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العناصر والمكونات األساسية لرأس المال الفكري – دراسة تحميمية

*

د .أيمن سميمان أبو سويرح
مدير كمية الشريعة والقانوف
الجامعة اإلسالمية  -غزة

ممخص :تهدؼ الدراسة لمحاولة دراسة وتحميؿ عناصر رأس الماؿ الفكري والتعرؼ عمى المكونات
األساسية لرأس الماؿ الفكري لكونه أحد أهـ الموضوعات المعاصرة.

واس ػػت دـ ايه ػػا اللاح ػػث الم ػػنهال التحميم ػػل االس ػػتنتاال لتحمي ػػؿ األاك ػػار وا ار المطروح ػػة ايم ػػا يتعم ػػؽ

لمكونات وعناصر رأس الماؿ الفكري ودراسة مػد تػواار عناصػر رأس المػاؿ الفكػري اػل و الرة الترليػة

والتعميـ العالل لقطاع غلة.

واعتمد اللاحث عمػى مػا تػوار مػف أدليػات الموضػوع للنػا اإلطػار الفكػري والمفػاهيمل لملحػث واألاكػار

والنظريات التل تحكـ هػه اإلطػار إسػتنادات لتمػؾ األدليػات ومنالشػة تمػؾ المفػاهيـ واسػت بلص مػا يمكػف
مف استنتااات لتوضيح مكونات وعناصر رأس الماؿ الفكري ،ولنا توصيات موضوعية.

وتوصؿ اللاحث إلى النتائال التالية:
.1

إف هن ػػاؾ ش ػػله اتف ػػاؽ عم ػػى مكون ػػات رأس الم ػػاؿ الفك ػػري ،ويمك ػػف تش ػػليه عناص ػػر رأس الم ػػاؿ الفك ػػري

لماموعػػة متراكمػػة ومامعػػة مػػف المعػػارؼ ،كػػؿ اػػرد ينظػػر إلػػى اانػػب المعراػػة الػػهي يػػد ؿ اػػل دائ ػرة

اهتماماته.
.2

يتض ػػح لملاح ػػث ل ػػلف أغم ػػب الل ػػاحأوف متفق ػػوف عم ػػى أف مكون ػػات رأس الم ػػاؿ الفك ػػري تنحص ػػر لش ػػكؿ

أساسػػل اػػل أبلأػػة مكونػػات وهػػل رأس المػػاؿ اللشػػري والػػهي يمأػػؿ المهػػارات والقػػدرات العقميػػة ومسػػتو

التػػدريب وال ل ػرة وغيرهػػا ،ورأس المػػاؿ الهيكمػػل ويعلػػر عػػف القػػدرات التنظيميػػة والػػنظـ التػػل تمأػػؿ لنيػػة
المنظمة ،ورأس ماؿ العبللاتل ويشػمؿ عبللػة المنظمػة مػم الماتمػم المحمػل والمسػتفيديف مػف ػدماتها

أو مورديها أو الحمفا االستراتياييف.

.3

استطاع اللاحث استنادات لما اا أعبل لنا نموهج لعناصر رأس الماؿ الفكري عمى مستو

المؤسسات الحكومية ومنظمات األعماؿ.

وأوصت الدراسة لاعتماد النموهج المقترح مف اللاحث لتحديد مكونات وعناصر رأس الماؿ الفكري عند

الحااة لقياس أو تقييـ أو تطوير أو إدارة رأس الماؿ الفكري ،ألنه يشتمؿ عمى المكونات األكأر تك ار اتر

واتفالات ليف اللاحأيف ،واألكأر مبلمة لطليعة عمؿ المؤسسات الحكومية ومنظمات األعماؿ.

* بحث مستل من رسالة الدكتوراه

 أيمن أبو سويرح.د

The basic elements and components of the intellectual capital
an analytical study
Abstract: The study aims to study and analyze the elements of the
intellectual capital and to identify the key components of the intellectual
capital for being one of the most important contemporary issues.
The researcher used a deductive and analytical method for the analyzing the
ideas and opinions with regard to the components and elements of intellectual
capital.
The researcher adopted what is provided around the subject matter to build a
framework of intellectual and conceptual search, ideas and theories that
control this framework on the basis of that subject and discuss these concepts
and draw possible conclusions to explain the components and elements of
intellectual capital, and build substantive recommendations.
The researcher reached the following results:
1. There is almost an agreement on the components of intellectual capital, are
similar to the elements of the intellectual capital accumulated and assembled
a group of knowledge, each individual is concerns about one side of this
knowledge that goes into the circle of his interests.
2. It becomes clear to the researcher that most researchers agree that the
intellectual capital is limited primarily in three components: human capital ,
which represents the skills and mental capacity and the level of training and
experience, etc., structural capital that expresses the organizational capacity
and systems that represent the structure of the organization, and the relational
capital includes relationship the organization with the local community and
the beneficiaries of its services or its suppliers or strategic allies.
3. The researcher was able to build a model of the elements of intellectual
capital at the level of government institutions and business organizations.
The study recommended the adoption of the proposed model of the
researcher to identify the components and elements of intellectual capital
when you need to measure assess develop or manage of intellectual capital,
because it includes the components most frequent and agreement among
researchers, and the most appropriate to the nature of the work of
governmental institutions and business organizations.

: مقدمة-3

تعتلػػر إدارة المعراػػة المسػػئولة عػػف تحديػػد وتقيػػيـ رأس المػػاؿ الفكػػري اػػل المنظمػػة واسػػتأمار معطياتػػه
 اضبلت عػف كونهػا مسػئولة عػف اسػت راج وتحويػؿ المعراػة الضػمنية،وتطليقها لتحقيؽ التفوؽ التنااسل
،أو المعراػػة ال فيػػة إلػػى معراػػة صػريحة عػػف طريػػؽ مػػؽ ليئػػة تسػػمح لالتحػػاور ولالتػػالل نقػػؿ ال لػرات
 ولػهلؾ يقػوؿ، ولالتالل نقمه لشكؿ منظـ،اهها النوع مف المعراة هو واود ضمنل يصعب التعلير عنه

 "نحف نعرؼ أكأػر ممػا يمكننػا التعليػر عنػه ولكػف ال نػدرؾ معراتنػا لػه إال حػيف نحتػاج:مايكؿ لوليانل
)20 ص،2005 ، (لريس."إليه
338

العناصر والمكونات األساسية لرأس المال الفكري

لاإلضػػااة إلػػى هلػػؾ تقػػوـ إدارة المعراػػة لاسػػت بلؿ وليػػم م راػػات رأس المػػاؿ الفكػػري ،لػػها ا ػ ف ت اليػػد

االهتم ػػاـ لػ ػرأس الم ػػاؿ الفك ػػري ا ػػل منظم ػػات األعم ػػاؿ ال ينل ػػم م ػػف اػ ػراغ لق ػػدر م ػػا ينل ػػم ع ػػف حق ػػائؽ
موضػػوعية يؤكػػدها الوالػػم االلتصػػادي لم تمػػؼ المنظمػػات واللمػػداف ،اػ ف كػػاف عمػػى سػػليؿ المأػػاؿ رأس

الماؿ المادي يصنم الواود المادي لممنظمة ا ف الرأس المػاؿ الفكػري يصػنم ليمتهػا السػولية" ،اػالرأس
الماؿ الفكري مناـ مف الههب ولكف ال لد مف تعدينه" وهػل إشػارة واضػحة لمػدور الهػاـ إلدارة المعراػة
ال دراسة رأس الماؿ الفكري والمحااظة عميه( .المفرال ،وصالح ،2003 ،ص)54

وال شؾ أف تحديد عناصػر ومكونػات رأس المػاؿ الفكػري تعتلػر مػف األمػور الاوهريػة التػل تسػاعد اػل
لياس ػػه وتقييم ػػه ،ولالت ػػالل تحدي ػػد القيم ػػة الحقيقي ػػة لمنظم ػػات األعم ػػاؿ ا ػػل العص ػػر الح ػػديث ،كم ػػا أف

التعرؼ عمى مكونات رأس الماؿ الفكػري يمأػؿ أحػد العناصػر الرئيسػية البللمػة لمتعػرؼ عمػى مصػادر

ومسللات مؽ القيمة ال المنظمات لشكؿ أكأر تحديدات( .علد  ،2006 ،ص)77

هنػػاؾ عػػدة واهػػات نظػػر حػػوؿ تقسػػيـ رأس المػػاؿ الفكػػري حيػػث لػػر الػػلعض للنػػه يتكػػوف رأس المػػاؿ

الفك ػػري م ػػف رأس الم ػػاؿ الهيكم ػػل ورأس الم ػػاؿ اللش ػػري أو رأس الم ػػاؿ العبلل ػػاتل وغي ػػر م ػػف مكون ػػات
وعناصر رأس الماؿ الفكري.
 -5مشكمة الدراسة :تتم ص مشكمة هه الدراسة ال التساؤالت التالية:
 -1ما هل العناصر والمكونات األساسية لرأس الماؿ الفكري؟
 -2ما هل محتويات العناصر األساسية لراس الماؿ الفكري؟

 -3أىددداا الدراسددة :تهػػدؼ الد ارسػػة لشػػكؿ أساسػػل إلػػى محاولػػة د ارسػػة وتحميػػؿ عناصػػر رأس المػػاؿ
الفكري والتعرؼ عمى المكونات األساسية له لكونه أحد أهـ الموضوعات المعاصرة.

 -4أىميددة الدراسددة :تػػلتل أهميػػة الد ارسػػة إللقػػا الضػػو عمػػى رأس المػػاؿ الفكػػري مػػف ػػبلؿ د ارسػػة
وتحميؿ طليعة وماهية هػها النػوع مػف رأس المػاؿ مػف حيػث عناصػر ومكوناتػه ،اػل ظػؿ أهميتػه

المتلايدة ال منظمات األعماؿ ،ودراسة مد انطلاله عمى الوالم الفمسطينل.

 -5منيجيددددة البحددددث :اللحػ ػػث علػ ػػارة عػ ػػف د ارسػ ػػة نظريػ ػػة اسػ ػػت دـ ايهػ ػػا اللاحػ ػػث المػ ػػنهال التحميمػ ػػل
االستنتاال لتحميؿ األاكار وا ار المطروحة ايما يتعمؽ لمكونات وعناصر رأس الماؿ الفكري.

لق ػػد اعتم ػػد اللاح ػػث عم ػػى م ػػا ت ػػوار م ػػف أدلي ػػات الموض ػػوع للن ػػا اإلط ػػار الفك ػػري والمف ػػاهيمل لملح ػػث

واألاكار والنظريات التل تحكـ هه اإلطار إسػتنادات لتمػؾ األدليػات ومنالشػة تمػؾ المفػاهيـ واسػت بلص
ما يمكف مف استنتااات لتوضيح مكونات وعناصر رأس الماؿ الفكري ،ولنا توصيات موضوعية.
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أوالً :تقسيمات ومكونات رأس المال الفكري

واحػػدة مػػف المهػػاـ األساسػػية إلدارة المعراػػة اػػل منظمػػات األعمػػاؿ هػػل تحديػػد وليػػاس وتقيػػيـ وصػػيانة

وتنمية رأس الماؿ الفكري ال المنظمة ،إف رأس الماؿ الفكري أصلح مت ي اتر مهمات ها تػلأير كليػر عمػى
ناػػاح أو اشػػؿ منظمػػة األعمػػاؿ و اصػػة المعرايػػة منهػػا إه يػػنعكس هلػػؾ عمػػى ليمػػة المنظمػػة (الشػػركة)

الس ػػولية ورلم ػػا ه ػػها دا ػػم المعني ػػيف إل ػػى االهتم ػػاـ المت الي ػػد لػ ػرأس الم ػػاؿ الفك ػػري ،وتقس ػػيماته ومكونات ػػه

ولياسه( ،يوسؼ ،2005 ،ص )5ومف هه التقسيمات ا تل:
 -3تقسيمات (:)Despres & Channvel

ير الكاتلاف أف رأس الماؿ الفكري يتكوف مف أرلعة مكونػات ومػا يتفاعػؿ معهػا مػف أاػؿ مػؽ القيمػة

وهه العناصر هل)Despres & Chanvel, 2000, p137( :

 )1رأس المددال البشددري :ويشػػير إلػػى الم ػوارد اللش ػرية لمشػػركة لمػػا ايهػػا المعراػػة ،سػػر الصػػنم ،التػػل
يمكػػف تحويمهػػا إلػػى ليمػػة ،وهػػها يواػػد لػػد األا ػراد ،الػػنظـ والقواعػػد واإلا ػ ار ات التنظيميػػة التػػل
تست دمها الشركة.

 )2أرس المال الييكمي :وهها يشير إلى تسهيبلت اللنية التحتية لمشركة.

 )3الموجددودات العمميددة :وهػػل رأس المػػاؿ الهيكمػػل لمشػػركة الػػهي يسػػت دـ ل مػػؽ القيمػػة مػػف ػػبلؿ
عممياتها التاارية مأؿ تسهيبلت العمميات وشلكة التوليم.

 )4الموجدددودات الفكريدددة :وهػػه تعػػود لؤلصػػوؿ الفكريػػة لمشػػركة التػػل لموالهػػا تحتػػاج الشػػركة إلػػى
الحماية القانونية.

 -5تقسيم (( :)Mckenzie & Winkelenعلد الستار ،2005 ،ص)6

ههاف الكاتلاف وضعا المعادالت التالية لتوضيح تقسيمها لمكونات رأس الماؿ الفكري.
رأس المال الفكري = رأس المال البشري  +رأس المال الييكمي ،حيث:

رأس الماؿ الهيكمل = رأس الماؿ الللونل  +رأس الماؿ التنظيمل ،حيث
رأس الماؿ المنظمل = رأس الماؿ اإللتكاري  +رأس ماؿ العممية ،حيث:
رأس الماؿ االلتكاري = الممكية الفردية  +المواودات غير الممموسة

 -3تقسيم ((Edvinson, & T.Malone, 1997, p34) :)Edvinson & Malone
ولد تضمف مس ماموعات هل :أوال :مقاييس الاوانب المالية.
أانيا :الاوانب الفكرية لرأس الماؿ وهل أرلعة وكما يمل:
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 -3رأس مددال العمميددة :وهػػو رأس المػػاؿ الهيكمػػل الػػهي يصػػنم المعراػػة الصػريحة التػػل تواػػد اػػل
هياكؿ وأنظمة واا ار ات الشركة اهو يمأؿ كؿ ليـ الشركة التل تتداولها دا ميات.

 -5رأس مال الزبون :هو القيمة التػل يفرلهػا مسػتو رضػا الللػائف ووالؤهػـ والمػورديف والاهػات
ال اراية األ ر وما استطاعت الشركة مف لنائه مف عبللات متميلة مم هه األطراؼ.

 -3رأس مدددددددال التجديدددددددد والت دددددددوير :الط ػ ػ ػػرؽ المنهاي ػ ػ ػػة لتط ػ ػ ػػوير اللرماي ػ ػ ػػات ،أدوات إدارة
المشػ ػػروعات ،لواعػ ػػد التطػ ػػوير لممهندسػ ػػيف ،المحممػ ػػيف والملػ ػػرمايف إضػ ػػااة إلػ ػػى طػ ػػرؽ إدارة
المليعات ،مواصفات المنتال.

 -4رأس المال البشري :وهو ماموع مهارات ،لرات ،ومعراة العامميف.
 -4تقسيم (:)Sveiby

ويقسـ أصوؿ رأس الماؿ البلممموس (الفكري) إلى(Svieby, 1998) :

أوال :أصول الييكل الداخمي لرأس الماؿ (الشكؿ القػانونل لممنظمػة – اإلدارة  -الػنظـ وأقااػة المنظمػة
واللرامال الااهلة)

أانيا :أصول الييكل الخارجي لرأس الماؿ (العبللات التاارية –العبللات مم العمبل – العبللػات مػم

المورديف)

أالأا :أصول الييكل البشري لرأس الماؿ ( كفا ة العامميف – التعميـ – ال لرة)

الجدول ( :)3مكونات رأس المال الفكري حسب تقسيم Sveiby

نوع رأس المال
الييكل الخارجي
الييكل البشري

الييكل الداخمي

المكونات
التحالف ػ ػ ػػات والعبلل ػ ػ ػػات م ػ ػ ػػم اللل ػ ػ ػػائف ،الش ػ ػ ػػركا  ،الم ػ ػ ػػوردوف ،والمس ػ ػ ػػتأمروف

واالستراتيايوف ،الاماعة المحمية ،وكؿ ما يتعمؽ لالتميل والسمعة.

الق ػ ػػدرات ،المع ػ ػػارؼ ،المه ػ ػػارات ،ال لػ ػ ػرات الفردي ػ ػػة والاماعي ػ ػػة ،ل ػ ػػدرات ح ػ ػػؿ

المشكبلت تلقى لد األاراد ال الشركة.

األنظم ػ ػػة والعمميػ ػػات الت ػ ػػل تحق ػ ػػؽ الرااع ػ ػػة التنااس ػ ػػية وم ػ ػػا يتعم ػ ػػؽ لتكنولواي ػ ػػا
المعمومات ،النماهج لكيفية القياـ لاألعماؿ ،ولقواعد الليانات ،والوأائؽ ،حقوؽ

النشر ،والمعراة المرملة األ ر .

Source: Verna Allee, The Future of Knowledge, Butter worth Hienemann, A
msterdam, 2003, p.158.

 -5تقسيم (:)Malhorta

ولػػد اتفػػؽ  Malhortaمػػم تقسػػيـ  Edvinson & Maloneوالػػهي لسػػـ رأس المػػاؿ الفكػػري إلػػى
المكونات التالية(Malhorta, 2003, p.23) :
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أوال :رأس المال الزبوني
ثانيا :رأس مال العممية

ثالثا :رأس المال البشري

رابعا :رأس مال التجديد والت وير

 -6تقسيم معيد :Brookings

لسـ رأس الماؿ الفكري إلى أرلعة ائات أو مكونات هل(Brooking, 1996, p13) :

أ .األصددددول السددددوقية :وتشػ ػػمؿ اميػ ػػم الاوانػ ػػب غيػ ػػر الممموسػ ػػة المرتلطػ ػػة لالسػ ػػوؽ مأػ ػػؿ العمػ ػػبل
والماركات ومنااه التوليم.

ب .األصددول البشددرية :وتشػػمؿ ال ل ػرات المتراكمػػة ،ولػػدرات االلتكػػار والمؤش ػرات المتعمقػػة لمػػد لػػدرة
األاراد عمى األدا ال موالؼ معينة.

ج .أصول الممكية الفكرية :وتشمؿ العبللات واألسرار التاارية ول ار ات اال تراع وحقوؽ التصميـ.

د .أصددول البنيددة التحتيددة :وتتضػػمف اميػػم العناصػػر التػػل تحػػدد طريقػػة عمػػؿ المنشػػلة مأػػؿ :أقااػػة
المنشلة ،وطرؽ تقييـ ال طر وأساليب إدارة لوة العمؿ ،ولواعد ليانات العمبل ونظـ االتصاؿ.

 -7تقسيم :Thomas Stewart

لسـ رأس الماؿ الفكري إلى المكونات التالية(Stewart, 1997, p75) :

أ -رأس المال الييكمي :هػو لػدرات المنظمػة التنظيميػة التػل تػنظـ وتملػل متطملػات الللػائف وتسػاهـ
ال نقؿ المعراػة وتعليلهػا مػف ػبلؿ المواػودات الفكريػة الهيكميػة المتمأمػة اػل نظػـ المعمومػات،

ولػ ار ات اال تػراع وحقػػوؽ النشػػر والتػػلليؼ ،ومػػد حمايػػة العبلمػػة التااريػػة التػػل تمأػػؿ ش صػػية
المنظمػػة وليمتهػػا وهويتهػػا ،والتػػل تراػػم لالفائػػدة لمللػػوف وليػػادة رضػػائه ،وكػػهلؾ اائػػدة المنظمػػة
لليادة كفا تها وااعميتها.

ب -رأس المددال البشددري :هػػو المصػػدر األسػػاس لتكػػويف وتش ػ يص األا ػراد الػػهيف يمتمكػػوف المقػػدرة
العقميػػة والمهػػارات وال لػرات البللمػػة إلياػػاد الحمػػوؿ العمميػػة المناسػػلة لمتطملػػات ورغلػػات الللػػائف
ألنهـ مصدر االلتكار والتاديد ال المنظمة.

ج -رأس مدددال العالقدددات :ويشػػير إلػػى العبللػػات التػػل ت ػرلط المنظمػػة لللائنهػػا ومورديهػػا وتحالفاتهػػا
االستراتياية.

ويوضح الشكؿ التالل عناصر رأس الماؿ الفكري مف واهة نظر .Stewart
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المصدر :علد الستار حسيف يوسؼ ،دراسة وتقييم رأس المال الفكري في شركات األعمال ،كمية االلتصاد والعموـ
اإلدارية ،اامعة الليتونة األردنية ،عماف ،2005 ،ص.8

 -8تقسيم (Guthrie, Petty, 2000, p,155) :Guthrie & Petty
ويتكوف رأس الماؿ الفكري حسب تقسيـ  Guthrie & Pettyإلى العناصر التالية:
أ-

الييكل الداخمي :ويتمأؿ لرأس الماؿ المنظمل (الهيكمل).

ب -الييكل الخارجي :ويتمأؿ لرأس الماؿ الللائف (العبللات).
ت -كفاءة العاممين :وتمأؿ رأس الماؿ اللشري.

 -9تقسيم (Mayo, 2000, p85) :Mayo

وحسب التقسيـ أعبل ا ف رأس الماؿ الفكري يتكوف مف العناصر الرئيسية التالية:

أ -رأس المددددال العالقددددات :ويتمأ ػػؿ ا ػػل العبلل ػػة م ػػم اللل ػػائف ،رض ػػا اللل ػػوف ،وال اللل ػػوف وص ػػورة
المنظمة.

ب -رأس المال التنظيمي :ويتمأؿ لاألنظمة ولواعد الليانات وأقااة المنظمة.
ت -رأس المال البشري :ويتمأؿ لالقدرات الفردية وال لرة والحكمة والقيادة والدااعية.

 -31تقسيم )(McElroy, 2002, p.15) :McElroy (2002

لػػاـ  McElroyإضػػااة مكػػوف رئيسػػل أالػػث هػػو رأس مػػاؿ العبللػػات ،لاإلضػػااة لػػرأس المػػاؿ اللشػػري
ورأس الماؿ الهيكمل لتصلح مكونات رأس الماؿ الفكري حسب هها التقسيـ هل:
أ -رأس المال البشري.
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ب -رأس المال الييكمي.

ج -رأس مال العالقات.

والشكؿ التالل يوضح عناصر رأس الماؿ الفكري حسب تقسيـ McElry

شكل رقم ( )5عناصر رأس المال الفكري حسب تقسيم McElry

المصدر :إعداد اللاحث.

 -33تقسيم Chen 2004
حيث لسـ  Chenرأس الماؿ الفكري حسب التقسيـ التالل(Chen, & Lin, 2004, p124) :

 -1رأس المال البشري :وهو العنصر األساسل لرأس المػاؿ الفكػري ويتكػوف مػف :لػدرات العػامميف
والداع العامميف ،واتااهات العامميف.

 -2رأس المددال الزبددوني :ويلػػرل هػػها المكػػوف رأس المػػاؿ الفكػػري ويحولػػه إلػػى صػػورة ليمػػة سػػولية
وأدا تنظيمل ويتكوف مف :القدرات التنااسية األساسية ،كأااة السوؽ ،وال الللائف.
 -3رأس المددال اإلبددداعي :ويمأػػؿ تقػػديـ تشػػكيمة اديػػدة مػػف عناصػػر اإلنتػػاج األساسػػية والعناصػػر
هات العبللة لنظاـ اإلنتاج لالمنظمة واإللداع لد يكوف ال صورة منتػوج اديػد أو سػوؽ اديػدة
أو تكنولوايػػا اديػػدة أو م ػليال مػػف اإللػػداعات ويتكػػوف مػػف :إناػػالات اإللػػداع ،و ليػػة اإللػػداع

وأقااة اإللداع.

 -4رأس المال الييكمي :ويمأؿ نظاـ وهيكػؿ المنظمػة اػامتبلؾ المنظمػة لمأػؿ هػها النػوع مػف رأس
الماؿ الفكري يمكنهػا مػف تػواير ليئػة أعمػاؿ مبل مػة ولػادرة عمػى اسػت داـ رأس المػاؿ اللشػري

واالسػ ػػتفادة مػ ػػف ألصػ ػػى طالاتػ ػػه ،ممػ ػػا يقػ ػػود إلػ ػػى تعليػ ػػل رأس المػ ػػاؿ اإللػ ػػداعل ورأس المػ ػػاؿ

اللل ػػونل ،ويتك ػػوف م ػػف :الأقاا ػػة العام ػػة – الهيك ػػؿ التنظيم ػػل – ال ػػتعمـ التنظيم ػػل – العممي ػػات
التش يمية ونظـ المعمومات.

 -35تقسيم (:Kaplan & Norton )5114
ايقسماف رأس الماؿ الفكري إلى( :ابلؽ ولولاانل ،2011 ،ص)6
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 -1رأس المال البشري :وهو اميم الموارد اللشرية هات االمكانيات المتميلة ال ش ؿ الوظػائؼ
اإلداري ػػة والفني ػػة الت ػػل ل ػػديها ل ػػدرات إلداعي ػػة والتكاري ػػة وتفولي ػػة ،وتش ػػمؿ مع ػػارؼ الع ػػامميف

المتط ػ ػػورة ،ال ل ػ ػػرات المتراكم ػ ػػة ،المه ػ ػػارات التقني ػ ػػة والفني ػ ػػة ،ورض ػ ػػا الع ػ ػػامميف ومعنوي ػ ػػاتهـ
وتماسكهـ كفريؽ عمؿ متكامػؿ ،ويتميػل لكػوف منحنػى إنتاايتػه يتصػاعد لػنفس اتاػا الديػاد
معاراه ومهاراته وعمر االعتلاري متادد لت ير العصر والمستادات الليئية.

 -2رأس المددددال المعمومدددداتي :ويضػ ػػـ م تمػ ػػؼ المعمومػ ػػات حػ ػػوؿ ليػ ػػات عمػػػؿ المنظمػ ػػة حػ ػػوؿ
المحفظػػة االسػػتراتياية لمتكنولوايػػا المعتمػػدة لػػديها ،إضػػااة إلػػى اللنيػػة التحتيػػة التػػل تمتمكهػػا
المنظمة والتل تدعـ العمميات الدا مية وتشمؿ اللنية التحتية والحواسيب وشلكات االتصػاؿ،

ال ل ػرة لػػد المػػوظفيف المسػػئوليف عػػف اللنػػى التحتيػػة التكنولوايػػة واا ػ ار ات األمػػف لحمايػػة
شػػلكات المنظمػػات وتطليقاتهػػا وهنػػاؾ نوعػػاف مػػف التطليقػػات التكنولوايػػة ويتمأػػؿ األوؿ اػػل
التطليقات الملنية عمى اللنى التحتية التكنولواية والمتمأمة اػل تطليقػات معالاػة المعػامبلت
مأؿ نظػاـ ت طػيط مػوارد المنظمػة ويتمأػؿ الأػانل اػل التطليقػات التحميميػة والمرتلطػة لتعليػل

وتحميؿ وتفسير المعامبلت وتقاسـ المعمومات والمعراة ليف التشكيبلت الدا مية لممنظمة.
 -3رأس المددال التنظيمددي :يتمأػػؿ اػػل اميػػم األولويػػات االسػػتراتياية لممنظمػػة التػػل تسػػاهـ اػػل

تحقيػػؽ أهػػدااها إضػػااة إلػػى الأقااػػة المعتمػػدة دا ػػؿ المنظمػػة وماموعػػة القػػيـ ورؤيػػة المنظمػة
ورسالتها البللمة لتنفيه استراتياياتها ،امف أاؿ تحقيؽ المنظمة لم تمػؼ اسػتراتياياتها تقػوـ

القيادة دا مها لحشد كااة الموارد الممموسة وغير الممموسة.
 -33تقسيم Xera 2001

حيث لسـ رأس الماؿ الفكري حسب التالل(Xera, 2001, p1-8) :
 -1رأس المال الداخمي :ويتضمف ما يمل:

ل ار ة اال تراع – حقوؽ النشر – العبلمات التاارية – األصوؿ المحولػة – امسػفة اإلدارة –
أقااة المنظمة – إدارة العمميات – نظػـ المعمومػات – نظػاـ األنترنػت – العبللػات الماليػة –

العمميات التكنولواية.

 -2رأس المددال الخددارجي :ويتضػػمف مػػا يمػػل :التعويضػػات – حصػػة السػػوؽ – رضػػا العمي ػؿ –
أس ػػما الش ػػركات – لنػ ػوات التولي ػػم – اتفالي ػػات التػ ػ ار يص – عق ػػود المفض ػػمة – اتفالي ػػات
االمتيال – معايير الاودة.

 -3رأس المال البشري ويتضمف :المعراة – التعميـ – المؤهبلت – إشػراؾ المػوظفيف اػل لاػاف
ااتماعية – التطوير الوظيفل – روح الملادرة وااللتكػار – القػدرة عمػى موااهػة الت ييػرات –
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لػرامال تدريليػػة – اإلنصػػاؼ اػل العػػرؼ وال لػرة والػػديف – لضػايا الممكيػػة واإلعانػػة – النشػػاط

الأقػػاال – نشػػاط الوحػػدة – عػػدد العػػامميف – شػػكر العػػامميف – عػػروض لممػػوظفيف – طػػة
نقػػود العػػامميف – طػػة اسػػتحقالات العػػامميف – منفعػػة العػػامميف – صػػة العػػامميف – حصػػة

المػػوظفيف ا ػل ال يػػارات وال طػػط – متوسػػط ل ػرة العػػامميف – المسػػتو التعميمػػل – القيمػػة
المضااة مف كؿ عنصر – القيمة المضااة لكؿ عامؿ.

 -34تقسيم Skandia

أشار هها التقييـ إلى أف رأس الماؿ الفكري يتللؼ مف مكونيف هما( :الساكنل ، 2006 ،ص)1

 -1رأس المال الييكمي :وهو يمأؿ اللرمايات ،المعدات ،العبلمة التاارية وكها الهيكؿ
التنظيمل ..الخ أو لمعنى أ ر القدرات التنظيمية.

 -2رأس المال البشري :يمأؿ المعراة والمهارات وكها لدرات العامميف التل تساهـ ال تقديـ
حموؿ لمشاكؿ العمبل  ،كما أوضح هها التقييـ أف ههيف العنصريف يمأبلف رأس الماؿ

الفكري لمنظمات األعماؿ ،والمهاف يقوداف إلى النمو والتطوير وكها االستقرار ،كما يعتلراف
المواه األساسل لمستقلؿ المنظمة.

 -35تقسيم أدفينسون (:)Edvinson

الترح اداينسوف التقييـ البلحؽ لرأس الماؿ الفكري:
 -1رأس المددال البشددري :ويضػػـ الكفػػا ات والمعػػارؼ والمهػػارات وال لػرات لػػد المػػوظفيف وأصػػحاب
القرار ال المنظمة.

 -2رأس المال البنيوي :ويضـ لدرة اللنية عمى تحريؾ تطوير الملادرات مف بلؿ األ ه لاالعتلػار
التولعات الاديدة واالعتراؼ لاألاكار الاديدة والمفاهيـ واألدوات المتكيفة مم الت يير.

 -3أرس مددال الزبددا ن :ويضػػـ مامػػوع المعمومػػات حػػوؿ الللػػائف وعبللػػاتهـ مػػم المؤسسػػة أصػػحاب
القرار والعناويف والهياكؿ التنظيمية والشلكات.

 -4رأس المال التنظيمي :ويضػـ مامػوع األدوات وتقنيػات ماموعػات العمػؿ المعرواػة والمسػت دمة
لئلسهاـ ال تقاسـ المعمومات والمعارؼ ال المؤسسة والمواهة لياسا الى رأس الماؿ اللنيوي.

 -5رأس مال التجديد :ويضـ ماموع العناصر التل تسمح لممؤسسة لالتاديد مأؿ لػ ار ات اال تػراع
والعبلمات التاارية وحقوؽ االستأمار والمواهب ال اصة لالنشر والمؤتمرات.

 -6رأس مددال اج دراءات العمددل :ويضػػـ مامػػوع االاػ ار ات المطلقػػة وسػػط المنظمػػة التػػل تليػػد اػػودة
عممهػػا وانتاايتهػػا والمرتلطػػة لالمعمومػػات اللنيويػػة أو غيػػر اللنيويػػة مأػػؿ شػػهادة المطالقػػة األيػػلو
ومبل مة المعايير التطليقية التل تليد رأس ماؿ اا ار ات العمؿ التطليقية ال المنظمة.
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 -36تصنيا )(Mitchell Williams, 2000

لدـ اللاحث ،دراسة تصنؼ هها المفهوـ إلى أرلعة مكونات رئيسة ،هه المكونات توصؼ كالتالل:

 -1موارد بشرية :تقارير شاممة حوؿ مؤهبلت الموظفيف ،معالاة النظاـ اإلدارة لمهمة تطوير
الموارد اللشري ،ورضا العامميف.

 -2العمالء :تقارير شاممة حوؿ تركيلة العمبل  ،اهود المنظمة العبللات مم العمبل ورضا ووال
العمبل (إعادة العمؿ والعبللات طويمة المد ).

 -3تكنولوجيا المعمومات والعمميات :ت طل مااؿ وتوار أنظمة تكنولوايا المعمومات ،والتعلير
المواه لالنشاط لعدد مف نشاطات العمؿ و اصة المفضمة مف للؿ المنظمة مأؿ – استأمارات ال

اللحث والتطوير الادوؿ اللمنل أو الولت المرشد -التصاد ومعدؿ إنتااية العمميات اإلدارية،
العمميات تعلر أيضات عف الاودة ،ومعدؿ ال طل ولمف االنتظار اتاا محيط المنظمة.

 -4الممكية الفكرية :تقارير مف للؿ المنظمة ت طل استأماراتها الدا مية وتطوير األاكار ال بللة

والعناصر التل لها حقوؽ م صصة وي طل هها المصطمح عناصر تشير عادة إلى تمؾ الماموعة
مف الحقوؽ تتضمف ل ار ات اال تراع ،العبلمات التاارية ،حقوؽ النشر ،التصاميـ الصناعية ،أسرار

تاارية ،ومعمومات سرية.

 -17تقسيم أدفينسون (:)Edevinsson, 1996
كما لدـ ) (Edevinsson, 1996نموهاات

ر يرلط ليف مكونات رأس الماؿ الفكري وعممية مؽ

القيمة ،وواقات لهها النموهج يتضمف رأس الماؿ الفكري أرلعة مكونات أساسية هل:

 -3رأس المال البشري ويرتلط لالموارد اللشرية ،حيث يشمؿ المعراة التل يمكف تحويمها إلى ليمة.

 -5رأس المال الييكمي ويرتلط لاللنية التحتية لممنظمة ،وتشمؿ اللنية المادية مأؿ الملانل
والحاسلات االلكترونية واللنية غير الممموسة مأؿ تاريخ المنظمة وأقااتها وادارتها.

 -3أصول المنظمة ويقصد لها رأس الماؿ الهيكمل الهي تست دمه المنظمة ل مؽ ليمة ال
عممياتها التاارية مأؿ تسهيبلت التش يؿ وشلكات التوليم.

 -4الممكية الفكرية وتتضمف األصوؿ الفكرية لممنظمة التل تـ الحصوؿ عمى حماية لانونية لها.
 -38نموذج الجمعية األمريكية لمتدريب والت وير :ASTD

إه لامػ ػػت الامعيػ ػػة األمريكيػ ػػة لمتػ ػػدريب والتطػ ػػوير لوضػ ػػم تصػ ػػنيؼ لقيػ ػػاس رأس المػ ػػاؿ الفكػ ػػري علػ ػػر
مكوناته ،وهل أرلعة مكونات أساسية( .المفرال وصالح ،2003 ،ص)92 – 90

 -1رأس المال البشري :ويتكوف مف المعارؼ والمهارات وكفا ة العامميف ال المنظمة.
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 -2رأس المددال اإلبددداعي :ويتكػػوف مػػف أبلأػػة أا ػ ال وهػػل (لػػدرة المنظمػػة عمػػى االلػػداع – انتػػاج
منتاات اديدة – تقديـ دمات اديدة)

 -3رأس مددال العمميددات :ويتػللؼ مػػف أرلعػػة أاػ ال وهػػل (عمميػػات المنظمػػة – تقنيػػات المنظمػػة –
نظـ المعمومات – ومقدار االنفاؽ الفنل واإلداري)

 -4رأس مددال الزبددا ن :ويعلػػر عػػف ليمػػة عبللػػة المنظمػػة مػػم الللػػائف ويتكػػوف مػػف (العبللػػات مػػم
الللائف وتملية حااات الللوف – ااعمية التسويؽ – ودعـ الللوف)

والنمػػوهج التػالل شػػكؿ رلػػـ ( )3يوضػػح المكونػػات األساسػػية لػرأس المػػاؿ الفكػػري كمػػا ورد عنػػد امعيػػة
ASTD

المصدر :عادؿ المفرال ،وأحمد صالح" ،رأس المال الفكري رق قياسو وأساليب المحافظة عميو" ،القاهرة ،المنظمة
العرلية لمتنمية اإلدارية ،2003 ،ص.92

 -39نموذج سوليفان :Sullivan
أولػػى سػوليفاف أهميػػة كلي ػرة لحػػؿ مشػػكمة الللػػائف وأهميػػة معراػػة (كيػػؼ تعػػرؼ) ألنػػه ي ارهػػا هات أهميػػة
لال ة لممنظمة ،ولد اا ت مكونات رأس الماؿ الفكري عند كما يمل( :المطيري ،2007 ،ص)149
 -1رأس المال البشري (ال لرة – لاعدة معراة كيؼ – المهارات – االلتكارات)

 -2الموجدددودات الفكريدددة (الوأ ػػائؽ– الرس ػػومات– لرماي ػػات الحاس ػػوب– الليان ػػات – اال تػ ػراع –
العمميات)

 -3الممكيددة الفكريددة (ل ػ ار ات اال ت ػراع – حقػػوؽ النشػػر والتػػلليؼ – العبلمػػات التااريػػة – أس ػرار
المهنة)
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والشكل التالي رقم ( )4يوضح مكونات رأس المال الفكري عند Sullivan

المصدر :محيا المطيري" ،إدارة رأس المال الفكري وتنميتو في التعميم الجامعي في ضوء التحويالت المعاصرة" ،رسالة
دكتو ار  ،اامعة أـ القر  ،المممكة العرلية السعودية ،2007 ،ص.147

 -51تقسيم ناصر مراد (:)5116

حيث لسـ ناصر مراد رأس الماؿ الفكري حسب العناصر التالية( :مراد ،2006 ،ص)75

 -1األصول البشرية :وتضـ المعراة والمهارات واإللداع وال لرة أو ما يسمى رأس الماؿ اللشري.
 -2األصول الفكرية :وتضـ اللرامال واال تراعات والعمميات ولاعدة الليانات.

 -3الممكية الفكرية :وتضـ ل ار ات اال تراع وحقوؽ النشر والعبلمات التاارية.
 -53تقسيم راوية حسن (( :)5115حسف ،2005 ،ص )366 -365

تقسـ الدكتورة راوية حسف رأس الماؿ الفكري إلى المكونات غير المادية التالية:

أ -األصول البشرية :وهل تشمؿ المعراة المحفوظة اػل ههػف العامػؿ الفػرد والتػل ال تممكهػا المنظمػة

لؿ هل مرتلطة لالفرد ش صيات وتتمأؿ ال المهػارات واإللػداع وال لػرة ،ايتكػوف رأس المػاؿ اللشػري

مف مليال مف المهارات والقدرات والمعراة ،لاإلضااة إلى ال لرة المكتسلة مف بلؿ العمؿ.

ب -األصول الفكرية :وهػل المعراػة المسػتقمة عػف الشػ ص العامػؿ وتممكهػا المنظمػة ،أو هػل مامػوع
األدوات وتقنيػػات ماموعػػة العمػػؿ المعرواػػة والمسػػت دمة لئلسػػهاـ اػػل تقاسػػـ المعمومػػات والمعػػارؼ

اػػل المنظمػػة ،وهػػل المعمومػػات ،والمػػهكرات المكتولػػة ،واإلرشػػادات والمنشػػورات .وتتكػػوف األصػػوؿ
الفكرية لمارد انتقاؿ المعمومات والمعراة واألاكار والليانات مف األصػوؿ اللشػرية ،لتسػاؿ كتالػة،

وتصلح محددة ومعرواة لوضػوح ،وعندئػه تتعامػؿ المنظمػة مػم هػه األصػوؿ الفكريػة ،ومػف أمأمػة
األصوؿ الفكرية :ال طط والتصميمات الهندسية ولرامال الحاسب ا لل.
ت -رأس المددال الييكمددي :ويضػػـ القػػدرة الهيكميػػة عمػػى تحريػػؾ وتطػػوير الملػػادرات ،مػػف ػػبلؿ األ ػػه
لاالعتلار التولعات الاديػدة واالعتػراؼ لاألاكػار الاديػدة والمفػاهيـ واألدوات المتكيفػة مػم الت ييػر،

والتل تشمؿ الأقااة والنماهج التنظيمية والعمميات واإلا ار ات ولنوات التوليم.
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ث -الممكيددة الفكريددة :هػػل إامػػالل الحقػػوؽ التػػل تحمػػل اسػػت داـ األاكػػار والمعمومػػات التػػل لهػػا ليمػػة
تااريػة ،االممكيػػة الفكريػة تعطػػل لصػاحلها حقػػوؽ حصػرية نتياػػة لممعراػة والمعمومػػات التػل مقهػػا

والتل ال يمكف لآل ريف الستعمالها دوف إهف ،وتعمػؿ المنظمػات ال ارئػدة اػل ماػاؿ الصػناعة عمػى
امتبلؾ المليد مف الممكية الفكرية ،لتحقيؽ ميػلة تنااسػية تمكنهػا مػف موااهػة المنااسػة الشػديدة اػل

األس ػواؽ ،وتحػػاوؿ المنظمػػات تنميػػة محفظػػة لمممكيػػات الفكريػػة لهػػا ،وتسػػويؽ هػػه الممكيػػات لنػػا ت
عمى الت طيط المسلؽ لكيفية إدارتها واست بللها وتضػـ العناصػر التػل تسػمح لممنظمػة لالتاديػد،
وكػػها مػػا يمكػػف حمايتػػه لانونيػات مأػػؿ ل ػ ار ات اال تػراع والعبلمػػات التااريػػة وحقػػوؽ الطلػػم والممكيػػة

الفكرية والمواهب ال اصة لالنشر والمؤتمرات.

ج -رأس مددددال العالقددددات :وهػ ػػو يعكػ ػػس طليعػ ػػة العبللػ ػػات التػ ػػل ت ػ ػرلط المنظمػ ػػة لعمبلئهػ ػػا ومورديهػ ػػا
ومنااسػػيها ،أو أي طػػرؼ

ػػر يسػػاعد اػػل تطػػوير وتحويػػؿ الفكػرة إلػػى منػػتال أو دمػػة ،واػػل كأيػػر

م ػػف األحي ػػاف ،تقي ػػد المنظم ػػة م ػػف ا تياراته ػػا ول ػػدرتها عم ػػى لي ػػادة القيم ػػة ،م ػػف ػػبلؿ النظ ػػر إل ػػى
العناصر الفردية ألغ ارضػها المقصػودة اقػط ،ولكػف مػف األاضػؿ النظػر إلػى الصػورة الكميػة كوعػا
أكلر مف األصوؿ والهي يمكف أف تشارؾ ويعاد تش يمها ال مشروعات اديدة.
ويمكف تم يص المكونات األساسية لرأس الماؿ الفكري حسب تصنيؼ راوية حسف ال الشكؿ التالل:
الشكل ( :)5رأس المال الفكري ومكوناتو الر يسية

المصدر :راوية حسف ،2005،مد ؿ استراتيال لت طيط وتنمية الموارد اللشرية ،الدار الاامعية ،اإلسكندرية .ص.367

ثانياً :تحميل مكونات وعناصر رأس المال الفكري

تعددت مكونات وعناصر رأس الماؿ الفكري لتعدد ار اللاحأيف عمى الرغـ مف اتفالهـ عمى اوهر
رأس الماؿ الفكري وأهميته ،حيث يليف اللاحث مف بلؿ الادوؿ التالل أكأر مكونات رأس الماؿ

الفكري تك ار اتر.
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سيتـ سيتطرؽ لتحميؿ مكونات كؿ عنصر مف عناصر رأس الماؿ الفكري.
جدول رقم ( :)5مكونات وعناصر رأس المال الفكري

البشري

الييكمي
رأس المال

العالقات
رأس المال

رأس مال

األصول العممية

األصول الفكرية

الممكية الفكرية

√

التجديد والت وير

Brookings
Thomas
Stewart
& Guthrie
Petty
Mayo

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√

McElroy

√

√

√

√

√

√

√

√

Skandia

√

√

Edvinson 1

√

√

Mitchell

√

Edevinsson

√

ASTD

√

√

√

√

Chen
& Kaplan
Norton
Xera

التنظيمي

Malhorta

√

√

√

√

√

االبداعي
رأس المال

√

√

√

√

√

√

رأس المال

& Despres
Channvel
Mckenzie
&
Winkelen
Edvinson
& Malone
Sveiby

√

√

√

√

المعموماتي

الباحث

رأس المال

المكونات

√
√

√

√

√
√
√

√
√

√
√

√
√

√

√

Sullivan

√

√

ناصر مراد

√

√

√

√

√

6

6

راوية حسن

√

√

المجموع

21

12

15

√

√
√

√

√

5

المصدر :إعداد اللاحث.
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إف هنػػاؾ شػػله اتفػػاؽ عمػػى مكونػػات رأس المػػاؿ الفكػػري ،ويمكػػف تشػػليه عناصػػر رأس المػػاؿ الفكػػري
لماموعػػة متراكمػػة ومامعػػة مػػف المعػػارؼ ،كػػؿ اػػرد ينظػػر إلػػى اانػػب المعراػػة الػػهي يػػد ؿ اػػل دائ ػرة

اهتماماتػػه ،أي أف كػػؿ طػػرؼ سػػوؼ يكػػوف لديػػه واهػػة نظػػر م تمفػػة ايمػػا يتعمػػؽ لػرأس المػػاؿ الفكػػري،

وم ػػف أػ ػػـ ،اػ ػ ف ا ػ ػػتبلؼ تعريفػ ػػات رأس الم ػػاؿ الفكػ ػػري تػػػلتل مػ ػػف ا ػ ػػتبلؼ واه ػػة نظػ ػػر واهتمامػ ػػات
مست دميه( .حسف ،2005 ،ص)362

يتضح لملاحث مف التقسيمات أعبل للف أغمب اللاحيوف متفقوف عمػى أف مكونػات رأس المػاؿ الفكػري

تنحصػػر لشػػكؿ أساسػػل اػػل أبلأػػة مكونػػات وهػػل رأس المػػاؿ اللشػػري والػػهي يمأػػؿ المهػػارات والقػػدرات

العقميػػة ومسػػتو التػػدريب وال لػرة وغيرهػػا ،ورأس المػػاؿ الهيكمػػل ويعلػػر عػػف القػػدرات التنظيميػػة والػػنظـ
التػ ػػل تمأػ ػػؿ لنيػ ػػة المنظمػ ػػة ،ورأس مػ ػػاؿ العبللػ ػػاتل ويشػ ػػمؿ عبللػ ػػة المنظمػ ػػة مػ ػػم الماتمػ ػػم المحمػ ػػل
والمسػػتفيديف مػػف ػػدماتها أو مورديهػػا أو الحمفػػا االسػػتراتياييف ،وهػػها التصػػيؼ األكأػػر شػػيوعات لػػد

اللػاحأيف والػهي يعتمػد لشػكؿ أساسػل عمػى تصػنيؼ ) Thomas Stewart (1997صػاحب كتػاب
"رأس الماؿ الفكري :الأروة الاديدة لممنظمات" ،وعمى الرغـ مف االتفاؽ لػيف اللػاحأيف حػوؿ المكونػات

الأبلأػػة إال أف هنػػاؾ ارول ػات اػػل محتػػو المكونػػات حسػػب اللػػاحأيف ،مػػم تلكيػػد ه ػه الد ارسػػة عمػػى أف
هناؾ مكونات أ ر لرأس الماؿ الفكري.

ولعػػد االطػػبلع والمرااعػػة الدليقػػة لمحتويػػات ومكونػػات كػػؿ عنصػػر مػػف عناصػػر رأس المػػاؿ الفكػػري،
تلػػيف أف هنػػاؾ تػػدا ؿ كليػػر اػػل مكونػػات رأس المػػاؿ الهيكمػػل مػػم كػػؿ مػػف األصػػوؿ الفكريػػة والممكيػػة

الفكريػػة ،حيػػث صػػنؼ  Edevinssonاألصػػوؿ الفكريػػة لممنظمػػة مػػف ملػػانل وحاسػػلات إلكترونيػػة أنهػػا
مػف مكونػات رأس المػاؿ الهيكمػل ،وأشػار  Despres & Chanvelعمػى أف المواػودات الفكريػة أو

أص ػػوؿ المنظم ػػة ه ػػل رأس الم ػػاؿ الهيكم ػػل لمش ػػركة ،لينم ػػا ص ػػنفها ك ػػؿ م ػػف  BrookingوSullivan
ومراد وحسف عمى أف هه العناصر مف مكونات األصوؿ الفكرية لممنظمات.

وصػػنؼ كػػؿ مػػف  Stewartو Xeraو Skandiaالعبلمػػات التااريػػة وحقػػوؽ النشػػر ول ػ ار ة اال ت ػراع
عمػ ػػى أنهػ ػػا مػ ػػف مكونػ ػػات رأس المػ ػػاؿ الهيكمػ ػػل لممنظمػ ػػات ،ايمػ ػػا صػ ػػنفها الكأيػ ػػر مػ ػػف اللػ ػػاحأيف مأػ ػػؿ

 Brookingو Edevinssonو Sullivanومراد وحسف عمى أنها مف مكونات الممكية الفكرية.

وا تمؼ محتو مكونات التقسيمات والتصنيفات السالقة ،ولد يكوف اال ػتبلؼ لسػلب االاتػراض الػهي
اسػػتند عميػػه اللاحػػث اػػل التنصػػيؼ ،اناػػد كػػؿ مػػف  Stewartو Sveibyأاػػردا رأس المػػاؿ الللػػائنل
كمكوف له محتوياته ،لينما لـ يفرد  Sullivanكمكوف مستقؿ.

ويتلػػيف أف محتويػػات الممكيػػة الفكريػػة تتشػػاله مػػم محتويػػات رأس مػػاؿ التاديػػد والتطػػوير ،لينمػػا تتشػػاله
محتويات األصوؿ الفكرية مم محتويات األصوؿ العممية ورأس الماؿ المعموماتل ،هنػاؾ تػدا ؿ كليػر
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ال محتويات هه العناصر ،واتفاؽ كلير لينهما مف حيث األهداؼ واألهمية ،ولنا ت عمى ما تقدـ ا ف
تضػػيؼ إلػػى العناصػػر الأبلأػػة المتفػػؽ عميهػػا مػػف اللػػاحأيف ،كػػؿ مػػف األصػػوؿ الفكريػػة والممكيػػة الفكريػػة
كعنص ػريف إضػػااييف لمكونػػات وعناصػػر منظومػػة رأس المػػاؿ الفكػػري ،حيػػث تمأػػؿ األصػػوؿ الفكريػػة
اللنية التحتية لممنظمػات مػف حواسػيب ولرمايػات وملػانل ورسػومات ووأػائؽ وشػلكات اتصػاالت وكػؿ

ما يدعـ العمميات الدا مية ال المنظمات ،أما الممكية الفكرية اتمأػؿ المواػودات الفكريػة التػل يتواػب

عم ػػى المنظم ػػة حمايته ػػا لانونيػ ػات مأ ػػؿ حق ػػوؽ النش ػػر والطل ػػم والعبلم ػػات التااري ػػة واألسػ ػرار الص ػػناعية

ول ار ات اال تراعات وااللتكارات والتاديدات.

ويتل ػػيف أف االتف ػػاؽ ل ػػيف الل ػػاحأيف والد ارس ػػات الت ػػل تناول ػػت تحدي ػػد المكون ػػات األساس ػػية لػ ػرأس الم ػػاؿ
الفكري ،يعكس مد االهتماـ العممل والنضال اللحأل الهي وصؿ إليه رأس الماؿ الفكري.

أـ تطرلت الدراسة لحصر محتويات ومكونات كؿ عنصػر مػف عناصػر رأس المػاؿ الفكػري لنػا ت عمػى
التقسيمات السالقة ،وتليف مف بللها التالل:

 -3مكونات رأس المال البشري:

لع ػػد تحمي ػػؿ التقس ػػيمات الت ػػل لين ػػت أف رأس الم ػػاؿ اللش ػػري م ػػف عناص ػػر رأس الم ػػاؿ الفك ػػري ،لام ػػت
الد ارس ػػة لتحمي ػػؿ مكون ػػات رأس الم ػػاؿ اللش ػػري واألص ػػوؿ اللشػ ػرية والهيك ػػؿ اللش ػػري ،وع ػػدد تك ار اره ػػا،
حسب التقسيمات التل تـ هكرها ال الدراسة.

والادوؿ التالل يليف عدد تك اررات مكونات ومحتويات رأس الماؿ اللشري.
جدول رقم ( :)3تك اررات مكونات رأس المال البشري

عدد

المكون

عدد التك اررات

المكون

القدرات

10

المهارات

11

ال لرات

12

المعراة

13

ارؽ العمؿ

5

االلتكار وااللداع

8

القيادة

1

الدااعية

1

الحكمة

1

اتااهات العامميف

1

رضا العامميف

2

التعميـ

1

المؤهبلت

2

الكفا ات

2
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ويتلػػيف أف المكونػػات الرئيسػػية ل ػرأس المػػاؿ اللشػػري مػػف ػػبلؿ التحميػػؿ السػػالؽ هػػل العناصػػر األكأػػر

تك ار اتر( :المعراة – ال لرات المكتسلة – المهارات والقدرات – اإللتكار وااللداع – ارؽ العمؿ)

 -5مكونات رأس المال الييكمي:

ومف بلؿ تحميؿ مكونات رأس الماؿ الهيكمل ،تليف أف هناؾ تدا ؿ وتوااؽ ليف مكونػات رأس المػاؿ
الهيكم ػػل م ػػم رأس م ػػاؿ العممي ػػات ورأس الم ػػاؿ التنظيم ػػل ورأس م ػػاؿ إاػ ػ ار ات العم ػػؿ وأص ػػوؿ اللني ػػة
التحتيػة واألصػػوؿ الهيكميػػة ،ومػػف ػػبلؿ تحميػػؿ المكونػػات يتضػػح عػػدد تكػ اررات مكونػػات عناصػػر رأس

الماؿ الهيكمل حسب التالل:

جدول رقم ( :)4تك اررات مكونات رأس المال الييكمي
عدد

المكون

عدد التك اررات

المكون

أنظمة المعمومات ولواعد الليانات

7

العمميات اإلدارية

9

أقااة المنظمة وليمها

8

الهيكؿ التنظيمل

4

األنظمة

3

االستراتيايات

1

ملانل

1

لرمايات

2

حقوؽ نشر

2

استأمارات

1

ل ار ات ا تراع

1

عبلمات تاارية

2

التك اررات

ويتلػػيف أف المكونػػات الرئيسػػية ل ػرأس المػػاؿ الهيكمػػل مػػف ػػبلؿ التحميػػؿ السػػالؽ هػػل العناصػػر التاليػػة:
(أنظمػػة المعمومػػات ولواعػػد الليانػػات – العمميػػات اإلداريػػة – الهيكػػؿ التنظيمػػل – أقااػػة ولػػيـ المنظمػػة

والمتمأمة لالسياسات واالستراتيايات واللرامال)

 -3مكونات رأس المال العالقاتي (الزبا ني):

ومػػف ػػبلؿ تحميػػؿ مكونػػات رأس المػػاؿ الللػػائنل ،تلػػيف أف هنػػاؾ أكأػػر مػػف مسػػمى منهػػا رأس المػػاؿ

الللػػونل ورأس م ػػاؿ العبلل ػػات ورأس الم ػػاؿ أص ػػوؿ الهيكػػؿ ال ػػارال واألص ػػوؿ الس ػػولية ورأس الم ػػاؿ

السػػولل ورأس المػػاؿ ال ػػارال ،ومػػف ػػبلؿ تحميػػؿ المكونػػات يتضػػح عػػدد تكػ اررات مكونػػات عناصػػر
رأس الماؿ العبللاتل حسب التالل:
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جدول رقم ( :)5تك اررات مكونات رأس المال العالقاتي
المكون

عدد التك اررات

التحالفات االستراتياية

5

المكون
العبللة مم العمبل (المستفيديف أو
الللائف)

عدد

التك اررات
8

العبللة مم المورديف

5

العبللة مم المستأمروف

1

العبللة مم الاماعات المحمية

1

وال ورضا الللوف

4

لنوات التوليم

1

كأااة وحصة السوؽ

1

االتفاليات

1

القدرات التنااسية

1

ويتليف أف المكونات الرئيسية لرأس الماؿ العبللػاتل (الللػائنل) مػف ػبلؿ التحميػؿ السػالؽ ،ولعػد دمػال
العبللة مم الللػائف ووال ورضػا الللػوف لاعتلارهػا نتياػة لمعبللػة القائمػة لػيف المؤسسػات والمسػتفيديف،

يمكػ ػػف تحديػ ػػد العناصػ ػػر التاليػ ػػة( :العبللػ ػػة مػ ػػم المسػ ػػتفيديف – العبللػ ػػة مػ ػػم المػ ػػورديف – التحالفػ ػػات

االستراتياية)

 -4مكونات األصول الفكرية:
ومف بلؿ تحميؿ مكونات األصوؿ الفكرية ،تليف أف هناؾ تدا ؿ وتوااؽ ليف مكوناتها مػم رأس مػاؿ
اللنيػػوي ورأس المػػاؿ المعمومػػاتل وأصػػوؿ المنظمػػة والمواػػودات الفكريػػة ،ومػػف ػػبلؿ تحميػػؿ المكونػػات
يتضح عدد تك اررات مكونات األصوؿ الفكرية حسب الادوؿ التالل.

جدول رقم ( :)6تك اررات مكونات األصول الفكرية
عدد

المكون

عدد التك اررات

المكون

اللرمايات

5

تطليقات الحاسوب

5

التصميمات

4

التطوير

3

ال طط االستراتياية

3

شلكات التوليم

1

ملانل

1

تسهيبلت العمميات

1

التك اررات

ويتلػػيف أف المكونػػات الرئيسػػية لؤلصػػوؿ الفكريػػة مػػف ػػبلؿ التحميػػؿ السػػالؽ ،حيػػث تػػـ دمػػال كػػؿ مػػف

التصػػميمات والتطػػوير مػػم لعضػػهما ودمػػال اللرمايػػات وتطليقػػات الحاسػػوب مػػم لضػػعهما نظػ اتر ألنهمػػا
يسػػعياف لتحقيػػؽ نفػػس ال ػػرض ،وتػػـ تحديػػد العناصػػر التاليػػة( :ل ػرامال الحاسػػب ا لػػل – التصػػميمات

والتطوير – ال طط االستراتياية)
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 -5مكونات الممكية الفكرية:

ومف بلؿ تحميؿ مكونات الممكية الفكرية ،تلػيف أف هنػاؾ تػدا ؿ وتوااػؽ لػيف مكوناتهػا مػم رأس مػاؿ

التاديػ ػػد ورأس المػ ػػاؿ االلػ ػػداعل ورأس المػ ػػاؿ الػ ػػدا مل ،لاإلضػ ػػااة إلػ ػػى اعتلػ ػػار لعػ ػػض اللػ ػػاحأيف أف
مكونات الممكية الفكرية هل ضمف مكونات رأس الماؿ الهيكمػل ،ومػف ػبلؿ تحميػؿ المكونػات يتضػح

عدد تك اررات مكونات الممكية الفكرية حسب الادوؿ التالل.

جدول رقم ( )7تك اررات مكونات الممكية الفكرية

المكون

عدد التك اررات

المكون

عدد التك اررات

ل ار ات اال تراع

9

العبلمة التاارية

9

حقوؽ النشر والطلم

8

حقوؽ االستأمار

5

حقوؽ التصميـ

1

المواهب الفكرية

1

التصاميـ الصناعية

1

أسرار تاارية

2

ويتلػػيف أف المكونػػات الرئيسػػية لؤلصػػوؿ الفكريػػة مػػف ػػبلؿ التحميػػؿ السػػالؽ ،هػػل العناصػػر التاليػػة:
(ل ار ة اال تراع – العبلمة التاارية – حقوؽ النشر – حقوؽ االستأمار)

النموذج المقترح لعناصر رأس المال الفكري:

ولنا عمى تحميؿ مكونات عناصر رأس الماؿ الفكري ،تقترح الدراسة النموهج التالل:
شكل (رقم  )6نموذج مقترح لعناصر ومكونات رأس المال الفكري
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رابعاً :واقع عناصر رأس المال الفكري في وزارة التربية والتعميم العالي بق اع غزة

ولاـ اللاحث ال هها الملحث لدراسة عممية لمتلكد مف تواار عناصر رأس الماؿ الفكري ال و الرة الترلية
والتعميـ العالل ،ومد

اهتماـ الو الرة لتطليقها ،وهلؾ مف بلؿ دراسة ومرااعة تقارير اإلناال التل

أعدتها دائرة الت طيط لالو الرة لؤلعواـ  ،2012 – 2011 – 2010 – 2009حيث سيتـ دراسة كؿ
عنصر عمى حدة ،عمى النحو التالل:

أوالً :واقع رأس المال البشري (األصول البشرية) في وزارة التربية والتعميم العالي:

تليف أف الو الرة تقوـ لتطليؽ مااالت رأس الماؿ اللشري واالهتماـ له ،مف بلؿ العمؿ عمى استقطاب

أاضؿ المواهب اللشرية ،واغنا رأس الماؿ اللشري مف بلؿ ليادة المعراة واكتسالهـ مهارات اديدة
و لرات عممية والمحااظة عمى العامميف المتميليف ،حيث تحتاج منظمات اليوـ لمعامميف الهيف يمتمكوف

م لونتا أوسم مف المعارؼ والمهارات والقدرات لتحقيؽ م راات متميلة ،ومف هه اإلناالات:

 .1لامت الو الرة ل عداد معايير التوظيؼ لموظائؼ الشاغرة ،واستقلاؿ الطملات ومتالعتها وتدليقها
مف الم تصيف وعقد امتحاف لممتقدميف وعقد المقالبلت واعداد لوائـ لالنتائال النهاية وأـ لتعييف

واستقطاب العديد مف الموظفيف ال كااة مااالت العمؿ لالو الرة ممأبلت لالتعيينات واالستقطاب

التالية:


رؤسا ألساـ لالو الرة والمديريات ،ومدير ومديرة مدرسة ومشرايف ترلوييف ادد.



أمنا مستودعات لمكتب المدرسية والم الف.



رؤسا شعب لمدعـ الفنل وتطوير تطليقات االنترنت ،ولواعد الليانات ال لسـ اللرماة.



اتماـ إا ار ات تعييف ( )3257معممات وموظفات مف المعمميف المسانديف.



إا ار مقالبلت لممتقدميف لوظيفة نائب مدير مدرسة وتعييف عدد ( )31نائب ونائلة مدير

مدرسة.

 .2متالعػػة تقيػػيـ االدا السػػنوي لمػػوظفل الػػو الرة لالتنسػػيؽ مػػم دي ػواف المػػوظفيف ،وتنفيػػه ورشػػة عمػػؿ
لتقييـ نموهج األدا  ،وتصميـ وتوليم وتحميؿ استلانة مواهة إلى العامميف لو الرة الترليػة والتعمػيـ

لقيػػاس مػػد الرضػػا عػػف األسػػموب المسػػت دـ اػػل تقيػػيـ أدا العػػامميف كاػػل مػػف تصػػور مقتػػرح
يهدؼ إلى إعادة النظر ال نماهج تقييـ األدا المعتمدة لد ديواف الموظفيف.

 .3لامت لتنفيه العديد مف الدورات التدريلية لهدؼ تحسيف لدرات ومهارات الموظفيف عمى النحو
التالل:

 تدريب (المديريف ونوالهـ والمعمميف والمشرايف) الادد ال المديريات.
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 تنفيه تدريب  2000معمـ لديـ ال اميم المديريات.

 دورة تدريلية لماموعة مف العامميف ولااف الطوارئ عمى معايير الحد األدنى لمتعميـ.
 دورة اللحث العممل لػ ( )25مشراات ،لوالم ( )40ساعة تدريلية.

 دورات تدريلية ال لنا اال تلارات التحصيمية وادوؿ المواصفات ؿ ( )167مشراات.

لدـ المعهد الوطنل لمتدريب التالم لمو الرة  59دورة تدريلية متنوعة لفئات م تمفة ال و الرة
ّ 
الترلية والتعميـ ،كما لدـ  6أياـ تدريلية ،حيث كاف مامؿ أعداد المستفيديف مف هه
األعماؿ التدريلية هو  1191مستفيد.

 تـ عقد لعض اللرامال التدريلية التل تهدؼ إلى تطوير لدرات العامميف ال الو الرة والمديريات
ال مااؿ الحاسوب ،حيث تـ تنفيه دورات  ،SPSS ،ICDLصيانة الحاسوب مف بلؿ

معهد التدريب التالم لمو الرة ،ولد استفاد مف هه الدورات ( )102موظفات ما ليف إداري وانل

ومدير مدرسة ومشرؼ ترلوي.

 عقد العديد مف الدورات واللرامال التدريلية لممعمميف والمشرايف ومد ار المدارس ونواب
المد ار والمرشديف وأمنا المكتلات ال كااة المااالت حيث استفاد منها أكأر مف 8000
موظؼ.

 تدريب اميم رؤسا األلساـ ،المشرايف الترلوييف ،مد ار المدارس ونوالهـ عمى ر صة
ليادة الحاسوب ،ودورة المدير الفعاؿ.

 دورة تدريلية لعنواف نظـ المعمومات الا رااية  GISلعدد  10مف موظفل ومهندسل
الو الرة.

 دورة تدريلية لمنواب الادد عدد ( )50نائب مدرسة وعقد دورة تنشيطية لمد ار الترلية
والتعميـ ونوالهـ عدد ( )21متدرب.

 دورة مركلية لعنواف  TOTلفريؽ مف مد ار المدارس والمشرايف الترلوييف عدد ()20
متدرب.

 دورات تدريلية (مشروع تحسيف اودة التعميـ) ،حيث تـ تدريب ( )600معمـ ال
ت صصات م تمفة ،و( )72مدير مدرسة ونائله عمى موضوعل الت طيط االستراتيال،
واإلدارة اإللكترونية ،وتدريب ( )50مف أمنا المكتلات ال المدارس ،و( )36مف مشرال

الصحة المدرسية ،واعداد ( )24مدرلات مف مديري المدارس والمعمميف مف بلؿ تدريلهـ
عمى مهارات التدريب.
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 .4تاديد العمؿ ال دائرة التصديؽ والمعادالت مف بلؿ تشكيؿ لااف متنوعة وارؽ عمؿ منها:

لانة تدليؽ شهادات المعادلة ،لانة تقدير شهادات الأانوية العامة العرلية ،التواصؿ مم الدوؿ

العرلية واإلسبلمية واألانلية مف أاؿ التألت مف الشهادات الصادرة عنها.

 .5عقد أياـ دراسية عمى مستو المديريات ،وتنفيه ورش عمؿ لمد ار عاموف الو الرة وعدد مف
الموظفيف.

 .6صرؼ مكااآت العامميف ال امتحاف الأانوية العامة وكهلؾ امتحاف االكماؿ وامتحاف المستو
وصرؼ مكااآت محو األمية وتعميـ الكلار.

 .7إنتاج حقائب تعميمية وعقد دورات معارؼ عممية لرؤسا األلساـ لهدؼ ليادة المعراة.
 .8لامت الو الرة ل عداد التالل لهدؼ ليادة ونشر المعراة:


الدليؿ اإلحصائل لممؤسسات التعميمية ال اصة (مدارس

اصة ،رياض أطفاؿ ،مراكل

تعميمية).


دراسة لعنواف "دور مؤسسات التعميـ العالل ال تملية احتيااات سوؽ العمؿ".



دراسة حوؿ احصائيات اللحوث والدراسات المطلقة ال مؤسسات و الرة الترلية والتعميـ



لروشور لللرل المؤشرات االحصائية ال لطاع التعميـ العالل لمحااظات غلة.

العالل.


تقرير ل حصائيات  2013-2012للعداد المدارس والطملة والملانل وأعداد المعمميف
واالدارييف.

 الدليؿ اإلرشادي لطملة الأانوية العامة وتوليعه عمى ريال الأانوية العاـ.
 تحضير اإلا ار ات البللمة لمتقارير السرية ،والحاالت االاتماعية ،وااالات الموظفيف.


إعداد دليؿ الاودة الشاممة والدليؿ المدرسل.

ثانياً :واقع رأس المال الييكمي (األصول الييكمية) في وزارة التربية والتعميم العالي:

تليف أف الو الرة تقوـ لتطليؽ مااالت رأس الماؿ الهيكمل واالهتماـ له ،مف بلؿ تاهيل أنظمة

المعمومات ولواعد الليانات التل تسهـ ال إناال العمؿ وتطوير ومواكلته لكؿ ما هو اديد ،لاإلضااة
إلى العمؿ عمى تطوير وتحسيف العمميات اإلدارية لما يحقؽ األدا المتميل ال إناال األعماؿ ،وتسعى

لتحسيف سياساتها العامة واا ار ات العمؿ إليااد معراة اديدة ،كما أنها تقوـ لطرح العديد مف اللرامال
عمى كااة المااالت منها اللرامال اإلدارية لتدريب وتطوير مهارات وكفا ة الموظفيف واللرامال المالية
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لتحفيلهـ ولرامال التكنولوايا الحديأة لمواكلة التطور وتسهيؿ العمؿ ،كما تقوـ الو الرة لتطوير هيكمها

التنظيمل ليتوااؽ مم الوالم ويتبل ـ مم طليعة المرحمة واحتيااات الو الرة ،ومف هه اإلناالات:
.1

تاهيل لاعدة الليانات االلكترونية لموظفل التعميـ العالل ،واعداد إحصائية ليانات حوؿ

.2

لنا لاعدة ليانات تضـ كااة ليانات مؤسسات التعميـ العالل.

.3

مد ار المدارس "المؤهؿ -الت صص -سنوات ال لرة اإلدارية".

اللد ل نشا ( )Data Base Serverوهلؾ لامم اميم لواعد الليانات المواودة ال الو الرة
ال اهال مركلي واحد.

.4

تطوير سيرار لواعد ليانات اص لال دمات االلكترونية ليتناسب مم حاـ العمؿ.

.5

اللد ل عداد الوصؼ الوظيفل والتوصيؼ لكااة الوظائؼ حسب هيكمية الو الرة.

.7

تطوير ادـ اديد لقواعد ليانات ال اصة لنظاـ ال دمات االلكترونية ،ليتناسب مم حاـ

.8

إعداد المشاريم واللرامال ال اصة لالتعميـ العاـ ال طة الو الرة.

.6

عمؿ دليؿ إا ار ات لعمؿ اإلدارة العامة لمشكاو والمظالـ لمتعريؼ لآليات و طوات التعامؿ.
العمؿ.

 .9تاهيل لرنامال دليؿ الهاتؼ لموظفل الو الرة والمديريات لم ة  c#وت هيته لالليانات البللمة.
 .10إلرار مشروع لانوف الترلية والتعميـ ومتالعة مراحمه مف ِللؿ المامس التشريعل.
 .11إعداد النظاـ األساسل لكؿ مف :الاامعات الحكومية التالعة لمو الرة ،مامس اللحث العممل،
هيئة االعتماد والاودة ،إهاعة صوت الترلية والتعميـ ،نادي و الرة الترلية والتعميـ العالل.

 .12سف أنظمة ول اررات و الرية لتنظيـ عمؿ الو الرة عدد ( ،)40منها :مشروع النظاـ األساسل
لمكميات الحكومية ،لرار لشلف تشكيؿ المانة العميا لدعـ النواحل الدينية ال التعميـ العاـ،
لرار لشلف تشكيؿ مامس هيئة االعتماد والاودة ،لرار لشلف مقترح البلئحة التنظيمية لكادر

ولرة الترلية والتعميـ العالل.
الوظائؼ التعميمية ال ا

لمقيميف ال الدا ؿ
 .13إنشا لاعدة ليانات لاميم مؤسسات التعميـ العالل ولاعدة ليانات واسعة ّ
وال ارج لتقييـ اللرامال الاديدة.
 .14وضم ليات التعامؿ مم اإلدارة العامة لمشئوف المالية لما ي ص عممها.
 .15تحميؿ نظاـ الشئوف اإلدارية تمهيدات للنا النظاـ ال اص لهـ.
 .16تعليل وتفعيؿ نظاـ الرلالة الدا مية لالو الرة مف

بلؿ العديد مف متالعة التلاـ المدارس

والمديريات واإلدارات العامة لالموائح والتعميمات اإلدارية والمالية.
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 .17إعداد دراسات حوؿ العديد مف اللرامال والمشاريم المقترحة كمشروع إنشا مطلعة حكومية
لمكتب والمدرسية لمحااظات غلة ،ومشروع إنشا مستودعات لمكتب المدرسية ال مديريات
التعميـ ،ومشروع تكلير صفحات الكتب المدرسية لمطملة ضعاؼ اللصر.

 .18متالعة العمؿ عمل نظاـ اإلدارة المدرسية مم المدارس المعنية ،وعقد ورشات تدريلية
لممعنييف ،كما يتـ تطوير نظاـ اإلدارة المدرسية لنا عمل متطملات واحتيااات المدارس ال

الميداف ،واضااة دمة االستعبلـ ألوليا األمور عف سابلت العبلمات وال ياب أللنائهـ،
واضااة دمة المتالعة لرؤسا ألساـ التقنيات وهلؾ لمتالعة المدارس المعنية.

 .19تنظيـ اللحث الترلوي ال الو الرة والتدريب الميدانل ال المدارس والمديريات مف بلؿ الرار
لعض الق اررات والتعميمات المنظمة لمعمؿ.

 .20تعديبلت ال الهيكؿ التنظيمل لمو الرة مف بلؿ ااتتاح مديرية اديدة لتصلح عدد المديريات
( ،)7وانشا وحدة الاودة ،ووحدة الهيئة الوطنية لبلعتمادات ،وتشكيؿ مامس اللحث

العممل ،لاإلضااة إلى إا ار تعديبلت عمى اإلدارات واأللساـ اإلدارية لالو الرة.
ثالثاً :واقع رأس مال العالقات في وزارة التربية والتعميم العالي:

تليف أف الو الرة تقوـ لتطليؽ مااالت رأس ماؿ العبللات واالهتماـ له ،مف بلؿ العمؿ عمى تحسيف

العبللة مم الماتمم المحمل والمستفيديف مف دماتها ،لاإلضااة إلى تعليل عبللاتها مم المورديف
لضماف استم اررية نشاطها ،كما أنها تسعى إلى إلامة عبللات استراتياية وتحالفات مم الاهات هات

العبللة ومم المموليف والداعميف لتواير الدعـ لتنفيه اللرامال والمشاريم الحيوية التل تسعى لتنفيهها،
ومف هه اإلناالات:

 -3العالقة مع المجتمع المحمي:
 العمػػؿ عمػػى للػػوؿ الطملػػة العائػػديف إلػػى أرض الػػوطف اػػل المػػدارس الحكوميػػة ومعالاػػة مػػا
يترتب عمى هلؾ مف لضايا ومشكبلت انية وادارية.

 لمػػم مامػػؿ عػػدد التظممػػات والشػػكاو مػػف الماتمػػم التػػل وردت لمػػو الرة ( )720شػػكو  ،وتػػـ
التواصؿ مم االدارات المعنية والتعامؿ معها وحؿ الكأير منها.

 تلويػػد اللػػاحأيف لػػللرل المؤش ػرات االحصػػائية حػػوؿ التعمػػيـ العػػاـ والتعمػػيـ العػػالل اػػل لطػػاع
غلة.

 تصػػديؽ الشػػهادات حيػػث تػػـ تصػػديؽ( )43ألػػؼ شػػهادة عمميػػة ،ومعادلػػة عػػدد ( )282مػػف
الشهادات العممية واؽ األصوؿ واألنظمة المعموؿ لها.

 تنفيه ليارات لعدد مف المؤسسات الصحفية واإلعبلمية ،والمؤسسات الداعمة لقطاع التعميـ.
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 إصػػدار اريػػدة صػػوت التعمػػيـ شػػهريات عمػػى مػػدار العػػاـ وطلاعػػة لروشػػورات لػػئلدارات العامػػة
لالو الرة.

 استقلاؿ العديد مف الواود اللائرة لمو الرة والت طية اإلعبلمية لمليارات.

 تنفيػػه أنشػػطة ل دمػػة الماتمػػم مأػػؿ :احػػص نظػػر لطمل ػػة المػػدارس  -ت ػػواير  8300نظ ػػارة
لمطملػػة الػػهيف يعػػانوف مػػف الضػػعؼ اللصػػري  -توليػػم والػػات إاطػػار لمطملػػة  -توليػػم لي ػات
مدرسػػيات وحقيلػػة عمػػى الطملػػة  -توليػػم مسػػاعدات عمػػى الطملػػة المحتػػاايف  -تنفيػػه لرنػػامال

التوعيػػة المروريػػة  -تطعػػيـ  O.P.Vضػػد شػػمؿ األطفػػاؿ  -تطعػػيـ

والكلال  -تطعيـ  Rubellaضد الحصلة األلمانية  -تطعيـ .d.t

 D.Tضػػد الػػداتيريا

 التواصؿ مم كااة مؤسسػات التعمػيـ العػالل وت صػيص منػدوب يمأػؿ الاامعػة لشػكؿ رسػمل
لبلتصاؿ ،والتواصؿ والتنسيؽ لكؿ ما يعنل مؤسسات التعميـ العالل.

 االهتماـ لالطملة هوي االحتيااات ال اصة المدموايف ال مدارس التعميـ العاـ.

 ألػػرل إناػػالات المؤسسػػة ايمػػا يتعمػػؽ لػػالمواطف والماتمػػم (مأػػاؿ :دمػػة اديػػدة لمم ػواطف ،
تسهيبلت اديدة  ،تعاوف ال أي مااؿ  ،شراكة مم مؤسسات ماتمعيػة  ،ليػارات واعاليػات
مشتركة  ،لياس رضى المواطف حوؿ األدا )

 عق ػػد ورش عم ػػؿ م ػػم المؤسس ػػات األهمي ػػة ووض ػػم األس ػػس والمع ػػايير ا ػػل لي ػػة التع ػػاوف م ػػم
الو الرة.

 -5العالقات مع الموردين
 تلوي ػػد ال ػػو الرة لك ػػؿ احتياااته ػػا الش ػػهرية م ػػف لرطاس ػػية وأوراؽ لمطلاع ػػة والتص ػػوير ،وأاهػ ػلة
الحاسوب واألاهلة االلكترونية للنواعها ،وكؿ مستملمات العمؿ اإلداري والمكتلل لالو الرة.

 تلويد الو الرة للاهلة اللصمة وعػدد مػف األاهػلة االلكترونيػة منهػا :كػاميرات تصػوير وايػديو،
ماكينػ ػػات تصػ ػػوير ،طالعػ ػػات ،سػ ػػكنر ،ولطػ ػػم غيػ ػػار حواسػ ػػيب ،وش ػ ػ ار عػ ػػدد  10أاه ػ ػلة

حاسوب.

 تاهيػػل عػػدد  8م تلػػرات عممي ػػة لػػاألاهلة والمعػػدات الم لري ػػة م ػػف ػػبلؿ مش ػػاريم م تمف ػػة
وانشا عدد  5م تلرات اديدة ال المديريات.
 توريد أاهلة إلكترونيػة لػدؿ تػالؼ مػف الحػرب لتمويػؿ اللنػؾ اإلسػبلمل/ادة عػف طريػؽ لطػر
ال يرية.

 متالعة تلويد ( 23مدرسة) لحقائب الكترونية وكهرلية وحقيلة الرسـ الهندسل.
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 تػػـ تطػػوير العديػػد مػػف المكتلػػات المدرسػػية ( 47مكتلػػة) مػػف ػػبلؿ تػػواير الكتػػب والراػػوؼ

واألأػػاث المكتلػػل الػػبللـ ،كمػػا تػػـ تػػواير أاه ػلة  LCDوحواسػػيب محمولػػة لمكتلػػات اػػل 10
مػػدارس ،وتػػـ كػػهلؾ تطػػوير العديػػد مػػف الم تل ػرات العمميػػة اػػل المػػدارس ( 12م تلػػر) مػػف
بلؿ تلويدها لاألدوات الم لرية واألأاث البللـ.

 تواير معينات سمعية ولصرية لمطملة هوي االحتيااات ال اصة.

 تلويد المكتلات المدرسية ومراكل التدريب لكتب ليمة تـ شراؤها مف معرض الكتاب.
 تلويد عدد ( )9م تلرات عممية لاألاهلة الم لرية واألدوات والمواد الكيميائية وهلؾ ضمف
المرحمة األولى مف مشروع اإلغاأة اإلسبلمية ،وااتتاح ( )8م تلرات عممية ال مديريات

القطاع.

 توريد ( )250ماكينات تصوير وطالعات ممونة وليلر وااكس وسكنر ومساؿ وتمفليوف .
 توريد أكأر مف ( )50اهال الب توب ( )Hpوأكأر مف ( )90اهال حاسوب مكتلل.

 -3التحالفات االستراتيجية

 المشػػاركة اػػل ورشػػات العمػػؿ لالتنسػػيؽ لػػيف الػػو الرة ووكالػػة ال ػػوث وهلػػؾ اػػل عػػدة اوانػػب
لبلرتقا لالعممية الترلوية.

 التع ػػاوف م ػػم الع ػػدد م ػػف الاه ػػات المانح ػػة لت ػػواير التموي ػػؿ ال ػػبللـ ل ػػدعـ المش ػػاريم والم ارا ػػؽ
التعميمية والمدارس ال اصة لالو الرة ،ومف هه الاهػات :اللنػؾ اإلسػبلمل لمتنميػة  -اإلغاأػة

اإلسػػبلمية – اوكسػػفاـ /اليونيسػػيؼ  -المنحػػة األلمانيػػة  -مؤسسػػة أمػػاف الماليليػػة  -اتحػػاد
األطلػا العػػرب  -مؤسسػػة التعػػاوف  -امعيػة لطػػر ال يريػػة  -امعيػػة اإلصػػبلح – اللحػريف

 الامعي ػػة اإلس ػػبلمية  -مؤسس ػػة أي ػػادي ال ي ػػر نح ػػو س ػػيا القطري ػػة -تموي ػػؿ - ROTAمامم النقالات األردنية  -الهيئة الدولية العرلية إلعمار غلة  -اللنؾ اإلسبلمل/ادة

 التعػػاوف مػػم عػػدد مػػف المؤسسػػات والم اركػػل لتمويػػؿ ودعػػـ تنفيػػه عػػدد مػػف المشػػاريم التدريليػػة
والممتقيات العممية واللرامال.

 عقد اتفاليات عمى التعاوف المشترؾ مم عػدد مػف المؤسسػات العرليػة والعالميػة ،عمػى النحػو
التالل:
 و الرة اللح ػػث العمم ػػل المصػ ػرية والمام ػػس العرل ػػل لمد ارس ػػات العمي ػػا ا ػػل ما ػػاالت اللح ػػثالعممل.

 تنفيه ليارة دولية لماليليا تـ بللها تنسيؽ العديد مف الفعاليات والمشاريم الترلوية.
 توليم اتفاليات ملدئية لتوأمة ما ليف اامعات أانلية وأ ر ال القطاع.
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 تنفيه لرامال توأمة لػيف مػدارس اػل لطػاع غػلة ونظيراتهػا مػف إيرلنػدا وايطاليػا وارنسػا وانػوب
أاريقيا.

 تػػـ تػػواير منحػػة د ارسػػية عمػػى النحػػو التػػالل :منحػػة مامػػس الػػول ار  -المنحػػة األندونيسػػية –
منحة تونس – منحة اامعة األلصى – منحة الهبلؿ األحمر األندونيسل

ويتليف أف عدد الشكاو المقدمة لمو الرة ال أوا ر العاـ 2012ـ ،تقمصػت عػف األعػواـ السػالقة ،وهػها
يدؿ عمى واػود اسػتق ار اتر ممحوظػات حػدث اػل مؤسسػات الػو الرة وهلػؾ لسػلب اإلاػ ار ات التػل تسػت دمها

الو الرة ل دمة المواطف.

رابعاً :واقع األصول الفكرية في وزارة التربية والتعميم العالي:

تليف أف الو الرة يتوار لديها االهتماـ لاألصوؿ الفكرية ،ولامت لتطليؽ العديد مف األنشطة ال هها

المااؿ ،ومف أهمها:

االستراتيجية :حيث قامت الوزارة خدالل األعدوام األربعدة بوضدع عددد مدن الخ د وىدي

 -3الخ

عمى النحو التالي:

 لنا

طة عاـ التعميـ ولد العمؿ ال لراماها ،لنا

طة المئة يوـ.

 إعػداد والػرار ال طػػة السػنوية لمػػو الرة ،تحديػػد االحتيااػػات الماديػة والتدريليػػة لمسػػنوات ال مػػس
القادمة.
 لنا

طة التنمية  2015-2013وتحديد الموالنة المقدرة.

 عمؿ دراسة لبلحتيااات الو الرة مف االلنية المدرسية بلؿ السنوات ال مس القادمة.
 وضػػم طػػط إارائيػػة لتنفيػػه الل ػرامال التدريليػػة لممعممػػيف والمشػػرايف لمعػػاـ الد ارسػػل -2012
.2013

 المش ػػاركة ا ػػل ورش العمػػؿ الت ػػل ستس ػػهـ اػػل لنػػا ال ط ػػة االس ػػتراتياية ال مس ػػية -2013
 2018لو الرة الترلية والتعميـ.

 اعداد ال طة ال مسية لملعأات والتدريب لموظفل الو الرة ال الفترة .2016-2012

 إصػ ػػدار طػ ػػة الػ ػػو الرة 2012-2011ـ ،لعػ ػػد مرااعتهػ ػػا مػ ػػف للػ ػػؿ اإلدارات العامػ ػػة واا ػ ػ ار
التعديبلت البللمة ،واصدار ال طة السنوية لئلدارة العامة لمت طيط الترلوي.

 رسـ طة متكاممة لملد ال تنفيه مشروعيف كليريف لدعـ طملة الأانوية العامة.
 تقػػديـ د ارسػػة كتصػػور مقتػػرح لتفعيػػؿ الت طػػيط المدرسػػل اػػل مػػدارس محااظػػات غ ػلة ،ولػػد
ه ػػدات الد ارس ػػة إل ػػى نش ػػر أقاا ػػة الت ط ػػيط ل ػػد الع ػػامميف ل ػػالت طيط المدرسػ ػػل ،واإلدارات

المدرسية.
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 تقػػديـ تصػػور مقتػػرح لعمميػػة التسػػريم األكػػاديمل ،وم ػػد مبل مت ػػه لوالعن ػػا التعميم ػػل ،وسػػلؿ
تنفيه ال مؤسساتنا التعميمية.

 المشػػاركة مػػم و الرة الت طػػيط ا ػػل د ارسػػة لقيػػاس مػػد لػػدرة مؤسسػػات التعم ػػيـ العػػالل عمػػى
الواا لمتطملات سوؽ العمؿ ال محااظات غلة.

 انطػػبلؽ المشػػاركة مػػم و الرة الت طػػيط اػػل صػػياغة تصػػور حػػوؿ طػػة اسػػتراتياية لتطػػوير
التعميـ ال الفترة مف 2013ـ2017-ـ.

 -5التصميمات اليندسية والت وير :حيث نفذت الوزارة خالل األعوام األربعة وضدعت التصدميمات
لممشاريع والت ويرات التالية:

 تصميـ وتطوير واطبلؽ المولم اإللكترونل الرسمل لمو الرة لحمته الاديدة.

 تصػ ػػميـ وتطػ ػػوير مولػ ػػم إلكترونػ ػػل (المكتل ػ ػة االلكترونيػ ػػة) لتػ ػػواير مصػ ػػادر تعميميػ ػػة لمطملػ ػػة
والمعمميف.

 إنشػػا طػػالؽ اػػل و الرة الترليػػة والتعمػػيـ وطػػالؽ أ ػػر اػػل مديريػػة راػػح وانشػػا طػػالؽ لئلهاعػػة
التعميمية ال ملنى مركل التدريب ،ومراكل تدريب ال مديريات الترلية والتعميـ.
 اار العمؿ ال العديد مف المشاريم اال ر مف لنا وصيانة مدارس وانشا غرؼ صفية.
 إنشا ( )17مدرسة اديدة ،كما تـ تاهيل عطا ات لػ ( )7مدارس أ ر .

 االنتها مف مشروع صيانة واعادة تلهيؿ  22مدرسة لالكامؿ ،و 50مدرسة لشكؿ الئل
 تاهيل  6عيادات أسناف لمديريات لطاع غلة ،ولد لاشرت تمؾ العيادات عممها.

 المتالعػػة الفنيػػة لممرحمػػة الأالأػػة مػػف مشػػروع اإلغاأػػة اإلسػػبلمية لتلويػػد  15مدرسػػة لم تلػرات
حاسوب.

 إعداد كشؼ لاحتيااات الو الرة مف الملانل المدرسية ال السنوات ال مس القادمة.

 -3برامج الحاسب اآللي

 االنته ػػا م ػػف إع ػػداد نظ ػػاـ اإلدارة المدرس ػػية المحوس ػػب ،ومتالع ػػة تس ػػايؿ وتش ػػعيب الطمل ػػة،
والتسرب والنقؿ الدا مل والموائل ،وتواير حموؿ اديدة لتسهيؿ عمميات اإلدارة والتحكـ.

 تط ػ ػػوير نظ ػ ػػاـ ػ ػػاص ل نش ػ ػػا االس ػ ػػتلانات لطريق ػ ػػة إلكتروني ػ ػػة ض ػ ػػمف منظوم ػ ػػة ال ػ ػػدمات
اإللكترونية.

 اللد لتحميؿ وتطوير نظاـ اص ل دارة المػوالـ والعهػد والمسػتودعات ال اصػة لػو الرة الترليػة
والتعميـ ضمف منظومة ال دمات اإللكترونية.

 تطوير سيرار . oracle 10g 64 bit
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 ليػػادة سػػرعة ػػط ( )IPVPNالػػهي يصػػؿ الػػو الرة لالحاسػػوب الحكػػومل إلػػى  4MB/sوهلػػؾ
لتحسيف دمات اإلنترنت وال دمات اإللكترونية ال الو الرة.

 تحميؿ كااة الكتب المدرسية عمى مولم الو الرة الكترونيا ليسهؿ تداولها واالستفادة منها.
 حوسلة شهادات التعميـ األساسل الصادرة منه العاـ 1967ـ وحتى 2012ـ.

 تطػػوير نظػػاـ اإلدارة اإللكترونيػػة لمػػو الرة ويشػػمؿ ا تػػل :تطليػػؽ نظػػاـ الم ػػالف(اإلدارة العامػػة
لمػوالـ) ،تطليػػؽ نظػػاـ االسػػتلانة اإللكترونيػػة ،تطليػػؽ نظػػاـ المعهػػد الػػوطنل لمتػػدريب ،تطليػػؽ
نظػػاـ االمتحػػاف الموحػػد ،تطػػوير نظػػاـ الم ػػالف(اإلدارة العامػػة لمكتػػب والمطلوعػػات) ،تطػػوير
نظػػاـ متالعػػة الحضػػور واالنصػراؼ الكترونيا(اللصػػمة)،ونظاـ اإلاػػالات اإللكترونػػل ،تطػػوير

ممػػؼ الطالػػب (الممػػؼ الصػػحل-الممػػؼ النفسػػل-ممػػؼ هوي االحتيااػػات ال اصػػة ) ،تحميػػؿ
نظاـ األرشفة اإللكترونية.

 تاهي ػ ػػل نظ ػ ػػاـ التس ػ ػػايؿ لبلمتح ػ ػػاف التطليق ػ ػػل الش ػ ػػامؿ 2011ع ػ ػػف طري ػ ػػؽ مول ػ ػػم ال ػ ػػو الرة
(الحوسلة).

 إنشا نظاـ

دمات اللنية التحتية االاتراضية.

 متالعة اللريد الدا مل لمو الرة ،حيث أتاح هها النظاـ دعـ التواصؿ ليف اميم مػوظفل الػو الرة
س ػوا اػػل دا ػػؿ ملنػػى الػػو الرة أو المػػديريات أو المػػدارس ،وسػػهولة تلػػادؿ الممفػػات والليانػػات
والم ارسػػبلت لػػيف اإلدارات واأللسػػاـ الم تمفػػة اػػل الػػو الرة والمػػديريات ،وا ػػاري العمػػؿ حاليػػا
لموصػػوؿ تػػدريايا إلػػى االسػػت نا عػػف الم ارسػػبلت الورليػػة واسػػتلدالها لالم ارسػػبلت اإللكترونيػػة

مف بلؿ اللريد الدا مل.

 نظػػاـ الشػػلكة الظاهريػػة( )VPNوهػػى تقني ػة حديأػػة تػػـ تطليقهػػا اػػل الػػو الرة تقػػوـ عمػػى إنشػػا
اتصاؿ مف ألاهلة الو الرة مف ال ارج علر اإلنترنت.

 اللد ل نشا نظاـ ( )Ticket Systemوالهي يمكف مف إدارة ومتالعة وتوأيؽ عمميػة الػدعـ
الفنل ،كهلؾ عمؿ ساؿ الكترونل كامؿ لاميم عمميات الدعـ الفنل التل تتـ.

 اس ػػت داـ ال ػػدمات اإللكتروني ػػة لم ػػوظفل ال ػػو الرة م ػػف ػػبلؿ الػ ػرلط الملاش ػػر م ػػم الحاس ػػوب
الحكومل وليس مف بلؿ الويب وهلؾ لتحسيف األدا وليادة السرعة.
 تػػدريب ألسػػاـ الت طػػيط اػػل المػػديريات عمػػى لرنػػامال  ArcGISلػػنظـ المعمومػػات الا راايػػة،
كما يتـ حاليا استكماؿ حوسلة ممؼ الطالب " ." Student Profile

 اعػ ػػدد لرنػ ػػامال محوسػ ػػب السػ ػػت راج التقػ ػػارير والمعمومػ ػػات اإلحصػ ػػائية مػ ػػف لواعػ ػػد الليانػ ػػات
المتوارة.
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خامساً :واقع الممكية الفكرية في وزارة التربية والتعميم العالي:

تليف أف الو الرة تقوـ لتطليؽ مااالت الممكية الفكرية واالهتماـ له ،مف بلؿ العمؿ عمى تسايؿ

ل ار ات اال تراع ،وحفظ حقوؽ المؤلفيف والناشريف وتسعى إليااد عبلمة تاارية اصة للنشطتها
واعالياتها ،كما أنها تعمؿ عمى تشايم المؤسسات ال اصة عمى االستأمار ال مرااؽ الو الرة ،ومف هه

اإلناالات:

 -3براءات االختراع
وتمأمػت إناػالات الػو الرة اػل لػ ار ات اال تػراع لعػدد مػف لػرامال الحاسػوب واللػرامال التعميميػة الهاداػػة

التل لػاـ ل عػدادها المػوظفيف اػل الػو الرة ،لاإلضػااة إلػى إطػبلؽ إهاعػة ترلويػة تالعػة لػو الرة الترليػة
والتعميـ كلوؿ إهاعة ترلوية تعميمية لاهود هاتية.

كما تـ تصنيم عدد مف األاهلة ال مراكل المصادر منها :عداد حسالل أبلث انات ،توليد

الطالة الكهرلية مف حركة مرور السيارات عمى الطريؽ ،الموحات التعميمية ،تاارب إلنتاج
لوحة الكترونية مضيئة دوارة لحركة الدـ ال اسـ اإلنساف.

كمػػا أف ألػػرل ل ػ ار ات اال ت ػراع تػػـ إناالهػػا اػػل الاامعػػات الحكوميػػة ،حيػػث لامػػت الػػو الرة لتسػػايؿ
عدد منها و اصة ال مااالت الحاسوب والكيميا والفيليا .

وتواه الو الرة اللاحأيف وطملة الدراسات العميا ال الاامعات لمقياـ لللحاأهـ ورسائمهـ العممية اػل
المواضيم والقضايا التل توااه الو الرة ،إليااد حموؿ اوهرية لها ومنحهـ ل ار ات اال تراع.

 -5العالمات التجارية وحقوق النشر

سعت الو الرة المتبلؾ عبلمة تاارية مف بلؿ عقدها المؤتمر الدولل لمو الرة (التميل اػل التعمػيـ

الفمسطينل ػ رؤ إلداعية) ،واعتماد العاـ  2012كعاـ لمتعميـ الفمسطينل ،ووضم شػعار ػاص
لمعػاـ ،واعتلػػر لمأالػػة عبلمػة تااريػػة لمػػو الرة ،كمػػا تػـ اناػػال عػػدة لرموشػنات اصػػة لعػػاـ التعمػػيـ

الفمسطينل والتعميـ المهنل والتقنل والفرع الشرعل.

لاإلض ػػااة إل ػػى ش ػػعار ال ػػو الرة عم ػػى كاا ػػة المطلوع ػػات والكت ػػب والمنش ػػورات ال اص ػػة له ػػا .أم ػػا

ل صػػوص حقػػوؽ النشػػر اػ ف الػػو الرة عممػػت عمػػى المحااظػػة عمػػى حقػػوؽ النشػػر والتػػلليؼ لاميػػم
الكػػاتليف والمػػؤلفيف لممنػػاهال والكتػػب الد ارسػػية الم ػواد اإلأرائيػػة والتدريليػػة مػػف ػػبلؿ تسػػايؿ هلػػؾ

لديها لد وحدة المناهال.

كما تـ االنتها مف المشػروع الكليػر "تعليػل حضػور القػدس اػل المنػاهال التعمػيـ" ولامػت طلاعػة
كتاب القدس وتوليعه عمى المديريات واللد لالتنفيه ال طوة رائدة.
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كمػػا لػػدأ تنفيػػه مشػػروع "تعليػػل حضػػور حػػؽ العػػودة اػػل المنػػاهال الفمسػػطينية" حيػػث عقػػدت أػػبلث
ورشات عمؿ إلعداد مادة متكاممة ،وسيتـ تطليقها مم لداية العاـ القادـ.

 -3حقوق االستثمار

ويعتلر حقوؽ االستأمار مواودتا ال الو الرة مف بلؿ التعاوف الكلير مم المؤسسات والشركات
ومنها عمى سليؿ المأاؿ عقد اتفاليات مم المكتلات والمطالم لطلاعة الكتب والمؤلفات ال اصة
لالو الرة والتل تش ؿ الحيل الكلير مف عمؿ دائرة الكتب والمطلوعات لالو الرة ،لاإلضااة إلى

ليامها لعمؿ طرح عطا ات لطلاعة الكتب المدرسية والمنالصات لممشاريم المنوي تنفيهها،
وتلاير المقاصؼ والكااتيريا المواودة ال مرااؽ وملانل الو الرة ،حيث تشايم المؤسسات واألاراد

عمى االستأمار ال هه المرااؽ.

كما تقػوـ الػو الرة لالموااقػة عمػى اػتح اامعػات وكميػات اديػدة والموااقػة عمػى اعتمػاد ت صصػات

اديدة ،واصدار الر ص لممدارس ال اصة ورياض األطفػاؿ وتشػايم المؤسسػات ال اصػة عمػى

االستأمار ال هه المااالت.

ومف بلؿ دراسة مد تطليؽ الػولارة لعناصػر رأس المػاؿ الفكػري ،يتضػح أنهػا تأطلػؽ أنشػطة وتحقػؽ
إناػػالات اػػل عناصػػر رأس المػػاؿ الفكػػري ،وأف أكأػػر التطليقػػات اػػا ت اػػل ماػػاؿ األصػػوؿ الفكريػػة
اصة ايما يتعمؽ للرامال الحاسب ا لل وال طط التل تضعها الو الرة.

أـ اا ت ال المرتلة الأانية تطليقات الو الرة ال مااؿ رأس الماؿ اللشػري واهتمامهػا لتطػوير واغنػا

لالمعارؼ وليادة لدراته واستقطاب رأس الماؿ اللشري الهي لديه الكفا ة.

لينما اػا ت تطليقاتهػا اػل الممكيػة الفكريػة ضػعيفة ومتواضػعة ولحااػة إلػى العمػؿ عمػى وضػم ليػات

واستراتيايات لمتشايم عمى تواار متطملات الممكية الفكرية وتطليقاتها ال الو الرة.

ويمكػػف مػػف ػػبلؿ د ارسػػة والػػم إناػػالات الػػو الرة ،أف الػػو الرة يت ػواار لػػديها متطملػػات تطػػوير إدارة رأس

المػػاؿ الفكػػري ،لمػػا تقػػوـ لػػه مػػف تطليقػػات اػػل عناصػػر رأس المػػاؿ الفكػػري ،لكنهػػا غيػػر متكاممػػة وغيػػر
منظمػػة لالشػػكؿ المطمػػوب ،حيػػث لػػوحظ واػػود تػػدا ؿ لػػيف عمميػػات لعػػض العناصػػر ،وضػػعؼ اػػل

عمميػػات عناصػػر أ ػػر  ،ولنػػا ت عميػػه ا ػ ف الػػو الرة لحااػػة إلػػى إياػػاد ولنػػا منظومػػة إلدارة رأس المػػاؿ
الفكري تػنظـ العمػؿ لػه ،لمػا يحقػؽ التطػوير لشػكؿ مسػتمر لعممياتهػا لمػا يضػمف راػم الكفػا ة اإلداريػة
لمػػو الرة ،لاعتلػػار رأس المػػاؿ الفكػػري المػػورد الرئيس ػػل واالسػػتراتيال مػػف ل ػػيف الم ػوارد الم تمف ػػة التػػل
تمتمكها الو الرة ،والتلكيد عمى أهميته ودور اللارل ال نااح عمػؿ الػو الرة وتحسػيف م رااتهػا مػف أاػؿ

التميػ ػػل وتحقيػ ػػؽ الاػ ػػودة الشػ ػػاممة والفعاليػ ػػة اإلداريػ ػػة ،اصػ ػػة اػ ػػل ظػ ػػؿ أػ ػػورة تكنولوايػ ػػا المعمومػ ػػات
وااللتصاد الملنل عمى المعراة.
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االستنتاجات:

استنادات لما تـ عرضه ومنالشته مف عناصر ومكونات اصة لرأس الماؿ الفكري ومحتوياته يمكف
لملاحث استنتاج ا تل:

 .1إف هناؾ شله اتفػاؽ عمػى مكونػات رأس المػاؿ الفكػري ،ويمكػف تشػليه عناصػر رأس المػاؿ الفكػري
لماموعة متراكمة ومامعة مف المعارؼ ،كؿ ارد ينظر إلى اانػب المعراػة الػهي يػد ؿ اػل دائػرة

اهتماماته.

 .2يتضػػح لملاحػػث لػػلف أغمػػب اللػػاحأوف متفقػػوف عمػػى أف مكونػػات رأس المػػاؿ الفكػػري تنحصػػر لشػػكؿ
أساس ػػل ا ػػل أبلأ ػػة مكون ػػات وه ػػل رأس الم ػػاؿ اللش ػػري وال ػػهي يمأ ػػؿ المه ػػارات والق ػػدرات العقمي ػػة
ومستو التدريب وال لرة وغيرها ،ورأس المػاؿ الهيكمػل ويعلػر عػف القػدرات التنظيميػة والػنظـ التػل
تمأ ػ ػػؿ لني ػ ػػة المنظم ػ ػػة ،ورأس م ػ ػػاؿ العبلل ػ ػػاتل ويش ػ ػػمؿ عبلل ػ ػػة المنظم ػ ػػة م ػ ػػم الماتم ػ ػػم المحم ػ ػػل
والمستفيديف مف دماتها أو مورديها أو الحمفا االستراتياييف.

 .3إال أف هنػػاؾ ارولػات اػػل محتػػو المكونػػات حسػػب اللػػاحأيف ،مػػم تلكيػػد هػػه الد ارسػػة عمػػى أف هنػػاؾ
مكونات أ ر لرأس الماؿ الفكري.

 .4تليف أف هناؾ تدا ؿ كلير ال مكونات رأس الماؿ الهيكمل مم كػؿ مػف األصػوؿ الفكريػة والممكيػة
الفكرية.

 .5يتلػػيف أف االتفػػاؽ لػػيف اللػػاحأيف والد ارسػػات التػػل تناولػػت تحديػػد المكونػػات األساسػػية ل ػرأس المػػاؿ
الفكري ،يعكس مد االهتماـ العممل والنضال اللحأل الهي وصؿ إليه رأس الماؿ الفكري.

 .6هناؾ مكونات عديدة لرأس الماؿ الفكري ال يواد تحديد دليؽ لمحتويات المكونات أو العناصر
ال إدارة رأس الماؿ الفكري.

 .7استطاع اللاحث استنادات لما اا أعبل لنا نموهج لعناصر رأس الماؿ الفكري عمى مستو
المؤسسات الحكومية ومنظمات األعماؿ.

التوصيات:
توصل الدراسة لاعتماد النموهج المقترح مف اللاحث لتحديد مكونات وعناصر رأس الماؿ الفكري عند
الحااة لقياس أو تقييـ أو تطوير أو إدارة رأس الماؿ الفكري ،ألنه يشتمؿ عمى المكونات األكأر

تك ار اتر واتفالات ليف اللاحأيف ،واألكأر مبل مة لطليعة عمؿ المؤسسات الحكومية ومنظمات األعماؿ.

369

د .أيمن أبو سويرح

المراجع:

أوالً :المراجع العربية

 .1إدانسوف ،ليؼ (" :)2004االستثمار في رأس المال الفكري :التكاليا والفوا د المحتممة،
تنمية الموارد البشرية في اقتصاد مبني عمى المعرفة" ،اإلمارات العرلية المتحدة ،مركل

اإلمارات لمدراسات واللحوث اإلستراتياية ،طػ.1

 .2حسف ،راوية (" :)2005إدارة الموارد البشرية" ،اإلسكندرية ،مصر ،الدار الاامعية لمطلاعة
والنشر.

 .3ستيوارت ،توماس (" :)2004ثورة المعرفة :رأس المال الفكري ومؤسسة القرن الحادي
والعشرين "( ،ترامة عبل إصبلح) ،القاهرة ،الدار الدولية لبلستأمارات الأقااية ،مصر.

 .4المفرال ،عادؿ ،وصالح أحمد (" :)2003رأس المال الفكري

رق قياسو وأساليب

المحافظة عميو" ،القاهرة ،المنظمة العرلية لمتنمية اإلدارية.

 .5يورؾ ،لريس (" :)2005إدارة المعرفة" ،ليروت ،للناف ،الشركة المصرية العالمية لمنشر،
طػ.1
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