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  -:    عالقت راس املال الفكري ببعض التحدياث االداريت  املعاصرة  - 

يرتبط  مفهوم راس المال الفكري بعدد من المفاهيم والمداخل االدارية المعاصرة ، 
امتداد لمجهود العممية لتطوير المداخل االدارية التي اذا يشكل هذا المفهوم 

ادارة راس المال الفكري او مدخل تستهدف تحسين اداء المنظمات كما يشكل مدخل 
غير ممموسة ( الوسيمة االكثر قدرة عمى ادارة االصول الغير المحسوسة  او ) ال

عادة تنظيم هيكمة  ،تحقيق اهداف المنظمات  مثل الجودة وخفض التكاليف وا 
ولقد اصبح راس المال الفكري يمثل محورًا عمميات التطوير االنشطة و العمميات ، 
وفيما يمي سوف نبين عالقة راس المال الفكري ببعض  ، في المنظمات المعاصرة

 . االدارية المعاصرةالمداخل 

 (Total Quality management)عالقة راس المال الفكري بالجودة الشاممة  -0

ان المنظمات المعاصرة تعتمد مداخل عدة في تطوير بناها وهياكل انشططتها لتحقطق 
قدرًا من التكييف مع بيئتها ، ويمكنها من تحقيق اهدافها التي يشكل كل مطن جطودة 

،  ويعطد الميطزة التنافسطية جطزءًا ال يتجطز ات العمطالء ، وتحقيطقالمنتج ، وتحقيق رغب
مدخال لتطوير المنظمات وتعظيم قطدرتها فطي راس المال الفكري والجودة الشاممة كل 

 الجودة الشاممة (كينمو Kinlow,ويعرف )عالم متغير سريع التحول والتغيير 
ين فطي المنظمطة االستراتيجية التي تستند الطى تضطافر الجهطود جميطع العطامم بأنها)  

 . (ألغراض تحسين مستوى الجودة 
والجطودة الشطاممة ، ال تشطكل بطدائل في حال العالقة بطين راس المطال الفكطري انها  أال

فيما بينها هما اداة لتططوير المنظمطة ، ألنهمطا فطي الواقطع مفهومطان متجانسطان الطى 
دارته وتنميتطه هطو اعظطم مطداخل  حد بعيد ، فاهتمام المنظمات براس المال الفكري وا 

فططي الفكططر االداري المعاصططر ، ألنططه يعبططر احططد اوجهططه عططن جططودة تحقيططق الجططودة 
االستثمار الموجه لراس المطال الفكطري وتحويمطه الطى قيمطة مضطافة لممنظمطة وتراعطي 
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معهطططا حيطططث يأخطططذ التكييطططف  وتفصطططيالتهم المتغيطططرة والتكيطططفالعالقطططات مطططع العمطططالء 
مجطططاالت عديطططدة تشطططمل السياسطططات والبنطططى والثقافطططات التنظيميطططة كمطططا ان االنشططططة 

 القياسية ومعايير الجودة منبثقة من ابداعات وابتكارات راس المال الفكري .
 دارة الجودة الشاممة  : ما هي اوجه العالقة بين راس المال الفكري وا 

دارة الجططودة فتطبيقططات ان هنالططك عالقططة تبادليططة   -0 بططين كططل راس المططال الفكططري وا 
 ورفطع ادارة الجودة الشاممة تعتمد عمى قيمة راس المال الفكري حيث يمكطن تدعيمطه

 . قيمته من خالل تطبيق ادارة الجودة الشاممة  
ان كفاءة راس المال البشري يكون من خالل االدارة واالستثمار الكفوء وتنمية   -9

 والمهارات البشرية .المعارف 
دارة تزداد قيمة راس اله  -3 يكمي بزيادة التشكيالت الخاصة بفرق العمل الفعالطة وا 

 المعمومات وأساليب الرقابة والتخطيط وتصميم نمذجة العمميات .
تزداد قيمة راس المال الفكري الزبطائني بتطوفير بطرامج تدريبيطة متنوعطة وأسطاليب   -4

مططى المهططارات واألسططاليب الكميططة لموصططول الططى جططودة تحضططيرية جماعيططة مسططتندة ع
   . رضا الزبون الخارجيالمخرجات التي تحقق 

 
   (Knowledge managementعالقة راس المال الفكري بإدارة المعرفة )  -9

ادارة المعرفططه  هططي ظططاهرة حديثططه ومعقططدة بططدا االهتمططام بهططا والسططعي لتطويرهططا فططي 
عمى ادارة المعرفه هي المسؤلة عن تنظيم ومالحظطة اواسط التسعينيات والذي يؤكد 

 ج راس المال الفكري والبحث عنه .انتا
انها عممية تنظيمية متكاممة من اجل توجيه نشاطات الشطركة ) ةوتعرف ادارة المعرف

لمحصططول عمططى المعرفططه وخزنهططا ومشططاركتها وتطويرهططا واسططتخدامها مططن قبططل االفططراد 
  ( المنظمة والجماعات من اجل تحقيق اهداف
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انهططا الجهططود المبذولططة مططن المططديرين لغططرض تنظططيم )  وتعططرف ايضططا ادارة المعرفططة
وبناء راس مال المنظمة من المطوارد المعموماتيطة او يمكطن ان نسطميه بطط راس المطال 

 (  الفكري الذي تمتمكه المنظمة
تعططاني مططن مشططاكل  سططايكو(شططركة  )مثططل ( ان احططدى الشططركاتmillerوبططين ميمططر)

وتسططعى جيجططاد حمططول لهططا تسططاهم فططي تقميططل كمططف راس التسططويق واجنتططاج لتضططمن 
 91( عالمططا مططنهم 091بقطاء منتجاتهططا فططي االسططواق ، لططذا دعطت الططى مططؤتمر ضططم )

مططن اجططل ايجططاد حمططول لهططا واسططتطاع  الشططركة ، وطرحططت الشططركة عمططيهم مططن خططارج 
شططاكل الشططركة بسططب روح التحططدي الططذي هططؤالء العممططاء بعططد ايططام مططن النقططاش حططل م

عميهم وساهم مساهمة فاعمة في تعاونهم فكريا من خطالل اسطتخراج طرحته الشركة 
 معارفهم الفنية واستثمارها جيجاد الحمول .

دارةتجسططد العالقططة بططين راس المططال الفكططري  وكمططا المعرفططه فططي قيططام ادارة المعرفططه  وا 
طبيقهطططا مباشطططرة لكسططب الريطططادة وتحقيطططق باسططتثمار معطيطططات راس المطططال الفكططري وت

امططا اذا لططم تحقططق هططذ  العالقططة ،  التفططوق التنافسططي وغمططق االبططواب بوجططه المنافسططين
 . عكسيةفستكون النتائج 

فضططال بمططا تقططدم فططان ادارة المعرفططة تططنظم عمميططات بيططع او تطبيططق وتنفيططذ بططراءات 
ستحقق المنظمات ارباحا االختراع التي تعد احد مخرجات راس المال الفكري ، بذلك 

 كبيرة من جراء ذلك ..
 (  Reengineering) (الهندرة) االدارية بالهندسة الفكري المال راس عالقة -3
الهندسططة االداريططة او الهنططدرة  او اعططادة هندسططة االعمططال مططنهج جديططد فططي الفكططر  

االدري المعاصططر يقططوم عمططى التغيططر الجططذري وطططرح االسططاليب القديمططة جانبططا واعططادة 
تصططميم العمميططات التططي تقططوم بهططا المنظمططة حتططى تقططدم سططعمة او خدمططة بالمواصططفات 

هططي البططدء مططن جديططد مططن نقطططة ان الهنططدرة  ،والخصططائص التططي يفضططمها الزبططائن 
الصططفر ولططيس اصططالح او تططرميم الوضططع القططائم او اجططراء  تغيططرات تجميميططة  كمططا ال 
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يعني ترقيق الثقوب لكي تعمل بصورة افضل ، بل يعنطي التخمطي التطام عطن إجطراءات 
العمطططل القديمطططة ، والتفكيطططر بصطططورة جديطططدة ومختمفطططة تصطططنيع المنتجطططات او تقطططديم 

)بيتططر دراكططر( الططى القططول ان الهنططدرة مفهططوم جديططد فططي االدارة والططذي دفططع  الخططدمات
 ويجب تطبيقه .

اعططادة التصططميم السططريع والجططذري لمعمميططات االداريططة )  وتعططرف الهنططدرة عمططى انهططا
االسطططتراتيجية التطططي تحقطططق قيمطططة مضطططافة الطططى جانطططب التنظطططيم والسياسطططات والبنطططى 

 .(   وزيادة االنتاجية في المنظمةالمنظمية المساندة بهدف تعظيم تدفقات العمل 
حيطث يتطمطب هطذا المطنهج الجديطد وجطود  كما ان عالقة راس المال الفكري  االندرةر 

راس مططال فكططري لططدى المنظمططات يسططتطيع التعامططل مططع متطمباتهططا يمكططن القططول ان 
 اما الثانيةقادية المبادئة تتمثل في النظرة االنت الولىالهندرة تقوم سمتين بشريتين ا

اريوهات بديمطة لخفطض فتتمثل بالتفكير االبتكاري المسطتند الطى قطدرة عمطى تخيطل سطين
تنطبق مع خصطائص راس المطال الفكطري وكطذلك تبطرز  وهاتان السمتان مراحل العمل

العالقة بطين المتغيطرين مطن خطالل متطمبطات تطبيطق الهنطدرة ، ومطن المعمطوم ان راس 
المال الفكري يميطل الطى االبتعطاد عطن الروتينيطة ويقتطرب كثيطر مطن التجديطد وتأسطيس 

يسططهل  قواعططد العمططل التعميمططات بنفسططه ويحططب التحططدي والمجازفططة فططي العمططل ، وهططذا
يسططاهم فططي نجاحهططا بكفططاءة وفاعميططة ، كططون الهنططدرة عمميططة كثيططرا تطبيططق الهنططدرة و 

تتطمططب افططراد ذوي  مسططؤوليات جسططمية مسططتمرة تمقططي عمططى ادارة المططوارد البشططرية 
مهططارات متنوعططة وقططدرات تخصصططية عاليططة مططن اجططل الططتخمص مططن االسططاليب العمططل 

 القديمة واحالل اساليب جديدة .
 
 
  


