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فـي اإطار اهتمام احتاد �سركات اال�ستثمار بدوره التثقيفـي ملنت�سبيه بكافة ق�سايا التنمية 

امل�ستدامة وال�ساملة باأبعادها املتعددة، وباملتغريات املعا�سرة وق�سايا االقت�ساد املعرفـي وراأ�س 

املال الب�سري. ياأتي هذا االإ�سدار الإدراك االحتاد بالتحديات التي تواجه ال�سركات اال�ستثمارية 

الناجمة عن �سعف القدرات املوؤ�س�سية والفردية لدى بع�س ال�سركات، والتي انعك�ست �سلباً 

على خمتلف اأن�سطتها. وخري دليل على ذلك: �سعف اأداء االأ�سواق املالية على م�ستوى دول 

املنطقة، وانخفا�س م�ستوى االأمان املتعلق باال�ستثمار فـي تلك االأ�سواق، ناهيكم عن �سعف اأو 

غياب بع�س ال�سركات عن اال�ستثمار فـي هذه االأ�سواق واالعتماد على االأفراد مبمار�سة عمل 

التداول والن�ساط املايل.

االأعمال  منظمات  وتناف�سية  ريادة  فـي  املعرفـي  االقت�ساد  اأهمية  االحتاد  عن  يغب  ومل 

فقد  اال�ستثمارية،  ال�سركات  بن�ساط  املو�سوع  هذا  وعالقة  املختلفة،  االقت�سادية  والكيانات 

قام االحتاد بتنظيم العديد من الندوات وور�س العمل ذات ال�سلة الوثيقة مبو�سوع االقت�ساد 

املعرفـي، منها على �سبيل املثال: حوكمة ال�سركات فـي دولة الكويت، وتنمية املوارد الب�سرية 

على م�ستوى ال�سركات، واملخاطر املالية التي تواجه ال�سركات وكيفية معاجلتها، باالإ�سافة اإىل 

ندوة »اجلانب االإبداعي لدى االإن�سان وغريها من املو�سوعات املهمة والتي تن�سب فـي ت�سميم 

�سيا�سات وبرامج االقت�ساد القائم على املعرفة.

ويتمثل الهدف االأ�سا�سي من هذه الدرا�سة، اإىل جانب التعرف على اأثر توافق اإ�سرتاتيجية 

ال�سركات مع منظومة االقت�ساد املعرفـي على الريادة والتناف�سية من خالل تنمية راأ�س املال 

الفكري، التفكري جدياً باأن عامل املال واالأعمال فـي الوقت الراهن ال يوؤمن بالعمل التقليدي 

واجلمود الذي تت�سف به بع�س ال�سركات، الأن ذلك �سيوؤدي حتماً اإىل خروج الكثري منها من 

ال�سوق، وبالتايل، ال بد من التفكري فـي البحث عن �سبل واأدوات التغيري والنهو�س بواقع العمل 

نحو االأف�سل من خالل املتابعة امل�ستمرة للتطورات اجلارية فـي جمال تخ�س�س وطبيعة عمل 

هذه ال�سركات، لي�س للحفاظ على مكانتها احلالية، بل و�سع االإ�سرتاتيجيات الكفيلة بالريادة 

والتناف�سية .

ناأمل اأن يحقق هذا االإ�سدار الهدف املرجو منه، ويحقق الفائدة املرجوة لل�سركات وجلميع 

املهتمني.

بدر نا�شر ال�شبيعي

رئي�س االحتاد

كلمة االحتــــــاد
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فـي ظل املتغريات العاملية اجلديدة، التي اأفرزتها املعطيات االقت�سادية والثورة التكنولوجية، 

واإن  املعا�سرة،  االقت�ساديات  �سمات  اأ�سا�سية من  �سمة  والتناف�سية  والتنوع  الريادة  اأ�سبحت 

التطور التكنولوجي وتقدم االت�ساالت وازدياد املعرفة وانتقال االقت�ساد من اقت�ساد تقليدي 

معتمد على عنا�سر اإنتاج متعارف عليها اإىل اقت�ساد معرفـي مرتابط �ساهم فـي ازدياد دور 

اقت�سادياً فح�سب،  االأفكار االإبداعية والريادية. ولقد اأ�سبح االقت�ساد املعرفـي لي�س مورداً 

على  املتعددة  االقت�سادية  والكيانات  االأعمال  منظمات  مكانة  يحدد  اإ�سرتاتيجياً  مورداً  بل 

كافة امل�ستويات الوطنية واالإقليمية والدولية. وا�ستفادت هذه املنظمات والكيانات كثرياً من 

تكنولوجيا املعلومات واآلياتها فـي حت�سني اأدائها واإنتاجيتها وتناف�سيتها على امل�ستوى العاملي. 

الكبري  الدور  اإىل  اإ�سافة  واالإبداع  االبتكار  واإ�سرتاتيجيات  اأ�ساليب  عدة  تنتهج  جعلها  مما 

لتكنولوجيا املعلومات فـي اإدارة هذه العملية.

وفـي هذا االإطار، توجد فـي االأدبيات االقت�سادية ما يعزز هذا الطرح من خالل ما ي�سمى 

باالقت�ساد الرقمي اأو باقت�ساديات االبتكار التي تُعرف، من وجهة نظر العديد من االقت�ساديني، 

بنظرية القرن احلادي والع�سرين، باعتبارها توؤ�س�س لتوجه جديد فـي االقت�ساد القائم على 

التنظيم، واالإبداع واالخرتاع كاأحد ال�سبل نحو ما يُ�سمى باقت�ساد املعرفة. وتزايد االهتمام 

بهذا الفرع من فروع االقت�ساد ب�سكل متوازي مع التطورات فـي اإدارة املوارد الب�سرية، وخا�سة 

مع تراجع فر�س النمو، وبلوغ م�ستويات اأق�سى من التطور يُ�سعب جتاوزها فـي اقت�ساد ال�سلع 

واخلدمات، بحيث حتولت املعرفة اإىل املنتج الرئي�سي االأكرث قيمة وتداول وربحية فـي الوقت 

احلايل.

انطالق  املعرفة، �سكال نقطة  اإدارة  ون�ساأة  االإ�سرتاتيجي،  املورد  باإدارة هذا  اإن االهتمام 

جديدة لل�سركات فـي اإعادة هيكلتها التنظيمية، وجلوء بع�ساً منها اإىل تقلي�س حجمها فـي 

ال�سركات قد  تلك  تكن  تكاليفها. وما مل  املناف�سة، مما ميكنها من تخفي�س  �سبيل مواجهة 

احتفظت باملعارف التي ميتلكها العاملون لديها فاإنَّ ت�سغري حجمها ميكن اأن يوؤدي اإىل خ�سارة 

جزء هام من املعلومات. وباملقابل، فاإنَّ ت�ساعد معّدل دوران العامل فـي �سوق العمل الن�سطة 

جداً اليوم يوؤدي اإىل احتمال فقدان املوؤ�س�سات قدرة الو�سول اإىل كميات كبرية من املعارف 

احليوية.

واالأعمال،  املال  قطاع  لن�ساط  املحّددة  اجلوهرية  اخلا�سية  املعرفة  اأ�سبحت  وبالتايل، 

باالإ�سافة اإىل االأن�سطة االقت�سادية املختلفة بدالً من املوارد املادية والطبيعية. كما اأزداد تاأثري 

�سناع املعرفة فـي جميع ال�سركات التي ت�ستند على تكنولوجيا املعرفة املتقّدمة.  وهذا يعني اأن 

املعرفة مل تَُعد فقط خا�سية جوهرية ملختلف االأن�سطة االقت�سادية واملالية واال�ستثمارية، بل 

املقدمة
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هي العن�سر احلا�سم فـي ا�ستمرار وجود ومنو منظمات االأعمال وهي العامل االأكرث اأهمية فـي 

حتديد م�ستوى معي�سة العاملني فـي تلك املنظمات اأو الكيانات االقت�سادية املتعددة، وحتديد 

جودة احلياة فـي املجتمعات الرتباط املعرفة بالرثوة والرفاهية والتقدم والتنمية مبفهومها 

الوا�سع وال�سامل. 

كل هذه املظاهر وغريها التي انبثقت عن االقت�ساد املعرفـي اأدت اإىل ظهور بيئة جديدة 

القوى املحفزة  اأن  االأعمال. واالأهم من هذا  فـي منظمات  نوعياً  لالأعمال، وفر�ست تطوراً 

جديدة  توليفة  تكوين  على  اليوم  وتعمل  القيمة،  مفهوم  هند�سة  اأعادت  املعرفـي  لالقت�ساد 

لنظام القيمة يختلف عن نظام القيمة لالقت�ساد ال�سناعي ذلك الأن االقت�ساد املعرفـي، اإمنا 

هو تعبري عن جمتمع ما بعد ال�سناعة وما بعد احلداثة.
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اأواًل ــ مربرات اإعداد هذه الدرا�شة

اإن التطورات التي طراأت خالل العقد اجلاري، بدءا من االأزمة االقت�سادية واملالية مروراً 

مبا يعرف »بالربيع العربي« وانتهاء باملتغريات والتحديات الراهنة التي ت�سهدها دول املنطقة 

العربية على خمتلف امل�ستويات ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية، تفر�س على منظمات 

االأمر  واإ�سرتاتيجياتها،  �سيا�ساتها  فـي خمتلف  النظر  اإعادة  االقت�سادية  والكيانات  االأعمال 

لهذه  اأف�سل  بناء م�ستقبل  اأجل  القريب، من  املا�سي  درا�سة عميقة الإخفاقات  يتطلب  الذي 

املنظمات والكيانات، لي�س فقط الإجراء اإ�سالحات انتقائية هنا وهناك، بل الإر�ساء القواعد 

لبناء اإطار عمل موؤ�س�سي يحافظ على دميومة النمو وا�ستدامة الريادة والتناف�سية التي متثل 

حتدياً يواجه كل املنظمات والكيانات االقت�سادية فـي عامل املال واالأعمال واالقت�ساد.

فـي  لل�سركات  امللحوظ  التطور  يكمن  املو�سوع  هذا  لدرا�سة  كمربر  باالهتمام،  واجلدير 

الدول املتقدمة من خالل اعتمادها على عنا�سر ومرتكزات االقت�ساد املعرفـي، وفـي  الزيادة 

امللحوظة التي رافقت �سناعة املواد، منذ بداية القرن املا�سي، وحتريكها فـي جمال الت�سنيع 

والزراعة والبناء والنقل فـي الدول املتقدمة بن�سبة تراوحت بني 4.3%، وفـي �سوء هذا النمو 

عند  للت�سرف  املتاح  الدخل  الرفاهية وحت�سن  ازدادت  اإذ  كثرية،  مكا�سب  املت�سارع حتققت 

احلاجة، وتو�سع النمو فـي التعليم والرعاية ال�سحية، بالرغم من اأن الفرد ــ مع بداية القرن 

الع�سرين ــ فـي تلك الدول كان يعمل ما يقارب 3000 �ساعة �سنويا، فـي حني اأن معدل العمل 

ال�سنوي عند العامل الياباين، حالياً، مثال ال يتعدى 2000 �ساعة، واالأمريكي يعمل مبتو�سط 

�سنوي  1800�ساعة، وفـي اأملانيا 1650 �ساعة.

بالتاأكيد، اأن تراجع �ساعات العمل مع ارتفاع م�ستوى االإنتاجية ال ميكن تف�سريه اإال بتوجه 

املوؤ�س�سة احلديثة نحو ا�ستغالل اأحد املوارد االإ�سرتاتيجية التي �ساهمت فـي تطوير �سامل لكل 

هياكل االإنتاج مبا ي�سمن زيادة الكمية وترقية النوعية ، ونق�سد بذلك املعرفة التي ا�سبحت 

فـي  وعن�سر حا�سم  االقت�سادي،  للن�ساط  ــ خا�سية جوهرية  االقت�سادي  الفكر  تطور  مع  ــ 

ا�ستمرار وجود ومنو منظمات االأعمال، وهي العامل االأكرث اأهمية فـي حتديد م�ستوى النمو 

بيئة  اإىل ظهور  اأدت  املعرفة  انبثقت عن  التي  املظاهر وغريها  كل هذه  بالرثوة،  الرتباطها 

جديدة لالأعمال وفر�ست االهتمام بهذا املورد.

من   %7 بنحو  االآن  ت�ستاأثر  املعرفة  اقت�ساديات  اأن  املتحدة  االأمم  تقدر  ذلك،  جانب  اإىل 

الناجت املحلي االإجمايل العاملي، وتنمو مبعدل 10% �سنوياً.  اأما بالن�سبة لدول منظمة التعاون 

االقت�سادي والتنمية اأكرث من 50% من الناجت املحلي االجمايل مبني على املعرفة.

وفـي ذات ال�سياق، تت�سم الدرو�س امل�ستفادة من تلك االأزمات والتحديات بتنوعها وترابطها 
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فيما بينها: االإخفاقات فـي قطاعات املال وال�سناعة، والبطالة والفقر، والت�سخم، واالحتبا�س 

احلراري، واأزمة الطاقة، والهجرة، كلها م�سكالت تتطلب التو�سل اإىل حلول جذرية و�ساملة.  

ولن يكون ممكناً اخلروج من االأزمة باتباع االأ�سلوب التقليدي للعمل، ولكن من خالل منظومة 

عمل موؤ�س�سي ياأخذ بعني االعتبار كل املتغريات املحيطة بعمل املنظمات والكيانات االقت�سادية 

�سواء فـي البيئة الداخلية اأو اخلارجية.

فـي  نوعية  نقلة  االقت�سادية  والكيانات  االأعمال  منظمات  من  الكثري  �سهد  وبالفعل، 

التحول من اأن�سطة تقليدية لعملها اإىل اأن�سطة تعتمد على املعرفة، ومن االإدارة التقليدية اإىل 

االإدارة احلديثة، ومن االأعمال االإلكرتونية e-Business اإىل االأعمال امل�ستندة على املعرفة 

اأن  �سك،  ال  املعرفة.  ومنظمات  اجلديدة  املجتمعات  ي�ساحبها ظهور  والتي   k-Business
العامة واخلا�سة،  االقت�سادية  والكيانات  االأعمال  يفر�س على جميع منظمات  التحول  هذا 

بغ�س النظر عن اأهدافها ونوع ن�ساطها اأن تعيد ت�سكيل نف�سها اأو هند�سة اأعمالها لكي تواكب 

منوذج املنظمة امل�ستندة على املعرفة والتي تقوم باإنتاج ون�سر املعرفة وتوفري م�ستلزمات النفاذ 

ال�سامل. 

ومن جانب اآخر، اإذا ما اأخذنا بعني االعتبار التوجهات العاملية املعا�سرة، فـي اإطار املفهوم 

اأنها عملية  الوا�سع وال�سامل للتنمية الذي ت�سعى دول العامل اإىل بلوغه، والذي يُعّرف على 

الرتكيبة  على  التنمية  هذه  مثل  حتقيق  و�سائل  اأهم  ت�ستمل  حيث  الب�سر،  خيارات  لتو�سيع 

االقت�ساد  فاإن  الوقائي،  واالأمان  االجتماعية  والفر�س  االقت�سادية،  والت�سهيالت  املوؤ�س�سية، 

املعرفـي وتنمية الراأ�س املال الب�سري ميثالن الركائز االأ�سا�سية التي تنطلق من خاللها مرحلة 

النمو واال�ستقرار �سواء على م�ستوى االقت�ساد الكلي اأو اجلزئي الذي يركز على عمل ال�سركات 

واملوؤ�س�سات املختلفة االإنتاجية منها اأو اخلدمية.

اإجتماعية

اإقت�شادية

التوافقالعدالة

االإ�شتدامة

التطبيق
بيئية
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وتاأ�سي�ساً على ما تقدم، تاأتي هذه الدرا�سة للتعرف على مدى توافق اإ�سرتاتيجيات ال�سركات 

مع منظومة االقت�ساد املعرفـي من خالل الرتكيز على تنمية راأ�س املال الفكري، والذي ميثل 

ترجمة مبا�سرة ملفهوم التنمية الوا�سع وال�سامل واملتمثل فـي تو�سيع خيارات الب�سر املتعددة. 

ملفهوم  اخلا�س  التحول  وهو  املعرفة  اقت�ساد  فـي  التحول  مظاهر  اأهــم  اأحــد  ولتحليل 

ومتطلبات هيكل القيمة والتكلفة والقيمة امل�سافة وطريقة اإنتاجها، والرتكيز على هذا البعد 

من دون اال�ستغراق فـي حتليل الظواهر واملتغريات االأخرى القت�ساد املعرفة، وبخا�سة التغري 

فـي قيمة عنا�سر االإنتاج التي رافقت التحوالت من االقت�ساد التقليدي القائم على املوارد 

الطبيعية اإىل اقت�ساد املعلومات واملعرفة.

ومن جانب اآخر، فاإن االختيار لهذا املو�سوع مل ياأت من فراغ، بل جاء لريكز على حتليل 

جزئية فـي غاية االأهمية من املوارد الب�سرية اأال وهي راأ�س املال الفكري الذي يركز على فئة 

من االأ�سخا�س العاملني الذين ميتلكون معارف ومهارات خا�سة، وباعتبارها مورد اإ�سرتاتيجي 

الب�سرية،  للموارد  الرئي�سية  املو�سوعات  اأهم  وكاأحد  االقت�سادية،  والكيانات  املنظمات  لكل 

والكيانات  واملنظمات  بل  فقط،  الــدول  لي�س  بواقع  النهو�س  م�ساألة  عاتقة  على  يقع  الذين 

من خالل اال�ستغالل االأمثل ملواردها املتاحة املختلفة وتعزيز قدرتها التناف�سية والريادة فـي 

التعامل مع امل�ستجدات بالبيئة املحيطة.

اأين تكمن امل�شكلة؟

لقد اأُعدت الكثري من اخلطط واالإ�شرتاتيجيات لل�شركات ووجهت مليارات من اال�شتثمارات 

لرفع م�شتوى االأداء والكفاءة على م�شتوى ال�شركات، اإال اأن ما حتقق على اأر�س الواقع ـ 

قيا�شًا مبوؤ�شرات االقت�شاد املعرفـي  يوؤكد وجود فجوة معرفية تثري الت�شاوؤالت التالية:

ما هي االإ�شرتاتيجيات 

وال�شيا�شات الالزمة لت�شريع 

بناء االقت�شاد املعرفـي؟

ما مدى توفر املقّومات 

االأ�شا�شية الالزمة لـالنتـقـال 

اإلـى االقت�شاد املعرفـي على 

م�شتوى ال�شركات؟

ما هي اأ�شباب ق�شور فعالية 

اال�شتثمارات التي وجّهت 

لرفع اإنتاجية وكفاءة عمل 

ال�شركات؟

وب�سكل عام، فاإن جمتمع املعرفة هو جمتمع الثورة الرقمية بامتياز، والتي اأ�سهمت فـي 

املعلومة  اأ�سبحت  حيث  اخلارجي،  للعامل  وروؤيتها  املتطورة  املجتمعات  فـي  العالقات  تغيري 

واملعرفة �سمة ومقيا�ساً ملعنى القوة والتفوق فـي �سياغة اأمناط احلياة، وت�سكيل الذوق الفني 

والقيم، و�ساعفت من �سرعة التطور والتقدم ال�سناعي. ويلعب الرتاكم املعرفـي دوراً رئي�ساً 

.
)1(

فـي دميومة النمو االقت�سادي
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بينها كثافة املوارد  باأبعاد متعددة وجماالت واأوجه خمتلفة من  ويرتبط اقت�ساد املعرفة 

املعرفية التي يعتمد عليها، و�سرعة التغيري واالجتاه امل�ستمر نحو التعاون. هذه االأبعاد واالأوجه 

اأبعد ما يكون عن االرتباط بتكنولوجيا  واملجاالت املتنوعة واملتعددة جعلت اقت�ساد املعرفة 

معينة مهما تعاظم تاأثريها فـي جماالت الن�ساط االإن�ساين ذلك الأن هذا االقت�ساد بب�ساطة 

فاإن  ذلك،  واملبتكرة. ف�ساًل عن  املرتاكمة  للمعرفة  الالمتناهي  الع�سوي  املكّون  ي�ستند على 

هو  االإنرتنت  مقدمتها  وفـي  وال�سبكات  املعلومات  تكنولوجيا  يَُجُب  الذي  املعرفة  اقت�ساد 

بطبيعته اقت�ساد غري مرئي وغري ملمو�س. ولهذا من غري املمكن و�سع تو�سيف جامع و�سامل 

مل�سمون اقت�ساد املعرفة ولقوانينه التي ال تزال فـي طور التبلّور والوالدة.

اإ�سرتاتيجيات تتوافق مع متطلبات االقت�ساد املعرفـي، وتفعيل  لذلك فاملطلوب: ت�سميم 

اال�ستثمار فـي راأ�س املـال الب�سري لت�سريع عملية االنتقال مـن الن�ساط النمطي لل�سركات اإىل 

الن�ساط الذي يعتمد التقنية واالبتكار.

)2(
ثانيًا ــ راأ�س املال الفكري: املفهوم واملردود

فـي القرن اخلام�س قبل امليالد قال احلكيم ال�سيني كي واه تزو: اإذا كنت تخطط ل�سنة 

 100 لـ  تخطط  كنت  واإذا  �سجرة،  فازرع  �سنوات،   10 لـ  تخطط  كنت  اإذا  اأما  بذرة،  فاأغر�س 

�سنة، فعلّم اإن�ساناً، الأنك عندما تزرع بذرة واحدة فاإنك حت�سد حم�سوالً واحداً، وعندما تعلّم 

النا�س، حت�سد 100حم�سول. هذا ما قيل قبل اأكرث من 2500 �سنة. فماذا يقال االآن ؟

واقع احلال اأن مفهوم راأ�س املال الفكري �سهد خالل العقدين املا�سيني تطوراً كبرياً، اإذ 

خرج من �سرنقة التنظري واملوؤ�سرات االقت�سادية لي�سبح اأكرث وعياً بكل اأبعاده االإن�سانية، حيث 

اأ�سحت حياة االإن�سان ال تقا�س مب�ستوى الدخل اأو م�ستوى خدمات البنية التحتية فح�سب، بل 

اأي�ساً مبدى ما يتوافر له من فر�س على كل ال�سعد ال�سحية والبيئية وال�سيا�سية والفكرية. 

وفـي التطور االأحدث ملفهوم التنمية بات مفهوم راأ�س املال الفكري م�ستماًل على كل ما يرتبط 

بحقوق االإن�سان العامل. 

فاإن  االقت�سادية،  والكيانات  االأعمال  ملنظمات  الفكري  املال  راأ�س  باأهمية  الت�سليم  ومع 

والكيانات  املنظمات  تلك  فـي  القرار  اأ�سحاب  بروؤية  رهناً  تبقى  الرثوة  هذه  من  اال�ستفادة 

ونظرتهم االإ�سرتاتيجية الأ�سباب دميومة تطوير منتجاتهم وخدماتهم ومناف�ستها فـي االأ�سواق 

املحلية واالإقليمية والدولية.

لع�سر  املميزة  ال�سمات  اأحدى  اأ�سبح  الب�سرية قد  املوارد  ِعلم  فـي  التطور  اأن  نن�سى  وال 

املعرفة واقت�ساده الرقمي، بل واأحد العوامل الرئي�سية املوؤثرة فـي جناح وتقدم كافة املنظمات 

واالآليات  الفكرية  واملنهجيات  الروؤى  من  العديد  تزامن  فقد  ولذلك  االقت�سادية.  والكيانات 
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فـي  ال�سّيما  القرار،  متخذي  تدعم  التي  املعلوماتية  القفزة  مع  والديناميكية  ال�سيكولوجية 

التطبيقات العملية لتلك االآليات وروؤاها االإ�سرتاتيجية. 

وما ن�ساهده فـي عامل اليوم هو ت�سابق الدول املتقدمة ب�سكل ملحوظ فـي م�سمار ا�ستثمار 

املزيد من مواردها فـي تنمية ثرواتها الب�سرية واملعرفية، ميثل، بالن�سبة لها، خياراً وفر�ساً 

ا�ستثمارية ذات ميزة تناف�سية عالية العوائد فـي كافة املجاالت. ولذلك فان ما يعرف براأ�س املال 

الفكري )Intellectual capital( ي�ستقطب االهتمام املتزايد من قبل القيادات االإ�سرتاتيجية 

ملنظمات االأعمال والكيانات االقت�سادية الطموحة اإىل �سياغة وتنفيذ خططها الهادفة اىل 

التطور والنجاح الدائم فـي عامل تتقاذفه حتديات العوملة ومتغرياتها ال�سريعة التي ال يرقى 

اىل مواكبتها وال يتكافاأ مع حتدياتها الديناميكية �سوى اأ�سحاب العقول املتوّقدة من املبدعني 

واملوهوبني واخلرباء ذوي التاأهيل العلمي العايل.

ملاذا نهتم مبو�شوع راأ�س املال الفكري؟

يعترب مو�سوع راأ�س املال الفكري اأحد املو�سوعات الرئي�سية للموارد الب�سرية الذي يركز 

على فئة معينة من االأ�سخا�س العاملني الذين ميتلكون معارف ومهارات خا�سة. اإذ ي�سّبه اأحد 

الباحثني » راأ�س املال الفكري غري امل�شتثمر بالذهب غري امل�شتخرج«، هذا الو�سف لهذه الفئة 

متعددة  منافع  له من  ملا  الفكري  املال  راأ�س  ا�ستثمار  اأهمية  التاأكيد على  الي�سري  يجعل من 

ملنظمات االأعمال والكيانات االقت�سادية، ومنها على �سبيل املثال:

تنمية طاقات االإبداع والتعلم املوؤ�س�سي.	 

	 حت�سني االإنتاجية.
	 تعزيز القدرة التناف�سية.
. خف�س تكاليف االإنتاج	 

جذب املزيد من العمالء وتعزيز والئهم.	 

اال�ستغالل االأمثل للموارد املتاحة.	 

اعتماد مبداأ التخطيط االإ�سرتاتيجي.	 

امل�ستجدات بالبيئة املحيطة. الريادة فـي التعامل مع 	 

وعلى هذا االأ�سا�س، فاإن ال قيمة الأي معرفة اأو فكرة بدون توظيفها وتطبيقها، فاالأفكار 

التي تتواجد لدى موظفـي منظمات االأعمال والكيانات االقت�سادية اإن متت اال�ستفادة منها 

تلك  توظيف  فعدم  متاماً،  �سحيح  والعك�س  فكري،  مال  راأ�س  ت�سبح  م�سافة  قيمة  لتحقيق 

املعارف يوؤدي اإىل تعطيل جزء مهم من اأبرز عنا�سر راأ�س املال الب�سري. وقد ُعّرفت مكونات 

راأ�س املال الفكري لهذه الكيانات على النحو املبني فـي النموذج التايل: 
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)3(
تعريف �شكانديا ملكونات راأ�س املال الفكري لل�شركات

وتنبع اأهمية راأ�س املال الفكري من كونه اأكرث االأ�سول قيمة فـي القرن احلايل، وفـي ظل 

اقت�ساد املعرفة اإذ اأنه ميثل القوى الفكرية العلمية القادرة على اإجراء التعديالت والتكييفات 

والكيانات  االأعــمــال  منظمات  اأعــمــال  فـي  والتقدم  التطور  مفاتيح  ــرز  اأب على  االأ�سا�سية 

االقت�سادية.

 وبهذا ال�سدد، نوؤكد اأن اجلهود التنموية التي بذلت فـي معظم دول املنطقة العربية فـي 

ن�سبياً،  متوا�سعة  تزال  ما  االإبداع  طاقات  وتنمية  والفكرية،  املعرفية  اال�ستثمارات  جماالت 

اإ�سرتاتيجياً يلبي احتياجات تنمية  وينبغي اإعطاء جهود التنمية الب�سرية والتدريب م�سموناً 

طاقات االإبداع والتعلّم املوؤ�س�سي، وقيمة راأ�س املال املعرفـي للمجتمع وموؤ�س�ساته، ف�ساًل عن 

تعزيز االإفادة من جهود التنمية الب�سرية من خالل حتقق تكاملها مع نظم و�سيا�سات املوارد 

الب�سرية فـي املنظمات والكيانات االقت�سادية. 

وكما هو معروف، اأن راأ�س املال الفكري من املعطيات املعرفية غري امللمو�سة، وبالتايل، 

ي�سعب جداً قيا�سه بهدف اإدارته والتعامل معه... ولكن اأبرز اأ�ساليب التعامل معه تكمن فـي 

اأو  ال�سلعي  االإنتاج  واملتمثلة فـي خمرجات  كمياً،  ولي�س هدفاً  نهائي  الن�سبية كهدف  القيمة 

القيمة، ومنظور  الزبون وذوي العالقة، ومنظور توليد  اأ�سحاب امل�سلحة:  ِقبل  اخلدمي من 

القيمة ال�شوقية لل�شركة

راأ�س املال الفكري

راأ�س املال الب�سريراأ�س املال الهيكلي

راأ�س املال التنظيمي

راأ�س املال االإبداعيراأ�س املال الن�ساطي

راأ�س املال الت�سويقي

راأ�س املال املادي
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التعلم والنمو، والتي ترتبط بالروؤية االإ�سرتاتيجية لل�سركات والكيانات االقت�سادية.

العالقة بني راأ�س املال الفكري واأداء الكيانات االقت�شادية

 العالقة بني راأ�س املال الفكري واأداء ال�سركات، وقد تو�سلت 
)4(

اأو�سحت بع�س الدرا�سات

بع�س تلك الدرا�سات اإىل نتائج عدة اأهمها:

املال  وراأ�ــس  الب�سري،  املال  )راأ�ــس  الفكري  املال  راأ�س  	 هناك عالقة طردية بني مكونات 
والقطاع  البنوك  وقطاع  اخلدمي،  القطاع  فـي  وذلــك  االأربـــاح،  �سافـي  وبني  الهيكلي( 

�سافـي  وبني  املكونات  بني  طردية  عالقة  هناك  كانت  كما  البرتول.  وقطاع  ال�سناعي، 

اإجمايل القطاعات. ولكن اختلف  اأي على  للنتائج ككل،  امل�ستوى االإجمايل  االأرباح على 

هناك عالقة  فمثاًل،   ... القطاعات  باختالف  االأربــاح  �سافـي  على  املكونات  تلك  تاأثري 

طردية بني راأ�س املال الفكري والعوائد املتح�سلة من اال�ستثمار فـي االأ�سهم، حيث اأت�سح 

وهذه  الفكري،  املال  راأ�ــس  ت�سمى  ال�سوقية  والقيمة  الدفرتية  القيمة  بني  ما  الفرق  اأن 

احلقيقة توؤكد وجود اأ�سول منتجة غري مثبتة من قبل املحا�سبني ولكن جموع امل�ستثمرين 

تعرتف بها فـي االأ�سواق املالية. 

االأ�سول  على  العائد  ن�سبة  وبني  الفكري  املال  راأ�ــس  مكونات  بني  طردية  عالقة  	 هناك 
فـي القطاع اخلدمي وقطاع البنوك والقطاع ال�سناعي وقطاع البرتول، كما كانت هناك 

عالقة طردية بني املكونات وبني ن�سبة العائد على االأ�سول على امل�ستوى االإجمايل لتلك 

القطاعات، واإن اختلفت ن�سبة العائد من قطاع الآخر.

فـي  وذلــك  املبيعات،  قيمة  وبني  الفكري  املــال  راأ�ــس  مكونات  بني  طردية  عالقة  	 هناك 
القطاعات امل�سار اإليها، كما كانت هناك عالقة طردية بني تلك املكونات وقيمة املبيعات 

على امل�ستوى االإجمايل لهذه القطاعات، واإن اختلفت القيمة من قطاع الآخر.

قبل  من  اال�ستثمارية  الــقــرارات  اتخاذ  على  يوؤثر  الفكري  املــال  راأ�ــس  عن  االإف�ساح  	 اإن 
ب�سكل  ال�سركات  اأداء  كفاءة  على  احلكم  فـي  اخلارجية  االأطــراف  وي�ساعد  امل�ستثمرين 

فّعال.

الدول العربية ... تطور غري كاف

ما ميكن  العربية  الدول  فـي  االقت�سادية  والكيانات  االأعمال  الكثري من منظمات  ت�سهد 

اأن ن�سميه حالة »عدم اال�ستقرار«، كما هو بالن�سبة ملعظم الدول العربية »منو غري متوازن«. 

املحلي  للناجت  بالن�سبة  احلــال،  كذلك  تراجع.  فـي  واأحياناً  تذبذب  فـي  لل�سركات  فالعائد 

االإجمايل ال�سنوي لهذه الدول يتزايد من عام الآخر، وحتى االآن تعتمد اقت�سادياتها على النفط 
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والغاز، كما هو احلال فـي دول جمل�س التعاون اخلليجي، اأو على موارد طبيعية تقليدية، كما 

هو فـي بقية الدول العربية، حيث ميكن توجيه هذه الرثوة لال�ستثمار فـي جماالت عدة مثل: 

التعليم، والرعاية ال�سحية وغريها من املجاالت االأخرى املرتبطة بتطوير راأ�س املال الفكري. 

وهذا بالتاأكيد ميّكن منظمات االأعمال والكيانات االقت�سادية العربية من رفع اإنتاجية عملها 

االأجيال  اأكرث كفاءة، واالأهم من ذلك هو متكني  اأن ت�سبح  العربية فـي  وي�ساعد احلكومات 

نحو  عالية  وقدرة  بكفاءة  االقت�سادية  التنمية  عجلة  قيادة  من  العربية  الدول  فـي  القادمة 

حتقيق االأهداف املرجوة.

وفيما يتعلق بواقع راأ�س املال الفكري فـي الدول العربية، نالحظ اعتمادها على »ا�ستئجار« 

هوؤالء  مغادرة  مبجرد  ولكن  خربتهم،  من  لال�ستفادة  اخلربة  مب�سادر  اال�ستعانة  اأو  املعرفة 

اخلرباء اال�ست�ساريني ف�ستغادر معهم قوة راأ�س املال الفكري نظراً لعدم وجود برامج تعليمية 

ما�سة  بحاجة  الدول  اأو  االقت�سادية  والكيانات  املنظمات  هذه  فاإن  لذا  لالإحالل.  وتدريبية 

اإىل و�سع اأ�س�س للتوجه نحو ملكية راأ�س املال الفكري فـي امل�ستقبل القريب بدالً من �سيا�سة 

»اال�ستئجار« املتبعة فـي الوقت الراهن فـي معظم موؤ�س�سات الدول العربية.

وبالرغم مما حتقق فـي معظم الدول العربية من تقدم وتطور فـي بع�س عنا�سر االإدارة 

املعلومات، وحيازة  وتقنية  االآلية،  ا�ستخدام احلا�سبات  مثل  العمل،  باأنظمة  املتعلقة  االأخرى 

االقت�سادية،  والكيانات  االأعمال  منظمات  فـي  احلديثة  املكتبية  والتجهيزات  جديدة،  مبان 

اإال اأن التطوير الوظيفـي والتدريب املوؤ�س�سي للكوادر الب�سرية يراوحان فـي مكانيهما اإذا ما 

قي�ست من حيث النوعية. واأن انف�سال وحدات ومراكز التدريب وانعزالها عن جماالت العمل 

االإ�سرتاتيجي فـي منظمات وكيانات العمل العربية، وتدين املوقع التنظيمي الأجهزة ووحدات 

اأن�سطتها فـي منط وظيفـي تقليدي، وتقلي�س امليزانيات املالية لهذه  التدريب فيها، وح�سر 

االأجهزة، فهو بال �سك فل�سفة اإدارية ال تن�سجم مع متطلبات التقدم العاملي الذي اأحاط وحل 

فـي االأنظمة االإدارية املتقدمة والتي �سملت العديد من االإبداعات، وهدفت جميعها اىل العمل 

على �سناعة موظف عايل االأداء، واال�ستغالل االأمثل للعن�سر الب�سري، واإيجاد التوازن املطلوب 

بني احتياجات اأنظمة العمل، واحتياجات الفرد ذاته للتطوير والنمو والرتقي واالإميان الكامل 

باأن املورد الب�سري هو م�سدر االإبداع، وراأ�س املال الفكري الإدارة دفة العمل.

ولهذا، فاإن تنمية املوارد الب�سرية وح�سن اإعدادها وتاأهيلها اإدارياً وفنياً بات ميثل �سناعة 

فـي  كبرية  بحرفية  معها  التعامل  واإ�سرتاتيجيات  اآليات  وتعددت  اأركانها،  توطدت  متقدمة 

والكيانات  االأعمال  املتقدمة، وحري مبنظمات  الدول  فـي  العمل  خمتلف منظمات وكيانات 

االقت�سادية فـي الدول العربية اأن حتذو حذو هذا النهج، ال �سّيما واأن عوا�سف التغيري باتت 

تطرق االأبواب، وخا�سة فـي ظل التحديات واملتغريات االإقليمية والدولية، وما ترتب عليها من 

اآثار حرجة ملنظمات االأعمال والكيانات االقت�سادية العربية.
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جتارب ناجحة

ميكن اال�ستفادة من التجارب والنماذج االقت�سادية واالدارية الناجحة ذات العالقة بتطوير 

بيئة االعمال �سواء على م�ستوى موؤ�س�سات عربية اأو دولية، كالتجربة ال�سنغافورية اأو املاليزية 

اأو ال�سينية. ونالحظ، فـي هذا ال�سدد، اأن برامج اإعداد وتنمية املوارد الب�سرية متثل اأحدى 

ال  اأنه  العربية، حيث  االقت�سادية  والكيانات  االأعمال  منظمات  معظم  اإدارة  حلقات  اأ�سعف 

تزال االأجهزة واملراكز ووحدات التدريب املعنية بتقدمي برامج التطوير الوظيفـي واملوؤ�س�سي 

يغلب عليها النمط التقليدي الذي ال يتما�سى مع حجم ومدى التغيري الذي حتقق واأ�ساب كل 

عنا�سر املناخ املحيط باالإدارة العربية. 

وتوؤكد التجارب الدولية، اأن املنظمات املعا�سرة تنظر اىل مواردها الب�سرية على اأنها اأغلى 

املوارد واأكرث املوجودات قيمة، لذلك، حري مبنظمات االأعمال والكيانات االقت�سادية العربية 

التيقظ لهذه املوؤ�سرات واملعطيات اخلطرية وتوظيفها عملياً، وال�سّيما بتخ�سي�س املوازنات 

املالية التي تتوازى اأهميتها املت�ساعدة مع ت�ساعد منحنى الثورة املعرفية واملعلوماتية، واإفرازات 

اقت�ساد املعرفة فـي العامل املتقدم. وحت�سرنا هنا مقولة مار�سال Marshall ال�سهرية: “ اإن 

اأثمن �سروب راأ�س املال هو ما ي�ستثمر فـي الب�سر ويتميز مبيزة عظيمة هو اأن مهاراته املعنوية 

تتجدد مع تغريات الع�سر ولن يندثر اإال بتوقف عمره الزمني “ اأي اأنه ال يخ�سع لقانون املنفعة 

املتناق�سة الذي يطبق على ال�سلع املادية.

التي قد  االأمثلة  بع�س  الفكري عن طريق عر�س  املال  راأ�س  �سرح تطبيق مفهوم  وميكن 

تربهن وتو�سح اأهمية راأ�س املال الفكري وذلك من خالل �سركة داوكيميكال االأمريكية وبع�س 

ال�سركات الهندية و�سركة كون�سالت�س ال�سويدية.

1 .Daw Chemical :)5(
�شركة داوكيميكال االأمريكية 

فـي عام 1995، كان الفرق بني القيمة ال�سوقية والقيمة الدفرتية لل�سركة حوايل 13 بليون 

ترخي�س  من  منها  مليون   25 جاءت  دوالر  بليون   20 املبيعات  بلغت  العام  نف�س  وفـي  دوالر، 

ب�سركة  الفكرية  االأ�سول  اإدارة  مدير  برتا�س  جــوردون  ويو�سح  الفكرية.  امللكية  ا�ستخدام 

داوكيميكال مراحل منوذج عملية اإدارة االأ�سول الفكرية باأنها تتكون من �ست مراحل:

االإ�شرتاتيجية: حيث يتم اإدماج االأ�سول الفكرية فـي الفكر االإ�سرتاتيجي املت�سل بالعمل  اأ- 

الثغرات  ل�سد  املطلوبة  االأ�سول  تلك  على  والتعرف  القائمة  االأ�سول  تفعيل  طريق  عن 

االإ�سرتاتيجية والت�سدي لها.
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التقييم التناف�شي: وينبغي بها تفهم البيئة التناف�سية التي يوجد بها االأ�سل مثل تقييم  ب- 

داو  �سركة  اإ�سرتاتيجية  اإزاء  املتوقعة  وا�ستجابته  ما  ملناف�س  اململوكة  الفكرية  االأ�سول 

واأعمالها االإجرائية.

الت�شنيف: وتنظم االأ�سول الفكرية من حيث قيمتها احلالية اأو قيمتها املحتملة بالن�سبة  ت- 

لل�سركة وتوجد ثالثة ت�سنيفات عامة: هي »اال�ستخدام اجلاري«. و»�سوف يتم اال�ستخدام«. 

و»لن يتم اال�ستخدام«. وفـي حالة الت�سنيف االأخري ملاذا ال يتم بيع االأ�سل اأو الرتخي�س 

با�ستخدامه اأو التربع به اأو التنازل عنه؟.

التقومي: وهي ا�ستخدام منهجية ت�سمي »طريقة معامل تكنولوجيا داو« وهي عبارة عن  ث- 

مزيج من املنهجيات املطورة بالتعاون مع موؤ�س�سة AD Little اال�ست�سارية، يوفر تقديرات 

للقيمة  مئوية  ن�سبية  �سورة  فـي  املعنوية  االأ�سول  بوا�سطة  املقدمة  املالية  للم�ساهمات 

ال�سافية احلالية.

االأ�سول  تقييم  طريق  عن  االإ�سرتاتيجية  الثغرات  �سد  يتم  املرحلة  هذه  فـي  اال�شتثمار:  ج- 

فاإذا جنحت  داخليا  اأ�سول جديدة  اأم تطوير  اكت�سابها  ينبغي  كان  ما  تقدمي  ثم  الفكرية 

املن�ساأة فـي تطوير اخلطوة االأخرية تتم اإ�سافة االأ�سول ملجموعة االأ�سول القائمة.

جمموعة االأ�شول: حتدد هذه املرحلة االأ�سول الفكرية وتنظمها با�ستخدام قاعدة بيانات  ح- 

اإلكرتونية كبرية.

�شركة بالرامرب �شايني ميل�س الهندية: 2 .

هي من اأكرب �سركات ال�سكر فـي الهند وبجانب ال�سكر فهي تقوم باإنتاج وبيع دب�س ال�سكر 

والكحوليات. قامت هذه ال�سركة باإعداد تقرير عن راأ�س املال الفكري الإعطاء منظور اأكرب 

حلملة االأ�سهم عن ال�سركة وعن املقومات االأ�سا�سية لل�سركة. وقد مت تعريف مكونات راأ�س 

املال الفكري لل�سركة على اإنه يتكون من خم�س عنا�سر وهي: امل�سداقية، والكفاءة، وراأ�س املال 

الب�سري، وراأ�س املال الهيكلي، وراأ�س املال الناجت عن العالقة بامل�ستهلك )راأ�س املال ال�سوقي( 

Customer Capital – ويعد لراأ�س املال الت�سويقي اأهمية اإ�سرتاتيجية لتلك املن�ساأة – حيث 
اأكدت ال�سركة اأن ال�سمعة والعالمة التجارية هما اأهم مقومات النجاح لل�سركة.

وقد قدمت ال�سركة التقرير عن راأ�س املال الفكري فـي 11 �سفحة �سنة 1996 – 97، ثم 24 

�سفحة فـي 97 – 98، ثم فـي 48 �سفحة فـي عام 99 – 2000، ثم 40 �سفحة فـي 2000 – 2001، 

مما يعطي فكرة عن تطور مفهوم راأ�س املال الفكري وزيادة االهتمام به من قبل اإدارات ال�سركات 

وامل�ساهمني على حد �سواء باعتبار اأن اإدارات ال�سركات الكربى ت�ستطيع اأن تو�سح تطور اأداءها 

ال�سنوي قيا�سا براأ�س املال الفكري حتى لو مل ي�سر اإىل ذلك مقايي�س راأ�س املال املادي.



19

�شركة بي اإل اإ�س )PLS( اال�شت�شارية الدامناركية:. 3

هي �سركة ا�ست�سارية دامناركية تعمل على االإف�ساح عن راأ�س املال الفكري منذ عام 1980، 

باإعمار  تهتم  اإ�سرتاتيجية  وعمل  دعم  بهدف  الفكري  املال  راأ�س  بقيا�س  ال�سركة  هذه  تقوم 

وموا�سفات العاملني باملنظمة، وذلك الأن هذه ال�سركة تعتمد على هوؤالء اخلرباء اعتماداً كبرياً 

فـي حل م�ساكل العمالء. 

ويجب على ال�سركات عمل ح�سابات خا�سة براأ�س املال الفكري بهدف خلق اأهداف كافية 

لدعم الفهم املتكامل الجتاه املنظمة نحو اأهدافها، وذلك حتى ال يكون هناك ت�ستت ما بني 

فكر االإدارة وفكر العاملني. ومن هنا مت الرتكيز على احل�سابات اخلا�سة براأ�س املال الفكري 

العمر،  التعليم،  عن  املو�سوعية  االإح�سائية  املعلومات  على  تركز  والتي   ،PLS �سركة  داخل 

اخلربة للموارد الب�سرية كما هو مو�سح فـي اجلدول التايل: 

PLS )6(
ح�شابات راأ�س املال الفكري اخلا�شة ب�شركة 

معلومات اإح�سائيةالتبويب
الن�سب

 الرئي�سية

االأهداف 

املحققة

املوارد  1 .

الب�سرية

عدد امل�ست�سارين 1 .

عدد املوظفني االأخرين 2 .

اال�ست�ساريني القدامى 3 .

تكاليف التعليم 4 .

. 5 معدل 

دوران 

املوظفني

. 6 زيادة 

القيمة 

للموظف

العمالء 2 .

. 7 معدل دوران العميل علي ح�سب كل 

نوع

. 8 النمو فـي عملية معدل دوران العميل

ن�سيب اأكرب ح�ساب من معدل الدوران 9 . 

التكنولوجيا 3 .
اال�ستثمار فـي التكنولوجيا 10 .

تكاليف ت�سغيل التكنولوجيا 11 .

تكاليف 

التكنولوجيا 

بن�سبة 

من معدل 

الدوران

العمليات تكاليف البحوث والتطوير. 4 12 .

داخل  الفكري  املــال  ــس  راأ� ح�سابات  ا�ستخدام  عن  الناجتة  االآثـــار  ا�ستعرا�س  وميكن 

تلك  اأن  للمنظمة حيث  العن�سر اخلارجي  االأول وهو يخ�س  اأثرين:  املنظمة من خالل  هذه 
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احل�سابات ت�ساعد املنظمة فـي ا�ستخدام نوع جديد من العمالء وهم من يهتمون براأ�س املال 

الفكري وي�سعون للتقرير به. اأما االأثر الثاين فهو العن�سر الداخلي، وذلك الأن هذه احل�سابات 

ت�ساعد ال�سركة على زيادة الرقابة واملتابعة وعلى زيادة ربط اإ�سرتاتيجية املنظمة داخل جميع 

امل�ستويات االإدارية املختلفة وزيادة تفهمها من قبل العاملني.

�شركة كون�شالت�س ال�شويدية: 4 .

هي �سركة ا�ست�سارية �سويدية تعمل با�ستخدام مفهوم راأ�س املال الفكري منذ الثمانينات 

من القرن املا�سي، وتعمل هذه ال�سركة على حتديد اأ�سباب جناح ومنو بع�س ال�سركات عن 

�سركات اأخرى برغم ت�ساوي النوعني من الناحية التمويلية واملالية. ومن منظور هذه ال�سركة 

فاإن راأ�س املال الفكري ي�ساعد فـي التنبوؤ باالأحداث امل�ستقبلية للمن�ساأة. وقد قامت ال�سركة 

 Complete Balance الكاملة  بامليزانية  ن�سميه  ما  اإىل  الو�سول  اإىل  يهدف  �سكل  بتو�سيح 

Sheet حيث هناك طرفـي للميزانية وهما: االأ�سول فـي جانب، وااللتزامات وحقوق امللكية 
فـي اجلانب االآخر، ومت عر�س هذه امليزانية كما هو مو�سح فـي اجلدول التايل:

)7(
تق�شيم �شركة Consultus ملكونات راأ�س املال الفكري

االأ�شول الدفرتية

االلتزامات

. Financial capital راأ�س املال املايل

ال�شهرة ال�شالبة اأو املوجبة

. Customer capital راأ�س املال الت�سويقي

. Human capital راأ�س املال الب�سري

. Stuctural capital راأ�س املال الهيكلي

. Social capital راأ�س املال االجتماعي

هيكلة  اأعــاد  ولكنه  للميزانية،  العام  بال�سكل  يخل  اأنــه مل  اأعــاله،  اجلــدول  من  ويالحظ 

امليزانية بحيث اأكد اأن هناك اأ�سول لها عالقة باالأ�سول غري امللمو�سة، ويقابلها فـي الناحية 

امل�ستهلك، وراأ�س مال ب�سري وهو ميثل  راأ�س مال ت�سويقي، وهو يرتكز على ر�ساء  االأخرى 

كفاءة العاملني ور�ساءهم، وراأ�س املال الهيكلي وال�سق الكمي فـي املن�ساأة ويتمثل فـي كفاءة نظم 

االإنتاج الداخلية، اأما االأخري فهو راأ�س املال االجتماعي وهو يعرب عن الوجهة البيئية للمنظمة 

وعالقتها باملنفعة العامة.

كما جتدر االإ�سارة، اأنه بالرغم من كل اجلهد والدعم احلكومي املبذول فـي معظم الدول 
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من  اأقل  مازالت  النتائج  اأن  اإال  �سابقاً،  ذلك  اإىل  اأ�سرنا  كما  الب�سري،  املــوارد  على  العربية 

الطموح، حيث اأن حتقيق التنمية املادية، و�سراء املعدات واحلا�سبات قد يبدو �سهاًل، اإال اأن 

تنمية العن�سر الب�سري تتطلب مزيداً من اجلهد واملثابرة حتى ميكن اال�ستفادة الق�سوى من 

مواردها الب�سرية.

الفئة  اإىل  العامة  الفئة  من  التحّول  اإ�سرتاتيجية  اأهمية  اإىل  نوؤكد،  ملا عر�س  وتلخي�ساً   

. ومن جانب اآخر، ندرك، اأن منظمات االأعمال والكيانات االقت�سادية العربية ت�سعى 
)8(

املتميزة

عليها  اأن  اإال  لديها،  والنقدي  العيني  املال  راأ�س  وتقييم  املحافظة  على  للعمل  ال�سبل  بكافة 

والكيانات  املنظمات  هذه  داخل  الكامنة  واخلربات  واملعرفة  باالأفكار  االهتمام  املقابل،  فـي 

على  وحماولة  عمالء،  من  معها  املتعاملني  اأو  فيها  العاملني  خالل  من  �سواء  االقت�سادية 

اال�ستفادة من كم املعلومات واالأفكار الواردة منها واإعادة �سياغتها ب�سكل يخدم اأهداف هذه 

ال�سركات والكيانات االقت�سادية، كما يجب اأن تدرك باأن هذه املعلومات واخلربات باتت متثل 

االآن ثروة وراأ�س مال فكري لها. 

روؤية  لبلورة  العربية  االقت�سادية  والكيانات  االأعمال  ملنظمات  االأوان  اآن  اعتقادنا،  وفـي 

خالل  من  التنظيمية  هياكلها  اإطــار  فـي  الفكري  املــال  راأ�ــس  مفاهيم  لتفعيل  اإ�سرتاتيجية 

اإدارات  اإطار  اأو ت�سمني هذا املفهوم فـي  الغر�س،  ا�ستحداث هياكل تنظيمية م�ستقلة لهذا 

مواردها الب�سرية من خالل الرتكيز على:

	 تطوير االأداء فـي بيئة العمل.

	 التعاي�س مع القيم الذاتية لل�سركات وتاأثري القادة لرفع االأداء فـي بيئة العمل.

	 التاأكيد على دور قادة ال�سركات فـي اتخاذ القرارات احلكيمة فـي االأوقات احلرجة.

	 تاأثري احلوافز واملزايا فـي االرتباط املهني للموظفني.

	 االإبداع فـي اإدارة املواهب.

ثالثًا ــ االقت�شاد املعرفـي واالقت�شاد املبني على املعرفة: املفهوم 

واخل�شائ�س

على  االقت�ساد  اعتمـاد  حـول  جميعها  تدور  ولكنها  املعرفـي  االقت�ساد  تعريفات  تتعدد 

االأفكار واملعرفـة واالبتكار والتقنية احلديثة كدعـائـم اأ�سا�سية للنمو االقت�سادي.  واالقت�شاد 

القيمة  االأعظم من  املعرفة اجلزء  املعرفة حيث حتقق  املعتمد على  »االقت�ساد  املعرفـي هو 

امل�سافة ومفتاح املعرفة هوا الإبداع والتكنولوجيا مبعنى اأن االقت�ساد يحتاج اإىل املعرفة وكلما 

. وهناك تعريف 
)9(

زادت كثافة املعرفة فـي مكونات العملية االإنتاجية زاد النمو االقت�سادي«
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املعرفة وي�سمل  اإىل  ي�ستند  نفعله  التنمية الأن كل ما  املعرفة عن�سرا حا�سما فـي  تعد  اآخر، 

التجارة واملال  بداأ من عوملة  التغريات والن�ساطات  الكثري من  املعرفة  املبني على  االقت�ساد 

واالإنتاج اإىل ظهور االندماج بني املن�ساآت العمالقة وانت�سار اال�ستثمار فـي اأنحاء العامل حيث 

اأ�سا�سها االإلكرتونيات املنطلق الرئي�سي حلدث  تعد تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت والتي 

هذه التغريات امل�ساعدة وتنفيذها ويرتكز االقت�ساد املبني على املعرفة على املعلومة العلمية 

�سلعا وخدمات جديدة فحواها معرفـي  املعلومات خلقت  اأن هذه  اإىل  اإ�سافة  والتكنولوجية 

.
)10(

اأكرث منه مادي

خلق  فـي  دورا  املعرفة  فيه  تلعب  الذي  االقت�ساد  هو  املعرفة  على  املبني  االقت�شاد  اأما 

امل�ساحة  لكن اجلديد هو حجم  االقت�ساد  فـي  تلعبه  املعرفة  دور قدمي ظلت  الــرثوة. وهذا 

 .
)11(

التي حتتلها املعرفة فـي هذا االقت�ساد اأ�سبحت اأكرب واأكرث عمقا مما كانت عليه من قبل

وقد عرفته جلنة )OCED( هو االقت�ساد املبني اأ�سا�ساً على اإنتاج ون�سر وا�ستخدام املعرفة 

 .
)12(

واملحرك االأ�سا�سي لعملية النمو وخلق الرثوة وفر�س التوظيف عرب كافة ال�سناعات 

اأما املجموعة االقت�سادية الآ�سيا واملحيط الهادي »االقت�ساد املعرفـي هو االقت�ساد املبني 

اأ�سا�ساً على اإنتاج املعرفة ون�سرها وا�ستخدامها كمحرك اأ�سا�سي للتطور وحت�سيل الرثوات 

.
)13(

والعمالة عرب القطاعات االقت�سادية كافة« 

املعرفـي هو ن�سر املعرفة  »اأن االقت�ساد   2003 االإمنائي  املتحدة  االأمم  برنامج  فـي  اأما 

واإنتاجها وتوظيفها بكفاية فـي جميع جماالت الن�ساط املجتمعي: االقت�ساد واملجتمع املدين 

وال�سيا�سية واحلياة اخلا�سة و�سوالً لرتفيه حياة النا�س، اأي اإقامة التنمية االإن�سانية ويتطلب 

ذلك بناء القدرات الب�سرية املمكنة والتوزيع الناجح للقدرات الب�سرية. 

ونتيجة للتطورات التكنولوجية فقد عمل بع�س الباحثني االقت�ساديني على اإعادة النظر 

والتمييز بني هاتني الداللتني املختلفتني للم�سطلح:

اأي  الداللة االأوىل: االقت�ساد املعرفـي هو ما يتعلق باقت�ساديات عمليات املعرفة ذاتها، 

املعرفية  العملية  البحث والتطوير، �سواًء من حيث تكاليف  املعرفة وعمليات  اإنتاج و�سناعة 

مثل: تكاليف البحث والتطوير اأو تكاليف اإدارة االأعمال اال�ست�سارة اأو اإعداد اخلرباء وتدريبهم 

من جهة، وبني العائد اأو االإيراد الناجت من هذه العملية باعتبارها عملية اقت�سادية جمردة 

)14(
مثلها مثل: اقت�ساديات اخلدمة ال�سياحية اأو الفندقية اأو غريها من جهة اأخرى.

ات�ساعاً  اأكرث  معنى  اإىل  ين�سب  املعرفة«  على  القائم  »االقت�ساد  تعبري  الثانية:  الــداللــة 

داخل  واال�ستثمارات  واملعلومات  املعرفة  قطاعات  حجم  داللتها  فـي  ت�سمل  بحيث  ورحابًة، 

ن�سيج االقت�ساد، وكذلك مدى تغلغل املعرفة والتكنولوجيا فـي االأن�سطة االإنتاجية.
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فاالقت�شاد القائم على املعرفة يعترب مرحلة متقدمة من االقت�شاد املعرفـي، اأي اأنه يعتمد 

على تطبيق االقت�ساد املعرفـي فـي خمتلف االأن�سطة االقت�سادية واالجتماعية مثل التزاوج 

عن  االأمرا�س  )ت�سخي�س  مثل:  كاالت�ساالت  متعددة  قطاعات  مع  املعلومات  تكنولوجيا  بني 

بعد، اإجراء العمليات اجلراحية عن بعد، االإنتاج عن بعد، عقد املوؤمترات عن بعد...( كلها 

من  ا�ستفادت  التي  الكربى  ال�سناعية  فالدول  والعلم،  املعرفة  على  مبنياً  االقت�ساد  جتعل 

ومكت�سفات  معارف  لها  تولد  �سناعات  فـي  و�سخرتها  التكنولوجية  العلمية  الثورة  منجزات 

جديدة وتقنيات متطورة قد و�سلت اإىل مرحلة االقت�ساد املبني على املعرفة، اأو ما ميكن اأن 

ن�سميه مرحلة ما بعد االقت�ساد املعرفـي، اأما الدول التي ت�سعى اإىل اإنتاج املعرفة من ابتكار 

.
)15(

واكت�ساب ون�سر وا�ستعمال وتخزين للمعرفة فهي مازالت فـي طور االقت�ساد املعرفـي 

اإن تفاعل واندماج املحاور االأ�سا�سية لالقت�ساد املعرفـي فـي ن�ساط املنظمات والكيانات 

االقت�سادية اأثرت ب�سكل مبا�سر على بيئة عمل هذه املنظمات والكيانات، التي اأ�سبحت تتميز 

باإدخال تكنولوجيا املعلومات التي �ساهمت فـي الو�سول اإىل املعرفة بتكلفة اأقل وفـي تخفي�س 

والذي  االإدارة،  نظام  مرونة  على  املعرفـي  االقت�ساد  اأثر  انعك�س  وكذلك،  اال�ستثمار.  تكلفة 

�ساهم فـي رفع االإنتاجية وراأ�س املال، وتدين فـي التكلفة و�سمان م�ستوى عال من اجلودة ورفع 

بذلك م�ستوى التناف�سية للمنظمات والكيانات االقت�سادية. 

 خ�شائ�س االقت�شاد املعرفـي: 

يتميز االقت�ساد املعرفـي بخ�سائ�س متعددة تعترب مبثابة املرتكزات املحركة لهذا االقت�ساد 

على النحو االآتي:

العوملة:. 1 اإن �سوق العمل مل يعد مق�سوراً داخل بلد بعينه، فالدول االأوربية اأ�سبحت قوة 

اقت�سادية هائلة عندما جتاوزت حدودها ال�سيا�سية واجلغرافية من خالل االحتاد االأوربي. 

تتحدى  النمو  فـي  االآخذة  الدول  واأ�سبحت  بال حدود.  اقت�ساد  اأوجد  فاالإنرتنت  كذلك 

عمالقة ال�سناعة فـي الو�سول اإىل امل�ستهلكني واحل�سول على ح�ستها من ال�سوق  فـي كل 

مكان فـي العامل. ومل يقت�سر التغيري على حدود املكان فقط، بل الزمان اأي�ساً حيث اأ�سبح 

اإيقاع العمل م�ستمراً على مدار ال�ساعة واأ�سبح احلد االأدنى ل�ساعات العمل )24( �ساعة 

فـي اليوم. 

التكيف مع رغبات العمالء:. 2   فـي االقت�ساد املعرفـي مل تعد امليزة التناف�سية تعتمد على 

فـي  النجاح  مفتاح  الأن  املوحدة  وال�سيا�سات  والتوزيع  املكثف  والت�سويق  املكثف  االإنتاج 

االأعمال اأ�سبح يكمن فـي حتديد خ�سو�سية كل م�ستهلك وهذا يتطلب اإنتاج �سلع جيدة 

وخدمات م�سممة خ�سي�ساً الحتياجات ورغبات خا�سة لدى امل�ستهلكني.  

العديد من  االقت�سادي احلايل هناك  النمو  فـي �سوء  الب�سرية:. 3  واملهارات   الكوادر  ندرة 

الوظائف ال جتد من ي�سغلها، وخا�سة الوظائف التي تتطلب مهارات فـي تقنية املعلومات 

حيث جند فـي الواليات املتحدة %15 من هذه الوظائف �ساغرة. ويعاين قطاع االأعمال 
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ليجد املجموعة ال�سحيحة من املهارات، وهذا يتطلب انفتاح �سوق العمل حيث املهارات غري 

املتوفرة فـي بلد ما ميكن اإيجادها فـي بلد اآخر وذلك من خالل ال�سبكات االلكرتونية. 

الرتكيز على خدمة امل�ستهلك:. 4   اإن التناف�س العاملي، واالنرتنت، وحترير التجارة، وزيادة 

اإمكانية الو�سول للمعلومات، وتعدد املوزعني... كلها عوامل قوة و�سعف فـي يد امل�ستهلك 

حيث اأ�سبح امل�ستهلكون هم اأ�سحاب القرار والراأي، وهذا يتطلب خربات �ساملة بامل�ستهلكني 

ورغباتهم واأن مبداأ خدمة امل�ستهلكني هو الذي �سيميز ال�سركات فـي القرن احلايل.   

التجارة االلكرتونية:. 5   كلما تزايد عدد م�ستخدمي االنرتنت اأ�سبحت التجارة االلكرتونية 

بني  اأو  نف�سها  ال�سركات  بني  تتم  التي  االلكرتونية  التجارة  ذلك  وي�سمل  ر�سوخاً،  اأكرث 

ال�سركات وامل�ستهلكني، ويتوقع اأن ي�سل حجم التجارة االلكرتونية فـي ال�سنوات القادمة 

البيع  وعمليات  اخلدمات  بداأت  اإذا  انه  هنا  والق�سية  دوالر.  تريليون  عن  يزيد  ما  اإىل 

املواقع  من  التوظيف  �سيغري جماالت  ذلك  فاإن  االلكرتونية  بالتجارة  ت�ستبدل  التقليدية 

التقليدية اإىل الوظائف التي تتطلب مهارات فـي تقنية املعلومات.

احلاجة للتعلم امل�ستمر:. 6   من املتوقع اأن يزداد عدد املتعلمني الكبار اأكرث من اأي وقت م�سى، 

و�ستكون احلاجة للرتبية والتعلم امل�ستمر بني متطلبات جوهرية للحفاظ على قدرة الفرد 

للبقاء فـي عمله كقوة عمل منتجة.   

موؤ�س�سة فـي واحد:. 7   وهو ما يعني اأن املوؤ�س�سات امل�ستقبلية �ستكون من عدد حمدود من 

اآخر  االأ�سا�سية، و�سيرتك كل ماعدا ذلك ملوردين خارجيني. مبعنى  واالإدارات  املوظفني 

اعتماد املوؤ�س�سات على العمل عن بعد حيث جترب بع�س ال�سركات قيام العاملني بالعمل 

من منازلهم من خالل االت�سال الكرتونياً مبكتب الرئي�س.  

خ�شائ�س االقت�شاد القائم على املعرفة

الدول  م�ستوى  وعلى  االقت�سادية  والكيانات  االأعمال  منظمات  به  تقوم  الذي  دور  اإن   

وخا�سة  وحمورياً،  بل  اأ�سا�سياً،  دوراً  يعترب  واآلياته  املعرفـي  االقت�ساد  متطلبات  تنفيذ  فـي 

فـي هذه املرحلة احلرجة التي متر بها دول املنطقة العربية. حيث يعد هذا االقت�ساد هو 

اقت�ساد ال�سبكات والتعاون بني املنظمني وامل�ستثمرين واخلرباء الذين ي�سكلون اأوىل مالحمه 

االجتماعية. وقد ك�سفت االأن�سطة التجريبية للبنك الدويل ب�سفة خا�سة عن بناء االقت�ساد 

القائم على املعرفة على خم�سة اأ�س�س، وهي:  

مبا  االأعمال،  مناخ  تنمية  على  ت�ساعد  للحوافز  ونظم  اجلــودة،  عالية  موؤ�س�سات  •اإن�ساء  	
ي�سمن ب�سكل خا�س �سالمة التعامالت وحرية حركة حقوق امللكية؛ 

•تنمية نظم التعليم -التدريب التي ترتكز على تعليم واإنتاج الكفاءات بناءاً على متطلبات  	
ال�سوق؛

العلني  والت�سجيع  الدعم  اإىل  قوي  ب�سكل  التوجه  مع  واالبتكار  العلمي  البحث  •تطوير  	
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لل�سركات التي تعتمد على معامل البحث اأو التي تعمل بالتن�سيق مع مراكز املوارد التقنية 

واالبتكار؛

• تطوير تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت )من حيث الربامج واالأجهزة( مع �سمان حرية  	
االإنتاج -وحرية حركة املعلومات؛ 

•النهو�س بنظم احلوكمة التي تتيح التفاو�س والو�ساطة بني خمتلف االأطراف املعنية فـي  	
اأعما  واإن�ساء منظمات  املنازعات،  املعرفة، كو�سيلة لف�س  القائم على  عمليات االقت�ساد 

على  القائم  لالقت�ساد  االأ�سمى  الهدف  هو  االأمر  هذا  ويعد  اأمينة،  اقت�سادية  وكيانات 

املعرفة.

العمل  وخ�سائ�س  التنظيمية  اخل�سائ�س  اأهــم  التايل،  اجلــدول  فـي  نالحظ  وبالتايل، 

والتوظيف، وكذلك خ�سائ�س االإنتاج بني االقت�ساد التقليدي واالقت�ساد املعرفـي، مما يدل 

على النقلة النوعية التي طراأت على خمتلف عنا�سر االإنتاج املختلفة واأثر ذلك على تناف�سية 

ال�سركات حملياً واإقليميا وعامليا.

)16(
اأهم خ�شائ�س االقت�شاديات القدمية واجلديدة

اخل�شائ�س التنظيمية

االقت�شاد اجلديد ــ اقت�شاد املعرفةاالقت�شاد القدمي ـــ اقت�شاد االنتاجاخل�شائ�س

عامليةوطنيةجمال املناف�سة

متناف�سةم�ستقرةاالأ�سواق

مرتفعمنخف�س/ متو�سطحراك االأعمال

جتهيزي: البنية التحتية، ال�سيا�سات دور القطاع العام

التجارية وال�سناعية املقّيدة

توجيهي: اخل�سخ�سة، االن�سمام ملنظمة 

التجارة العاملية، التكتالت االإقليمية، 

ال�سراكة مع القطاع اخلا�س

خ�شائ�س العمالة والتوظيف

ت�سامنية / م�سرتكةتناف�سيةعالقات �سوق العمل

تعلم �ساملمهارات حمددة ح�سب الوظائفاملهارات املطلوبة

تعلم م�ستمر مدى احلياة، تعلم حمدد ح�سب املهامالتعليم الالزم

باملمار�سة

االأجور/ الدخول املرتفعةاإحداث فر�س التوظيفاأهداف ال�سيا�سات

خ�شائ�س االإنتاج

موارد معلوماتية واملعرفةموارد ماديةتكييف املوارد

االحتاد والتعاونمغامرات/ خماطر م�ستقلةالعاقة مع املن�ساآت االأخرى

التجديد، اجلودة، التوعية والتكلفةالكتل االقت�ساديةم�سادر امليزة التناف�سية

الرقميةامليكنةامل�سدر الرئي�س لالإنتاجية

االبتكار، التجديد واالخرتاع واملعرفةمدخالت العوامل )العمل، الراأ�س املال(موجهات النمو
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اإن املعرفة متتلك �سيئاً ما هو اأكرث من املعلومة، فهو يحيلنا اىل القدرة التي تعطيها املعرفة 

على توليد معرفة، ومعلومات جديدة وتعميمها؛ فال�سخ�س الذي ميتلك معرفة فـي ميدان ما 

نظرياً، اأو عملياً يكون قادراً على اإنتاج معرفة جديدة، ومعلومات جديدة متعلقة بهذا امليدان 

فـي الوقت نف�سه. واملعرفة اأ�سا�سا قدرة على التعلم، وقدرة على االإدراك، فـي حني اأن املعلومة 

تبقى جمموعة من املعطيات امل�سكلة، واملركبة، واخلاملة، اأو ال�ساكنة بطريقة ما، وغري القادرة 

بنف�سها على توليد معلومات جديدة.

فـي  ن�ساأ  الــذي  املعرفـي  االقت�ساد  بني  التمييز  الدرا�سة  هــذه  خــالل  من  حاولنا  وقــد 

كمرحلة  ياأتي  الذي  املعرفة  على  املبني  واالقت�ساد   ،Fritz Machlup يّد  على  اخلم�سينيات 

متقدمة من االقت�ساد املعرفـي، حيث يتم فيه اال�ستفادة من خمرجات االقت�ساد املعرفـي )اإنتاج 

املعرفة و�سناعة املعرفة(. وقد تو�سلنا اإىل اأن اإدارة املعرفة تختلف عن اإدارة املعلومات، هذا 

االختالف ياأتي من خالل التمييز بني البيانات واملعلومات واملعرفة، حيث ميكننا القول، باأن 

. وت�سكل 
)17(

البيانات متثل احلقائق، واملعلومات هي عبارة عن تدفق، اأما املعرفة فهي خمزون

ال�سناعة العربية للمحتوى املعلوماتي متطلباً حا�سماً من متطلبات التحوُّل نحو اقت�ساد وتعترب 

املعرفة دعامة اأ�سا�سية من دعائم تقدم االأمم والنهو�س بها، ف�ساًل عن اأنها م�سدر من م�سادر 

تقدم وازدهار وتنمية املجتمعات، وال�سّيما ال�سركات التي تعتمد االأ�سول املعرفية فـي ن�ساطها 

االإنتاجي واال�ستثماري. ويطلق على هذا الع�سر )ع�سر املعرفة(، واإذا كان لكل ع�سر ثروته، 

فاإن املعرفة هي ثروة هذا الع�سر. 

ويت�سح من ال�سكل اأدناه، اأن البيانات عندما تو�سع فـي ن�س، تت�سكل املعلومات التي اإذا 

و�سعت فـي معنى ل�سرحها وتف�سريها ت�سبح معرفة، عندها تكون احلقائق فـي ذهن الفرد، 

ولكن عندما يبداأ االإن�سان مبعاجلتها باأ�ساليب التنبوؤ ال�ست�سراف امل�ستقبل ي�سبح �سلوكه ذكيا، 

)18(
وكلما كان هذا ال�سلوك متالزما مع القيم كلما اأ�سبح م�ستندا على احلكمة.

احلكمة

املعرفة

املعلومات

البيانات



27

ولتب�سيط العالقة بني املعرفة واملعلومة، ترى اأن املعرفة املرحلة االأخرية من مراحل حتول 

البيانات اىل معلومات، وحتول هذه املعلومات اإىل معرفة بتوافر بيئة معرفية حميطة بهذا 

التحول مع �سرورة وجود ترابط، وعالقة ع�سوية متداخلة بني البيانات، واملعلومات، واملعرفة. 

واملعرفة املوؤ�س�سية لها خم�س مراحل هي:

اإعداد املعرفة. 1 .

اكت�ساب املعرفة. 2 .

تنفيذ املعرفة. 3 .

توزيع املعرفة. 4 .

وزيادة  والتعليم  التعلم  عمليات  وحتقيق  العمليات،  لتح�سني  )التوظيف  املعرفـي  الرفع  5 .

االبتكار(.

ومن جانب اآخر، توؤكد التجارب التطبيقية، اأن الراأ�س املال املادي والفكري يختلفان متاماً 

فـي عدد من اخل�سائ�س التنظيمية والت�سغيلية، ويو�سح اجلدول اأدناه اأهم تلك اخل�سائ�س.

مقارنة بني الراأ�س املال املادي والراأ�س املال الفكري

راأ�س املال الفكريراأ�س املال املاديالبيان

غري ملمو�سمادي ملمو�سامليزة االأ�شا�شية

موقع التواجد
�شمن البيئة الداخلية 

للمنظمة

فـي عقول االأفراد العاملني 

فـي املنظمة

االآلة، املعدات، املباينالتمثيل النموذجي
االأفراد ذوي املعارف 

واخلربات

متزايدة باالبتكارمتناق�شة باالندثارالقيمة

باال�شتخدام املاديمنط خلق الرثوة
بالرتكيز واالنتباه واخليال 

الوا�شع

العمل املعرفـيالعمل الع�شليامل�شتخدمون له

يتوقد عند حدوث امل�شاكليتوقف عند حدوث امل�شاكلالواقع الت�شغيلي

الزمن
له عمر اإنتاجي وتناق�س 

بالطاقة

لي�س له عمر مع تزايد فـي 

القدرات االإبداعية



28

وفـي ذات ال�سياق، نالحظ التطور الهائل الذي طراأ على مفهوم اإدارة املوارد الب�سرية من 

خالل مراحل متعددة �سمن فرتة طويلة من الزمن، ثم ا�ستقر بعدها فـي ظل ح�سول عدة 

تغريات مر بها االأفراد العاملون فـي م�سرية العمل واملجال الوظيفي، وتتمثل هذه التطورات 

:
)19(

التاريخية فـي املراحل التالية

.) مرحلة االإدارة العلمية )نهاية القرن 19. 1

.) مرحلة حركة العالقات االن�سانية )ما بعد عام 1920. 2

.) مرحلة مدر�سة اإدارة االأفراد )ما بعد 1960. 3

.) مرحلة مدر�سة اإدارة املوارد الب�سرية )ما بعد 1980. 4

.) مدر�سة اإ�سرتاتيجية املوارد الب�سرية )ما بعد 2000. 5

ومن امل�سامني لالإ�سرتاتيجية اجلديدة للموارد الب�سرية، نذكر االآتي:

•فهم قدرة االأفراد فـي املنظمة ودورهم فـي حتقيق التناف�سية. 	

اأجل تعظيم م�ساركتهم فـي خلق امليزة التناف�سية واملحافظة  •جتنيد وحتفيز االأفراد من  	
عليها.

•فهم نتائج ممار�سات املوارد الب�سرية االقت�سادية فـي املنظمة. 	

رابعًا: عالقة راأ�س املال الفكري واملعرفة بالريادة والتناف�شية

جيل  وميثل  املجتمع،  فـي  ال�ساملة  التنمية  عنا�سر  من  اأ�سا�سياً  عن�سراً  ال�سكان  ي�سكُل 

ال�سباب �سريحة مهمة من هذه الرتكيبة ال�سكانية من حيث العدد والقدرة على االإنتاج. وتتنوع 

املجتمع.  فـي  الفاعلة  والتنموية  والثقافية  واالقت�سادية  االجتماعية  وخ�سائ�سه  تخ�س�ساته 

ويزيد من اأهمية هذه ال�سريحة اأنهم االأكرث تاأثرا وبخا�سة فـي ظل التحوالت التي �ساحبت 

العوملة )�سبكة املعلومات ــ الف�سائيات ــ الهاتف اخللوي...(، ومن ثم تعدد وتنوع فر�س التعلم 

الذاتي الفردي واجلماعي؛ لذا فاال�ستثمار فـي التعليم وثيق ال�سلة بكل جوانب احلياة. واإن 

اجلودة النوعية فـي التعليم هي مفتاح جودة احلياة ذاتها )منط احلياة ــ ال�سحة...(، بل اإن 

كفاءة اال�ستثمار فـي اأي قطاع من قطاعات التنمية تعتمد على كفاءة اال�ستثمار فـي قطاع 

التعليم.

اإن اقت�ساد املعرفة ومعطياته وما يرتبط من تقنيات متقدمة وو�سائل واأ�ساليب متطورة، 

يوؤدي اإىل اإفرازات متنوعة ومتعددة ومتزايدة وب�سرعة فائقة، وبال�سكل الذي ي�سعب حتديد 

اأبعادها ومداها، والتي توؤثر على االقت�ساد مبتغرياته ون�ساطاته وقطاعاته. و�سنحاول الرتكيز 

واالإنتاجية  باالإنتاج  ال�سلة  ذات  اأهمها اجلوانب  والتي من  االقت�ساد  اأبرز جوانب  اأهم  على 
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واال�ستثمار وتكوين راأ�س مال والعمل. واإن اقت�ساد املعرفة وما يت�سمنه من ثروة فـي املعلومات 

واالت�ساالت وتقنياتها املتقدمة والتقنيات املتقدمة االأخرى فـي جماالت عديدة ومتنوعة ت�سهم 

ب�سكل وا�سح وبدرجة كبرية فـي حتقيق زيادة االإنتاجية وفـي االإنتاج من خالل ما يلي:

واعتمادا  كبرية  بدرجة  االقت�سادية  الن�ساطات  تنوع  تتيح  املعرفة  اقت�ساد  م�سامني  •اأن  	
على التقنيات املتطورة وبال�سكل الذي ي�سمح بزيادة االإنتاج، حيث يت�سع االإنتاج املعرفـي 

يهما،  املرتبطة  والتقنيات  والربجميات  والو�سائل  واالت�ساالت،  املعلومات  برثوة  املت�سل 

بحيث اأ�سبح هذا االإنتاج املت�سل بالتقنيات هذه جزءا مهما ومتزايدا من االإنتاج ككل.

املعرفية غري  املنتجات  مادية متثلها  اأي غري  ملمو�سة  ومنتجات جديدة غري  �سلع  •بروز  	
وامل�ستقات  املتعددة  الو�سائل  والت�سميمات، ومنتجات  والربامج  باالأفكار  املرتبطة  املادية 

زيادة  الذي يحقق  وب�سكل  ونهائية  ا�ستخدامات و�سطية  ت�ستخدم  اأن  والتي ميكن  املالية 

مهمة فـي االإنتاج من خاللها. 

•اإن اقت�ساد املعرفة ومن خالل ما يتيحه من تقنيات جديدة متقدمة فـي جماالت الف�ساء  	
والطاقة البديلة، والتكنولوجيا احليوية والهند�سة الوراثية والتقنيات ال�سيدالنية والكيماوية 

والطبية وغريها تتيح قيام ن�ساطات جديدة متنوعة ووا�سعة ترتبط بهذه التقنيات املتقدمة 

اجلديدة ومبا ي�ساهم فـي زيادة االإنتاج.

فـي  التقنيات  هذه  ا�ستخدام  يت�سمن  الذي  اال�ستثمار  زيادة  تتيح  اجلديدة  التقنيات  •اأن  	
جمال عمل الن�ساطات االقت�سادية وبال�سكل الذي يتم من خالله تو�سيع القدرة االإنتاجية 

اإنتاجيتها  زيادة  اإىل  يوؤدي  الذي  الن�ساطات هذه وبال�سكل  االإنتاج وكذلك جتديد  وزيادة 

واإنتاجها.

•اإن التقنيات اجلديدة التي يت�سمنها اقت�ساد املعرفة وبالذات ما يت�سل منها باملعلومات  	
واالت�ساالت وتقنياتها توؤدي اإىل �سمان ح�سن ا�ستخدام املوارد والقدرات االإنتاجية املتاحة 

واأكفاأ  اأكرب  ا�ستغالل  يحقق  ومبا  املتطورة  واالإداريــة  الب�سرية  القدرات  توفري  من خالل 

للطاقات االإنتاجية ومبا يقود اإىل زيادة اإنتاجياتها وزيادة االإنتاج. 

املدخرات  ا�ستخدام  يعني  فهذا  املعرفـي،  املــال  راأ�ــس  وتكوين  باال�ستثمار  يتعلق  وفيما 

النقدية والعينية لتكوين اأ�سول راأ�سمالية ت�ستخدم فـي اإنتاج ال�سلع واخلدمات، وهذه االأ�سول 

الراأ�سمالية مل تعد جمرد موجودات ثابتة فقط اأي مادية، واإمنا امتدت فـي اقت�ساد املعرفة 

لت�سمن فـي اال�ستثمار املعرفة من اأجل تكوين راأ�س مال املعرفـي الإنتاج منتجات معرفية وهي 

فـي جزء مهم منها منتجات غري مادية كالربامج والت�ساميم وغريها والتي تت�سل مب�سامني 

اقت�ساد املعرفة. وهو االأمر الذي اأدى اإىل حتول هيكلي فـي تكوين الراأ�س املال بحيث اأ�سبح 

مهما من اال�ستثمار غري املادي وغري  اآالت ومكائن وغريها قدراً  اإىل ذلك  اإ�سافة  يت�سمن 

اأ�سول راأ�سمالية غري مادية وغري ملمو�سة ت�سهم فـي تو�سيع االإنتاج وزيادة  ملمو�س لتكوين 
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اأن  املعلوم  من  لالقت�ساد.  اأكرب  منو  فـي حتقيق  واالإ�سهام  االإنتاج  زيادة  ثم  ومن  االإنتاجية، 

اال�ستثمار ي�سهم فـي زيادة الطاقة االإنتاجية لالقت�ساد من خالل االأ�سول الراأ�سمالية اجلديدة 

التي ي�سيفها اال�ستثمار اإىل املخزون الراأ�سمايل لالقت�ساد، وبال�سكل الذي يتيح التو�سع فـي 

االإنتاج ومنوه.

النمو  معدالت  اأعلى  حتقق  التي  والــدول  االقت�سادية  والكيانات  االأعمال  منظمات  اإن 

االقت�سادي فـي الوقت احلايل، هي التي متتلك بنية معلوماتية اأكرث تقدماً. وهذا دافع لتحول 

االقت�ساديات ال�سناعية اإىل اقت�ساديات خدمية فـي االأ�سا�س، مبتعدة اإجماالً وبالتدريج عن 

االأن�سطة ال�سناعية التقليدية. 

ومما ال �سك فيه، فاإن التقدم العلمي والتقني فـي الع�سر احلا�سر، ي�سكل اأهم العوامل 

امل�سئولة عن الريادة والتناف�سية بني املنظمات والكيانات، وعن النمو االقت�سادي واالجتماعي 

والع�سكري بني الدول. ويرجع ذلك اإىل االعتبارات التالية:

ارتباط اإنتاجية العامل فـي جميع ميادين الن�ساط االقت�سادي مبا يوفره له التقدم العلمي  1 .

والتقني من معلومات، ومعارف، ومهارات، واخرتاعات، ومعدات، واآالت، ومواد جديدة، 

وذلك مبا يعك�س العالقة الوطيدة بني التكنولوجيا وعن�سر العمل فـي عمليات االإنتاج.

الدور الفاعل للبحث العلمي والتطور التكنولوجي فـي زيادة وحت�سني اإنتاجية املوارد الطبيعية  2 .

املوجودة، �سواء عن طريق اكت�ساف املزيد منها، اأو عن طريق اكت�ساف ا�ستخدامات جديدة 

لها، اأو عن طريق زيادة اإنتاجها، وذلك مبا يعك�س اأي�ساً العالقة الوطيدة بني التكنولوجيا 

وبني املوارد الطبيعية باعتبارها اأحد عنا�سر االإنتاج.

االرتباط الوثيق بني التكنولوجيا وبني اال�ستخدام االأمثل لراأ�س املال فـي احل�سول على  3 .

اإنتاج جمود ذي قدرة تناف�سية، الأن جمرد وجود خمزون طبيعي هائل من الرثوات فـي 

دولة ما مثل الدول العربية، اأو امتالكها الأر�سدة مالية �سخمة، اأو كوادر ب�سرية حا�سلة 

على اأعلى الدرجات العلمية اأو اإقامتها للمئات من املن�ساآت االقت�سادية، كل ذلك ال يكفـي 

النطالقة هذه الدولة نحو النمو والتقدم، اإذ البد من اقرتانه مب�سايرة م�ستمرة فـي االإملام 

بكل املعارف اجلديدة واملكت�سبة وح�سن توظيفها فـي اإحداث التنمية املن�سودة.

اقت�ساد  يت�سمنها  التي  املتقدمة  التقنيات  متثلها  التي  املجاالت  اأن  فيه،  �سك  ال  ومما 

املعرفة تتيح القيام با�ستثمارات جديدة من خالل ا�ستخدام هذه التقنيات اجلديدة فـي القيام 

بالن�ساطات االقت�سادية وتو�سيعها وبال�سكل الذي يحقق زيادة االإنتاج ومنو االقت�ساد.

كما اأن اال�ستثمار ي�سهم فـي جتديد الطاقة االإنتاجية باإحالل اأ�سول راأ�سمالية حمل االأ�سول 

ناحية  من  االإنتاجي  بعمرها  وارتباطا  ا�ستخدامها  نتيجة  لالندثار  تتعر�س  التي  الراأ�سمالية 

وكفاءة وا�ستخدامها من ناحية اأخرى، وكذلك التي تتعر�س لالندثار نتيجة تقادمها الزمني.
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االأ�سول  عن  التعوي�س  من خالله  يتم  الذي  اال�ستثمار  هو  املعرفة  اقت�ساد  فـي  واالأهــم 

الراأ�سمالية باإحالل اأ�سول راأ�سمالية اأحدث اأكرث تقدماً وتطوراً. حيث اأن االإحالل التكنولوجي 

فـي ظل اقت�ساد املعرفة يتم االأخذ به وا�ستخدامه فـي اإطار �سعي امل�ستثمر للح�سول على 

الربح ما يدفعه نحو تو�سيع ن�ساطاته االقت�سادية واعتماداً على التطورات التكنولوجية التي 

تتيح له احل�سول على االأرباح االأعلى ارتباطاً مبا حتدثه التطورات التكنولوجية من جتديد 

وحتديث وتطوير فـي الن�ساطات االقت�سادية وما حتققه من كفاءة عند ا�ستخدامها فـي هذه 

الن�ساطات، ولذلك مت اعتبار اأن اال�ستثمار دالة للربح، اأي اأن الربح يعتمد على اال�ستثمار، واأن 

الربح دالة للتقدم التكنولوجي.

ولذلك، فاإن التقنيات املتقدمة حتفز على اال�ستثمار، وبالذات فـي املجاالت املعرفية والتي 

يتم من خاللها تكوين راأ�س مال معرفـي ي�سهم فـي حتقيق اأرباح مرتفعة ومن خالل تو�سيع 

الن�ساطات التي �سي�ستخدم فيها راأ�س املال املعرفـي والذي يتحقق من خالل ا�ستخدامه فيها 

اإنتاج منتجات معرفية حتقق االأرباح املرتفعة هذه.

وتعترب الزيادة فـي االإنتاجية من اأهم اأهداف تطوير املعرفة والتكنولوجية، والزيادة فـي االإنتاجية 

االإنتاجية  فـي  الزيادة  وتوؤدي  االإنتاج.  فـي عملية  املواد  ا�ستخدام  فـي فعالية وكفاءة  الزيادة  هي 

وال�شكل التايل يو�شح عالقة تخطيطية بني تطوير املعرفة، التغريات التكنولوجية، 

النمو االقت�شادي، التنمية الب�شرية

بناء القدرات الب�شرية

-  حياة اأطول �شحة اأف�شل.

- للح�شول على املعرفة لتنمية قدرة االبتكار.

- لتحقيق م�شتوى اأف�شل للمعي�شة.

- للم�شاركة يف احلياة االجتماعية واالقت�شادية وال�شيا�شية للمجتمع.

م�شادر التعليم، 

ال�شحة، االت�شاالت،

التوظف

النمو االقت�شادي

التغريات التكنولوجية

مكا�شب 

اإنتاجية

م�شادر 

للتطور 

التكنولوجي

تطوير

املعرفة

التطوير 

يف جماالت 

ال�شحة، 

االت�شاالت، 

الزراعة، 

الطاقة، 

الت�شنيع
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االقت�سادية  العوامل  من  عدد  فـي  توؤثر  كما  املخرجات  فـي  النمو  اإىل  املــوارد  ا�ستخدام  وكفاءة 

املت�سابكة اأهمها زيادة القدرة التناف�سية والنمو. وميكن تف�سري النمو فـي املخرجات بتقدير دالة 

االإنتاج وحتديد عنا�سر النمو فـي املخرجات ودور كل عن�سر من العنا�سر لتحقيق النمو.

وفـي درا�سة للبنك الدويل لتقدير االإنتاجية الكلية لعنا�سر االإنتاج مت حتديد دالة االإنتاج 

االآ�سيوية  الدول  من  فـي جمموعة  للعن�سر  الكلية  االإنتاجية  فـي  النمو  ح�ساب  منها  واأمكن 

متقدمة االأداء. واحل�سول على التكنولوجيا واملعرفة فـي منو االإنتاجية الكلية للعن�سر. من 

الأن  املــادي،  املال  راأ�س  اأهميته  فـي  يفوق  الذي  الب�سرى،  املال  راأ�س  تنمية  اأهمية  تاأتي  هنا 

قادراً  ي�سبح  اأن  اإىل  الطفولة  نف�سياً....( منذ  ــ  ــ علمياً  )بدنياً  اإعداده  فـي  العالية  التكلفة 

اإهداره وبقاءه دون عمل هو  على العمل املنتج يكلف االأ�سرة واملجتمع كثرًيا. وبالتايل، فاإن 

اإهدار للتنمية ال�ساملة مادياً وتعليمياً و�سحياً ونف�سياً ومنط حياته والعائد منها عليه وعلى 

اأ�سرته وجمتمعه. اإىل جانب ذلك، هناك عدد من الدرا�سات النظرية اجلارية عن اأثر التطور 

التكنولوجيا  عالقة  الدرا�سات  هذه  وت�سمل  االقت�سادي.  النمو  على  واملعرفـي  التكنولوجي 

واملعرفة بكل من االأجور واملهارات وكذلك اأثر التكنولوجيا واملعرفة على التوظف والدورات 

االقت�سادية والناجت واالإنتاجية والقدرة التناف�سية وكذلك ت�سمل اأثر التكنولوجيا واملعرفة على 

النمو االقت�سادي وذلك كعن�سر ومتغري خارجي اأو كعن�سر داخلي يرتبط باملتغريات االأخرى.

خام�شًا: اإ�شرتاتيجيات ال�شركات وتطبيقاتها على ال�شعيد العاملي

اإذا كانت عملية �سياغة االإ�سرتاتيجية مهمة �سعبة فاإن تطبيقها ب�سورة ناجحة متثل اأكرث 

�سعوبة، مبعنى اأن ف�سل االإدارة فـي تطبيق االإ�سرتاتيجية، يعني ف�سل االإدارة االإ�سرتاتيجية 

ككل. وال�سكل التايل يو�سح اأهمية كل من عمليتي �سياغة وتطبيق االإ�سرتاتيجية فـي م�سفوفة 

:
)20(

تعرب عن اأربع نتائج ممكنة 

�شياغة االإ�شرتاتيجية

جيد�شعيف

لعبة احلظ املغامرة

Roulette
النجاح

Success 

الف�شل

Failure
االإ�شكالية

Trouble

جيد�شعيف
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م�شتلزمات تطبيق اإ�شرتاتيجية املنظمة: 

الهيكل   : وهي  اأ�سا�سية،  خطوات  اأربــع  من  املنظمة  اإ�سرتاتيجية  تطبيق  منــوذج  يتكون 

التنظيمي، واالأنظمة االإدارية املالئمة، واالأ�ساليب الكفوؤة، والثقافة التنظيمية املن�سجمة مع 

االإ�سرتاتيجية. 

حتليل الهيكل التنظيمي:  1 .

الهيكل  نوع  اأن  باعتبار  واالإ�سرتاتيجية  الهيكل  بني  تكامل  يوجد  اأنه  الدرا�سات  اأثبتت   

التنظيمي امل�سمم هو مبثابة املجال احلركي الذي من خالله يجري تطبيق االإ�سرتاتيجية من 

املهم النظر فـي االعتبارات التنظيمية اخلا�سة بالتنظيم الر�سمي   وغري الر�سمي فـي املنظمة 

وهذه االعتبارات هي:

اأ -معرفة ما اإذا كان الهيكل التنظيمي القائم ي�ساعد فـي تطبيق اإ�سرتاتيجية املنظمة. 

تنفيذ  عن  م�سئولة  �ستكون  والتي  وظائف  من  تت�سمنه  وما  ــة  االإداري امل�ستويات  ب -حتديد 

مهمات خمتلفة للخطة االإ�سرتاتيجية.

ت -اإمكانية اال�ستفادة التنظيم غري الر�سمي لت�سهيل عملية تطبيق االإ�سرتاتيجية. 

عموما اأ�شكال الهياكل التنظيمية هي: 

: هي الهياكل الرئي�سية ال�سائعة فـي معظم املنظمات  االأ�سكال الهرمية للهيكل التنظيمي. 1

الب�سيطة واملعقدة �سغرية احلجم اأو كبرية اأو متعددة اجلن�سيات، وتاأخذ عدة اأ�سكال قد 

تكون ب�سيطة وظيفية، اأو تق�سيمها على اأ�سا�س املنتج اأو املوقع اجلغرافـي.

: ي�ستلزمه تدفق فـي ال�سلطات وال�سالحيات لكل من االإدارات  هيكل امل�سفوفة التنظيمية. 2

الوظيفية واإدارات امل�ساريع ب�سورة متوازنة فـي التنظيم، وي�ستخدم هذا ال�سكل لت�سهيل 

عملية تطوير واجناز برامج وم�ساريع متعددة وخمتلفة، حيث جند اأن كل اإدارة وظيفية 

م�سئولة عن اإجناز مهمات حمددة لكل م�ساريع، وفـي نف�س الوقت تقع هذه امل�ساريع �سمن 

م�سئولية مدير امل�سروع امل�سئول املبا�سر عن تطبيق االإ�سرتاتيجية. 

: ي�ستند هذا الهيكل على فكرة امل�ساركة فـي ال�سلطة بني اأع�ساء  هيكل الفريق التنظيمي. 3

الفريق الواحد، و�سكل الدائرة التنظيمية ي�سري اإىل ت�ساوى ال�سلطة املوزعة بني االأفراد 

التوزيع املت�ساوي لل�سلطة، ويعتمد على عدة عوامل، ولكن املعنى اجلوهري الإدارة الفريق 

هو امل�ساركة فـي اتخاذ القرار، امل�ساركة فـي ال�سلطة وامل�سئولية بني القائد االإداري واالأفراد 

التابعني له بهدف رفع االإنتاجية، واإ�سباع حاجات االأفراد، وياأخذ  هذا الهيكل عدة اأ�سكال 

فقد يكون الفريق التنظيمي الأداء واجب معني، اأو يكون الفريق الإجناز م�سروع يتكون من 
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اأفراد يعملون معاً من اجل اإجناز م�سروع معني واجب، هو اأو�سع نطاقاً من فريق املهمة اأو 

الواجب، اأو  قد ياأخذ �سكاًل وظيفياً مبعنى اأنه يتكون من جمموعة من االأفراد العاملني 

فـي اإدارات اأو اأق�سام وظيفية خمتلفة ي�سكلون مع بع�سهم فريقاً واحداً حلل م�سكلة معينة 

اأو لتطوير منتج اأو لتنفيذ �سيا�سة تتطلب اخت�سا�سات وجهود متنوعة.

اإ�سرتاتيجي بني �سركتني م�ستقلتني  الهيكل وجود حتالف  : ويتطلب هذا  التحالف. 4 هيكل 

الإجناز اأهداف م�سرتكة، وال�سكل ال�سائع للتحالف االإ�سرتاتيجي هو امل�سروع امل�سرتك، اأي 

اأهداف حمددة، امل�ساركة ت�سعى اإىل  اأجل حتقيق  امل�ساركة بني منظمتني متمايزتني من 

تعزيز عنا�سر القوة لدى اأحد االأطراف، وتقليل اأو معاجلة عنا�سر ال�سعف املوجودة مع 

الطرف االآخر. باالإ�سافة اإىل فوائد مادية وتناف�سية لالآخرين. ومن ال�سروري اأن تاأخذ 

االإدارة االإ�سرتاتيجية بعني االعتبار ت�سميم هيكل تنظيمي مالئم لتنفيذ االإ�سرتاتيجية. 

تطبيق  م�ستلزمات  من  االإ�سرتاتيجية  لتطبيق  امل�ساندة  االإداريــة  االأنظمة  اإىل  باالإ�سافة 

االإ�سرتاتيجية،  تطبيق  واأن�سطة  عمليات  تدعم  اإدارية  اأنظمة  ت�سميم  هو  االإ�سرتاتيجية 

والتي تتكون على االأقل من اأنظمة املعلومات االإ�سرتاتيجية، نظام التخطيط وال�سيطرة، 

واالأنظمة احلا�سوبية املتكاملة للت�سنيع.

اأنظمة املعلومات االإ�شرتاتيجية: 2 .

 تلعب اأنظمة املعلومات االإ�سرتاتيجية دوراً مهماً فـي عمليات االإدارة االإ�سرتاتيجية اخلا�سة 

ب�سياغة وتطبيق اإ�سرتاتيجية االأعمال، وذلك من خالل ثالث جمال اأ�سا�سية هي: 

	 حت�سني الكفاءة الت�سغيلية التي توفرها تكنولوجيا اأنظمة املعلومات، وبالتحديد تاأثري هذه 
التكنولوجيا فـي تخفي�س التكاليف وحت�سني نوعية املنتج واخلدمات، وبناء عالقة قوية مع 

املوردين وامل�ستهلكني. 

	 تعزيز االإبداع التكنولوجي فـي ميدان االأعمال وبالتايل توفري القدرة على ت�سنيع منتجات 
جديدة. 

حت�سني  فـي  ت�ساهم  للمعلومات  متقدمة  الأنظمة  االإ�سرتاتيجية  للمعلومات  م�سادر  	 بناء 
فعالية وكفاءة العمليات، واالأن�سطة الداخلية للمنظمة. 

معلومات  قاعدة  بناء  فـي  تتمثل  االإ�سرتاتيجية  املعلومات  نظام  يقدمها  فائدة  اأكرب  اإن 

التخطيط،  لعمليات  ال�سرورية  باملعلومات  االإدارة  تزويد  من  النظام  متكن  اإ�سرتاتيجية 

وال�سيطرة، واتخاذ القرارات. واأن املعلومات تعترب مورد ثمني للمنظمة يجب اإدارته وا�ستثماره 

اإ�سرتاتيجية  تناف�سية  ميزة  تكوين  فـي  ت�سارك  وبالتايل  للمنظمة،  م�سافة  قيمة  لتحقيق 

للمنظمة فـي بيئة االأعمال. 
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اأنظمة التخطيط وال�شيطرة 

تعترب اأنظمة التخطيط وال�سيطرة جزء من عمليات �سياغة وتطبيق االإ�سرتاتيجية، حيث 

يبداأ العمل بت�سغيل هذه االأنظمة مع املراحل االأوىل من عملية ت�سميم اخلطط التي تتكون 

منها االإ�سرتاتيجية، واأن االإ�سرتاتيجية منظومة متكاملة من اخلطط العملية التي تهدف اإىل 

حتقيق ر�سالة املنظمة فـي نهاية املطاف، وتتكون اأنظمة التخطيط من اأنظمة متو�سطة املدى 

واأخرى طويلة املدى. 

وفـي مرحلة التخطيط املتو�سط تهتم االإدارة االإ�سرتاتيجية بت�سغيل اخلطط اأو الربامج 

لكل وحدة رئي�سية من وحدات االأعمال االإ�سرتاتيجية التي تتكون منها املنظمة اأو لكل ق�سم 

التخطيط  نظام  ويهتم  االأ�سا�س.  هذا  على  قائم  الهيكل  ترتيب  كانت  اإذا  املنتج  اأق�سام  من 

املتو�سط بنقل االإ�سرتاتيجية اإىل مرحلة اأكرث تف�سياًل واأقل عمومية، مبا يت�سمن من برامج 

التكتيكية غري املربجمة وبنمط  القرارات  لفرتة زمنية ال تقل عن �سنة. وترتبط بنمط من 

من االأن�سطة اخلا�سة بتنظيم اإجراءات العمل. هذا النظام يتكون من خطط ت�سغيلية تغطي 

فرتة زمنية ق�سرية تتوىل نقل اخلطط املتو�سطة االأجل اإىل اأن�سطة واأعمال مو�سوفة بدقة 

وذات نتائج حمددة ترتبط بنمط خمتلف من القرارات العملياتية والروتينية واملربجمة. من 

مظاهر التعبري عن اأنظمة التخطيط هي امليزانيات وهي اإحدى اأنظمة التخطيط اأو ال�سيطرة 

التي تتوىل تزويد االإدارة باملعلومات ال�سرورية عن الدخل والنفقات احلالية واملتوقعة فـي كل 

مرحلة من مراحل تطبيق االإ�سرتاتيجية، تتكون امليزانيات من عدة اأنواع هي: 

	 امليزانية االإ�سرتاتيجية )الرئي�سية( املخ�س�سة لتغطية متطلبات االإدارة االإ�سرتاتيجية التي 
تتكون من ميزانية راأ�س املال.

من  ق�سم  ولكل  اإ�سرتاتيجية  اأعمال  وحدة  كل  نفقات  مببالغ  تتمثل  الت�سغيلية  	 امليزانية 
االأق�سام الوظيفية فـي الوحدة يخ�س االأن�سطة ال�سرورية الإجناز اخلطط واالأهداف. 

	 امليزانية املالية متثل خارطة بالتدفق املتوقع من املوارد والنفقات خالل فرتة امليزانية كما 
تت�سمن حتديد التغريات التي حت�سل فـي راأ�س املال ومن حجم النقد املطلوب واملتوقع.

االأنظمة احلا�شوبية املتكاملة مع الت�شنيع 

ت�ستخدم مل�ساندة عمليات الت�سنيع مثل اأنظمة االأمتتة واأنظمة JIT  و TQM وذلك بهدف 

حتقيق تكامل مع كل عمليات االإنتاج وال�سيطرة. 

اأ�شلوب القيادة االإدارية  3 .

تطبيق اخلطط  اأو  االأهــداف  فـي حتقيق  القائد  املدير/  فيها  يوؤثر  التي  الطريقة  يعني 

طريقة  هي  مرتابطة  متغريات  ثالثة  من  االإداريــة  القيادة  اأ�سلوب  ويتكون  االإ�سرتاتيجية. 
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حتفيز االأفراد وجماميع العمل، واأ�سلوب اتخاذ القرارات االإدارية، وجماالت الرتكيز فـي بيئة 

العمل. 

توجد  حيث  العقاب،  اأو  الثواب  �سكل  ياأخذ  اأن  ميكن  اأول،  كمتغري  للتحفيز  وبالن�سبة 

اإدارات ت�ستند على اأ�سلوب التحفيز االيجابي ومن خالل الرتكيز على امل�سئولني والتميز على 

اأ�س�س  للمنظمة وتطبيق  والوالء  االنتماء  وتنمية م�ساعر  العمل  فـي  الكفاءة واجلدية  اأ�سا�س 

عادلة للمكافاأة املادية والتقدير املعنوي، فـي حني تعتمد اإدارات اأخرى على اأ�سلوب التحفيز 

اأمناط  االإداري، حتديد  العقاب  فـي  اأنظمة �سارمة  وفر�س  بالتهديد،  التلويح  مثل:  ال�سلبي 

العمل، واالهتمام بنتائج العمل دون متغرياته اأو ظروفه وتطبيق اأنظمة مبا�سرة فـي الرقابة.  

اأما املتغري الثاين، هو طريقة اتخاذ القرارات االإدارية اأي درجة تفوي�س �سالحيات اتخاذ 

القرارات، ودرجة امل�ساركة لالأفراد العاملني فـي عملية �سنع القرار، حيث توجد عدة اأمناط 

فـي طريقة اتخاذ القرار، فالقرارات قد تكون من �سنع فرد واحد )القائد االإداري( وعادة 

تو�سف هذه احلالة باأ�سلوب القيادة االأوتوقراطية، اأو قد تتخذ القرارات عن طريق امل�ساركة 

وهو االأ�سلوب الذي مييز االإدارة اليابانية )نظرية Z(. وفـي االأخري، فاإن املتغري الثالث، يتعلق 

العمل  ينجزون  االأفــراد  اأف�سل طريقة جلعل  باأنه  القائد  اأو  املدير  فيه  يجد  الذي  باملنظور 

ب�سورة مر�سية، ويوجد اجتاهان رئي�سيان بخ�سو�س تركيز واهتمام االإدارة: اجتاه الرتكيز 

ال�سدد قدمت عدة  وفـي هذا  بالواجب.  اأو االهتمام  الرتكيز  بالعاملني واجتاه  اأو االهتمام 

ال�سبكة  نظرية  االجتاهني  اإىل هذين  باال�ستناد  االإداريــة  القيادة  اأ�ساليب  لت�سنيف  نظريات 

االإدارية، ويختلف اأ�سلوب القيادة باختالف املواقف والقادة والعالقات ال�سخ�سية بني االأفراد 

والقائد وطبيعة املهمة اأو الواجب. 

باخلطة  معرفة  على  االإداريـــة  القيادة  تكون  اأن  االإ�سرتاتيجية  تطبيق  عند  املهم  ومن 

اخلارجية  والتحديات  من جهة  املتاحة  واملواد  واالإمكانيات  تنفيذها  املطلوب  االإ�سرتاتيجية 

من تهديدات ومتغريات تناف�سية فـي بيئة االأعمال، اإن التحدي الذي يواجه القادة يكمن فـي 

قيادة عملية التغيري اجلذري داخل املنظمة وفـي اإجراء انقالب مدرو�س وخمطط فـي التنظيم 

والواجبات اأو فـي امل�ستويات االإدارية وفـي اأنظمة العمل وفـي الثقافة التنظيمية. 

)7S( نظرية مكنزي لتطبيق االإ�شرتاتيجية

  تعرف هذه النظرية بنموذج العنا�سر ال�سبعة فـي تطبيق االإ�سرتاتيجية هذه العنا�سر هي: 

االإ�سرتاتيجية، الهيكل التنظيمي، االأنظمة، االأ�سلوب، االإدارة )الكادر(، املهارات، القيم امل�سرتكة 

)الثقافة التنظيمية( وح�سب هذا النموذج ميكن حتقيق النجاح فـي تطبيق االإ�سرتاتيجية اإذا 

كانت عنا�سر النموذج متوافقة مع االإ�سرتاتيجية »م�ساندة لها على االأقل«، لذلك اإذا ظهرت 

اأحد  وبني  االإ�سرتاتيجية  بني  التوافق  فـي  نق�س  يعني  فهذا  التطبيق  عملية  خالل  م�سكلة 
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. 
)21(

عنا�سر النموذج

وفـي ذات ال�سياق، ت�ستند اأي اإ�سرتاتيجية ناجحة على عدد من املقدمات والتي هي حقائق 

وعند جتاهلها، فقد تف�ّسر جزئياً فـي ف�سل العديد  �سلبة عن التنويع، وال ميكن تغيريها – 

، كما اأن املناف�سة حتدث على م�ستوى وحدة امل�سروع. ال�سركات املّنوعة 
)22(

من االإ�سرتاتيجيات

ال تتناف�س. بل يقوم بالتناف�س وحدات م�ساريعها. وما مل توجه اإ�سرتاتيجية ال�سركة اهتماماً 

رئي�سياً لتغذية جناح كل وحدة، فاإن االإ�سرتاتيجية مهما كانت بارعة �سوف مُتنى بالف�سل. اإن 

االإ�سرتاتيجية الناجحة ال بد لها من اأن تنمو وتعّزز اإ�سرتاتيجية تناف�سية.

والتنويع يزيد حتماً من النفقات ومن القيود على وحدات امل�ساريع. اإن النفقات الوا�سحة 

مثل النفقات الثابتة غري املبا�سرة واملخ�س�سة لكل وحدة قد ال تكون باأهمية النفقات والقيود 

غري املرئية. ويجب على كل وحدة من وحدات امل�سروع تف�سري قراراتها لالإدارة العليا واأن تتفق 

وقتاً لل�سري وفق التخطيط املر�سوم ووفق االأنظمة االأخرى، واأن تتعاي�س مع توجيهات ال�سركة 

االأم و�سيا�سات اإدارة �سوؤون املوظفني واأن متتنع عن حفز املوظفني عن طريق التملك املبا�سر. 

وهذه النفقات والقيود ميكن تقليلها ولكن ال ميكن الق�ساء عليها بالكامل.

 اأما امل�ساهمون فيمكنهم التنويع فوراً. بو�سع امل�ساهمني تنويع اأ�سهمهم باختيار ما يف�سلون 

منها. وهم كثرياً ما ي�ستطيعون التنويع بتكلفة اأقل مما تفعله املوؤ�س�سة الأن با�ستطاعتهم �سراء 

االأ�سهم ب�سعر ال�سوق وجتنب اأ�سعار اال�ستمالك الباهظة.

اإن هذه املقدمات تعني اأن اإ�سرتاتيجية ال�سركات لن يقّي�س لها النجاح ما مل ت�سهم حقيقة 

فـي زيادة القيمة امل�سافة ملختلف اأن�سطتها عن طريق توفري فوائد ملمو�سة توازن النفقات 

املتاأ�سلة فـي اال�ستقالل املفقود من جهة وما مل ت�سهم فـي زيادة قيمة االأ�سهم بالتنويع بطريقة 

ال ي�ستطيع امل�ساهمون تكرارها من جهة اأخرى.

 اجتياز االختبارات االأ�شا�شية 

بكل تاأكيد، لكي نفهم كيف نر�سم اإ�سرتاتيجية اأي ال�سركة، من ال�سروري حتديد ال�سروط 

التي يخلق التنويع مبوجبها حقاً قيمة �سهمية. وميكن تلخي�س هذه ال�سروط فـي اختبارات 

اأ�سا�سية ثالث:

اختبار اجلاذبية. يجب اأن تكون ال�سناعات التي وقع عليها االختيار للتنويع جذابة بنيوياً  1 .

اأو ميكن جعلها كذلك.

اختبار نفقات الدخول. يجب اأال حتّول نفقات الدخول االأرباح امل�ستقبلية اإىل راأ�س مال. 2 .

اختبار االأف�سل. اإما اأن تفوز الوحدة اجلديدة مبيزة تناف�سية من ارتباطها باملوؤ�س�سة اأو  3 .

العك�س.
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املقرتحة  اإ�سرتاتيجياتها  اأن  من  تتاأكد  واأن  بد  ال  ال�سركات  معظم  فاإن  احلال،  وبطبيعة 

�سوف جتتاز بع�ساً من هذه االختبارات. ويجب التنويه، اأن جتاهل اأي من هذه االختبارات قد 

يع�س ال�سركة اإىل نتائج �سلبية مل تكن فـي احل�سبان. كما اأن التنويع ال يخلق قيمة �سهمية ما 

مل يكن لل�سناعات اجلديدة هياكل حمببة تعزز املردود الذي يتجاوز تكاليف راأ�س املال. وما مل 

يكن لل�سناعة مثل املردود، فاإنه ينبغي على ال�سركة اأن تكون قادرة على اإعادة هيكلية ال�سناعة 

ال�سناعة.  مردود  معدل  كثرياً  تتجاوز  مــردودات  اإىل  تف�سي  دائمة  تناف�سية  ميزة  ك�سب  اأو 

ولي�س من �سروط ال�سناعة اأن تكون جّذابة قبل التنويع. ففـي احلقيقة، رمبا ت�ستفيد ال�سركة 

من دخول ال�سوق قبل اأن تظهر للعيان اإمكانياتها بالكامل. عندئذ، بو�سع التنويع تغيري هيكل 

ال�سناعة. وكثرياً ما اكت�سفت اأثناء بحثي �سركات اأّجلت اختبار اجلاذبية الأن لديها اعتقاداً 

باأن ال�سناعة تتنا�سب كثرياً وم�ساريعهم. ولذلك جتاهلت ال�سركات هياكل هزيلة اأ�سا�ساً لبع�س 

ال�سناعات على اأمل اأن توؤدي الراحة التي �سعرت بها اإىل نتائج مب�سرة، وما مل يوّفر التواوؤم 

الكبري مبيزة تناف�سية جوهرية وعلى اأية حال، فاإن مثل هذه الراحة �سوف تتحول اإىل اأمل 

عندما يتمخ�س عن التنويع مردودات هزيلة. 

يكون  اأحياناً  اإذ  املنخف�سة.  الدخول  نفقات  اختبار اجلاذبية هو  وراء  �سائع  اآخر  و�سبب 

ال�سعر  كان  اإذا  حتى  حال،  اأية  وعلى  للبيع.  متلهفاً  املالك  يكون  اأو  داخلي  ممر  للم�سرتي 

منخف�ساً حقيقة فاإن مك�سباً فورياً لن ي�ستطيع اأن يوازن م�سروعاً مري�ساً مر�ساً مزمناً. وجتد 

 – ال�سركة نف�سها ملزمة فـي معظم احلاالت باال�ستثمار ثانية فـي الوحدة امل�ستملكة حديثاً 

على االأقل ال�ستعادة اأ�سول ال�سركة ومتويل راأ�س املال العامل.

هل �شيكون امل�شروع اأكرث جناحًا

ال بد لل�سركة من اأن حتقق ميزة تناف�سية هامة للوحدة اجلديدة، واإال فعلى الوحدة اأن تفعل 

ذلك. وفـي بع�س االأحيان ال تتحقق املزايا للوحدة اجلديدة اإال مّرة واحدة عند موعد الدخول 

حني تقوم ال�سركة االأم باإ�سالح رئي�سي الإ�سرتاتيجيتها اأو بتعيني فريق اإدارة من الطراز االأول. 

مثاًل، يوّلد �سكل اآخر من اأ�سكال التنويع ميزة تناف�سية اإذا ا�ستطاعت الوحدة اجلديدة ت�سويق 

منتجاتها من خالل نظام التوزيع املتطور ل�سقيقاتها من الوحدات االأخرى. وفـي احلالة التي 

ال�سركة  اأ�سباب منطقية لدى  فاإنه ال توجد  للوحدة اجلديدة اال مّرة واحدة،  امليزة  تاأتي  ال 

االأم لالحتفاظ بالوحدة �سمن حمفظتها على املدى الطويل. وحاملا تظهر نتائج التح�سن غري 

املتكرر بو�سوح، فاإن ال�سركة املنّوعة ال تعود ت�سيف قيمة ملوازنة التكاليف احلتمية املفرو�سة 

على الوحدة. ومن االأجدى حينئذ بيع الوحدة وحترير موارد ال�سركة. 

ال يدل )اختبار االأف�سل( باأن اأعمال التنويع التي تقوم بها ال�سركة على �سبيل املخاطرة 

تخلق قيمة �سهمية بحد ذاتها ووحدها. اإن فعل �سيء من اأجل امل�ساهمني مما ي�ستطيعون فعله 
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ال يعد اأ�سا�ساً الإ�سرتاتيجية ال�سركة )كون التنويع الذي يقوم املخاطر لي�س ذا قيمة بحد ذاته 

اإاّل حني تكون ال�سركة �سركة خا�سة وتكون خماطر ال�سركة هي خماطر امل�ساهم(. اإن تنويع 

املخاطر يجب اأن يكون منتجاً ثانوياً من منتجات االإ�سرتاتيجية ولي�س احلافز االأول.

اأكرث ما يتجاهلون – اختبار االأف�سل وال يتعاملون معه بجّدية بل  يتجاهل التنفيذيون – 

اإ�سرتاتيجي دقيق. واأحد االأ�سباب وراء ذلك هو  اأنه حتليل  اإليه  مبنطق خادع، وال ينظرون 

اأكرب حجماً مما  �سركة  اإدارة  واأثناء حماولتهم  ال�سهم.  قوة  ال�سركة وبني  خلطهم بني حجم 

تعودوا تخفى عليهم وظيفتهم احلقيقية. ورمبا حاولوا تربير تعليق اختبار االأف�سل باالإ�سارة 

اإىل الطريقة التي يديرون بها �سيا�سة التنويع. وعن طريق خف�س عدد موظفـي ال�سركة خف�ساً 

كبرياً واإعطاء وحدات امل�ساريع ما يقارب اال�ستقالل الذاتي فاإنهم جتنبوا املزالق. اإن مثل هذا 

التفكري يجانب احلكمة من التنويع والذي يعني خلق قيمة �سهمية ولي�س جتنب تدمريها.

مفاهيم اإ�شرتاتيجية الأي �شركة  

تتقيد  اأن  �سركة  كل  على  ينبغي  التي  املعايري  الناجح  للتنويع  الثالثة  االختبارات  ت�سع 

الكثري  ويفتقر  احلــاالت.  معظم  فـي  يف�سل  التنويع  اأن  لدرجة  �سعب  اأمر  بها  والتقيد  بها، 

من ال�سركات اإىل مفهوم وا�سح لالإ�سرتاتيجية لتوجيه �سيا�سة التنويع اأو متابعة ال يخاطب 

االختبارات. وتف�سل �سركات اأخرى لعدم تطبيقها االإ�سرتاتيجية جيداً.

ولقد �ساعدتني درا�ستي على حتديد اأربعة مفاهيم الإ�سرتاتيجية ال�سركات والتي و�سعت 

مو�سع التطبيق – اإدارة املحافظ اال�ستثمارية، اإعادة البناء التنظيمي، نقل املهارات، وتقا�سم 

فاإن كاًل منها  الدوام،  بنف�سه على  املفاهيم م�ستقاًل  يعد كل من هذه  وبينما ال  الن�ساطات. 

ال�سركة  ويتطلّب من  بوا�سطتها قيمة �سهمية. كما  املوؤ�س�سة  اآلية خمتلفة تخلق  ي�ستند على 

اإدارة وتنظيم نف�سها بطريقة خمتلفة. وال يتطلب املفهومان االأوالن وجود عالقات بني وحدات 

امل�سروع لكن املفهومني االأخريين يعتمدان عليها )انظر اجلدول �س 32(. وبينما اأثبتت املفاهيم 

االأربعة االأخرى جناحها فـي الظروف املنا�سبة، فاإن بع�سها اأكرث مالءمة من االآخر. ورمبا كان 

جتاهل اأي منها اأ�سرع طريق للف�سل.

اإدارة املحافظ اال�شتثمارية

قيمة  اإن�ساء  اإىل  ال�سركة  ت�سعى  اأن  هي  اال�ستثمارية  املحافظ  وحدات  اإ�سرتاتيجية  اإن 

�سهمية بطرق عديدة. فهي ت�ستخدم خربتها ومواردها التحليلية لتحديد االأف�سل من ال�سركات 

املر�سحة لال�ستمالك والتي ال ي�ستطيع امل�ساهم حتديدها مبفرده. وتوّفر ال�سركة راأ�س املال 

االإدارية  املهارات  وتوّفر  االأمــوال.  على جمع  االأم  ال�سركة  قدرة  تعك�س  مف�ّسلة  �سروط  فـي 

اأن  دون  عال  م�ستوى  على  وتدريباً  مراجعة  توفر  فاإنها  واأخــرياً،  النظام.  وتنّفذ  االحرتافية 

تعيقها احلكمة التقليدية اأو االرتباطات العاطفية بامل�سروع.
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وي�ستند منطق مفهوم اإدارة املحافظ اال�ستثمارية على عدٍد من االفرتا�سات الهامة. اإذا 

فينبغي  الدخول،  تكاليف  اختبار  جاذبية  مطالب  بتلبية  تق�سي  للتنويع  ال�سركة  كانت خطة 

تكون  اأن  بالفعل  وينبغي  هابطة.  قيمة  ذات  ولكن  منا�سبة  تكون  �سركات  على  العثور  عليها 

ال�سركات امل�ستملَكة هابطة القيمة الأن ال�سركة االأم ال تفعل الكثري من اأجل الوحدة اجلديدة 

بعد ا�ستمالكها. ولتلبية �سروط اختبار االأف�سل، فاإن الفوائد التي ينبغي على ال�سركة توفريها 

يجب اأن تعطي ميزة تناف�سية هامة اإىل الوحدات امل�ستملَكة. ان اأ�سلوب العمل فـي وحدات 

امل�ساريع امل�ستقلة ذاتياً اإىل حد كبري يجب اأن يطّور اإ�سرتاتيجيات �سليمة واأن يحفز املدراء 

على حّد �سواء.

اال�ستثمارية  املحافظ  اإدارة  فيها  كانت  التي  االأيام  تلك  البلدان  فـي معظم  انق�ست  لقد 

مفهوماً فعاالً. ففـي وجه اأ�سواق راأ�س املال مّطردة النمو تظهر ال�سركات اجلذابة ذات االإدارات 

ا�ستمالكية جيدة.  اأ�سهم  اأف�سل االأموال على �سكل  الكمبيوتر فتجذب  الكفوؤة على �سا�سات 

اأن جمرد االإ�سهام براأ�س املال ال يعد اإ�سهاماً كبرياً؛ فاالإ�سرتاتيجية ال�سليمة ال جتد عناًء فـي 

ّم حُت�سن اإليها.
ُ
متويلها، وال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة حجماً لي�ست بحاجة اإىل �سركة اأ

 لقد تاآكلت مزايا اأخرى اأي�ساً؛ فال�سركات الكبرية مل تعد تنّقب فـي ال�سوق عن مهارات 

املدراء  بو�سع  لي�س  اأنه  املراقبني  من  متزايد  عدد  يعتقد  احلقيقة،  ففـي  احرتافية؛  اإداريــة 

بال�سرورة اإدارة اأي �سيء فـي غياب املعرفة اخلا�سة بال�سناعة وغياب اخلربة. وتعتمد خربة 

باملثل  وهذا راأي حمايد –  اأخرى مفرت�سة من مزايا مفاهيم اإدارة املحافظ اال�ستثمارية – 

على اأ�سا�س غري متني الأن القيمة امل�سافة للمراجعة وحدها اأمر م�سكوك فيه فـي املحافظ 

اال�ستثمارية لل�سركات اجليدة.

اإذ يزيد  اأمر م�سكوك فيه.  اأي�ساً  ذاتياً هو  اأن مزية منح وحدات امل�سروع ا�ستقالالً  كما 

البع�س من خالل  بينها ب�سكل متزايد، وتنجذب نحو بع�سها  ارتباط وحدات امل�سروع فيما 

التكنولوجيا احلديثة، وقنوات التوزيع الوا�سعة، وتبادل التعليمات، مما يو�سع قنوات التوزيع 

تقليل  �ساأنه  من  حدة  على  كاًل  الوحدات  اإ�سرتاتيجيات  و�سع  اإن  الداخلية.  القوانني  ويغري 

اأهمية اأداء الوحدات. وال�سركات – فـي عينات درا�ستي – التي جنحت فـي التنويع قد اأدركت 

قيمة العالقات الداخلية فيما بينها وفهمت اأن االإح�سا�س القوي بهّوية ال�سركة له نف�س اأهمية 

االلتزام القوي بالنتائج املالية املحدودة لوحدات امل�سروع.

غري اأن الذي هزم حتى اأف�سل مدراء املحافظ اال�ستثمارية، فـي نهاية املطاف، هو الطبيعة 

املعقدة ملهمة االإدارة. اإذ يحتاج مدراء املحافظ اال�ستثمارية عندما يكرب حجم ال�سركة اإىل 

االأخطاء حني  بارتكاب  ال�سركة  وتبداأ  النمو.  على  احلفاظ  ملجرد  ال�سفقات  من  اأكرب  عدد 

ت�سرف على ع�سرات اأو حتى مئات الوحدات املتباينة وحتت �سل�سة من ال�سغوط. وفـي نف�س 

الوقت، تاأخذ التكاليف احلتمية لكون الوحدة جزءاً من �سركة منّوعة ا�ستحقاقاتها وينحدر 
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اأداء الوحدة ويهبط العائد من اال�ستثمار. وفـي نهاية املطاف، يُعنّيُ فريٌق جديد لالإدارة ويبداأ 

بعمليات البيع للوحدة بكاملها ويعيد ال�سركة اإىل م�ساريعها االأوىل.  

 ، االأموال غري متطورة  روؤو�س  واأ�سواق  الكبرية قليلة،  النامية فال�سركات  الدول  اأما فـي 

واالإدارة املحرتفة نادرة، غري اأن اإدارة املحافظ اال�ستثمارية ناجحة. غري اأن هذا النموذج ال 

اأية حال، فاالأ�سواء ت�سلّط هذه  ي�سلح الإ�سرتاتيجية ال�سركات فـي االقت�ساد املتقدم. وعلى 

االأيام على هذا االأ�سلوب فـي اململكة حيث ت�سانده حتى االآن �سوق مالية ن�سطة حالياً ومولعة 

باالأحداث اجلديدة. غري اأن هذا احلما�س �سوف يقّل – ويجب اأن يقّل – اإذ ال �سبيل الإدارة 

املحافظ اال�ستثمارية اأن ت�سرّي اإ�سرتاتيجية ال�سركات.

كيف يتم اختيار االإ�شرتاتيجية على م�شتوى املنظمة

وا�ست�ساريني  اأكادمييني  قبل  من  قدمت  اإ�سرتاتيجية  الختبار  نظرية  مناذج  عدة  توجد 

يعملون فـي بيوت اخلربة واملعلومات ومن اأهم هذه النماذج:

منوذج اأن�شوف الإ�شرتاتيجيات ال�شوق – املنتج

ميثل هذا النموذج م�سفوفة رباعية من املنتج – ال�سوق لتقدمي اأربعة اإ�سرتاتيجيات هي:

تطبق هذه االإ�سرتاتيجية عندما يكون هدف االإدارة تركيز  اإ�سرتاتيجية اخرتاق ال�سوق: . 1

اأن�سطتها على زيادة ح�سة املنظمة فـي ال�سوق من خالل تعزيز موقع املنتجات احلالية 

فـي نف�س االأ�سواق.

اإىل  احلالية  املنتجات  دفع  عند  االإ�سرتاتيجية  هذه  تطبق  ال�سوق: . 2 تنمية  اإ�سرتاتيجية 

االأ�سواق اجلديدة وتركيز االأن�سطة على الفر�س املتاحة فـي ال�سوق واأو�ساع املناف�سني 

تقدمي منتجات جديدة اإىل االأ�سواق احلالية ويكون الرتكيز على  اإ�سرتاتيجية تنمية املنتج: . 3

تطوير وحت�سني مزيج املنتج

اأ�سواق  فـي  والدخول  جديدة  منتجات  تقدمي  على  االإ�سرتاتيجية  هذه  ت�ستند  التنويع: . 4

جديدة وتاأخذ هذه االإ�سرتاتيجية عند التطبيق ثالثة اأ�سكال هي التنوع االأفقي والعمودي 

املختلط.

النوع  بنف�س  اأعمال  ن�ساط  على  بال�سيطرة  ال�سركة  تقوم  عندما  يح�سل  االأفقي:  التنويع   -

وذو عالقة مبا�سرة بالتكنولوجيا امل�ستخدمة، مبعنى تطوير ن�ساط املنظمة لي�سمل اأن�سطة 

جديدة مكملة لن�ساط املنظمة

- التكامل العمودي: ي�سمل التكامل االأمامي والتكامل اخللفـي ويعني ال�سيطرة على عنا�سر 

اخللفـي  اأمــا  باملوزعني  يتعلق  فاالأمامي  االإنتاجي  النظام  فـي  واملــدخــالت  املخرجات 

باملوردين.
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- التنويع املختلط: الدخول فـي اأن�سطة جديدة خمتلفة متاما عن منتجات وخدمات املنظمة. 

ومن االأمثلة على ذلك ل�سركة هان�سون التي متثل حقيبة من االأن�سطة املتنوعة هي )ا�ستخراج 

الفحم – ال�سناعات الكيماوية – منتجات طبية – منتجات التبغ – توزيع الغاز(.

اأما اأدوات تنفيذ االإ�سرتاتيجية ال�ساملة، فتعتمد على عدة اأ�ساليب مثل: االندماج واأ�سكال 

ال�سراكة والتعاقد، وهو ما نالحظه منذ ال�سبعينيات زيادة حاالت االندماج واحليازة كاأداتني 

اأ�سا�سيتني معتمدتني فـي تعميق التوجه االإ�سرتاتيجي ال�سامل فـي اأن�سطة اأعمال ال�سركات 

اإ�سرتاتيجية التمركز املحلي، والتي  ، بينما تركز بع�س ال�سركات على 
)23(

املتعددة اجلن�سيات

االقت�سادي  البعد  ذات  البيئية  املحددات  جمموع  مع  التكيف  نحو  املوؤ�س�سة  توجه  تعك�س 

وال�سيا�سي التي تعيق التو�سع الطبيعي لن�ساط بع�س املوؤ�س�سات فـي خمتلف مواقع االأ�سواق 

العاملية. وت�سطر مثل هذه املوؤ�س�سات فـي مثل هذه الظروف اإىل اتخاذ قرارات تخ�س الدخول 

واالأ�سكال املنا�سبة لتحقيقه، حيث تلجاأ اإىل اإتباع اإ�سرتاتيجية التمركز حول االأ�سواق امل�ستهدفة 

اإىل كثري من اهتمامات وتوجهات  ال�سائدة فيها، وم�ستجيبة فـي ذلك  متكيفة مع الظروف 

حكومات الدول امل�سيفة.

االإ�شرتاتيجية ح�شب

P. Kotler 

االإ�شرتاتيجية ح�شب

 Porter  
االإ�شرتاتيجية ال�شاملة

  لقد حدد ثالثة عوامل اأ�سا�سية 

وا�سعة  ــة  ــي ــان ــك اإم فــيــهــا  راأى 

حل�سول عملية التكيف وحتقيق 

االأهــداف. فاملوؤ�س�سة تكون فـي 

مــن حتقيق  قريبة  قــوي  مــركــز 

اأهدافها، متكيفة مع بيئتها:

كبريا  حجمها  كــان  مــا  •اإذا  	
اأو  متوقعها  واإ�سرتاتيجية 

متركزها وا�سحة ومرنة،

ال�سوق  حــجــم  كـــان  ــا  م •اإذا  	
ومعدل  وا�سعا  املتعامل معها 

النمو فيها كبريا،

•اإذا ما كانت قادرة على اإدماج  	
احل�سن  الــتــ�ــســيــري  مـــبـــادئ 

والفعال.

التموقع،  اإ�سرتاتيجية  تتحقق 

اأو التمركز فـي اأ�سواق تناف�سية 

نظر عن  وجهة  ح�سب  عاملية، 

اإ�سرتاتيجية  اإجــــراءات  طريق 

ثالثة:

فـي  الــــ�ــــســــادرة  •احــــتــــالل  	
اعتمادا  التكاليف،  تخفي�س 

و�سيا�سات  اأ�ــســالــيــب  عــلــى 

اقـــتـــ�ـــســـاديـــات ووفـــــــورات 

احلجم،

•التمييز فـي املنتجات اعتمادا  	
على مهام البحث والتطوير،

ال�سوق  تق�سيم  على  •الرتكيز  	
واالهتمام  مقاطعات،  اإىل 

بخدمة اأن�سب املواقع منها.

   تكون �ساحلة فـي حالتني:

ا�ستهدفت  اإذا  مـــا  •حــالــة  	
العاملية  االأ�ــســواق  املوؤ�س�سة 

ـــع، حيث  ـــس ــطــاق وا� عــلــى ن

اللجوء  ذلــك  فـي  ي�ساعدها 

اإ�سرتاتيجيني  اإجــراءيــن  اإىل 

اأ�سا�سيتني، احتالل ال�سدارة 

على  التكاليف  تخفي�س  فـي 

القدرة  وبلوغ  دويل،  م�ستوى 

على متييز املنتجات عامليا.

ا�ستهدفت  اإذا  مـــا  •حــالــة  	
حمدودة  اأ�ــســواقــا  املوؤ�س�سة 

من جمموع االأ�سواق العاملية، 

اإجراء  اإىل  اللجوء  يتم  حيث 

وهو  اأ�سا�سي  اإ�سرتاتيجي 

اإىل  العاملية  ال�سوق  تق�سيم 

مــقــاطــعــات، والــتــمــوقــع فـي 

املقاطعة املنا�سبة.
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اإتباع هذا االأ�سلوب اأو ذاك من االإ�سرتاتيجيات، يتطلب من ال�سركات جت�سيد  لذا، فاإن 

مفهوم احلوكمة من خالل اإجراء بع�س الت�سريعات واللوائح الداخلية املنظمة لعملها، وتغيري 

اإ�سرتاتيجيات االإدارة حتى تتمكن من تاأ�سي�س اإطار موؤ�س�سي منا�سب حتقق من خالله:

العدالة وال�سفافية فـي معامالت ال�سركات وحق امل�ساءلة ملواجهة الف�ساد. 1 -

حماية امل�ساهمني وتعظيم العائد وتبنى معايري ال�سفافية ملنع حدوث االأزمات االقت�سادية. 2 -

تكوين هياكل اإدارية ميكن معها حما�سبة االإدارة اأمام امل�ساهمني. 3 -

�سمان مراجعة االأداء املايل وح�سن ا�ستخدام اأموال ال�سركة من خالل تكامل نظم املحا�سبة  4 -

واملراجعة.

تطوير االإ�سرتاتيجيات وزيادة كفاءة االأداء. 5 -

االإ�سراف على امل�سئولية االجتماعية لل�سركة فـي �سوء قواعد احلوكمة الر�سيدة. 6 -

هذا وقد اأ�سبحت درجة التزام ال�سركات بتطبيق مبادئ احلوكمة اأحد املعايري االأ�سا�سية 

التي ي�سعها امل�ستثمرون فـي اعتبارهم عند القيام باتخاذ قرارات اال�ستثمار، خا�سة فـي ظل 

االقت�ساد املعرفـي اجلديد، حيث ت�ستد املناف�سة.

وهناك جمموعة من العنا�سر االأ�سا�سية التي يجب توافرها لدعم التطبيق ال�سليم للحوكمة 

داخل ال�سركات وهي: 

و�سع االأهداف االإ�سرتاتيجية وجمموعة املبادئ والقيم بو�سوح. 1 .

حيث يجب اأن ي�سمن جمل�س االإدارة قيام االإدارة العليا بتنفيذ �سيا�سات من �ساأنها منع اأو 

تقييد املمار�سات والعالقات التي ت�سعف من كفاءة التطبيق، وذلك من خالل اإ�سرتاتيجيات 

وا�سحة لتوجيه واإدارة الن�ساط ملنع الف�ساد وحتقيق االأهداف.

�سمان كفاءة اأع�ساء جمل�س االإدارة واإدراكهم لدورهم فـي عملية احلوكمة. 2 .

وذلك عن طريق توفري املعلومات ب�سفة دائمة ودعم اال�ستقاللية واملو�سوعية لدى االأع�ساء 

حتى ميكن تطوير اخلطط لتفادى االنحرافات و�سوء التطبيق.

حتديد امل�سئوليات ونطاقها داخل ال�سركة. 3 .

وذلك يو�سح هيكل تنظيمي وا�سح يحتوي على الواجبات وامل�سئوليات ملختلف امل�ستويات 

الوظيفية داخل ال�سركة.

باالإ�سافة اإىل ذلك، اأن تطبيق حوكمة ال�سركات من �ساأنه حماربة الف�ساد والعمل على مزيد 

من فر�س اال�ستثمار والتنمية االقت�سادية، حيث اإنها ال تعني فقط جمرد احرتام جمموعة من 

املبادئ وتف�سريها تف�سرياً �سيقاً وحرفياً، اإمنا هي ثقافة واأ�سلوب ل�سبط العالقة بني املالك 

واملديرين واملتعاملني مع ال�سركة.
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حماور الربط بني االقت�شاد املعرفـي وحوكمة ال�شركات

ذلك  وجاء  االقت�ساديات،  تطور  فـي  امل�ستخدمة  الرئي�سية  القوة  املعرفة  ارتقاء  اأ�سبح 

امتداداً لتطور طبيعة القوة الرئي�سية امل�ستخدمة فـي االإنتاج، وبالتايل فاإن املعرفة ت�سبح دون 

جدوى اقت�سادية ما مل ت�ستخدم فـي اإطار اإ�سرتاتيجي بحق التوظيف وا�ستغالل الفر�س ومن 

هنا ياأتي دور االبتكار ك�سكل رئي�سي لال�ستخدام االإ�سرتاتيجي للمعرفة.

وبالتايل، فاإن االأمر يتطلب التعرف على ا�سباب االرتقاء فـي ظل االقت�ساد املعرفـي مع 

�سرورة تطبيق ا�سلوب احلوكمة وااللتزام بقواعدها لتاأمني وحت�سني املناخ اال�ستثماري لتحفيز 

بالرقابة  الثقة  من  عالية  درجة  توفري  مع  املالية  االأ�سواق  فـي  اأموالهم  �سخ  على  املدخرين 

وال�سيطرة على املعامالت.

وياأتي ذلك من خالل عدة حماور للربط بني االقت�ساد املعرفـي وحوكمة ال�سركات والتي 

تتمثل فـي: -

�سرورة و�سع االإ�سرتاتيجيات فـي �سوء ما تتطلبه ظروف العمل امل�ستقبلية نظراً للتغري  1 -

االقت�سادي ال�سريع.

البناء  فـي  التغري  �سرعة  ظل  فـي  االقت�سادية  التنمية  عملية  الإحــداث  االبتكار  ت�سجيع  2 -

املعرفـي و�سرعة التطبيق، واإنتاج املعرفة دون االكتفاء بالنقل لها فقط.

وبالتايل  االأداء  كفاءة  لتح�سني  البريوقراطي  االأداء  وحماربة  املوؤ�س�سي  البناء  اإ�سالح  3 -

انعكا�سه اإيجابياً على االإ�سرتاتيجيات االقت�سادية.

التطور  مع  يتفق  مبا  للف�ساد  م�سادة  عنا�سر  ت�سبح  حتى  احلوكمة  لتنفيذ  اآليات  و�سع  4 -

ال�سريع واملتالحق للمعرفة االقت�سادية وات�ساع قاعدة البناء واملعرفة.

مراعاة اأثر الثورة املعرفية على االأو�ساع االقت�سادية وال�سيا�سية والثقافية وكذلك البيئة  5 -

الداخلية واخلارجية لتحديد و�سعية وتطورات ال�سلوك االإ�سرتاتيجي لوحدة العمل، مع 

مراعاة النزاهة والعدالة لتحقيق امليزة التناف�سية وذلك من خالل حتمل امل�سئولية وقبول 

املحا�سبة وال�سفافية.

اإن اتباع احلوكمة فـي ال�سركات ي�ساهم فـي حتقيق االقت�ساد املعرفـي حيث اأن املمار�سات 

اجليدة فـي االإدارة والرتكيز على القيم توؤدى اإىل حتقيق االأرباح املالية امل�ستمرة. وبالتايل 

حت�سني العالقة مع اأ�سحاب امل�سلحة.

لذا، فاإن حتقيق الربط بني االقت�ساد املعرفـي وحوكمة ال�سركات البد اأن يتحقق من خالل 

اآليات ت�ساعد على التو�سيل اجليد وتفادى املمار�سات اخلاطئة حفاظاً على �سالمة القوائم 

املالية وم�سداقيتها وحتقيق النتائج االقت�سادية املرجوة.
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�شاد�شًا ــ متطلبات التوافق بني اإ�شرتاتيجيات ال�شركات 

ومنظومة االقت�شاد املعرفـي

وكبرية  وا�سحة  اآثــار  له  املن�سرمني،  العقدين  فـي  املعرفـي  لالقت�ساد  املذهل  النمو  اإن 

على جميع جوانب احلياة، وخا�سة فـي االعمال املالية والتجارية، هذا التطور اأ�سبح حمفز 

اإ�سرتاتيجي للقيام بكافة االأعمال ب�سكل جديد. وعالوة على ذلك، اأ�سبحت اأنظمة االقت�ساد 

اأجزائه،  فـي جميع  اأ�سا�سياً  العمل، وا�سبحت جزءاً  تنفيذ  فـي  تلعب دوراً جوهرياً  املعرفـي 

االإلكرتونية  والتجارة  املالية  واملعامالت  االنرتنت  مثل:  املعلومات  تكنولوجيا  اأجربت  حيث 

العديد من ال�سركات مراجعة اإ�سرتاتيجياتها واعتماد فل�سلفة التوافق بينهم لتعزيز مكانتها 

بني املناف�سني، وحتقيق اأهداف ال�سركة، واال�ستفادة الكاملة من اال�ستثمار فـي التكنولوجيا. 

اإ�سرتاتيجيات  بني  التوافق  مو�سوع  اأن  ال�سابقة،  الدرا�سات  من  العديد  اأكدت  وبالتايل، 
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ال�سركات ومنظومة االقت�ساد املعرفـي هو مو�سوع فـي غاية االأهمية، ويعترب واحداً من اأهم 

التوافق هي  فاإن عملية  وبالتايل،  واالأعمال.  املال  اهتمامات قطاع  ت�سغل  التي  املو�سوعات 

عملية م�ستمرة ومعقدة وت�ستغرق وقت للتطور وحتتاج اىل بذل اجلهد للحفاظ عليها. 

اإن التحّول املطلوب من قبل منظمات االأعمال والكيانات االقت�سادية لالنتقال من ن�ساط 

الفكري  وباالأخ�س  الب�سري،  املال  الراأ�س  على  يعتمد  مادي  غري  ن�ساط  اإىل  مادي  تقليدي 

كل  يُكمل  �سقني  ذات  اإ�سرتاتيجية  تبني  يقت�سي  لن�ساطها،  كاأ�سا�س  املعرفة  تبني  فـي  ي�سهم 

منهما االآخر من خالل زيادة م�سادر اإنتاج ونقل املعرفة فـي املدى الطويل من خالل التعليم، 

اآخر، يتطلب ذلك  اأخرى. ومبعنى  والتدريب والتطوير من جهة، وتطور تكنولوجي من جهة 

�سرطان اأ�سا�سيان، هما: اإقامة بنى حتتية تكنولوجية واال�ستثمار فـي الراأ�س املال الب�سري. 

وتظهر اح�سائيات العمل فـي الدول املتطورة، وحتى النامية زيادة فـي عدد العمال املوؤهلني، 

وترتكز الزيادة اأكرث فـي املهن العلمية والتقنية، مما اأدى اإىل بروز تق�سيم للمهن على ح�سب 

 .
)24(

املوؤهالت 

ومن  االقت�سادي.  للنمو  اأ�سا�سي  كمحرك  املعرفة  اإىل  املعرفـي  االقت�ساد  وي�ستند  كما 

الطبيعي اأن تكون �سروط اإقامة عملية تنموية اأ�سا�سها املعرفة، تقت�سي قوة عاملة متعلمة، 

وبُنية حتتية حديثة، ونظام ابتكاري فّعال، ونظام موؤ�س�سي حمّفز على االبتكار الناجح، ون�سر 

.
)25(

وا�ستخدام املعرفة احلالية

واإذا ما اأ�ستعر�سنا، ب�سكل موجز، عن االإ�سرتاتيجية التي تف�سي اإىل تبواأ املنظمات موقع 

التمّيز والّريادة، فاإن ذلك يتطلب و�سع اإ�سرتاتيجية تناف�سية ت�سهم فـي خلق مزايا تناف�سية 

فـي امل�ستقبل ب�سكل اأ�سرع، وتعطي قيمة م�سافة فريدة مقارنة باملناف�سني االآخرين بدالً من 

حماكاة وتقليد االآخرين. وبالطبع، هذه االإ�سرتاتيجية تتطلب النهو�س بواقع املوارد الب�سرية 

لدى املنظمة اأوالً، والتي بدورها �ست�سهم فـي اإنتاج ونقل املعرفة مبزايا مبتكرة واإبداعية متثل 

االأ�سا�س ملنتجات وخدمات املنظمة.

حتديد  بهدف  واخلارجية  الداخلية  للبيئة  حتليل  من  ن�ساطها  فـي  منظمة  اأي  وتنطلق 

على  تعمل  ثم  ومن  والتهديدات(،  والفر�س  وال�سعف،  القوة  )نقاط  االإ�سرتاتيجية  العوامل 

�سياغة االإ�سرتاتيجية مبا ميكنها من اإدارة هذه الفر�س والتهديدات ب�سكل فعال حيث تعمل 

على حتديد الر�سالة واالأهداف االإ�سرتاتيجية، ثم حتدد كيف �ستنجز هذه االأهداف من خالل 

و�سعها لالإ�سرتاتيجيات التالية:

االأعمال التي �ستعمل بها املنظمة؟ االإ�سرتاتيجية الكلية: ما هي جمموعة 	 
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حت�سني املركز التناف�سي للمنظمة بخ�سو�س  اإ�سرتاتيجيات وحدات االأعمال: كيف ميكن 	 

�سوقي  اأو قطاع  ال�سناعية  البيئة  فـي  وتقدمها  الوحدة  تنتجها  التي  اأو اخلدمات  ال�سلع 

حمدد؟

وظيفـي  االإ�سرتاتيجيات الوظيفية: كيف ميكن تعظيم اإنتاجية املوارد املتاحة �سمن كل جمل 	 

لتحقيق اأهداف الوحدة االإدارية واملنظمة؟

والتناف�سية خالل  الريادة  اإىل  اأي  املعرفـي،  االقت�ساد  اإىل  التحول  اإ�سرتاتيجية  وتتحدد 

ثالث مكونات اأ�سا�سية:

املوقع،  اإ�سرتاتيجية  التوزيع،  اإ�سرتاتيجية  املنتج،  اإ�سرتاتيجية  وت�سمل  التناف�س:. 1  طريقة 

اإ�سرتاتيجية الت�سنيع ...

جمال التناف�س:. 2 وتت�سمن اختيار ميدان التناف�س، االأ�سواق واملناف�سني.

اأ�سا�س التناف�س:. 3 وي�سمل االأ�سول واملهارات املتوفرة لدى ال�سركة والتي تعترب اأ�سا�س امليزة 

التناف�سية املتوا�سلة واالأداء فـي االأجل الطويل.

:
)26(

روؤية اإ�سرتاتيجية لراأ�س املال الفكري ودوره فـي حتقيق امليزة التناف�سية

فقد اأ�سبح من الواجب على كل منظمة حتقيق  اأنه فـي ظل تزايد املناف�سة بني املنظمات، 	 

مزايا تناف�سية وعنا�سر تفُوق على مناف�سيها، ويتحقق ذلك باتباعها اإ�سرتاتيجيات تهدف 

اإىل تقدمي منتج غري قابل للتقليد من قبل املناف�سني.

عامة، ومتيز  اإن راأ�س املال الفكري هو الركيزة االأ�سا�سية لبناء التقدم االقت�سادي ب�سفة 	 

املنظمات ب�سفة خا�سة.

اأ�شا�س التناف�س

االأ�شول 

املهارات

ميزة 

تناف�شية متوا�شلة

الطريقة التي تناف�س بها:

اإ�شرتاتيجية املنتج

اإ�شرتاتيجية املوقع 

اإ�شرتاتيجية الت�شعري

اإ�شرتاتيجيات اأخرى

اأين تناف�س؟

اختيار ال�شوق

اختيار املناف�س
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على ما متتلكه من راأ�س مال فكري، والذي يتمثل فـي  اأن القيمة احلقيقية للمنظمات تعتمد 	 

خمزون املعرفة لدى العاملني والتي ميكن حتويلها اإىل قيمة.

لتحقيق  اإن القرارات املتعلقة براأ�س املال الفكري هي قرارات اإ�سرتاتيجية باعتبارها و�سيلة 	 

اأهداف املنظمة.

معرفة  من  متتلكه  ما  هو  احلالية  للمنظمات 	  التناف�سية  امليزة  لتحقيق  م�سدر  اأهــم  اإن 

ومهارات ذهنية حتقق لها التفوق على املناف�سني.

الفكري مبتغرياته اخلم�سة ال  املال  براأ�س  اأن االهتمام 	  اإىل  امليدانية فت�سري  النتيجة  اأما 

يحظى باالهتمام الكافـي، حيث اإنه مل يرتق لدرجة االهتمام املتقدمة، نظراً لوقوع ثالثة 

من املتغريات فـي الفئة املتو�سطة وهي )اال�ستقطاب، والتن�سيط، واملحافظة على راأ�س املال 

الفكري(، ووقوع باقي املتغريات وهي )ال�سناعة، واالهتمام بالعمالء( فـي الفئة العالية، 

وهو ما انعك�س على جعل امليزة التناف�سية تقع فـي امل�ستويات العليا.

التن�سيط، واملحافظة، واالهتمام( متيزت بانها  اأو�سحت النتائج اأن اأبعاد راأ�س املال الفكري )	 

ذات تاأثري اإيجابي فـي حتقيق امليزة التناف�سية لدى ال�سركة حمل الدرا�سة، فـي حني مل 

تظهر هذه العالقة االإيجابية فـي بعدي )اال�ستقطاب وال�سناعة(

كما اأن عملية التوافق فـي اإ�شرتاتيجيات ال�شركات مع منظومة االقت�شاد املعرفـي ي�شتجلب 

من ورائها العديد من املكا�شب، لعل اأهمها ما يو�شحه ال�شكل التايل:

تعزيز القدرة 

التناف�شية للموؤ�ش�شة

تخفي�س احلوادث

زيادة االإنتاجية 

واحل�سة ال�سوقية

تخفي�س �سكاوى الزبائن

 حت�سني االت�سال

والتعاون

تخفي�س التكاليف زيادة االبتكارات

زيادة ر�سا الزبائن
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ولتحقيق املزايا ملنظمات االأعمال والكيانات االقت�سادية، فالبد عند و�سع االإ�سرتاتيجيات 

اأن يتم االأخذ بعني االعتبار عاملني اأ�سا�سيني هما: اأوالً، االأهداف التي تتم �سياغتها، وثانياً، 

االأخذ  باأن عدم  التاأكيد،  مع  املوؤ�س�سات.  تلك  وبرامج  اأن�سطة  فيها  �ستنفذ  التي  العمل  بيئة 

االأداء، مما يعني تدريجياً خروج هذه  اإىل ف�سل  اأدنى �سك،  العاملني �سيوؤديان، دون  بهذين 

املوؤ�س�سات من ال�سوق.
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اخلامتة

ومن خالل ما تقدم، ن�ستخل�س، اأن راأ�س املال الفكري هو املفتاح الرئي�سي املحدد للتنمية 

مبفهومها الوا�سع وال�سامل الذي يتمثل فـي تو�سيع خيارات الب�سر. كما اأن راأ�س املال الفكري 

ميثل املورد االأ�سا�سي املرتبط باملعرفة، ويعد دالة اأ�سا�سية فـي خلق القيمة امل�سافة فـي ظل 

اقت�ساديات املعرفة، ويعد، فـي الوقت ذاته، اأحد اأهم عوامل االإنتاج التي تدعم مركز الريادة 

ومنظمات  الدول  تُبني  ولذلك  املختلفة.  االقت�سادية  والكيانات  االأعمال  ملنظمات  والتناف�سية 

االأعمال والكيانات االقت�سادية فـي الدول املتقدمة وال�ساعدة خططها التنموية على اأ�سا�س اإنتاج 

وا�ستخدام املعرفة، وتر�سم �سيا�ساتها واإ�سرتاتيجياتها على نحو يُح�سن من و�سعها التناف�سي، 

اأو فقري، حيث يتحدد  ففـي النمط االقت�سادي العاملي اجلديد، ال يوجد ما يُعرف ببلد غني 

و�سع كل دولة اأو موؤ�س�سة فـي الن�ساط االقت�سادي وفقاً لكمية ونوعية املعارف التي متتلكها، 

وهذه الرثوة تنتجها فقط املوارد الب�سرية الكفوؤة. وبالتايل، من ال�سرورة مبكان االهتمام بهذا 

املورد، الذي يعترب م�سدر اإبداع وابتكار وجتديد، وعامل اندماج فـي اقت�ساد املعرفة.

وعلى هذا االأ�سا�س، ميكن اعتبار اأن اقت�ساد املعرفة اأعاد النظر فـي الكيفية التي تعمل 

بها املوؤ�س�سات من خالل تبني اأ�ساليب جديدة و�سياغة مبادئ واأنظمة عمل تواكب التغريات 

التي طراأت على عامل االقت�ساد واملال واالأعمال، ومبا اأن املعرفة هي مزيج من التعلم واخلربة 

املرتاكمة، وتعتمد على الفهم واالإدراك الب�سري، فاأن جمرد وجود معلومات م�ستتة فـي عدة 

اأن  باعتبار  عام،  ب�سكل  واالقت�ساد  واالأعمال  املال  لقطاع  اإ�سافة حقيقية  ي�سكل  ال  م�سادر 

املعلومات والبيانات املجردة ال تكون ذات مغزى ما مل يتم حتليلها وو�سعها فـي اإطار مفهوم، 

وحينها فقط ت�سبح املعرفة ذات قيمة الأنها بهذه ال�سفة ميكن اأن تتحول اإىل �سلع وخدمات 

تعود بالنفع على املجتمع، كما يكون العمالء على ا�ستعداد لدفع مقابل للح�سول عليها، ومن 

اأجل ذلك ُولد حقل جديد فـي االإدارة احلديثة، وهو اإدارة املعرفة.

من هنا، تقف منظمات االأعمال والكيانات االقت�سادية العربية فـي الوقت الراهن على 

مفرتق الطرق: 

•اإما اأن تتكيف مع ما يحدث من تغريات عاملية وتندمج فـي عامل املال واالأعمال احلديث.  	

•واإما اأن تبقى بعيدة عن كل ذلك، وبالتايل تهم�س. 	

اأي مبعنى اآخر، يجب على هذه املنظمات والكيانات االقت�سادية العربية، اأن تتعلم كيف 
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تتعامل مع التحديات واملتغريات اجلذرية التي ي�سهدها االقت�ساد العاملي، وخا�سة القدرة على 

اأن ت�ستجيب  التعامل فـي بيئة عاملية ذات تناف�سية عالية. لذلك يتعني على هذه املنظمات 

لهذه التغريات املحيطة بها بروؤية اإ�سرتاتيجية وا�سحة تاأخذ بعني االعتبار خ�سو�سية البيئة 

املحلية، اإ�سرتاتيجية متكنها من اكت�ساف اأهمية الفر�س وجتنب التهديدات لتتمكن من البقاء 

وحتقق النمو فـي هذه االأ�سواق.

وفـي هذا ال�سياق، يجب على املنظمات احلديثة اأن تدرك اأن االإبداع ميدها بتفوق تناف�سي 

فـي مواجهة امل�سروعات املناف�سة �سواء اأكان على امل�ستوى العاملي اأو املحلي، ومل تعد املناف�سة 

اأ�سا�س خف�س الكلفة وح�سب، فال�سوق يتطلب اجلودة، وكذلك اجلودة واملرونة  ممكنة على 

النجاح فـي حتقيق ذلك هو االبتكار، وت�سح هذه املالحظة على  الطلب، ومفتاح  تلبية  فـي 

التكنولوجيا، حيث اأن التغيري التكنولوجي املعا�سر يوؤدي فـي ظله املنظمات احلديثة دوراً رائداً 

من خالل تعزيز االبتكار. ومنه برزت فكرة االهتمام براأ�س املال املعرفـي واملوجودات املعرفية، 

وعلى راأ�سها راأ�س املال الب�سري، والتعلم التنظيمي وامللكية الفكرية ودورها فـي حتقيق امليزة 

اإن املزايا التناف�سية  التناف�سية. فاالإن�سان هو �سر التفوق والتقدم وفـي جميع املجاالت، بل 

للعن�سر الب�سري قد تكون كافية لتمييز اأي م�سروع عن اآخر. واعتماداً على ما تو�سلت اإليه 

الدرا�سة من نتائج، ميكن اإيجاز بع�س التو�سيات التي نراها مهمة لتحقيق االأهداف املرجّوة 

من التوافق بني اإ�سرتاتيجيات ال�سركات مع منظومة االقت�ساد املعرفـي على النحو التايل:

	 اعتماد اإ�سرتاتيجيات عمل لل�سركات تركز على عملية االنتقال التدريجي لعمل املنظمات 
من ن�ساطها التقليدي احلايل اإىل ن�ساط يعتمد فـي االأ�سا�س على البعد املعرفني من خالل 

الرتكيز على االإبداع واالبتكار فـي عملية اإجناز االأن�سطة واملهام املوكلة لها.

بال�سركات،  اخلا�سة  االإ�سرتاتيجيات  �سياغة  عند  االإ�سرتاتيجي  التفكري  على  	 الرتكيز 
وانطالقا من امليزة الن�سبية التي تتمتع بها هذه ال�سركة اأو تلك، اإىل جانب االهتمام بدرا�سة 

خ�سائ�س بيئة العمل وبيئة الفئات واجلهات امل�ستفيدة من �سلع وخدمات ال�سركة.

املال  قطاع  فـي  املعا�سرة  وللمتغريات  ال�سركة  عمل  لطبيعة  امل�ستمرة  واملراجعة  	 املتابعة 
واالأعمال واالقت�ساد ب�سكل عام.

وور�س  التدريبية  الربامج  من خالل  العاملني  قدرات  لتنمية  االإ�سرتاتيجي  البعد  	 اإ�سفاء 
العمل التي تن�سب حول ن�ساط ال�سركة ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر بهدف تنمية طاقات 

االإبداع واالبتكار لدى العاملني على م�ستوى ال�سركات.
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	 املحافظة على راأ�س املال الفكري باعتباره ثروة قيمة متتلكها املنظمات الأنها ت�سهم فـي 
زيادة قيمتها ال�سوقية.

	 العمل على ا�ستقطاب و�سناعة وتن�سيط راأ�س املال الفكري ودعم ا�ستمراريته وجتدده.

	 االهتمام بالدرا�سات والبحوث املتعلقة براأ�س املال الفكري حتى يت�سنى للمنظمات التعرف 
اأكرث على كيفية ا�ستثماره بال�سورة التي ت�سهم فـي ريادة ال�سركة، وبالتايل، فـي تعظيم 

قيمتها ال�سوقية.

الريادة  الهام فـي حتقيق  ال�سركات العمل على االهتمام براأ�س املال الفكري لدوره  	 على 
وامليزة التناف�سية لها.



53

الهوام�س

)Endnotes(

1  تقرير املعرفة العربي للعام 2014: ال�سباب وتوطني املعرفة، �سادر عن موؤ�س�سة حممد 
بن را�سد اآل مكتوم وبرنامج االأمم املتحدة االإمنائي.

الكويتي،  االقت�ساد  واملــردود، جملة  املفهوم  الفكري:  املال  راأ�س  باطويح، حممد عمر.   2
غرفة جتارة و�سناعة الكويت، 2012

)مفهومه  االأعمال  منظمات  فـي  الفكري  املال  راأ�س  تركي.  ال�سمري،  باطويح، حممد؛   3
-قيا�سه -اآثاره -تنميته(، ورقة بحثية مقدمة ملوؤمتر للموؤمتر ال�سنوي الدويل اخلام�س 

والع�سرون: اإدارة املعرفة: االإ�سرتاتيجيات والتحديات، كلية التجارة جامعة املن�سورة فـي 

الفرتة 4 ـ 6 مايو 2010.

درا�سة حول مفهوم ومناذج القيا�س املحا�سبي لراأ�س املال الفكر، للباحثني: متويل، ع�سام   4
2010. وكذلك،  املن�سورة،  التجارة، جامعة  كلية  الدين،  واأحمد، �سالح  الدين حممد؛ 

خرى، حول اأثر االإف�ساح عن راأ�س املال الفكري على املحتوى املعلوماتي للقوائم 
ُ
درا�سة اأ

املالية للباحث، مين، اأحمد عماد الدين اأحمد، القاهرة، 2007 )بت�سرف(.

 Danish Trade and industry Development Council ،1997،“ intellectual  5
. Capital Accounts Reporting and Managing intellectual capital “ ،p. 38

ذات املرجع ال�سابق.  6

ذات املرجع ال�سابق.  7

 / د  اأ.  املتميزة،  الفئة  اإىل  العامة  الفئة  من  التحول  اإ�سرتاتيجية  الفكري،  املال  راأ�ــس   8
عبدالرحمن بن اأحمد هيجان، 1427 هـ..

اأحمد عبد الو ني�س، مدحت اأيوب، اقت�ساد املعرفة، مركز درا�سات وبحوث الدول النامية،   9
القاهرة، 2006. �س 17.

10  ذات املرجع ال�سابق. �س 18.

11  مو�سى رحماين، نحو توظيف اأن�ساين ملنتوج املعرفة، امللتقى الدويل حول اقت�ساد املعرفة 
خالل 12و13 نوفمرب، اجلزائر: جامعة ب�سكرة ،2005.



54

على  املبني  االقت�ساد  الب�سرية فـي ظل  املوارد  التعليم وتنمية  اإبراهيم،  اأحمد  12  يو�سف 
املعرفة، مركز االإمارات للدرا�سات والبحوث االإ�سرتاتيجية، 2004.

عبد الرحمن الها�سمي، فائز حممد العزاوي، املنهج واالقت�ساد املعرفـي، الطبعة االأوىل،   13
دار امل�سرية للن�سر والتوزيع، 2007.�س26.

عبد اخلالق فاروق، اقت�ساد املعرفة فـي العامل العربي م�سكالته ... واأفق تطوره، االإمارات   14
العربية املتحدة، الطبعة االأوىل، 2005، �س: 26.

حممد عواد الزيادات، اجتاهات معا�سرة فـي اإدارة املعرفة، دار ال�سفاء للن�سر والتوزيع،   15
عمان، الطبعة االأوىل، 2000، �س: 238-239.

16  منظمة اخلليج لال�ست�سارات ال�سناعية، اإ�سهام منظمة اخلليج لال�ست�سارات ال�سناعية 
فـي التحول نحو ال�سناعات املعرفية ومدى جاهزية دول املجل�س، ور�سة عمل ـ مفاهيم 

االقت�ساد املعرفـي فـي دول جمل�س التعاون اخلليجي وتطبيقاته وحتدياته 10  و 11 

اأكتوبر 2012.

خ�سري، حممد. متطلبات النحول نحو االقت�ساد املعرفـي، بحث مقدم اإىل املوؤمتر العلمي   17
الرابع “اإدارة املعرفة فـي العامل العربي“، جامعة الزيتونة االأردنية، االأردن، 2012.

18  بلفوم، فريد. اإنتاج وم�ساركة املعرفة فـي املوؤ�س�سة: الرهان اجلديد الإدارة املوارد الب�سرية، 
ر�سالة دكتوراه فـي العلوم االقت�سادية، اجلزائر، 2013.

19  باطويح، حممد. الربنامج التدريبي. اقت�ساد املعرفة وراأ�س املال الب�سري، املعهد العربي 
للتخطيط، الكويت، 2015.

20  يا�سني، �سعد غالب. ملخ�س كتاب: االإدارة االإ�سرتاتيجية، تلخي�س ربحي عبد القادر 
اجلديلي، عمان، دار اليازوري للن�سر، ط 1، 1998.

21  ذات املرجع ال�سابق.

اإحدى  اإ�سرتاتيجية  من  واقعية  �سورة  العايل.  للتعليم  الربيطانية  العربية  االأكادميية    22
ال�سركات، املوقع الر�سمي على �سبكة االأنرتنت.

23  ناجي بن ح�سني، اإ�سرتاتيجيات ال�سركات متعددة اجلن�سيات، 2012.



55

24  فريد، بلفوم. اإنتاج وم�ساركة املعرفة فـي املوؤ�س�سة: الرهان اجلديد الإدارة املوارد الب�سرية. 
ر�سالة الدكتوراه فـي العلوم االقت�سادية، جامعة اأبي بكر بلقايد، اجلزائر، 2013.

25  اأبحاث البنك الدويل، بناء اقت�ساديات املعرفة: اإ�سرتاتيجيات تنموية متقدمة، ترجمة 
2009، �س: 60 ـ  العني،  الكتاب اجلامعي،  دار  اأبو طه،  اأمني خميمر ومو�سى  حممد 

.61

فـي  ودوره  الفكري  املال  لراأ�س  اإ�سرتاتيجية  روؤية  بدوي.  ال�سيد  عفاف  احلميد،  عبد   26
حتقيق امليزة التناف�سية “درا�سة ميدانية“. جامعة االأزهر، كلية التجارة، ق�سم املحا�سبة 

القاهرة، 2012.





2015 

توافق إستراتيجيات الشركات
مع منظومة االقتصاد المعرفي
أساس الريادة والتنافسية

www.unioninvest.org

P.O. Box : 27555 Safat, 13136 Kuwait
Kuwait Chamber of Commerce & Industry Building, 3rd Fl., Kuwait City. 

Tel.: +965 2228 0370    Fax : +965 2249 0091/2
E-mail: uic@unioninvest.org   

Cover.indd   1 8/16/15   1:49 PM




