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:الملخص
االطالع على وجھات النظر إلى ھدف البحث ی

أھمیة رأس المال الفكري،المتعددة الخاصة بكل من
ات األعمال،منظمطرق قیاسھ في ومكوناتھ، تقسیماتھ

في البحثیساھمكما . االستقرائيمنھج البإتباعوذلك 
في منظمات دراسة مثل ھذه المواضیع تحفیز 

واستخالص الفائدة من جمیع تجارب االعمال 
.االخرین

البحث باستنتاج مفاده أن رأس المال الفكريخرج
یحتاج إلى دراسات معمقة لحل اإلشكاالت التي تعاني 

واقتراح بعض التوصیات الھادفة منھا طرق القیاس،
الى االستفادة القصوى من رأس المال الفكري بھدف 

. وقیمتھا السوقیةالمنظمةدوره في تحسین كفاءة فعیلت

Abstract
This research aimed to examine the multiple
perspectives of each of the importance of
intellectual capital., its components,
subdivisions, measurement methods in business,
by following the inductive approach. It also
contributes to stimulate research in the study of
such topics in business organizations and draw
interest from all the experiences of others.
The research concluded that intellectual capital
needs to in-depth studies to solve problems
faced by measurement methods, and propose
some recommendations aimed at making the
most of intellectual capital in order to improve
its role in improving the efficiency of the
company and its

:المقدمة
ا المعلومات، وتعاظم ثورة تكنولوجیشھدت منظمات األعمال في السنوات األخیرة تغیرا ملحوظا عكستھ 

وقدرات األفراد على ،لمھاراتللثروة القائمة على القدرات اإلبداعیة والخبرات واكوحدة أساسیةدور المعرفة
في ظھورعملیة تولید المعرفة الجدیدة إلى دائرة الضوء بصورة واسعة ولقد ساھمت .لجدیدةتولید المعارف ا

ألنھ أصبح یمثل نسبة عالیة جدا من القیمة اإلجمالیة ،بھ على نطاق واسعواالھتماممفھوم رأس المال الفكري
تطور في تراجع االھمیة النسبیة لالستثمار في رأس المال المادي، وتزاید وساھم ھذا ال. لمنظمات األعمال

الموارد البشریة والبحث والتطویر، والتنمیة التنظیمیة، والبرمجیات، ك(االستثمار في العوامل غیر الملموسة 
صاد القائم على متزاید في ظاھرة یشار إلیھا بـاالقتالنمو المن خاللھذا التغیر برز، و)والتسویق والعالقات

.المعرفة
مثل (أصبحت تواجھ منظمات األعمال خاصة منھا تلك الّتي تستثمر بكثافة في الموارد القائمة على المعرفة 

مشاكال ، )شركات البحث، والشركات المستخدمة للتقنیة العالمیة، والشركات ذات الكثافة االستثماریة البشریة
ملموسا تحكمھ ) المادي ( فإذا كان رأس المال الصناعي ، صورة كفؤةتلك الموارد بوقیاس استخدام حادة في 

رأس المال الفكري الذي یتصف بأنھ غیر ملموس مما معاییر محددة فكیف یكون األمر بالنسبة لطرقأسس و
. علیھالمعاییرتطبیق النظریات وة بمكان قیاسھبوصعالیجعل من 

: مشكلة البحث
ً للمیزة التنافسیة، لذلك یجب على المنظمات وال ھاما یرى الباحثون ان المعرفة عام مصدراً أساسیا

).برأس المال الفكري(امتالكھا ومعرفة كیفیة إدارتھا وما ینتج عن ذلك ھو ما یعرف 
ً الفكريالمالرأسیعد وطورت بعضلمنظمة،لالعلیااإلدارةاھتمامیحضى بواستراتیجیاھاماموضوعا

تأثیر وذواألمدبعیدمردودذواستثمارباعتبارهالفكريرأس المالوتقییمقیاسلخاصةنماذجالمنظمات
في البحث ة مشكلومن ھذا المنطلق تتحد .المعرفةتكالیفمعبالمقارنةوإیراداتمنافعمنیحققھمالشمولي،

:التساؤل التالي
رأسمالھا الفكري ؟كن لمنظمات األعمال أن تقیسكیف یم

:ع من ھذا التساؤل التساؤالت الفرعیة التالیةویمكن أن یتفر
ھي مكوناتھ وأھمیتھ لمنظمات األعمال ؟ ماوما المقصود برأس المال الفكري
ھي النماذج واألسالیب الممكن استعمالھا لقیاس وتقییم رأس المال الفكري ؟ ما
؟لفكريما الصعوبات التي یمكن ان تواجھھا منظمات األعمال في قیاس رأس المال ا

: أھمیة البحث
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فیة اكتشاف وتدعیم تدفق القدرات المعرمن اھمیة رأس المال الفكري، ومساھمتھ فيبحثتنبع أھمیة ال
من إنتاج منتجات جدیدة للمنظمة، و من ثم توسیع حصتھا السوقیة من جھة، وتعظیم والتنظیمیة لألفراد، وتمكنھم

.فسیة تمیزھا عن غیرھا لتفادي المنافسة الشدیدةنقاط قوتھا من جھة أخرى، وتكسبھا میزة تنا
متزایدة في منظمات األعمال واالقتصاد بشكل ةأھمیذو رأس المال الفكري  تكمن أھمیة البحث في كونكما 

الصناعیة ویحقق لھا المؤسساتالرفع من قیمة وكفاءة في باعتباره المورد غیر الملموس الذي یساھم عام، 
.لى مختلف االصعدة المحلیة والعالمیةالمیزة التنافسیة ع

: ھدف البحث
قیاسھ بشكل فكري تحاوري وصفي طرقالتعمق برأس المال الفكري وھدف ھذا البحث وبشكل اساسي
:وذلك لتحقیق االھداف الرئیسیة التالیة

التعرف على مفھوم وأھمیة رأس المال الفكري بأنواعھ المختلفة، -
المال الفكري،قیاس رأسطرقبیان -
.التعرف على الصعوبات التي تعاني منھا منظمات األعمال في قیاس أصولھا الفكریة-

:منھجیة البحث
الدراسات السابقة علىفیھ تم االطالع البحث عبارة عن دراسة نظریة استخدم فیھا المنھج االستقرائي، حیث 

ا توفر من أدبیات الموضوع لبناء اإلطار الفكري التي تناولت مفھوم رأس المال الفكري، ونماذج قیاسھ، وم
.والمفاھیمي للبحث واألفكار والنظریات التي تحكم ھذه اإلطار استنادا لتلك األدبیات

:محاور البحث
لإلجابة على اإلشكالیة المطروحة ولمعالجة ھذا الموضوع و اإلحاطة بجوانبھ، ارتأینا تقسیمھ إلى أربعة 

:محاور أساسیة
اھیة رأس المال الفكري م: أوال
قیاس رأس المال الفكريطرق ومؤشرات: ثانیا
صعوبات قیاس رأس المال الفكري: ثالثا
.اتمقترحالنتائج وال: رابعا
ماھیة رأس المال الفكري: أوال

:مفھوم رأس المال الفكري.1
أس المال المعرفي ورأس المال إن العدید من التسمیات قد تستخدم للداللة على رأس المال الفكري،  ومنھا ر

. الالملموس أو األصول غیر المادیة
 تعرف منظمة)OECD ( القیمة االقتصادیة لفئتین من األصول غیر الملموسة "رأس المال الفكري بأنھ

. i"ورأس المال البشري) الھیكلي ( ھي رأس المال التنظیمي 
 ویعرفStewartالمعرفة والمعلومات وحقوق الملكیة "رأس المال الفكري على أنھ یتمثل في

ii".الفكریة والخبرات التي یمكن توظیفھا إلنتاج الثروة وتدعیم القدرات التنافسیة للمنظمة

 ویقولEdvinsson األصول غیر الملموسة التي تتسم بعدم وجود كیان "أن رأس المال الفكري ھو
لمتوقعة منھا نظرا لصعوبة التنبؤ بالعمر اإلنتاجي مادي، باإلضافة إلى عدم تأكد من المنافع المستقبلیة ا

لھا، األمر الذي یؤدي إلى صعوبة قیاسھا وتقییمھا، إال أن ھذه األصول تعتبر من محددات القدرات 
iii".التنافسیة للمنظمة

 ویشیرGuthrie القدرات المتمیزة التي یتمتع بھا عدد محدود من "إلى أن رأس المال الفكري یمثل
العاملین في المنظمة، والتي تمكنھم من تقدیم إسھامات فكریة تمكن المنظمة من زیادة إنتاجیتھا، األفراد 

iv".وتحقیق مستویات أداء عالیة مقارنة بالمنظمات المماثلة

 ویرىC. Sache القیمة االقتصادیة لفئتین من األصول غیر الملموسة "أن رأس المال الفكري یمثل
Human، ورأس المال البشري Structural Capitalلمال الھیكلي لمنشأة معینة وھما رأس ا

Capital كما أن رأس المال الفكري عبارة عن شيء غیر مرئي یصعب تقییمھ إال أنھ یحقق زیادة في ،
v".ثروة المنظمة

مھارات أن رأس المال الفكري مبني أساسا على المعرفة اإلنسانیة واإلبداع البشري والخبر والومما سبق یتبین
وھذا یعني أن مولد رأس المال الفكري ھو اإلنسان العامل في . التي توضع موضع االستخدام لخلق قیمة مضافة

. الشركة وأن ھذه العملیة ال تتوقف عند حد معین خاصة في الشركات المعرفیة 
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جھة نظر أصحابھا ال یوجود تعریف محدد ً بل یوجد عدة مفاھیم تعبر عن وأنھ إلى من ھذه التعاریفنخلص
وأن نتائجھ غیر مكتملة وغیر متبلورة وإنّما حسب المنظور من ھدف الدراسة والبیئة التي أعدت فیھا الدراسة،

ومن خالل ما تم استعراضھ من مفاھیم وتعریفات لرأس المال .ھي في مرحلة التطور والبناء واالستكشاف
عبارة عن القدرات واإلسھامات الفكریة المتمیزة "لفكري بأنھ ا تعریف رأس المال امیمكنھتانالفكري فإن الباحث

التي یمتلكھا األفراد بالمنظمة وھي بدورھا تساعدھم على توظیفھا من خالل برامجھا وأنظمتھا لتتجسد في 
" خدمات ومنتجات متمیزة للزبائن

:لتاليمن خالل الجدول ارأس المال الماديرأس المال الفكري وویمكننا التفریق بین 
المقارنة بین رأس المال المادي ورأس المال الفكري ) : 1( الجدول رقم 

رأس المال الفكريرأس المال الماديالبیان
غیر ملموس-أثیري - غیر مادي مادي ملموسالمیزة األساسیة 

في عقول األفراد العاملین في الشركةضمن البیئة الداخلیة للشركةموقع التواجد
األفراد ذوي المعارف والخبرات اآللة ، المعدة ، المباني ثیل النموذجيالتم

متزایدة باإلبتكارمتناقصة باإلندثارالقیمة 
بالتركیز واإلنتباه والخیال الواسعباإلستخدام المادينمط خلق الثروة
العمل المعرفي العمل العضليالمستخدمون لھ
یتوقد عند حدوث المشاكلالمشاكلیتوقف عند حدوثالواقع التشغیلي

لیس لھ عمر مع تزاید في القدرات لھ عمر إنتاجي وتناقص بالطاقةالزمن 
اإلبداعیة

.289،ص 2007نجم عبود نجم، إدارة المعرفة واالستراتیجیات، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، عمان :المصدر

:مكونات رأس المال الفكري. 2
:فيالفكريالمالرأسمكوناتتتمثل 

والطاقات والحماسوالمعارفالخبراتمجموع"انھعلىالبشريالمالیعرف رأس:البشريالمالرأس-
".العملفيویستثمرونھاالشركةفيالعاملونیمتلكھاالتيوالصفاتواإلبداع viالموارد البشریة وھو إجمالي
اء كانت ھذه المعرفة عامة أو متمیزة ومتفردة مثل االبتكار والمھارات والخبرات سوبما فیھا المعرفة،للشركة 
، النظم والقواعد واإلجراءات التنظیمیة التي وھذا یوجد لدى األفراد. التي یمكن تحویلھا إلى قیمة،واإلبداع

.المنظمةتستخدمھا 
فيلإلسھاممةالمعروفة والمستخدالعملمجموعاتوتقنیاتاألدواتمجموعةیضم:يالتنظیمالمالرأس-

وھو البنى االرتكازیة لرأس المال البشري بما في ذلك القدرات الشركة، فيوالمعارفالمعلوماتتقاسم
الوصول إلیھا، ورؤىالتنظیمیة لمواجھة متطلبات السوق، كما یتضمن نوعیة نظم المعلومات التقنیة وإمكانیة 

ومادتھا الصلبة، المنظمةیمي، وھو یمثل الھیكل التنظیمي ، وقواعد المعلومات والمفھوم والتوثیق التنظالمنظمة
وتعتمد قیمتھ على مدى قدرتھ على تمكین الشركة من تغلیف وتحریك استخدام رأس المال البشري، أي معارف 

ویعرف بأنھ المعرفة التي تتكون نتیجة لإلجراءات التنظیمیة والثقافة وقواعد البیانات . الشركة في خدمة أھدافھا
.viiعبر عنھا بالمرونة التنظیمیة وخدمة التوثیق بالمنشأة واالستخدام العام لتكنولوجیا المعلوماتوی
ویعرف بأنھ جمیع الموارد المتعلقة بالعالقات الخارجیة للمنشأة مثل العالقة مع العمالء :العالقاتمالراس-

مثل المساھمین (طراف المستفیدة والموردین والشركاء في البحوث والتطویر وعالقة المنشأة مع بعض األ
.viiiالخ... والدائنین

:ixاآلتيمنیتكونأنھیعنيوھذامادیةغیرأوملموسةمادیةأصولفيالفكريالمالرأسویتمثل
.المنظمةلدىولیسشخصیااألفرادذھنفيمخزنةمعرفةمنیمتلكھوما: بشريمالراس-
واألصولكأشخاص،األفرادعنمنفصلةوھيالشركةتمتلكھاوالتيةالمكودالمعرفةوھي: الفكریةاألصول-

إلىواالبتكاراتالمعرفة الجدیدةاكتسابمنتمتدوالتيالفكریةاألنشطةممارسةمنتتولدالتيھيالفكریة
.ةالفكریالملكیةوكافة أشكالالطبعوحقوقاالختراعبراءاتعلىتشتملفھيوعلیھقیمةذاتعالقاتخلق

:أھمیة رأس المال الفكري.3
ظلفيوالعشرین¨الحاديالقرنفيقیمةاألصولأكثرمن كونھالفكريالمالرأسأھمیةتأتي

ً اتجھالذيالمعرفةاقتصاد العملیةمحركبوصفھاالمعرفةإلىینظربحیثاالقتصادیة العالمیةالرؤیةفيحدیثا
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المالعلى رأسالمعتمدةغیرالثروةخلقفيرئیسيدورتشكلمعرفةفالفیھاوالسلعة الرئیسیةاإلنتاجیة
وكیفیةالشركةلدىالمتوفرةالمعلوماتالفكري ومقدارالمالرأسعلىكلیاً تعتمدوإنماالخام،والموادالتقلیدي
x.جياإلنتاالبعدیخدمبمامنھالإلفادةالمعرفةتوظیفكیفیةثمإلى معرفةالمعلوماتھذهتحویل

بكل الحقیقیة بین المنظمات بل وبین الدول ھي في محاولة بناء وتنمیة رأس المال الفكريأصبحت المنافسة
المنافسین أو المنظمات والدول الوسائل الممكنة، وحتى بمحاولة السطو على العناصر الفكریة المتمیزة من

ة ھم المصدر الرئیسي لرأس المال الفكري، والخبرویعتبر العاملون في المنظمات من ذوي المعرفة. األخرى
وتقنیات إدارة الموارد البشریة من أجل التعامل اإلیجابي مع ھذه الموارد ومن ثم یتضاعف االھتمام بتطویر نظم

.xiالقیمةالنادرة ذات
:xiiیليكما یسمح استخدام واستغالل المنظمات لرأسمالھا  الفكري بتحقیق ما

.تي تمتلك فیھا حاالت تنافسیة متمیزة لالفادة منھا في إطار عمل الشركاتالتعلم من الحاالت الّ -
.التعرف على أھم العوامل التنافسیة وجمیع المعاییر ذات الصلة لالفادة منھا في أي نشاط تجاري ممكن-
تلك المعاییر التعرف على األطر المتواجدة ألھم العوامل والمعاییر التنافسیة مع القیام بتحدید كیفیة تدقیق-

وخاصة ما یتعلق منھا بالكفاءات األساسیة لرأس المال الفكري والذي یمثل أھم المصادر الرئیسة للتنافسیة 
.المستدامة للشركات

الحصول على مقاییس الموازین الكفوءة للمنافسة والتي تستطیع من خاللھا الشركات تمویل میزانیاتھا العمومیة -
.استخدام رأس المال الفكري لھاوذلك عن طریق رفع كفاءة

اختیار منھجیة منظمة وبطریقة منتظمة لتقییم المعلومات المتعلقة بكیفیة رفع كفاءة استخدام رأس المال -
.الفكري

االسھام في تدریب العدید في زیادة . إیجاد وتحدید المجاالت الرئیسة لكیفیة قیاس كفاءة رأس المال الفكري-
. مل التنافسیة للشركات مع تعلیمھم أفضل المعارف والتقنیات اإلداریة المستخدمة في ذلكمعرفتھم بأھم العوا

).رأس المال الفكري(تقدیم لغة مشتركة لمدیري الشركات عند قیامھم بالتعامل مع األصول غیر الملموسة -
.قیاس موثوقیة المعلومات ذات الصلة بشأن رأس المال الفكري-

. یتعلق برأس المال الفكري وأھمیتھ بالنسبة لمدیري الشركاتتسھیل المعرفة بما 
طور وتتضح أھمیة رأس المال الفكري من أھمیة تنظیم قیاسھ والتي أصبحت من أھم المؤشرات الّتي تعكس ت

.الفكر اإلداري
:قیاس رأس المال الفكريطرق ومؤشرات: انیاث

رأسمكونات¨وتأثیردوروتحدیدباألداءالمعرفةربطفيالفكريالمالرأستقییموقیاسعملیةتفید
األعمال،ابتكار"التنافسیة،مؤشرات القدرةخاللمنللمنظمةاإلستراتیجیةاألھدافتحقیقفيالفكريالمال
فيوتقییمھقیاسھأھمیةوتكمن"واألرباحأخیراً اإلیراداتالصناعة،فيالریادةالسوقیة،الحصةالمنظمة،نمو

:xiiiالتالیةاباألسب
االستثمارات¨وفاعلیةقیمةعلىالحكمیمكنالثمومنإدارتھیمكنالیقاسالحینالفكريالمالرأسإن-

.فیھ
¨.للمنشأةالحقیقةللثروةالماليالمركزقائمةتعكسحیثصدقاً أكثرتعدالقیاسعملیةإن-
للمنظمةاإلدارة¨رؤیةبینالعالقةوجودلتأمینالعكسیةللتغذیةآلیةبمثابةالفكريالمالرأسقیاسطرقإن-

.فریدةتنافسیةمیزةإلىلقیادة المنظمةالمنظمةفيوالجماعیةالفردیةاألنشطةخاللمنالرؤیةھذهوتطبیق
ً یساھمالقیاسھذاإن- دفتریةالالقیمة¨بینالفرقیمثلألنھللمنظمةالحقیقةالقیمةتحدیدفيفاعالً إسھاما

xivا) .ومعارفھاوذكائھابفكرھاثراءأكثرالمنظمةكانتكبیراً الفرقكانفكلماللمنظمةالسوقیةوالقیمة

ولقد تعددت األسالیب التي حاولت أن تقیس رأس الما ل الفكري وال یمكن أن تتسع ھذه الورقة البحثیة لسردھا 
.البعض منھاعراض كلھا، لذا سنقوم باست

Balanced Scorecard:اء المتوازن بطاقة األد. 1
Kaplanقدم  & Norton م مدخل لنموذج یقترب من مفھوم رأس المال الفكري والذي أطلق 1997سنة

المنشأةإستراتیجیةیترجمأداءقیاسنظاملتصمیماألولىالمحاولةھوعلیھ نظام مقاییس األداء المتوازن، و
ً ¨ویقدمواضحة،أھدافإلى القیمةلتكوینومتعاضدةمتكاملةسلسلةضمنویعملاألبعادمتعددیاً قیاسنظاما

.الفكريالمالالمضافة لرأسالحقیقیة
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نظاما متعدد األبعاد لقیاس األداء ویعد بمثابة ترجمة إلستراتیجیة المنظمة داخل مجموعة BSCعدت
ألجل وآلیة إنجاز أو تحقیق ھذه األھداف، مترابطة من المقاییس التي تحدد بدقة األھداف اإلستراتیجیة طویلة ا

تقییم¨بینماالتوازنویحققالقیمة،تكوینعملیةسیاقضمنللمنظمةالحاليللوضعشمولیةرؤیةویقدم
ذاتالمتغیرات الداخلیةوقیاسوالزبائنالمصالحبأصحابوالمرتبطةالمؤثرةالخارجیةالمتغیراتوقیاس
ولقد أشتق ھذا النموذج اسمھ من محاولة التوازن بین األھداف قصیرة األجل جوھریة،الاألعمالبأنشطةالعالقة

والشكل الموالي یبین . ومسببات األداء واألھداف المحققةوطویلة األجل، مقاییس األداء المالیة وغیر المالیة، 
:العالقة التبادلیة بین ابعاد البطاقة

زنةنموذج عن بطاقة النتائج المتوا):1(الشكل 

Source:  R. Kaplan & Norton, Using the balanced scorecard as a strategic
management system, Harvard Business Review, January- February, 1996,  P.76.

ً المقاییستمثل :xvتوجھاتأربعةبینتوازنا
معدل العائد على : من المقاییس التي تعبر عن األداء المالي للمنشأة، ومنھا ویضم عدداً :البعد المالي

.االستثمار، وصافى القیمة الحالیة، والقیمة االقتصادیة المضافة
ویعبر عن رضا العمالء ویضم عدداً من المقاییس التي تعبر عن درجة رضا العمالء : بعد العمالء

مو في عدد العمالء، ومعدل اكتساب عمالء جدد،  معدالت ومنھا معدل نمو المبیعات ، ومعدل الن
. االحتفاظ بالعمالء، ومعدل النمو في توسیع وتعمیق العالقات التبادلیة مع العمالء

ویضم عدداً من المقاییس التي تعبر عن حسن استغالل الموارد المتاحة والتي : بعد العملیات الداخلیة
معدل استغالل الطاقة : عمالء وعلى األداء المالي  ومنھا من شأنھا أن تنعكس على درجة رضا ال

اإلنتاجیة، معدالت اإلنتاج المعیب، معدل إنتاجیة العمالة النمو في وسائل تحسین العملیات ومستوى 
. الجودة، نسبة االلتزام بالشحن والتسلیم في الموعد المحدد

العمالء
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ناصر البنیة التحتیة والمتمثلة في األفراد ودرجة ویضم عدداً من المقاییس المتعلقة بع: بعد التعلم والنمو
رضاھم وإنتاجیتھم، ونظم المعلومات وما تقدمھ من معلومات دقیقة في الوقت المناسب عن الجودة 

.والتكلفة والعمالء وأخیراً ما تمتلكھ المنشأة من نظم للتحفیز وتحقیق المساواة بین الموظفین في المنشأة 
:لبطاقة األداء المتوازنموذجنیوضح)1(رقم والشكل

وكما یبینھ الشكل السابق لیس إعداد اإلستراتیجیة، بل وبعد صیاغة ھذه األخیرة تقوم بترجمتھا BSCإن ھدف
. وإدماجھا في المحاور األربعة في صورة أھداف وأعمال قابلة للتنفیذ

ألثر، حیث یدعم كل بعد اآلخر تتصل األبعاد األربعة للبطاقة فیما بینھا من خالل عالقة السبب وا
. وتساھم مجتمعة في قیاس مدى تحقیق اإلستراتجیة

أن تسجیل وتحقیق المحاور یتم بشكل تسلسلي من أسفل إلى أعلى حیث تسمح KaplanوNortonویؤكد كل من 
في النھایة النتائج جھود التعلم والنمو بتحسین العملیات الداخلیة مما یؤدي إلى زیادة رضا الزبائن وبالتالي یولد

. المالیة التي تحقق رضا المساھمین
ة، في حین یرتكز مؤشر األصول غیر لمنظمناقش أساس عملیة تكوین اتال BSCانوبناءا على ما سبق یتبن

إلى فكرة الشركة ضمن استراتیجیتھا، Kaplanحیث ینظر . ةللمنظمالملموسة على فكرة المنظور المعرفي 
یكمل المقاییس المالیة لألداء السابق BSCدارة أن تبحث عن رؤیة متوازنة وبرھنة أن نظام فھو یرید من اإل

. یستمد من رؤیة واستراتیجیة الشركةBSCمع مقاییس األداء المستقبلیة، وإن أھداف ومقاییس نظام 
الء حیث ال بد من ات في السنوات القادمة في المحافظة على العممنظمل التحدي األكبر الذي یواجھ الویتمث

، والنسبة األخرى سوف تكلف المنظمةترتیب العمالء لتحدید العمالء الذین یمثلون شریحة كبیرة بالنسبة لمبیعات 
الشركة أمواالً دون عوائد تذكر لذلك ال بد من اتفاق الخدمات التسویقیة على الشریحة األولى ومكافأة ھذه 

والعمالء الذین یتعاملون خالل فترة طویلة مع .ون األولویة األولىالشریحة وحل مشاكل ھذه الشریحة بحیث تك
ھم العمالء الذین تسھل خدمتھم وھم الذین یساھمون بالعائد بصورة كبیرة وذلك بخالف العمالء الجدد المنظمة
امل من أن تحافظ على الشریحة األولى من خالل االتصال معھا واختیار أفضل الموظفین للتعلمنظمةوال بد ل

.معھم وتركیز العالقات مع ھؤالء العمالء
Skandia Navigator: مستكشف سكاندیا.2

بھدف قیاس رأس 2000سنة )Skandia Insurance company(المنظمةوضع النموذج من طرف 
الفكريالمالرأسأنxviیرىEdvinssonالسویدیةالتأمینشركةفيالفكريالمالرأسمدیرالمال الفكري، ف

المھنیةوالمھاراتالزبائنوعالقةالتنظیمیةالتكنولوجیاSkandiaالعملیة،الخبراتالمعرفة،مضامینیعني
الھیكلي والتصورالمالورأساإلنسانيالمالرأسمنویتكونالسوق،فيوالضروریة للمنافسةالمقدمة
: ؤشرات القابلة للقیاس ھيأبعاد ویتوفر لكل منھا مجموعة من المخمسةعلىیركزكاناألول
 ذلكلیة للتعبیر عن المالي وتستخدم المؤشرات الماعلى الجانبالتركیز: البعد األول.
 التركیز على العمیل ویھتم بتقدیر رأس مال العمالء بالنسبة للمنشأة ویستخدم في ذلك كل من : البعد الثاني

. المؤشرات المالیة وغیر المالیة 
 التركیز على العملیات وبالنسبة للمؤشرات المستخدمة ، فإنھا تؤكد على االستخدام الفعال : البعد الثالث

. للتكنولوجیا ومراقبة جودة العملیات ونظم إدارة الجودة باإلضافة إلى بعض المؤشرات المالیة 
 للمنشأة عن طریق التركیز على التجدید واالبتكار ویحاول ھذا البعد قیاس القدرات اإلبداعیة: البعد الرابع

. قیاس فعالیة استثماراتھا في التدریب واإلنفاق على البحوث والتطویر 
 كس رأس المال البشرى التركیز على الموارد البشریة والتي تحرك النموذج بأكملھ والتي تع: البعد الخامس

.وكیفیة تطویر وتعزیز ھذه الموارد ،للمنشأة
ویفترض أنھ یمكن المؤشرات،متعددأسلوبالفكريرأس لقیاسEdvinsson¨xviiوMaloneمنكلیستخدم

عینة الباحثانویعرض . الحصول على األوجھ الكافیة لرأس المال الفكري الضروري للفھم الكامل لھذه الظاھرة
لمؤشرات التي جاءت في نموذج كل من أدفنسون ومالون دون وجود صیغة نظریة للعالقات بین ھذه من ا

مع أنھ من الصعوبة بمكان جعل ھذا المقیاس خطیاً بسبب الحاجة لحل حسابي معقد لجمع ھذه المؤشرات، و
المؤشرات إال أنھ یمكن االستفادة من ھذا األسلوب لتقدیم معلومات مفیدة على أساس المؤشر تلو اآلخر وذلك 

معلومات مفیدةلتقدیمسلوباألھذامناالستفادةیمكنباالعتماد على حاجة المدیر أو المستثمر للمعرفة ولكن
.للمعرفةأو المستثمرالمدیرحاجةعلىباالعتمادوذلكالمؤشرأساسعلى

:xviiiالتالیةبالمؤشراتالمجموعات¨ھذهفيالفكريالمالرأسأوالمعرفیةاألصولتتوضحو
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المؤشرات المالیة:
.)بالقیمة( إجمالي األصول -
.الموظفین بالقیمة/ إجمالي األصول-
.%إجمالي األصول/ یراداتاإل-
المؤشرات المتعلقة بالعمالء:
.( % )الحصة السوقیة -
.عدد العمالء-
.)القیمة( بالنسبة للعمیل / المبیعات السنویة -
الناحیة المعرفیة لدى الموظفین:
.مؤشر القیادة-
.مؤشر التحفیز-
.عدد الموظفین-
.مؤشر التوظیف-
التجدید والتطویر:
.للموظف الواحد/ افمصاریف تطویر االكتش-
.مؤشر رضي الموظف-
.مصاریف التسویق-
المؤشرات المتعلقة بالعملیات:
(%)اإلیرادات اإلجمالیة / المصاریف اإلداریة-
اإلیرادات اإلداریة/تكلفة األخطاء اإلداریة-
.عدد الحواسب اإللكترونیة بالنسبة لعدد الموظفین-
.المصاریف اإلداریة بالنسبة للموظف الواحد-
.اریف تكنولوجیا المعلومات بالنسبة للموظف الواحدمص-
(%).العالوة اإلجمالیة /المصاریف اإلداریة-
.التغیر في مخزون تكنولوجیا المعلومات-
.أھداف الجودة في الشركة-
.طاقة تكنولوجیا المعلومات بالنسبة لكل موظف-
.أداء تكنولوجیا المعلومات بالنسبة لكل موظف-

یشبھ الى حد بعید األسلوب االول مع تفصیل في االبعاد وكثرة المؤشرات مما یجعلھ نالحظ ان ھذا األسلوب
باإلضافةالفكريالمالرأسوتقییمإلدارةاإلستراتیجیةاضطراب الرؤیةإلىیؤديالذيالحدإلىعمليغیر
الماضيفيلتنظیميااألداءمقارنةفيیفیدالبشري، كماالمالرأسلمكوناتباستخدامھالنموذجتحیزإلى

.السوقفيللمنظمةالتنافسیةالقدراتلتحلیلمستقبليمنظورضمنواألداء الحاليالمالیة،المؤشرات
وكالھما أیضاً ،كالھما یفترض أن المقاییس غیر المالیة یجب أن تلحق بالمؤشرات المالیةباالضافة إلى أن 

ن تحول من المستوى التشغیلي إلى المستوى االستراتیجي یركز على أن المؤشرات والنسب غیر المالیة یجب أ
ً على أن أسلوب القیاس ال یعتبر أداة رقابیة جدیدة، وإنما یجب أن .  ةمنظمداخل ال وأخیراً فإنھما یتفقان أیضا

.یستخدم لتحسین التعلم لدى األفراد أو الحوار معھم
:وھينسلوبیومع ذلك، فإن ھناك بعض االختالفات الھامة بین األ

ة ھم الجھة والمصدر منظمإن مؤشر األصول غیر الملموسة یرتكز على فكرة اعتبار األفراد المتواجدین في ال-
ات، إذ أن األرباح المتولدة عن تصرفات األفراد تمثل إشارات معرفیة منظمالالوحید لتولید اإلیرادات داخل

ة ، حیث تمثل ھذه الھیاكل أصوالً ألنھا منظمداخلیة للملموسة وغیر ملموسة وتوجھ إلى الھیاكل الخارجیة أو ال
.رى ذلكیال ولاألألسلوبتؤثر في تدفق اإلیرادات في حین أن ا

یفترض مؤشر األصول غیر الملموسة وجود مجموعة مؤلفة من ثالثة أصول غیر ملموسة، وال بد من محاولة -
اءة ھذه األصول، وذلك من خالل العمل الجاد لتصمیم إیجاد مصفوفات تشیر إلى النمو والتجدید واالستقرار وكف

رىیفي حین . مؤشرات ترتبط بنمو األصل موضوع البحث ومعدل تجدده وكفاءة االنتفاع  بھ ومخاطر خسارتھ 
.حقق أھدافھ بموازنة المنظور التقلیدي من خالل المنظورات الثالثھ األخرى یاألسلوب األول
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خر على اآلاألسلوبركز یناقش أساساً عملیة تكوین المنظمة ، في حین یال توازنأسلوب بطاقة األداء المإن -
لذلك یجب النظر إلیھم من الناحیة اإلیرادیة كمولدین أساسین .  المنظمةفكرة المنظور المعرفي في تكوین

.ةلإلیرادات، وإن المعرفة والمھارات الخاصة ألفراد الشركات تمثل مصدراً مھماً في خلق الثرو
:أسلوب االستبعاد. 3

قیاس التأثیرات االقتصادیة للمعرفة، في أسلوب االستبعاد في تقییم رأس المال الفكري یتمثل ھدف 
من العوائد السابقة والمتوقعة للحصول األصول المالیة واألصول الملموسةعلى استبعاد الدخل المتوقع من قوم وی

ویقترح باول . الذي یبقى بعد االستبعاد یمثل األصل المعرفيأن أي المنظمات،فيفحسب على عوائد المعرفة 
لقیاس رأس المال الفكري، حیث یعامل ھذا األخیر على أنھ القیمة " المستوى الكلي"سترسمان استخدام أسلوب 

ویتم التوصل إلى ھذا األسلوب بتطبیق القیمة المضافة . المتبقیة بعد استبعاد رأس المال المالي أو النقدي
التي تمثل التكلفة الحقیقیة لرأس المال، والتي یتم حسابھا باستبعاد جمیع التكالیف االقتصادیة مثل االقتصادیة

التكالیف المتعلقة باألراضي وتكالیف السلع والضرائب وتعویضات المساھمین وذلك من اإلیراد للوصول إلى 
.القیمة المتبقیة وھي رأس المال الفكري

ات منظمقیس تأثیر المعرفة على أداء العدة أسالیب أخرى تxixالذي یستخدمھ سترسمانوینتج عن األسلوب 
:وھي

.تراكم المعرفة-
.تقییم رأس المال المعرفي للموظفین-
.مساھمة تكنولوجیا المعلومات في رأس المال الفكري-

لمضافة االقتصادیة في یساعد حساب القیمة ا:"ویوجز سترسمان فكرتھ حول قیاس رأس المال الفكري باآلتي
تحدید ما یملكھ الموظفون من تراكم المعرفة حول عملیات الشركة التي تمثل بدورھا رأس المال الفكري، وتراكم 
المعرفة الذي یملكھ الموظفون یعرف أیضاً بثقافة الشركة، ألنھم بذلك یحتفظون في عقولھم بجزء كبیر من رأس 

مساھمین باألصول المعرفیة وھم بذلك یسلكون سلوك المدراء ألن اكتساب المال المعرفي للشركة، بحیث یجعلھم 
.xxالمعلومات والحصول علیھا أو االنتفاع منھا یعتبر أساس لجمیع األعمال اإلداریة

Economic Value Added (EVA)المضافة االقتصادیةالقیمة.4
ویستھدفللمنظمةالرئیسيالمالي¨االتجاهوتقییملفھموقیاسیةتحلیلیةأداةبمثابةوھوStewartقدم ھذا النموذج

النموذج یتمھذاوحسبالماليوالتخطیطاألداءبینمایربطلإلدارةومقیاس شاملاألسھم،حملةثروةتعظیم
:خاللمنالمضافةاالقتصادیةالقیمةاحتساب

–التشغیلیةالمصاریف-المبیعاتصافي=المضافةاالقتصادیةالقیمة .المالرأسقیمة–الضرائب¨
وتعبرالمنظمةفيالفكريالمالرأس¨قیمةفيتحصلالتيالتغیراتEVAوتأثیرلمكانةواضحاً مؤشراً تقدم
الحقیقیةالقیمة،مباشرةیحسبالفھوالفكريالمالرأسإنتاجیةمعدلأو عنالمعرفةإنتاجیةعنالقیمةھذه

xxi.كثیرةنماذجرتظھلذاالفكري،الماللرأس

یتمیز بالسھولة والتعقید في آن واحد، تتمثل سھولتھ في مقارنة العائد بتكلفة الموارد سلوبھذا األنالحظ أن
.یة من أجل الوصول إلى تقییم سلیمالمستعملة، أما تعقیده فیكمن في المعالجات المتكررة لألصول الصاف

كما تتعرض طرق تقییم تكلفة رأس المال لمناقشات تجعل من حساب القیمة المضافة الصافیة لیس بالمسالة 
مؤسسة في أمریكا الشمالیة أن حوالي ربع ھذه المؤسسات تستعمل ھذا 153ولقد بین تحقیق أجري على . الھینة

شر معروف حالیا إال أنھ لیس العالج ھو أحسن مؤEVAإذا كان ھأنكما . لفكريارأسمالھا في تقییم سلوباأل
لعام عند البحث عن المؤشر األداء المثالي، كما أنھ وسیلة لتحدید األھداف أكثر من كونھ مؤشر یمسح بتحدید ا

.االختیارات اإلستراتیجیة المثلى
:Xiaoxxiiأسلوب. 5

شركة مدرجة 50بالغ عددھا اھتم النموذج بفحص التقاریر المالیة السنویة لعدد من الشركات الصینیة ال
وقد استخدمت الدراسة أسلوب تحلیل المحتوى للمعلومات . م 2007ببورصة شانغھاى للعام المالي المنتھى في 

. المتضمنة بتلك القوائم 
وقد أشارت الدراسة إلى أن المعرفة ھي وقود النمو االقتصادي والتنمیة االجتماعیة وان رأس المال الفكري ھو 

و القائم على المعرفة مما یعنى التحول من االقتصاد المبنى على الصناعة إلى االقتصاد المبنى على قلب النم
.المعرفة مما یمنح المنظمات القدرة على المنافسة 
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أیضا شارت الدراسة إلى أن الشركات الصینیة ال تھتم بدرجة كبیرة باإلفصاح عن معلومات رأس المال الفكري 
.المفصح عنھا كانت رأس المال البشرى لكن معظم المعلومات

م زعم بان أصول رأس المال الفكري ھي 1999كما أشارت الدراسة إلى أن مكتب بریس ووتر ھاوس عام 
.اآلن أكثر أھمیة من الناحیة اإلستراتیجیة لخلق الثروة بخالف الماضي 

المركز المالي والتي یتم عرض رأس وقد انتقدت الدراسة المبادىء المحاسبیة والممارسات حال إعداد قائمة
المال المادي فقط بصلبھا مما یفقد المعلومات المالیة قیمة نسبیة بالنسبة للمساھمین یترتب علیھ سوء تخصیص 

.للموارد في سوق رأس المال 
م اقر بان األصول 2001عام FASBھذا وقد أشارت الدراسة إلى مجلس معاییر المحاسبة المالیة االمریكى 

یر الملموسة ال تتضمن فقط تلك الناتجة عن البحوث والتطویر لكن أیضا تتضمن الموارد    البشریة ، غ
.العالقات مع العمالء ، االبتكارات وغیرھا 

وقد ذكرت الدراسة مقیاس لعناصر رأس المال الفكري على انھ الفرق بین صافى القیمة الدفتریة لألصول 
.الملموسة وقیمتھ السوقیة 

صافي القیمة الدفتریة-القیمة السوقیة = المال الفكري رأس
إال أن ھذا المقیاس انتقد لعدم االتفاق من حیث القیمة السوقیة والتي وجھ لھا التأرجح في قیمتھا عبر الفترات 

ھا نتیجة عوامل لیس لھا عالقة بالمنشأة مثل التغیرات في الشعور العام باألسواق والتغیرات االقتصادیة وغیر
.من التغیرات غیر الحاكمة 

:Sveibyأسلوب.6
الفكريالمالرأسمفاھیماختبارأجلمننظريمنأكثرعمليھدفلھبأنسلوبألاSveibyیصف 

فيالمنظمةفيالملموسةغیراألصوللقیاسنقديغیرھو مدخلوبالتاليالمنظمةفيالملموسةغیرواألصول
الملموسةمقابلة األصولمفھومعلىویقوم،)المخاطر/االستقرار-لكفاءة-االبتكار-النمو(أربعة معاییر ضوء

الجوھریةالمقدرةمنتتكونملموسةالغیرالسوقیة، واألصولالقیمةالستخراجالملموسةغیرباألصول
النمواتبأربعة مؤشرالملموسةغیرلألصولالثالثالفئاتقیاسبمعنىالخارجيالداخلي والھیكلوالھیكل
.الدفتریةقیاس القیمةأیضاً االستقرار/المخاطرومؤشروالكفاءةوالتجدید

غیر الملموسةاألصولقیمة+الملموسةلألصولالصافیةالدفتریةالقیمة=السوقیةالقیمة
الخارجيالھیكل+الداخليالھیكل+الفردیةالكفاءة=ملموسةالغیراألصولقیمة

xxiiiKavidaأسلوب.7 and Sivakouar:
ھدفت تلك الدراسة إلى تحلیل الطرق المختلفة لقیاس رأس المال الفكري وذلك القتراح طرق مالیة یمكن 
االعتماد علیھا وذلك لقیاس رأس المال الفكري في شركات التجارة العامة وقد اختیرت دراسة حالة لشركة ھندیة 

.تعمل في صناعة الدواء 
أن رأس المال الفكري یعد من اقتصادیات المعرفة ، حیث أن التوسع السریع في وقد أشارت الدراسة إلى 

التكنولوجیا أدى إلى التغیر في نمط وھیاكل اإلنتاج ، وبالتالي فإن رأس المال الفكري یعد موردا ھاما في 
د اإلیرادات على االقتصادیات القائمة على المعرفة ، حیث العدید من الشركات تستغل رأس المال الفكري في تولی

سبیل المثال حقوق الملكیة الفكریة تعتبر رأس مال ال یقدر بثمن یتولد عنھ إیرادات في حالة استغاللھ    أو بیعھا 
.

:ھذا وقد استعرضت الدراسة ثالث مداخل لقیاس رأس المال الفكري 
وطریقة القیمة السوقیة وھى مقاییس مالیة مثل طریقة معدل العائد على األصول : الطرق غیر المباشرة .1

) .مقارنة المثیل ( وھى طرق مالئمة للمقارنة بین الشركات في نفس الصناعة 
وھى طرق مبنیة على تقدیر القیمة النقدیة لرأس المال غیر الملموس بواسطة تحدید : الطرق المباشرة .2

. مكوناتھ المتنوعة والتي ھي شأن داخلي بالشركة 
.ة یتم التقریر عنھا في بطاقات األداء أو كرسوم بیانیة عاد: طریقة بطاقة األداء .3

تحدید جمیع األغراض ؛ بل یجببتفيال توجد طریقة واحدة یمكن أن "ھذا وقد أشارت الدراسة إلى إنھ 
. "الطریقة اعتمادا على الغرض ، الحالة والموقف

“No single method can fulfill all purposes; one must select method depending on purpose, situation
and audience”

:لكن الدراسة ناقشت عدة مقاییس اعتمدت علیھا دراسات سابقة كما یلي 
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.وتتفق مع مدخل القیمة السوقیة القیمة الدفتریة/ نسبة القیمة السوقیة .1
القیم الدفتریة- القیمة السوقیة = رأس المال الفكري 

2.s Q RatioTobin’ وتتفق مع مدخل القیمة السوقیة.
تكلفة إحالل األصول/ القیمة السوقیة = 

Tobin’sتكلفة احالل األصول الملموسة-القیمة السوقیة = رأس المال الفكري  Q Ratio
فإذا كنت نسبة كیو أكبر من الواحد الصحیح واكبر من نسبة كیو للشركات المنافسة حینئذ الشركة لدیھا 
القدرة على إنتاج أرباح مرتفعة عن الشركات المثیلة األخرى ، وبالتالي فالشركة لدیھا رأس مال فكرى غیر 

.ملموس یمنحھا میزة تنافسیة 
MVAالقیمة السوقیة المضافة.3

القیم الدفتریة-القیمة السوقیة = الرأس المال الفكري = القیمة السوقیة المضافة 
EVAضافة القیمة االقتصادیة الم.4

ROAھذه الطریقة تتفق مع مدخل العائد على األصول 
تكلفة رأس xرأس المال المستغل(- صافي ربح التشغیل قبل الضریبة= القیمة االقتصادیة المضافة

المال
الخاصة بالشركة سالبة ، فالشركة تدمر ثروة المساھمین ، أما إذا كانت ایفا موجبة فالعائد EVAفإذا كانت
.لملكیة یزدادللسھم ومعدل العائد على حقوق االربحي 

:االسالیب المحاسبیة المستخدمة في قیاس رأس المال الفكري.8
یشیر الواقع العملي إلى أن األسالیب المحاسبیة التقلیدیة ال تستطیع قیاس أو اإلفصاح عن رأس المال 

الفكريالمالعض المعلومات الخاصة برأس المعرفي ولم یظھر لغایة اآلن أیة منافع ناتجة عن اإلفصاح عن ب
وتتمثل األسالیب المحاسبیة .  الفكريالمالللدرجة التي تصبح فیھا الشركات تفصح طواعیة عن رأس 

:المستخدمة في األتي
: أسلوب معدل العائد على المعرفة-

: الصیغة التالیةالمحسوبة وحسب ) ROA( ھذه النماذج تقوم على أساس احتساب العائد على األصول 

ریبة) = ROA( العائد على األصول  ل الض د قب العوائ
ركة ة للش ول الملموس األص

حیث یستخدم معدل العائد على األصول متوسط العوائد قبل الضریبة الخاص بالشركة لثالثة أو خمسة سنوات، 
وسط الصناعة ویتم تقسیم ھذا المتوسط على متوسط األصول الملموسة لنفس الفترة الزمنیة والناتج یقارن مع مت

یزید عن متوسط الصناعة، فكريمالأو سالب ال یكون للمؤسسة رأس ) صفر(وإذا كان الفرق . لحساب الفرق
أما إذا كان الفرق بین معدل العائد على األصول وبین .مساویة الصفرالفكريالمالوتبعاً لذلك تكون قیمة رأس 

ویتم بعد . رفي موجب ویزید عن متوسط الصناعةمتوسط الصناعة موجب عندھا یكون للمؤسسة رأس مال مع
ذلك مضاعفة الزیادة في معدل العائد على األصول، عن متوسط الصناعة، بمتوسط قیمة األصول الملموسة 

ومن ثم تقسیم متوسط العائد السنوي الزائد على متوسط تكلفة رأس المال . لحساب متوسط العائد السنوي الزائد
.للشركةالفكريالمالقیمة رأس في الشركة وأخیراً نشتق

ویمكننا في ھذا المجال عرض أھم الطرق والنماذج المتسخدمة لقیاس رأس المال الفكري وأكثرھا شیوعا 
: وھي 

: ویستخدم ھذا النموذج الصیغة التالیة : القیمة السوقیة والقیمة الدفتریة للشركة -1
القیمة الدفتریة –ة القیمة السوقیة للشرك= رأس المال الفكري 

دنانیر فإن قیمة 10دنانیر وقیمتھ الحالیة في السوق ھي 5فإذا كان سعر سھم الشركة عند اإلكتتاب مثال 
5= 5–10= رأس المال الفكري 

. الجدول التالي یعرض قیمة رأس المال الفكري لمجموعة من الشركات األمریكیة بموجب ھذه الصیغة 
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نسبة القیمة السوقیة إلى القیمة الدفتریة لشركات مختارة) : 2(ل الجدو

الشركة
المبیعات 
بلیون ( السنویة 

)دینار 
القیمة السوقیة 

)بلیون دوالر ( 
القیمة الدفتریة 

)بلیون دوالر ( 
نسبة القیمة السوقیة 

إلى الدفتریة
0.413.90.915.4إیبي

10.980.76.512.4أوراكل
25.3327.441.47.9یكروسوفتما

33.7177.032.55.4إنتل
4.63.32.21.5)صلب(ناكول 

184.630.520.61.5جنرال موترز
14.43.03.60.83جود ییر

Source: G.G. Dess et al. (2004): Strategic Management, McGraw-Hill/Irwin, Boston, p109.

: وھي Cetin(xxiv( من أھم اإلعتراضات على ھذه الطریقة ما قدمھ 
أن بعض الشركات ال تتعامل مع األسواق العامة أو أسواق األوراق المالیة وبالتالي لیس لھا قیمة سوقیة .أ

. ولیس من السھل تحدید رأسمالھا الفكري 
مالیة كأساس لحساب القیمة السوقیة للشركة لتحدید رأسمالھا إن إستخدام أسعار األسھم في السوق ال.ب

. الفكري لیس عملیا بسبب تذبذب أسعار األسھم صعودا أو ھبوطا 
إذا كانت قیمة رأس المال الفكري تمثل الفرق بین القیمة السوقیة والدفتریة فماذا یتوجب على الشركة أن .ج

إستبعاد رأس المال الفكري من الكشوف المالیة ھو إذ یعتقد البعض أن. تعمل في ظل ھذه المعلومات 
مشكلة رئیسیة خاصة أن الفرق بین القیمة السوقیة والدفتریة في تزاید بشكل كبیر ، كما أن تذبذب القیمة 

. السوقیة للشركة ھو مشكلة أخرى 
ناك العدید من إن الفرق بین القیمة السوقیة والدفتریة ال یمكن أن تعزى لرأس المال الفكري فقط بل ھ.د

. العوامل الداخلیة والخارجیة التي تولد ھذا الفرق 
یرتكز ھذا األسلوب على عالوة أسواق رأس المال التي تحسب بالفرق بین القیمة :أسلوب الرسملة السوقیة -

100م ، حیث إذا كانت القیمة السوقیة لألسھالفكريالمالالسوقیة لألسھم وبین القیمة الدفتریة وتمثل رأس 
ولزیادة . ملیون دوالر90یجب أن یكون الفكريالمالملیون دوالر فإن رأس 10ملیون دوالر والقیمة الدفتریة 

، یجب أن یتم تعدیل القوائم المالیة على أساس التكلفة )القیمة السوقیة لألسھم(الدقة عند حساب الرسملة السوقیة 
ألن استخدام التكالیف التاریخیة قد یشوه عملیة الحساب . الستبدالالتاریخیة إلظھار تأثیرات التضخم أو تكالیف ا

.خاصة في الصناعات التي تتمیز بوجود األصول الرأسمالیة القدیمة
یعتمد ھذا األسلوب على قیاس قیمة رأس المال المعرفي من :األسلوب المباشر لقیاس رأس المال الفكري -

. ید ھذه العناصر بدقة یمكن تقییمھا بصورة مباشرةخالل تحدید العناصر المتعددة، وعند تحد
ویركز ھذا األسلوب على األصول السوقیة مثل األصول غیر الملموسة ورضا العمالء، واألصول التكنولوجیة 

وعندما یتم قیاس . مثل المعارف، واألصول البشریة مثل التعلیم والتدریب واألصول الھیكلیة مثل نظم المعلومات
.في الشركاتالفكريیمكن اشتقاق القیمة اإلجمالیة لرأس المال ھذه األصول 

إن اإلنفاق على البحث والتطویر یولد القیمة، ومن المفروض تسجیل ھذا اإلنفاق كاستثمار على الرغم من أن 
ماً القیمة االقتصادیة غیر مؤكدة، وعلى أیة حال إن التدفقات النقدیة الخارجة للحصول على المعارف ال تمثل دو

حیث تعتبر تكالیف التعلیم والتدریب استثمارات ولكن یجب تحدید القیمة التي تخلقھا ھذه .أصوالً غیر ملموسة
االستثمارات ألنھ عندما یدفع األفراد للحصول على خدمة التعلیم الخاصة بھم فھم بذلك یستثمرون في رأس المال 

ل لتعلیم الموظفین فإن الصلة أو الرابط بین الجھة التي ولكن عندما تدفع الشركة ھذه األموا.البشري الخاص بھم
تدفع األموال واألصل غیر موجودة ألن الشركة تدفع على أصل سوف لن تملكھ ألن معارف الموظفین تخص 

لذلك ومن وجھة نظر الشركة إن المبالغ المدفوعة على التعلیم یجب أن تعامل . الموظفین وال ملكھا الشركة
.تثماركتكلفة ولیس كاس
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بصورة أوضح في المؤسسات التي ال تعتمد بصورة أساسیة على الفكريوتظھر القیمة التجاریة لرأس المال 
.القیم الملموسة التقلیدیة

یعتقد بعض المفكرین في مجال إدارة المعرفة أنھ یصعب تطویر مقاییس : أسلوب التركیز على المخرجات-
یة، ویعتقدو أنھ باإلمكان قیاس مخرجات المعرفة فقط باالعتماد على مباشرة وذات معنى لقیاس األصول المعرف

ویستنتج مجموعة من . الفرض الذي یقول أن المعرفة من حیث التعریف غیر ملموسة وغیر مدركة أو مرئیة
وبالتالي یتم . المفكرین بأن المعرفة مسؤولة عن المخرجات دون تحدید وحدة مشتركة من المخرجات لیتم قیاسھا

. یاس تأثیرات المعرفة فقطق
ومع ذلك إن تحدید وحدة المعرفة سوف یسھل التنبؤات حول مدى االنتفاع باألصول المعرفیة وبالوقت نفسھ 

. سوف یصادف المزید من التعقیدات الخاصة بتحدید كیفیة مساھمة المعرفة باألداء التنظیمي
بیة بالقید المزدوج، أمراً ضروریاً حیث النقود یعتبر موضوع إیجاد أو تصمیم نظام للقیاس یشبھ المحاس

. ولكن إذا قمنا بقیاس األفكار الجدیدة بأدوات قدیمة سوف لن نحصل على نتائج جدیدة. ھي وحدة القیاس الرئیسیة
وبالحقیقة ال یوجد اختالف بین المقاییس المالیة والمقاییس غیر المالیة حیث كالھما یحمل عنصر عدم التأكد 

وال یوجد مقاییس موضوعیة بالمعنى المطلق ومع ذلك ھناك العدید من األسباب . یعتمد على المشاھدةوكالھما 
التي تشیر إلى أن المقاییس المالیة تبدو أقرب إلى الموضوعیة والحقیقة، وھذه األسباب تتعلق بالمفاھیم الضمنیة 

ن ضمن سیاق التعاریف والمعاییر، وعند لوجود المشروع وألن ھذه المقاییس تستخدم منذ فترة طویلة من الزم
تحدید المعاییر أو المقاییس فإننا نحدد ما نراه وكیفیة التصرف، ولكن تظھر المشكلة عند ترجمة التصرفات إلى 
قیم نقدیة، حیث جمیع األفراد الموظفون یقدمون الخدمات للعمالء والمبالغ النقدیة ھنا تعبر عن جھد ھؤالء 

.الموظفین
 ً ان المشكلة األساسیة لدى المحاسبین ھي ضرورة فھم معنى رأس انیرتتانعلى ما سبق فإن الباحثوتأسیسا

ذلك أن إدارة رأس . على المدى البعیدللمنظمةف یسھم في خلق ثروة المال الفكري والطریقة اّلتي یدار بھا وكی
إبرازه في ك حاجھ إلى معرفة كیفیةفمن حیث المجال المحاسبي ھنا.  المال الفكري لھا جانبان محاسبي وإداري

وقد جرت محاوالت كثیرة من قبل مفكري وباحثي اإلدارة والمحاسبة لوضع مقاییس . اتمنظمالنتائج المالیة لل
مختلفة لقیاس وتقییم األصول الفكریة، ولكن لم یتوصل أحد إلى نموذج أو معادلة متكاملة لقیاس األصول 

حریة اختیار الشركة ألسلوب قیاس رأس المال الفكري والذي یعتمد على الفكریة، وكل نتائج البحث بینت 
.أسلوب وبناء وترسیخ القاعدة الفكریة لنفس الشركات المستخدمة لھ

صعوبات قیاس رأس المال الفكري: ثالثا
امصعوبتھأسبابومنصعباً أمراً یعدأنھإالالفكري،المالرأسوتقییمقیاسأھمیةمنالرغمعلى

:xxvیلي
ولیستخلفیةنظرةتعطيوتاریخیة¨مالیةومقاییسومؤشراتمحاسبیةقواعدعلىالتقلیدیةالمحاسبةاعتماد-

التي.الخ....واآلالتوالمبانياألراضيمثلالمادیةاألصولأجل معالجةمنصممتالقواعدوھذهمستقبلیة،
.للمنشأةاإلنتاجيالعمرخاللللثروةتمثل مصدراً 

منولكنالقیمة،وخلقالمعرفة¨عملیةجوھرھومثالً فاإلبداعقیاسھا،یصعبالملموسةغیراألصولبعض-
.بمخرجاتھوالاإلبداعبعملیةالتنبؤالصعب

ذيغیریكونبینماما،لمنشأة¨بالنسبةقیمةذومكوناتھأحدیكونفقدالفكري،الماللرأسالخاصةالطبیعة-
أوالمنشآتبینالمقارنةتجعلقدمختلفةأوعكسیةینتج مقاییسبدورهوھذا.أخرىلمنشأةبالنسبةقیمة

.الصعوبةفيعملیة غایةالقطاعات
المالرأسوتقییمقیاسأنعلىالدراسات¨منوالعدیدبكندااإلداریینالمحاسبینجمعیةمنكلاتفقكما

بعضتكتنفھالفكري
:xxviیليافیمتلخیصھایمكنالمشكالت

.التأكیدمن¨درجةبأيالمستقبلیةاالقتصادیةالعوائدوتقدیرقیاسإمكانیةعدم-
.المعنویةواألصولالفكري¨المالرأسأنواعكلرقابةعملیةعلىالمنشآتسیطرةصعوبة-
.الفكريالمال¨رأستحتتدرجالتيواألحداثاالعترافوقتوتقدیرصعوبة-

بیات راس المال الفكري، ومراجعة عدد من وجھات النظر التي تمثلت ببعض الدراسات على ادتعرفنامابعد
ن ھناك الكثیر أعلى الرغم من أنھیمكننا القولقیاس رأس المال الفكري، طرق الحدیثة حول موضوع، أھمیة، و

ناك عدم إتفاق بین أسالیب متعددة إال أنھ ال یزال ھالمحاوالت الموضوعیة لقیاس رأس المال الفكري قدمت من 
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لة یمكن إبداء ما یلي حول المحاوالت الكثیرة والحثیثة المبذوو. حول طرق تقییم رأس المال الفكريالمختصین
:لقیاس رأس المال الفكري وھي

ات التي تزید من المنظمأن تلك المحاالت تعبر عن حاجة حقیقیة لقیاس وتقییم رأس المال الفكري في .1
.وعات إدارة المعرفة وتطویرھاشرإستثماراتھا في م

أن ھذه المحاوالت یمكن إعتبارھا خطوات عملیة وموضوعیة في سبیل تطویر منھجیة عملیھ خاصھ .2
. لقیاس وتقییم رأس المال الفكري 

أن ھذه المحاوالت تواجھ إعتراضات عدیدة بشأن إمكانیاتھا للتصدي لمشكلة تحدید المعاییر والمؤشرات .3
. معرفة المساعدة لقیاس ال

التي قدمت من أجل قیاس وتقییم رأس المال الفكري تتسم بالعدد الكبیر من طرقأن الكثیر من ال.4
.المؤشرات التي اقترحھا العدید من المعنیین مما یعقد التطبیق وخاصة في مجال إستخدامھا كنماذج ریاضیة 

مورد لجمیع نواحي الحیاة بشكل یرتكز مفھوم رأس المال الفكري على أھمیة االنسان، وباعتباره اھم .5
.عام وللمنشأت بكل اشكالھا بشكل خاص

ھناك اتفاق من قبل كل الباحثین على صعوبة قیاس راس المال الفكري، وان عملیة االفصاح عنھ ال .6
:ان بأن االسباب وراء ھذه الصعوبات تكمن في االسباب التالیةتعتقد الباحثتزالت تتم بشكل وصفي، و

المحاسبة على مبدأ التكلفة التاریخیة یجعلھ عاجزا على قدرة قیاس رأس المال اعتماد نظام .أ
الفكري

رغم ان المورد البشري یعتبر ودون ادنى شك أھم مورد بالمنشأة، اال ان كونھ مخلوق سامي .ب
ن كرمھ هللا ال یمكن امتالكھ، وال یخضع للقوانین التي تخضع لھا اصول المنشأة االخرى، فمن االستحالة ا

.یتسطیع اي نظام وضعي ان یقیس ھذا المورد
یقف محدد التحفظ عائقا ال یستھان بھ امام عملیة قیاس رأس المال الفكري، واالفصاح عنھ، .ج

وذلك تخوفا من تقلبات السوق، حیث ان ھذا النوع من رؤوس االموال قد یفقد قیمتھ عند اي ھزة اقتصادیة الي 
لثقة باي مؤسسة الي سبب كان سیساھم بانھیارھا، وبغض النظر عن حجم سبب كان، ومجرد ان یفقد الجمھور ا

.رأس مالھا الفكري
ل جمیع الجھات ان بأن عملیة التركیز على ھذا النوع من رؤوس االموال ما ھو اال محاولة من قبتقد الباحثتتع

.ةمنظمالضفاء سمعھ لل
اتمقترحالنتائج وال: رابعا

:النتائج. 1
بحث حاولنا استعراض المتاح من األدبیات حول رأس المال الفكري وإظھار أھمیتھ في إطار ھذا ال

وتم التوصل بعون كونھ یمثل میزات تنافسیة للمنظمات المعاصرة ودعامة أساسیة لبقائھا وازدھارھا وتطورھا، 
:هللا الى النتائج المتواضعة التالیة

لفكري مما جعل من الصعوبة بمكان الوقوف عند احدھا تعددت واختلفت المفاھیم التي اعطیت لرأس المال ا-
وھو مفھوم دائم التجدد بسبب البیئة سریعة التغیر المحیطة بجمیع أجزاء المنظمة، لذلك فھو ال یزال في مرحلة 

.النمو والتطور، ویحتاج إلى دراسة معمقة وتحلیلیة لمختلف عناصره ومكوناتھ
.یر ملموسة تتمثا بشكل أساسي في المعرفة الموجودة بعقول األشخاصیرتبط رأس المال الفكري بموجودات غ-
یبدو جلیا أنھ في الوقت الحاضر وخاصة في الدول المتقدمة أن الثروة والقیمة والتطور في المجتمعات -

مما یعني أن مركز . واإلقتصادیات المتقدمة أصبح یعتمد على رأس المال الفكري وجوھره األساسي ھو المعرفة
لثقل في تولید القیمة والثروة انتقل من عمل األشیاء إلى العمل المعرفي؛ا
یشیر الواقع العملي إلى أن كثیر من منظمات األعمال تقیس األصول غیر الملموسة وتستخدم مؤشرات غیر -

ارجي وال یزال عنصري األصول غیر الملموسة وھما الھیكل الخ. مالیة لقیاس الكفاءة التشغیلیة بصورة خاصة
وتكمن المشكلة في األشیاء المطلوب قیاسھا . والھیكل الداخلي غیر محددین بصورة منتظمة في جمیع الشركات

وصعوبة تفسیر النتائج ولیس في تصمیم مقاییس األصول غیر الملموس؛
الفكري ھناك جھود كبیرة تبذل من أجل تطویر مقاییس ومؤشرات یمكن الركون إلیھا لقیاس وتقییم رأس المال -

على مستوى الشركات، ورغم التقدم الملموس الذي حصل في ھذا المجال، إال أنھ الزالت ھناك مساحة عدم 
إنفاق بین المختصین فیما یتعلق بھذه المقاییس وھذا ما یعني استمرار الحاجة لمزید من التطویر والتحسین لھذه 

.المقاییس
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لفكریة الزالت بحاجة إلى جھود كبیرة لتحدید قیمتھ، كما ھو إن بعض مكونات رأس المال الفكري والملكیة ا-
أو في رأس المال ) في نموذج وتحویل األصول غیر الملموسة إلى رأس مال ملموس (الحال في قیمة الشبكات 

).االتصاالت–في دلیل المعلومات ( الزبوني في نموذج رأس المال الفكري، أو رأس المال اإلبتكاري 
:مقترحاتال. 2

في ضوء النتائج المتوصل إلیھا في ھذا البحث نقترح إطاراً من التفكیر المنطقي حول قیمة رأس المال 
ألن عملیة قیاس رأس المال الفكري ال تزال غیر ناضجة . الفكري الذي یكون مرشداً لجھود القیاس مستقبالً 

العملیة تظھر أن الخوض بالتفاصیل وحدیثة العھد، باستثناء بعض التجارب في بعض الشركات، كما أن الخبرة
المتعلقة بالقیاس قبل تفھم بعض األساسیات یعتبر أمراً غیر مجدي، وقد حان الوقت بالنسبة للشركات لتطور ھذا 
التفھم واإلدراك لرأس المال الفكري ومن ثم تطویر مقاییس جدیدة ترشدھا لتحقیق المكاسب المستقبلیة في 

:األساس  نوصي بما یلياقتصاد المعرفة، وعلى ھذا 
.خلق لغة جدیدة ونشرھا داخل الشركات تركز على استخدام مصطلح رأس المال الفكري-
.للمنظمةمضافةقیمةخلقفيمكوناتھمنمكونكلمساھمةومدىالفكريالمالرأسكفاءةبقیاساإلھتمام-
.للمنظمةوعادلةحقیقیةقیمةإلىولللوصالفكريالمالرأسوتقییملقیاسمداخلأوطرقعنالبحث-
.تطویر نموذج للقیاس یجمع بین المؤشرات المالیة والمؤشرات غیر المالیة ضمن إطار متماسك-
.تقدیم نظم للقیاس تتضمن عملیات اإلدارة التي ترشد وتكافئ الموظفین والمدراء في الشركات-
ء االختبارات العدیدة لإللمام الكامل بجمیع أوجھ عملیة االستعانة بالخبرات واالستشارات الموضوعیة وإجرا-

.قیاس رأس المال الفكري
.الذي سیتم قیاس مخرجاتھاالفكريتحقیق االتصال الفعال بین عناصر رأس المال -
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