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  -:  الفكري املال  راس  مداخل دراسة    -1

و ددق ان المدددخل يمثددل من جيددة اعددادة بندداو المعر ددة والخبددرة المتعل ددة بموضددو  مددا 
ل وقدد نظريات او مسارات منظمة متطدورة تتضدمن ادراا الباحد  ل للمعر دة والخبدرة 

خمددس مددداخل لدراسددة راس المددال الفكددري  هندداا ل(  9112العندد ي وصددال  ) اورد
 -:وهي كاألتي 

 :  المدخل الفلسفي -0

يؤكدددد هددددا المددددخل علدددا ان راس المدددال الفكدددري معندددي بدددالتنظير العلمدددي للمف دددوم 
ويركد  علدا اهدداأ واندوا   ل واأل كدارالمعر ي ل وكيفية جمد  المعلومدات والح دا ق 

مصادر المعر ة ل كما يستكشأ العالقة بين راس المال الفكري والمفداهيم او العلدوم 
 .االخرى 

 : المدخل االداركي   -9
يمثدددل هددددا المددددخل مسددداهمة علمددداو االدارة نظريدددة المنظمدددة والسدددلوا التنظيمدددي 

ال يمة االقتصادية والفكريدة ل ويعتبرونده  وينظرون الا راس المال الفكري من  واية
التدي تسداعد المنظمدات والمؤسسدات علدا الب داو من اهدم الموجدودات االسدتراتيجية 

  -: ان المدخل االداركي يعتمد علا مسارين هماوالتطور ل 
وهو مسدار المعر دة والع ليدة ويركد  علدا خلدق توسدي  معر دة :  المسار االول  -0

 .المنظمة 
هو المسار الدي يسدتند علدا المدوارد ويركد  علدا كيفيدة خلدق :  الثانيالمسار  -9

 .االرباح من مجموعات الموارد الملموسة والفكرية  ي المنظمة 
يدتم تفسددير راس المدال الفكدري مدن خددالل هددا المددخل علددا  :المددخل الشدبكي  -3

خدالل  نظريات المنظمات الشبكية والتي ترك  علدا اقتنداو وت اسدم ن دل المعر دة مدن
 .انماط وتبادل ا  ية وانسياب متداخل للموارد وخطوط اتصال تبادلية 



ي دددوم هددددا المددددخل علدددا المنظدددور االجتمددداعي :  مددددخل الممارسدددة الجماعيدددة -4
والتاريخي لدراسة المعر ة دلا من خالل ان المعر ة ملا عام للجماعدة وان دا ن لدت  

تكدددون عمليدددة التددد ام وث دددة  ومدددن خدددالل هددددا المنظدددورمدددن اجيدددال بعمليدددة ت ليديدددة 
 .للجماعة للرصيد المعر ي المتراكم 

 
وهدددي تمثدددل  دددي هددددا المددددخل نظامدددا متكدددامال للتعامدددل مددد   :المددددخل الكمدددي  -5

 . المشكالت بطرا ق عملية محددة  
 

  -:مكونات راس املال الفكري  -2

تعددددددت وتنوعددددت وج ددددات البدددداحثين  ددددي مكونددددات راس المددددال الفكددددري  نجددددد ان 
(Sveiby,1997 ) يحدد مكونات راس المال الفكري  ي ثال  مكونات وهي 
  (كفاوة العاملين ل ال يكل الداخلي ل وال يكل الخارجي ) 
اصددول السددوق ل االصددول )   ددد صددنف ا الددا (  Brooking,1997) روكددن امددا

 سددتيوارت ان  دي حدين (البنيدة التحتيدة  واصدولالبشدرية ل اصدول ملكيدة الفكريدة ل 
(Stewart.1997 ) راس المددال ال يكلددي ل ) ي سددم ا الددا ثددال  مكونددات وهددي

حيد  ان هنداا شدبه اجمدا  علدا ان (  وراس المال البشري ل وراس المال العالقات
ل  راس المدال البشدري) راس المال الفكري يتكون ويتشكل من ثال  مكونات ر يسية 

اتف ددوا علددا هددد  وان معظددم البدداحثين  (راس المددال العالقدداتيل  راس المددال ال يكلددي
 . المكونات اعال  

 
 
 



  ( Human capital)راس المال البشري   -0 
وهو عبارة عن  ليمثل راس المال البشري اهم االصول التي تمتلك ا المؤسسات 

مجموعة من الم ارات والخبرات والمعارأ الضمنية والصريحة والصفات 
والخصا ص المتعددة والمختلفة الكامنة  ي العاملين  ي جمي  المؤسسات وما 

يمتلكونه من استخدام هو مرتبطا بتوليد معر ة  جديدة ومبتكرات تساعد علا حل 
 .المشكالت وتطوير المنظمات 

هو مجمل المعارأ التي يكتسب ا اال راد من )  اس المال البشريويعرأ ايضا ر 
خالل حيات م ل وحتا اال كار التي يستخدمون ا  ي انتاج السل  و الخدمات  ي 

 .االسواق  او خارج ا 
 -: اهمية راس المال البشري

 .تراكم راس المال البشري يساعد  ي الت دم الت ني  -

 .الموارد البشرية وتطويرها يم  ي تحسين يساهم التعل -

االبتكار ل )  يادة الطاقات االنتاجية واالستثمار  ي االصول الملموسة مثل  -
 .يعمل علا ر   معدالت النمو المناسب... ( التعليم ل التدريب 

ان يكون العمال من دوي الم ارات   ي عصر صناعات الع ل البشري يتطلب -
 .العالية المتجددة 

يعتبر راس المال البشري المتواجد  ي المؤسسات التعليمية بما يتضمنه من  -
 .خبرات ومعارأ تساعد  ي حل المشكالت واتخاد ال رارات 

 

 



  (  Structural Capital)راس المال ال يكلي  -9
وهو عبارة عن المعلومات والموجودات الفكرية وبراوات االخترا  وح وق النشر 

وتجعل ا ج و ال يتج ا من هيكل ا التنظيمي ي المؤسسات التي تحصل علي ا  
ان قوة (    Bontis.et.alبونتس وآخرون ل )وعلميات ا وث ا ت ا ل وهنا يشير 

ضعأ راس المال ال يكلي بالمؤسسات تسم  ب ياس راس المال الفكري علا 
ودلا الن المؤسسات التي تمتلا راس هيكلي قوي  أن ا تمتلا  مستوى المنظمة ل

كانت المؤسسات تملا انظمة   إداث ا ة تنظيمية عالية الجودة ل والعكس صحي  
جراوات تؤثر  ي اعمال ا  ان راس المال الفكري لن يح ق نتا جه   .واهدا ه وا 

 (Relational capital) راس المال العالقات   -3
هو  براس المال ال بوني وراس المال الخارجيالعديد من المراج  يسما ايضا  ي 

يمثل قوة العالقات للمنظمات من خالل دراسة المستفيد وتحديد اوجه التعاون 
ويعمل راس المال العالقات  ي . وكسب وال ه للمنظمة  المناسب معه واالحتفاظ به

المؤسسات علا ثبات العالقات بين االدارة  ي تلا المؤسسة والعاملين من ناحية 
شكال ا من ناحية اخرى  من خدمات المستفيدينوبين   .المنظمة بكا ة انواع ا وا 

   وطرق تكوينه  ي المؤسسات  التعليمية عناصر راس المال الفكري -3
يددتم تكددوين راس المددال الفكددري بالمؤسسددات التعليميددة عددن طريددق اسددت طاب ا ضددل 
الكوادر البشرية ودلا من خالل مجموعة من االليات واإلجدراوات المحدددة والمعلندة 

االمر عند است طاب بل تضد  ل دم خطدة لتطدوير االداو وتبدادل اال كدار   يتوقأل وال
ويدرى ) والن اشات من خدالل الددورات التدريبيدة وورل العمدل واالجتماعدات الدوريدة

بان تكوين واست طاب راس المال الفكري عن طريق شراو الع ول  ( 9101العجمي 
 .من سوق العمل ومراجعة منظمات التعلم والمعر ة  



  دي ما هدي العناصدر التدي تسداعد المؤسسدات علدا تكدوين راس المدال الفكدري/ س
 . مؤسات اداخل 

صدددناعة راس المدددال الفكدددري يظ دددر  دددي قددددرة المؤسسدددة للبحددد  عدددن الخبدددرات  -0
المت دمددة والم ددارات ل ولكددن هندداا مجموعددة مددن اسددتراتيجيات صددناعة راس المددال 

سدددتراتيجية بنددداو االنسدددجة الفكريدددة  الفكدددري وهدددي اسدددتراتيجية خريطدددة المعر دددة ل وا 
 .وال يادة الدكية 

تنشيط راس المال الفكري يعبر عن قدرة المؤسسة علا  يادة رصيدها المعر ي  -9
باستمرار من خالل تع ي  ال درات وتنمية العالقات بين اال راد علا التعاون  ي حدل 

 .المشكالت 

المؤسسدددة علدددا االهتمدددام  ويتمثدددل قددددرةالمحا ظدددة علدددا راس المدددال الفكدددري  -3
بالطاقات المعر ية والنخبة المتمي ة من العداملين ال دادرين علدا انتداج ا كدار جديددة 

 .او تطوير ا كار قديمة تخدم المؤسسة هنا يكون شكل من اشكال االبدا  

االهتمددام المسددتفيدين هددو يعبددر عددن مدددى اهتمددام المؤسسددة بدد راو المسددتفيدين  -4
 ترحات ا بعين االعتبار عند انشاو بدرام  جديددة  او خددمات من خدمات ا واألخد بم

 . هو التغير جديدة او تطوير الموجود


