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ملخص:
تهدف هذه الدراسة إىل التعرف على أهم وأبرز النماذج املساتددةة يف قياذ
رأ

املااذ الفكاار  ،بذعتبااذر أن عمليااة القيااذ

ةاا التعقياااد

تتمياا بااذلك

والصااعةبة ،كمااذ جيعلااهذ واحااد ة ا أك اار العمليااذ الااي جي ا علااى املنظمااة
إعطذئهذ أولةية خذصة ،فقيذ

رأ

املذ الفكر بشكل دقيا وصايي يعا

االدار اجلياااد لا ا وبذعتباااذر أن هاااذا املةضاااة يشاااكل أك ااار التياااديذ الاااي
تةاجههذ ةنظمذ اليةم ،جذء هذه الدراسة لعرض وتةضي أهم املؤشرا الاي
ميكا ا للمنظماااة أن تساااتددةهذ يف بناااذء منةججهاااذ اخلاااذ

لقياااذ

رأ

املاااذ

الفكر .
الكلمااات املفحاةياا  :رأ

املااذ الفكاار – األصااة غ ا امللمةسااة – رأ

املذ البشر – القيمة السةقية – بطذقة األداء املتةازن.
Abstract:
This study aims to identify the most important and prominent
models used in the measurements of intellectual capital, since
1
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the measurements process is very complex and difficult; and this
what makes it one of most operations that the organization
should give a special priority, precisely and correctly the
measurement of intellectual capital means good management
considering this subject one of the most challenges facing
today’s organization, this study comes to present and clarify the
most indicators that the organization can use in the construction
of its own measuring intellectual capital model.
Keywords: Intellectual capital, Intangible assets, human
capital, market value, balanced scorecard.

مقدم :
يف ظاال ةااذ يشااهده العااذم ة ا تطااةر وتغ ا يف األفكااذر والتةجهااذ ويف ظاال
التية املشهةد يف نظم الفكر واالقتصاذد وباروز املعرفاة كمصادر ةا ةصاذدر
القااة والتقاادم ،تةجه ا املنظمااذ حنااة النظاار إىل األصااة الفكريااة علااى أنهااذ
وةصاادر رئيس ا خلل ا وتنميااة ال اارو  ،وأن االساات مذر يف هااذه

ةااةرد اسااتاتي

األصة هة وحده ة ميك أن يضم للمنظماة اكتساذ قادر تنذفساية عذلياة
وقيمة سةقية ةرتفعة ،وهاة ةاذ يفسار االهتماذم املت اياد بهاذه األصاة ةا طارف
املااديري واملساات مري وصااذنع السيذساايذ  ،ويشا ةفهااةم رأ

املااذ الفكاار

إىل جممة املةارد املعرفية والفكرية الي ميكا للمنظماة اسات مذرهذ ةا أجال
خل ال رو وتنمية قدراتهذ التنذفسية ،وهذا ةذ جيعلا جو ةكذناة خذصاة وأهمياة
بذلغة ،وتعترب عملية قيذ

رأ

املذ الفكار ةا أكارب التياديذ الاي تةاجا

ةنظمااذ اليااةم ،حي ا أن طبيعااة هااذه األصااة وعاادم وجااةد منااذج وةؤشاارا
تسذعد على قيذسهذ بشكل دقي وصيي  ،دائمذ ةذ كذن تشكل عذئقاذ أةاذم
كل حمذولة للقيذ  ،إال أن هذه العةائ وغ هذ ،م تك لتمنا املنظماذ ةا
التةج حنة قيذ
وةعهذ الك

أصةهلذ الفكرية ،وبذلتذل إدارتهذ بشكل فعذ  ،بل شا عتهذ

ة البذح ني إىل وضا مناذج وتطاةير ةؤشارا لقياذ

رأ

املاذ

الفكر وةكةنذت .
ة خال التقاديم الساذب  ،ويف ظال التةجهاذ االدارياة احلدي اة الاي تعتماد
التقييم والقيذ

كمبادأ أسذسا لاددار والتساي  ،كذنا اشاكذلية الدراساة
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كذلتذل " :ةذه أهم وأبرز النمذج واملؤشرا الي ميك استدداةهذ لقيذ
املذ الفكر ؟".

رأ

وتهااادف الدراساااة إىل التعااارف علاااى املفاااذهيم النظرياااة املتعلقاااة بااارأ

املاااذ

الفكر ومنذج قيذسا  ،وعارض أهام النماذج واملؤشارا املساتددةة يف قياذ
املذ الفكر .

رأ

ووفقااذ ملااذ يقتضااي البيا العلما ةا اتبااذ أسا

ةةضااةعية لتيديااد املاانه

امللئاام الااذ يتةافاا وأهااداف الدراسااة ،ةاا وصااف للظااذهر والكشااف عاا
ةضااذةينهذ وحتليلااهذ ،بهاادف احلصااة علااى نتااذئ قذبلااة للتعماايم ونظاارا إىل أن
اهلاادف ة ا هااذه الدراسااة هااة الةقااةف عنااد حااد الةصااف والعاارض ،ف ا ن املاانه
املنذس هة املنه الةصف .
وة أجل دراسة ةذ سب مت تقسيم الدراسة كمذ يل :
 - 1اإلطذر النظر لرأ
 - 2منذج قيذ
 - 3ةؤشرا قيذ

رأ

املذ الفكر ؛

املذ الفكر ؛
ةكةنذ رأ

املذ الفكر .

 -1اإلطذر النظر لرأ

املذ الفكر :

سااذهم ظهااةر ةفهااةم رأ

املااذ الفكاار يف التطااةرا االقتصااذدية واإلداريااة

األخ

بطريقة م تك ةعروفة ة قبل وغ ةتةقعة األةر الذ سذهم بشكل

فعذ يف ظهةر اقتصذد جديد حترك املعرفة وتشكل تةجهذت الكارب  ،وهاذا
ةذ مين رأ

املذ الفكر ةكذنة خذصة يف خريطة املفذهيم االدارية احلدي ة.

 .1-1نشأ وتطةر ةفهةم رأ

املذ الفكر :

 .1-1-1بداية الظهةر واالهتمذم بذملةارد البشرية:
بدأ االهتمذم بذلعنصر البشر يف القرن السذب عشار علاى ياد االقتصاذديني،
حي أكاد االقتصاذد  Petty Williamعلاى فكار اخاتلف نةعياة العمذلاة،
ليشكل هذا اجلهد ةبذدئ ةذ عرف الحقذ برأ

املذ البشر  ،كماذ أشاذر آدم

مسي عذم  1776يف كتذبا "ثارو األةام" إىل تاأث ةهاذرا العاذةلني يف العملياة
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االنتذجية وجةد املدرجذ  ،وطذل أن حتدد األجةر على وف ةذ يبذلا العاذةلةن
ة ا وق ا وجهااد وكلفااة لكس ا املهااذرا املطلةبااة يف أدائهاام ملهذةهم(بريطاال،
،2016

 ،)65ويف ةساااتهل العقاااد التذسا ا ةا ا القااارن التذسا ا عشااار أكاااد

االقتصذد  Alfred Marshallعلى أهمية االست مذر يف البشار بذعتباذر أن أمثا
أنةا رأ

املذ هة ةذ يسات مر يف البشار ،وجلا ملاذ يتميا با رأ

ع غ ه ة رؤو

املاذ البشار

األةةا ةا ت اياد يف ةنيناى انتذجيتا وسا ه يف نفا

اجتاذه

ةنينااى خرباتا وةهذراتا  ،وةا عاادم خضااةع لقااذنةن املنفعااة املتنذقصااة ،فاارأ
قيمت ا اال بذنتهااذء عمااره ال ا ة  ،وأن عمااره

املااذ البشاار ال يناادثر أو تتنااذق

املعنة يتيدد ة تغ ا العصر وةتطلبذت .
الفعل ا لنظريااة رأ

املااذ البشاار املعذصاار

ويف عااذم  1906ظهاار األسااذ

على ياد االقتصاذد  Irving Fisherعنادةذ أدخال رأ

املاذ البشار يف ةفهاةم

رأ
رأ

املااذ العااذم ،وعنااد نهذيااة اخلمسااينذ تةس ا  Mincerو Scultzيف نظريااة
املااذ البشاار ةا خاال اعتبااذره فئااة ةا رأ

التقليااد (العن

وصااذح،2009 ،

املااذ ةسااتقلة عا رأ

املااذ

 ،)160وكذن ا الفاات ةااذ بااني -1960

 1980املرحلااة الااي تبلااةر فيهااذ هااذا احلقاال وتطااةر فيهااذ الدراسااذ واألحبااذ
التطبيقية الي شد االنتبذه إىل العنصر البشار وضارور دراسات بةصاف رأ
ةااذ ةكمااال لااارأ

املااذ املاااذد وال يقااال أهمياااة عناا  ،وأن االنفاااذ علاااى هاااذا

الرأمسذ مم ل يف األفاراد جو اخلارب واملهاذر يعتارب اسات مذر لا ةاردوده ولاي
نفقة غذةضة(عبد الصمد،2016 ،

 ،)8كمذ ظهر يف الفت جاتهاذ العدياد

ة ا النظريااذ اخلذصااة بااذحلةاف اإلنسااذنية والقيااذد اإلداريااة وكيااف جي ا أن
تتصرف هذه القيذد ة النقذبذ واجلهذ احلكةةية(ةذن ،2015 ،

.)19

 .2-1-1تطةر املفهةم واالهتمذم بذألصة غ امللمةسة:
ةنااذ ال ااةر الصاانذعية ،وحتااى العقااد الرابا ة ا القاارن املذض ا كذنا قيمااة
النشااااذ االقتصااااذد للمنظمااااذ تعتمااااد يف املقااااذم األو علااااى أصااااةهلذ املذديااااة
(امللمةساااة) ،حيا ا كاااذن تقيااايم أداء املنظماااذ يااارتب ارتبذطاااذ كلياااذ بهاااذه
األصة  ،وقد استددة قةاعد احملذسبة التقليدية كأدا لتقييم وقياذ
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املنظمة واحلفذظ عليهذ ،وهة ةذ كذن جيعال العدياد ةا املنظماذ تعمال جذهاد
لليفذظ على ةي انية جيد وتراق ع ك ا أ تغا فيهاذ ،بذعتباذر أن حصاة
جل ياؤثر علاى القيماة الساةقية املتصاةر للمنظماة وبذلتاذل سايؤثر علاى قارارا
خمتلااف أصاايذ املصاالية .إن االعتمااذد علااى املي انيااة وةؤشااراتهذ املذليااة ،دف ا
بذملنظمذ إىل تركي كل اهتمذةهذ على ةذ متلك ة أصة ةذدياة بذعتبذرهاذ
العذةاال الرئيس ا وأحيذنًااذ العذةاال الةحيااد الااذ ميكن ا أن خيل ا ال اارو  ،األةاار
الذ جعلهذ تت ذهل أن األصة غا امللمةساة مت ال ها األخار عاذةلا ةهمًاذ يف
خل وةضذعفة ال رو .
وبعااد أن أدرك عااذم األعمااذ واالدار أهميااة املااةرد البشاار ودوره يف خلاا
ال رو  ،بدأ املنظمذ يف أوائل أربعينيذ القرن العشري تادرك أهمياة األصاة
غ امللمةسة ،أي نظر إليهاذ كال ةا Davis, Cloake, Fedde, and Horne

كأصااة هلااذ قيمااة بذلنساابة للمنظمااذ  ،كمااذ اقاات  Brundageساانة 1945
ضاارور إدرا األصااة غ ا امللمةسااة يف املمذرسااذ احملذساابية حبي ا تظهاار يف
املي انيااة العذةااة للمؤسسااة) ،(Santoso, 2011, pp.27-28بعااد جلا ويف عااذم
 1980الح ا  Hiroyukiوجااةد تبااذي يف أداء الشااركذ اليذبذنيااة ،ممااذ جعل ا
يستنت أن املةجاةدا غا امللمةساة ها األساذ

يف حتقيا عةائاد الشاركذ ،

بذعتبااااذر أنهااااذ قذبلااااة للسااااتددام املتعاااادد واملتاا ا اة  ،وتعااااةد بفةائااااد ةتعاااادد
وةت اةناة(العن

وصاذح،

 ،)160ليقاةم بعادهذ يف عاذم Karl-Erik 1986

 Svibyبنشر كتاذ بذللغاة الساةيدية عنةانا ""The Know-How Company
أوض في ضرور االهتمذم بذملةجةدا غ امللمةسة وكيفية إدارتهذ ،بذعتبذرهذ
املصدر احلقيق لبقذء املنظمة ومنةهذ(بريطل،

.)66

 .3-1-1تبلةر املفهةم ونشأ النظرية:
ة نهذية العقد ال ذة ة القرن العشري بدأ اجلهةد البي ية حة األصاة
غ امللمةسة واملةارد املعرفياة تتك اف أك ار فاأك ر ،ليت ا األةار باذل حناة
بلةر وصيذغة ةفهةم رأ

املذ الفكر  ،فف الةق الاذ قاذم فيا Thomas

 A. Stewartبنشااار ةقاااذ بعناااةان " "Brainpowerيف جملاااة  Fortuneسااانة
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 ،(Stewart, 1991, pp.1-8)1991كاذن  Ikujuro Nonakaو Hirotaka

 Takeuchiيف اليذبااذن يعماالن علااى تطااةير فكاار أن أحااد األنشااطة األسذسااية
للشاااركذ  -وإحاااد الةساااذئل الرئيساااية الاااي ختلا ا بهاااذ ال ااارو – هاااة خلا ا
املعرفة(سااتيةار ،2004 ،

 ،)14كمااذ كااذن  Karl-Erik Svibyوزةاالؤه

يف السةيد قد قذةةا بذلفعل ب جراء دراساة أسافر عا حتليال لطبيعاة رأ

املاذ

الفكر .
ويف سنة  1991قذة الشركة السةيدية  AFS Skandiaخلادةذ التاأةني
واملذليااة بتعاايني  Leif Edvinssonأو ةاادير يف العااذم لاارأ
(العن

وصذح،

 ،)161ليظهر بعد جلا ةصاطل "رأ

املااذ الفكاار
املاذ الفكار " يف

أو ةلي ا  ICلتقريرهااذ الساانة ساانة  ،(Al-Ali, 2003, p.32)1994وه ا
الساانة جاتهااذ الااي قااذم فيهااذ  Stewartبنشاار ةقااذ جديااد حااة أهميااة رأ

املااذ

الفكار للمنظماذ بةصاف أك ار األصاة قيماة للمنظماة (Stewart, 1994,

) .pp.68-74لتم اال بعااد جل ا ساانة  1997احملطااة األهاام يف تااذري تطااةر ةفهااةم
رأ

املاذ الفكار  ،ففا هاذه السانة أصادر  Stewartكتذباة " Intellectual

 "Capital: The New Wealth of Organizationsكمذ شهد سانة 1999
جهةدهذ

انعقذد الندو الدولية لرأ

املذ الفكر يف اةستدام ،والي ترك

حااة ةنذقشااة أهااداف رأ

املااذ البشاار واجتذهذتا وطرائا قيذسا وةسااتةيذت

وأبعذده وخرج الندو بعدد ة املقتحذ كذن ة أهمهذ وصف طرائا قياذ
رأ

املاااذ الفكااار وة اياااذ كااال طريقاااة وعيةبهاااذ وآلياااة اساااتعمذهلذ(بريطل،
 ،)68ليتةاىل بعد جل انعقذد الندوا واملؤمترا عرب أقطذر العذم املدتلفة.
 .2-1ةذهية رأ

املذ الفكر :

 .1-2-1تعريف رأ

املذ الفكر :

يعارف  Thomas A. Stewartرأ

املااذ الفكار "بأنا املااذد الفكريااة-

املعرفة ،املعلةةذ  ،امللكية الفكرية ،واخلرب تةض قياد االساتددام ةا أجال
خلااا ال اااارو الراحبااااة ،ألن اقتصااااذد اليااااةم خيتلااااف يف األسااااذ
األة "(العن

وصذح،

عااا اقتصااااذد

 ،)168فيمذ تش  Nermien Al-Aliإىل أن مي ال
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أو يضم "مجي املةارد ،والقدرا  ،والعلقذ  ،والشبكذ سةاء الفكرياة ة ال
املعرفااة واألفكااذر ،أو املةاقااف العذطفيااة والشدصااية ،وال قذفااة ،والقاايم ،الااي
متك املنظمة ة إنشذء وتعظيم القيمة").(Al-Ali, 2003, p.33
وير  Spenderأن رأ

املذ الفكر "يتم ل بذةتلك املنظمة خنباة ةتميا

ة العذةلني على كذفة املستةيذ وهذه الندبة هلذ القادر علاى التعذةال املارن يف
ظل نظذم إنتذج ةتطةر وهلذ القادر علاى إعاذد تركيا وتشاكيل هاذا النظاذم
االنتاااذج بطااار ةتمي "(ةنصاااةر واخلفاااذج ،2008 ،
كمااذ ياار ساايد حممااد جااذد الاار علااى أن ا "يعك ا
للعقة البشرية عذلية التمي  ،والي تعك

،)2011-210 .

كاال اجلةان ا الفكريااة

اجلةانا غا امللمةساة يف املنظماة،

وها األك ار تااأث ا وفعذلياة حنااة النماة والتقاادم والتميا العااذل ةا اجلةانا أو
األصة األخر امللمةسة"(جذد الر ،2006 ،
ة خل ةذ سب ميك القة إن رأ

.

)99

املذ الفكر مي ل جممة األصاة

الفكرية واملعرفية عذلية التمي الي متتلكهذ املنظمة ،واملعتمد على القدرا
الذهنية واحلسية لندبة ةتمي ة العذةلني ،والعلقة ةا العمالء ،وةتطلباذ
ونظم العمل ،والي ميك تةظيفهاذ واسات مذرهذ يف إنتاذ أفكاذر ونظام عمال
جديد أو تطةير أفكذر قدمية تسم للمنظمة بتيسني أدائهذ ،وتدعيم قدراتهذ
التنذفسية وتعظيم نقذ قةتهذ ،األةر الذ جيعل قيمتهذ السةقية أكرب بك
ة قيمتهذ الدفتية.
 .2-2-1أهمية رأ

املذ الفكر :

يف ربي عذم  ،2001نشر البن األملذن  Deutsche Bankإعلنذ كب ا يف
جريد وو ستي جةرنذ  ،كذن عنةان الرئيس "األفكاذر رأ
جمااارد نقةد"(ساااتيةرا ،

ةاذ والباذق

 .)498يؤكاااد هاااذا العناااةان علاااى األهمياااة البذلغاااة

واملكذنة السذةية لألفكذر بذعتبذرهذ رأ
خلل ال رو وتعظيمهذ ويستمد رأ

ةذ حقيقا للمنظماة واملصادر األو

املذ الفكر أهميت ممذ يل (Guthrie, :

)2001,p.28

 ثةر تكنةلةجيذ املعلةةذ وجمتم املعلةةذ ؛498
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 األهمية املت ايد للمعرفة واالقتصذد القذئم على املعرفة؛لألنشطة الشدصية وجمتم الشبكذ ؛

 -األمنذ املتغ

 ظهةر االبتكذر واإلبدا كميدد رئيس للقدر التنذفسية.املاذ الفكار يف املنظماة ،فقاد حققا شاركة

وتأكيدا علاى أهمياة رأ

 IBMسنة  2000أك ر ة بليةن دوالر كعةائد لرباءا االختا كمذ حققا
شااركة  Micro Systemاألةريكيااة إلنتااذ احلذساابذ أربذحااذ ت يااد علااى 6
ةليااذرا دوالر ة ا خاال  6إىل  8ةااةظفني مي لااةن رؤو
،2018

 )100وتراوح قيمة رأ

ةااذ فكريااة(خليل،

املاذ الفكار لشاركة  Microsoftةاذ

بني  67إىل  91.6بليةن دوالر ،كمذ حقق شاركة  Coca Colaأفضال تقيايم
وتةلياد لارأ

ةذهلاذ الفكار  ،إج قاذ  Strasmannاخلاب املتدصا

حبسااذ

املةجةدا غا امللمةساة ،إن هاذه الشاركة الاي تبيا املاذء والساكر وقليال ةا
الفقذعااذ  ،حتقاا ثاارو عذليااة عاا طرياا ةعرفتهااذ احلميمااة يف السااة واساام
علةتهذ الت ذرية وعلقتهذ ة ةنذفذ التةزي (العن
 .3-2-1خصذئ

رأ

إن اختلف ةفهةم رأ

املذ الفكر :
املاذ الفكار عا غا ه ةا املفاذهيم املتعلقاة بارأ

املاذ بذملنظماة ،جيعاال هلاذا املفهااةم خصاذئ
فاارأ

وصذح،

.)175

يتميا بهااذ عا غا ه ةا املفااذهيم،

املااذ الفكاار بذعتبااذره أصاال غ ا ةلمااة  ،وخلفااذ لألصااة امللمةسااة

التقليدية فهة كمذ يار  Lönnquistو Mettanenيتميا عا غا ه ةا األصاة
مبذ يل (Gogan et all, 2016, p.195) :

 غ ةرئ ؛ يااارتب ارتبذطاااااذ وثيقاااااذ مبعرفااااة وخاااربا املااااةظفني وكااااذل عماااالءوتكنةلةجيذ املنظمة؛
 يةفر فرصًذ أفضل للمؤسسة للن ذ يف املستقبل.وبذإلضذفة إىل هذه اخلصذئ

يةضا اجلادو رقام 1أهام ةاذ يتميا با رأ

املذ الفكر ة خصذئ :
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املذ الفكر

 تةاجااد رأ

املااذ الفكاار يف مجيا املسااتةيذ

االستاتي ية االدارية؛

اخلصاااااذئ

 املرونااة يف نةعيااة اهليذكاال والااي تسااذعد علااى

التنظيمية

الت ديد املستمر ة خل األفراد؛
 البعد ع املرك ية اإلدارية بشكل كب .

 تةاجااد رأ

املااذ الفكاار يف مجيا املسااتةيذ

االستاتي ية االدارية؛

اخلصاااااذئ

 املرونااة يف نةعيااة اهليذكاال والااي تسااذعد علااى

املهنية

الت ديد املستمر ة خل األفراد؛
 البعد ع املرك ية اإلدارية بشكل كب .

 امليل إىل حتمل املدذطر  ،واإلقدام على األعماذ
واألنشااااطة اجملهةلااااة ،وحااا العماااال يف حااااذال عاااادم

اخلصاااااذئ

التأكد؛

السلةكية

 االستفذد ة خربا اآلخري  ،وةبذدرتا بتقاديم
األفكذر واملقتحذ البنذء (االنفتذ على اخلرب ).

املصدر( :فرحذت ،2016 ،
 .2منذج قيذ
يعرب رأ

رأ

 ،)87بتصرف.

املذ الفكر :

املذ الفكر ع األصة غ امللمةسة للمنظمة األةر الذ جيعال

عمليااة قيذس ا تتمي ا بااذلك

ة ا التعقيااد والصااعةبة كمااذ جيعلااهذ واحااد ة ا

أك ر العمليذ الي جيا علاى املنظماة إعطذئهاذ أولةياة خذصاة ،جلا أن قياذ
رأ

املااذ الفكاار بشااكل دقي ا وصاايي يع ا االدار اجليااد ل ا  ،كمااذ أن

اهلدف ة قيذس ة ل ةذ تؤكد  Nermien Al-Aliلي
أو رأ

حتدياد ةقادار املعرفاة

املااذ الفكاار الااذ متتلك ا املنظمااة ة ا خاال حسااذ عاادد أجه ا
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الكمبيةتر أو املةظفني الرئيسيني ،إمنذ اهلدف هاة حتدياد ةاد فعذلياة املنظماة
يف إنشذء قيمة ةن ).(Al-Ali, pp.38-39
ويار  Skymeأن احلذجاة إىل قيااذ
االفصذ ع رأ

رأ

املاذ الفكار تةلااد ةا اعتبااذر

املذ الفكر يف القاةائم املذلياة املنشاةر أو يف القاةائم املذلياة

املكملاااة هلاااذ يعكا ا

بصاااةر أك ااار صااادقذ ال ااارو احلقيقاااة الاااي متتلكهاااذ

املنظمة ،وةد التغ يف هذه ال رو نتي ة تغ قيماة رأ
اعتبذر قيمة رأ

املاذ الفكار  ،وةا

املذ الفكر أحد البيذنذ األسذسية الاي ياتم االفصاذ عنهاذ

يف التقذرير البيئية واالجتمذعية الي قد تلت م بتقادميهذ إدار املنظماذ  ،كأحاد
ةتطلبذ وكفذء اإلدار (خليل،
 .1-2النمذج التقليدية لقيذ

.)115
املذ الفكر :

را

ةا ةنطلا أن االدار تعتمااد علااى القيااذ  ،فمااذ ال ميكا قيذسا ال ميكا
إدارت  ،وبذلنظر كذل لألهمية الكب

واملت ايد لارأ

املاذ الفكار  ،قاذم

العدياااد ةاا الباااذح ني واملهاااتمني باااذألد االدار بتقاااديم مناااذج خمتلفاااة لتقيااايم
وقيذ

رأ

املذ الفكر  ،وعلى الرغم ةا اخاتلف أو تشاذب النماذج املقدةاة

إال أنهااذ ويف جممةعهااذ تتف ا حااة وجااةد أصااة جةهريااة يف املنظمااة ال ميك ا
للمؤشاارا املذليااة التقليديااة أن تتجاام قيمتهااذ احلقيقيااة ،وأن العنصاار البشاار
بذعتبذره أهم ج ء ة هذه األصة هة ةصدر تةليد القيمة وخل ال رو .
وفيمذ يل أهم وأشهر النماذج التقليدياة الاي ياتم اساتدداةهذ يف قياذ

رأ

املذ الفكر :
 .1-1-2بطذقة األداء املتةازن:
تعةد اجلذور التذرخيية لفكر بطذقة األداء املتةازن إىل العمال الرياذد الاذ
قااذم ب ا فري ا ة ا ةااةظف شااركة  General Electricيف مخسااينيذ القاارن
العشري ) ،(Helms-Mills et all, 2009, p.100حي قذم هذا الفري ب جراء
ةشاارو لتطااةير ةقااذيي

األداء لةحاادا األعمااذ اللةرك يااة التذبعااة للشااركة

وأوصاااى بذساااتددام ةقياااذ

ةاااذل واحاااد وسااابعة ةقاااذيي

غا ا ةذلياااة لقياااذ

األداء) ،(Kaplan, 2010, pp.4-5لتظهاار املعااذم األوىل هلااذ ساانة  1987يف
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كتذبااذ  Arthur Schneidermaوهااة حيااذو البيا عا أدوا تطبي ا إدار
اجلااةد الشاااذةلة ،ويف عاااذم 1992م وكنتي اااة ةنطقيااة لظهاااةر بعاا
اإلدارياااة احلدي اااة قاااذم  Kaplanو Nortonبتقاااديم ةفهاااةم لبطذقاااة قياااذ
املتااةازن ة ا خاال تعريفهااذ علااى أنهااذ جممةعااة ة ا املقااذيي

املفاااذهيم
األداء

الااي تعط ا نظاار

شذةلة وسريعة ألصيذ اإلدار العلياذ حاة أداء املنظماة (Kaplan & Norton,

) ،1992, p.71وتةصااف بطذقااة األداء املتااةازن علااى أنهااذ أدا للتصااذ  ،نظااذم
للقيذ  ،ونظذم لددار االستاتي ية).(Niven, 2006, p.13
الشكل رقم :1بطذقة األداء املتةازن.
املصدر& Norton, 1992, p.72) (Kaplan :
كيف ننظر إلى المساهمين؟

البعد المالي
األهداف

المقاييس

كيف ينظر إلينا العمالء؟

ما الذي علينا التميز فيه؟
بعد العمليات الداخلية
األهداف

بعد العمالء
األهداف

المقاييس

المقاييس

بعد التعلم والنمو
األهداف

المقاييس

هل يمكننا االستمرار في تحسين وخلق
القيمة؟

يقاادم  Kaplanو Nortonبطذقااة األداء املتااةازن كااأدا ممي ا لتيلياال األداء
وكنظااذم للقيااذ

يتجاام رؤيااة واسااتاتي ية املنظمااة إىل أربعااة أبعااذد أسذسااية،

البعد املذل  ،بعاد العمالء ،بعاد العملياذ الداخلياة ،وبعاد الاتعلم والنماة ،حيا
تعماال بطذقااة األداء املتااةازن علااى تةسااي جممةعااة أهااداف وحااد األعمااذ مبااذ
يت ذوز اإلجراءا املذلية املةج  ،ممذ ميك املسؤولني التنفياذيني يف املنظماذ
ةا ا حتدياااد كيفياااة قياااذم وحااادا أعماااذهلم ب نشاااذء قيماااة للعمااالء احلاااذليني
واملستقبليني وكيفية حتسني القدرا الداخلية واالسات مذر يف األفاراد واألنظماة
واإلجاراءا اللزةاة لتيساني األداء يف املساتقبل (Kaplan & Norton, 1996,
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) ،p.8وهاااذا ةاااذ يسااام إلدار املنظماااة ةا ا التةاصااال ةا ا املاااةظفني وأصااايذ
املصاالية حااة النتااذئ وحمركااذ األداء الااي ميك ا للمنظمااة ة ا خلهلااذ أن
حتق رسذلتهذ وأهدافهذ االستاتي ية.
إن بطذقااة األداء املتااةازن وبذعتبذرهااذ نظذةااذ قيذساايذ ةتعاادد األبعااذد تعتاارب ة ا
أك ر النمذج ةلئمة لتقيايم وقياذ
القيااذ

املاذ الفكار فابعك

رأ

كال مناذج

األخاار الااي ترك ا بشااكل كااب علااى ةقاادرا العااذةلني وةسااتة

أدائهم احلاذل  ،تركا البطذقاة علاى إجياذد التاةازن باني درجاة جناذ املنظماة يف
حتقي ا األهااداف املذليااة وبنااذء القاادرا الذاتيااة املةجهااة حنااة اسااتقطذ األصااة
واملةارد غ امللمةسة لتيقي النمة املستقبل (همشر .)277 ،2013 ،
 .2-1-2منةج سكذنديذ:
بعاااد تعااايني Edvinssonكمااادير لااارأ
 Skandiaقااذم بتطااةير منااةج لقيااذ
جل تصةير املنا

املاااذ الفكااار بشاااركة

AFS

األصااة املعرفيااة بذلشااركة ةسااتددةًذ يف

كنماةج لشار العلقاة باني األشاكذ املدتلفاة لاارأ

املاذ

الفكر وإعطاذء نظار ةتةازناة باني اجلةانا املذلياة والفكرياة داخال املنظماة،
وبني املعلةةذ املتعلقة بذألداء املذل السذب وةعلةةذ الياةم ،كماذ يقادم طريقاة
عمليااة لتدطااي القيمااة املسااتقبلية لاارأ
مجع بني أرب فئذ رئيسية ة رأ

املااذ الفكاار والتنبااؤ بهااذ ة ا خاال

املذ الفكر .

يتكةن النمةج ة مخسة عنذصر رئيسية والاي تأخاذ يف جممةعهاذ شاكل
املن ا  ،فااذلتكي املااذل مي اال السااقف ،وتركي ا العماالء وتركي ا العمليااذ
ميا لن اجلاادران ،والتكيا البشاار أو املااةظفني مي اال رو املنا  ،فيمااذ مي اال
التكي ا علااى الت ديااد والتطااةير املنصااة أو القذعااد
).p.371
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التركيز المالي

-------------------------------------------------------------------------------------------------

المستقبل

رأس المال الفكري

الحاضر

تركيز العمليات

التركيز البشري

تركيز العمالء

التركيز على التجديد والتطوير

بيئة التشغيل

الشكل رقمSkandia Navigator :2

املصدر)(Edvinsson, 1997, p.371 :
يض ا النمااةج التكي ا البشاار كمصاادر أسذس ا خلل ا القيمااة ،بذعتبااذره
العذةل الةحيد الذ يتي التفذعل باني العةاةال األخار  ،فاذلتكي البشار (أ
املاةظفني) حيااة ةاادخل العماالء وةعارفتهم إىل عمليااذ وةنت ااذ جديااد ةا
خل االبتكذر ،وحيف على جتديد وتطةير املنظماة مماذ ياؤد بادوره إىل نتاذئ
ةذلية إجيذبية ،كمذ يقةم املةظفاةن ببناذء وتنمياة رأ

املاذ التنظيما ةا خال

إنشذء عمليذ األعمذ والروتني بذإلضاذفة إىل األصاة الفكرياة الاي متتلكهاذ
املنظمة(Al-Ali, pp.35-36) .

علااى الاارغم ة ا االنتشااذر الةاساا لنمااةج سااكذنديذ واعتمااذد الكاا
الشااركذ علياا يف تقياايم وقيااذ
 Dow Chemical’sيف تقييم البيا

ةاا

أصااةهلذ الفكريااة – مبااذ يف جلاا ةبااذدرا
والتطاةير وباراءا االخاتا – (Bontis,

) ،2001, p.44وعلى الرغم ة أن يقدم تصةرا ةتعدد األبعذد للقيماة ةا خال
اعتمااذده علااى ةؤشاارا (ةذليااة وغ ا ةذليااة) متك ا املنظمااة ة ا ةقذرنااة أدائهااذ
املاذل  ،بااذلفكر وأدائهاذ السااذب بذحلاذل  ،إال أنا تعارض للكا
فذلعااادد الكاااب ةا ا املؤشااارا الاااي يساااتددةهذ النماااةج يف قياااذ
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السعيد معطوب  -عمـر بن سديــرة

اخلمساة جتعاال ةنا منةججااذ غا عملا ممااذ قااد يصااع عمليااة قيااذ

رأ

املااذ

الفكر أو جيعل ةنهذ غ جا جدو .
 .3-1-2ةرقذ األصة غ امللمةسة:
مت تطةير هذا النمةج ة طرف  Karl-Erik Sveibyسنة (Sveiby, 1997

) ،1997, pp.73-97ويصاااف النماااةج طريقاااة قياااذ
بذستددام بع

لألصاااة غاا امللمةساااة

املؤشارا جا الصالة ،حيا تقاةم كال ةنظماة بتيديادهذ ةا

خااال اساااتدداةهذ للنماااةج  ،ولقاااد مت تصاااميم النماااةج إلعطاااذء صاااةر واساااعة
لألصااة غ ا امللمةسااة يف املنظمااة ةاا التكي ا علااى ةراقبااة النمااة والت ديااد
والفعذليااة واالسااتقرار) ،(Santoso, p.45ويعتاارب النمااةج بذملقذرنااة ةاا منااذج
القيذ

األخر (منةج سكذنديذ ةا ل) أك ار ةروناة وقادر علاى التكياف ةا

اسااتاتي ية املنظمااة ،وجل ا ةا خاال عاادم وضااع ملؤشاارا ثذبتااة وتاارك جمااذ
اختيذرهذ أةذم املنظمذ ةفتةحذ.
الشكل رقم :3ةرقذ األصة غ امللمةسة
ةرقذ األصة غ امللمةسة Intangible Assets Monitor

اهليكل اخلذرج

اهليكل الداخل

الكفذء

ةؤشاااااااااااااااااااااااااااااارا

ةؤشاااااااااااااااااااااااارا

ةؤشااااااااااااااااااااااااااااااااااااارا

النمة/الت ديد
ةؤشرا الفعذلية
ةؤشرا االستقرار

النمة/الت ديد
ةؤشرا الفعذلية
ةؤشاااااااااااااااااااااااارا
االستقرار

النمة/الت ديد
ةؤشرا الفعذلية
ةؤشرا االستقرار

املصدر)(Sveiby, 1997, p.78 :
وة اال ةااذ هااة ةةض ا يف الشااكل أعااله ،يسااتند منااةج  Sveibyيف عمليااة
القيذ

على ثل فئذ أسذسية ة األصاة غا امللمةساة (اهليكال اخلاذرج ،

اهليكاال الااداخل  ،والكفااذء ) ،وجل ا بذسااتددام ةؤشاارا خمتلفااة ترك ا يف
جممةعهااذ علااى النمااة والت ديااد ،الفعذليااة ،واالسااتقرار ،ويةص ا  Sveibyبااأن
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تتضاام املعلةةاااذ اإلدارياااة املقدةاااة إىل األطااراف اخلذرجياااة عاا األصاااة غاا
امللمةسة للمنظمة ةؤشرا رئيسية ونصًذ تةضيييًذ ،نظرًا ألن ال ميكا جتميا
ةا النذحياة النقدياة (Bontis

ةي انية كذةلة تعارب عا كال أصال غا ةلماة
,2001, p.52).

 .2-2منذج أخر لقيذ
ال يقتصر قيذ

رأ

رأ

املذ الفكر :

املذ الفكار علاى النماذج التقليدياة الاي مت عرضاهذ

فيمذ سب  ،فقاد عمال الكا

ةا الباذح ني علاى اقاتا مناذج أخار للقياذ ،

ةنهااذ ةااذ هااة وصااف وةنهااذ الكم ا  ،ولقااد قاادم العن ا
رأ

وأحد النمذج الي يتم استدداةهذ يف قيذ

وصااذح ةلدصااذ ألهاام

املاذ الفكار  ،وها كماذ

هة ةبني يف اجلدو التذل :
اجلدو رقم :2النمذج احلدي ة لقيذ
عنااااااااااةان
النمةج

الكذت

السنة

رأ

املذ الفكر

ناااااااااااااااااة احملتاااااااااة الفكااااااااار
النمةج

للنمةج

ةؤشااارا النماااةج
وصيغت

إن الفاااار بااااني القيمااااة
السةقية والدفتياة مت ال

القيماااااااااة
الساااااةقية
الدفتية

Stewar
t

1997

كم

إسااااااهذةذ رأ

املااااااذ

قيمااااااااااااة رأ
املاااااذ الفكااااار

الفكار  ،وتعاد القيماة القيماااة الساااةقية –
السااااااااااااةقية القيمااااااااااااة القيمة الدفتية
احلقيقية للمنظمة.
القيماااااااااااااااااااااة
حساااااااااذ التااااااااادفقذ

املدططاااة املدصاااةةة يف التااااااااااااااااااااااااادفقذ

حمذسااااابة
التنباااااااااااؤ

املساااتقبلية قيماااة

Nash

1998

كم

بذملستقبل

بدايااااااااة ةااااااااد زةنيااااااااة املدصةةة يف بداياة
ونهذيتهااااااذ ،وإن الفاااااار

املااااااااااااد -قيمااااااااااااة

بينهماااااذ مي ااااال القيماااااة التااااااااااااااااااااااااادفقذ
املضذفة لتل املد .

املدصةةة يف نهذياة
املد

Andric
تقاااااااااادير
ssen
&
القيمة
Tiessen

تقااااااااااادير رأ
2000

وصف

املاااااااااااذ

الفكاار بذالسااتنذد إىل واملعرفاة الضامنية،
القدرا اجلةهرية.
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السعيد معطوب  -عمـر بن سديــرة
اجلمذعياااااااااااااااااااااة،
التكنةلةجياااااااااااااااذ
واملعرفاااااااااااااااااااااااااااااة
الصااااااااااااااااااااارحية،
العمليااذ الرئيسااية
وعمليذ االدار .
ادار امللكياااة
الفردياااااااااااااااااااااااااااة،
املةجاااااااااااااااااااااااةدا
الفكرياااااة ،خلااا ا
قيمااااااة رأ

اجلمعياااااااااااااااااة
روابااااااا ا

الكندياااااااااااااااة

املصفةفة للميذساااااااااابني

2002

وصف

القذنةنيني

املااااااذ

ان املعرفااااااة واملهااااااذرا

الفكاااااااار  ،إدار

واخلااااااااااااااربا هاااااااااااا ا

املااااااذ

خلاااا ا رأ

املةجااااااااةدا األك اااااااار الفكاااااااااااااااااااااار ،
أهمية يف املنظمة

اسااااااتدرا قيماااااااة
رأ

املااااااااااااااااااااااااذ

الفكاااااااار  ،إدار
قيمااااااة رأ

املااااااذ

الفكاااااااار  ،إدار
ICاالستاتي
ان االعتماااااذد علاااااى
املؤشااارا املذلياااة فقا ا
يف اختيااااااااذر املشااااااااذري
الربجماااااة
اخلطية

أصااب غا

Daniel
&
Noordhuis

بنياااااااااااااااة
Awad
صاااااااااااذن & Ghaziri

2002

كم

2004

وصف
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جاادو إن

م تقااااااتن بذملؤشاااااارا

.

Pv=B1v(p1
))+…+Bnv(pn
حياااااااااااا Pv
قيمة احملفظة،
 nعاااااااااااااااااااادد
املشذري ،

b1…bn
الفكرياااة ،ألن املعرفاااة
ةااااااتغ ا القاااااارار
قااااة  ،ويتطلااا اعتمااااذد
(القاااااااااااااااااااااااااااااادر
هااذا النمااةج اسااتددام
الفكرياااااااااااااااااااة)،
احلذسة
)v(p1)…v(pn
قيمة كل ةشرو .
تشااامل بنياااة صاااذن

تكنةلةجياااااااذ

املعرفااااة جممةعااااة ةاااا

املعلةةاااذ  ،عملياااة
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التيااااااة  ،القاااااايم

واملهمذ  ،الاي متكنا ال قذفة التنظيمياة،
ةااااا مجااااا املعلةةاااااذ

اخلرب التنظيمية.

وةعذجلتهااااااااذ بشااااااااكل
يسااااتدل

ةنهااااذ قيمااااة

تضااايف ةنفعاااة ألعماااذ
الشركة.
m

=IC=∑ j
=1Cij*Qij∑mi
1Qij
حي :
 ICرأ
املااااااذ الفكاااااار

رأ

الفكر ،

مي ااال جممةعاااة عنذصااار
القيااااااذ
املةزون

Chen

2005

 Cijقاااااااااااااااايم

كل ةنهذ ل وزن ةعني ،عنذصااار رأ
وهاااااذه العنذصااااار هااااا الفكر ؛

كم

(البشاااار  ،اهليكلاا ا ،

االبداع  ،ال بذئ )

املااذ

املاااذ

 mعاااااااااااااااااادد
عنذصااار رأ

املاااذ

الفكر ؛
 Qوزن
عنذصااار رأ

املاااذ

الفكر

املصدر( :العن
 .3ةؤشرا قيذ

وصذح،2009 ،
ةكةنذ رأ

)284-279 .

املذ الفكر :

علاااى الااارغم ةاا العااادد الكاااب ةاا النماااذج املطروحاااة لقياااذ
الفكر  ،وعلى الرغم ة امل ايذ امل عةةة املرتبطاة بقياذ

رأ

رأ

املاااذ

املاذ الفكار

واإلباااال عناا ا  ،إال أن عمليااااة تنفيااااذ النمااااةج تبقااااى "غااا ةكتملااااة" وبطيئااااة
) (Chiucchi, 2013, p.396وهااة ةااذ دف ا بعا
سبيل امل ذ ) والي كذن رائد يف قياذ

رأ

الشااركذ ( Skandiaعلااى

املاذ الفكار واإلبال عنا إىل

التدل ع القياذم باذل ) ،(Dumay, 2012, pp.9-10كماذ دفا الكا
البذح ني إىل وض ةؤشرا خذصة لقيذ

ةكةنذ رأ
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ميك ة خلهلذ جتذوز الصعةبذ ونقذ الضعف الاي كذنا تطرحهاذ عملياة
القيااذ

وفا النمااذج التقليديااة املعروفااة ،ويف ةااذ يلا تلدااي

املقتحة لقيذ

ةكةنذ رأ

 .1-3ةؤشرا قيذ
يتم ااال رأ

لاابع

املؤشاارا

املذ الفكر .
املذ البشر :

رأ

املاااذ البشااار يف املعرفاااة الضااامنية الفردياااة املضااامنة يف جها ا

املاااةظفني ،فهاااة باااذل املصااادر األسذسا ا للبتكاااذر والت دياااد االساااتاتي
للمنظماااة ،وهاااذا ةاااذ جيعااال ةنا ا املكاااةن األسذسا ا ةا ا ةكةناااذ رأ

املاااذ

الفكاااار  ،فهااااة يعماااال كقااااة دافعااااة للمكااااةنني اآلخااااري ةاا ا رأ

املااااذ

الفكر ). (Chahal & Bakshi, 2014, p.62
ووفقااذ لاااا  Mariusتتم ااال ةؤشااارا قياااذ

رأ

املاااذ البشااار يف العنذصااار

:

التذلية )(Chiucchi, p.134

 املؤشرا املتعلقة بذالبتكاذر :وتشامل النسابة املئةياة للمبيعاذ املنساةبةإىل املنت ذ واخلدةذ اجلديد ؛ العدد اإلمجاذل للمنت اذ اجلدياد أو باراءا
اإلمجذليااة للمنت ااذ اجلديااد ةقذرنااة بااذهلةاة

االخااتا ؛ اهلااةاة

اإلمجذليااة

للمنت ذ القدمية.

 اسااتطلعذ ةةقااف املاااةظفني :واهلاادف ةاا جلاا هااة الكشااف عااةعنةيذ املةظفني داخل الشركة.
 -املؤشرا املتعلقاة مبدا ون رأ

املاذ البشار  :وتشامل ةعادال دوران

املةظفني؛ الف ةا يف خرائ الكفذءا بني املهذرا املتذحة واملهذرا املطلةباة؛
ةتةس

عدد سنةا اخلرب وةذ إىل جل .

كمذ يلدا

 Ali Naghi Amiri et alةؤشارا قياذ

فيمذ يل :
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املذ البشر .

ةؤشرا القيذ
القيذد االستاتي ية
صفذ املةظفني
كفذء املةظفني

القدر على التعلم لد املةظفني
كفذء عمليذ تدري املةظفني
قدر املةظفني على املشذركة يف صن السيذسذ وإدارتهذ
تدري املةظفني الفنيني واإلداريني الرئيسيني
التمذثل ة قيم املنظمة

سلةك واجتذهذ املةظفني

درجة الرضذ
ةعد دوران املةظفني
ةتةس سنةا اخلدةة

ابدا املةظفني

القدر اإلبداعية للمةظف
الدخل املتأت ة األفكذر األصلية للمةظفني

املصدر)(Ali Naghi Amiri et al, 2010, p.100 :
ويار ) Chen et al(2004,pp.203-204أن كفاذء املاةظفني مي ال اجلا ء
الصاال " "hard partة ا رأ

املااذ الفكاار  ،ويشاامل جل ا ةعرفااة املااةظفني

وةهاااذراتهم وةاااةاهبهم ،حبيا ا تتكاااةن املعرفاااة ةا ا املعرفاااة التقنياااة واملعرفاااة
األكذدميياااة ،والاااي ياااتم احلصاااة عليهاااذ بشاااكل رئيسا ا ةا ا خااال التعلااايم
املدرس وبذلتذل فه نظرية ،فيمذ يتم احلصة على املهذرا  ،وقادر املاةظفني
على إجنذز املهذم العملية ةا خال املمذرساة ،وأن اجلا ء الناذعم " "soft partةا
رأ

املااذ الفكاار يتم اال يف ةةقااف املااةظفني ،مبااذ يف جلاا دوافعهاام للعمااال

والرضذ ع العمل ،كمذ ير إن إبدا املةظفني ميكّنهم ة استددام ةعرفتهم
بشكل ةرن وإجراء ابتكذرا بذساتمرار ،وةا ثام فهاة أحاد العةاةال الرئيساية
يف تطةير رأ

املذ الفكر للمنظمة.
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 .2-3ةؤشرا قيذ
يعاارب رأ

رأ

السعيد معطوب  -عمـر بن سديــرة

املذ اهليكل :

املااذ اهليكل ا ع ا املعااذرف الااي متتلكهااذ املؤسسااة واملتةاجااد

أسذسذ بأنظمتهذ لتكنةلةجية املعلةةذ  ،مبلكيتهذ الفكرية ،ب قذفتهاذ وبطار
ممذرسااااتهذ ألعمذهلااااذ ونشااااذطذتهذ (ع ااااذل ،2017 ،

 ،)64وألن رأ

املااااذ

اهليكلا بةصااف املعرفااة الصاارحية – املرة ا ف ن ا مي اال ةااذ ينض ا ة ا ةعااذرف
وخربا األفراد ليتية إىل قةاعد بيذنذ  ،إجراءا  ،أدلة عمل وبرجمياذ تظال
يف الشااركة (جناام،2010 ،

املااذ اهليكل ا

 ،)136كمااذ أن تركي ا رأ

على إنشذء بنا ةعلةةاذ ياؤد إىل حتساني قادر املنظماة علاى الاتعلم التنظيما
وتقليااال تكاااذليف صااان القااارار وساااةء التقااادير بساااب عااادم كفذياااة املعلةةاااذ
).(Moghadam et al, 2013, p.5
ويلدا

 Ali Naghi Amiri et alةؤشارا قياذ

ةذيل  :اجلدو رقم :4ةؤشرا قيذ

رأ

رأ

املاذ اهليكلا يف

املذ اهليكل

ةؤشرا القيذ
ثقذفة املنظمة

اهليكل التنظيم

التعلم التنظيم

بنذء ثقذفة املنظمة
متذثل املةظفةن ة رؤية املنظمة
تةضي العلقة بني السلطة واملسؤولية واملنفعة
صلحية نظذم الرقذبة بذملنظمة
بنذء واستددام شبكة املعلةةذ الداخلية
بنذء خم ون تعليم للمنظمة واستدداة
ةد س العملية

العمليذ التشغيلية

ةستة جةد املنت
كفذء العمليذ التشغيلية
الدعم املتبذد والتعذون بني املةظفني

نظم املعلةةذ

تةفر املعلةةذ املتعلقة بذملنظمة
ةشذركة املعرفة

املصدر)(Ali Naghi Amiri et al, p.100 :
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ويش ا )Chen et al(pp.204-205إىل أن ثقذفااة املنظمااة تتم اال أسذسااذ يف
ةعااذي القاايم واإلميااذن والساالةك الااي متا املةافقااة عليهااذ وةشااذركتهذ ةا قباال
مجي ا املااةظفني ،وأن ا فق ا يف ظاال ال قذفااة القةيااة ميك ا ملنظمااة ةااذ أن متاان
القاادر الكذةلااة ملةظفيهااذ إلظهااذر كفااذءاتهم وحتفي ا هم علااى خاادةتهذ بكاال
صد  ،كمذ يؤكد على أن اهليكل التنظيم ال يشمل فق العلقة التنظيمياة
الرمسية الاي تتكاةن ةا علقاة القاة ونظاذم الاتيكم ،ولكا أيضًاذ العلقاة
التنظيميااة غاا الرمسياااة ،وأن الكفااذء التنظيمياااة هاا نتي ااة للاااتعلم املساااتمر
واملتاكاام ،لااذل فذلطريقااة الةحيااد لن ااذ املنظمااة يف احلفااذظ علااى تفةقهااذ
التنذفسا ها أن تكااةن أساار يف الااتعلم ةا ةنذفساايهذ ،وجلا ةا خاال تااب
نظاااذم ةعلةةاااذ ةلئااام يعمااال علاااى تساااري تااادف املعلةةاااذ الداخلياااة ،وزياااذد
الكفذء التشغيلية ،وتسري التعلم داخل املنظمة.
 .3-3ةؤشرا قيذ
مي ل رأ

رأ

ةذ العلقذ :

ةذ العلقذ ةكةنذ أسذسايذ ةا ةكةناذ رأ

أل ةنظمة ،فرأ

املاذ الفكار

ةذ العلقذ وبذعتبذره تدفقذ للمعرفة ة املنظماة إىل البيئاة

اخلذرجياة ) ،(Chahal & Bakshi, p.62مي ال أك ار األصاة الفكرياة الاي
ميك استغلهلذ يف إنتذ  ،نقل ،وتبذد املعرفة ة كل أصيذ املصلية الذي
تربطهم علقذ ةبذشر أو غ ةبذشر بذملنظمة.
وة ةنطل أن شبكة العلقذ األفضل تةفر إةكذنذ أكرب يف ةشاذركة
شااركذء األعمااذ تقنيااذتهم املهنيااة ة ا بعضااهم الاابع
) ،p.4ف ن خلا رأ

(Moghadam et al,

ةاذ علقاذ ةساتقر واحلفاذظ عليا  ،يتطلا ةا املنظماة

القيذم ببنذء علقاذ تفذعلياة جياد ةا أصايذ املصالية .وةا أجال أن تاتمك
املنظمة ة قيذ

كفذء هذه العلقاذ  ،قادم الباذح ةن جممةعاة ةا املؤشارا

الاي ميكا اساتدداةهذ يف جلا  ،والاي يلدصاهذ Ali Naghi Amiri et al

فيمذ يل :
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السعيد معطوب  -عمـر بن سديــرة

ةذ العلقذ

ةؤشرا القيذ
بنذء واستددام قذعد بيذنذ العملء
القدر التسةيقية األسذسية

القدر على خدةة العملء
القدر على حتديد حذجذ العملء
احلصة السةقية
األسةا احملتملة
الةحدا املبذعة إىل عدد ال بذئ

ك ذفة السة

مسعة العلةة الت ذرية
بنذء قنةا البي
رضذ العملء
ةؤشرا والء العملء

شكذو العملء
تدف العملء
االست مذر يف العلقذ ة العملء

املصدر)(Ali Naghi Amiri et al, p.100 :
و يؤكااد ) Chen et ll(pp.204-205علااى أناا وبذملقذرنااة ةاا رأ
البشر ورأ

املذ اهليكل  ،ف ن رأ

املااذ

ةذ العلقذ يؤثر بشكل ةبذشار علاى

حتقيا قيمااة املنظمااة ويصااب علااى حنااة ةت ايااد العذةاال احلذساام يف جلا  ،كمااذ
يؤكد على أن والء العميل يلع اليةم دورا أك ر أهمية يف ظل ةذ تشهده ساذحة
األعمذ ة تنذف

حممةم ،فذملنظمة الي لي

لديهذ عمالء خملصاني ساتكةن

ةضااطر إىل الل ااةء إىل العديااد ةاا العااروض التوجييااة للمبيعااذ السااتقطذ
عملء جدد ،وهة ةذ ة شاأن أن يادف بذملنظماة إىل باذ جهاةد أكارب لتيساني
جةد املنت واخلدةة املتعلقة بذالحتيذجذ احلذلية واملستقبلية للعملء ،ولتيساني
رضذ ووفذء العملء.
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خذمتة:
ة خل ةذ مت تقدمي يتض جلياذ أهمياة ودور رأ

املاذ الفكار يف خلا

وتنميااة ال اارو  ،فااذل رو احلقيقيااة ملنظمااذ اليااةم م تعااد تتم اال يف ةااذ متلا ةا
ةةارد ةذلية وةذدية ،إمنذ تتم ل يف ةذ متل ة ةةارد فكرياة وةعرفياة ،جلا أن
املةجةدا الفكرية أو رأ

املذ الفكر مي ل ةي تنذفساية حقيقياة للمنظماة

وةااةردا حقيقيااذ خللا ال اارو والةصااة إىل الريااذد  ،وتعتمااد االسااتفذد ة ا رأ
املذ الفكر علاى ةاد متكا املنظماة ةا االسات مذر يف ةكةنذتا  ،واملتم لاة
أسذساااذ يف :رأ

املاااذ البشااار  ،رأ

املاااذ اهليكلا ا ورأ

العلقااذ  ،كمااذ تعتمااد علااى قاادر املنظمااة علااى قيااذ

ةاااذ املنظماااة ةا ا

ةةجةداتهااذ الفكريااة،

وجل بذستدداةهذ للنمةج الذ يتةاف ة تةجهذتهذ التنظيمية واالستاتي ية.
وة ل ةذ مت عرض يف هاذه الدراساة ،ف نا وعلاى الارغم ةا كال الصاعةبذ
الاااي تعاااتض عملياااة قياااذ

األصاااة الفكرياااة بذملنظماااة ،إال أن جلاا م ميناا

املنظمذ والبذح ني ة االجتهذد يف البيا عا مناذج وتطاةير ةؤشارا لقياذ
هذه األصة  ،حي يؤكد  Bernard Marrعلى أن عدد مناذج القياذ
بذسااااتمرار حياا ا حيااااذو البااااذح ةن تطااااةير ةقااااذيي

تت اياد

تسااااذعد علااااى صاااايذغة

االسااتاتي يذ وتنفيااذهذ ،وحتسااني الكشااف واألداء القيذس ا  ،والتنبااؤ بااأداء
األعمااذ يف املسااتقبل) ،(Marr et all, 2003, pp.441-442وترج ا أهميااة
قيااذ

رأ

املااذ الفكاار إىل الاادور الااذ تلعب ا عمليااة القيااذ

األصاااة واالسااات مذر فيهاااذ ،فاااذإلدار الفعذلاااة تعتماااد يف األساااذ

يف إدار هااذه
علاااى القياااذ

الفعذ .(Jin Chen et all, p.197).
قذئمة املراج :
املراج بذللغة العربية:
الكت :
جذد الر  ،سيد حممد ( ،)2006إدار املةارد الفكرياة واملعرفياة يف ةنظماذ األعماذ
العصرية ،ةصر :ةطبعة العشر .
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املذ الفكر كمدخل لتادعيم التطاةير
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بريطل ،فطيمة ال هر ( .)2016أهمية التعلم التنظيم يف تكةین رأ

املذ الفكر

 دراسة حذلة ةؤسسة سةنذطراك ،رسذلة ةقدةة لنيل شهذد دكتةراه الطةر ال ذل ختصعلةم املنظمذ  ،اجل ائر :كلية العلةم االقتصذدية ،جذةعة حممد خيضر بسكر .
عبد الصمد ،مس

( ،)2016دور االست مذر يف رأ

املذ البشر وتطةير الكفذءا يف
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تساي املاةارد البشارية،

اجل ائر ،جذةعة العرب ب ةهيد أم البةاق .
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تسي املةارد البشرية ،اجل ائر :كلية العلةم االقتصذدية ،جذةعة حممد خيضار

بسكر .
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