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   : الملخص
على املنافسة وحتقيق النجاح، ؤسسات أصبح ينظر إىل رأس املال الفكري باعتباره ممثال حقيقيا لقدرة امل لقد   

وهذا بعد حتول االقتصاد إىل اقتصاد قائم على املعرفة، فرأس املال الفكري هو األصل اجلديد وهو أحدث عوامل 
أمهية من عوامل اإلنتاج التقليدية األخرى كالعمل  اإلنتاج الذي يعرتف به كمورد أساسي إلنشاء الثروة بل واألكثر

  .ورأس املال واملواد األولية
رأس املال الفكري دورا مهما يف دعم امليزة التنافسية املستدامة، وحتقيق الكفاءة والفعالية التنظيمية ويلعب    

  .املؤسسات مبختلف أنواعها وجناح
دف هذه الدراسة إىل التعرف على دور رأس    ية للمؤسسات الصغرية املال الفكري يف حتقيق امليزة التنافس و

  .واملتوسطة
 

Abstract : 
 
   Intellectual capital is being viewed as the real representative 
concerning the ability of any company to compete or to make success 
especially after the gradual economic change to the economy based on 
knowledge. So Intellectual capital becomes the new basis and the 
most modern production’s factor which regard it as the essential 
resource to the erection of fortune even more important than the 
traditional factor of production such as : work, capital and raw 
materials. 
   Intellectual capital plays important role to support sustained 
competitive advantage and achieve organizational efficiency , 
effectiveness , and organizational success. 
   This study aims to study the role of Intellectual capital in achieving 
the competitive advantage. 
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   : مقدمةـال
االت ومن أمهها جماالت األعمال واالقتصاد، حيث أصبحت     يشهد القرن احلايل تطورات هائلة يف خمتلف ا

و اقتصاد املعرفة، هذا متثل حتد كبري ملنظمات األعمال، ومن أبرز هذه التطورات ظاهرة العوملة والتحول حن
تعد فيه األرض واليد العاملة ورأس املال املوارد األساسية بل ظهر عنصر رابع أصبح يعترب املورد االقتصاد الذي مل 

األهم لالقتصاد واملتمثل يف املعرفة  باعتبارها نوع جديد من رأس املال القائم على املعرفة واخلربة، وهو رأس املال 
  .د ويتطور باستمرارالفكري الذي يتجد

فرأس املال الفكري يوفر للمنظمة جماال لتحقيق التميز ويعزز موقعها التنافسي وبالتايل جيب على املنظمات أن    
  .تعمل على حتقيق امليزة التنافسية من خالل االهتمام برأس املال الفكري

مع إبراز  مكوناته ومؤشرات قياسه وسنحاول من خالل هذه املداخلة التعرف على رأس املال الفكري وأهم   
   : ، هلذا حاولنا طرح اإلشكالية التاليةأمهيته يف حتقيق امليزة التنافسية للمنظمة

  "  ؟ للمؤسسات الصغرية واملتوسطةكيف يساهم رأس املال الفكري يف حتقيق امليزة التنافسية "    
  : من خاللوذلك    
  مفهوم رأس املال الفكريبيان . 
 رأس املال الفكريومؤشرات قياس وتقييم مكونات م بيان أه .  
 للمؤسسات الصغرية واملتوسطة بيان العالقة بني رأس املال الفكري وامليزة التنافسية.  
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تم بأصوهلا املا    واألموال فقط، ولكنها  دية املتمثلة يف املباين واآلالتيف ظل االقتصاد اجلديد مل تعد املنظمات 
تم بنفس القدر أو بقدر أكرب بأصوهلا غري املادية واملتمثلة يف رأس املال الفكري واليت تعد ثروة حقيقية أصب حت 

  .للمنظمة ومصدر تعتمد عليه يف بقائها ومنافستها يف السوق
I. مفهوم رأس المال الفكري)  Intellectual Capital ( :  

ات بداية من فرتة الثمانينات حيث أكد املديرون واألكادمييون لقد بدا االهتمام برأس املال الفكري يف املنظم   
واالستشاريون على مستوى العامل أن األصول غري املادية يف املنظمة ـ أي رأس املال الفكري ـ تعترب حمددا أساسيا 

ات اليابانية ملا حتققه املنظمة من أرباح، فعلى سبيل املثال يف اليابان أشارت نتائج بعض الدراسات لبعض املنظم
على أن الفرق بني مستويات أداء هذه املنظمات هو اختالفها يف مقدار ما متلكه من أصول غري مادية،وىف بداية 
التسعينات ظهرت بعض الكتابات اليت تناقش فكرة رأس املال الفكري للمنظمة وهو الذي حيقق النجاح والرحبية 

األصول الرئيسة للعديد من املنظمات يف ميدان إنتاج  للمنظمة، حيث أشار الكثري من الباحثني إىل أن
التكنولوجيا العالية ال تتمثل يف األصول املادية فقط ولكن يف مهارات أفرادها ويف الرتاكم الفكري واملعريف الذي 

  1 .متتلكه هذه املنظمات
األصول غري املادية، األصول لرأس املال الفكري العديد من املصطلحات املرادفة اليت تشري إىل نفس املعىن ك   

املعنوية، رأس املال املعريف، األصول املعرفية، األصول الفكرية، واملوجودات املعرفية، ومن أهم تعاريف رأس املال 
   : الفكري جند

  تعريف توماس ستيوارت )T. Stewart  ( الذي يعرفه بأنه املادة املعرفية الفكرية ، املعلومات ، امللكية
 2.اخلربة اليت ميكن وضعها يف االستخدام لتنشئ الثروة الفكرية ، 

 تعريف ادفينسون) Edvinsson (  رأس املال الفكري هو مضامني املعرفة، اخلربات العملية، التكنولوجيا
 3.التنظيمية، وعالقات الزبائن واملهارات املهنية املقدمة والضرورية للمنافسة يف السوق

 ا العاملون واليت كما يعرف رأس املال الفكري بأ نه جمموعة من القدرات املعرفية والتنظيمية اليت يتمتع 
متكنهم من إنتاج األفكار اجلديدة أو تطوير أفكار قدمية تسمح للمنظمة بتوسيع حصتها السوقية وتعظيم 

ا  4.نقاط قو
املهارات والقدرات اليت وبصفة عامة ميكن أن نعرف رأس املال الفكري بأنه املعرفة واملعلومات واخلربات و    

  .تساهم يف حتقيق أهداف املنظمة بكفاءة أعلى و حتقق هلا ميزة تنافسية
وقبل الفراغ من مفهوم رأس املال الفكري واالنتقال إىل مكوناته نعرج على أوجه االختالف بينه وبني رأس املال    

يفيد يف إدارة وتقييم وقياس رأس املال الفكري يف ، انطالقا من حقيقة أن هذا التمييز س)املادي أو املايل(التقليدي
   :5املنظمة واجلدول التايل يبني أوجه االختالف بني االثنني
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  أوجه االختالف بين رأس المال الفكري ورأس المال التقليدي :01 الجدول رقم
  رأس المال الفكري   رأس المال التقليدي  البيانات 

  أثريي غري ملموس وغري منظور -  ومنظور ملموس  –مادي  -  السمة األساسية 
  يف رؤوس األفراد  -  داخل املنظمة -  الموقع

  العمال ذوي املعارف واملهارات -  املعدات واألدوات أو األموال -  النموذج الممثل
  يزيد باالستعمال -  ينقص ويستهلك باالستعمال -  االستعمال 

  قيمة  -  تكلفة  -  المحتوى
  عمال ومهنيو املعرفة -  اليد ويون  العمال -  األفراد 
  قيمة تبادل عند االستعمال  -  قيمة استعمال وقيمة تبادل  -  القيمة 
  نوعي  -  كمي   -  كمي/نوعي

II. مكونات رأس المال الفكري :  
   : من أمهها ما يلي  لقد قدمت مناذج عديدة ملكونات رأس املال الفكري   
 منوذج) Skandia Naviagtor (  كة التأمني السويديةاخلاص بشر) Skandia ( الذي طوره ادفينسون

والذي تضمن مخس جمموعات من املكونات، األوىل تتعلق )  Edvinsson and Malone( ومالون 
ن رأس املال الفكري وهي رأس املال البشري، رأس املال الزبوين ، رأس  ّ باجلوانب املالية واألربعة األخرى تكو

  :6 ل العملية حبيثمال اإلبتكاري ، و رأس ما
 رأس املال اهليكلي+ رأس املال البشري = رأس املال الفكري     

Intellectual Capital = Human Capital + Structural Capital 
  رأس املال التنظيمي+ رأس املال الزبوين = رأس املال اهليكلي 

Structural Capital = Customer Capital + Organizational Capital   
  رأس مال العملية+ رأس املال اإلبتكاري = رأس املال التنظيمي 

Organizational Capital = Innovation Capital + process capital  
  األصول غري امللموسة+امللكية الفكرية = رأس املال اإلبتكاري 

Innovation Capital = Intellectual Property + Intangible Assets   
   :Skandia Naviagtor ( 7 (كل التايل يبني مكونات رأس املال الفكري حسب منوذج والش   
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  لمكونات رأس المال الفكري ) Skandia Naviagtor (نموذج  : 01الشكل رقم
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 منوذج) Intangible Asset Monitor ( مرقاب األصول غري امللموسة الذي قدمه )Karl-Erik 
 Sveiby ( أس املال الفكري الالملموس إىل أصول اهليكل الداخلي ،اهليكل اخلارجي الذي يقسم أصول ر

  :8 ،والبشري ،واجلدول التايل يوضح املكونات الفرعية هلذه األصول
  ) sveiby (مكونات األصول الفرعية لرأس المال الفكري حسب :02 الجدول رقم

  
  المكونات  نوع رأس المال

ت مع الزبائن، الشركاء ، املوردون واملستثمرون التحالفات والعالقا  الهيكل الخارجي
  .اإلسرتاتيجيون ، اجلماعة احمللية ، وما يتعلق بالتميز والسمعة 

القدرات ، املعارف ، املهارات ، اخلربات الفردية واجلماعية ، قدرات حل   الهيكل البشري
  .املشكالت اليت تبقى لدى األفراد يف املنظمة 

ة والعمليات اليت حتقق الرافعة التنافسية ،وما يتعلق بتكنولوجيا األنظم  الهيكل الداخلي
املعلومات ،النماذج لكيفية القيام باألعمال ،والقواعد البيانات ، الوثائق 

  .،حقوق النشر ، واملعرفة املرمزة األخرى 
 
  ولعل النموذج الذي قدمه توماس ستيوارت )T. Stewart  (لفكري يف والذي حيدد مكونات رأس املال ا

ثالث فئات هي رأس املال اهليكلي ، رأس املال البشري ، ورأس املال الزبوين، هو األكثر شيوعا واستخداما 
  :9  ألنه يتضمن املكونات األساسية لرأس املال الفكري ،والشكل التايل يبني هذه املكونات الثالث

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 القیمة السوقیة للمنظمة

 رأس المال الفكري رأس المال المالي

 رأس المال الزبوني رأس المال الهیكلي رأس المال البشري

 العقود
 الوالء

 العالقات

 األنظمة
 البراءات

د البیاناتقواع  

 األفراد 
 الفرق
 القیادة

القیمة السوقیة للمنظمة  : 02الشكل رقم
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   : الفكري املتفق عليهاوفيما يلي بعض املفاهيم ألهم مكونات رأس املال 
   : ) Structural Capital( رأس المال الهيكلي . 1.2

ا يف هياكل وأنظمة وإجراءات املنظمة، فهو ميثل      يصنع رأس املال  اهليكلي املعرفة الصرحية اليت يتم االحتفاظ 
  .كل القيم اليت تبقى يف املنظمة عندما تطفئ األضواء فيها يف آخر يوم العمل 

إىل رأس املال اهليكلي بالقول أنه كل األشياء اليت تدعم رأس )  M.W. McElroy( ويشري ماك إيلروي    
م، وألن رأس املال اهليكلي  املال البشري ولكنه يبقى يف املنظمة عندما يرتك األفراد منظمتهم ويذهبون إىل بيو

وخربات األفراد ليتحول إىل قواعد بيانات، املرمزة فإنه ميثل ما ينضح من معارف  –بوصفه املعرفة الصرحية 
  10.إجراءات وأدلة عمل وبرجميات تظل يف املنظمة

   : ) Human Capital( رأس المال البشري . 2.2
يتمثل رأمسال البشري يف املعرفة الضمنية و اخلربات و املهارات املوجودة يف داخل عقول املوظفني، و هو ميثل    

  11.ليس ملكا هلامورد دخل للمنظمة و لكنه 
وميكن متييز رأس املال البشري عن رأس املال اهليكلي من خالل أن رأس املال البشري يتزايد باالستخدام ومييل    

  .للتوليد الذايت خبالف رأس املال اهليكلي الذي تتقادم معرفته الصرحية املتمثلة يف أنظمته وقواعده وإجراءاته 
   :  ) Customer Capital( رأس المال الزبوني . 3.2

   12.رأس املال الزبوين يف قيمة عالقة املؤسسة مع زبائنها ويتمثل   
III. قياس رأس المال الفكري : 
مثة جهود عظيمة يتم بذهلا سواء على الصعيد األكادميي أو على صعيد األعمال من اجل تطوير مقاييس    

ظمات، ومن أهم هذه املقاييس واملؤشرات ما ومؤشرات معول عليها يف قياس وتقييم رأس املال الفكري يف املن
    : يلي
    13القيمة السوقية والقيمة الدفترية للمنظمة .1
لقد اقرتحت القيمة السوقية من قبل الباحثني كأساس من أجل تقييم رأس املال الفكري الذي ميكن حسابه     

  :كما يلي 
  

دنانري فإن قيمة  10دنانري وقيمته احلالية يف السوق هي  5فإذا كان سعر سهم املنظمة عند االكتتاب مثال    
   5=  5 – 10= رأس املال الفكري 

  : ومن أهم االعرتاضات على هذه الطريقة ما يلي    
 ية وليس من السهل حتديد أن بعض املنظمات ال تتعامل مع أسواق األوراق املالية وبالتايل ليس هلا قيمة سوق

  . رأس ماهلا الفكري 
  إن استخدام أسعار األسهم يف السوق املالية كأساس حلساب القيمة السوقية للمنظمة لتحديد رأمساهلا

 . الفكري ليس عمليا بسبب تذبذب أسعار األسهم صعودا أو هبوطا 

القیمة الدفتریة للمنظمة -القیمة السوقیة للمنظمة = رأس المال الفكري   
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 ال الفكري فقط بل هناك العديد من العوامل إن الفرق بني القيمة السوقية والدفرتية ال ميكن أن تعزى لرأس امل
 .الداخلية واخلارجية اليت تولد هذا الفرق 

  :نظرية القيمة المضافة للمعرفة  .2
ا ذات أمهية كبرية يف اقتصاد املعرفة     فهي تسمح للمديرين واملستثمرين ، هذه النظرية متجذرة يف الصناعة كما أ

  .املال الفكري للمنظمة يف العمليات اجلوهرية بلغة العوائد اليت تولدها أن حيللوا أداء األصول املعرفية ورأس 
تتمثل يف النسب اليت تقارن بني بيانات السعر والتكلفة )  KVA( إن نتائج حتليل القيمة املضافة للمعرفة    

التايل يوضح هذه املشتقة من التدفقات النقدية للعمليات اجلارية باالعتماد على املعرفة يف املنظمة، والشكل 
ا األساسية    :14  النظرية وافرتاضا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    : األصول غير الملموسة اقبةنموذج مر  .3
مدخل غري نقدي لقياس األصول غري امللموسة )  Karl-Erik  Sveiby( يعترب هذا النموذج الذي قدمه   

   : 15يف املنظمة يف ضوء أربعة معايري أساسية هي
 النمو. 
 االبتكار. 
 فاءةالك .  
 االستقرار. 

IV. رأس المال الفكري والميزة التنافسية :   
واالستجابة  ،املرونة، اجلودة العالية، سرعة التسليم، ملعروفة مثل كلفة اإلنتاج املنخفضةإن املزايا التنافسية ا   

-Core )قدرات جوهرية ها من خالل قيام املنظمات ببناء للتغريات والتكيف معها واليت ميكن حتقيق

 االفتراضات األساسیة للقیمة المضافة للمعرفة:  03الشكل رقم

 عملیة المعرفة 
 المخرجات المدخالت

y x 

  : فتراضات األساسیة اال
  . لیس هناك قیمة مضافة )  x   =y(إن كانت  – 1
  .المعرفة المطلوبة لصنع التغییر  بمقدار التعبیر الذي یقاس دالةالقیمة هي  – 2
  . وهكذا فإن قیمة دالة التغییر هي مقدار المعرفة المطلوبة لصنع التغییر  -  3
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Competence )  مستندة إىل قدرة املنظمة يف التعليم املشرتك ال سيما تنسيق املهارات اإلنتاجية والتنظيمية
هذه املزايا التنافسية مل تعد كافية لوحدها يف الوقت احلاضر،  ،وتكامل تقنيات اإلنتاج املستخدمةوكذلك حتسني 

فاإلبداع وتقدمي منتجات تشكل رة املنظمة املعرفية، على أساس قدأضيفت إليها مزايا تنافسية جديدة قائمة بل 
  .نظمات املعرفية يف الوقت احلايلسلسلة متعاقبة لتطور تكنولوجي متكامل أصبحت مسة امل

 ،يف املنظمات الفكريال املالبحث والتطوير وتشكيل رأس احلديث يف اإلنفاق واالستثمار على إن االجتاه    
على تقدمي م مستند إىل معرفة واسعة وقادرة خلق إبداع تكنولوجي عا خرية علىاأليهدف إىل زيادة قدرة هذه 

دعم وإبداع لعدد كبري من املنتجات واخلدمات اليت ميكن أن تطور يف ظل هذه املظلة املعرفية العامة، وميثل هذا 
أو تطوير منتجات األمر خروج عن قواعد العمل السابقة واليت تتمثل يف إنفاق استثماري متقطع لغرض حتسني 

  16.منفردة أو يف أحسن األحوال بعض من منتجات كسلسلة مرتابطة
ا ختتفي أو تزول     وإذا كانت امليزات التنافسية يف اإلطار القدمي ميكن أن تستنسخ وتقلد من قبل اآلخرين أو أ

ندة إىل املعرفة ورأس املال ملستسريعًا حبكم وجود منافسني أقوياء ومتابعني لعمل املنظمة فإن امليزات التنافسية ا
خصائص رأس املال الفكري واملتمثلة يف عدم جتسيد ي ميكن أن خترج من إطار هذه اإلشكالية حبكم كر فال

كون املعرفة اليت تستند إليها متثل خصائص إسرتاتيجية للمنظمة ال ميكن وسرعة الزوال والتزايد باالستعمال، ول
  .تقليدها بسهولة من قبل اآلخرين

وتشري أدبيات اإلدارة اإلسرتاتيجية إىل أن املورد لكي يصبح إسرتاتيجيًا جيب أن تتوفر فيه خصائص معينة    
    : منها
  ً   .أن يكون املورد مثينا
 أن يتسم بالندرة.  
 ال ميكن تقليده بسهولة.  
 ال ميكن إحالل بديل حمله.  

ورد املعريف مدى انطباق هذه اخلصائص على املوعند تأمل هذه اخلصائص سيتبادر للذهن تساؤل حول كيفية و    
يتجلى يف أن املعرفة ستؤدي إىل حتسني يف العمليات  عريفميكن القول أن قيمة ومثن املورد امل أو رأس املال الفكري،

ومن جهة أخرى هذه ميزة تنافسية ليست بالقليلة، ة من البقاء منافسة لآلخرين و ظمواملنتجات وبذلك متكن املن
ا حاصل تراكم خربات العاملني ومعرففإن كو  ا مبنية على تهم التطبيقية و ن املعرفة نادرة فهذا أمر مرتبط بكو أل

وبالنسبة خلاصية عدم التقليد بسهولة فإن املعرفة يف لنفس املنظمة وليس ملنظمة أخرى،  اخلربات الذاتية السابقة
ا املميزة واليت ال  ا وهلا بصما العاملني  فرتة زمنية ومشاركة جمموعاتتكتسب إال عرب أي منظمة هي خاصة 

م لذلك فهم خمتلفون عن سا و مرتبط أما ما خيص عدم قابلية اإلحالل فه ئر املنظمات األخرى،وتقاسم خربا
  . التداؤب بني العاملني الذي ال ميكن نسخه وإحالله حمل املعرفة السابقة و بالقدرة املميزة للمجموعات
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املال الفكري ميثل ميزة تنافسية حرجة للمنظمات احلديثة ودعامة أساسية لبقائها وازدهارها  ولكون رأس   
وتطورها فإن األمر يتطلب من إدارة املوارد البشرية أو من جلان متخصصة يف هذه اإلدارة متابعة الكوادر املعرفية 

ا كمهارات وخربات متقدمة تستفيد منها ا واستقطا   .املنظمة بشكل كبري والنادرة لغرض جذ
كما أن األمر ال يتوقف عند هذا احلد بل على إدارة املوارد البشرية أن تكون قادرة على زيادة رصيدها املعريف    

 موعاتمن خالل هذا االستقطاب اجلديد ومبا يساهم بتطوير وإنعاش عمليات االبتكار واإلبداع باستمرار يف جم
فكار وتوليدها ونقلها متجسدة مبنتجات متطورة حتاكي رغبات الزبائن عمل تتبع أساليب إبداعية لعصف األ

م يف سوق شديدة املنافسة   17.وحاجا
كذلك فإن احملافظة على القوة املعرفية للمنشأة واحلرص على دجمها بالنسيج الثقايف للمنظمة ميثل قدرات    

ا ا يف السوق العاملية ومتطلبا علوم أن هذا ليس بالعمل السهل على إدارة املوارد ومن امل. تنافسية ال يستهان 
اليت متيزه عن غريه من  فكريالبشرية يف املنظمة وإن حرصت عليه وذلك للخصائص الفريدة للمعرفة ورأس املال ال

  .األصول أو املوارد يف املنشأة
لتحقيق امليزة  بات مجة لغرض تشكيل رأس املال الفكريومع كل ما يواجه املنظمة من إشكاالت وصعو    

 مقدمتها فإن املنظمات الرائدة حاولت التغلب على هذه الصعوبات بطرق وأساليب متعددة يأيت يفالتنافسية، 
 ي موضوعًا حرجًا وإسرتاتيجيًا يستحوذ على اهتمام خاص من قبل اإلدارة العليا يف املنظمةكر فاعتبار رأس املال ال

س كفاءة االستثمار يف رأس املال الفكري باعتباره استثمار ذو ، وطورت بعض املنظمات مقاييس خاصة لقيا
  .على امليزة التنافسية للمنظمة مردود بعيد األمد وذو تأثري مشويل
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   : خاتمةـال
أدركت اإلدارة املعاصرة طبيعة التحوالت اليت غريت من واقع نظام األعمال، وتفهمت شدة املنافسة وتأثريات    

املتسارعة التطور يف تغيري مواقف املنظمات، ومن أهم هذه التحوالت االهتمام املتزايد باألصول املعرفية يف  التقنية
حتديد القيمة احلقيقية للمنظمات، األمر الذي جعل رأس املال الفكري من أهم املوارد لإلدارة املعاصرة لتحقيق 

   : لصة على النحو التايلأهداف املنظمات، وعليه ميكن توضيح أهم النتائج املستخ
  ميثل رأس املال الفكري قيمة املنظمة املمثلة يف األصول غري امللموسة، ويعترب رأس املال الفكري أكثر أمهية من

 .رأس املال املايل وباقي عناصر اإلنتاج األخرى
 ال الزبوينرأس املال البشري، رأس املال اهليكلي، ورأس امل : من أهم مكونات رأس املال الفكري جند. 
  ،من أهم مؤشرات قياس وتقييم رأس املال الفكري يف املنظمات جند القيمة السوقية والقيمة الدفرتية للمنظمة

 . نظرية القيمة املضافة للمعرفة، ومنوذج مرقاب األصول غري امللموسة
 ميزة التنافسية، أصبح ميثل رأس املال الفكري يف ظل االقتصاد اجلديد القائم على املعرفة أهم مصدر لل

 .واألصل األكثر قيمة، وعامل اإلنتاج األكثر أمهية
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