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المحور األول :إسالميات

زكية عريقات

دكتوراه �إدارة �أعمال ــ جامعة الجنان

ر�أ�س المال الفكري و�أثره على الم�صارف
الف�صل الأول
م�شكلة الدرا�سة و�أهميتها
المقدمة
تعي�ش بيئة الم�ؤ�س�سات تحدي ��ات متعددة متمثلة في �شدة المناف�سة و�سرعة التغيير ،فالتحول
الم�ستم ��ر ف ��ي بيئة الأعم ��ال الحديث ��ة ب�سبب ا�ستخ ��دام الإنترنت و�شبك ��ات الأعم ��ال والحا�سبات
وتكنولوجي ��ا المعلوم ��ات� ،أ َّدى ب�شكل ملح ��وظ �إلى زياد ِة الطلب عل ��ى العمالة الم� َّؤه َل� � ِة معرفياً من
ذوات الخب ��رة المتقدم ��ة ،والمه ��ارة المتميزة في �أداء المهم ��ات وتحقيق التَّمي ��ز و�أ�صبح التحدي
الرئي� ��س �أمام الم�ؤ�س�سات هو مدى ُق ْدر ِته ��ا على تنمية ر�صيدها من الأفراد الم�ستثمرين من ناحية
وا�ستقط ��اب عمالة جديدة متم ٍّيزة وم�ؤهلة م ��ن ناحية �أخرى لمواجهة ما فر�ضته الألفية الثالثة من
تحديات في غاية الحداثة منها على �سبيل الذكر ال الح�صر (التركي ُز على ِف َر ِق العمل ،التوجه نحو
الزبون و�سرعة اال�ستجابة له ،االهتمام بر�أ�س المال الفكري ،والتركيز على �إدار ِة المعرفة ،وزيادة
م�ساحة التمكين والمبادرة واال�ستقاللية والإبداع)(((.
ويمك ��نُ ُ
القول� ،أ َّنه طالما كان هناك تحول متَ�سا ِر ٌع نح ��و اقت�صاد المعرفة ومجتمع المعرفة،
ِ
ْ
ف� ��إنَّ ق� � ّو َّة التغيير ال�صاعدة ف ��ي الم�ؤ�س�سات ه ��ي باتٍّجاه ر�أ ِ�س الم ��ال الفكري وتكوين ��ه وا�ستثماره
و�إدارت ��ه ،وطالما �أنَّ العالقات والإمكانيات الفكرية غي َر الم�ستغل ��ة في الم�ؤ�س�سات ما زالت كثيرةً،
فعل ��ى الم�ؤ�س�سات الآن �أنْ تتع َّلم كي ��ف ُت ِدير هذه الأ�صول و ُت َن ِّميها للو�صول بها �إلى ا�ستخدام طاقتها
الفكرية والإبداعية الق�صوى ،وذلك من خالل تكوين محفظ ٍة لإدارة الأ�صول الفكرية ،و�إدارة ر�أ�س
الم ��ال الفكري ب�شكل �أكثر فاعلي ��ة باعتباره الم�صدر الحيوي الأهم لميزتها التناف�سية و ُر ِقي �أدائها
الم�ؤ�س�سي(((.
ب�س ْير الأعمال في الم�ؤ�س�سة م ��ن حيث المِ ْل ِك َّية
فيمك ��ن القول� :إنٍّ ر�أ� � َ�س المال الفكري ُي ْع َن ��ى َ
( -1الدوري و�صالح� ،2009 ،ص)5

)2- (Hsu, 2006
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الفكري ��ة والعمليات الفكري ��ة ،ومواردها الب�شري ��ة المتم َّثل ِة بالإدارة والموظفي ��ن ،وعالقاتهم التي
تت�ضم ��ن العالم ��ة التجاري ��ة((( ،و�إ َّن ��ه َج ْم ٌع بي ��نَ ِّ
�ات المعرف ��ة التنظيمية في
كل ِم ��نْ � ْأ�س ُه ِم وتد ٌّفق � ِ
ذات عالق ��ة بالموظفين والروتين
الم�ؤ�س�س ��ة((( ،كم ��ا يت�ألف ر�أ�س الم ��ال الفكري من �أنواع متعددة ِ
التنظيمي والملكية الفكرية والعالقات مع العمالء والممولين والمو ٍّزعين والم� ِّؤ�س ِ�سين(((.
يرج ��ع �سبب هذه الدرا�سة للتع ُّرف على اث ��ر ر�أ�س المال الفكري على الأداء البنكي من وجهة
نظ ��ر مديري البنوك التجارية في الأردن ،و�إمكانية قيا�س �أَ َث ِره على ادائها الم�ؤ�س�سي ،فقد اختارت
الباحث ��ة م�ؤ�س�س ��ات القطاع الخا�ص نظ ��راً لأهمية ر�أ�س المال الفكري فيه ��ا فالقطاع الخا�ص ي�أتي
ف ��ي المرتب ��ة الثانية بعد القطاعات الحكومية من حيث ت�أ ُّث � ِ�ره باقت�صاد المعرفة وثورة المعلومات.
والتط ��ور التكنولوجي الهائل والمت�سارع في القدرة التناف�سية بين م�ؤ�س�سات القطاع الخا�ص ,جعلنا
�راد (ر�أ�س الم ��ال الب�شري) قادرين عل ��ى الت�أقلم مع التط� � ّورات المحيطة
ن ��درك �أهمي ��ة وجود �أف � ٍ
به ��م� ،إ�ضافة لأهمية توافر ال ُب َنى التحتية الالزمة (ر�أ�س الم ��ال الهيكلي) لم�ساعدتهم على القيام
بواجباتهم وتقديم �أف�ضل الخدمات للزبائن (ر�أ�س مال الزبون) وبذلك تحقق �أف�ضل النتائج.
م�شكلة الدرا�سة وعنا�صرها:
 . 1م�شكلة الدرا�سة
تتمث ��ل م�شكل ��ة الدرا�سة في انتق ��ال ال ُم َن ّظمات في ظ ��ل االقت�صاد المبني عل ��ى المعرفة من
االهتم ��ام في الأ�صول الملمو�سة �إلى الأ�ص ��ول غير الملمو�سة من خالل َج ْذ ِب ،وا�ستقطاب ،واختيار
وتعيين العاملين وتدريبهم للتقليل من �شدة المناف�سة ،وزيادة �إر�ضاء الزبائن ،و ُي َع ُّد االهتمام بدور
ر�أ�س المال الفكري ,النواة في التغلب على هذه التحديات والإ�شكاليات وتحقيق البقاء والتم ُّيز.
كم ��ا �أن قلق الإدارة والمديرين في القطاع الخا�ص بكيفية تح�سين وتطوير �أداء الم�ؤ�س�سة في
ظ ��ل ا�شت ��داد المناف�سة والوعي العالي للزبائ ��ن وانتقال متطلباتهم من الحاج ��ة �إلى التف�ضيل ،كل
ذل ��ك �أ َّث ��ر على الح�صة ال�سوقية .لذا ف�إنَّ الغر�ض من الدرا�س ��ة الحالية هو قيا�س ت�أثير ر�أ�س المال
الفك ��ري ب�أبع ��ا ِد ِه (الب�شري ،الهيكلي ،العالقات) على الأداء البنكي م ��ن وجهة نظر مدراء البنوك
التجارية في الأردن؟
 -2عنا�صر م�شكلة الدرا�سة:
يمكن تحقيق غر�ض الدرا�سة عن طريق الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
)1- (Karp, 2003
2- Reed, 2000
)3- (Choo & Bontis, 2002

الجنان

149

Al JINAN

المحور الثاني :إدارة أعمال

ه ��ل يوجد ت�أثير لر�أ�س المال الب�شري على الأداء )ال َب ْنكي) من وجهة نظر مديري البنوكالتجارية في الأردن؟
ه ��ل يوجد ت�أثير لر�أ�س المال الهيكلي على الأداء (البنكي )من وجهة نظر مديري البنوكالتجارية في الأردن؟
العالقات عل ��ى الأداء البنكي من وجهة نظ ��ر مديري البنوك
مال
ِ
ه ��ل يوجد ت�أثي� � ٌر لر� ِأ�س ِالتجارية في الأردن؟
م�صطلحات الدرا�سة:
•ر�أ���س الم��ال الفك��ري ( :Intellectual Capital (ICمجم ��وع ،الق ��وة العقلي ��ة التي
تمت ِل ُكه ��ا ُنخْ َب� � ٌة مت ٍّميزَ ٌة من العاملي ��ن في الم�ؤ�س�س ��ة ،والممار�سات التنظيمي ��ة التي ُت َم ِكنُ
تطبيقات ع َمل َّي ٍة ،والإجراءات المنطقية المتعلقة
الم�ؤ�س�سة من تحويل الأفكار المتميزة �إلى
ٍ
بر�ض ��ا الزبائن والمحافظ ��ة عليهم والتي ت�ساهم ف ��ي تح�سين فاعلي ��ة العمليات الداخلية
للم�ؤ�س�سة((( ،ويقا�س ِوفْقَ المتغ ِّيرات الفرعية �آالتية:
•ر�أ���س الم��ال الب�ش��ري ( :Human Capital (HCق ��وة عقلي ��ة م�صادرها(الخب ��رة،
المهارة ،والمعنويات) التي يمتلكها نخبة من العاملين في الم�ؤ�س�سة والتي تعك�س �إمكاناتهم
المتمي ��زة ف ��ي تطوير �أدائه ��ا والغر�ض الأ�سا�سي ه ��و االبتكار �سواء في �ص ��ورة منتجات �أو
خدمات �أو تطوير الأداء الم�ؤ�س�سي(((.
•ر�أ���س الم��ال الهيكل��ي ( :Structural Capital (SCمجموع ��ة القواعد والممار�سات
التنظيمي ��ة المتعلق ��ة بالملكي ��ة الفكرية والإب ��داع ،العالمة التجاري ��ة ،ومقايي�س ال�سيطرة
النوعي ��ة و�أنظمة المعلومات التي ُت َم ِكنُ الم�ؤ�س�سة م ��ن تحويل الأفكار والإمكانات المتميزة
فر�صه ��ا ال�سوقية وقوتها في
لر�أ� ��س ماله ��ا الب�شري �إلى تطبيقات عملي ��ة تزيد من م�ساحة ِ
مواجهة المناف�سة(((.
•ر�أ���س المال العالق��ات ( :Relational Capital (RCمجموعة الإجراءات المنطقية
الت ��ي تترجم خطوات تحقيق ر�ض ��اء الزبون ،والء الزبون ،وتمكي ��ن الزبون بما ي�ساهم في
)1- (Karp, 2003
)2- (Seleim & Ashour, 2007,p790
)3- (Bontis, 2002a, p 632
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زيادة الح�صة ال�سوقية للم�ؤ�س�سة وتم�سك الزبائن بها(((.
• تطوير االداء ال َب ْن ِكي :هو المنظومة اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ِﻟ ِﻨﺘ َِﺎج �أﻋﻤﺎل الم�ؤ�س�سة في �ضوء ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ
م ��ع عنا�صر بيئته ��ا الداخلي ��ة والخارجية في �إط ��ار ال�سيا�سات العام ��ة االقت�صادي ��ة واالجتماعية
والثقافية للم�ؤ�س�سة(((.
• م�ؤ�س�سات القطاع الخا�ص الأردنية :الم�ؤ�س�سات التي يكونُ تموي ُلها وادار ُتها من ِق َبل
القطاع الخا�ص ولي�س الحكومي.
�أهمية الدرا�سة:
�ست�سع ��ى الدرا�س ��ة الحالية ب�شكل �أ�سا�س ��ي لقيا�س ت�أثير ر�أ�س المال الفك ��ري على الأداء لدى
مديري البنوك التجارية في الأردن ،وت ْك ُمنُ الأهمية في:
تقدي ��م �إطا ٍر َن َظ � ِ�ر ٍّي ي�ضاف للأدب الإداري فيما يتعلق بالمفاهي ��م الأ�سا�سية لر�أ�س المالالفكري ب�أبعاده المختلفة في َّ
مات الأعمال ،ومحاكاة الأطروحات الفكرية وا�ستخال�ص
منظ ِ
النتائ ��ج ،مما قد يوفر قاعدةً ِع ْلمِ ية �سليمة ُي ْم ِكنُ االعتم ��ا ُد عليها في معرفة ما تو�صل �إليه
العلماء في مجال هذه الدرا�سة.
تو�ضي ��ح ت�أثير ر�أ� ��س المال الفكري ب�أبع ��اده المختلفة (الب�شري ،الهيكل ��ي ،والعالقات) على
الأداء البنكي من وجهة نظر مديري البنوك التجارية في الأردن.
محاول ��ة الو�صول لمجموعة من النتائج والتو�صيات الت ��ي ُي ْم ِكنُ للإدارات العليا في البنوكالتجاري ��ة الأردنية �أخذها بعين االعتبار لال�ستثمار ف ��ي ر�أ�س المال الفكري ،بهدف تعزيز
�أدائها الم�ؤ�س�سي وتطويره.
حدود الدرا�سة:
َّ
�ستتلخ�ص حدود الدرا�سة بما يلي:
 الحدود المكانية� ،ستقت�صر الدرا�سة على البنوك التجارية الأردنية.الحدود الب�شرية� ،ستعتمد ا�ستجابة عينة من المديرين بم�ستويات ( مدير ،م�ساعد مدير،مدير دائرة ،قائد مجموعة ،رئي�س ق�سم) في البنوك التجارية الأردنية.
 الحدود الزمنية لهذه الدرا�سة ف�إنها �ستكون خالل العام الدرا�سي .2013/2012)1- ( Kaplan& Norton, 1996
)2- (Huang & Hsueh,2007
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الف�صل الثاني
الإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة
ت�ض َّمن هذا الف�صل عر�ضا للأدب النظري والدرا�سات ال�سابقة:
�أو ًال :الأدب النظري:
تعي�ش بيئة منظمات الأعمال تحدِّ يات متعددة متم ِّثلةً في �شدة المناف�سة و�سرعة التغيير ،كما �أنَّ
ا َّل َتح ُو َل الم�ستمر في بيئة الأعمال الحديثة ب�سبب ا�ستخدام الإنترنت و�شبكات الأعمال والحا�سبات
ملحوظ �إلى زيادة الطلب على العمال ِة الم� َّؤه َل ِة معرفياً من ذوات
وتكنولوجيا المعلومات� ،أ َّدى ب�ش ْك ٍل
ٍ
الخب ��رة المتقدمة ،والمهارة المتمي ��زة في �أداء المهمات وتحقيق ال َّت َم ُّي � ِ�ز و�أ�صبح التحدي الرئي�س
�أم ��ام منظمات الأعمال هو َم َدى ُق ْد َر ِتها على تنمي ��ة ر�صيدها من الأفراد الم�ستثمرين من الناحية
وا�ستقط ��اب دماء جديدة متميزة من ناحية �أخ ��رى لمواجهة ما فر�ضته الألفية الثالثة من تحديات
ف ��ي غاية الحداثة ,منها على �سبيل ِّ
الذ ْكر ال الح�صر(التركيز على فرق العمل ،التوجه نحو الزبون
و�س ْر َع� � ِة اال�ستجاب ِة له ،االهتم ��ام بر�أ�س المال الفكري وعمليات المنظم ��ة الداخلية والتركيز على
َ
(((
�إدارة المعرفة ،وزيادة م�ساحة التمكين والمبادرة واال�ستقاللية والإبداع) .
ومع الأح ��داث والتطورات الكبيرة التي رافقت الب�شرية منذ ن�ش�أتها وما �صاحبها من التحول
والتط ��ور الكبي ��ر في المفاهي ��م والمعتق ��دات وظه ��ور تكنولوجيا المعلوم ��ات وانت�ش ��ار المعلومات
والمعرف ��ة ،و�إدارته ��ا وازدياد االعتماد عل ��ى العن�صر الب�ش ��ري الذكي والمبدع ف ��ي اقت�صاد �أطلق
علي ��ة اقت�ص ��اد المعرفة ،فقد ظهر عن�صر جدي ��د ليدخل في ت�شكيل البني ��ة الأ�سا�سية لر�أ�س المال
المال الفكري.
التقليدي ،وهو ر�أْ ُ�س ِ
ونظ ��راً ل�ضرورة المعرف ��ة لمنظمات الأعمال ب ��رزت الحاجة المتزايدة ف ��ي الح�صول عليها
عمليات َّ
المنظمات ،ف�أ�صبح ر�أ�س المال الفكري
وتنميته ��ا وتطويرها وا�ستثمارها بما يحقق فاعلي َة
ِ
(ِ )Intellectual Capitalب َم َثا َب� � ِة ِمي ��زَ ٍة تناف�سي ��ة ت�سع ��ى �إلي ��ه المنظمات وتتناف� ��س على اقتنائه
والح�صول علية.
ويمك ��ن القول� ،أ َّنه طالما كان هناك تح ُّو ٌل مت�سا ِر ٌع نح ��و اقت�صاد المعرفة ومجتمع المعرفة،
ف� ��إن ق� � ّوة التغيي ��ر ال�صاعدة في المنظم ��ات هي باتج ��اه ر�أ�س الم ��ال الفكري وتكوين ��ه وا�ستثماره
و�إدارت ��ه ،وطالم ��ا �أنَّ العالقات والإمكانيات الفكرية غير الم�ستغلة ف ��ي المنظمات ما زالت كثيرة،
فعل ��ى المنظم ��ات الآن �أنْ تتعلم كيف ُت ِدير هذه الأ�صول وتنميتها للو�صول بها �إلى ا�ستخدام طاقتها
( -1الدوري و�صالح)5 :2009 ،
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الفكرية والإبداعية الق�صوى ،وذلك من خالل تكوين محفظة لإدارة الأ�صول الفكرية ،و�إدارة ر�أ�س
المال الفكري ب�شكل �أكثر فاعليةً باعتباره الم�صدر الحيوي الأهم لميزتها الإ�ستراتيجية(((.
ويمكن القول �إنَّ ر�أ�س المال الفكري ُي ْع َنى ب�سير الأعمال في المنظمة ،بالإ�ضافة �إلى منظماتها
م ��ن حي ��ث المِ ْل ِك َّية الفكرية والعمليات الفكري ��ة ،ومواردها الب�شرية من حي ��ث الإدارة والموظفين،
وعالقاته ��م الت ��ي تت�ضم ��ن العالمة التجاري ��ة((( ،وانه جمع بي ��ن ٍّ
كل من �أ�سهم وتدفق ��ات المعرفة
التنظيمية في المنظمة((( ،كما يت�ألف ر�أ�س المال الفكري من �أنواع متعددة ذات عالقة بالموظفين
والروتين التنظيمي والملكية الفكرية والعالقات مع العمالء والممولين والموزعين وال�شركاء(((.
لذال ��ك ي�شكل ر�أ�س المال الفك ��ري ا�ستراتيجية النجاح في الم�ستقبل والذي �أ�صبح ينظر �إليه
كممثل لق ��وة وقدرة المنظمة على النج ��اح والمناف�سة وتحقيق الأه ��داف اال�ستراتيجية المر�سومة
والت ��ي ت�سع ��ى �إدارة المعرفة لتحقيقها ،فمدي ��ري الألفية الثالثة مطالبين بمزي ��د من الفهم لر�أ�س
الم ��ال الفكري ومكوناته ،وتنمية ممار�سات �إدارية تدعم «ح�صد المعرفة» .ويقابل ه�ؤالء المديرين
تحديان مهمان ،هما� :أوالً :تنمية ال�سلوكات التي ُت َقدِّ ر قيم َة ر� ِأ�س المال الفكريَّ ،ثم تديره بعد ذلك
عل ��ى �أ َّنه �أهَ � � ُّم �أ�صولها في الوقت الحا�ضر والم�ستقبل ،وثانياً :تنمي ��ة برامج �إدارية تركز على ر�أ�س
المال الفكري وتنميته وا�ستثماره والمحافظة عليه(((.
 التطور التاريخي لالهتمام بر�أ�س المال الفكري:ن�ش� ��أ ر�أ� ��س المال الفك ��ري من مبح ��ث المحا�سبة في محاول ��ة لإيجاد مقيا� ��س �شامل للأداء
غير ملمو�سة،
المنظمي� ،إذ ي�ؤكد العمري((( ب�أنَّ المحا�سبين واالقت�صاديين قد �أ�شاروا �إليه ك� ٍ
أ�صول ِ
و�أول م ��ن ا�ستخ ��دم هذا الم�صطلح ه ��و ( )Harold G. Averyفي مق ��ال بعنوان (Accounting
 )For Intangiblesعام .1942
ف ��ي عام  1945قدم فردري ��اك هايك ( )Fredriak Hayekبحثاً حول ا�ستخدام المعرفة في
المجتمع ،في حين �أ�شار( بين رو�س ) �إلى �أنَّ الخدمات المتاحة في موارد المنظمة تتحدد بمخزون
المعرف ��ة لدى المنظم ��ة و�أنَّ معرفة المنظمة تتح ��دد في نموها ،وفي ع ��ام  1962قدم (ما�شلوب)
)1- (Hsu, 2006
)2- (Karp, 2003
3- Reed, 2000
)4- (Choo & Bontis, 2002
)5- (Choong, 2008

)71 :2008( -6
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( )Mashlopبحثاً بعنوان المعرفةَ :خ ْل ُقها وتوزيعها ودالالتها االقت�صادية.
تعود بدايات االهتمام بر�أ�س المال الفكري �إلى �أعمال هيرويري �أتاني ()Hiroyuri Itanni

ال ��ذي در� ��س �أثر الموجودات غير الح�سي ��ة على �إدارة ال�شركات اليابانية ف ��ي عام  ،1980وتاله في
ذل ��ك مجموع ��ة من االقت�صاديي ��ن الذين عمل ��وا للتو�صل �إلى نظري ��ة حول تج ��ارة التكنولوجيا ثم
ج ��اء ( )Sveibyالذي و�ض ��ع من�شوراً باللغة ال�سويدي ��ة تناول فيه ر�أ�س المال الب�ش ��ري ك ُب ْع ٍد لر� ِأ�س
الم ��ال الفكري .وفي الفت ��رة ما بين �أعوام ( )1997-1959طورت مجموع ��ة متباينة من الباحثين
الأكاديميي ��ن واالقت�صاديي ��ن وجهة نظر جدي ��دة ركزت على كف ��اءة الم�ص ��ادر وفعال َّي ِتها بدالً من
التركيز على القوى التناف�سية ،وبعد ذلك ظهر ما ي�سمى بر�أ�س المال الفكري(((.
�أم ��ا في ع ��ام ( )1991فقد َّ
نظ َم ْت �شركة �سكانديا ال�سويدي ��ة للت�أمين (� )Skandiaأول مهمة
تعاوني ��ة لر�أ� ��س المال الفكري ،حيث قامت المنظمة في ع ��ام ( )1993بدرا�سة مفهوم ر�أ�س المال
الفك ��ري و�أَ ْع َل َن � ْ�ت �أ َّو َل تقري � ٍ�ر داخل ��ي متع ِّل ٍق بر�أ� ��س المال الفكري ،وف ��ي نف�س الع ��ام �أن�ش�أ (وانغ)
( )Wangمفهوم ر�أ�س م ��ال العمالء .وقد اجتمعت �شركات االت�صال الخا�صة بر�أ�س المال الفكري
لأول مرة في ع ��ام ( ،)1994وقامت �شركة �سكانديا ال�سويدية للت�أمين ( )Skandiaبتطوير نموذج
لها ُت َّق ِّ�س ُم به ر�أْ َ�س المال الفكري ب�أبعاده :ر� ُأ�س المال لب�شري ور� ُأ�س المال الهيكلي(((.
تقرير
وفي عام ( )1995عقد االجتماع الثاني لمجموعات ر�أ�س المال الفكري ُع ِر َ�ض فيه �أول ٍ
�ام لر�أ�س الم ��ال الفكري ،ومحاول ��ة كل من كاب�ل�ان ونورت ��ون ( )Kaplan and Nortonتو�سيع
ع� ٍ
عملهم ��ا ح ��ول بطاقات الأداء المت ��وازن((( ،كما ّتم �إدخ ��ال نظام ح�ساب القي ��م المعرفية من قبل
(هو�سي ��ل وكانافا�سكي ورو� ��س) ( .)Hosuil; Kanafiski & Rossوفي نف�س العام اقترح كل من
كاب�ل�ان ونورتون((( نظام بطاق ��ات الأداء المت ��وازن )BSC) Balanced Scorecard System
حي ��ث يقي�س هذا النظ ��ام الأداء من خالل التركيز على قيا�س المتغي ��رات والعنا�صر المالية وغير
المالية للمنظمة .Financial and Non Financial Indicators
ؤتمرات دولي ٍة في هذا المو�ضع بهدف قيا�س الأ�صول الفكرية،
وفي عام ( )1996عقدت َ�س ْب َع ُة م� ٍ
كم ��ا كتب �سكانديا َ
مركز لر�أ� ��س المال الفكري ،بينما ر ّكز ليف ( )Levعلى �إيجاد
حول �إن�شاء �أ َّو ِل ٍ
)1- (Sullivan,1998
)2- (Skandia,1994
)3- (Kaplan & Norton,1995
)4- (Kaplan & Norton, 1995

الجنان

154

Al JINAN

زكية عريقات

البحوث المتعلقة بر�أ�س المال الفكري ،وعمل بونت�س ( )Bontisمع جامعة ماكما�ستر(McMaster

 )Universityفي كندا للترتيب لعقد �أول م�ؤتمر كبير لر�أ�س المال الفكري ،وفي العام نف�سه �أ�صدر
نموذج ومقيا�س ر�أ�س المال الفكري �أ�شار فيه �إلى �إن �أهم ما يجب �أن يتحلى به موظفو المنظمة من
خ�صائ�ص هي الثقة والثقافة في التعامل مع العالقات.
وفي عام (�َ )1997ص َد َر ْت العديد من الكتب تحت عنوان « ر�أ�س المال الفكري»(((.
وق ��د عمل �سوليفان (� )Sullivanصاحب كت ��اب ( )Profiting From ICعام ( )1998على
طرح نموذج لقيا�س ر�أ�س المال الفكري حيث �أ�شار �إلى �أنَّ ر�أ�س المال الفكري يتناول �أ�صول الأعمال
التكميلية(الأ�ص ��ول ال ِفكري ��ة ،ور�أ� ��س المال الب�ش ��ري) ور�أ�س الم ��ال الهيكلي(الت�صني ��ع ،التوزيع،
المبيعات) للمنظمة.
وف ��ي ع ��ام ( )1999قام ��ت معاهد االتح ��اد الأوروب ��ي باختبار م�ش ��روع خا� ��ص بر�أ�س المال
الفك ��ري� ،أما في ع ��ام ( )2000فقد �أ�صدرت حكوم ��ة الدانمارك �أول دليل خا� ��ص بمحا�سبة ر�أ�س
الم ��ال الفكري ،كم ��ا قام �سكانديا ب ُمبادرة ر�ؤي ��ة ر�أ�س المال الفكري ومجتم ��ع ر�أ�س المال الفكري
دوت كوم .ومن ّثم قام هال و�آخرون ( )Hall, Jaffe& Trajtenbergفي عام  2001ب�إن�شاء �شركة
مخت�ص ��ة ب�إج ��راء البحوث حول القيم الب�شرية والتي تعد �أحد �أه ��م مرتكزات ر�أ�س المال الفكري،
وكت ��ب �إدفين�س ��ون عن �أول من اخت� ��ص بدرا�سة ر�أ�س المال الفكري بدرج ��ة البروفي�سور في جامعة
لندن(((.
وف ��ي ع ��ام � 2002أن�شئت �أول منظمة تايوانية خا�صة بر�أ�س الم ��ال الفكري تحت ا�سم « مركز
بح ��وث ر�أ�س الم ��ال الفكري التايوان ��ي» .وو�ضع بابلو�س  Paplusع ��ام  2003تعريف� �اً وا�سعاً لر�أ�س
الم ��ال الفك ��ري ين�ص على �أ َّنه الفرق بين القيمة ال�سوقية لل�شرك ��ة والقيمة الدفترية لها ،بينما بين
را�ستوغ ��ي((( �أنه يمكن النظر �إلى ر�أ�س المال الفكري عل ��ى انه قدرة المنظمة على تن�سيق م�صادر
المعرفة فيها ،واالن�سجام معها وتطويرها بهدف �إن�شاء قيمة تتنا�سب مع نظرتها الم�ستقبلية.
�أم ��ا في ع ��ام  2004فقد �أ�ش ��ار موريتزي ��ن والر�س ��ن (� )Mouritsen, & Larsenإلى قدرة
ر�أ�س المال الفكري عل ��ى �إدارة «الأ�شياء» كالموظفين ،والعمالء ،وتكنولوجيا المعلومات ،والأعمال
الإدارية والمعرفية»�( ،إنَّ ر�أ�س المال الفكري ال يمكنه العمل لوحده).
)1- (Roos, Roos, Dragonetti & Edvinsson
2- Edvinsson & Malone, 2001
3- ((Rastogi,2003
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بينما �أ�شار( �أنجاز)  Ahangarعام � 2011إلى وجود عالقة بين �أداء ر�أ�س المال الهيكلي في
المنظم ��ة وكل من الربحية و�إنتاجية الموظفين والنمو في المبيعات ،كما ب َّي َنت النتائج �أنَّ ِمنْ � ْش�أ ِن
�أداء ر�أ�س المال الفكري القدرة على تف�سير ٍّ
كل من الربحية والإنتاجية في المنظمة ،بالإ�ضافة �إلى
الت�أكيد على وجود عالقة بين كل من �إدارة المعرفة ور�أ�س المال الفكري(((.
وف ��ي الإجابة عن الت�سا�ؤالت التي �أوردها كل من (العن ��زي و�صالح )157 :2009 ،في تحديد
بداي ��ات ظه ��ور ر�أ�س المال الفكري كبداي ��ة مبا�شرة �أم �إنَّ هناك ِح ْق َبةً زمني ��ة �سبقت ظهوره؟ فقد
حددا َ
ثالث مراحل م َّه َد ْت لظهو ِر ر�أ�س المال الفكري وهي على النحو الآتي:
• المرحلة الأولى:
�إ�ضاءات البداية وتوجهات االهتمام بالقابليات ال َب َ�شر ّية:

الح ْق َب ِة ال�سابق ��ة والتي امتدت من القرن
بن ��اءً على ما قدم ��ه االقت�صاديون والمحا�سبون في ِ
ات القرن الع�شرين م ��ن �آراء �أكدت على القابليات الب�شرية (فكرياً
ال�ساب ��ع ع�شر �إلى نهاية �س ْب ِعين َّي ِ
وج�سدي ��ا و�أدائي� �اً) والتي تكون مجتمعة ف ��ي ال�شخ�ص الواحد ،بحيث يح ��دد الغر�ض الأ�سا�سي من
ه ��ذا الت�أكيد هو ت�صنيف فئة ال�شخ�ص �إلى (ماهر� ،شبه ماهر ،غير ماهر...،الخ) ومن ثم تحديد
م�ست ��وى الأج ��ر الذي ي�ستحقه في �ضوء هذا الت�صنيف ،حيث خ ��رج ك ُّل من العنزي و�صالح (2009
أ�سا�س والم�ؤ�شر المنطقي
� )159:إل ��ى نقْط ٍة مفادها �أن ر�أ�س المال الب�شري يم ِّثل ن ْقط ��ة االرتكا ِز ال ِ
لدرا�س ��ة مو�ض ��وع ر�أ� ��س المال الفك ��ري ،ف�ضالً عن ذلك ما تو�ص ��ل �إليه العن ��زي ( )2001في َك ْون
ر�أ� � ِ�س المال الفكري يم ِّثل حالةً خا�صة من ر�أ�س الم ��ال الب�شري ،بدليل �أنه يتكون �إما نتيجة للتعليم
الر�سمي �أو معلومات م�ستقاة من التدريب.
• المرحلة الثانية:
تلميحات المفهوم وتوجهات االهتمام بالقابلية الذهنية.

ا�شتمل ��ت ه ��ذه المرحل ��ة التي امت ��دت م ��ن الثمانينيات حت ��ى بداي ��ة الت�سعينيات عل ��ى �آراء
ومقترح ��ات بع�ض المهتمين بمو�ضوع ر�أ�س المال الفكري �أمثال (;Sveiby ,1997; ;1997;1994
 );Sullivan, 1998; Hiroyuki, 1980والت ��ي ر َّكزت �آرا�ؤهم على �أهمية ودور الموجودات غير
الملمو�س ��ة (الذهني ��ة) الموجودة عن ��د بع�ض �أفراد المنظمة ف ��ي تحقيق بق ��اء َّ
المنظمات ونم ِّوها
وزياد ِة عوائدها ،حيث �إنَّ العاملون يمتلكون الكثير ليفعلوه لتحقيق الربحية �أو النجاح لل�شركة.

)1- (Olariu, 2011
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• المرحلة الثالثة:
تكثيفات الجهود البحثية ووالدة النظرية:

ا�شتمل ��ت هذه المرحلة على جهود بع� ��ض الباحثين والمهتمين بمو�ض ��وع ر�أ�س المال الفكري
�أمث ��ال  ,Edvisson, Retrash, Sullivanوت�أ�سي�ساً على جهود الباحثي ��ن والمهتمين �آنفي ِّ
الذ ْك ِر
فقد ركزت جهودُهم بالدرجة الأ�سا�سية على �إيجاد نظرية لر�أ�س المال الفكري لتكونَ ب َمثا َب ِة م� ِّؤ�ش ِر
وتقويم لقيمة موجودات المنظمة غير الملمو�سة والتي تتجاوز قيمة الموجودات الملمو�سة.
ُح ْك ٍم
ٍ
كمفهوم وممار�س ��ة عبر ِح َق ٍب
وخال�ص� � ٌة لك � ِّ�ل هذا نالح ��ظ �أنَّ ر�أ�س المال الفكري قد تط� � َّو َر
ٍ
زمنية امتدت من �أربعين َّيات القرن الع�شرين �إلى العقد الأول وبداية العقد الثاني من القرن الحادي
والع�شرين.
مفهوم ر�أ�س المال الفكري
وعل ��ى الرغم من �أهمية ه ��ذا المو�ض ��وع �إال �أنَّ �آراء المخت�صين والباحثين تع ��د َّدت وتباي َن ْت
ح ��ول مفهوم ر�أ�س المال الفك ��ري ،باعتباره � َأح � َ�د المفاهيم الجديدة والحديث ��ة ،والتي ظهرت مع
ظه ��ور اقت�صاد المعرف ��ة و�إدارتها ،وب�سبب اخت�ل�اف طبيعة الم�سائل والم�ش ��اكل والم�ستويات التي
تطرق ��وا �إليه ��ا �أثن ��اء عملية التحليل لمفه ��وم ر�أ�س المال الفك ��ري ولذلك فقد َّتم النظ ��ر �إلى ر�أ�س
عدم
الم ��ال الفكري من حيث ر�أ�س المال الفكري للفرد ،ور�أ� ��س المال الفكري للم� َّؤ�س�سة .وي�ؤكد((( َ
تعريف مح� � َّد ٍد له ،بالإ�ضاف ��ة �إلى عدم وجود �أ�ص ��ول معينة يجب ت�ضمينها ف ��ي كل تعريف،
وج ��و ِد
ِ
وبالتالي يمتلك مفهوم ر�أ�س المال الفكري تعريفات متعددة ومختلفة تعك�س تعريفاتهم للمفهوم من
تعريف ليتنا�سب
منظورهم الفردي للمو�ضوع وطبيعة الم�شاكل الخا�صة التي تعاملوا معها ،فجاء ك ُّل ٍ
واحتياج ��ات مجموعة تهتم بحل م�شاكل ذات طبيعة مع َّي ّن ٍة .ولكن يمكن الو�صول �إلى تعريف محدد
و�شام ��ل لر�أ� ��س المال الفكري عند الأخْ � ِ�ذ بعين االعتبار ثالثة �أبعاد ،ه ��ي :وجهة النظر التي يمكن
نات التي
م ��ن خاللها مناق�شة مفهوم ر�أ�س المال الفكري ،الدور ال ��ذي يملكه في المناق�شة ،وال ُم َك ِّو ِ
تت�ض َّم ُنها .واعتبار هذه الت�صنيفات والفئات الفرعية نقط َة بداي ٍة للح�صول على تعريفات �أكثر دقة.
فق ��د ع َّر َف ��ه((( ب�أنه قدرة متف ��ردة تتفوق بها المنظم ��ات وال�شركات بمختل ��ف مجاالتها على
مناف�سيه ��ا ،ويتحقق ذلك من خالل تكامل مهارات مختلف ��ة لل�شركات والمنظمات ت�سهم في زيادة
م�ص َد ٌر من م�صادر ا ِل ْم َيزَ ِة التناف�سية.
القيمة المقدمة لجميع الم�ستثمرين وهي ْ
)1- (Marr & Moustaghfir, 2005
)2- (Prahalad & Hamel, 1994
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ويق ��دم((( مث ��االً مجازياً لمفهوم و�أهمي ��ة ر�أ�س المال الفكري حيث تخي ��ل الكاتبان المنظمة
كائن� �اً حياً �ش َّبهاها ب�شجر ٍة حيث يمك ��ن النظر �إلى خطط المنظمة وتقاريره ��ا الف�صلية وال�سنوية
و َن َ�شر ِاته ��ا على �أ َّنها ِج ْذ ُع هذه ال�شجرة لذلك ف� ��إن الم�ستثمر الحكيم وذو الخلفية التعليمية العالية
ينظر �إلى ُق ْدر ِة ال�شجرة لتزويده بالثمار النا�ضجة.
والجدي ��ر بالذكر �أنه ف ��ي جميع هذه التعريفات تعتب ��ر المعرفة مركزاً رئي�سي� �اً في المنظمة
وج ��زءاً من ر�أ�س المال الفكري للمنظمة .في حي ��ن ركزت تعريفات �أخرى لر�أ�س المال الفكري في
الت�سعيني ��ات على طبيع ��ة ر�أ�س المال الفكري ،والقيم الموجودة وراء �سلوك الأفراد ،والتي �ساهمت
ف ��ي �سياقات �أخرى في تغيير ُل َغ ِة المنظمة .ويمكن القول �أنَّ المرحلة الأولى من تطبيق ر�أ�س المال
الفكري قد ركزت على تعريف ر�أ�س المال الفكري ،وو�صفه ،وقيا�سه(((.
وف ��ي عام  1999ق َّدم � ْ�ت منظمة التعاون والتطوي ��ر االقت�صادية والتنمي ��ة ( )OECDتعريف ًا
لر�أ�س المال الفكري ب�أ َّنه القيمة االقت�صادية لف َئ َت ْين من الأ�صول غير الملمو�سة للمنظمة هما :ر�أ�س
المال الهيكلي ،ور�أ�س المال الب�شرى.
�أم ��ا((( فقد ع � َ
ال�سو ِق َّي ِة – كما تع ِّب ُر عنها ِق َيمِ ة
�رف ر� ُأ�س ِ
المال ا ِلف ْك ِري ب�أ َّنه الفرق بين ال ِقيمة ُّ
الأ�سهم في ال�سوق – والقيمة الدفترية لأ�صول المنظمة.
هات
المال ا ِلف ْك ��ري ،و�ضع((( مجموعة من التعريف ��ات من ِو ْج ِ
وبه � ِ
�وم ر� ِأ�س ِ
�دف تو�ضيح م ْفه � ِ
َ
عام ب�أ َّنه يتمثل
نظ � ٍ�ر مختلف� � ٍة ومتع ِّلق ٍة بحقول علمية مت َن ِّوع ٍة ،فعرف ر�أ�س ِ
المال الفكري من منظور ٍّ
بالمعرفة التي يمكن �أن تتح َّول �إلى قيم ٍة �أو فائد ٍة ،فهي القيمة المخب�أة �ضمن الأفكار المخب�أة لدى
الأ�شخا�ص ،والعمليات ،والزبائن ،وحاملي الأ�سهم.
ويعرف((( ر�أ�س المال الفكري ب�أنه ر�أ�س المال الحقيقي الذي تملكه المنظمات.
� ُ
أهمية ر� ِأ�س المال الفكري
المو�ضوعات الرئي�سية للم ��وارد الب�شرية الذي ير ِّك ُز
أحد
يع َت ُب ��ر مو�ضو ُع ر�أ� � ِ�س المال الفكري � َ
ِ
عل ��ى ِف َئ� � ٍة مع َّين ٍة م ��ن الأ�شخا�ص العاملين الذي ��ن يم َت ِل ُكونَ مع � َ
ومهارات خا�ص ��ة ،ويمثل اليوم
�ارف
ٍ
)1- (Edvinsson & Malone, 1998 ,P21
)2- ( Ross, 1998
)3- (Heising, Vorbeck, 2001
)4- (P7 Chatzkel, 2002,
)5- (Han. & Han ,2004
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مو�ضوع� �اً حياً بالن�سبة للباحثين والممار�سين على حدٍّ �سواءٍ  .لقد �أكد((( على �أهمية ا�ستثمار ر�أ�س
الم�ستثمر عملي ٌة يمك ��ن ت�شبيهها َّ
بالذهَ ِب غير
الم ��ال الفك ��ري بقوله «�إنَّ ر�أ�س الم ��ال الفكري غي َر
ِ
الم�ستخرج» هذا الو�صف لهذه الفئة تجعل من الي�سير الت�أكيد على الفوائد التي يمكن �أن تجنيها � ُّأي
َّ
منظم� � ٍة �أو مجتمع من خالل االهتمام بر�أ�س المال الفكري ،ودعم العنزي( )117: 2001ب�أنَّ ر�أ�س
المال الفكري َك ْن ٌز مدفون يحتاج �إلى من يبحث عنه وا�ستخراجه للوجود والممار�سة.
وي ��رى((( ب� ��أنَّ �أهمِ َّي َة ر�أ�س المال الفكري تك ُمنُ في قدرته عل ��ى تحقيق فارق كبير بين القيمة
ال�سوقية لل�شركات وقيمتها الدفترية.
كم ��ا َ
المال الفكري من منظ ��ور المنافع التي يح ِّققها لمختلف الأطراف
تناول((( �أهمِ ِّي َة ر�أ�س ِ
ذات العالقة ،و ُت ْذ َك ُر هذه المنافع فيما يلي:
بالن�سب ��ة لل�شرك ��ة :ي�ساع ُد ف ��ي تحديد الهوية وتحدي ��د �إ�ستراتيجية التطوي ��ر انطالقا منتحليل البيئة – الداخلية والخارجية.-
بالن�سب ��ة للموارد الب�شرية المتوقع التحاقهم بالمنظمةُ :ي ْع ِطي م�ؤ�شراً على كيفية ا�ستخدامموارد المنظمة وكيف يمكن تطوير هذه الموارد.
بالن�سب ��ة للعمالءُ :ي ْع ِطي م�ؤ�شراً للقيمة التي �سيح�صل ��ون عليها في الم�ستقبل �أو من خاللالتعامل مع المنظمة.
بالن�سبة لل�شركاء المتعاونين �-أو بالتحالفُ :-ق َّو ُة ر� ِأ�س المال الفكري ُت َم ِّك ُن َنا من الح�صولعلى تحالف مع �شركاء ذوي قو ٍة عالية.
بالن�سب ��ة للم�ستثمري ��ن :يم ِّثل دليالً على ق ��درة المنظمة على خدم ��ة المناف�سة الم�ستقبليةوتحقيق عائدء متميز(تعظيم عائد ال�سهم).
بالن�سب ��ة للمواطني ��ن (الجمه ��ور الع ��ام)ُ :ي ْع ِطي ال ِّثق� � َة في �أ َّنه ��م �سيح�صلون عل ��ى �أعلىالم�ستويات ال ُم ْم ِكنة في �أداء الخدمات العامة.
وج ْو َد ِته ��ا ومدى قدرة
بالن�سب ��ة للنظ ��ام ال�سيا�س ��ي :يفيد في تقييم ج ��دارات المنظم ��ات َالت تنمي ٍة ورفاهية مجتمعية متنامية.
المنظمات على االنطالق
وتحقيق مع َّد ِ
ِ
�أ�ش ��ارت معظم التعريف ��ات ال�سابقة المتعلقة بر�أ� ��س المال الفكري على �أن ��ه الم�صدر الأهم
)1- (Suciu & et al,2011
)2- (Bose & Thomas,2007
)3- (Mouritsen & Larsen, 2004
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للمي ��زة التناف�سي ��ة لل�شركة .و�أح ��دى الم�صادر الأ�سا�سي ��ة للر ْب ِح َّي ِة .والتي ت�ساه ��م ب�شكل ف َّعال في
تطوي ��ر وتنمي ��ة الموقف التناف�سي .حي ��ث �إنَّ ر�أ�س المال الفك ��ري هو العام ��ل الرئي�سي في تحقيق
مكونات ر�أ� ��س المال الفكري هي
القيم ��ة الم�ضاف ��ة ويعزز فاعلي ��ة وكفاءة الأنماط التنظيمي ��ة و�إنَّ
ِ
أ�سا�س لأيِّ ِم ْيزَ ٍة تناف�سية.
ال ُ
الدرا�سات ال�سابقة:
ُ
درا�سات عربي ٍة ودرا�سات �أجنبية:
الدرا�سات ال�سابقة �إلى
ت�صنيف
َّتم
ٍ
ِ
ٌ
درا�سات باللغة العربية
ارتباط ا�ستراتيجيات ا�ستثمار ر�أ�س المال
-1درا�س ُة (الحواجرة )( )2010بعنوان « درا�س ُة
ِ
ارتباط
المعرف ��ي بالأداء التناف�سي للم�ؤ�س�سات» .هد َف � ْ�ت هذ ِه الدرا�س ُة �إلى تحليل عالقة
ِ
�ات اال�ستثمار في ر�أ� ��س المال المعرفي(ا�ستراتيجية تنمي� � ِة التعلُّم المعرفي،
ا�ستراتيجي � ِ
وم�أْ َ�س�س� � ِة المعرف ��ة ،تكا ُمل المعرفة وتوظيفه ��ا) بالأداء لدى �شرك ��ات التامين الأردنية،
ولتحقيق �أهداف الدرا�سة َّتم توزي ُع ا�ستبان ٍة بحثي ٍة ُو ِّز َع ْت على ع ِّي َن ٍة بلغت ( )213مفر َدةً،
وخل�ص � ْ�ت الدرا�سة �إلى وجود عالق� � ٍة �إيجابية قوية بين
وت ��م ا�سترج ��اع ( )185ا�ستبان ٍةَ .
ا�ستراتيجي ��ات اال�ستثمار في ر�أ�س المال المعرف ��ي والأداء التناف�سي لل�شركات المبحوثة،
كما �أ�شارت الدرا�سة لوجود عالقة ترابطية بين م�ؤ�س�سة المعرفة والأداء التناف�سي �ضمن
ع ��دد م ��ن المجاالت مثل اعتماد �آليات توثيق وت�سجي ��ل المعرفة وت�صنيفها مما يدل على
وتر�سخُ مخزو َنها المعرفي،
�أن ه ��ذه ال�شركات ُتو ِلي اهتماماً كبيراً لر�أ� ��س المال المعرفي ِّ
وت�ضعه مو�ضع التنفيذ ال�سليم بما يعزز قدرتها الإدارية.
آليات وتكنولوجيات �إدارة المعرفة في تطوير ر�أ�س
-2درا�س ��ة العمري ( )2008بعنوان» �أ َث� � ُر � ِ
تحديد �أ َث ِر �آليات
الم ��ال الفكري في ال�شركات ال�صناعية الأردنية» .هد َف � ْ�ت الدرا�س ُة �إلى
ِ
�ات �إدارة المعرف ��ة ف ��ي تطوير ر�أ�س الم ��ال ال ِف ْكري في ال�شرك ��ات ال�صناعية
وتكنولوجي � ِ
الأردنية�َ ،شمِ � َ�ل مجتم َع الدرا�س ِة جمي َع َّ
كات ال�صناعي ��ة الم�ساهمة العامة الأردنية،
ال�ش ِر ِ
والبال ��غ عدده ��ا (� )64شركةً ،بحي ��ث تك َّو َن ْت العينة م ��ن (� )58شخ�صاً م ��ن كل �شركة.
وخل�صت الدرا�سة �إلى مجموعة من النتائج �أهمها :محدودية �أق�سام تكنولوجيا المعلومات
ومحدودية االهتمام ب� ��إدارة المعرفة ور�أ�س المال الفكري .وكانت المعايير �أكثر �إ�سهاما»
ف ��ي �إثراء ر�أ�س المال الفكري والهيكلي والعالقات ،في حين كان التدريب في موقع العمل
�أكث ��ر م�ساهم� �ةً في �إثراء ر�أ�س الم ��ال الب�شري .في حين �أنَّ قواع ��د البيانات التكنولوجية
كان ��ت �أكثر �إ�سهاماً ف ��ي �إثراء ر�أ�س المال الفكـري والب�ش ��ري والهيكلي،كما كان االنترنت
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�أكثر التكنولوجيا �إ�سهاما» في �إثراء ر�أ�س مال العالقات.
درا�سات باللغة االنجليزية:
-1درا�سة  )2011( ,Ahangarبعن ��وانThe relationship between intellectual« :
capital and financial performance: An empirical investigation in an

 .»Iranian companyهدف ��ت الدرا�س ��ة �إلى اختب ��ار العالقة بين ر�أ� ��س المال الفكري
والأداء المال ��ي باعتب ��ار �أنَّ عدداً قلي�ل�اً من الدرا�سات فقط اهتم ��ت بتحليل العالقة بين
مك ِّون ��ات ر�أ�س المال الفك ��ري وهي(ر�أ�س المال الهيكلي ور�أ�س الم ��ال الب�شري) والنجاح
التنظيمي في ال�شركة ،وقد �أُ ْج ِر َي ِت الدرا�س ُة في �إيران على �إحدى ال�شركات فيها ،ولغايات
نموذج معامل ا ِل ْق َيمِ ة الفكرية الم�ضافة لقيا�س القيمة المعتمدة
ا�ستخدام
الدرا�سة فقد َّتم
ُ
ِ
عل ��ى �أداء ال�شركة ،بالإ�ضافة �إلى ا�ستخدام مقايي�س الأداء التعاوني ،والربحية ،و�إنتاجي ِة
الموظفي ��ن ،و ُن ُم� � ِّو المبيعات ،كم ��ا تم تحليل �أثر ر�أ� ��س المال الفك ��ري والمت�ضمن (ر�أ�س
المال الهيكلي والب�شري) على الأداء التعاوني با�ستخدام معايير االنحدار المتعددة .وقد
�أ�شارت نتائج التحليل التجريبي �إلى وجود عالقة بين �أداء ر�أ�س المال الهيكلي في ال�شركة
وكل م ��ن الربحي ��ة و�إنتاجية الموظفي ��ن والنمو في المبيعات ،كما بين ��ت النتائج �أنَّ �إدارة
ر�أ�س المال الفكري ُت َقدِّ ُم تف�سيراً ٍّ
لكل من ال ِّر ْب ِح َّية والإنتاجية في ال�شركة.
-2درا�س ��ة  )2009( ,Hu, et.lبعن ��وانResearch on the relationship between « :

 »intellectual capital and listed companies performance of Chinaهد َف ْت
الدرا�س� � ُة �إل ��ى اختبار العالقة بي ��نَ ر�أْ ِ�س الم ��ال الفكري ب�أبع ��اده (الب�ش ��ري ،والهيكلي،
والعالقات) و�أداء ال�شركات في ال�صين ،بالإ�ضافة �إلى الك�شف عن �أَ َث ِر ر�أ�س المال ال ِف ْكري
عل ��ى �أداء ال�شركات في ال�صين .وقد �أُ ْج ِر َي ْت الدرا�س� � ُة من خالل َج ْم ِع البيانات المتعلقة
بمئ ِة �شرك ٍة �صينية في ال�صين ( � 50شركةً تكنولوجيا مرتفعة ،و� 50شركة �أخرى) .بهدف
الك�ش ��ف عن ت�أثير ر�أ�س المال الفكري ب�أبعاده (الب�ش ��ري ،الهيكلي ،العالقات) على �أداء
والج ْودة في العمل وتنمية الموارد الب�شرية .و�أ�شارت النتائج
ال�شرك ��ات من حيث الإنجاز َ
�إل ��ى وجود عالق ٍة �إيجابي� � ٍة بين ر�أ�س المال الفك ��ري والأداء وعنا�صر مكونات ر�أ�س المال
العالقات يمل ��ك الت�أثير الأكبر ،فيما تعتبر �أهمية
مال
ِ
الفك ��ري ،كما �أ�شارت �إلى �أنَّ ر� َأ�س ِ
وج ُد � ُّأي � ٍأثر مم ّيز لر�أ�س المال الب�شري.
ر�أ�س المال الهيكلي متو�سطة ،وال ُي َ
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الف�صل الثالث
منهجيية البحث
• منهجية الدرا�سة:
قامت هذه الدرا�سة با�ستخدام المنهج الو�صفي التحليلي :من خالل ا�ستعرا�ض �أهم الأدبيات
ذات العالق ��ة في الجوانب التي هدفت الدرا�س ��ة �إلى �إبرازها ،مع �إجراء بع�ض التحليل والمقارنات
ِ
ك َّلما �أمكن ذلك لتغطية الجانب النظري من الدرا�سة.
• مجتمع الدرا�سة:
يتكون مجتمع الدرا�سة من الإداريين في البنوك التجارية في المملكة الأردنية الها�شمية.
الدرا�سة:
َع َّي َن ُة
ِ
�سوف ي ِت ُّم اختيا ُر َع ِّي َن ٍة ع�شوائية مم َّث َل ٍة من المديرين بم�ستويات (مدير ،م�ساعد مدير ،مدير
دائرة ،قائد مجموعة ،رئي�س ق�سم) للبنوك التجارية ،وبلغ عدد افراد عينة الدرا�سة  50فرداً.
• �أدوات الدرا�سة:
لتحقي ��ق الغر� ��ض من الدرا�س ��ة الحالية والهادفة �إل ��ى قيا�س ت�أثير ر�أ�س الم ��ال الفكري على
الأداء البنكي من وجهة نظر مديري البنوك التجارية في الأردن ،ف�إنَّ الباحثة اعتمدت على �إعدا ِد
ا�ستبان ٍة لجمع البيانات لتحقيق �أهداف الدرا�سة.
• معالجة البيانات الإح�صائية وتحليل النتائج:
�دام ( )SPSSالتحليل للبيانات الت ��ي �سوف ي ِت ُم جم ُعها من مجتم ��ع الدرا�سة ،كما
ت � َّ�م ا�ستخ � ُ
�سوف يتم ا�ستخ ��راج المتو�سطات الح�سابية واالنحرافات المعيارية لإجابات �أفراد َع ِّي َن ِة الدرا�سة.
عامل االنحدار ،كما �سوف يتم �إجراء �أي تحليل ينا�سب بيانات الدرا�سة.
و�سوف يتم ا�ستخراج ُم ِ
الف�صل الرابع
تحليل النتائج
ُ
عر�ض ًا لتحليل النتائج التي خرجت بها الدرا�سة وهي كاالتي:
ت�ض َّمنَ هذا
الف�صل ْ

للإجاب ��ة عن ال�س� ��ؤال الأ َّو ِل والذي ين�ص على « ما م�ستوى ت�أثير ر�أ� ��س المال الفكري ب�أبعاده
مجتمع ��ة عل ��ى الأداء البنكي م ��ن وجهة نظر م ��دراء البنوك التجاري ��ة في الأردن؟فقد ت � َّ�م �إيجاد
المتو�سطاتُ الح�سابية والإنحرافاتُ المعيارية والجدول ( )1يبين تلك النتائج:
ِّ
الجدول (:)1
أثير ر�أ�س المال الب�شري على الأَداء
المتو�سط ��اتُ الح�سابية والإنحرافاتُ المعيارية لم�ستوى ت� ِ
ِّ
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نظر مديري البنوك التجارية في الأردن.
البنكي من ِو ْج َه ِة ِ
الرقم
2
3
1
5
4

ا ملتو �سط االنحراف
درجة
احل�سابي املعياري الرتبة االنطباق

الفقرة

ت�ستفيد امل�ؤ�س�سة من
ذاكرتها يف بناء احللول 3.70
مل�شكالت تعيق تطور �أدائها
ُ
ِّ ُ
متتلك ال�شركة ِخبرْ
ؤ�س�سية ٍات متكنها من حتقيق تكا ُم ٍل 3.03
يف وظائفها امل�
متتلك امل�ؤ�س�سة ر�صيداً معرفياً مي ِّك ُنها من
احل�صول على مقرتحات جديدة تخدم �أ�صحاب 2.85
امل�صالح.
يتُّم توزيع املوارد الب�شرية داخل ال�شركة بناءً على
أ�س�س مو�ضوعية حتقّقُ االن�سجام بني ِق َي ِم العمل 2.46
� ٍ
وقيم املوظفني.
ُتوليِ امل�ؤ�س�س ُة �أهميةً يف تطوير املعرفة
الفنية 2.39
التخ�ص�صية �أثناء العمل عند اختيار املوظفني
2.89
الأداء ككل

1.26

1

مرتفعة

1.05

2

متو�سطة

1.10

3

متو�سطة

1.17

4

متو�سطة

1.06

5

متو�سطة

0.45

متو�سطة

يظهر من الجدول (� )1أنَّ المتو�سطات الح�سابية ل ِفقْرات الدرا�سة جاءت متو�سطة ومرتفعة
�ضم ��ن المج ��ال الذي يقي� ��س ت�أثير ر�أ�س المال الب�ش ��ري على االداء البنكي م ��ن وجهة نظر مديري
البن ��وك التجاري ��ة في الأردن؟ لإجابات �أف ��را ِد ع ِّي َن ِة الدرا�سة حيث ج ��اء المتو�سط الح�سابي ال ُك ِّلي
وبانحراف معي ��ار ٍِّي ( )0.45حيث ج ��اءت الفقرة رقم
بدرج� � ِة انطب ��اقٍ متو�سط ٍة بلغ ��ت ()2.89
ٍ
( )2والت ��ي تن� ��ص على « :ت�ستفي ��د الم�ؤ�س�سة من ذاكرته ��ا في بناء الحلول لم�شك�ل�ات تعيق تط ُّو َر
�أدا ِئه ��ا « ف ��ي المرتبة االولى بمتو�سط ح�سابي ( )3.70بدرجة انطباق مرتفعة وجاءت الفقرة رقم
( )3والت ��ي تن�ص عل ��ى« :تمتلك ال�شركة خبرات ُت َم ِّك ُنها من تحقيق تكا ُم � ِ�ل في وظائفها الم� َّؤ�س�سية
« بمتو�س ��ط ح�ساب ��ي ( )3.03بدرج ��ة انطباق متو�سط ��ة كما جاءت الفقرة رق ��م ( )5والتي تن�ص
عل ��ى « :ي ِت َّم توزي ��ع الموارد الب�شرية داخل ال�شركة بناءً على �أ�س� � ٍ�س مو�ضوعي ٍة تح ِّقق االن�سجام بين
قي ��م العمل وقي ��م الموظفين « في المرتبة قبل الأخيرة بمتو�س ��ط ح�سابي ( )2.46بدرجة انطباق
متو�سط ��ة وج ��اءت الفقرة رقم ( )4والتي تن� ��ص علىُ « :ت ْو ِلي الم� َّؤ�س�س ُة �أهمي� �ةً في تطوير المعرفة
الفنية التخ�ص�صية �أثناء العمل عند اختيار الموظفين « بمتو�سط ح�سابي ( )2.39بدرجة انطباق
متو�سطة.
•النتائج المتعلقة بال�س�ؤال الثاني والذي ين�ص على« :ما م�ستوى ت�أثير ر�أ�س المال الهيكلي
على الأداء البنكي من وجهة نظر مديري البنوك التجارية في الأردن.
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الجدول ()2
المتو�سط ��ات الح�سابية واالنحرافات المعيارية لم�ستوى ت�أثير ر�أ�س المال الهيكلي على الأداء
البنكي من وجهة نظر مديري البنوك التجارية في الأردن.
االنحراف الرتبة
املعياري

درجة
االنطباق

املتو�سط
احل�سابي

8

تلتزم ال�شركة بقواعد املنظمة العاملية
حلقوق ا ِمل ْل ِك َّي ِة الفكرية.

3.97

1 0.86

مرتفعة

9

حتر�ص امل�ؤ�س�سة على تطبيق مبادئ
التنمية املُ ْ�ستَدامة لأدائها املُ�ؤَ َّ�س�سي

3.72

2 0.76

مرتفعة

3.26

3 1.04

متو�سطة

2.85

4 0.64

متو�سطة

ت�سعى امل�ؤ�س�سة �إىل تطبيق اجلزء الأكرب
من �أفكار املوظفني االبتكارية

2.01

5 0.81

متو�سطة

الأداء كك ّل

3.16

الرقم الفقرة

7
10
6

تعتمد �إدارة امل�ؤَ َّ�س�سة على حماية العالمة
التجارية وتر�سيخها يف �أذهان الزبائن
لتعزز والئهم للم�ؤ�س�سة.
إجراءات محُ ْ َك َم ٍة يف جمال
تعتمد ال�شركة �
ٍ
تقييم نوعية خدماتها لتطوير �أدائها
امل�ؤ�س�سي.

.49

متو�سطة

ُيظهر من الجدول (� )2أنَّ المتو�سطات الح�سابية لفقرات الدرا�سة جاءت متو�سطة ومرتفعة
�ضم ��ن المج ��ال الذي يقي�س ت�أثي ��ر ر�أ�س المال الهيكلي عل ��ى الأداء البنكي من وجه ��ة َ
نظ ِر مديري
البن ��وك التجاري ��ة ف ��ي الأردن لإجابات �أفرا ِد عين ��ة الدرا�سة حيث جاء المتو�س ��ط الح�سابي الكلي
بدرج ��ة انطباق مرتفع ��ة بلغت ( )3.16وبانحراف معياري ( )0.49حيث جاءت الفقرة رقم ()8
والت ��ي تن�ص على« :تلتزم ال�شرك ��ة بقواعد المنظمة العالمية لحق ��وق المِ ْل ِك َّية الفكرية» في المرتبة
االول ��ى بمتو�سط ح�ساب ��ي ( )3.97بدرجة انطباق متو�سطة وجاءت الفق ��رة رقم ( )9والتي تن�ص
على« :تحر�ص الم�ؤ�س�سة على تطبيق مبادئ التنمية الم�ستدامة لأدائها الم�ؤ�س�سي» بمتو�سط ح�سابي
( )3.72بدرجة انطباق متو�سطة ,كما جاءت الفقرة رقم ( )10والتي تن�ص على« :تعتمد ال�شركة
�راءات ُم ْح َك َم ٍة في مج ��ال تقييم نوعية خدماته ��ا لتطوير الدائها الم�ؤ�س�س ��ي» .في المرتبة قبل
�إج � ٍ
الأخيرة بمتو�س ��ط ح�سابي ( )2.85بدرجة انطباق متو�سطة وجاءت الفقرة رقم ( )6والتي تن�ص
الجنان

164

Al JINAN

زكية عريقات

على « ت�سعى الم�ؤ�س�سة على تطبيق الجزء الأكبر من �أفكار الموظفين االبتكارية « بمتو�سط ح�سابي
( )2.01بدرجة انطباق متو�سطة.
•النتائ ��ج المتعلق ��ة بال�س�ؤال الثالث والذي ين�ص « ما م�ستوى ت�أثير ر�أ�س مال العالقات على
الأداء البنكي من وجهة نظر مديري البنوك التجارية في الأردن:
الجدول ()3
مال العالقات على الأداء
المتو�سط ��ات الح�سابية واالنحرافات المعيارية لم�ستوى ت�أثير ر�أ�س ِ
البنكي من وجهة نظر مديري البنوك التجارية في الأردن.
املتو�سط االنحراف الرتبة درجة
االنطباق
احل�سابي املعياري

الرقم الفقرة
11
13
12
15
14

يعترب والء الزبون �أحد معايري قيا�س املوجودات
الفكرية.
حتاول امل�ؤ�س�سة تقدمي و�صف دقيق خلدماتها
لإر�ضاء الزَّبائن.
تعمل �إدارة امل�ؤ�س�سة على و�ضع برامج لزيارة
الزَّبا ِئن والتع ُّرف على �آرائهم.
تد ِّر ُب ال�شرك ُة املوظفني على كيفية تلبية
حاجات زبائنها ب�شكل يرفع من م�ستوى �أدائها
امل�ؤ�س�سي..
تعمل �إدارة ال�شركة على تبادل املعلومات مع
زبائنها لفتح �أفاق جديدة للتعاون

3.44

1 0.68

مرتفعة

2.90

2 0.96

متو�سطة

2.68

3 0.45

متو�سطة

2.45

4 0.84

متو�سطة

2.41

5 0.77

متو�سطة

الأداء ككل

2.78

0.78

متو�سطة

يظهر من الجدول (� )3أنَّ المتو�سطات الح�سابية لفقرات الدرا�سة جاءت متو�سطة ومرتفعة
مال العالقات عل ��ى الأداء البنكي م ��ن وجهة نظر مديري
�ضم ��ن المج ��ال الذي يقي�س ت�أثي ��ر ر�أ�س ِ
البن ��وك التجاري ��ة ف ��ي الأردن لإجابات �أفراد عين ��ة الدرا�سة حيث جاء المتو�س ��ط الح�سابي الكلي
بدرج ��ة انطب ��اقٍ مرتفع ��ة بلغ ��ت ( )2.06وبانحراف معي ��اري ( )0.41حيث ج ��اءت الفقرة رقم
أحد معايير قيا�س الموج ��ودات الفكرية» في المرتبة
( )11والت ��ي تن�ص علىُ « :يع َتب ��ر والء الزبون � َ
الأول ��ى بمتو�س ��ط ح�سابي ( )3.44بدرجة انطباقٍ مرتفع ٍة وج ��اءت الفقرة رقم ( )13والتي تن�ص
و�صف دقيق لخدماتها لإر�ضاء الزبائن» بمتو�سط ح�سابي ()2.90
تقديم ٍ
عل ��ى« :تحاول الم�ؤ�س�سة َ
بدرجة انطباق متو�سطة كما جاءت الفقرة رقم ( )15والتي تن�ص على « :تد ِّر ُب ال�شرك ُة الموظفين
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على كيفية تلبية حاجات زبائنها ب�شكل يرفع من م�ستوى �أدائها الم�ؤ�س�سي « في المرتبة قبل الأخيرة
بمتو�سط ح�سابي ( )2.45بدرجة انطباق .
الف�صل الخام�س
• مناق�شة النتائج
ت�ضمن هذا الف�صل عر�ضا لمناق�شة نتائج �أ�سئلة الدرا�سة وهي كالآتي:
مناق�ش ��ة النتائ ��ج المتعلقة بال�س� ��ؤال الأول والذي ين�ص عل ��ى« :ما م�ستوى ت�أثي ��ر ر�أ�س المال
أظهرت نتائج
الب�ش ��ري على الأداء البنكي من وجهة نظر مديري البنوك التجارية في الأردن؟ وقد � ْ
لم�شكالت تعيق َ
تط ُّو َر �أدائها « جاءت في
الدرا�س ��ة« :ت�ستفيد الم�ؤ�س�سة من ذاكرتها في بناء الحلول
ٍ
المرتبة الأولى بمتو�سط ح�سابي ( )3.70وتعيد الباحثة هذه النتائج �إلى �أنَّ ر ْ�أ�س المال الب�شري ي�ؤثر
ف ��ي تطوير ال�شركة من خالل تح�سينها والم�شاركة ف ��ي ِّ
حل� أخطاءها وم�شاكلها بناءً على الأخطاء
ال�سابق ��ة الت ��ي مرت بها ال�شركة والوق ��وف على نقاط ال�ضعف التي كانت ُت ْ�ض ِع � ُ�ف من �أداء ال�شركة
كم ��ا �أنَّ ر�أ�س المال الب�شري يتمثل بالأفراد الذين يمتلكون المهارات والخبرات ذات ال�صلة بتكوين
ملمو�س ُي َع َّب ُر عنه دائماً بالمعرفة المتواجدة
الث ��روة ل�شركاتهم ،بل هناك من اعتبره ُع ْن ُ�ص ��راً غي َر
ٍ
لدى الم�ستخدمين في ال�شركة والقدرة الإبداعية لديهم والتي قد تفوق في قيمتها القيمة الحقيقية
التخ�ص�صية �أثنا َء
لموج ��ودات ال�شركة المادية« .تولي الم�ؤ�س�سة �أهميةً في تطوي ��ر المعرفة الفنية
ُّ
العم ��ل عند اختي ��ار الموظفين» بمتو�سط ح�سابي ( )2.39بدرجة انطب ��اق متو�سطة وتعيد الباحثة
وج ُد لهذة االهمية
ه ��ذه النتائ ��ج �إلى �أ َّنها ال ُت ْع َت َب ُر من المه ��ام الرئي�سية لر�أ�س المال الب�ش ��ري وال ُي َ
وتطوير المنظمة.
دع ِم
ِ
ت�أ ِثي ٌر كبير في ْ
•مناق�شة النتائج المتع ّلقة بال�س�ؤال الثاني :ما ت�أثي ُر ر� ِأ�س المال الهيكلي على الأداء البنكي
َ
ح�صول ال ِفقْرة»:
م ��ن وجه ��ة نظر مديري البنوك التجارية ف ��ي الأردن؟ و� ْأظ َه َر ِت النتائ ��ج
تلت ��زم ال�شرك ��ة بقواع ��د المنظمة العالمي ��ة لحقوق الملكي ��ة الفكرية» عل ��ى �أعلى متو�سط
ح�سابي  .وتعيد الباحثة النتائج الى �أنَّ هذا االلتزام ُي ْع َت َب ُر َت َم ُّيزاً خا�صاً بالمنظمة ويفرقها
ع ��ن غيره ��ا بحيث يزيد م ��ن ِميزَ ِته ��ا التناف�سية .كما �أظه ��رت نتائج الدرا�س ��ة « ح�صول
ال ِف ْق ��رة« :ت�سعى الم�ؤ�س�سة �إلى تطبيق الج ��زء الأكبر من �أفكار الموظفين االبتكارية �,أدنى
متو�س � ٍ�ط ح�سابي وتعي ��د الباحثة هذه النتائ ��ج �إلى عدم وجود الحاجة الج ��ا َّدة �إلى تطوير
�أف�ضل الطرق بالن�سبة لإدارة اال�ستثمار وذلك من حيث تطوير مهارات وخبرات العاملين.
مال العالقات
•مناق�ش ��ة النتائ ��ج المتع ّلقة بال�س�ؤال الثالث وهو« :ما م�ست ��وى ت�أثير ر�أ�س ِ
عل ��ى الأداء البنك ��ي من وجهة نظ ��ر مدراء البنوك التجاري ��ة ف ��ي الأردن؟ و�أَ ْظ َه َر ْت نتائج
الدرا�س ��ة �أنَّ الفق ��رة رقم ( )11والتي تن�ص على ُ « :ي ْع َت َب� � ُر وال َء الزبون � َأح َد معايير قيا�س
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وتف�سر الباحث ُة هذه النتيجة ب�أنَّ وال َء الزبون يعتبر
الموجودات الفكرية» في المرتبة الأولى َّ
ال�شركات ب�أدوات قيا�سية قادر ٍة على القيا�س الدقيق لأداء المنظمة وقيمتها.
نم ��اذج تز ِّو ُد
ِ
كم ��ا � ْأظ َه َر ْت نتائج الدرا�سة ح�ص ��ول ال ِف ْق َرة »:تعمل �إدارة ال�شرك ��ة على تبادل المعلومات
م ��ع زبائنه ��ا لفتح �أفاق جدي ��دة للتعاون» على �أدن ��ى متو�سط ح�سابي .وتعي ��د الباحثة هذة
رات المتواجدة لدى الزبائن وبين
والخ ْب ِ
المعر َف ِة ِ
النتائ ��ج �إلى عدم تو�ضيح العالقة ما بين ِ
الأهداف اال�ستراتيجية لل�شركة وكيف ت�سهم المعرفة في نجاح ال�شركة ومقارنة �أدائها مع
�أداء ال�شركات الأخرى.
التو�صيات:
إدراك �أهمي ِة ر�أ�س المال الفكري من ِق َب ��ل �إدارات البنوك التجارية لما يم ِّثل ُه
َ�ض� � ُرو َر َة َف ْه ِم و� ِ
من قيم ٍة خا�ص ٍة لل�شركات ترفع من كفاءتها على الم�ستوى المحلي والعالمي .
�ض ��رورة بن ��ا ِء قاعد ٍة فكرية متين ��ة في �أيِّ �شرك ��ة �صناعية لل َّر ْف� � ِع من قيم ِة وكف ��اء ِة البنوك
التجارية وذلك من خالل ا ِّتبا ِع الخطوات التالية :
و�ض� � ُع معايي� � َر عالي� � ٍة لأدا ِء ال َعاملين في َّال�شرك ��ة والعمل على تطويرها م ��ن خالل مقارنة
الو�ضع الحالي لل�شركة مع الهدف الذي ت�سعى للو�صول اليه.
رات العاملين من خ�ل�ال تكليفه ��م ب ُمهِ َّم ٍات جدي ��دة َتت َِّ�سم
�اءات و ُق � ْ�د ِ
�ام بتطوي ��ر كف � ِ
القي � ُبال�صعوبة.
مواهب فكري ٍة متنوعة
لمجال�س �إدارات البنوك التجارية م َّمنْ يمتلكون
ْطاب �أع�ضاءٍ
 ا�س ِتق ُِ
َ
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