظمة مبثابة ميزة تنافسية :وهذا ما دعا
"جريومي أدانس :مدير التعلم بشركة "شل" النفطية ابلقول( :حنن ملتزمون
()334

ألف دوالر

ألن نصبح منظمة متعلمة ،ونعتقد أن امليزة التنافسية تكمن يف قابلية
املستخدمني على التعلم بشكل أسرع) .ويف هذا اإلطار فإن منظمة
"جيميين" االستشارية املتخصصة إبعادة هندسة حمطات توليد الكهرابء؛
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تقضي مدة ثالثة إىل ستة أشهر يف االستشارات ،ألهنا تؤمن أن املشاركة
يف رأس املال الفكري يعد ميزة تنافسية.
ث) إنه كنز مدفون حيتاج إىل التنقيب عنه ،واستخراجه للوجود ،وأحد أساليب
استخراجه هو نشر املعرفة.
ج) وهو مصدر توليد ثروة للمنظمة واألفراد وتطويرها .حيث إن املصرف
الكندي للتجارة ( )CIBCاستنتج إن املوجودات (غري امللموسة) مثل
برامج املعرفة يف شركة مايكرو سوفت؛ تكون أفضل يف جمازفة االئتمان من
املوجودات (امللموسة) مثل (أبنية التسوق يف تكساس) .وأن رأس املال
الفكري قادر على توليد ثروة خيالية ،من خالل قدرته على تسجيل
براءات االخرتاع ،وهذا ما أكدته حبوث مؤمتر إدارة رأس املال الفكري
( )ICMالذي عقد يف حزيران  2000بنيويورك (عجالن.)2008،
أبعاد رأس املال الفكري

وجد الباحث من خالل األدبيات أن هناك تباين يف توجهات الباحثني حنو
حتديد األبعاد ،حبسب فهم وإدراك كل ابحث ملفهوم رأس املال الفكري.

وميكن اعتماد األبعاد املوضحة يف اجلدول اآليت:
جدول ( )2أبعاد رأس املال الفكري من خالل الدراسات
م

1

الباحث والسنة اسم الدراسة
حسني،
عبدالستار
()2005

دراسة حتليلية لرأس املال الفكري
وطرق قياسه يف منظمات
األعمال

االبعاد
استقطاب املواهب البشرية،
إغناء رأس املال البشري،
احملافظة على العاملني
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املتميزين ،إجياد بيئة التعلم

2

3

4

املفرجي
صاحل)2006( ،

و

العبدهللا ،انصر
رأفت (د ،ت)
و

الروسان،
العجلوين
()2010

5

6

أبو الغنم ،خالد
()2012

بدوي ،عفاف

()2012

االستقطاب ،التنشيط،
دراسة حتليل معطيات العالقة
االرتباطية بني نظام املوارد البشرية احملافظة ،الصناعة ،االهتمام
ابلزابئن .
و رأس املال الفكري
أثر رأس املال الفكري على زايدة استقطاب رأس املال
االنتاجية يف املنظمات الصناعية الفكري ،التنشيط ،احملافظة،
الصناعة ،االهتمام ابلزابئن.
االستقطاب ،التنشيط،
أثر رأس املال الفكري على
احملافظة  ،الصناعة ،
اإلبداع يف املصارف االردنية:
االهتمام ابلزابئن .
دراسة ميدانية
أثر تنمية رأس املال الفكري يف
االستقطاب  ،التنشيط ،
فاعلية نظم املعلومات
احملافظة  ،الصناعة ،
االسرتاتيجية شركات الصناعات
االهتمام ابلزابئن .
الغذائية يف جدة.
االستقطاب ،التنشيط،
رؤية اسرتاتيجية لرأس املال
احملافظة  ،الصناعة ،
الفكري ودوره يف حتقيق امليزة
االهتمام ابلعمالء .
التنافسية :دراسة ميدانية

املصدر  :إعداد الباحث ابإلطالع

غلى دراسة حاردان 2014

هكذا اتفقت جمموعة من الباحثني على تلك األبعاد ،فقد اتفق جلنايب
وآخرون )2006( ،أن أبعاد رأس املال الفكري تتمثل يف استقطاب رأس املال
الفكري ،الذي يعكس اجلهود اليت تبذهلا املنظمة يف البحث والتقصي عن
األفراد ذوي القدرات واخلربات واملهارات العالية ،إضافة لتوفري بيئة جاذبة
للكفاءات تليب احتياجاهتم االقتصادية واالجتماعية (أبو الغنم .)2012،ومتثل
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قدرة املنظمة على البحث عن اخلربات املتقدمة واملهارات النادرة وجذهبا للعمل
فيها ،من خالل معايري الكفاءة واجلدارة (عجالن.)2008،
وحبسب املفرجي وصاحل )2006( ،فإن عملية استقطاب رأس املال
الفكري تشمل عمليات البحث عن اخلربات املتقدمة وفق الية واضحة وحمددة،
وجذب املهارات التقنية والتكنولوجية املتقدمة ،إىل جانب تصميم نظام
معلومات يسهل مهمة اجلذب واالستقطاب.
َّ
إن السياسات واملمارسات اليت تتخذها املنظمة لتكوين رأس مال
فكري خاص هبا ،يتم عرب إتباع عدد من اإلجراءات املنهجية مثل :املؤمترات
والربامج والدورات التدريبة وبرامج تنمية العالقات االجتماعية بني أفراد التنظيم؛
مبا يساعد على خلق نسيج معريف خاص ابملنظمة يكون مبثابة ميزة تنافسية
للمنظمة دون غريها (أبو الغنم .)2012،ميكن املنظمة من زايدة رصيدها املعريف
من خالل تعزيز القدرات وتنمية العالقات بني األفراد للتعاون يف حل
املشكالت املعقدة (عجالن .)2008،وتتضمن هذه العملية وتتضمن هذه
العملية؛ تعزيز قدرات األفراد العاملني ،وضع برامج تنمية العالقات اإلنسانية يف
حميط العمل ،خلق التعاون بني األفراد على التعلم املشرتك ونشره بني جمموعة
احملرتفني (املفرجي

وصاحل.)2006 ،

تنشيط رأس املال الفكري

يتم من خالل جمموعة من السياسات واإلجراءات اليت تتبناها املنظمة ،مبا

متتلكه من وسائل وأساليب تساعد على تنمية وتطوير القدرات الفكـرية
واملعرفية املوجودة لـدى العاملني فيها ،مبا ميكنهم من مـواكبـة املتغريات املتالحقة
يف بيئة العمل عرب حتفيز ق ـوى االبتـكار واإلبـداع لديهم (احلرحوش .)2003،إذ
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ميكن للمنظمة إنعاش اإلبداع واالبتكار لدى العاملني فيها

(عجالن)2008،

ابتباع أساليب تتضمن :طريقة عصف األفكار للعاملني إلاثرة القدرة اإلبداعية
لديهم ،وتكوين مجاعات احلماس اليت متثل جمموعات نشيطة حتب التحدي
واالجنازات العالية يف العمل ،وتشجيع نظام جلمع آراء العاملني ومقرتحاهتم
التطويرية ،ومناقشة إجراءات العمل بشكل دوري (املفرجي وصاحل.)2006،
يشري مفهوم احملافظة على رأس املال الفكري إىل جممل السياسات
واإلجراءات اإلدارية اليت تتخذها املنظمة ،بغية احلفاظ على خمزوهنا املعريف من
املهارات واخلربات واملعارف ضمن عدد من األساليب والوسائل ،من أبرزها
التدريب والتحفيز املادي واملعنوي والتعلم التنظيمي وتنمية العالقات
االجتماعية بني أفراد التنظيم .وتعين قدرة املنظمة على االهتمام ابلطاقات
املعرفية والنجوم الالمعة من العاملني القادرين على إنتاج أفكار جديدة أو
تطوير أفكار قدمية ختدم املنظمة (عجالن .)2008،وتتممن املنظمة من احملافظة
على رأس املال الفكري من خالل :التدريب والتطوير املستمرين ،احلفز املادي
واالبتكاري ،تقليل فرص االغرتاب التنظيمي ،وأخريا التقدم والتطور الوظيفي
للمتميزين (املفرجي وصاحل.)2006 ،
يعكس بعد االهتمام ابلعمالء الوسائل واألساليب اليت تتبناها
املنظمة ،لتنمية وتطوير ما متتلكه من رأس مال العالقات ،من خالل االهتمام
آبراء العمالء وتطلعاهتم ومقرتحاهتم وأخذها بعني االعتبار ،عند تصميم
وحتديث اخلطط الدراسية ،واملناهج التعليمية ،وطرق التدريس ،ومصادر التعلم
املختلفة مبا يتناسب مع جامعات العامل الرصينة ،لكي ينعكس ذلك على
خمرجات اجلامعة (أبو الغنم  .)2012،وتتم عملية االهتمام ابلعمالء إبجراء
العمليات الآلتية :توفري قاعدة بياانت مركزية للطلبة ،وآلية تسهل القبول
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والتسجيل .والرتكيز على نوافذ اخلدمة املشرتكة ملنع االرابك احلاصل عند
التسجيل .ومنح املزااي اإلضافية للعمالء مثل خدمات االنرتنيت ،صاالت
الرايضة ،االشرتاك بقواعد البياانت العاملية.
مكوانت رأس املال الفكري:
إن حتديد مكوانت رأس املال الفكري يساهم يف قياسه وتقييمه،
فالتعرف على مكوانت رأس املال الفكري ميثل أحد العناصر الرئيسية الالزمة
للتعرف على مصادر ومسببات خلق القيمة يف املنظمات بشكل أكثر حتديدا
(السعيد .)2008،لذا يستعرض الباحث التصنيفات اليت تناولت مكوانت رأس
املال الفكري وهي:
التصنيف األول لـ ( :)Bontisيرى أن رأس املال الفكري يتكون من
عنصرين أساسيني مها :رأس املال البشري .ورأس املال اهليكلي.
التصنيف الثاين لـ ( :)Seveibyيرى أنه يتكون من ثالثة عناصر :رأس املال
البشري .ورأس املال اهليكلي .ورأس مال العمالء.والتصنيف الثالث لـ
يرى أن رأس املال الفكري يتكون من أربعة عناصر هي :رأس املال البشري.
ورأس املال العمليات .ورأس املال العمالء .ورأس املال اإلبداع.
(:)Astd

ويرى الباحث بعد استعراض التصنيفات السابقة أنْه مييل إىل تبين
التصنيف الثاين ،ابعتباره أكثر استخداما من قبل الدراسات مثل السامرائي
( ،)2013ولكونه يركيز على العناصر األساسية اليت هلا أتثري متبادل وهي :رأس
املال البشري ،ورأس املال اهليكلي ،ورأس مال العمالء .حيث تتكامل وتتفاعل
هذه العناصر من أجل زايدة فاعلية رأس املال الفكري للمنظمة.
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رأس املال الفكري يف املنظور اإلسالمي
خص هللا تعاىل العنصر البشري ابإلهتمام ومبا فضله به عن سائر الكائنات،
ّ
ت مهمته األساسية العبادة والبناء وتعمري األرض ،نظرا ملا به من مميزات
فكان ْ
متكنه من العمل املتقن لتحقيق التقدم والتنمية والسعي لتطوير الذات.
فاإلستثمار يف رأس املال الفكري يف اإلسالم يقوم على أسس تدور حول
اإلنسان يف حد ذاته ،ابعتباره اهلدف الرئيسي لعمليات االستثمار وبراجمه
املختلفة وليس اهلدف الرئيسي هو اإلستفادة من قدراته ومهاراته فقط.
املتمعن يف كتاب هللا جيد أ ّن أمهية رأس املال الفكري تنطلق ابتداء من
أمهية موقع أصحاب العقول واأللباب يف القرآن الكرمي ،حني ذُكِرت هااتن

الكلمتان يف ( )61آية موزعة يف ( )43سورة كرمية شكلت نسبة ( )%38من
جمموع سور القرآن الكرمي البالغ عددها ( )114سورة .وهي نسبة كبرية تشري إىل
أمهية الدور الذي يؤديه ذوو األلباب والعقول ،وحجم املسؤولية امللقاة عليهم
إزاء الدنيا والدين .ففي املنظور اإلسالمي ،يرى الباحث أن الرؤية اإلسالمية
دائما أكثر مشولية ،وأوسع معىن من كافة النظرايت اليت وضعت من قبل البشر،
أخذت عليها مآخذ كثرية مع مرور الزمن ،وتبقى الرؤية اإلسالمية صاحلة
واليت
ْ

لكل زمن ومكان ،ويتجلى احلكمة يف ذلك أهنا انبعة من القرآن الكرمي.
جل وعالّ
وأتيت أمهية رأس املال الفكري من األمهية اليت منحها هللا ّ
لإلنسان ،وذلك جبعله خليفة يف األرض ألجل عمارهتا ،وهو أكثر املوجودات
قيمة يف األرض حىت يف ظل اقتصاد يطلق عليه (االقتصاد املعريف) ،ألنه ميثل
قوى علمية قادرة على حتويل املعرفة واألصول غري امللموسة إىل آليات يف خلق
ثروة حقيقية وقيمة مضافة.
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وعند النظر يف الثروة واالستدامة يف املنظور اإلسالمي ،جند أن الدين
اإلسالمي احلنيف اشتمل على فيض من اآلايت الكرميات ،واألحاديث النبوية
الشريفة ،اليت تعكس أبعاد املوضوع املتنوعة بشكل مباشر أو غري مباشر يف
دالالت واضحة ،من هذه الدالالت:
أ .حمدودية املوارد يف األرض :وهذه حقيقة يؤكدها قول املوىل عز وجل:
ند َان َخَزائِنُهُ َوَما نـُنَِّزلُهُ إِالَّ بَِق َدر َّم ْعلُوم﴾ (احلجر،
﴿ َوإِن ِّمن َش ْيء إِالَّ ِع َ
اآلية.)21
ب .ضرورة احملافظة على املوارد واحليلولة دون فسادها واستنزافها نظرا حملدوديتها
وكوهنا قابلة للنفاذ ،وهذا واجب ديين يف الدين اإلسالمي ،وذلك مصداقا
ض بـع َد إِص ِ
ِ
الحها﴾ (األعراف :اآلية
لقوله تعاىلَ ﴿ :وال تـُ ْفس ُدوا ِيف ْاأل َْر ِ َ ْ ْ
.)56
ت .إدارة املوارد واستغالهلا برشد وعقالنية :يعد مبدأ االعتدال والوسيط أحد
املبادئ الرئيسة اليت تقوم عليها سلوك اإلنسان املسلم وذلك استجابة لقوله
عز وجل ﴿ والَّ ِذين إِ َذا أَنْـ َف ُقوا َمل يس ِرفُوا وَمل يـ ْقرتوا وَكا َن ب ِ
ك قَـ َواما﴾
ني َذل َ
ْ ُ ْ َ ْ َ ُُ َ َ ْ َ
َ َ
(الفرقان :اآلية .)67
هبذا الوضوح اندت اآلايت القرآنية الكرمية ابلتنمية املستدامة قبل ما
يقارب  14قرن ونصف ،حيث جاءت آايت واضحة وحمددة تتحدث عن
حمدودية املوارد واحملافظة عليها ونبذ التبذير ابإلضافة إىل أن املوارد مسؤولية
وملكية اجلميع.
يقر أبن
فالناظر إىل اتريخ احلضارة اإلسالمية ال جيد مناصا إال أن َّ
احلضارة اإلسالمية كانت أغىن احلضارات إبداعا ،وأخصبها فكرا وعطاء ألهنا
استطاعت أن تصهر يف بوتقتها كل العناصر البشرية واألعراق واألجناس يف
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بوتقة واحدة هي اإلسالم .حني وضع شروطا لإلبداع الفكري ،يرى ضرورة
توافرها يف أي عمل حىت يكون إبداعيا من وجهة إسالمية (أهل )2012،وهذه
الشروط هي:
أ .الغاية تدرك ابلوسيلة الشرعية ،والغاية ال تربر الوسيلة.
ب .اإلبداع يكون يف كل أمر ال يتعارض مع اإلسالم.
ت .اإلبداع يكون يف معرفتنا ابخلالق عز وجل.
ث .اإلبداع يكون يف كل ما يزيد يف توضيح اإلسالم وانتشاره.
واحلضارة اإلسالمية مليئة ابملبدعني الذين أسهموا إسهاما كبريا يف
كافة اجملاالت املختلفة نورد بعض من علماء هذه األمة أمثال ابن سينا وابن
اهليثم والغزايل والرازي والعطاس وغريهم سواء من القدامى أو احملدثني ،ويرى
الباحث أن التفسري اإلسالمي كان أكثر مشوال من كثري من النظرايت اليت
تناولت تفسري اإلبداع.
رأس املال الفكري يف اجلامعات

تشري الدراسات إىل أن املفوضية األوربية تدعم استخدام منهج رأس املال
الفكري ،وتشجع اإلفصاح عنه يف اجلامعات .ففي شهر ديسمرب عام  2004مت
تعيني فريق رفيع املستوى من خرباء البحوث وأوصت مبجموعة من التدابري
لتحفيز املنظمات أبن تقدم تقريرا عن أصوهلا غري امللموسة املتمثلة برأس املال
الفكري ،وقد اهتم فريق اخلرباء بعالقة هذه املنظمات مع اجلامعات ،وحاجة
اجلامعات إىل تقدمي بياانت عن رأس ماهلا الفكري .إذ إن رأس املال الفكري
هو اليد اخلفية لالقتصاد القائم على املعرفة .وكان من الضروري نشر هذه
التوصيات ألجل التحفيز وجعل منظمات البحث والتطوير أكثر وضوحا يف
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دول االحتاد األوريب؛ لغرض تعزيز انتشار رأس املال الفكري يف اجلامعات
ومراكز البحث وتكنولوجيا املعلومات ،كإطار عمل وكسياسة عامة (املفوضية
األوروبية .)2006 ،إىل حانب دعم ومتويل البحوث للتعامل مع التجديد ،الن
البحوث والدراسات تقدم مسامهات قيمة وقدرة على التنافس ،وتشكل جاذبية
لتطلعات معظم الطلبة واألكادميني ،ألن التنافس يزداد يوما بعد يوم .ويذكر
الربيعي )14 :2013( ،النتيجة الواضحة لتقرير ريكارديس الذي أشار إىل:
أ) جيب تشجيع اجلامعات واملؤسسات ملعرفة مزاايها ،سواء ابلنسبة
ملدخالت اإلدارة وعالقاهتا مع اجملتمع ،وإعداد التقارير عن إدارة .IC
ب) وكاالت التعليم للدراسات العليا ينبغي عليها تدريب الدراسات العليا
وإدارة املوجودات غري امللموسة وحتديد وتوفري االتصاالت للطالب.
ت) ينبغي لوكاالت التمويل الوفاء مبتطلبات رأس املال الفكري  ،ICوالقيام
بذلك يتم من خالل زايدة الدعم والتمويل وليس تقليص أو تقييد امليزانية.
ث) أما دوافع االهتمام برأس املال الفكري يف مستوى اجلامعات ،فقد ذكر
فهمي ( )2013أ ّن أسباب االهتمام برأس املال الفكري داخل اجلامعات
يتنوع ما بني:
ج) مواجهة املنافسة الشرسة بني مؤسسات التعليم العايل على املستوى
القومي ،وعلى املستوى اإلقليمي والدويل .فكل جامعة تسعى بكل قوة
الستغالل كل ما لديها يف حتقيق مكانة تنافسية الئقة داخليا وإقليميا
ودوليا .وإ ّن تداعيات اإلعالانت املتتالية عن وضع اجلامعات العربية بني
أفضل  500أو
بعض معايريها.

1000

جامعة عاملية ليست ببعيدة عنا مع حتفظنا على
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ح) سعي غالبية املؤسسات اجلامعية إىل تعظيم عوائدها االقتصادية .حيث أن
االجتاهات احلديثة يف إدارة املؤسسات اجلامعية جعلت من حتقيق االكتفاء
االقتصادي أحد األهداف املهمة .فاجلامعات احلكومية واألهلية ما تزال
وستظل على املدى املنظور مؤسسات غري هادفة للربح ،إال إن هذا ال
جيب أن يتعارض مع سعي تلك املؤسسات لتحقيق عوائد اقتصادية؛
متكنها من تقليل حجم الدعم املطلوب من احلكومات ويساعدها على
متويل عملية االرتقاء مبا تقدمه من خدمات تعليمية وحبثية.
تقدير رأس املال الفكري يف اجلامعات

تشري أغلب الدراسات إىل بروز احلاجة للقياس الدقيق للقدرات احملتملة لرأس
املال الفكري يف مؤسسات التعليم العايل ،إذ إن حتليل رأس املال الفكري
حتديدا يف اجلامعات ميتد بشكل أكثر إىل تقييم إمكانية مسامهته يف اجملتمع

)روجاس ولورداي ،)2007،فهي عملية استعراض ملبادرات إدارة رأس املال
الفكري يف اجلامعات احلكومية ،وتقدمي املساعدة يف عملية تطوير قدرة هذه
اجلامعات على حتديد أساليب قياس وإدارة أصوهلا غري امللموسة ،واحلاجة إىل
تطوير مناذج إلدارة واملعرفة ورأس املال الفكري ،وحتقيق األهداف اإلسرتاتيجية
للجامعات .وهذا هو اهلدف األمسى ملواجهة التحدايت والصعوابت اليت
تواجهها هذه اجلامعات .ومن أبراز هذه التحدايت هي املنافسة مع اجلامعات
األخرى وتزايد مستوى تدويل التعليم وتنفيذ البحوث والدراسات آبليات
جديدة ،كذلك تطلعات أصحاب املصاحل وزايدة الطلب على الشفافية
واملساءلة فيما يتعلق ابلنتائج واملزااي اليت حتصل عليها اجلامعات من احلكومة
(الربيعي.)2013،
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يؤكد "سانتشيز و إيلني" على أمهية تقدمي بياانت عن األصول غري
امللموسة يف اجلامعات ،ومعاهد صناعة البحوث اليت جتعل اجلامعات أكثر
قابلية ومرونة وتنافسية مع نظرياهتا .كما أهنا تسلط الضوء على عدد غري قليل
من حاالت اإلفصاح لرأس املال الفكري واالبتكارات اليت تسجل يف مراكز
البحوث ومعاهد إدارة املعرفة .على سبيل املثال َّ
فإن مؤسسات علمية مثل:
جامعة "فالنسيا البوليتكنيك" ،اجمللس االسباين للبحوث ،ومعهد التكنولوجيا
لفنزويال .لقد وضحت هذه املراكز العلمية منوذجها اخلاص الذي يعتمد
الشفافية والكشف الطوعي إلدارة املؤشرات ،وتقييم للتحدايت اليت من املمكن
أن تواجه الكشف عن مؤشراهتا ،وإهنا تعترب الكشف عن النتائج يف غاية
األمهية ،حيث ال توجد حواجز بشأن قائمة املؤشرات هلا (et al., 2007
 .(Sanchezإن النجاح الشامل لرأس املال الفكري يف اجلامعات؛ يعتمد على
تطوير نظرية ومنهجية متفق عليها مبؤشرات ومتطلبات نظم ،وإدارة وحتليل
للبياانت اليت تنشر بشفافية .وهذا هو بداية قصة جناح سانشيز وآخرون
( )Sanchez and Elena,2006: 6استنادا إىل ما عملت به اجلامعات احلكومية
النمساوية حينما قررت يف عام  2007أن يكون اإلفصاح عن رأس املال الفكري
يف مجيع اجلامعات إلزاميا.
َّ
إن معظم اجلامعات تسعى إىل حتديد نوعية وكمية أداء اهليئة التدريسية
فيها ،وحتديد القابليات واإلمكانيات اليت ميتلكها كل منهم ومدى احتياجاهتم
إىل التطويرُّ .
ويعد األداء من أهم االعتبارات متارسها إدارة املوارد البشرية ،فعن
طريق قياس األداء والتقومي تتمكن اجلامعة من احلكم على دقة السياسات
والربامج اليت تعتمدها ،سواء كانت سياسات استقطاب وسياسات تدريب
وتطوير ومتابعة لثروهتا احلقيقية من رأس ماهلا الفكري (الربيعي.)2013،
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أهداف رأس املال الفكري يف اجلامعات
ما متتلكه اجلامعات من رأس مال فكري ،حيقق هلا القيمة املادية والربح والدعم،
إذ تت مثل أهداف إدارة رأس املال الفكري ابجلامعات يف حتقيق عائد من هذه
االستثمارات مع مراعاة العائد االجتماعي للتعليم اجلامعي  ،حتقيق فعالية
التكلفة اجلامعية أي حتقيق أعلى عائد لألموال املنفقة  ،ربط التكلفة ابملكاسب
لكل منتج أو خدمة جامعية ،التوسع ابالستقرار يف إيرادات اجلامعةمن خالل
التسويق اجلامعي ،مواجهة املنافسة اخلارجية والداخلية ،حتسني املركز التنافسي
للجامعة ،إن إدارة رأس املال الفكري تسمح ابستخدام أكثر فعالية وكفاءة
للموارد املختلفة على حنو متزايد ،تساعد يف احلفاظ على رأس املال الفكري
املتنوع وحتسينه ،تساعد على ضمان جذب الكفاءات وتوفري البدائل مللء
األماكن الشاغرة ،وتساعد املنظمة يف التحضري إلعادة اهليكلة والتوسع يف رأس
ماهلا الفكري (عبدالقادر.)13 :2016 ،
رأس املال الفكري يف التدريس
َّ
إن تطوير املناهج التعليمية ،عملية ذات أبعاد خمتلفة وتكمن الدوافع األساسية
لل تطوير إىل التغريات مستمرة يف اجملتمع تقتضي استجابة املناهج إليها بصورة
مباشرة وحامسة ،حبكم ما هو مطلوب من التعليم اجلامعي من إسهام يف خدمة
اجملتمع .ولتحقيق هذا التطور ال ب ّد من االهتمام ابلطالب وإاتحة الفرص له

ملمارسة حرية االختيار ،مثل إختيار الكلية والتخصص واملقررات وإختيار
موضوع حبثه ..إخل .إذ كثريا ما يتم جتاهل قدرات الطالب و مواهبه و رغباته
بعيدا عن اإلبتكار .لذلك ال بد من تطوير عمل األستاذ اجلامعي إلبراز دور
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الطالب يف هذه العملية كونه العنصر األهم ،ومبكن لألستاذ االستفادة من رأي
الطلبة يف تدريسه ،لتقومي عمله .ويشعر طلبته أبمهية آرائهم ومالحظاهتم
(نسيمة.)2013،
فعلى رأس املال الفكري أن ينمي لدى الطالب مهارات التعامل مع
املستقبل ،كمهارات التنبؤ ابألحداث قبل وقوعها ،و مهارات التشارك ،اليت
تؤدي إىل فهم واضح مشرتك وفعال للمشكالت ،من خالل التعاون والتعاطف
والتحاور .وهناك مهارات اقتحام اجملهول اليت تتمخض عن تدريب املتعلم على
حل املشكالت ،وألعاب احملاكاة ،واخليال العلمي ،والربط بني املعارف العامة و
املهارات الفنية ،واملزاوجة بني اخلربة الشخصية العملية واألكادميية .فاملعارف
رغم أمهيتها سوف تصبح قدمية ،أما مهارات التفكري فهي متكننا من إكتساب
املعرفة واستبداهلا بغض النظر عن املكان و الزمان (الرويس.)21 :2004،
جهود اجلامعات يف إدارة رأس املال الفكري

حدد عساف
املال الفكري وتنميته:

()2017

األمور اليت يتوجب أن هتتم هبا اجلامعات إلدارة رأس

أ .إعداد اخلطط السرتاتيجية والتشغيلية ابلتوافق مع املعرفة العلمية والتطورات
التقنية يف جماالت التعليم والتأهيل والتدريب وتنمية املوارد البشرية،
وتوظيف ما توصلت إليه املؤسسة من دراسات علمية وحبوث تطبيقية
لتطوير األداء.
ب .استقطاب أفضل املواهب البشرية ،يف عملية االختيار واالختبار وتوظيف
العاملني اجلدد.
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ت .إغناء رأس املال البشري ،وتشجيع العاملني على االنضمام لربامج التدريب
وتشارك املعرفة واكتساهبا.
ث .احملافظة على العاملني املتميزين ،حبيث توفر نظم اإلدارة عدم الفريط
ابملتميزين واملبدعني.
ج .إجياد بيئة متميزة حتول دون استقطاب املؤسسات الرتبوية املنافسة املعرفية
لعقول العاملني لديها.
ح .بناء قدرات تنافسية واكتساب مميزات متكنها من املنافسة مع مؤسسات
أخرى.
اخلامتة
يشري مفهوم احملافظة على رأس املال الفكري إىل جممل السياسات واإلجراءات
اإلدارية اليت تتخذها املنظمة ،بغية احلفاظ على خمزوهنا املعريف من املهارات
واخلربات واملعارف ضمن عدد من األساليب والوسائل ،من أبرزها التدريب
والتحفيز املادي واملعنوي والتعلم التنظيمي وتنمية العالقات االجتماعية بني
أفراد التنظيم .وهناك امجاع عاملي حول حمورية التعليم يف خلق االبداع اجملتمعي،
القادر على زايدة االنتاجية وحتسني فرص العمل ورفع املستوى النوعي حلياة
اجملتمع .فعائد التعليم يتجاوز املردود املادي املباشر الذي جينيه املتعلم ،ليصل
إىل مجيع أفراد اجملتمع من خالل االستفادة من تطبيقاته العملية املتنوعة اليت ال
ميكن حصرها يف جيل معني أو حدود دولة معينة .بذلك يؤثر التعليم إجيااب
على خصائص اجملتمع املعريف.
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