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اإلدهااء


إلى والدي ووالدتي حفظيم اهلل ورعاىم وأداميم تيجاناً عمى رؤوسنا،
إلى زوجتي الحبيبة ورفيقة دربي جياد،
إلى بناتي الغاليات غنى وآية،

إلى إخوتي وأخواتي األعزاء عمى قمبي،

واىداء خاص ألخي " أبو بكر" الجريح في معركة العصف المأكول
ونسأل اهلل أن يعيده لنا سالماً غانماً.
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شكر وتقاير
الشكر أوالً وأخرياً هلل عز وجل على توفيقه ومنه وفضله،
وأوجه خالص شكري وتقايري لكل من:
ً
ً
ً
أوال :إلاشسف زطالتي واإلاىجه ألاول والري كان لي عىها وطىدا في إهجاشها خطىة بخطىة إلى
اإلاشسف القدًس /أ.د .محمد مقداد
ً
ثاهيا :وشكسي العميق لكل مً أ.د .ماجد الفسا ود .محمد اإلادهىن اللران تفضال بمىاقشت
السطالت وكان لتىجيهاتهما ومالحظاتهما أثس طيب في تحظين جىدة السطالت.
ً
ثالثا :وشكسي الخاص كرلك لألطتاذ الفاضل مظتشاز اإلاىظمت العسبيت للتىميت ؤلادازيت
وميظق عام اإلاؤتمس العسبي ألاول لسأض اإلاال الفكسي وهى مقيم آلان في مصس فأشكسه له على
جهىده اإلابرولت معي في هره السطالت
الظيد /أ.د .بظمان الفيصل
ً
زابعا :وشكسي الخاص كرلك إلاً بدأ معي هره الفكسة الري أطأل هللا له التىفيق في زطالته
إلى مدًسي في العمل وأخي الفاضل /أ .جمال الىخالت " أبى محمد "
ً
خامظا :وشكسي العميق ألختي الغاليت " دالل " على مظاهدتها لي في أعمال اإلاساجعت والتىثيق.
ً
طادطا :كما ال أوس ى صدًقي الغالي اإلاهىدض اإلاميز  /عبد اإلااجد العالىل
على أفكازه وإضافاته القيمت.
ً
طابعا  :وشكسي الخاص ألخت شوجتي اإلادزطت الفاضلت /إطالم أبى مس التي أشسفت على
التدقيق اللغىي للسطالت بمظاعدة شوجتي العصيصة.
ً
طابعا :لجميع اإلادزطين وألاطاترة الرًً كان لهم فضل عليىا في مسحلتي البكالىزيىض
واإلااجظتير في الجامعت ؤلاطالميت فجصاهم هللا عىا كل خير.

ج

الممخص

ػػْاَ رلْ رَّ ػػد لتقػػْوـ يِػػبَّ وهػػفد ػػبـ و ػػب ـ اػػد َْوػػد رلقوػػب
َْوذج رلقوب

ْػػف خػػبلؿ تِػػووَّ

رلَو د رلْقبَّفْ ،عتْْرً َ رلَْهج رلوهفد رلتََوَد لْ رَّ د ور تقهبء رلْفب وـ
رل ػػبنقد ْػػف خػػبلؿ رلْ رَّ ػػبَ رل ػػبنقد ورلْوػػبلَ رلعَْوػػد ورلْ ػ تَّْرَ

ورلَظَّوػػبَ وَْػػبذج رلقوػػب

وَذلؾ رلنوبَبَ رألولود رلْتْ َد اد رلْقبنبلَ رلتد أو رَّ ب رلنبَث اد رلْرخؿ ورلخبَّج ْف خػبلؿ

رلَقبءرَ رلعَْود.

قػػْـ خبللهػػب رلنبَػػث ر تع رَّع ػبً أل ػػـ رلتعػػبَّوؼ ورلَْوَػػبَ ورأل ْوػػد ل ػ أَّ

وَذلؾ َْظوْد رلقوب

رلْػػبؿ رلفَػػَّي

وأ ْوتهب وَقْ ب وَْبذج وَِّؽ رلقوب  ،وأ ـ رالَتقبْرَ رلتد ووهَ لهب،

و ب ـ رلنبَث نعْ ذلؾ اد تِووَّ ْفػب وـ وَْوَػبَ ،وْػف ػـ َْػوذج وهػفد و ػب ـ اػد َْوػد

رلقوب

َإِبَّ َبظـ وشبْؿ ،وهوالً لََْوذج رلَو د رلْقبَّف.
وأىـــم نتـــاحث البحـــث :أف رإلِ ػػبَّ رلْف ػػب وْد لػ ػ أَّ

وتَ ػػوف ْ ػػتَّْ ْزرَْ ػػد نعَْو ػػد رلقو ػػب ٔ،أف َْ ػػبذج رلقو ػػب
رلَْب نود ورلْبلود ،لـ تواؽ اد تقووـ َقوقد لقوْد أَّ

ْف تِووَّ َْبذج رلقوب

رلْنبشَّل نعوْرً ف رلْقبوو

وْ شَّٔ،qأف رلَ وَّ ْف َتبب وَّورْ أَّ

رلْ ػػبؿ رلفَ ػػَّي وَت ػػبج يلػ ػ تِ ػػووَّ
مو ػػَّ رلْنبشػػَّل رلْ ػػتَْل لَْق ػػبوو

رلْبؿ رلفََّي ورألهػوؿ رلْعَّاوػد ،وال نػْ

رلْبلود نب ت َبءرَ عوقد ال تتعْى رلعورئْ

رلْبؿ رلفََّي أوْعػور َػ

ػْـ رتفػبؽ َْػبذج رلقوػب

َػ يِػػبَّ شػػبْؿ ،وَْػػوذج ػػبـ وهػػَت لَػػؿ رلنوئػػبَ رلْختَفػػد ،وخَػػر رلنبَػػث لعػػَّوَّل تِػػووَّ

َْوذج وهفد و ػب ـ َإِػبَّ ػبـ وهػَت ليبلنوػد رلنوئػبََ ،وػث َػبف ْػف أ ػـ َتػبئج ػذر رلنَػث

رلخَّوج نَْوذج وْوْ ِوَّه رلنبَث وعَّؼ ب( رلَْوذج رلَو د رلْقبَّف ) .

وأىم توصيات الباحث -1 :عَّوَّل رلعْؿ رلْ تقنَد َ تِووَّ َْوذج َْد لََْوذج

رلَو د رلْقبَّف رلذي ِوَّه رلنبَث ،ووَّى رلنبَث أف ذر رلوهْ ْف رلعَّوَّي أف وَوف وهْرً
تشبََّوبً نوف أَ َّ ْف نبَث اد شت رلْوبالَ رلهَب ود ورلخْْبتود ،رلعبْد ورلخبهد ،لو هـ

اد رلْ تقنؿ اد تقْوـ َْوذج شبْؿ لعَْود رلقوب .

 -2عَّوَّل تنَد وووْ ْ
لَقوب  ،وتعْؿ َ

د وَِود بْد ل أَّ

تِووَّ َْظوْد رلقوب

رلَْبذج رلَو ود لَؿ َوع ْف أَورع رلْ

رلْ

بَ نَ ب َؿ َوع َ َْل.

رلْبؿ رلفََّي ت هـ اد تنَد َْوذج ْوَْ

ورلْ ش رََّ وتشَّؾ وْوع رلْ

بَ ،وتشَّؼ رلْ

د

بَ اد تِووَّ

د َ ْقبََّد رلَتبئج لتهَوؼ

Abstract
The study aimed to provide a descriptive framework in contributing to the
measurement process by developing a qualitative and comparative measurement
model. The researcher relied on descriptive analytical method to study and
investigate the concepts, theories and models of measurement through previous
studies and scientific journals and conferences, as well as the raw data of interviews
conducted by the researcher at home and abroad through scientific meetings.
During which the researcher presents an overview of the most important definitions,
components and importance of intellectual capital; as well as, the system of
measurement, relevance and critique models, and measurement methods, and the
most important criticisms of it. Moreover, the researcher contributed to the
development of concepts and components and then a descriptive model contributes to
the measurement process as a regulatory framework, and down for the qualitative
comparative model.
The most important results of the research are as follow, the conceptual framework
for intellectual capital needs development and continuously improvement in
conjunction with measurement process. In addition, the indirect measurement models
that are based on the standards of accounting and finance failed to provide a true
assessment of the value of intellectual capital and knowledge assets. In addition, we
must develop models of direct measurement away from the finance scales, but with
narrow exceptions, that does not exceed revenue and index. Moreover, many writers
and pioneers of intellectual capital unanimously agreed that measurement models
lack to the agreement on a comprehensive framework and a model that fit for
different environments. The researcher concluded with the need to develop a
descriptive model provides a general framework suitable for all environments.
According to that, the most important results of this research is a new model
developed by the researcher known as (the qualitative comparative model).
The most important recommendations of the researcher: are as follow, 1. the need of
future work on the development of the quantitative model to the qualitative
comparative model developed by the researcher. The researcher believes that this
effort needs to become a participatory effort between more than one researcher in
various fields of industrial and service sectors, public and private to contribute in the
future to provide a comprehensive model for the measurement process.
The need establish a public national institution to intellectual capital contributes to
the adoption of a unified measurement form, and works to develop the system and
indicators of measurement. As well, it engages all the institutions in the development
of models of quality for each type of institutions, and this institution oversees on the
comparison of the results to classify institutions according to each type separately.
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الفصل األول
اإلطار العام لمبحث
مقدمة:
شَََ اتَّل رلت عوَبَ ْف رلقَّف رلْبعد قفزل َو ود اػد َػـ رالقتهػبْ نشػَؿ ػبـ واػد

ػػبلـ رلْ ػػبؿ ورأل ْ ػػبؿ نش ػػَؿ خ ػػبر ،وذل ػػؾ نبتو ػػبه َْ ػػبء رإلْرَّل ََ ػػو ْ ػػب وع ػػَّؼ نبالقته ػػبْ
رلْعَّاػػدْْ ،ػػب قػػْـ مابقػبً وْوػػْل لَْظْػػبَ رأل ْػػبؿ ال ػػت ْبَّ رلعَهػػَّ رلنشػػَّي نب تنػػبَّه أَػػْ أ ػػـ
رلْ ب ْوف اد َْود رلتَْود ،نخبلؼ ْب َبف بئْرً اد رلْبعد ينبف رل وَّل رلهَب ود ورال تْبـ
نبآللد.

وقػػْ شػػهْ هػػَّ ْػػب نعػػْ رل ػػوَّل رلهػػَب ود ظهػوَّ أ ْوػػد وقػػول أَّ

رْتػػَْ ػػوَِّل أَّ

رلْػػبؿ رلْػػبْي َ ػ رلْفهػػوـ رل ػػبئْ ل ػ أَّ

رلْػػبؿ رلْػػبْيَ ،وػػث

رلْػػبؿ خػػبلؿ رلفت ػَّل ْػػف نعػػْ رل ػػوَّل

رلهَب ود وَت َْتهؼ رلقَّف رلعشَّوف تقَّونب (وو ؼ.)2005 ،
اوْػب نػػْأ رلَْػػو رالقتهػبْي اػػد رلتيوػػَّ نشػػَؿ َنوػَّ ْػػع ظهػػوَّ رلوورَػب رلوْوػػْل لػ أَّ

رلْػػبؿ

ورلَْو رل َّوع لَْعَّاد ") .)Ghasemi and Naslmosavi, 2001ابال ت ْبَّ اد رلْوووْرَ
رلفََّو ػػد ،أه ػػنت و ػػو َّ رلتَْو ػػد رلَقوقو ػػد خبه ػػد نع ػػْ رلتَػ ػوالَ رالقته ػػبْود رلت ػػد تَ ػػَ رلَ ػػَّب
رلعبلْوػػد رل بَوػػد ،وهػػبَّ رلتَػػبا

نػػوف قِب ػػبَ رأل ْػػبؿ اػػد رْػػتبلؾ رلْهػػبَّرَ رلنش ػَّود رلَو وػػد

رلْنْ ػػد ورلْنتَػَّلْ ،ػػف أوػػؿ رإلَتػػبج ورالنتَػػبَّ وتولوػػْ رلقوْػػد رلوْوػػْل رلتػػد توعػػؿ لَْ
تَبا ود تْوز ب ف موَّ ب(ْهَب)2013 ،

ػػد ْوػزل

وقْ أَْ رلتَوالَ اد رلنوئد رالقتهبْود رلََْود ورإلقَوْود ورلْولود يل زوبْل َْل رلَْبا د

نوف رلَْظْبَ َ َباد رلْ تووبََْ ،ب رت ـ رقتهبْ رلْعَّاد نبلتعقوْ ورلْوَبْوَود ،وأهنََ

رلْعَّاد ْوَّْرً ر تَّرتوووبً وتَبْ نشَؿ تَّرَْد وو َّ نشَؿ َنوَّ َ رلََّْز رلتَبا د لََْظْد

( نْ رلَْوْ.)2012 ،

وقْ ر تنَّ تقَّوَّ رلتَْود رلنشَّود رألوؿ بـ  1990ورلػذي َػبف رَّئػْه رلخنوػَّ رالقتهػبْي
رلنبَ ػػتبَد َْنػػوب رلَػػؽَِْ ،ػػد رالَِػػبلؽ رلْعَّاػػد وتَقوػػؽ رلْو ػزل رلتَبا ػػود ،نَوػػث تَبا ػػَ
َْظْ ػػبَ رأل ْ ػػبؿ َػ ػ رْ ػػتبلؾ رلعَه ػػَّ رلنش ػػَّي رلْْو ػػز نب تن ػػبَّه رلََ ػػز رلَقوق ػػد لْع ػػب فد
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رلَّنَود ،وَذلؾ تعزوز ْفب وـ رلتَّْوب ورلتِووَّ اد ْوبؿ رلتَْود رلنشػَّود .ووعتنػَّ ْػب ػنؽ ػذه

رلفتػَّل ْػػف َْػبوالَ ْ ػػؿ َْػوذج  Tobin' qوَْػوذج ػػولو وذلػؾ اػػد َْتهػؼ رلقػػَّف رلْبعػػد،
ٍ
بهبَ ْهَْ لبل تْبـ نبالقتهبْ رلْعَّاد رلوْوْ ،ولَػف ر تنػَّ تقَّوػَّ رلتَْوػد رلنشػَّود رلنْروػد
يَّ

رلَْظْد لهذر رلعَـ.

اوْب وذََّ ( )Bontis, 1998أف ْهَِت أَّ

رلْػبؿ رلفَػَّي أوؿ ْػب َشػَّ وظهػَّ َػبف

نور ِد  John Kenneth Galbraithاد رلعبـ  َ1969ب ْ رَّ د  Feiwalووقوؿ لقْ مْػف
رلْػػبؿ رلفَػػَّي وعَػػد أَ ػػَّ ْػػف ْهػػَِت رلفَػػَّ َفَػػَّ نػػؿ أْْػػج اوهػػب ْ ػػتوي رلَشػػبِ

نػػرف أَّ

رلفَػػَّي ،واػػد ػػذر رل ػػوبؽ ال وعتنػػَّ أَّ
َْود اََّود وو وَد لتَقوؽ رليبود.
اػ ػ أَّ

رلْػػبؿ رلفَػػَّي اقػػِ أه ػوالً ػػبََد اػػد َػػْ ذرتهػػب ،ولَػػف

رلْ ػػبؿ رلفَ ػػَّي يذر ْ ػػف رلْه ػػََِبَ رلْعَّاو ػػد رلَْو ػػد رلت ػػد َّراق ػػَ ػػذر رلتَ ػػوؿ

رلْعَّاػػد ،ورلػػذي وعنػػَّ ػػف وْوػػع رألهػػوؿ موػػَّ رلَْْو ػػد اػػد رلَْظْػػد ،ونػػْأ ر ػػتخْرْ َْاللػػد
َ رل َّول رلْعَّاود .ونْب أف رلْهَِت رلوْوْ وَْؿ ر ـ أَّ

ن أَّ

رلْبؿ اوفتَّض أف ل قوْػد أ ػول

رلْبؿ رلَقْي لََْظْبَ ،لَف َب رلَبؿ وختَؼ َ و رًَّ ألََب َتَْث ف أهوؿ اََّود وموَّ

َْْو د أو موَّ ْبْود ال وَْف قوب هب ن هولد وْقد.

وَبََ رلنْروبَ لهذر رلْفهوـ اد رلت ػعوَبَ ْػف رلقػَّف رلْبعػد ،ولََػ لػـ وَػؽ رال تْػبـ
يال ْػػع َِْػػع رلقػػَّف رلَػػبلدَ ،وػػث أهػػنت وَظػػَّ يلوػ نوهػػف ْْػ بل َقوقوػػب لقػػَّْل رلَْظْػػد َ ػ

رلَْبا ػػد ،وتِػػوَّ ر ػػتخْرـ ػػذر رلْفهػػوـ لوْ ػػؿ رلقػػَّْرَ رلعقَوػػد رلتػػد تْتََهػػب رلَْظْػػبَ ورلتػػد ال
وَْف تقَوْ ب ن هولد ْف قنؿ رلَْظْبَ رلَْبا د (رلهبللد.)2011 ،
ووعػػْ أَّ

ونػػوف نػػبقد َّ و

رلْػػبؿ رلفَػػَّي ػػو رلْفتػػبح رلَّئو ػػد رلَْػػْْ لَتَْوػػد ،و َػػْْب تَػػْث رلفوػػول نوَ ػ

رألْ ػورؿ ابلنػػْ ْػػف رال تْػػبـ ن ػ وذلػػؾ ْػػف خػػبلؿ رال تْػػبـ نبلنشػػَّ ْػػف َوػػث

رلتػػَّْوب ورإل ػػْرْ وتعْوػػؽ رلخنػَّل وْ ػػـ رلقػػَّْرَ رإلْرَّوػػد ،وَػػوف وػػتـ رإل ػػْرْ رلنشػػَّي َػ أَْػػؿ
وو ػ اإَ ػ وهػػنت ْػػف رل ػػهؿ تَْوػػد وْ ػػـ قػػَّْرَ نػػبقد َّ و

رألْ ػورؿ ،لػػذر وتووػػب َ ػ رلػػْوؿ

رلِبَْد يل رلَْػو ورلتقػْـ رلعْػؿ َػ تَْوػد وزوػبْل رال تْػبـ نػ أَّ

.)2012

رلْػبؿ رلفَػَّي ( نػْ رلَْوػْ،

وذََّ ( نوْرَ )2013 ،قول نرف رلوهوْ تتََّػز اػد ْعظػـ ْوؿ رلعػبلـ َػ رال ػت ْبَّ
اػد رألهػوؿ موػَّ رلَْْو ػد  Intangible Assetsخبهػد أَّ
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رلْػبؿ رلفَػَّي Intellectual

 Capitalلتَقوػؽ رلْوػزل رلتَبا ػود ْػف خػبلؿ ر ػتقِبب رلعقػوؿ وتر وَهػب وتػَّْونهب وتوووههػب اػد

ْوػبْوف رلنَػث ورلتِػػووَّ ورإلنػْرع ورالنتَػبَّ .ولقػػْ أَفقػَ رلػْوؿ رلْتقْْػػد َْوػبَّرَ رلػْوالَّرَ َػ
رال ت ْبَّ اد أَّ

رلْبؿ رلفََّي ،وأْى ذلؾ يلػ ووػوْ اوػول َنوػَّل نوَهػب ونػوف رلػْوؿ رلَبْوػد اػد

ْعظػػـ رلْوػػبالَ خبه ػػد رلهػػَب ود ورلتَْوو ػػد ورلتََولوووػػد ،1و ػػذر ْػػب تظهػػَّه ْ ش ػَّرَ رلتَْو ػػد

رلنشػَّود ورلتَبا ػػود رلعبلْوػػد رلتػػد تهػػَّْ ب ػػَووبً َْظْػػبَ رألْػػـ رلْتَػػْل .و َػػْْب وػػرتد رلَػػْوث
ف رلػْوؿ رلعَّنوػد اػإف رال ػت ْبَّ اػد أَّ

رلْػبؿ رلفَػَّي ووروػ تَػْوبَ وتعقوػْرَ ْوػْل أ ْهػب

ععؼ رلتَ وؽ ورلنوئد رلَبعَد وموبب رلتشَّوعبَ رلَبظْػد لهػَب د اورْرَّل رلْعَّاػد وتشػوه رلهػَّـ
رلتعَوْػػد وَْْوْوػػد رإلَفػػبؽ َ ػ رلنَػػث ورلتِػػووَّ ورإلنػػْرع ورالنتَػػبَّ و و ػَّل رألْْيػػد وَْبوػػد

َقوؽ رلََْود رلفََّود و ْـ تواَّ رلعْرلد وتَبا رلفَّر.
ووعتنَّ ) )Jurik and Sakal,2014أَّ

رلْبؿ رلفََّي ورَْرً ْف أ ـ أشَبؿ َّ و

رألْورؿ ،ورلذي ال وزرؿ موَّ َْؿ رلتقْوَّ اد رلَوبح رلْ

رلْبؿ رلفََّي رألهوؿ رلْعَّاود لَْ
رلفََّي و و أَّ

د ،وْهَّْ رلتَبا ود وويِد أَّ

د ،ووعتنَّ رلوزء رأل ـ رلذي ال مَ

رلْبؿ رلنشَّي و و رلعبْؿ رلعَّوَّي اد وووْ رلْ

وأَْ  َ Brownأ ْود ر ت ْبَّ أَّ

َ اد أَّ

رلْبؿ

د و ْؿ رلشََّبَ.

رلْبؿ رلفََّي نقول "يف أَّ

رلْػبؿ رلفَػَّي موػَّ

رلْ ت َّْ َْود وَْف تشنوههب نبلػذ ب موػَّ رلْ ػتخَّج" ْػْلبلً َػ رأل ْوػد رلَنوػَّل لػ أَّ

رلْػبؿ

رلفَػػَّي نْػػب وَػػتفظ نْرخَ ػ ْػػف أ ػَّرَّ وخفبوػػب ْوَػػد ،ت ػػَِ رلعػػوء أَ ػػَّ َ ػ رال تْػػبـ رلْت رزوػػْ

نْ رَّ ت  .لذلؾ نبَ ْف رلورعت اػد هػََّب رلَػبلد ػعد رلَْظْػبَ رلَ وػث ال ػتقِبب رلعقػوؿ
رلْنتَػَّل ورلْنْ ػػد ،ورلعْػػبؿ رلْهػَّل ،وتػػَّْوب وتِػػووَّ رلَػػبَّْ رلنشػػَّي لَّاػػع ْ ػػتوى رألْرء ،يْ رََّػبً
َْهب نرف رإل هبـ رلذي وقْْ رلعبْؿ رلنشػَّي اػد رلعَْوػد رإلَتبووػد ػو رأل َػ ْػف نػوف رلعورْػؿ

رألخػػَّى ،اع ػبلً ػػف ْْو ػزرَ أخػػَّى ْ ػػؿ رال ػػتْ رََّّود وزوػػبْل رلَفػػبءل ورلخن ػَّل نػػَّ رلػػزْف ،خبلا ػبً
لَعورْػػؿ رألخػػَّى رلتػػد تتهبلػػؾ وتقػػؿ َفبءتهػػب وووْتهػػب .وَػػؿ ْ

ػػد رلوػػوـ ْهْػػب َنػػَّ َوْهػػب أو

هيَّ ،هبَّ لزرْبً َوهب ْعَّاد ْخزوَهب رلْعَّاد ،لْب وْ َػ رلوػوـ ْػف ػَّول موػَّ َْْو ػد تعْػؿ
َ خَؽ رلقوْد ورلْوزل رلتَبا ود ألي ْ

1

د اوْب وَّتهف نقبء ووووْ أي ْ

د رلووـ وخبهػد

وْ بؿ ذلؾ ْب وَفق رالتَبْ رألوَّوند َ رلنَث رلعَْد ور تقِبب رلعقوؿ اد رلنََّبْج رلْشهوَّ Horizon

 2020ورلذي وَفقوف َو ْب وزوْ ف (َْ )80وبَّ ْوالَّ.

 http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020
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اػػد هػػَّ رلْعَّاػػد نزوػػبْل قػػَّْتهب رلتَبا ػػودْْ ،ػػب وَػػتـ َوهػػب رْػػتبلؾ وتَْوػػد ْخزوَهػػب رلْعَّاػػد
لتنق اد رلْقْْد وتَباظ َ نقبئهب.

اوْػب أَػْ َػؿ ْػف ))Johnson,G.,R. Whittington and K. Scholes, 2010

َ أف َْظْػد رلْعَّاػد ػد رلَْظْػد رلتػد تْتَػؾ ْوْو ػد ْػف رلخنػَّرَ اػد أَظْتهػب و َْوبتهػب

وأَشػػِتهب ،نَوػػث تشػػَؿ ػػذه رلخن ػَّرَ َظبْػػب ْػػف أَّ
ْوَبْوَود ل أَّ

رلْػػبؿ رلفَػػَّي ،و ػػب ـ اػػد خَػػؽ قػػَّْرَ

رلْبؿ رلفََّي د قَّْرَ ْتوْْل وَََّود وْتفب َد ْع رلنوئد وْتَِنبتهب رلْتيوَّل.

 1.1مشكمة البحث:
وقوؿ )َ )Choo and Bontis, 2002ب تَْف ورَْل ْػف أَنػَّ رلتَػْوبَ رلتػد توروػ

قبْل رأل ْبؿ ورألَػبْوْووف ورلنػبَ وف رلوػوـ ومػْرً -وقهػْ قوػب

وتقوػوـ رألهػوؿ رلْعَّاوػد .ووقػوؿ

 BONTISاوْ ػػب توروػ ػ لوَ ػػد ْع ػػبووَّ رلَْب ػػند رلْولو ػػد وَظوَّرته ػػب رلْولو ػػد ْعع ػػَد ا ػػد تَْو ػػْ
ْعػػبووَّ لق ػورئـ أَّ

رلْػػبؿ رلفَػػَّي ،ال وَْػػف ألي ْوْو ػػد ْػػف رلْ ش ػَّرَ رلقػػوؿ رلفهػػؿ اػػد أف

تَوف بْد نْب او رلَفبود لئلَبِد نبَتوبوبَ ػْْ ْػف رلنوئػبَ رلهػَب ود ورلْولوػد ،ولهػذر اػإف

أْ َػد رلقوب ػبَ َبَػَ يلػ َػْ َنوػَّ عػوقد وَْػْْل ( .)Bontis, 2004وقػْ ر ػتَتج Sveiby

اػػد ْ رَّ ػػت رلَْْ ػػد  2010ػػف ِػػَّؽ قوػػب
وأَّنعػػوف َِّوقػػد لَقوػػب

رألهػػوؿ موػػَّ رلَْْو ػػد ونعػػْ أف ر ػػتعَّض ر َػػبف

نقول ػ أَ ػ " ال تووػػْ ِػػَّؽ تفػػد نػػبليَّض ،ابختوػػبَّ يَػػْى رلِػػَّؽ وعتْػػْ

َ رليَّض ورلَبلد ورلوْهوَّ "(. (Sveiby, 2010

ووقوؿ َؿ ْف ) )Wall et al.,2004اد َتػبنهـ نعَػورف" قوػب
َػػبؾ موبنػبً ال ػػتَّرتووود شػػبَْد إلْرَّل أَّ

ْػب ال وَْػف قوب ػ " أف

رلْػػبؿ رلفَػػَّي لْعظػػـ رلشػػََّبَ ،وَػػؿ َِّوقػػد ظهػػََّ

نَ ػػب ر تنبَّوػػد َْبَهػػب رلتػػد ووػػَْ او ػ  ،وَت ػ رآلف َّمػػـ ْقتََّػػبَ رلَْػػبذج ورلِػػَّؽ رلْتعػػْْل
رلتػد قػػَْْ لَقوػب
قوب

نْ رزوػػب و وػوب َػػؿ َْػوذج ،لََهػػب لػـ تقػػْـ توراػؽ ػػبـ اػد رآلَّرء نشػػرف َِّوقػػد

ورء بلْود أـ وَِود و َبؾ َبود لْ رَّ بَ توَّونود وْوْل.
واػػد ظػػؿ موػػبب َْػػوذج ْوَػػْ لقوػػب

َِػػبؽ ور ػػع ،ونػػبلَظَّ يل ػ ِػػَّؽ رلقوػػب
َوهػ ػػب أو لَْ

أَّ

رلْػػبؿ رلفَػػَّي وَْػػف تعْوْ ػ وتِنوق ػ

رلتػػد ػػنقََ ،وػػْ أَهػػب تهػػَت لقوػػب

َػ

رلَبلػػد رلِْنقػػد

ػ ػػد رلتػ ػػد رقتََّػ ػػَ رلَِّوقػ ػػد (ْهَػ ػػب ،)2013 ،وْْػ ػػب أوَّْه (ْقَػ ػػْ )2009 ،اػ ػػد

توهوبَ ْ رَّ ت " أف رلْ رَّ بَ رل بنقد ال تتفػؽ َػ ملوػد ورَػْل ْػف ملوػبَ قوػب

رلْبؿ رلفََّي ت تخْـ َْقوب

شبْؿ ألي َشبِ ".
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َبهػَّ أَّ

وقػػْ خَهػػَ َ وػػَّ ْػػف رلْ رَّ ػػبَ لَتػػبئج ْشػػبنهد لْػػب ذَػػَّ ػػبنقبًْ ،ػػف موػػبب يِػػبَّ َػػبظـ

لعَْوػػد رلقوػػب

وهػػَت ألف وَػػوف يِػػب رًَّ شػػبْبلً لوْوػػع رلنوئػػبَ رلهػػَب ود ورلخْْبتوػػد ،رلخبهػػد

ورلعبْػػد ،نْػػب وقْْػ ْػػف َّ وػػد ْفب وْوػػد شػػبَْد وْ شػَّرَ ْتعػػْْل لَقوػػب  ،واػػد ظػػؿ ػػذر رليوػػبب

رلورعػػت آللوػػبَ رلقوػػب  ،تهػػَّْ رلَ وػػَّ ْػػف رلِبقػػبَ رلنش ػَّود ورلَفػػبءرَ رل رَّئػػْل ْوف وػػْوى ْػػف
ر ت ْبَّ ب أو رال تفبْل َْهػب ،واػد ظػؿ ػذر رلفبقػْ رلنشػَّي رلْ ػب ـ اػد خَػؽ رلقوْػد وخَػؽ رلْوػزل
رلتَبا ػػود َت ػػبءؿَ :وػػؼ رل ػػنوؿ لْعَّاػػد قوْػػد أَّ

رلْػػبؿ رلفَػػَّي لَشػػََّد أو رلَْظْػػد  ،اوقوَْػػب

رلوورب لْزوْ ْف رلنَث ورال تقهبء ،وونق رلنبب ْفتوَبً لْزوْ ْف رلْ رَّ بَ رلوهفود ورلَْوػد
لتِػػووَّ َْظوْػػد رلقوػػب

رلْختَفػػد رلوهػػفود

 .واػػد ذرَ رلوقػػَ رلتػػد تعػػَْْ او ػ َْػػبذج رلقوػػب

ورلَْوػػد وخبهػػد رألوَنوػػد ،تقػػع ْشػػَبلَ أخػػَّى اػػد َوفوػػد رختوػػبَّ رلَْػػوذج رلَْب ػػب ،واػػد ْػػْى

ػػبَ أـ الْْ ،ػػب وشػػَؿ تَػػْوبً مخػػَّ لتوَوػػْ َْػػبذج رلقوػػب  ،وْػػف

َْب ػػنت لتَػػؾ رلَػػوع ْػػف رلْ

ووهد َظَّ رلنبَث تَْف ْشََد رلنَث في السؤال التالي:
أَّ

ؿ وووْ َْوذج لقوب

رلْبؿ رلفََّي َإِبَّ َبظـ و بـ لوْوع رلْ

بَ

 1.2أىمية البحث:
واد ظؿ شػَّرَ رلَْػبذج رلْوعػو د لقوػب

رلَْوث ف يِبَّ َبظـ وشبْؿ لَْظوْد رلقوب
رإلِبَّ وعع رأل

أَّ

رلْػبؿ رلفَػَّي ،نػبَ ْػف رلورعػت

أَ َّ ْف عَّوَّل وووْ َْوذج ورَْْ ،هْد ذر

ورلْعبووَّ رلبلزْد لعَْود رلقوب ْْ ،ب و هـ اػد ْ ػب ْل رلنػبَ وف ْ ػتقنبلً

لتَْوػػْ ْ ش ػَّرَ وْقػػبوو

أَ ػػَّ ْقػػد وَػػتج َهػػب تقػػْوَّ وتقوػػوـ أهػػوؿ رلْعَّاػػد ،لتَْوػػد وتِػػووَّ

رلقَّْرَ رلْعَّاود ورلقوْد رلفََّود لََْظْبَ ورلعْؿ َ تَ وف رألْرء رلعبـ.

وتنَّز أ ْود ذر رلنَث ْف َوَ و ب ـ اد ي َّرء رلنَث رلعَْد ،اد ْوػبؿ قوػب

أَّ

رلْبؿ رلفََّي ،ووقْـ َْوذوبً وهػفوبً شػبْبلً لَْظوْػد رلقوػب  ،وعتنػَّ َإِػبَّ َػبظـ لعَْوػد رلقوػب
وقبنػ ػػؿ لَتِػ ػػووَّ ْ ػ ػػتقنبلً نْػ ػػب وعػ ػػْف هػ ػػبلَوت لوْوػ ػػع رلْ

ػ ػػبَ ورلشػ ػػََّبَْْ ،ػ ػػب ػ ػػوعزز

رالتوب ػ ػػبَ رلنَ وػ ػػد ْ ػ ػػتقنبلً إل ػ ػػبْل رلَظػ ػػَّ اػ ػػد َْْوْوػ ػػد َْػ ػػبذج رلقوػ ػػب  ،وَػ ػػذلؾ و ػ ػػب ْ
رلْ

بَ رلْختَفد اد نَوَّل يِبَّ َبظـ ألهػولهب رلْعَّاوػد لْعَّاػد َقػبِ رلعػعؼ ورلقػول وتعزوػز

َْبَتهب وزوبْل قَّْتهب رلتَبا ود.
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 1.3أىداف البحث:
 -1تََوؿ َظَّي لْفهوـ وَْوَبَ وأ ْود أَّ
 -2رلتعَّؼ َ َِّؽ وَْبذج رلقوب
 -3رلترَوْ َ أ ْود أَّ

رلْبؿ رلفََّي.

وأ ـ رالَتقبْرَ رلتد ووهَ لهب.

رلْبؿ رلفََّي وأ ْود قوب .

 -4رلْ ب ْد اد تِووَّ َْوذوبً وهفوبً َإِبَّ َبظـ لعَْود رلقوب .

 1.4أسحمة البحث:
ْ -1ب رإلِبَّ رلْفب وْد ل أَّ
ْ -2ب أ ْود أَّ

رلْبؿ رلفََّي

رلْبؿ رلفََّي وأ ْود رلقوب

ْ -3ب أ ـ َِّؽ وَْبذج رلقوب

أَّ

رلْبؿ رلفََّي
وَْبذو

ْ -4ب أ ـ رالَتقبْرَ رلتد ووهَ لعَْود رلقوب

 -5ؿ ْف رلَْْف تِووَّ يِبَّ َبظـ لعَْود رلقوب

 1.5منيجية البحث:
 -1قبـ رلنبَث نب تعَّرض خْ ِ و شَّوف ْ رَّ د بنقدَْ ،هب ت عد شَّ ْ رَّ د أوَنود اد
هَب رلْ رَّ دََ ،هب ت ب ـ اد رإلوبند َ وزء َنوَّ ْف أ ئَد رلنبَث رلَْهوود.

 -2قبـ رلنبَث نْ رَّ د تََوَود لئلِبَّ رلْفب وْد رلعبـ ل أَّ

رلْبؿ رلفََّي ْف خبلؿ

ر تعَّرض أ ـ رلتعبَّوؼ ورلَْوَبَ ورأل ْود لَوهوؿ إلِبَّ َظَّي بـ.

 -3قبـ رلنبَث نترهوؿ َظَّي لعَْود رلقوب

ْف خبلؿ رلَقْ رلعبـ لَْظوْد رلقوب

ر تعَّرض أنَّز رالَتقبْرَ ،وَذلؾ َّض أ ـ َْبذج وَِّؽ رلقوب

نَّ

وَقْ ب وتهَوفهب،

وخَر رلنبَث نتهَوؼ خبر لهذه رلَْبذج وَقْ ْوو لهب ،تْهوْرً لََْوذج رلْقتَّح.

 -4قبـ رلنبَث نتِووَّ َْوذج وهفد لقوب
ْ تَْرً يل ْب وَد:
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أَّ

رلْبؿ رلفََّي (رلَْوذج رلَو د رلْقبَّف)

 وَّقد رلعْؿ رلخبهد نبلنبَث رلَْشوَّل اد رلْ تَّْ رلعَّند رألوؿ ل أَّْ قِ – ْبف –  2013نعَورف" رلَْوذج رلَو د ورلْقبَّف لقوب
َ

 -رال تْبْ

رلْبؿ رلفََّي –
رلْبؿ رلفََّي.

أَّ

ْهبَّْ رلنوبَبَ رألولود ْف خبلؿ رلْقبنبلَ رلتد أو رَّ ب رلنبَث

لؤلَبْوْووف ورلخنَّرء ْف ْرخؿ اَ ِوف ْع أَْ خنَّرء رإلْرَّل ،وْف خبَّج اَ ِوف

و ْْ ـ  3خنَّرء ْْف لهـ بلقد نبلنَث ورلعْؿ اد ْوبؿ أَّ

رلْبؿ رلفََّي ْف

قبنَهـ رلنبَث اد ْهَّ وْند و ََِد ْبف ،وَبف أنَّز ب ْ تَّْ أَّ

اد ََِد ْبف – ْ قِ– َ 2013/5وث رلتق
رلْوبؿ َوث قْـ وَّقد ْؿ َبََ نَف

رلْبؿ رلفََّي

رلنبَث خنَّرء وْتخههوف اد

َورف رلَّ بلد وَبََ رلفََّل رألول لَْوذج

رلقوب  ،وَذلؾ ْ تَّْ " رلْورَّْ رلنشَّود شَّوؾ ر تَّرتوود اد رلتَْود " اد ْند 2013

( رَظَّ رلَّْروع ر . )81

 -رال تْبْ َ ْهبَّْ رلنوبَبَ رل بَوود رلتد تواََّ لَنبَث ْف خبلؿ رلَّْروع ورلَتب

ورلْ رَّ بَ ورلْوبلَ رلعَْود ورلْ تَّْرَ َوث ر تقه رلنبَث أ ـ رلْوبلَ رلعَْود

رلََْْد ْ ؿ  ،Jornal of intellectual capitalوَذلؾ أ ـ َْشوَّرَ رلْ تَّْرَ
رألوَّنود رلَْشوَّل نبلخهور وَْهب ْ تَّْ ECIC 2014

رل بْ

ل أَّ

) رلْ تَّْ رألوَّوند

رلْبؿ رلفََّي  )2014ورلعْوْ ْف رلْ تَّْرََ ،ذلؾ ْتبنعد ْ رَّ بَ

أنَّز َّورْ وَتبب أَّ

رلْبؿ رلفََّي ،وَذلؾ ر تقهبء شَّرَ َْبذج رلقوب

وَتبئج وتوهوبَ ذه رلْ رَّ بَ ورلتد َؽ َوهب رلنبَث اد اهوؿ ْ رَّ ت .

رل بنقد،

 ْف خبلؿ خنَّل رلنبَث اد ْورئَّ وأق بـ رلتخِوِ ورلْورَّْ رلنشَّود خبلؿ رل َورَرلْبعود.

ْ -ف خبلؿ رلَْهوود رلوهفود رلتََوَود رلتد رتنعهب رلنبَث اد ذه رلَّ بلد.

 1.6الدراسات السابقة:
 1.6.1الدراسات األجنبية:
 .1دراسة ( )Ramirez and Gordillo, 2014بعنوان " التعرف عمى رأس المال الفكري
وتقديره في الجامعات اإلسبانية"

تهػْؼ رلْ رَّ ػػد يلػ تقػْوـ َْػػوذج ليػػَّض رلتعػَّؼ َػ أَّ
رإل ػػنبَودْ ،ػػف خػػبلؿ تقػػْوـ ْوْو ػػد ْػػف ْ شػَّرَ أَّ
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رلْػػبؿ رلفَػَّي وتقػػْوَّه اػػد رلوبْعػػبَ

رلْػػبؿ رلفَػػَّي لْ ػػب ْل رلوبْعػػبَ َ ػ

َِّوػػؽ تقػػْوـ ْعَوْػػبَ ْفوػػْل يل ػ ََْػػد أ ػػهْهب ،نْػػب و ػػب ـ اػػد تَقوػػؽ قػػَّْ أَنػػَّ ْػػف رلشػػفباود

ورلْ بءلد ورلقبنَود لَْقبََّد اد قِبع رلتعَوـ رلعبلد.

َوث قبـ أهَبب رلْ رَّ د نتِووَّ ر تنوبف تـ توزوع

َ أ عبء رلْوبل

رالوتْب ود

اد رلوبْعبَ رإل نبَود رلعبْد ،نهْؼ رلتعَّؼ َػ رلعَبهػَّ موػَّ رلَْْو ػد رلتػد وَِنهػب ََْػد

رأل هـ أَ َّ ْف أي شدء مخَّ ،وشَََ رلَتبئج أ ب بً لتِووَّ َْوذج لقوب

أَّ

رلْػبؿ رلفَػَّي

لَوبْعػػبَ رإل ػػنبَود ،ور ػػتخَْْ َتػػبئج رلْ رَّ ػػد رلتوَّونوػػد لتَْوػػْ رلعَبهػػَّ موػػَّ رلَْْو ػػد رلتػػد
تَتبج يل قوب

ولَتعَّؼ َ ْوْو د ْتوبَ د ْف رلْ شَّرَ.

وخَر رلنبَ بف نرف رلْ لفبَ رلعَْود ورلْهَود قَْْ رلعْوْ ْػف رلْقتََّػبَ لقوػب

أَّ

رلْػػبؿ رلفَػػَّي ،ونػػبلَّمـ ْػػف ذلػػؾ ال ت ػزرؿ رلَبوػػد يل ػ ْزوػػْ ْػػف رلنَػػث ألف ػػْْ قَوػػؿ ْػػف ػػذه

رلَْػػبذج ْعتْػػْل لقوػػب

أَّ

رلْػػبؿ رلفَػػَّي اػػد رلوبْعػػبَ ،ػػذه رلَبوػػد ػػد خبهػػد َ ػػنوبً َػػْ

رلَظَّ اد رلَْبذج رلتوَّونود رلْعتْْل.

 .2دراسة ( )Kim and Taylor, 2014بعنوان " رأس المال الفكري في مقابل القيمة
الدفترية لألصول :مقارنة القيمة المالحمة حسب قياسات اإلنتاجية"

يف رلهػ ػػْؼ ْػ ػػف ػ ػػذه رلوَّقػ ػػد ػ ػػو تقػ ػػْوـ ْلوػ ػػؿ وْوػ ػػْ َ ػ ػ يَتبووػ ػػد أَّ

وَْوَبت  ،و و ْػب أهػنت ََْْػبً نػَّ نوبَػبَ أَّ

رلْػ ػػبؿ رلفَػ ػػَّي

رلْػبؿ رلنشػَّي رلتػد أتوَػَ نعػْ ر تْبْ ػب ْػف

رلْعػػبووَّ رلْولو ػػد لئلاهػػبح رلْ ػػبلد .يف قوب ػػبَ رإلَتبوو ػػد ػػذه و ػػتـ ر ػػتخْرْهب ََْ ػػوذج لتَْو ػػْ

رلقوْػػد رلْبلئْػػد  value-relevanceلهػػب اػػد ػػوؽ رأل ػػهـَْ ،ػػب وتْتػػْ رلَْذوػػد يل ػ قوب ػػبَ
رإلَتبوود رلَ نود لَقوْد رلْاتَّود لؤلهوؿ.
وخَر رلنبَ بف يل أف يَتبووػد َػؿ ْػف أَّ

رلْػبؿ رلنشػَّي و أَّ

رلْػبؿ رلهوََػد و أَّ

رلْبؿ رلفََّي َّْتنِد يووبنوبً ونشَؿ ََْوظ ن عَّ رأل هـ (َرف تْتَؾ قوْد ْبلئْػد ْػ بلً) َوػث
تَػػوف يَتبووػػد وْوػػع رألهػػوؿ ْػػف َبَوػػد رلقوْػػد رلْاتَّوػػد ال تػػذََّ و َػ رلَقػػوض تَػػوف رألهػػوؿ

رلَْْو د ْهْد.
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 .3دراسة ( )Iazzolino and Laise, 2013بعنوان" نموذج معامل القيمة المضافة لرأس

المال الفكري ( :)VAICقراءة منيجية ونقدية"

تهػػْؼ ػػذه رلوَّقػػد يل ػ ْ رَّ ػػد َْػػوذج رلقوْػػد رلْعػػباد ل ػ أَّ

َ Pulicػرْرل قوػب

لَفػبءل أَّ

رلْػػبؿ رلفَػػَّي رلػػذي قْْ ػ

رلْػبؿ رلفَػَّي ،تَْوػػْرً ْػف ََِْػؽ رلْعػبووَّ رلَْهووػد لََْب ػػند.

ونشػػَؿ أَ ػػَّ تَْوػػْرً ،اػػإف رلهػػْؼ ْػػف رلتََوػػؿ ػػو تَػػَّي َػورَد رلقػػول ورلعػػعؼ لْعبْػػؿ رلقوْػػد

رلْعباد ل أَّ

رلْبؿ رلفََّي ونشَؿ َّئو د ْف ووهد َظَّ َظَّوبَ رلَْب ند.

ونَْبقشد رلوورَب رلْهْد لْعبْؿ رلقوْد رلْعباد ل أَّ

رلْبؿ رلفََّيَ .وث ََّزَ ذه

رلوَّقد َ ْخبوؼ  Andriessenألَهب تتعَػؽ نبلوورَػب رلَظَّوػد لََْب ػند اػد ْقتػَّح .Pulic
وخَه ػػَ رلْ رَّ ػػد أوالً :أف رقتػ ػَّرح  Pulicرل ػػذي وتََّ ػػز َػ ػ نو ػػبف رل ػػْخؿ ذي رلقوْ ػػد رلْع ػػباد

( )Value Added Income Statementال وتَبقض ْع أي ْف ْنبْئ رلَْب ند رأل ب ػود.
ونَبء َ ذلؾ اإف رالَتقػبْرَ رلتػد قػبـ نهػب رلنَّواو ػوَّ  Andriessenووػب أف تخعػع لْزوػْ

ْػػف رلنَػػث .بَو ػبً :يعػػباد يل ػ ذلػػؾ اػػإف أْرل قوػػب
رلقوْد رلْعباد ل أَّ

رلْػبؿ رلفَػَّي ،ال تْ ػؿ َْبا ػبً َقوقوػبً لَِػَّؽ رلتقَوْوػد (ْ ػؿ َْػوذج رلقوْػد

رالقتهػ ػػبْود رلْعػ ػػباد َْ )EVAػ ػػب وظهػ ػػَّ َ ػ ػ

رلْعباد ل أَّ

رألْرء رلْقْْػػد ْػػف َْ ،Pulicػػوذج ْعبْػػؿ

ذلػ ػػؾ اػ ػػد أنَػ ػػبث  .Pulicيف ْعبْػ ػػؿ رلقوْػ ػػد

رلْبؿ رلفََّي وَْوذج رلقوْد رالقتهبْود رلْعباد تقو

ولذر اإَهب ْف رلَْْف أف تتوراؽ ْعبً اد يِبَّ وقب

ْ ػػؿَْ :ػػوذج نِبقػػد رألْرء رلْتورزَػػد وَْػػوذج قوػػب

وورَب ْختَفد ْف رألْرء

او رألْرء ْف خبلؿ َِّؽ ْتعػْْل رلْعػبووَّ

Navigator

 Skandiaوَْػػوذج َّْرقنػػد

رألهوؿ موَّ رلَْْو د.
 .4دراسة ( )Chiucchi, 2013بعنوان" قياس رأس المال الفكري وكتابة التقارير عنو:
دروس مستفادة من بعض مشاريع األبحاث التدخمية"

تهْؼ ذه رلوَّقػد يلػ ت ػَوِ رلعػوء َػ رلعورْػؿ رلتػد ْػف رلَْْػف أف تعوػؽ أو تعػزز

ر تخْرـ َ بب أَّ
ْؿ أَّ

رلْبؿ رلفََّي ْف أوؿ أمَّرض يْرَّود نْب و ب ـ اد اهػـ ػْـ رَتشػبَّ أِػَّ

رلْبؿ رلفََّي نشَؿ َنوَّ َ هعوْ رلْْبَّ د.
وخَهَ رلْ رَّ د نتػر َّ ر ػتخْرـ َْػوذج أَّ

رلْػبؿ رلفَػَّي نعورْػؿ ْوػْل ْ ػؿ :بلقػد

رلْشػ ػػَّوع نهػ ػػْؼ ر ػ ػػتَّرتوود َْػ ػػْْ ،رلتهػ ػػْوـ رلتفػ ػػب َد لََظػ ػػبـ ،تعقوػ ػػْه ،رال ػ ػػتخْرـ رلَّئو ػ ػػد
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لَْ ش ػَّرَ موػػَّ رلْبلوػػد (رلتػػد ْػػف رلَْْػػف أف تَػػوف ْنهْػػد وْز وػػد)ِ ،نوعػػد رلنَػػث رلتقػػْْد
ورلتبَّوخد ألْورَ رلقوب

رلَْهَد ورلتْرخؿ نوف أَظْد رلشََّد رلَّئو ود وأَظْد رلتََـ رلََْود

 .5دراسة ( )Labra and Sanches, 2013بعنوان" نماذج تقدير رأس المال الفكري
الوطني :قراءة في الدراسات ذات العالقة"

يف رله ػػْؼ ْ ػػف ػػذه رلوَّق ػػد ػػو ر ػػتعَّرض رلْ رَّ ػػبَ رل ػػبنقد ػػف أَّ
رلوَِد نهػْؼ تَْوػْ وْقبََّػد رلَْػبذج رلَّئو ػود لقوػب

أَّ

َ ورختنبَّ رالختبلابَ ورلتشبنهبَ نوَهب ونوف َْهج أَّ

رلْ ػػبؿ رلفَ ػػَّي

رلْػبؿ رلفَػَّي لَْولػد وَتبنػد رلتقػبَّوَّ

رلْبؿ رلفََّي رلْتنع اد رلشََّبَ.

وخَهػػَ رلْ رَّ ػػد أَ ػ ونػػبلَّمـ ْػػف أف ػػذه رلْ رَّ ػػبَ َْو ػػد رلَشػػرل وقَوَػػد َ ػػنوبً يال أف

َػػبؾ ر تْبْ ػبً ْت رزوػػْرً نعَْوػػد قوػػب

أَّ

رلْػػبؿ رلفَػػَّي وَتبنػػد رلتقػػبَّوَّ َ ػ اورْرَّت ػ اػػد َباػػد

رلػػْوؿ .لقػػْ َشػػََّ ْ رَّ ػػبَ أَّ رلْػػبؿ رلػػوَِد اػػد ػػْْ قَوػػؿ ْػػف رلهػػَؼ اورَ ػ ْػػف رلَِْػػوب
رلقو ػػبـ نْزو ػػْ ْ ػػف رألنَ ػػبث رلَظَّو ػػد .ػػذر و ْ ػػد َو ػػبف َّئو ػػوبف ْ ػػف رلِ ػػَّؽ لتق ػػْوَّ أَّ رلْ ػػبؿ
رلوَِد وَتبند رلتقبَّوَّ َ  .و َ رلَّمـ ْػف رالختبلاػبَ نػوف رلَْػبذج يال أف َتبئوهػب تْوػؿ يلػ

رلتقبَّب اوْب نوَهب.
 .6دراسة ( )Kweh, Chan and Ting, 2013بعنوان" قياس فعالية رأس المال الفكري
في قطاع البرمجيات الماليزية"

يف رله ػػْؼ ْ ػػف ػػذه رلوَّق ػػد ػػو تقه ػػد اعبلو ػػد ش ػػََّبَ رلنَّْوو ػػبَ رلْبلوزو ػػد رلَّْْو ػػد

َشََّبَ بْد اد تَووؿ أَّ

رلْبؿ رلفَػَّي يلػ قػوـ ْ

ػود نب ػتخْرـ َِّوقػد رلتََوػؿ رلشػبْؿ

لَنوبَبَ.
نعْ رختنبَّ وَد ْف خْ

و شَّوف شػََّد ،اػإف َتػبئج ػذه رلْ رَّ ػد تظهػَّ أف رلشػََّبَ

رلَّْْوػػد اػػد ػػوؽ رلْػػبؿ رلَّئو ػػود لنوَّهػػد ْبلوزوػػب ػػد أقػػؿ اعبلوػػد ْػػف تَػػؾ رلَّْْوػػد اػػد رل ػػوؽ

رل بَوود ،وْف نوف رلشََّبَ رلتد رختوََّ َعوَد ،اإف شََّد ،Eduspec Holdings Berhad
ورلتػػد تقػػع اػػد َِْقػػد  ،starsػػد رألَ ػػَّ اعبلوػػد ْػػع أ َ ػ تػػَّْْ لعبلْػػد رإل ػػَبْ ،ػػذر وتنق ػ

رلَتػػبئج قبئْػػد نػػبلَّمـ ْػػف رالَتقػػبْرَ َػػوؿ هػػبلَود َْػػوذج ْعبْػػؿ رلقوْػػد رلْعػػباد ل ػ أَّ

رلفََّي َْ شَّ لَ بب أَّ

رلْبؿ رلفََّي.
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رلْػػبؿ

 .7دراسة ( )Montemari and Nielsen, 2013بعنوان " دور الخراحط السببية في
قياس رأس المال الفكري وادارتو"

رلْػبؿ رلفَػَّي ْػف خػبلؿ ر ػتخْرـ

تتقه رلْ رَّ د قوب اورْرَّل رلوورَب رلْوَبْوَود ل أَّ
رلتخِػػوِ رل ػػنند .وتف ػػَّ رلْ رَّ ػػد َوػػؼ ْػػف رلَْْػػف ر ػػتخْرـ َّ ػػـ رلخ ػَّرئِ رل ػػننود لفهػػـ َوفوػػد
رلْبؿ رلفََّي اد رإلِبَّ رلخبر نبلعْؿ رلذي تشَْ  .يعباد يل ذلؾ ،اػإف ر ػتيبلؿ

ْؿ أَّ

رلخَّوِػػد رل ػػننود ََْهػػد ال ػػتخبلر ْوْو ػػد ْػػف رلْ ش ػَّرَ ْػػف رلَْْػػف أف وقػػْـ ْعَوْػػبَ
َوؿ ِوؿ اتَّل رلترخَّ ور تَّْرَّ تر وَّ رأل ْبؿ رإلْرَّود .وأوعبً اإَهب ت تِوع تَْوْ ْت وَوػؼ
وػػتـ تعػػْوؿ وتَػػْوث رلخَّوِػػد رل ػػننود .وْػػف رلَْتْػػؿ أف ت ػػتِوع ْوْو ػػد رلعورْػػؿ ػػذه ْ ػػـ

رلقوب

رلْوَبْوَد ل أَّ

رلْبؿ رلفََّي اورْرَّت .

وخَه ػػَ رلْ رَّ ػػد لَتش ػػَوؾ نش ػػَؿ ََ ػػد ا ػػد قو ػػب

رلوورَ ػػب رلْوَبْوَو ػػد لػ ػ أَّ

رلفََّي ،ووقتَّح أْرل لَتََـ اد ذه رلوورَب ،نَوث وشوَّ يلػ أف أَظْػد رلقوػب
لؤلخ ػػذ نه ػػذه رألنع ػػبْ لتَ ػػوف ابئ ػػْتهب ور ػػتخْرْهب ،ا ػػبلتَوؿ ا ػػد قو ػػب

رلَِْوب.

أَّ

رلْ ػػبؿ

رلَبلوػد نَبوػد

رلْ ػػبؿ رلفَ ػػَّي ػػو

 .8دراسة ( )Marzo, 2013بعنوان " الفجوة في مؤشر أداء األسيم والمغالطة المحاسبية"
يف رلهػػْؼ ْػػف ػػذه رلوَّقػػد ػػو يَػػْرث َػػوع ْػػف رلتقػػْـ اػػد اهػػـ رلفوػػول اػػد ْ شػػَّ أْرء
رأل هـ أو (رلَ ػند) َْ شػَّ ووَػْل قوػب

لقوْػد أَّ

رلْػبؿ رلفَػَّي ،وَْبقشػد رالَتقػبْرَ رلَّئو ػد

رلْووهد لهب .تتْ ؿ اد تِووَّ ْعَ رلػقوْد رل وقود يل رلْاتَّود ْف َْظوَّ رلشََّد .وْ ػؿ ػذه
رلَْهوود وتـ توظوفهب اد ت َوِ رلعوء َ رلوبَنوف و ْب :رلقوْد رل وقود ورلقوْد رلْاتَّود.
توهػػََ رلْ رَّ ػػد يلػ ووػػوب َّْروعػػد رالاتػَّرض نووػػوْ "رلْيبلِػػد رلَْب ػػنود" ،ورلتػػد تَّْػػز يلػ

رلفو ػػول ن ػػوف رلق ػػوـ رل ػػوقود ورلْاتَّو ػػد ،تنعػ ػبً لََظَّو ػػد رلت ػػد رختبَّته ػػب رلش ػػََّد .وا ػػد رلَقوق ػػد ،اإَػ ػ
نبال تْبْ َ َظَّود رلشََّد رلتد وشػوَّ يلوهػب َْػبء أَّ

رلْػبؿ رلفَػَّي ،اػإف رلقوْػد رلْاتَّوػد ال

تعػػبْؿ نبلعػػَّوَّل َظوَّتهػػب رل ػػوقود َت ػ ولػػو َبَػػَ رلقوْػػد رل ػػوقود ْوعػػو ود ْ .ػَّل أخػػَّى ،يف
رلقوْد رل وقود ال وََْهب أف تعنَّ ف قوْد أَّ

رلْبؿ رلفََّي.

11

 .9دراسة ( (Pazdzior and Pazdzior, 2012بعنوان " قياس رأس المال الفكري في
شركة ما ".

ْاَ رلْ رَّ ػد لَْ ػب ْد اػد تهػَوؼ رالختبلاػبَ اػد ووهػبَ رلَظػَّ وْعَّاػد أ َّ ػبَْ ،ػب

ووقْـ رلنَػث أاعػؿ رلتعَّوفػبَ ورلتهػَوفبَ وِػَّؽ رلتقوػوـ رلْعَّواػد لػ أَّ
رلتََّوز َ رلَِّؽ رلتََوَود ورلتوْوعود رلتد ويَب تِنوقهب َْ قوب

لَشػػََّد .واػػد هػػَّ رالقته ػبْ رلقػػبئـ َ ػ رلْعَّاػػد وَعػػب أَّ

" أَّ

رلْػبؿ رلفَػَّي ،وقػْ تػـ

اعبلود أَّ

رلْبؿ رلفََّي

رلْػػبؿ رلفَػػَّي ،ورلػػذي وعػػَّؼ ب

رلْبؿ رلنشَّي ،رلْورَّْ رلنشَّود ،رلََْود رلفََّود ،رألهوؿ رلفََّود ،أو رلْورَّْ رلْعَّاوػدْ ،و رًَّ

ْهْػبً لَيبوػػد اػػد َػػؿ َْظْػػد تقَّون ػبً .ووْ ػػؿ رلهػػوَّل رلْعػػْوَد لخَػػؽ رلقوْػػد ووْ ػػؿ رألولووػػد اػػد
َْود زوبْل رلْزروب رلتَبا ود لَشََّد.

توهََ رلْ رَّ د أَػ ْػف رلهػعب رلتخِػوِ ورلػتََـ نعَْوػد تَػوف اوهػب َبهػَّ قوْتهػب لػـ تظهػَّ
نبلَبْؿ اد وََوػد ْػورَّْ رلَْظْػد .ونعػْ َّْروعػد رلَتػب رلتػد تتَػْث اػد ػذر رلْوعػوع لْ رَّ ػد

ِػػَّؽ قوػػب

اعبلوػػد أَّ

رلْػػبؿ رلفَػػَّي اإَ ػ وظهػػَّ أف َْوػػد تقوػػوـ قػػوـ رلْ ػورَّْ موػػَّ رلَْْو ػػد

عػػَّوَّود اػػد تَفوػػذ ر ػػتَّرتووود رلشػػََّد .و َ ػ أوػػد َػػبؿ اإَ ػ ووػػب رإلشػػبَّل يل ػ أَ ػ نػػبلَّمـ ْػػف
رلَْبوالَ رلتد وتـ رلقوبـ نهب اإَ َت رآلف لو

َبؾ أي ْ شَّ توْوعد وعَ

رلْوَّْ رألمَ لْى َْظْد اد رلقَّف رلَبْي ورلعشَّوف أال و و أَّ

رلْبؿ رلفََّي.

نبلَبْؿ قوْػد

 .10دراسة ( )Cinquini, Passetti, Tenucci and Frey, 2012بعنوان" تحميل
بيانات رأس المال الفكري في تقارير القدرة عمى االستدامة :بعض األدلة التجريبية"

يف رلهػػْؼ ْػػف ػػذه رلوَّقػػد وَْػػف اػػد تقهػػد َْتػػوى وتػػَّْْ ووػػوْل َشػػوابَ أَّ

رلفَػَّي رلتِو وػػد

رلْػػبؿ

 intellectual capital voluntary disclosureورلتيوػَّرَ رلتػػد ََػػَ

خبلؿ َتوف ( 2005و )2006عْف وَد ْف  37تقَّو رًَّ لَقَّْل َ رال تْرْد َشػَّت شػََّبَ

يوِبلود َّْْود.

وخَهَ رلْ رَّ د نوووْ ععؼ َنوَّ وْتزروْ اػد ػب بَ رلعْػؿ رإلعػباود اػد قوْػد رل ػ
َشػوابَ أَّ

رلْػػبؿ رلفَػَّي رلتِو وػػدْ ،ػػع ترَوػػْ َػ َشػػوابَ أَّ

رلتهَوؼ رألَ ػَّ تقَّوػ رًَّ َػ ْ ،تنو ػبً نػ أَّ

رلفَػػَّي رلتِو وػػد وػػتـ تْ وَ ػ نشػػَؿ َّئػػو

رلْػػبؿ رلنشػَّي رلتػػد تْ ػػؿ

رلْػبؿ رلعبلقػبتد ورلتَظوْػد .يف َشػوابَ أَّ

رلْػبؿ

نػػَّ ْهػػََِبَ موػػَّ ْبلوػػدَْ ،وػػد ،وموػػَّ َّْتنِػػد

نوقَْ ،ع ْ توى َْخفض ْف رلْعَوْبَ رآلوَد.
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 .11دراسة ( )Rompho and Siengthai, 2012بعنوان " نظام قياس األداء المدمث

لبناء رأس المال البشري لشركة"

يف رلهْؼ ْف رلْ رَّ د و ر تَشبؼ رلعبلقد نػوف أَظْػد قوػب

ورلتر وَّ َ نَبء أَّ

رلْبؿ رلفََّي لَشََّد.

تَشػػؼ رلَتػػبئج نػػرف َظػػبـ قوػػب
شبْؿْ ،ػَّتنِ ننوئتػ  -لػ

رألْرء ورلػتعَـ رلتَظوْػد

رألْرء رلػػذي تػػـ تهػػْوْ ن ػ بلث خهػػبئر  -هػػبلت،

بلقػد ََوػد يووبنوػد ْػع رلػتعَـ رلتَظوْػد و أَّ

رلْػبؿ رلنشػَّي لَشػََّد

(َّعػب رلْوظػػؼ ورلقػػَّْرَ ذرَ رلعبلقػػد نبلعْػػؿ) .أوالًُ ،ووػػْ نػػرف هػػبلَود قوػػب
نعبلقػػد َِّْوػػد نَّعػػب رلْوظػػؼ .بَوػبً ،تػػَّتنِ شػػْولود َظػػبـ قوػػب رألْرء َِّْوػبً ْػػع رلقػػَّْرَ ذرَ

رلعبلقد نبلعْؿ .بل بً ،وَّتنِ َظبـ قوب
ْػػع ْ ش ػَّرَ أَّ

أْرء رلفػػَّْ تػَّتنِ

رألْرء بلقػد َِّْوػد ْػع نوئتػ ولَػف لػو

نشػَؿ ْنبشػَّ

رلْػػبؿ رلنشػػَّي .ونَػػبء َ ػ ذلػػؾ ،اػػإف رلػػتعَـ رلتَظوْػػد ،ورلػػذي تَّنِ ػ

بلقػػد

َِّْوػػد ْػػع َ ػبلً ْػػف رلقػػَّْرَ ذرَ رلعبلقػػد نبلعْػػؿ وَّعػػب رلْوظػػؼ ،وتو ػػِ رلعبلقػػد نػػوف رَّتنػػبِ
َظبـ قوب

رألْرء ورلقَّْرَ ذرَ رلعبلقد نبلعْؿ.

 .12دراسة ) )Molodchik et al.,2012بعنوان " نموذج تقييم رأس المال الفكري

التحولي"

ْاَ رلوَّقد يل تقْوـ يِبَّ َْد لتِووَّ تََوؿ أَّ

رلْبؿ رلفََّي رلتَووَد يل قوْد

رلش ػََّبَ ْتعػػَْد ْفػػب وـ رلعورْػػؿ رأل ب ػػود اػػد ػػذه رلعَْوػػدَ ،وػػث وظفػػَ رلوَّقػػد أَّ
رلفََّي اد تقبِع رإلْرَّل َ أ ب

اد رلَتبئج رلورَّْل اػد أْنوػبَ تقوػوـ أَّ

رلْػػبؿ

رلقوْػد ورلَظػَّل رلقبئْػد َػ رلْػورَّْ ،نػْءرً ْػف ي ػبْل رلَظػَّ
رلْػبؿ رلفَػَّي رلْتعَػؽ نػرْرء رلشػََّبَ وَظػبـ رلْ شػَّرَ

رلْتعَؽ نبلتَوؿ رلْعَّاد ورلْفب وـ رلتد هَْْ لذلؾ .وتعػْوؿ رلقػَّْل رلتقووْوػد لََْػوذج رلِْػوَّ
نب تخْرـ تََوبلَ رالََْرَّ.
ق ػػَْْ رلوَّق ػػد َْ ػػوذج تقو ػػوـ أَّ

رلْ ػػبؿ رلفَ ػػَّي رلتَ ػػولد ََظػ ػَّل ش ػػْولود لَْػ ػورَّْ رلفََّو ػػد

َب ػػت ْبَّ ر ػػتَّرتوود لَشػػََّبَ ،وأ نتػػَ رلوَّقػػد أف رإلِػػبَّ رلعَْػػد لََْػػوذج رألو ػػع تِنوق ػبً اػػد
تََو ػػؿ رلش ػػََّبَََ ،بل ػػد ْتِبنق ػػد ا ػػد رله ػػَب د أو رلْول ػػد ،ا ػػد َفػ ػ

رلوق ػػَ مو ػػَّ ِْنق ػػد ا ػػد

رلتََوؿ رلْ تقنَد رلْتخهر لَشََّد ،وأشبََّ رلوَّقد لََْػوذج َػرْرل اػد ر ػت ْبَّ رلقػ رََّّرَ رلتػد
مبلنػػب ْ ػػب ترخ ػػذ اػػد رلَ ػػنبف رالتوب ػػبَ رلعبْػػد ورلتِ ػػووَّ رله ػػَب د ورقتهػػبْود رلتَْو ػػد ،وق ػػْـ

يِبَّ َْوبً لتََوؿ أَّ
رلَْوذج
رً

ْبؿ اََّي تَولد نب تخْرـ رلَظَّود رإلَهبئود.
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 .13دراسة ( )Seleim and Khalil, 2011بعنوان" فيم العالقة بين إدارة المعرفة ورأس

المال الفكري"

رلْبؿ رلفََّي و َّ َ رآلخَّ ،ونرف رلعبلقد نػوف

ُوعتقْ نرف َبلً ْف يْرَّل رلْعَّاد و أَّ
رلْػػََّنوف لهػػب أ ْوػػد َنوػَّل َػ هػػعوْ اعبلوػػد رلَْظْػػد .واػػد َػػوف وَْػػف اهػػـ رلعبلقػػد رلْزْووػػد
نوَهْب يال أف رلنَث رلتوَّوند ذي رلهَد لـ وَتج َ َت رآلف أْلد ْقَعد َوؿ ِنوعد رلعبلقد
نوف رلََّْنوف .تهْؼ ذه رلوَّقد يل رلقوبـ نتقهد توَّوند لَعبلقػد رلَِْقوػد رلْزْووػد نػوف يْرَّل

رلْعَّاد و أَّ

رلْبؿ رلفََّي اد هَب د رلنَّْووبَ رلْهَّود.

َشؼ رلتََوؿ ف بل د أشَبؿ لَعبلقبَ نوف يْرَّل رلْعَّاد و أَّ

ْػػف وهػػد ورَػػْل ْػػف يْرَّل رلْعَّاػػد يل ػ
رلْع ػػبَّؼ َػ ػ َ ػػؿ ْ ػػف أَّ

أَّ

رلْػػبؿ رلفَػػَّي ( َ ػ

رلْ ػػبؿ رلنش ػػَّي و أَّ

تػر وَّ ْػف وهػد ورَػْل ْػف أَّ

رلْبؿ رلفََّي  :تػر وَّ

ػػنوؿ رلْ ػػبؿ ،و ػ َّ تِنوػػؽ

رلْ ػػبؿ رلتَظوْ ػػد و أَّ

رلْػبؿ رلفَػَّي يلػ يْرَّل رلْعَّاػد (ْػ بلُ ،وػ َّ أَّ

َ َوبزل رلْعَّاد و َقؿ رلْعَّاد) و تر وَّ ْزْوج نوف يْرَّل رلْعَّاد و أَّ

نوف تو وؽ رلْعَّاد و أَّ

رلْ ػػبؿ رلعبلق ػػبتد)

رلْبؿ رلتَظوْد ،ونوف َقؿ رلْعَّاد و أَّ

رلْػبؿ رلنشػَّي

رلْبؿ رلفََّي (ْػ بلً،

رلْبؿ رلعبلقبتد).

 .14دراسة ( )Bischoff et al., 2011بعنوان " قياس رأس المال الفكري".
ْاَ ذه رلْ رَّ د لْعَّاد ملوبَ قوب

قبـ رلنبَث نتهَوؼ أَّ

أَّ

رلْبؿ رلفَػَّي عػْف َْوػد رالنتَػبََّ ،وػث

رلْبؿ رلفََّي وْ رَّ د َْوَبتػ  ،وْػف ػـ تَػْث ػف قوػب

وتقوػوـ أَّ

رلْبؿ رلفََّي و ف َْوبَ رالنتَبَّ ورالنتَبَّ رلْفتوح.
وقػْ أ نػػَ رلنبَػػث اػػد ْ رَّ ػػت أف بْػػؿ يَتػبج رلْعَّاػػد وَْػػو نوعػػوح اػػد ْاللػػد لَ ػػَورَ
رلعشَّ رل بنقد ،ورء لَشََّبَ رلَنوَّل اعبلً ف رلشػََّبَ رلهػيوَّل ورلْتو ػِدَ .وػث وػتـ تقوػوـ

رأل ْبؿ نشػَؿ ْت رزوػْ ْتعػَْدً ورْػؿ موػَّ َْْو ػد .وقػْ نػَّز ْهػَِت أَّ
ذر رلهَْْ .وث وتَوف أَّ

و أَّ

رلْبؿ رلفََّي لَشََّد ْف أَّ

رلْػبؿ رلفَػَّي اػد

رلْػبؿ رلهوََػد و أَّ

رلْػبؿ رلنشػَّي

رلْػػبؿ رلعبلقػػبتد ،و ػػذر رلعَبهػػَّ توتْػػع وَنػبً يلػ وَػػب ْشػػوَّل يلػ ْػػب وعػػَّؼ نتقَّوػػَّ أَّ

رلْبؿ رلفََّي وأهول وقوْ رالتوب ود.
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 .15دراسة ) (De Castro et al., 2003بعنوان " نموذج جديد لقياس وادارة رأس المال

الفكري ".

ْاَ رلْ رَّ ػد لتقػْوـ َْػوذج وهػفد وْوػْ و ػب ـ اػد قوػب

أَّ

رلْػبؿ رلفَػَّي نور ػِد

َْتْى رلْعَّاد وو ب ـ ذر رلَْوذج اػد اهػـ أاعػؿ لػْوَّ رلتعنوػَّرَ رلْختَفػد لَْعَّاػد رلتَظوْوػد.
ورلْ ػػب ْبَ رلَّئو ػػود لَْػػوذج تتْ ػػؿ اوْػػب وَػػدَّْ )1( :وػػع لخْػ
و ػػد :أَّ

أَّ

رلْػػبؿ رلنشػػَّي ،أَّ

رلْػػبؿ رلتَظوْػػد ،أَّ

َْوَػػبَ لػ أَّ

رلْػػبؿ رلتََولػػوود ،أَّ

رلْػػبؿ رلفَػػَّي

رلْػػبؿ لؤل ْػػبؿ،

رلْ ػػبؿ رالوتْػػػب د )2( .تَفوػػػذ ْعػ ػػبووَّ ػػْل لت ػ ػػهوؿ يْرَّل رألَشػ ػػِد موػ ػػَّ رلَْْو ػ ػػد)3( .

رلَِْػؽ رلػْرخَد ،وووعػت ْوْو ػد رلعبلقػػبَ رلتػد تعػَّؼ رلَظػبـ نرََْػ ْػف خػبلؿ ػْل ْفػػب وـ
رلْبؿ رلفََّي.

ْ ؿ َْوَبَ و َبهَّ وْتيوَّرَ وْ شَّرَ أَّ

 .16دراسة ) (Green and Ryan, 2005بعنوان "إطار عممي لتقييم المساحات غير
الممموسة :مواءمة استراتيجية األعمال واألصول غير الممموسة".

ْاَ رلْ رَّ د يل َفبود َْبذج رألهوؿ موَّ رلَْْو د رلْتواَّل وتقوـ نتعَّوؼ وتهَوؼ
رلعورْؿ رلَّئو ود رلشبئعد لتقووـ رألهوؿ موَّ رلَْْو د ال تخْرْهب اد َْوبَ تقووـ لْشَّوع
ننِبقد رلَقبِ رلْتورزَد تقوـ نهب رلشََّبَ رلعبَْد اد ْوبؿ تََولوووب رلْعَوْبَ اد ورشَِف.

تقتهَّ ذه رلْ رَّ د َ َِْقد رلعبهْد ورشَِف ،و د ْ رَّ د َ قِبع ورَْ وْ ؿ

شََّبَ تََولوووب رلْعَوْبَ ،ورلوْهوَّ رلْ تهْؼ َْهب

رلْبلووف.

وتوهََ رلْ رَّ د لَترَوْ

َ

و رلَّْْرء رلتَفوذووف ورلَّْْرء

َْوذج نِبقد رلَقبِ َْب هَف  .Sveibyونإَْبف

رلْ رَّ بَ رلْ تقنَود أف تهوئ رلظَّوؼ رلويَّراود وتف ت رلْوبؿ لقِب بَ هَب ود أخَّى وتو ع
ْرئَّل رلوْهوَّ رلْ تهْؼ لتعـ مخَّوف ْف هَبع رلقَّرَّ .ونإَْبف شََّبَ تََولوووب رلْعَوْبَ

رلتد ت تخْـ تهَوفبً ْعوبَّوبً و بنتبً لؤلهوؿ موَّ رلَْْو د أف تزوْ قَّْتهب َ تَْوْ وتف وَّ

رألهوؿ موَّ رلَْْو د نشَؿ أَنَّ نيَّض رلقوب
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ورلتقووـ.

 .17دراسة ) )Chen et al., 2004بعنوان " قياس رأس المال الفكري :نموذج جديد
ودراسة تجريبية ".

رلهْؼ ْف ذه رلوَّقد و تهْوـ َْوذج قوب

َت وتـ تزووْ رلشََّبَ نرْرل ووْل إلْرَّل أَّ
َْبذج قوب

أَّ

أهَبؼ و د :أَّ

وَظبـ ْ شَّ َوفد ل أَّ

ْبلهب رلفََّي .ور تْبْرً َ َّْروعد رلعْوْ ْف

رلْبؿ رلفََّي رلتد رقتََّهب نبَ وف مَّنووف اإف أَّ

رال تهبلَد .ونَبء

رلْبؿ رلنشَّي و أَّ
َ

رلْبؿ رلفََّي

رلْبؿ رلهوََد و أَّ

رلْبؿ رلفََّي وَق ـ يل

رلْبؿ رإلنْر د و أَّ

ذلؾ اإف َظبـ رلْ شَّ رلَوفد لعَبهَّ أَّ

رلْبؿ

رلْبؿ رلفََّي رألَّنعد

رلْذَوَّل بنقبً وتـ تهْوْ ْف خبلؿ تََوؿ َْوَبتهب.
وْف خبلؿ رلْ رَّ د رلتوَّونود اقْ ووْ أف َبؾ بلقد وِوْل نوف َتبئج َبهَّ أَّ

رلْبؿ رلفََّي رألَّنعد لشََّد ْب وأْرئهب رلتوبَّي ،و ذر و نَ هبلَود وَِْقود َْوذج قوب
رلْبؿ رلفََّي وَظبـ رلْ شَّ رلَوفد .واد َف
َبؾ بلقد ْْوزل نوف َبهَّ أَّ

رلتوبَّود يْرَّل وتَ وف أَّ

أَّ

رلوقَ اإف رلْ رَّ د رلتوَّونود ت نَ أوعبً أف

رلْبؿ رلفََّي رألَّنعد .ونبلتبلد ووب َ

رلْ

بَ

ْبلهب رلفََّي ْف َْظوَّ تَبَْد.

 .18دراسة ( )Skyrme, 2003بعنوان " :نماذج قياس رأس المال الفكري".
ػػْاَ رلْ رَّ ػػد يل ػ نوػػبف ت رزوػػْ رال تْػػبـ نر ػػبلوب قوػػب

أَّ

رلْػػبؿ رلفَػػَّي َوػػث َبَػػَ

رلْوزرَوبَ رلعْوْود لَشػََّبَ تنػوف اَػَّل وزئوػد ػف َبلتهػب رلَقوقوػد ،وَبَػَ اػد نعػض رألَوػبف
تَتوي َ نوبَبَ ْعََد ،لذلؾ تَتػبج يلػ تػْرنوَّ بلوػد رلَفػبءل والزْػد لَوهػوؿ رلػ رلْعَّاػد

رلقوْد رلَقوقود لَشََّبَ و ذر ْػب وْ ػؿ َّ ى رلقور ػْ رلْ

ػود لَشػََّبَ رلْ ػتخْْد لػ أَّ

رلْػبؿ

رلفََّي.
توهػػََ رلْ رَّ ػػد لعػػَّوَّل أف تَػػوف يْرَّل رلشػػََّبَ َ ػ ْعَّاػػد َباوػػد نػػر َّ أَّ

رلفََّي نب تنبَّه ْوَّْرً موَّ َْْػو  ،لػذلؾ قػْ ووروػ

ػْـ ْقػد اػد َْوػد رلقوػب

رلْػػبؿ

ورإلاهػبح َػ

و ػػذر قػػْ و ػ َّ َ ػ أََػػبـ رلْػػْققوف رلػػْرخَووف ورلخػػبَّوووف ،لػػذلؾ ووػػب أف وَػػوف َػػبؾ َْػػوذج
قوب

ورخذ نَظَّ رال تنبَّ رألْوَّ رلقبَوَود ورلَْب نود لَوفود رإلنبلغ ورإلاهبح َ .
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 .19دراسة ) (Bontis, 2000بعنوان "تقدير األصول المعرفية :عرض لمنماذج المستخدمة

لقياس رأس المال الفكري ".

تعَّض ذه رلوَّقد رلَتبنبَ رل بنقد اد ذر رلْوعوع ورلَّْتنِد نبألهوؿ رلْعَّاود.

وألف رألهوؿ رلْعَّاود د وو َّ رلَّنت رلتَبا د رلْ تْرـ اإف ْوبؿ رزْ بَّ أَّ

وْ ؿ َْبَبً ْهْبً لَنبَ وف ورلْهتْوف ،ول وء رلَظ اإف قوب

ْ ؿ ذه رألهوؿ موَّ رلَْْو د

وْ ؿ أْ رًَّ هعنبً .وقْ نَّزَ يل رلوروهد ْل َْبذج اد َْبولد لقوب
رلوَّقد تهْؼ يل

رلْبؿ رلفََّي

نوبف َقبِ رلقول وَقبِ رلععؼ اوهب نبإلعباد يل

أَّ

رلْبؿ رلفََّي ،و ذه

وععهب قوْ رال تخْرـ

"تفعوَهب".
وَّ
وخَر رلنبَث لوَْد ْف رال تَتبوبَ أ ْهب :أف لؤلهوؿ موَّ رلَْْو د تر رً

وو َّوبً َ

َظَّل رلَْظْد لتْووؿ رلْعَّاد .ونوَْب وَوف َ بب رلتْووؿ رلَْظوَّ ن وِبً اد

رلعبْل لتعَْ َؽ رلََْود لَْ ب ْوف ورلقَّوض قهوَّل ونعوْل رألوؿ ،يال أَ أهعب أَ َّ

نبلَ ند لَْظْبَ رلْعَّاد ن نب َقر رلعْبَبَ رلَْْو د .وقْ تعََْ َْبوالَ قوب

نبلْوالَّ وت تخْـ

رألهوؿ موَّ رلَْْو د ْعبَْد رلْوظفوف َرْورَ لَْوزرَود رلعْوْود تقب

ْتيوَّرَ ْبلود َخهـ يوَّرْرَ شخر ْب َْذ نْء َْ نخهـ رإلوبزرَ رلَّْعود أو يوَّرْرَ

شخهود إلَشبء َ بنبَ َْب نبتود ال تخْرـ رلَّْْرء .ول وء رلَظ اإف ذه رلوهوْ إلَشبء
تََفد لَْورَّْ رلنشَّود وأَظْد رلَْب ند لـ ترخذ نعوف رال تنبَّ رلَِبؽ رلَبْؿ لؤلهوؿ رليوَّ

رلَْْو د رلتد ْف رلَْْف تواَّ ب ،ولـ تَف ْفوْل َ وو رلخهور َرَظْد ْعَوْبَ يْرَّود
تَّرقب رلتقْـ رلووْد لَعْؿ .يَهب ْبلَ يل

تنَد َْظوَّ هَب د ،ولَف رلشََّبَ رلخْْبتود

تشَؿ َ د رلعْبلد اد رلعبلـ رلهَب د ،وْب و وَّ رال تْبـ نشَؿ أَنَّ و أف َّول رلَْظْبَ
َ وفد رلْعبَّؼ تفوؽ رآلف رلقِبع رلتهَوعد اد ْعظـ رالقتهبْوبَ رلعبلْود.

 1.6.2الدراسات العربية:
 .1دراسة (مينا )2013 ،بعنوان " النموذج النوعي والمقارن لقياس رأس المال الفكري".

رلقو ػػب

ػػْاَ رلْ رَّ ػػد لتََوػػؿ ْفهػػوـ وَْوَػػبَ أَّ

رلْػػبؿ رلفَػػَّي ورلوقػػوؼ َػ أشػػهَّ َْػػبذج

رلْ ػػتخْْد ْ ػػف خ ػػبلؿ ر ػػتعَّرض ْ رَّ ػػبَ ػػبنقد ا ػػد ْو ػػبؿ قو ػػب

وَْبقشد أ ـ ْب وبء اوهب.
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أَّ

رلْ ػػبؿ رلفَ ػػَّي

وتوهََ رلْ رَّ د لنْرود ْفهوـ وَْوذج وْوْ لقوب

يشَبلود رلقوب َ ،وث أَِؽ َ رلَْوذج " َْوذج رلقوب

أَّ

رلْبؿ رلفَػَّي ْ ػب ْبً اػد َػؿ

رلَو د ورلْقػبَّف " لقوػب

أَّ

رلفََّيْ ،وعَبً رإلِبَّ رلَظَّي رلعبـ لََْوذج نَوث وعتْْ ذر رلَْوذج َ َوع رلْ
َْود رلقوب

وْف ـ ْقبََّد رلَتبئج ننععهب رلنعض لَؿ َوع ْف رلْ

بَ َ َْر.

رلْػبؿ

ػد اػد

 .2دراسة (شعبان )2011 ،بعنوان " رأس المال الفكري ودوره في تحقيق الميزة التنافسية
لشركة االتصاالت الخموية الفمسطينية جوال "
ْاَ يل ْ رَّ د ْوَّ أَّ

رلْبؿ رلفَػَّي اػد تَقوػؽ رلْوػزل رلتَبا ػود لشػََّد رالتهػبالَ

رلخَوو ػػد وػ ػورؿ ،وْعَّا ػػد رلتف ػػبوَ ن ػػوف َْوَ ػػبَ أَّ

رلْ ػػبؿ رلفَ ػػَّي ا ػػد تَقو ػػؽ رلْوػ ػزل رلتَبا ػػود

لَشػػََّد ،وذلػػؾ ْػػف خػػبلؿ رلتعػػَّؼ َ ػ ْػػْى تػػواَّ ْتَِنػػبَ أَّ

رلْػػبؿ رلفَػػَّي نرنعػػبْه رل بل ػػد

(رلنشػػَّي ورلهوََػػد ورلعبلقػػبَ) لػػْي رلشػػََّد ،وْ رَّ ػػد رلعبلقػػد نػػوف تػػواَّ تَػػؾ رلْتَِنػػبَ وتَقوػػؽ

رلْوزل رلتَبا ود لَشََّد.

أظهََّ رلْ رَّ د ْل َتبئج أ ْهب ،وووْ بلقد يَهبئود نوف توراَّ ْتَِنبَ أَّ

رلْبؿ

رلفََّي نرنعبْه رل بل د وتَقوؽ رلْوزل رلتَبا ود لَشََّد ،ال وْب اوْب وتعَؽ نبلووْل رلْتفوقد ،وأف

رلشػََّد تْتَػػؾ ْ ػػتوى َّْتفػػع لَْوػزل رلتَبا ػػودَ .وػث أوعػػََ رلَّ ػػبلد تفػػبوَ نػػوف َْوَػػبَ أَّ
رلْبؿ رلفََّي اد تَقوؽ رلْوزل رلتَبا ود لَشََّدَ ،وث و هـ أَّ

ْبؿ رلعبلقبَ نَ ػند أَنػَّ ْػف

رلَْوَ ػػبَ رألخ ػػَّى ا ػػد تَقو ػػؽ رلْوػ ػزل رلتَبا ػػود لَش ػػََّد .وأوه ػػَ رلْ رَّ ػػد نع ػػَّوَّل أف تتعبْػ ػؿ

رلشََّد ْع أَّ

رلْػبؿ رلفَػَّي َػ أَػ ْػوَّْ َّئو ػد ور ػتَّرتوود نػوف رلْػورَّْ رألخػَّى ،وعػَّوَّل

رلَفبظ َو وتِووَّه.
 .3دراسة (الشكرجي ومحمود )2010 ،بعنوان " قياس رأس المال الفكري وأثره في ربحية
المصارف.
تهػػْؼ رلْ رَّ ػػد لتََوػػؿ أَّ

رلْػػبؿ رلفَػػَّي وَْوَبت ػ  ،وِ رَّئػػؽ قوب ػ اػػد رلق ػورئـ رلْبلوػػد

وهعونبَ قوب هب ،وقْ تَبولَ رلْ رَّ د قوب

ِنؽ رلنَث َ

أَّ

رلْبؿ رلفََّي وأ َّه اد َّنَوػد رلْهػبَّؼ ،وقػْ

وَد ْف َْوَد ْف خْ ػد شػَّ ْهػَّابً لت ػع ْوؿ َّنوػد ْػف خػبلؿ رختنػبَّ

اَّعوبت  ،وقْ تـ ر تخْرـ أ بلوب يَهبئود اد رختنبَّ ذه رلفَّعوبَ.
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وتوهؿ رلنبَث اد ػذه رلْ رَّ ػد يلػ ر ػتَتبوبَ أػػنَّز ب أَػ نػبلَّمـ ْػف تعػْْ رلْ شػَّرَ

رلْبلوػػد وموػػَّ رلْبلوػػد اػػد قوػػب

أَّ

رلْػػبؿ رلفَػَّي يال أف َْوػػد ر ػػتخْرـ تَػػؾ رلْ شػَّرَ َْػػْْل

نْب تواَّه رلقورئـ رلْبلوػد لَْهػبَّؼ وَػد رلنَػثَْ ،ػب نػوف ووػوْ بلقػد رَّتنػبِ وأ ػَّ ْعَووػد نػوف
رلْ ػػبؿ رلفَ ػػَّي وَّنَو ػػد تَ ػػؾ رلْه ػػبَّؼ ،وق ػػْـ ْقتََّ ػػبَ َ ػػبف أ ْه ػػب :أف ت ػػول رلْه ػػبَّؼ

أَّ

ر تْبْبً ن أَّ

رلْبؿ رلفَّي نشَِّ يظهبَّه و َّع اد رلقورئـ رلْبلود اورظهػبَّ ْػب وقبنَػ ْػف أهػوؿ

ْعَّاود واََّود نَوث تنْأ نهب رلْوزرَود.

 .4دراسة (الساكني )2009 ،بعنوان " رأس المال الفكري والتحديات التي تواجو المحاسبين
في قياسو ".
ػػْاَ رلْ رَّ ػػد ال تقه ػػبء وَق ػػْ نع ػػض َْ ػػبذج رلقو ػػب

رلْ رَّ ػد أف أمَػب رلْقػبوو

لػ ػ أَّ

رلتػد تعتْػْ اػد رلوقػَ رلَبعػَّ لقوػب

ْ بَّ وْؿ نوف رلَْب نوف وال وووْ رتفبؽ بـ َوهب تشَؿ َْود قوب

أَّ

رلْ ػػبؿ رلفَ ػػَّي ور ػػتَتوَ
أَّ

رلْػبؿ رلفَػَّي ال تػزرؿ

رلْبؿ رلفََّي تَْوبً

لََْب نوف النْ ْف ْوروهت أل ْود ذر رلْوعوع ْع وبْل رقتهبْ رلْعَّاد.

وتوهػؿ يلػ عػَّوَّل تِػووَّ ْعػبووَّ َْب ػنود تَػْْ ملوػبَ رلعْػؿ لقوػب

َْوَػبَ أَّ

رلْبؿ رلفََّي وتـ ف َِّوػؽ ووهػبَ َظػَّ رلَْب ػنوف وتقَوػؿ رلتعػبَّض نػرَّرئهـ نشػرَهـ وتِػووَّ
ْقبوو

ل أَّ

رلْبؿ رلفََّي توْع نوف رلْقبوو

رلْبلود وموَّ رلْبلود ْْب وقَؿ ْف رال تْبْ َ

رالوتهبْ ورلََـ رلشخهد اد َْود رلقوب اور ْرْ ْ رَّ بَ ونَوث تهػتـ نَْوَػبَ أَّ
لقوب أَّ
رلفََّي نشَؿ َْفَّْ لَوهوؿ يل َتبئج َْْْل وَْف ف َِّوقهب وعع أ

رلْػبؿ

رلْبؿ

رلفََّي نشَؿ يوْبلد.
 .5دراسة (مقمد )2009 ،بعنوان " نحو إطار مقترح لقياس رأس المال الفكري بمكاتب
المحاسبة والمراجعة".
َبف رلهْؼ ْف ذر رلنَث ر تقَّرء رلْ رَّ بَ رل بنقد ْف أوؿ رلتعَّؼ َ ملوبَ قوب

َبهَّ أَّ

رلْبؿ رلفََّي وتَْوْ أي ْف تَؾ رلْقبوو

وهػَت لَتِنوػؽ َػ َْبتػب رلَْب ػند

ورلَّْوعػػد نْهػػَّ ،وَوػػث يف َْوػػد رلَّْروعػػد تتهػػؼ نقَػػد أَّ رلْػػبؿ رلْػػبْي اورَهػػب تقػػوـ َ ػ
رلتر وؿ رلعَْد ورلعَْد وْْى رلتزرـ رلَّْروع نْعبووَّ لَّْروعد وقَّْت َ تف وَّ ب وتِنوقهب.
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ػَّ أو أف و ػػتعوف نخنوػػَّ اػػد
وأ ػػـ ْػػب توهػػؿ يلوػ رلنبَػػث عػػَّوَّل أف وَػػوف رلْ رَّوػػع خنوػ رً

رلعَْوػبَ موػَّ رلْهوََػػد ،و َػ رلْ رَّوػع أف وَػػـ نَػورَد ْوػػْل اػد ْوػبؿ رلْعَّاػػدْْ ،ػب ونػػَّز أف
ْهَ ػػد رلَّْروع ػػد تق ػػوـ َػ ػ رلعَ ػػـ ورل ػػتعَـ ورلت ػػَّْوب وتػ ػَّرَـ رلْعَّا ػػد اورتق ػػبف ر ػػتخْرـ تََولووو ػػب
لْعَوْبَ ورلقَّْرَ رلفَّْود ورلعقَود ورلْهبَّرَ و د َبهَّ ْف َبهَّ أَّ رلْبؿ رلفََّيْْ ،ب
ر تَزـ رألَّْ تَووف يِبَّ ْقتػَّح َْن ػؽ ْػف نِبقػد رألْرء رلْتػورزف وهػَت لقوػب
َبهػػَّ أَّ

وقػػْ خَػػر رلنَػػث نبشػػتقبؽ يِػػبَّ وهػػَت لقوػػب

ورلَّْروعد.

تَػؾ رلعَبهػَّ.

رلْػػبؿ رلفَػػَّي نَْبتػػب رلَْب ػػند

 .6دراسة (يوسف )2005 ،بعنوان " دراسة وتقييم رأس المال الفكري في شركات األعمال ".
ْاَ رلْ رَّ د لَقْ وتََوؿ أَّ

رلْعتْػػْل اػػد َْوػػد رلقوػػب

رلْبؿ رلفََّيَْ ،وَبت  ،تق وْبت َِّ ،ؽ قوب ػ ورأل ػ

و ػػو أوعػػب َْبولػػد وػػبْل لَقػػْ تَػػؾ رلِػػَّؽ وتَْوػػْ ْزروب ػػب و وونهػػب

لي ػػَّض تَْو ػػْ رأل ػػَوب أو رلَِّوق ػػد رألَ ػػَّ ْوع ػػو ود و َْو ػػد لقو ػػب

أَّ

رلْ ػػبؿ رلفَ ػػَّي ا ػػد

شََّبَ رأل ْبؿ وْعبلود َبلد رلتيوَّ او نَّْوَّ رلزْف.
وخَّوػَ رلْ رَّ ػد نب ػتَتبج ْفػبْه أف أَّ
رإلش ػػَبالَ رلت ػػد تع ػػبَد َْه ػػب ِ ػػَّؽ رلقو ػػب

رلْعتْْل لقوب

رلْػبؿ رلفَػَّي وَتػبج يلػ ْ رَّ ػبَ ْعْقػد لَػؿ

وخبه ػػد ا ػػد َبل ػػد رلتذن ػػذب ا ػػد نع ػػض رلْ شػ ػَّرَ

ْوعوع رلْعبلوبَ رلَْب نود رلقوْود ل  .

 1.8التعميق عمى الدراسات السابقة:
ََّزَ رلْ رَّ بَ رل بنقد رألوَنود َ تِووَّ َْبذج قوب
َْ ػػبذج رلقو ػػب

وهفود وَْود وَّْروعد أل ـ

رل ػػبنقدَ ،و ػػث ذَ ػػََّ أ ػػـ َق ػػبِ رلع ػػعؼ ورلق ػػول له ػػذه رلَْ ػػبذج ،وق ػػَْْ نع ػػض

رلْ رَّ بَ رقتَّرَبَ وْ ب ْبَ لتِووَّ َْبذج قوػب

ْػف زوروػب ْختَفػد ولْ

ػبَ َْػْْل أ ْهػب

عَّوَّل رلخَّوج نإِبَّ شبْؿ وَْبولد تِنوؽ رلَْوذج رلْقتَّح َ أو ع َِبؽ وْف نوَهب:
(Molodchik et al., 2012; De Castro et al., 2003; Ramirez and Gordillo,

2014; Rompho and Siengthai, 2012; Green and Ryan, 2005; Chen et
)al., 2004
وَّمـ أف ذه رلْ رَّ بَ قْ رتفقَ اد ْوَْهب َ موبب يِبَّ َبظـ وَْوذج شبْؿ لَقوب  ،يال
أَهب لـ توه نوقؼ َْبوالَ وْ ب ْبَ رلقوب .
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وأْػب رلْ رَّ ػبَ رألخػَّى ْ ػؿ ) )Montemari and Nielsen, 2013اََّػزَ نْوَْهػب

َ ت َوِ رلعوء َ َْوذج َْْْ أو أَ َّ نيَّض تِووَّ ْ شَّرت رو تقوػوـ ْػْى َفبوتػ اػد
وأ ْوت نبلَ ند لََْبذج رألخَّى ،ورلنعض رآلخَّ قبـ نب تعَّرض َْبذج رلقوػب

رلقوب

وَقػْ ػبـ

لهب ،اوْب رتفقَ أوعبً َ موبب رلشْولود ورإلِبَّ رلْفب وْد رلعبـ لعَْوػد رلقوػب  ،وهػَت لَػؿ
رلنوئػػبَ ،وََّػػزَ نععػػهب َ ػ َقػػْ َْػػبذج رلقوػػب

رلَْب ػػنود وأَػػَْ َ ػ عػػعؼ اعبلوتهػػب اػػد

َْود رلقوب .
وأْػػب رلْ رَّ ػػبَ رلعَّنوػػد ابت ػػَْ نقَػػد َّْروعهػػب رألوَنوػػد لػػذلؾ َّروَػػَ َْبَهػػب ،وَتػ اػػد
َظَّتهب رلَقْود ورلتََوَود رتخذَ زروود عوقد رلَِبؽ اد ْوبؿ قوب

خَهَ نَف

رلقوب .

أَّ

رلْبؿ رلفََّي ،يال أَهب

َتووػد رلْ رَّ ػبَ رألوَنوػد اػد رلْوْػؿ رلعػبـ ،وْ َػَ ْ رَّ ػبَ َقْوػد لػنعض َْػبذج

اوْب ر تنَّ رلنبَث ْ رَّ د (ْهَب )2013 ،أ ب بً َظَّوبً لتِووَّ َْوذج لقوب

رلفََّي ،نَوث ر تنَّه رلفََّل رأل ب ود لبلَِبلؽ ْف خبلؿ اتَّل رلَْوذج رلْقتَّح.

أَّ

رلْبؿ

وْف أ ـ رلْ رَّ ػبَ رلتََوَوػد ْ رَّ ػد ( )Bontis, 2001رلتػد َّروعػَ أ ػـ َْػبذج رلقوػب

و َقػ ػ ػػَ َػ ػ ػ ػ ْػ ػ ػ ػورِف رلع ػ ػ ػػعؼ ورلق ػ ػ ػػول ا ػ ػ ػػد أنػ ػ ػػَّز َْ ػ ػ ػػبذج رلقو ػ ػ ػػب  .اوْ ػ ػ ػػب ََِّ ػ ػ ػػَ ْ رَّ ػ ػ ػػد

(َْ (De Castro et al.,2003وذوػبً وهػفوبً شػبْبلً نَ ػب ووهػد رلنبَػث و ػب ـ اػد قوػب
أَّ

رلْػػبؿ رلفَػػَّي ْػػف خػػبلؿ تََوػػؿ َْوَبت ػ وتفهػػوؿ َبه ػَّه وْتيو رَّت ػ  ،ور تنػػَّ َ وػػَّ ْ ػػف

رلنبَ وف أف ْ رَّ د ( ْ )Chen et al., 2004رَّ د َب ْد اد قوب

أَّ

رلْبؿ رلفََّي ْ ؿ ْب

ذََّ اد َتبب (رلعَزي وهػبلت )2009 ،نهػذر رلخهػورَ ،وػث قػْـ  Chenوْػف ْعػ َْػوذج
قوب

َْد ل أَّ

رلْبؿ رلفََّي.

ونَظَّل بْد لَْ رَّ بَ رل بنقد ََّى أف رلْ رَّ بَ رألوَنوػد لػْوهب ْػؽ وتََوػؿ أَنػَّ ْػف
رلعَّنود ،و َو اقْ رتو رلنبَث لَْ رَّ بَ رألوَنود نقَّْ رإلَْبف ونقَّْ ْب أ عف رلوقَ.
 1.9موقع الدراسة بين نماذج قياس رأس المال الفكري:
وَّى رلنبَث عَّوَّل وعع يِبَّ َػبظـ وشػبْؿ لقوػب
الَقبً لْ شَّرَ بْد وَْػوذج َْػد لقوػب

َػؿ َػوع ْػف رلْ
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أَّ

رلْػبؿ رلفَػَّي ،وَْػف تِػووَّه

ػبَ َػ َْلػػَ ،وػث ػب ـ َػؿ

َْػػوذج نتقػػْوـ َّ وػػد ْػػف زرووػػد ْعوَػػد وَ ػػب ووهػػد َظػػَّ رلنبَػػث أو رلشػػََّد رلتػػد وعْػػؿ نهػػب أو

ْوبؿ رلعْؿ رلخبر ن .

وتَْف رلفوول رلنَ ود نوف رلَْبذج رل بنقد ورلَْوذج رلْقتَّحَّ ،مـ رتفػبؽ وْوػع رلْ رَّ ػبَ

تقَّون ػبً َ ػ موػػبب رإلِػػبَّ رلَػػبظـ ػػد اػػد موػػبب رلَْػػبوالَ رلنَ وػػد إلووػػبْ يِػػبَّ َػػبظـ اعَػػد
و ػػتِوع تقَّوػػب رالخػػتبلؼ اػػد ووهػػبَ رلَظػػَّ ،و ػػو ْػػب َػػبوؿ رلنبَػػث يووػػبْه وتِػػووَّه اػػد ػػذه

رلْ رَّ د.

رلقوب

لػػذلؾ و ػػع رلنبَػػث لوعػػع َْػػوذج وهػػفد شػػبْؿ اورِػػبَّ َػػبظـ وْوَػػْ لوْوػػع َْػػبذج

وَوفود توظوفهب ،ووعتنَّ ذر رلَْػوذج ْ ػب ْد أهػوَد و بْػد اػد ػذر رلْوػبؿ ،وذلػؾ نعػْ

شػن رإلوْػػبع ْػػف رلنػػبَ وف ورلخنػَّرء نووػػوْ ْشػػََد َنوػَّل اػػد َْظوْػػد رلقوػػب  ،تػ َّ َػ تَْوػػد
وتِػػووَّ رألهػػوؿ موػػَّ رلَْْو ػػد ورلَفػػبظ َوهػػب ،اعَْوػػد رلتَْوػػْ ورلتقوػػوـ عػػَّوَّود لتقػػْوَّ ػػذه

رألهوؿ وْعبلوتهب وتَْوتهب وْعَّاد ْْى ي هبْهب اد رلعَْود رإلَتبوود.
لق ػػْ رتوػ ػ رلعَْ ػػبء َْ ػػب َّأوَ ػػب ا ػػد رلعق ػػْ رألخو ػػَّ لَ با ػػد مزوػ ػَّل ْ ػػف رألنَ ػػبث ورلْ رَّ ػػبَ
رلوهػػفود ورلَْوػػد لْ رَّ ػػد ػػذه رألهػػوؿ موػػَّ رلَْْو ػػد ،أْ ػبلً اػػد تَقوػػؽ تقػػْـ َْػػد اػػد ػػذر
رلْوػبؿ ،وَّمػـ هػعوند يَّْرؾ َقوقػد ػذه رألهػوؿ اعػبلً ػف قوب ػهب ،لَػف وػَّى رلوْوػع عػَّوَّل

َتْود الَوبز تقْـ ْبَ ،ظ رًَّ لْب وْ َ أَّ

رلْبؿ رلفََّي ْف أ ْود َنوَّل رلووـ اد ػبلـ رلْعَّاػد

ورالنتَػبَّ ،وََْػػب رقتَّنَػب أَ ػػَّ ْػف اهػػـ اورَّْرؾ ِنوعتػ وَوْػ وقوتػ تعػب فَ رلَّنَوػػد ورإلَتػػبج
ورال ت ْبَّ رأل َ لَْورَّْ رلنشَّود ورلخنَّرَ رلْعَّاود.
وو ػػَّى رلنبَ ػػث أف َ ػػؿ َْ ػػوذج قو ػػب

َ ػػبوؿ يه ػػبند رله ػػْؼ ْ ػػف زروو ػػد ْختَف ػػد نَ ػػب

رختبلؼ ووهبَ رلَظَّ ورلنوئبَ ،نوَْب قَْْ ذه رلْ رَّ د قبلنػبً بْػبً لَقوػب

نَ ػب ووهػد َظػَّ

رلنبَػػث ،وْػػع ذلػػؾ ال تع ػػْو ػػذه رلَّ ػػبلد يال ْ ػػب ْد ْػػف وَْػػد رإل ػػهبْبَ رلْقْْػػد اػػد ػػذر

رلْوػػبؿ ،نَوػػث رقت ػَّرح رلنبَػػث َّ وػػد أَ ػػَّ شػػْولود ْػػف خػػبلؿ رلَْػػوذج رلْقتػػَّح ،نَوػػث او ػ ْػػف
رلَّْوَػػد ْ ػػب ووعَ ػ ق ػػبنبلً لَتِػػووَّ ورلزو ػػبْل ورلتشػػَوؿ نَ ػػب َػػوع َ ػػؿ ْ

ػػدْ ،

ػ ػبً إلِ ػػبَّ

ْفب وْد َبظـ لعَْود رلقوب  ،وو ع رلنبَث الَقبً نعْ ذه رلَّ بلد لتِووَّه لَْوذج َْد نػإذف

رهلل.
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الفصل الثاني
رأس المال الفكري المفيوم والمكونات واألىمية
مقدمة:
أَّ

رلْبؿ رلفََّي ال وووْ َْفَّْرً نذرت  ،لذلؾ أوؿ خِول لتِووَّ َْوذج قوب

رلوهوؿ لتعَّوؼ وَؿ أَّ

وْوْ و

رلْبؿ رلفََّي ( ،)Jin Chen et al., 2004وْهَِت أَّ

رلْبؿ

رلفَػػَّي ػػو نبختهػػبَّ رل ػػَّول رلَقوقوػػد لَْعَّاػػد و ػػد ػػَّول َْتَ ػزل ْػػب لػػـ وػػتـ ر ػػتيبللهب نبلشػػَؿ

رألْ ؿ اورْرَّتهب ْف عْف رألهوؿَ ،رهوؿ موػَّ َْْو ػد (ْهَػب .)2013 ،وتعتنػَّ قعػود أَّ

رلْػػبؿ رلفَػػَّي ْ و ػَّل لَنػػبَ وف ،رَِبلق ػبً ْػػف َقوقػػد أف ػػذه اَ ػَّل وْوػػْل َ ػػنوبً نػػوف رالقتهػػبْووف
ورلعبَْوف اد يْرَّل ذر رلْوبؿ ،نَوث ال وووْ نوَهـ توراؽ نْب وتعَؽ نوػو َّ أَّ

ووظوفت اد َْظْد ْب (.)Pazdzior and Pazdzior, 2012

رلْػبؿ رلفَػَّي

 1.6تعريف رأس المال الفكري:
ػَّؼ َػؿ ْػف ) )Ousama et al., 2014أَّ
رلْػػبؿ موػػَّ رلَْْػػو

رلْػبؿ رلفَػَّي نرَػ "رلْهػبَّْ و أَّ

َبلْعَّاػػد ورلخنػَّل واَ ػػفد رإلْرَّل ورألهػػوؿ موػػَّ رلَْْو ػػد ورلْػورَّْ رلنشػَّود

رلتد ت تخْـ لَْ ب ْل اد رلخَؽ وزوبْل قوْد رلشػََّد ورلْعَّاػد رالقتهػبْود رلتػد تقػوْ رلَْظْػبَ

لبل تْبْ َ أَّ

رلْبؿ رلفََّي اد تَقوؽ أ ْراهب".

و َّا ) ) Ricceri, 2008نرَ "خَؽ رلقوْد رلْتَْْ ْف خبلؿ َقؿ رلْعَّاد نوف رألاَّرْ

وتَووؿ رلْعَّاد ْف َػوع آلخػَّ"َْ .ػب و َّاػ ) (Marr, 2005نرَػ "ْوْو ػد رألهػوؿ رلْعَّاوػد
رلتػػد وَْػػف أف تعػػزو يل ػ َْشػػرل ْػػب وت ػػب ـ نشػػَؿ اعػػبؿ اػػد تَ ػػوف قػػَّْتهب رلتَبا ػػود نإعػػباد

رلقوْد أل ـ رألَِّرؼ ذرَ رلْهََد نبلَْشرل" .و َّؼ ) )Kelly,2004أَّ

وْ ؿ قَّْرَ اورَْبَوبَ رلْ

رلْػبؿ رلفَػَّي "نرَػ

د لتولوْ رلقوْد اعبل ف َوَ َّهوْر نبلْعَ رلتقَوْي".

و َّا ) (Bontis, 2001نرَ " و ْوْوع َؿ ْب وعَّا َؿ رألاَّرْ اد رلَْظْد ووَقؽ

ْوزل تَبا ود اد رل وؽ" .و َّا َؿ ْف ) )Choo and Bontis, 2002نرَ "رْتبلؾ رألاَّرْ
ورلْورَّْ ورلعَْوبَ اد رلَْبف لتَقوؽ رلَوبح رال تَّرتوود رلوْوْ" .و َّا ))Stewart, 1997

نرَ " نبلْعَوْبَ ورلخنَّل ورلََْود رلفََّود رلتد ت تخْـ اد خَؽ وتَْود رل َّول ".
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رلْبؿ رلفََّي و ْوْو د ْف رألشخبر

َْب َّا (َْبؿ ومخَّوف )2011 ،أَّ

رلذوف وْتََوف رلْعبَّؼ ورلخنَّرَ ورلَْوزرَ رلتد تََْهـ ْف رإل هبـ اد أْرء رلَْظْبَ رلتد
وعَْوف نهب ونبلتبلد رإل هبـ اد تِوَّ ْوتْعبتهـ رلتَبا ود.
اوْػ ػػب َّا ػ ػ (رلعَػ ػػزي وهػ ػػبلت )2009 ،نرَ ػ ػ "رلْعَّاػ ػػد رلْفوػ ػػْل رلتػ ػػد وَْػ ػػف توظوفهػ ػػب

ور ػػت ْبَّ ب نش ػػَؿ ه ػػَوت له ػػبلت رلَْظْ ػػد" .وعرفـــو (ْهَ ػػب )2013،نقولػ ػ " َ ػػؿ أه ػػؿ مو ػػَّ
َْْػػو

وَْ ػػف قوب ػ ػ أو رلتعنو ػػَّ َػ ػ ور ػػتيبلل نبلشػػَؿ رألْ ػػؿ لو ػػب ـ ا ػػد زو ػػبْل رلْخَّو ػػبَ

رلَهبئود ".

َر ػػب

ووَّى رلنبَػث أف رلتعػبَّوؼ رل ػبنقد ََّػزَ اػد رتوػب وف ْتػورزووف رألوؿ :رلْػورَّْ رلنشػَّود
لػ ػ أَّ

رلْ ػػبؿ رلفَ ػػَّي ،ورل ػػبَد :نوئ ػػد رأل ْ ػػبؿ رلَْوِ ػػد ،وْ ػػب وَ ػػتج ْ ػػف رلتفب ػػؿ ن ػػوف

رالتوب وف وقوْ لخَؽ رلقوْد وزوبْل رلْوزل رلتَبا ود.

ويخمــص الباحــث أن تعريــف رأس المــال الفكــري ػػو " رل ػػَّول رلفََّوػػد رلْخَقػػد نور ػػِد
رلتفب ؿ نوف رلْورَّْ رلنشَّود ورلنوئد رلَْوِد اد رلْ

د وْب َولهب ،ورء اد َْود رإلَتبج أو

شنَد رلعبلقبَ رلْرخَود ورلخبَّوود ورلتد تقوْ لخَؽ رلقوْد ورلْوزل رلتَبا ود ".

 1.1مكونات رأس المال الفكري:
أوَّْ ( ) Jin Chen et al. ,2004اد ْ رَّ تهـ أف أَّ
 -أَّ

رلْبؿ رلنشَّي

 -أَّ

رلْبؿ رلهوََد

 -أَّ

رلْبؿ رلزنوَد

 -أَّ

رلْبؿ رإلنْر د

وأشبَّ ْ تَشؼ

َبَْوب ( (Edvinsson & Malone, 1997يل

رلقوْد نَوث ق ـ رلقوْد رلََود يل ق ْوف :أَّ
رلْبؿ رلفََّي يل أَّ

رلْبؿ رلفََّي وَق ـ ألَّنعد أق بـ:

رلْبؿ رلنشَّي و أَّ

رلْبؿ رلفََّي و أَّ

رلْبؿ رلهوََد ،و أَّ
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شوَّل تهَوؼ

رلْبؿ ،وْف ـ ق ـ أَّ

رلْبؿ وََد ق ْ يل أَّ

رلْبؿ رلتَظوْد و أَّ

رلْبؿ رلزنوَد ،اوْب ق ـ رألخوَّ ل أَّ

رلعَْوبَ رَظَّ يل رلشَؿ َّقـ (.)1

رلْبؿ رالنتَبَّي و أَّ

ْبؿ

شكل رقم ( :)1شجرة تصنيف القيمة لمستكشف سكانديا

Chen, J., Zhaohui, Z., and Hong, Y. X.,(2004), Measuring Intellectual Capital a

Source:

New Model and Empirical Study, of Intellectual Capital, Journal of Intellectual Capital.

خْ

اوْػػب ق ػػْ ( َ )De Castro et al.,2003ػػب َْػػوذج  Intellectusرلْقػػْـ يلػ

َْوَبَ و د :أَّ

رلتََولوود ،أَّ

رلْبؿ رلفَػَّي ،أَّ

رلْبؿ لؤل ْبؿ ،أَّ

رلْػبؿ رلنشػَّي ،أَّ

رلْػبؿ رلتَظوْػد ،أَّ

رلْبؿ رالوتْب د.

اوْب َّأي ( )Roose et al.,1997و ـ أهَبب َْػوذج ْ شػَّ أَّ
وتَوف ْف :أَّ

ْبؿ رلعبلقبَ و أَّ

رلْبؿ رلنشَّي و أَّ

وق ػْ ( )McElory, 2001يلػ

رلهوََػػد و أَّ

رلْػبؿ

ْبؿ رلنَ رلتَتود و أَّ

ػبلث َْوَػبَ :ػد أَّ

رلْػػبؿ رالوتْػػب د ،ور تنػػَّ يْخػػبؿ أَّ

رلْػبؿ رلفَػَّي أَػ
ْبؿ رإلنْرع.

رلْػبؿ رلنشػَّي و أَّ

رلْػبؿ

رلْػػبؿ رالوتْػػب د ػػد رإلعػػباد رلوْوػػْل

لهذر رلَْوذج .
اوْػب وػَّى َػؿ ْػف ) (Bontis and Choo, 2002نػرف َْوَػبَ أَّ
د ( أَّ

رلْبؿ رلنشَّي و أَّ

رلْبؿ رلهوََد و أَّ

ْبؿ رلعبلقبَ).

وقْ وراؽ ذر رلقوؿ نَ ب يِبلع رلنبَث رلَ وَّ ْف رلنبَ وف وَْهـ:
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رلْػبؿ رلفَػَّي

(Auer, 2004; Marques and Simon, 2003; Skyrme, 2005; Dzinkowski,

2000; Atrill, 1998; Lynn, 1998; Jurczak, 2008; Petrash, 1996; Wall,
Kerk and Martin, 2004; Bontis and Choo, 2002; Kim and Taylor, 2014;
Bischoff et al., 2011; Ricceri, 2008).

:) ْوراقد مخَّوف َ رلَْوَبَ أ بله2009 ،َْوأوَّْ (ْق
(Malhorta, 2007; Huafang, 2008; Kavida and Sivakunar, 2009; Siana
Halim, 2010; Xiao, 2008(.

:) و ـEvaggelia, 2007) وَْهـ ْف أشبََّ يلوهـ ْ رَّ د
(Seetharaman et al., 2004; Bontis, 2001; 1999; 1998; 1996; Flostrand,
2006; Kamath, 2007; Edvinsson and Malone, 1997; Sveiby, 1997;
Roos, Roos, Dragonetti and Edvinsson, 1998; Stewart, 1991; 1994;
1997; Sullivan and Edvinsson, 1996; Saint-Onge, 1996; Edvinsson
and Sullivan,1996).
) َ رلْ توى رلػْولد اإَػ ْػف رلْتفػؽ َوػ أف ػذهDe Castro, 2003) اوْب وقوؿ
 َؿ،رلْبؿ رلفََّي تَؾ رلتد تْ ؿ نبلْعَ رلور ع

َّرلَْوَبَ رل بل د د رلَْوَبَ رأل ب ود ل أ

.)رلْبؿ رلنشَّي ورلهوََد ورلعبلقبتد

َّ ووقهْ ( أ،ْظب َّ رلْعَّاد لَشََّد

) ْػػف رلشػػَؿ رلػػذي وْ ػػؿ رلقوْػػدPetrash) ) ْػػب أوَّْهWall et al., 2004)
رلْػبؿ رلنشػَّي

َّاوْػػب ذَػػ

َّ) يلػ ( أ2.2( ) ْشػو رًَّ أوعػبً اػد رلشػَؿThe value platform( رأل ب ػود
.)ورلهوََد ورلعبلقبتد
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 المكونات األساسية لرأس المال الفكري:)1.1( شكل رقم

Source:

Wall, A., Krik, R., Martin, G., (2004), Intellectual Capital; Measuring the

Immeasurable?, CIMA Publishing, An imprint of Elsevier, Linacre House, Jordan Hill, Oxford
OX28DP, 200 Wheeler Road, Burlington, MA01803.

ذه رلَْوَبَ رل بل د تْ ؿ رلتهَوؼ رل بل د

 ) أفRicceri, 2008) اوْب َّأى

،)1.1( رلْبؿ رلنشَّي ورلهوََد ورلعبلقبتد) َْب وظهَّ اد رلشَؿ

َّ ووقهْ أوعبً ( أ،لَْعَّاد

.َِْقبً َو رلتهَوؼ رل بل د لَْعَّاد
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شكل رقم ( :)1.4التصنيف الثالثي لممعرفة

Source: Ricceri, F., (2008), Intellectual capital and Knowledge Management Srategic
management of knowledge resources, Routledge Taylor & Francis Group, London and New York.

ووَّى (ْهَب )2013 ،أف رألق بـ رل بل د أ ب
أ-

أَّ

َْوَبَ أَّ

رلْبؿ رلنشَّي :و و يوْبلد رلْعَّاػد ورلْهػبَّرَ ورلتػَّْوب ورلتعَػوـ ورلخنػَّرَ

ػورء َبَػػَ ػػذه رلْعَّاػػد بْػػد أو ْتْوػزل وْتفػػَّْل ْ ػػؿ رالنتَػػبَّ ورإلنػػْرع وَّوح

رلْن ػ ػػبَّْل وق ػ ػػَّْرَ رلْ ػ ػػوظفوف لَ ػ ػػؿ ْش ػ ػػَبلتهـ ،و أَّ

رلْوظفوف وال وَْف لََْشرل ْف رْتبلَ نؿ ر تيبلل .

ة -أَّ


رلْبؿ رلفََّي:

رلْ ػ ػػبؿ ػ ػػذر ْ ػ ػػتبلزـ ْ ػ ػػع

رلْبؿ رلهوََد (رلتَظوْد) :رلَّْوَد رلتَظوْود وَؿ شدء اد رلَْشبل وػْ ـ

رلْ ػػوظفوف ألْرء أ ْ ػػبلهـ :رلََْو ػػد رلفََّو ػػد ،اَ ػػفد رإلْرَّل ،قبا ػػد رلش ػػََّد ،يْرَّل

رلعَْوػ ػػبََ ،ظػ ػػـ رلْعَوْػ ػػبَ ،رلنَػ ػػوث ،رلْنػ ػػبَد ،رألوه ػ ػزل ،ن ػ ػَّرءرَ رالخت ػ ػَّرع،
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رلعبلْ ػػبَ رلتوبَّو ػػد ،نبإلع ػػباد يلػ ػ ه ػػوَّل رلَْش ػػبل وَظ ػػبـ رلْعَوْ ػػبَ وََْو ػػد
قور ْ رلنوبَبَ.

ث -أَّ


ْػػبؿ رلعبلقػػبَ (رلعْػػبلء) :ووعػػَّؼ نرَ ػ وْوػػع رلْ ػورَّْ رلْتعَقػػد نبلعبلقػػبَ

رلخبَّوو ػػد لََْش ػػرل ْ ػػؿ رلعبلق ػػد ْ ػػع رلعْ ػػبلء ورلْ ػػوَّْوف ورلش ػػََّبء ا ػػد رلنَ ػػوث
ورلتِػ ػػووَّ و بلقػ ػػد رلَْشػ ػػرل ْػ ػػع نعػ ػػض رألِ ػ ػَّرؼ رلْ ػ ػػتفوْل ْ ػ ػػؿ (رلْ ػ ػػب ْوف
ورل ػػْرئَوف ورلْ ػػزوْوف  ......رل ػػا) وَ ػػذلؾ رلْبََّ ػػبَ ،رلعْ ػػبلء ،قَػ ػورَ رلتوزو ػػع،

رلتعػ ػػبوف ،رلنَػ ػػوث رلْشػ ػػتََّد ،رلعقػ ػػوْ رلْبلوػ ػػد  /رتفبقوػ ػػبَ رلت ػ ػَّرخور قػ ػػول والء
رلعْ ػػبلء ،يش ػػنبع رلعْ ػػبلء ،تَػ ػَّرَّ رأل ْ ػػبؿ َ ،ب ػػود رأل ػػعبَّ ورلت ػػد ت ػػتخْـ

َْ شَّ ل أَّ

ْبؿ رلعْبلء.

اورذر َّوعَب لَقور ْ رأل ب ود اد ػذر رلْوػبؿ ورلػذوف تَػْث ػَهـ ()Stewart, 1997
َوث قبؿ أف أَّ رلْبؿ رلفََّي وتوروْ اد بل د ْورقع َّئو ود اد رلشََّد و د:
 العاممين :اإذر قْـ رلعبْؿ رقتَّرَبً لزوبْل أَّنبح رلشََّد اهو وعتنػَّ نْ بنػد أَّ

ْػبؿ اَػَّي

لهب وذلؾ وَِنؽ َ َؿ رنتَبَّ ْف شرَ أف وقْـ ََوالً ْفوْل لَشََّد.

 نظام العملَ :وث و ْي وَؿ رلعْػؿ رلووػْ يلػ تنػبْؿ وَقػؿ وَشػَّ رلْعَّاػد رلْفوػْل يلػ
ْورقع رلَبود يلوهب ْف خبلؿ َظبـ ْبلئـ لتْاؽ رلْعَوْبَ.

 العمــالء :نب تنػػبَّ ـ ػػـ رلوَوػػْوف رلقػػبَّْوف َػ ي ِػػبء أَنػػَّ قػػَّْ ْػػف رلْعَوْػػبَ ػػف
رلفبئْل رلَقوقد لََْتوبَ ورلخْْبَ رلْقْْد ْف رلشََّد.
ونْ رَّ ػػد ػػذه رأل ػ

رل بل ػػد َوػػْ أََػػب َػػْْب َتَػػْث ػػف رلعػػبَْوف اإََػػب َعنػػَّ ػػَهـ ن ػ أَّ

رلْػػبؿ رلنشػػَّي ،و َػػْْب َتَػػْث ػػف َظػػبـ رلعْػػؿ اإََػػب َتَػػْث ػػف أَّ
َتَْث ف رلعْبلء اإََب َتَْث ف أَّ

ْبؿ رلعبلقبَ.

نذلؾ ََّى أف رلَْوَبَ رل بل د:
 -1أَّ

رلْبؿ رلنشَّي.

 -2أَّ

رلْبؿ رلهوََد.

 -3أَّ

ْبؿ رلعبلقبَ.
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رلْػػبؿ رلهوََػػد ،و َػػْْب

د رلَْوَبَ رأل ب ػود لػ أَّ

اد ْوبؿ أَّ

رلْػبؿ رلفَػَّي رلتػد نػبَ َوهػب يوْػبع َنوػَّ ْػف رلنػبَ وف

رلْبؿ رلفََّي ،نَوث ََّى رالوتهػبْ اوْػب نعػْ ذلػؾ ْػف ْتيوػَّرَ وْ شػَّرَ وَػبوؿ

رلوْو ػػع تَْو ػػْ رلْتيوػ ػَّرَ رألَ ػػَّ تْ ػػوبلً لَ ػػؿ َْ ػػوف ْ ػػف َْوَ ػػبَ أَّ

ر تِعَب رلوهوؿ لئلِبَّ رلَظَّي قبَْب ذلؾ لَْبوالَ قوب

أاعؿ وأْؽ.

رلْ ػػبؿ رلفَ ػػَّي ،اََْ ػػب

 1.4أىمية رأس المال الفكري:
رلْبؿ رلفَػَّي اػد رلْ

ػد ػو ْهػَّْ

ذََّ ) )Sokolovska et al., 2014أف أَّ

رلْػػبؿ رلفَػػَّي رأل ػػـ اػػد خَػػؽ َػػؿ ْػف رلْوػزل رلتَبا ػػود ورلقوْػػد لَْ

ػػد ،وْػػف نػػوف

قػػوْد لَْو ػزل رلتَبا ػػود .و َ ػ ْػػْى رلعقػػوْ رلْبعػػود ،شػػهَْ نوئػػد رأل ْػػبؿ تَ ػوالً ََػػو رلْعَّاػػد
وأهػنت أَّ

رلَْوَػػبَ رل بل ػػد ل ػ أَّ

رلْػػبؿ رلفَػػَّي ( أَّ

رلعبلقبَ) .وقْ نَ أف أَّ

رلْػػبؿ رلنشػػَّي – أَّ

رلْبؿ رلنشَّي رألَ ػَّ أ ْوػد ْػف نػوف رلََّْنػبَ ْػف َوػث خَػؽ َػؿ

ْػػف رلْوػزل رلتَبا ػػود ورلقوْػػد ِووَػػد رألوػػؿ لَْ
ِػػوََّ رلْ

ػػبَ أَّ

رلْػػبؿ رلهوََػػد – أَّ

ْػػبؿ

ػػد اػػد هػػَّ رالقتهػػبْ رلْعَّاػػد ،و ْوْػبً اقػػْ

رلْػػبؿ رلنشػػَّي ْػػف خػػبلؿ رال ػػت ْبَّ اػػد أَشػػِد تَْوػػد رلْ ػورَّْ رلنش ػَّود

( .)Siensthai and Rompho, 2012واػد َ وػَّ ْػف رلنَػْرف ورلػْوؿ وبلَػظ أف رال ػت ْبَّ
ا ػػد رألهػػػوؿ موػ ػػَّ رلَْْو ػػد ،وَْػػػو ن ػ ػػَّ د ا ػػد نعػػػض رلَ ػ ػبالَ ،و ػػذر رال ػػت ْبَّ وزوػػػْ ْػػػف
رال ت ْبَّ اد أَّ

رلْبؿ رلتوبَّي ،ووهنت أَّ

ورلعْوْ ْف رلْ رَّ بَ َبولػَ قوػب

رلْبؿ رلفََّي بْػؿ رالخػتبلؼ ورلقػَّْل رلتَبا ػود

رلَْػو رالقتهػبْي لهػذه رلػْوؿ لَّنِػ اػد رال ػت ْبَّ اػد رَّ

رلْػػبؿ رلفَػػَّي ) .)Matos et al., 2014وأهػػنََ رلْ ػورَّْ موػػَّ رلَْْو ػػد أ ػػب

رلقػػَّْل

رلتَبا ػػود ألي شػػََّد َْػػب تػػواَّ ََْوتهػػب اػػد رلشػػََّد اَّهػػد لتولوػػْ ْو ػزل تَبا ػػود ْ ػػتْرْد وزوػػبْل

رلقوْد (.)Zambrano et al., 2014

و َْْب تِوَّ ْوتْع رلْعَّادَ ،بف َبؾ تَوؿ َنوَّ َ ْْرَّ رؿ  25بْبً رلْبعود

اد َ وَّ ْف قِب بَ رلهَب د لهبلت بْؿ يَتبج رلْعَّاد .واد وقَ ْنََّ ْف بـ ،2000

نَيَ َ ند بْؿ رإلَتبج ْ %60ف رلقوْد رلْعباد رلََود لَشََّبَ رلْ ب ْد اد ْتو ِهب.

اورف رلقَّْل رإلنْر ود رلَنوَّل ورلووؿ رلَبوت ْف رإلنْرع وَْؿ نبلعَّوَّل رلْفتبح لَوبح ْ تْرـ
وَْو رووبند لَشََّبَ رلْ ب ْد ،ولَشََّبَ رلهيوَّل ورلْتو ِد رلَوـ .واد عوء ذه
رلَقبئؽ اإف رلَبود يل

رلْوبل

رلْزوْ ْف رلْعَوْبَ ف بْؿ يَتبج رلْعَّاد اد يِبَّ رلعْوْ ْف

رإلْرَّود تْ ؿ أْ رًَّ نبإلَْبف اهْ  .ونبإلعباد يل ذلؾ اإف رلعورْؿ موَّ رلَْْو د نْب

اوهب بْؿ يَتبج رلْعَّاد تَعب ْو رًَّ َّئو وبً اد تقووـ رأل ْبؿ (.(Bischoff et al.,2011
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وتظهَّ أ ْوػد أَّ

ظػػؿ تَػػبا

رلْػبؿ رلفَػَّي اػد أَػ وْ ػؿ اػد َػْ ذرتػ ْوػزل تَبا ػود لََْظْػد ،اػد

رلَْظْػػبَ رلوػػوـ َ ػ أ ػػب

رلْعَّاػػد ورلْعَوْػػبَ ورلْهػػبَّرَ رلتػػد لػػْوهب ،لػػذر اػػإف

رال تْػ ػػبـ ن ػ ػ وعتنػ ػػَّ قعػ ػػود َتْوػ ػػد تفَّعػ ػػهب ِنوعػ ػػد رلتَػ ػػْي رلعَْػ ػػد ورلتََولػ ػػوود رلْعبهػ ػػَّ

( .)Ghen, et al, 2004اوْػب َّأَ ْ رَّ ػػد ) )Zalesna, 2014أَػ نػْوف اهػـ َوػؼ تقػػوـ
رلْ

بَ نتِووَّ أَّ
وو ػػب ـ أَّ

ْبلهب رلفََّي تظؿ ْوهولد وْهْشد.

رلْػػبؿ رلفَػػَّي اػػد تَ ػػوف يَتبووػػد رلشػػََّدَ ،وػػث يف تِنوػػؽ ػػذر رلْفهػػوـ

وػ ْي يلػ تػواوَّ و ػػبئؿ ْػؿ وْوػْل ْػػف شػرَهب تخفػوض رلتَػبلوؼ وزوػػبْل أَّنػبح رلَْظْػد وزوػػبْل
رلقَّْل رلتَبا ود لهب ( َّْ و وْل.)2011 ،
وْْب نؽ وَّى رلنبَث أف أ ْود أَّ

رلْبؿ رلفََّي تزْرْ وتتَشؼ ووْبً نعْ ووـ ْع

رإلَّْرؾ رلْعَّاد لقِب بَ رأل ْبؿ رلَنوَّل ورلْتو ِد ورلهيوَّل ،اورَّْرَهب نر ْود ر ت ْبَّه
ورلَفبظ َو وتَْوت  ،اعبلً ف ر تقِبب رلِبقبَ رلنشَّود رلْنْ د وذرَ رلخنَّل ورلْْبَّ د،
ونعْ رل وَّل رلْعَّاود رلتد رََِقَ اد أَّوبء رلعبلـ اد رلعقْوف رألخوَّوف ،أهنََ رلْعَّاد أول

أولووبَ رلْ

د اد رال تْبـ ورلَهوؿ َوهب.

و َػػبؾ ت ػػبَّع الْػػتبلؾ رلْعَّاػػد وتَْوتهػػب ا ػػد ػػذه رألوػػبـ وخبهػػد ألهػػَبب رلش ػػََّبَ

ورلْْػػولوف ،ذلػػؾ أف رل ػَّنت اػػد ظػػؿ رلْعَّاػػد وػػزْرْ َ ػ شػػَؿ ْتتبلوػػد َْ ػػود ولػػو

َ ػ شػػَؿ

ْتتبلود َ ػبنودَْ ،ققػبً أَّقبْػبً قوب ػود أذ َػَ رلوْوػعَْ ،ػبولوف رإلْ ػبؾ نهػذر رلََػز رل ْػوف ْوف
وْوى ،وَ تِوع قَّرءل ذه رلَْبوالَ ْف َ باد رلْ رَّ بَ اد تََوؿ وقوب

رلفََّي ،وخبهد تَؾ رلْ رَّ بَ رلتد خَّوَ ْف رلشََّبَ ورلْ

َْوَػبَ أَّ

رلْػبؿ

بَ رلعبلْود .واػد َػوف َبَػَ

تت ػػبَّع رلقػػوى رلعظْػػد الْػػتبلؾ رل ػػبلح ورلتََولوووػػب رلَْو ػػد ،أهػػنََب َتَػػْث رلوػػوـ ػػف رلقػػوي

رلفََّوػػد رلقػػبَّْل َ ػ رلتيووػػَّ َ ػ ْ ػػتوى رلعػػبلـ .ورَتقػػبؿ رال تْػػبـ ْػػف رل ػػبلح يل ػ رالقتهػػبْ
رلْعَّاػػد ورْػػتبلؾ رلْعَّاػػد ،لػػو

ألف رل ػػبلح أ ػػـ ْػػف رلْعَّاػػد ،نػػؿ ألف رلْعَّاػػد ػػد رأل ػػب

الْػػتبلؾ َػػؿ شػػدء ،و ػػو ر ت ػَّرؼ نر ْوػػد رلْعَّاػػد رلوػػوـ ورلت ػػبنؽ لََهػػوؿ َوهػػب .وْػػف شػػْل

رأل ْود لػ أَّ

رلْػبؿ رلفَػَّي َوػْ اػد بلَْػب رلوػوـ أف نعػض رلشػََّبَ رلعػخْد ال تْتَػؾ رلَ وػَّ

ْػػف رألهػػوؿ و أَّ رلْػػبؿ ،اورَْػػب تْتَػػؾ ِبقػػبَ وْ ػورَّْ نش ػَّود ْْو ػزل وْنتَ ػَّل قػػبَّْل َ ػ رلَْػػو
ورلتِوََّْ ،ققد أَّنبح َنوَّل وخوبلود ْقبََّد نبلشََّبَ رلتقَوْود رلَنَّى َ ْ توى رلعبلـ.
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َوث ذََّ ( )Moore, 2008نرف قب ْل رألهوؿ رلْوْعد لْ شػَّ نوَّهػد S&P500

رألَّْوَود – َّْمل رالقتهبْ رألَّْوَد  -شهَْ تيوَّرَ وذَّود َنوَّل نَوػث تَولػَ تََّونتهػب ْػف
َػورلد َ %95رهػوؿ ْبْوػد َْْو ػد يلػ َػورلد َْ % 24هػب َرهػوؿ موػَّ ْبْوػد وموػَّ

َْْو د ،و ذر رلتَوؿ اد تََّوند رألهوؿ ْف رألهوؿ رلْبْود يل رألهوؿ موَّ رلْبْود ر تنَّ
تووهب ََو أَْ أشَبؿ رالقتهبْ رلوْوػْ ،خهوهػب لْػب تخَقػ ْػف ػَّول َنوػَّل لََْظْػبَ تعػبْؿ
بل د أععبؼ ْب تخَق رألهوؿ رلْبْود ْف َّولَْ ،ب أف ذر رلَوع رلوْوْ ْف رألهوؿ أووب
َ رلَْظْد رلتيووَّ اد رلخِِ ورال تَّرتوووبَ نب تنبَّ أف رألهوؿ موَّ رلْبْود تختَؼ اػد

ْوَبْوَوتهب واد ْب تتَِن ْف ظَّوؼ َْوِد لتعظوـ رلعبئْ َ َشبِهب.
وذَػػَّ( (Stewart, 2001أف رقتهػػبْ رلْعَّاػػد قػػبئـ َ ػ

بل ػػد أ ْػػْل .رألوؿ :لقػػْ

أهػػنََ رلْعَّاػػد ْػػب َشػػتَّو  ،وَنوع ػ  ،وَفعَ ػ  ،و ػػذر أ ػػـ ورْػػؿ رإلَتػػبج .رلػػََّف رل ػػبَد ،وػػبء
ََتووػػد ِنوعوػػد لػػؤلوؿ :أهػػوؿ رلْعَّاػػد -أي أَّ

رلْػػبؿ رلفَػػَّي– َوػػث أهػػنت رألَ ػػَّ أ ْو ػد

لَشََّبَ ْف رألهػوؿ رلْبلوػد ورلْبْوػد .رلػََّف رل بلػث :إلز ػبَّ رالقتهػبْ رلْعَّاػد ور ػتيبلؿ ػذه

رألهػػوؿ رلَوووػػد َػػْو بََ ،ػػف نَبوػػد لْفػػَّْرَ وْوػػْل ،وتقَوػػبَ رإلْرَّل رلوْوػػْل ،ورلتََولوووػػبَ
رلوْوْل ،ور تَّرتوووبَ وْوْلَ .

ذه رألََّبف رل بل د ت َف وْوع قورَوف رالقتهبْ وَّنَوت .

 2.4معوقات تطبيق إدارة المعرفة:
وَّمـ َؿ ذه رأل ْود ورلَْوث َوؿ عَّوَّل تنَ رلْوعوع يال أف َ و رًَّ ْف رلَْظْػبَ

ل ػػـ تق ػػْـ اعَوػ ػبً َػ ػ تِنوقػ ػ  ،ورلعْ ػػؿ َػ ػ رال ػػتفبْل ْ ػػف ػػذه رلْ رَّ ػػبََ .و ػػث و ػػَّى رل ػػَْتوَّ

(ََََّْد )2005 ،أف أ ـ رأل نبب اد تَّْْ رلَْظْبَ اد تنَ يْرَّل رلْعَّاد د:

أوال :الخوف من االستثمار :
َوػث وعتقػْ رلَ وػَّ ْػف ْػْوَّي رلَْظْػبَ أف تنَػد يْرَّل رلْعَّاػد وعَػد نبلعػَّوَّل يَفػبؽ
ْنبلغ نب ظد َ تََولوووب رلْعَوْبَ و ذر موَّ هػَوت ،يذ يف توظوػؼ يْرَّل رلْعَّاػد تتَِػب

رلفهـ ورإلَّْرؾ نَوفود يْرَّتهب وخنبوػب ػذر رلَقػؿ ورالقتَػبع أف يْرَّل رلْعَّاػد ػو ر ػت ْبَّ لػ
َنوَّل تفوؽ تَبلوف .
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ورئػْ

ثانيا :صعوبة قياس المعرفة :
َػذلؾ وػَّى رلػنعض أف رلَْظْػد ال ت ػتِوع أف تػْخؿ ػذر رلْفهػوـ رإلْرَّي رلَػْوث

وتِنق ألَ نن بِد ال وَْف قوب

رلْعَّاد رلتد تعْ ْوَّْرً موَّ َْْو  ،اه الء ْػف َّورْ رلػذوف

وَّوف أف ْب وع َّ قوبْ و تَوؿ يْرَّت  ،لَف َْب َعَـ أف رالقتهبْ رلَبلد و رقتهبْ رلْعَّاد،
ابلَْظْد رلتد تَّوْ رلنقبء ورلَوبح اد ظؿ ذر رالقتهبْ َوهب أف تَوف ْنْ د وخبلقد لَْعَّاد

رلوْوْل رلتد تَقؽ لهب رلْوزل رلتَبا ود ،اهد ْونَّل َ َْبود ْعبَّاهب قبَوَوب ف َِّوؽ َقوؽ
رلترلوؼ ونَّرءل رالختَّرع.

ثالثا :البطء في اعتماد التفكير الجديد :
اد رلَ وَّ ْف رألَوبف َوْ أف رلَْظْبَ تَوف اد َبلد تَّْْ واػد َفػ

رلوقػَ تَّهػْ

َػْ ظهػوَّ تقَوػد وْوػْل أو ْفهػوـ وْوػْ اػد رلوبَػب رلفَػَّي رإلْرَّي َػإْرَّل رلْعَّاػد ،يذ تتػَّؾ

رلَْظْبَ رلتد تتْوز نبلْنبَّْل ورلْوبزاد لَد تتنَد يْرَّل رلْعَّاد وتوظفهب ،اإذر أخِػرَ توَنػَ
أخِبئهب اورذر أهبنَ وَققَ َْهب ورئْ وْد رتنعتهب ،لَف َوهب أف تَبعؿ ْف أوؿ أف تهؿ

رلقِبَّ رلػذي ابتهػب موػَّ أف رلْشػَؿ َػب أف رلَْظْػبَ رلْنػبَّْل قَوَػد و ػذر ْػب وف ػَّ ػْـ تعْػوـ
يْرَّل رلْعَّاد اد َباد رلَْظْبَ اد رلعبلـ.

رابعا :عدم اإللمام بحيثيات إدارة المعرفة ومتطمباتيا :
َوث َ ْْوَّي رلَْظْبَ َعوَّ رلْ تَّْرَ رلَْعقْل َولهب ورلقوبـ نب تشبَّرَ يْرَّود

لْى رلْختهوف اد يْرَّل رلْعَّاد.

ووَّى رلنبَث أف رإلشَبلود رلتػد توروػ هػعوند تِنوػؽ يْرَّل رلْعَّاػد ال تنتعػْ َ وػ رًَّ ػف

يشػػَبلود قوػػب

أَّ

رلْػػبؿ رلفَػػَّي َ و ػ رًَّ ،افػػد َهبوػػد رألْػػَّ َتَػػْث ػػف أهػػوؿ موػػَّ َْْو ػػد ال

وػػَّْؾ رلوْوػػع ْػػْى ْ ػػب ْتهب اػػد رلَػػبتج رلعػػبـ لهػػعوند قوب ػػهب ،وَػػذلؾ رليْػػوض رلػػذي وَتَػػؼ
ذه رلْعَّاد رلوْوْل وْْى أ ْوتهب.
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الخالصة:
رلْػبؿ رلفَػَّي اػد رلْ رَّوػع رلعَّنوػد ورألوَنوػد،

قْـ رلنبَػث تفهػوبلً ػف أ ػـ ْفػب وـ أَّ

وق ػػْـ تفه ػػوبلً ػػف تََو ػػؿ َْوَبتػ ػ ْ ػػف ػػْل ْ رَّو ػػع ْوع ػػَبً رلَْوَ ػػبَ رأل ب ػػود لػ ػ أَّ

رلْ ػػبؿ

رلفََّي ،وْف ـ تَْث ف رأل ْود رلنبليد ل اد ظؿ رالقتهبْ رلْعَّاد وْعوقبَ تِنوق .

وْْب خَر رلنبَث يلو عَّوَّل تِووَّ رإلِبَّ رلْفب وْد ل أَّ

رلْبؿ رلفََّي نب ػتَّْرَّ ْتَبمْػبً

ووهػػؿ رلنبَػػث لؤل ْوػػد رلقهػػوى رلتػػد نػػبَ وَعنهػػب أَّ

رلْػػبؿ رلفَػػَّي اػػد خَػػؽ رلقوْػػد

ْع ْ ب ْبَ رلقوب  ،اََْب تِوََّ رلْفب وـ ََْب رقتَّنَب أَ َّ ْف َْبذج قوب

ورلْ ػػب ْد اػػد ت ػػبَّع رلَْػػو ورلتِػػوَّ رلتَظوْػػد ،وووػػب َ ػ رلْ
َ ػ تِنوػػؽ يْرَّل رلْعَّاػػد و أَّ

أَ َّ تْ وبلً.

ػػبَ رلتػػد تعَػػـ أف رإلَفػػبؽ

رلْػػبؿ رلفَػػَّي ػػو رال ػػت ْبَّ رأل ػػـ رلػػذي وعػػوْ َ ػ رلْ

ػػد

نبلعػػعبؼ رلْعػػب فد َت ػ لػػو لػػـ وظهػػَّ َ ػ رلْػػْى رلقهػػوَّ ،اعَ ػ رلْػػْى رلنعوػػْ ػػوَوف ل ػ

رأل َّ رلنبلغ.
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الفصل الثالث
قياس رأس المال الفكري
مقدمة:
َ ػػَ َبلػػد رالخػػتبلؼ رلَنوػػَّ نػػوف َْػػبء رإلْرَّل َػػوؿ ْ رَّ ػػد ْوعػػو بَ أَّ

وو َّ رلْشََد رلَقوقوػد ،يذ أََػب اػد رلورقػع َتَػْث ػف شػدء موػَّ َْْػو

رلفََّي وقوب

رلْػػبؿ
و ػف

أهوؿ وْوووْرَ اََّود ،وهعب رل وَِّل َوهب وتَْوْ قوْتهب أ ول نبألهػوؿ رلْبْوػد رألخػَّى.
وَْذ رلت عوَبَ وْػع نػْروبَ رل ػوَّل رلْعَّاوػد رََِػؽ رلنػبَ وف نْ ػب ْبَ نَ وػد ْتعػْْل وْختَفػد

لقوػػب

أَّ

رلْػػبؿ رلفَػػَّي ،ػورء َبَػػَ رلَْػػبوالَ رلَ وػَّل لتِػػووَّ َْػػبذج رلقوػػب

رألخوَّوف ،لـ تَّؽ ذه رلَْبذج لَظبـ قوب

خػػبلؿ رلعقػػْوف

شبْؿ و بْؿْْ ،ب أنق رلنبب ْفتوَبً أْبـ رلْزوْ ْف

رلْ رَّ بَ رلوهفود ورلَْود اد ذر رلْوبؿ .وتتعَّض َْظوْد رلقوب

ْف اتػَّل ألخػَّى الَتقػبْرَ

توو لهذه رلَْبذج رلِْوَّل ،أْبلً اد رلوهوؿ لَْبذج أَ َّ شْولود وأَ َّ ْقد.
ورلقوػػب

وتَِػػب رلْزوػػْ ْػػف رألنَػػبث ورلْ رَّ ػػبَ رلتوَّونوػػد ورلتِنوقوػػد نػػؿ وَت ػ رلَظَّوػػد

رلتد وَْػف أف تقػوْ يلػ نَػوَّل َْػبذج تهػَت لَقوػب
أف أَّ

(َْْػْ .)2006 ،ووقػوؿ (وو ػؼ)2005 ،

رلْبؿ رلفََّي وَتبج يل ْ رَّ بَ ْعْقد لَؿ رإلشَبالَ رلتػد تعػبَد َْهػب ِػَّؽ رلقوػب

وخبهػػد اػػد َبلػػد رلتذنػػذب اػػد نعػػض رلْ شػَّرَ رلْعتْػػْل لقوػػب

ْوعػػوع رلْعبلوػػبَ رلَْب ػػنود

رلقوْود ل .
 3.1أىمية القياس والتقييم:
تَنػػع أ ْوػػد رلقوػػب

رل ػػبَد ػػف أ ْو ػػد أَّ

ْػػف أ ْوػػد رلْوعػػوع رلػػذي وخعػػع لَقوػػب  ،وقػػْ تَػػْ َب اػػد رلفهػػؿ

رلْ ػػبؿ رلفَ ػػَّي وع ػػَّوَّل تَْوتػ ػ ورلَْباظ ػػد َوػ ػ  .اوْ ػػب وَ ػػبوؿ رلوْو ػػع

رلخػػَّوج ْػػف رإلِػػبَّ رلَظػػَّي أل ْوػػد رلْوعػػوع لئلِػػبَّ رلتِنوقػػد تَْػػف رلَبوػػد لَْظوْػػد قو ػب

أَّ

رلْ ػػبؿ رلفَ ػػَّي ،ووتَ ػػبْ رال تْ ػػبـ نػ ػ أَّ

رلْ ػػبؿ رلْعَّا ػػد َوَػ ػ ْ ػػوَّْرً لتولو ػػْ وخَ ػػؽ رلقوْ ػػد

لََْظْػػد وْهػػْ رًَّ ل َّوتهػػب رلَقوقوػػد رلْتْ َػػد نػػبلْوووْرَ موػػَّ رلَْْو ػػد رلتػػد وَنيػػد قوب ػػهب أو
تِ ػػووَّ َْهوو ػػبَ وْ شػ ػَّرَ توظ ػػؼ لقوب ػػهب وذل ػػؾ نب ػػتعْبؿ تَ ػػؾ رلْق ػػبوو

ي ػػهبْبَ أَّ

ا ػػد َ ػػبب قوْ ػػد

رلْػػبؿ رلْعَّاػػد اوهػػب (َْْػػْ .)2006 ،وأوَّْ ( )Czerwiec, 2014أف رلوػػزء

رأل ـ اد رلتر وَّ َ يْرَّل رلْعَّاد و رلقوب

اور ْرْ رلتقبَّوَّ ل أَّ
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رلْبؿ رلفََّي لَْ

د لهػذر

رل ػػنب رلْوْو ػػبَ رأل ب ػػود ْ ػػف ِ ػػَّؽ أو َْ ػػبذج قو ػػب

أَّ

رلْ ػػبؿ رلفَ ػػَّي تْ ػػَ َْبقش ػػتهب

نبلتََّوز رلوزئد َ َْبذج نِبقبَ رألْرء و د رألَ َّ ر تخْرْب اد رألنَبث رلعَْود.

ََْ ػػد لتِػ ػػووَّ
ووق ػػوؿ (ن ػػبقَّ )2004 ،يف ظه ػػوَّ َق ػػؿ يْرَّل رلْعَّا ػػد ق ػػْ أوو ػػْ َبو ػػد ّ
وْعبووَّ توظؼ ألوؿ يقَبع رإلْرَّل ورلْبلَوف وذلؾ ْف خبلؿ ر تخْرـ تَؾ رلْقبوو اد

ْقبوو

َ بب قوْد ْنبَّْرَ يْرَّل رلْعَّاد .اوْب ذَََّ ( نب  )2013 ،يَ ونبلَظَّ أل ْود أَّ
رلفَػػَّي اػػد تَقوػػؽ رلْوْوْػػد ورلَْػػو لػػو

رلْبؿ

لََْظْػػد اقػػِ نػػؿ لبلقتهػػبْ ورلْوتْػػع اػػد ظػػؿ رقتهػػبْ

رلْعَّاػػد ،اَقػػْ ػػع رلَ وػػَّ ْػػف رلنػػبَ وف يلػ يووػػبْ رلِػػَّؽ رلَْب ػػند لقوب ػ نهػػْؼ تَْوػػْ َّْوػػد
ْ ػػب ْت اػػد َْػػو وتِػػوَّ رألْرء رلتَظوْػػد .وَظ ػ رَّ لزوػػبْل رأل ْوػػد اػػد ْهػػبَّْ رلْعَّاػػد تَػػبوؿ
رلشََّبَ قوب
وتقووـ أَّ

أَّ

وتقووـ أَّ

ْبلهب رلفََّي ،وَتووػد لػذلؾ َػبؾ رلَ وػَّ ْػف رلِػَّؽ ورلَْػبذج لقوػب

رلْبؿ رلفََّي ،وخبهد اد رلقِب بَ رلهَب ود رلتد تتعَّض لَْبا د شػْوْل ووعتنػَّ

رلْ ػػبؿ رلفَ ػػَّي ػػبْبلً َب ػػْبً ا ػػد رلَو ػػبح رلتَبا ػػد

( )Gogan, 2014أف رلَبود تزْرْ لتقووـ أَّ
ورالنتَبَّ تَعب ْو رًَّ بْبً اد تَْود ذه رلْ

)2014

رلْبؿ رلفََّي اد رلْ

 . )Doring,اوْ ػػب َّأى
ػبَ ن ػنب أف رلْعَّاػد

بَ وزوبْل قوْتهب رلتَبا ود.

ووػَّى ) )Gardnar et al., 2010اػد ْ رَّ ػتهـ أف َػبؾ رلعْوػْ ْػف رأل ػنبب لقوػب

رلْعَّاد و د:

اعبلوػد

 -1يظهبَّ رلَْفعد رلْوتْعود ْف رلتقْـ رلْعَّاد.
 -2ت قوؼ رلْوتْع نبلَبود لبلنتَبَّ.
 -3عْبف بئْ َباد َ رال ت ْبَّ.
 -4تقْوـ ْقبََّد اد رلقِب بَ رلهَب ود.
 -5تعزوز رلَْبا د اد رل وؽ رلْولود.
 -6تعزوز رلِْبلند نبلتْووؿ رلْولد.
وقػػْ ذَػػَّ ) )Skyrme, 2005أف رلعػػيوِبَ رلتػػد تتعػػَّض لهػػب رلْ

ػػبَ لَقوػػب

أ ْه ػػب أف َ ػػبؾ ت رزو ػػْ لبلَتق ػػبْرَ ن ػػرف رلْوزرَو ػػد رلعْوْو ػػد رلتقَوْو ػػد ال ترخ ػػذ ا ػػد رال تن ػػبَّ تَ ػػؾ

رلعورْ ػػؿ مو ػػَّ رلَْْو ػػد ،رلت ػػد ت ػػب ـ ا ػػد زو ػػبْل قوْ ػػد رلش ػػََّد وما ػػبؽ َْو ػػب لَْوو ػػوْرَ مو ػػَّ
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رلْفهػػت َهػػب ،و ػػد اػػد رلْتو ػػِ ْػػف ْ 10-5ػَّرَ ْػػف تَػؾ رألهػػوؿ رلَْْو ػػد .و ػػبلول َ ػ

ذلػػؾ تظهػػَّ رلعْوػػْ ْػػف رلْ رَّ ػػبَ أف رلَْػػو اػػد رلْ ػػتقنؿ ال وتَػػْْ ػػف َِّوػػؽ رلَ ػػبنبَ رلْبلوػػد
رلتبَّوخو ػػد ولَ ػػف نعورْ ػػؿ ْ ػػؿ رلْه ػػبَّرَ رإلْرَّو ػػد ،ورلق ػػَّْل َػ ػ رالنتَ ػػبَّ ،ورلعبلْ ػػبَ رلتوبَّو ػػد

رلوْب ود وخنَّل رلقوى رلعبَْد .نبلتبلد رلْزوْ ْف رلَْظْبَ نػْأَ لْعبلوػد قوػب
موَّ رلَْْو د ْ ؿ رلْعَّاد .ورلذوف وِبلنوف نبلقوب

 أَ وعََْ -ود رلقوب

ونََّّوف ذلؾ نقولهـ:

اورْرَّل رألهػوؿ

َقب أَ َّ رلقوْد رلفعَود لَشََّد.
تعِد َظَّل ْ تقنَود لَقوبْل لؤلْرء رلْ تْرـ.

 رلِْبلب تتزروْ ْف أوؿ رلَوَْد رلفعبلد لؤلهوؿ موَّ رلَْْو دْ ،ف خبلؿ تقبَّوَّ نوئودوروتْب ود ورعَد.

ْ -ب وتـ قوب  ،تتـ يْرَّت -نبلتبلد تََّز َ َْبود وتَْود تَؾ رألهوؿ رلتد تعَ

رلقوْد

 وْ ـ ْؼ رلشََّبَ ْف تعزوز رلقوْد لَْ ب ْوف. وواَّ رلْزوْ ْف رلْعَوْبَ رلْفوْل لَْ ت َّْوف رلَبلووف ورلَْتَْوف.اوْب أشبََّ ْ رَّ د ( )Pazdzior and Pazdzior, 2012أَ نبلَّمـ ْف هعوند

رلتََـ اد رلعَبهَّ موَّ رلَْْو د يال َظ رًَّ لعْـ ظهوَّ قوْتهب اد ْورَّْ رلَْظْد ،يال أف َْود
تقووـ ذه رألهوؿ عَّوَّود اد تَفوذ ر تَّرتووود رلشََّد.

وو َػْ (َ )Lim and Dallimore, 2004ػ أف قوػػب

وتقػػووـ أَّ

رلْػػبؿ رلفَػػَّي

أه ػػنت ْ ػػف رألْ ػػوَّ رلْهْ ػػد ا ػػد ظ ػػؿ رلتيوػ ػَّرَ رلوو َّو ػػد رلت ػػد تش ػػهْ ب رلنَػ ػ رلتَتو ػػد رلتقَوْو ػػد
لََْظْػػبَ ،اقػػْ أهػػنََ رألهػػوؿ رلْعَّاوػػد تشػػَؿ نَو ػ أ ب ػػود لتَقوػػؽ رلْو ػزل رلتَبا ػػود لَػػْوؿ

ورلَْظْبَ اد رلقَّف رلَبْي ورلعشَّوف.
ووعتنَّ قوب

رألهوؿ موَّ رلَْْو د عػَّوَّي وػْرً لػئلْرَّل رلْتْوػزل ،اػََف ََػبوؿ تقوػوـ

ذه رألهوؿ ْف روؿ تقووـ ووْل رإلْرَّل ).)Villanueva, 2011
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اوْب ذََّ ) )Choo and Bontis, 2002أف أ ـ رأل نبب لفهـ نب رلقوب

اهـ َِّوقد تونوف  ، 2qووقوؿ َ

ْف خبلؿ

نوؿ رلْ بؿ وَ ب َِّوقد تونوف لو أف رلشََّد نَيَ قوْتهب

رل وقود َْ 100ووف ْوالَّ وقوْتهب رلْاتَّود َْ 25ووف ْوالَّ تَوف  qت بوى  ،4و َ رلْْى

رلِووؿ ،اإف ذه رلَ ند َْْف أف تْوؿ ََو  ،1.00ولَف َ أَّض رلورقع ونَيد رألَّقبـ ْف

رلَْْف أف تختَؼ َ و رَّ ف  1.00لفتَّرَ ِووَد وْر ْف رلزْف ،اْب و رل نب .

وَّمػـ َػؿ ػذه رأل ْوػد رلتػد ذَََّب ػب لَػف َػبؾ ْشػََد ػورء نبإلاهػبح أو نبال تْػبـ نبلْْبَّ ػد

رلعَْوػػد لَقوػػب

ورلتقوػػوـ ووَّوػػع ذلػػؾ ْػػف ووهػػد َظػػَّ ) )Villanueva, 2011نقول ػ أف رلشػػََّبَ

رلَبش ػػئد ن ػػْأَ َ ػػْو بً نزو ػػبْل رلتََّو ػػز َػ ػ رلخ ػػْْبَ رأل ب ػػود وأ ْو ػػد رلْعَوْ ػػبَ ،ا ػػإذر َبَ ػػَ
رألهػػوؿ موػػَّ رلَْْو ػػد اػػد رلْبعػػد تْ ػػؿ ْ %50ػػف رلقوْػػد رل ػػوقود ،افػػد ػػذه رألوػػبـ زرَْ

رلَ ند ؿ %80و ذر وَّوع لََْوذج رلوْوْ ْف رلَْبا د وْع ذلؾ ،ال تػزرؿ رلعْوػْ ْػف رلَْظْػبَ
ال ت ػػب ـ اػػد وعػػع ي ػػْرْ تقػػبَّوَّ ػػف أهػػولهب موػػَّ رلَْْو ػػد لػػتَْف ْػػف تقوػػوـ ػػذه رألهػػوؿ

ورلْ ب ْل اد رلْ شَّرَ  ،ورأل نبب ََخههب اد رلتبلد :
 .1رال تقبْ نرف رلنوبَبَ رلْبلود اقِ تعَ

رلقوْد رلَقوقود لَشََّد.

 .2رلخوؼ أف رلْ شَّرَ قْ تَشؼ ْعَوْبَ َّود ف رلنَود رلتَتود رلْرخَود ورلعْبلء
أو رلعبَْوف اد رلشََّد.
َ .3قر رلْعَّاد رلبلزْد لتََوؿ َْبذج رلتقووـ.
 .4قَد رلخنَّل رلبلزْد الختوبَّ رلَْوذج رلَْب ب.
اوْب َّأى ) َّ )Sveiby, 2010ود وْوْل نقول يف رلقوب

مَّع خَؽ رلقوْد ولو

رلَّقبند رإلْرَّود ،ورَتقْ أهَبب رلشعبَّ رلذي وقوؿ " أََ ت تِوع يْرَّل ْب ت تِوع قوب

قبئبلً :أف رل نب رلشبئع لقوب

أَّ

"

رلْبؿ رلفََّي و تَ وف رألْرء رلْرخَد ْ ؿ رلَّقبند

رإلْرَّود ،و و نب بـ وْرً أْب رل نب رلَقوقد موَّ ْعَف.
ووَّى رلنبَث عَّوَّل رل وَّ نخِوف ْتورزووف ورء نعَْوبَ رلقوب
خبلؿ تِنوؽ ْتَِنبَ أَّ

أو رال تْبـ نخَؽ رلقوْد ْف

رلْبؿ رلفََّي ،اَبل ْب ْهـ اد ذه رلفتَّل وال وقْـ أَْ َ رآلخَّ،

2انُسبتبٍٍانقًٍتانسٕقٍتٔانذفتشٌت.
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و َ َؿ رألَورؿ ْف رلعَّوَّي رال تَّْرَّ اد َْبوالَ رلقوب

لَوهوؿ لَبلد أْ ؿ وأاعؿ،

ْف خبلؿ َْوذج تْ وَد شبْؿ لَباد رألَشِد رلفََّود ورألهوؿ موَّ رلَْْو د.

 3.2نماذج القياس:
وذََّ َؿ ْف رلَْتوَّ (رلعَزي وهبلت )2009 ،أف َبؾ َْ 26وذوبً لقوب

أَّ

رلْبؿ رلفََّي َْهب َْ 17وذج وهفد وَْ 9بذج َْود ْ تَْرً لوْروؿ  ،Sveibyنَوث شَََ
رلَْبذج رلوهفود ْب َ نت  %65وقْ ر تَوذَ َ رلَ ند رألَنَّ ،ن نب خهبئر رلْعَّاد

رلنشَّود رلتد تتهؼ نَوَهب موَّ ْبْود وال َْْو د ،وْف ـ تَوف قبنَد لَقوب

رلْنبشَّ ،وألَهب

موَّ ْتوراقد ْع نَوْ رلْعبْبلَ رلْبلود ورلَْب نود رلووْود رلتد وتـ تعَْوهب اد رلتقبَّوَّ رلْبلود

ورلَْب نود .موَّ أف ) )Sveiby, 2010قْ ِوَّ ْ رَّ ت رألول  2001ف َِّؽ رلقوب
بْ لَشَّ َ خد َْْ د اد رلعبـ  2010تقوؿ يف َِّؽ قوب

ـ

رألهوؿ موَّ رلَْْو د نَيَ

َِّ 42وقد وقْ هَفهب َ ب تهَوؼ  luthy and Williamsرل بنؽ ذََّه رلْق ـ ألَّنعد
أق بـ.
ونعْ ر تْبْ رلنبَث َ

ْهبَّْ أخَّى لََْوذج َْهب ))Van Deventer, 2002

) (Sveiby, 2010) (Ricceri, 2008) (Jurczak, 2008قبـ نوْع َْ 51وذج د ْف
أشهَّ َْبذج رلقوب

رلتد تـ تْرولهب اد ْوبؿ قوب

رلْبؿ رلفََّي وقْ تـ تَّتونهب َ ب

أَّ

رلت َ ؿ رلزَْد (رَظَّ رلوْوؿ َّقـ ( ))3.1ورَظَّ رلْبلَؽ اد َهبود رلنَث.

جدول رقم ( :)3.1نماذج قياس رأس المال الفكري
النموذج

الكاتب

السنة

الفحوى الفكري لمنموذج
تْ ػػؿ  َ qػػند رلقوْ ػػد رل ػػوقود أل ػػهـ رلش ػػََّد

َْوذج تونف q

َْوذج ََفد وَْب ند
رلْورَّْ رلنشَّود

Tobin
James

Flamholtz

1950

ْق ػ ػػوْد َ ػ ػ رلتََفػ ػػد رال ػ ػػتنْرلود ألهػ ػػولهب.
اورف رلتيووػَّرَ اػد قوْػد  qت ػْت نقوػب
رلفعبؿ ل أَّ

1985

19

رألْرء

رلْبؿ رلفََّي لَشََّد ْف ْْ .

وع ػ ػػع ػ ػػذر رلَْ ػ ػػوذج رَّئ ػ ػػْ ْو ػ ػػبؿ رلَْب ػ ػػند
رإلْرَّوػد َFlamholtozوػث وعػع ػْْ ْػف

رلَِّؽ لَ بب قوْد رلْورَّْ رلنشَّود

ووف ػ ػػَّ رلف ػ ػػَّؽ ن ػ ػػوف رلقوْ ػ ػػد رل ػ ػػوقود لؤل ػ ػػهـ
َْوذج رلْوزرَود
رلعْوْود موَّ رلَّْئود

َْوذج تقَّوَّ رلْبَّْ
رلنشَّود

Sveiby

1989

Ahonen

1990

ورلقوْد رلْاتَّود رلهباود نْعػْؿ ػبلث ػبئبلَ
ْتَّرنِ ػػد ْ ػػع أَّ

رلْ ػػبؿ رلنش ػػَّي و أَّ

رلْ ػػبؿ

رلتَظوْد و أَّ

ْبؿ رلعْبلء

تِنوػػؽ يْرَّل

 َ HRCAػ َِػػبؽ ور ػػع اػػد

اَََػػْر وَ ػػبب أَّنػػبح وخ ػػبئَّ رلْ ػورَّْ رلنش ػَّود
رلَّْتنِ نتَبلوؼ رألاَّرْ وَق ـ رلػ

بل ػد أق ػبـ

ْػػف تَػػبلوؼ رلْػورَّْ رلنش ػَّود :تَػػبلوؼ رلتوْوػػْ،
تَبلوؼ رلتَْود ،تَبلوؼ رإلَهبؾ
وقػػو

أْرء رلشػػََّد ْػػف خػػبلؿ ْ ش ػَّرَ تيِػػد

أَّنع ػ ػػد َْظ ػ ػػوَّرَ ذرَ أ ْو ػ ػػد وتََّو ػ ػػز ػ ػػبؿ،
َْوذج نِبقد رلَقبِ
رلْتورزَد

Kaplan
and

Norton

1992

و د :رلَْظوَّ رلْبلدَْ ،ظوَّ رلزنوفَْ ،ظوَّ
رلعْػ ػ ػػؿ رلػ ػ ػػْرخَدَْ ،ظػ ػ ػػوَّ رلػ ػ ػػتعَـ .اورف ػ ػ ػػذه
رلْ شػ ػَّرَ تعْ ػػْ َ ػ ػ رأل ػػْرؼ رال ػػػتَّرتووود
لَشََّد.

ذَبء أَّ

رلْبؿ

رلفََّي

رختوػػبَّ ْوْو ػػد ْػػف رلْ شػَّرَ رلْتعَقػػد نػ أَّ
Fitz

1994

رلْػ ػػبؿ رلفَػ ػػَّي وتِنوقهػ ػػب َ ػ ػ ْوْو ػ ػػد ْػ ػػف
رألاَّرْ لتَْوْ ْ توى ذَبئهـ.
َّرْن ػػوؿ ػػد ْوْو ػػد رال تش ػػبَّرَ رلَْْبََّو ػػد

َْوذج رلَْب ند

Ramboll

رلََود

Group

1995

وتقوـ َْذ  1995نتقْوـ تقبَّوَّ ب اد رلَْب ػند
رلش ػػبَْد رلْنَ ػػد َػ ػ َْ ػػوذج  EFQMلتْو ػػز
رأل ْػ ػػبؿ ووهػ ػػؼ ت ػ ػػع ْوػ ػػبالَ َّئو ػ ػػود ْػ ػػع

42

ْ ش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػَّرتهب :رلقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوـ ،ورإلْرَّل ،ورلعَْوػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبَ
رال ػ ػ ػ ػػتَّرتووود ،ورلْ ػ ػ ػ ػورَّْ رلنش ػ ػ ػ ػَّود ،ورلْػػ ػ ػ ػورَّْ
رإلَشػ ػ ػ ػػبئود ،ورال تشػ ػ ػ ػػبَّرَ ،وَتػ ػ ػ ػػبئج رلعْػ ػ ػ ػػبلء
وَتػ ػػبئج رلع ػ ػػبَْوف ،وَتػ ػػبئج رلْوتْػ ػػع ،ورلَتػ ػػبئج
رلْبلود.

نَّرءرَ رالختَّرع

Bontis

1996

َ ػ ػ ػػب بْػ ػ ػػؿ رلتََولوووػ ػ ػػب نبال تْػ ػ ػػبْ َ ػ ػ ػ
نػ ػَّرءرَ رالختػ ػَّرع رلت ػػد ِ ػػوََّ ْ ػػف قن ػػؿ أَّ
رلْبؿ رلفََّي لَشََّد.
و ػػتـ رَت ػػبب بْ ػػؿ رلتََولووو ػػب َػ ػ أ ػػب

َْوذج نَّرءرَ

رالختَّرع رلَّْوَد
رالقتنب

Dow

Chemical

نػ ػَّرءرَ رالختػ ػَّرع رلت ػػد وع ػػعتهب رلش ػػََّد وو ػػتـ
1996

قو ػػب

أَّ

رلْ ػػبؿ رلفَ ػػَّي ر ػػتَبْر ل َ ػػد ْػ ػف

رلْ شَّرَ ْ ؿ ْْ :نَّرءرَ رالختػَّرع وتََفتهػب
يل َوـ رلْنوعبَ.
تقػ ػػْوَّ قوْػ ػػد أَّ

َْوذج نَّوََّ
رلتََولوود

َْوذج ََفد وَْب ند
رلْورَّْ رلنشَّود

رلْػ ػػبؿ رلفَػ ػػَّي لشػ ػػََّد واق ػ ػبً

لَتََوػػؿ رلشخهػػد ال ػػتوبند رلش ػػََّد لعشػ ػَّوف
Broking

1996

Johasson

1996

Roos et al

1997

Stewart

1997

ػ رالً تيِػػد أَّنػػع َْوَػػبَ َّئو ػػد لػ أَّ
رلفََّي.

وق ػ ػػوـ نَ ػ ػػبب رلت ػ ػػر وَّ رلخف ػ ػػد لَتَ ػ ػػبلوؼ ذرَ
رلعبلقػػد نػػبلْورَّْ رلنشػَّود ورلتػػد تقَػػؿ ْػػف أَّنػػبح
رلشََّد.
َّْرقنػ ػػد رلتيوػ ػػَّ رلػ ػػذي وتَقػ ػػؽ اػ ػػد أَّ

ْ شَّ أَّ

رلفََّي

رلْبؿ

رلْػػبؿ

رلفَػ ػػَّي نبال ػ ػػتَبْ يل ػ ػ

رلْػ ػػبؿ

بلقػ ػػد رالَّتنػ ػػبِ نػ ػػوف

رلتيو ػَّرَ رلتػػد تَهػػؿ اػػد أَّ

رلْػػبؿ رلفَػػَّي

ورلتد تَهؿ اد رل وؽ.
َْوذج قوْد رألهوؿ

41

ووَ ػ ػ ػػب رلعورئػ ػ ػػْ رإلعػ ػ ػػباود َ ػ ػ ػ رألهػ ػ ػػوؿ

رل بنتػػد ،ػػـ و ػػتخْـ أَّقػػبـ ػػذه رلعورئػػْ َر ػػب

موَّ رلَْْو د

لتَْوػػْ َ ػػند رلعبئػػْ رلػػذي وعػػوْ يل ػ رألهػػوؿ

رلَْ وند

موَّ رلَْْو د.

َْوذج رلقوْد

& Stewart

-1997

رل وقود -رلْاتَّود

Luthy

1998

َْوذج رلقوْد

Stewart

رالقتهبْود رلْعباد

& Stern

وعتنػػَّ أف قوْػػد أَّ

رلْػػبؿ رلفَػػَّي تْ ػػؿ رلفػػَّؽ

نػ ػػوف رلقوْػ ػػد رل ػ ػػوقود ورلقوْػ ػػد رلْاتَّوػ ػػد أل ػ ػػهـ
رلشََّد.
تَ ب رلقوْد ْف خبلل نت وود رلَّنت رلهَّوت
لَش ػ ػػََّد نبلَفق ػ ػػبَ رلَّْتنِػػ ػػد نبأله ػ ػػوؿ موػػ ػػَّ

1997

رلَْْو ػ ػػد .وتع ػ ػػْ رلتيووػ ػ ػَّرَ ا ػ ػػد قوْ ػ ػػد EVA
ْ ش رًَّ بْبً يذر َبف أَّ

رلْبؿ رلفََّي لَشََّد

َْتوبً أـ ال.

َْوذج ْعبْؿ رلقوْد
رلْعباد ل أَّ

رلْبؿ

Pulic

1997

رلفََّي

وقػػو

ْقػػْرَّ وْػػْى َفػػبءل أَّ

و أَّ

رلْ ػػبؿ رلْ ػػتخْـ ا ػػد خَ ػػؽ رلقوْ ػػد نَ ػػبء

َ رلعبلقد ن بلث َْوَبَ َّئو د و ػد :أَّ
رلْ ػ ػػبؿ رلْ ػ ػػتخْـ ،أَّ

رلْ ػ ػػبؿ رلنش ػ ػػَّي ،أَّ

رلْبؿ رلهوََد.
وقػػو
Edvinsson

َْوذج قوب

رلْػػبؿ رلفَػػَّي

and

1997

Malone

أَّ

رلْػػبؿ رلفَػػَّي ْػػف خػػبلؿ تََوػػؿ ْػػب

وهػؿ يلػ  164وَػػْل قوػػب

(َْهػػب  91اََّوػػد

و  73تقَوْو ػػد) تيِ ػػد خْػ ػ

َْوَ ػػبَ :تََّ ػػز

َػ ػ رلْ ػػبؿ ،تََّ ػػز َػ ػ رلزن ػػوف ،تََّ ػػز َػ ػ
رلعَْوػػد ،تََّػػز َ ػ رلتوْوػػْ ورلتِػػووَّ ،تََّػػز
َ رلْورَّْ رلنشَّود.

َْوذج َّْرقند رألهوؿ
موَّ رلَْْو د

تخت ػ ػ ػػبَّ رإلْرَّل رلْ شػ ػ ػ ػَّرَ لقو ػ ػ ػػب
Sveiby

1997

رلَْوَ ػ ػ ػػبَ

رألَّنعػ ػ ػػد رلَّئو ػ ػ ػػود لؤلهػ ػ ػػوؿ رليوػ ػ ػػَّ َْْو ػ ػ ػػد
نبال تْبْ َػ رأل ػْرؼ رإل ػتَّرتووود لَشػََّد.

41

وتش ػ ػ ػػْؿ ػ ػ ػػذه رلَْوَ ػ ػ ػػبَ :رلَْ ػ ػ ػػو ،رلتوْو ػ ػ ػػْ،
رلَفبءل ،رال تقَّرَّ.

َْوذج َْهوود رلتقووـ
رلشبْؿ

McPherso
n

و ػ ػػتخْـ رلتَّتونػ ػػبَ رلت َ ػ ػػَود ْػ ػػف رلْ ش ػ ػَّرَ
1998

رلَّْوَػػد رلْوتْعػػد ،ووََّػػز َػ رلقػػوـ رلَ ػػنود
نْالً ْف رلقوـ رلَِْقد.
َظ ػػبـ لَت ػػْاقبَ رلَقْو ػػد رلْخه ػػوْد رلْخِِ ػػد

َْوذج َْب ند رلتَن
نبلْ تقنؿ

ْ ػػف ته ػػْوـ H.
Nash H.

1998

Standfield

1998

 ،)1998( Nashووَْ ػػف

رلفػػَّؽ نػػوف قوْػػد َ AFTFػػْ َهبوػػد اتػَّل زَْوػد
ْعوَػػد ونػػْروتهب اػػد رلقوْػػد رلْعػػباد خػػبلؿ تَػػؾ
رلفتَّل.
وووعػ ػػؿ ْ ػ ػػف رلقوْ ػ ػػد رلَقوقو ػ ػػد لَشػ ػػََّد رلقوْػ ػػد

َْوذج قوْد رل وؽ
رلتد وَْْ ب رلْ ت َّْ

رل ػػوقود أل ػػهْهب ووق ػػْهب يلػ ػ ْوْ ػػوع أَّ
رلْػػبؿ رلَْْػػو  ،و أَّ
و أَّ

رلْػػبؿ رلفَػػَّي رلْػػَّْؾ.

رلْبؿ رلفََّي رلْعَّض لَزورؿ رلتَّْوود،

ورلْوزل رلتَبا ود رلْ تْرْد.
وقػ ػػوـ َ ػ ػ أ ػ ػػب
َْوذج تقووـ أَّ

رلْبؿ رلنشَّي

َْوذج يوَّرْرَ أَّ

Liebowitz
& Wright

Lev

1999

رلتََفػ ػػد َ ػ ػػب رألَشػ ػػِد.

وو ػ ػػتخْـ ػ ػػذر رلَْ ػ ػػوذج ْه ػ ػػَِت رلَْب ػ ػػند
لَتََفد رلتبَّوخود ،ووْ َْف ْف يْْبج تقْوَّ أَّ
رلْبؿ رلنشَّي اد َْبذج رلَْب ند رلتقَوْود.

1999

وقوـ نَ بب يوَّرْرَ أَّ

ْػبؿ رلْعَّاػد ََ ػند

ْف رإلوَّرْرَ رال توبْود ػبلول َػ رإلوػَّرْرَ
رلْتوقعد ذرَ رلهَد نبألهوؿ رلْاتَّود.

ْبؿ رلْعَّاد

41

تق ػػْوَّ أ ْو ػػد رلْق ػػبوو

Baum,

ا ػػد تف ػػوَّ رلقوْ ػػد رل ػػوقود لَش ػػََّبَ ،ورْ ػػؿ

Ittner,
َْوذج ْ شَّ خَؽ
رلقوْد

Larcker,
Low,

Siesfeld

مو ػػَّ رلْبلو ػػد رلْختَف ػػد

2000

ْختَفػ ػػد لْختَػ ػػؼ رلهػ ػػَب بَِْ ،ػ ػػوَّوف VCI
ِْ ػػبلنوف ن ػػبلتََّوز َػ ػ رلعورْ ػػؿ يلػ ػ تعتنَّ ػػب
رأل ػ ػورؽ ْهْ ػػد ول ػػو

and

ْ ػػب وقولػ ػ رلْ ػػَّْرء نرَػ ػ

ْهـ.

Malone

ووعْػ ػػؿ َ ػ ػ َ ػ ػػبب ،وَ ػ ػػب قوْػ ػػد ْػ ػػب يل ػ ػ
خْ د أهػَبؼ موػَّ َْْو ػد :أهػوؿ و نػبَ،

Andriesse
َْوذج تقْوَّ رلقوْد

َْوذج تقووـ
رلْوووْرَ رلفََّود

n and

Tiessen

Sollivan

َْوذج نَبء/خَؽ

Anderson

رلقوْد رلََود

& Mclean

2000

ْهبَّرَ وْعَّاد عَْود ،قوـ وْعبووَّ وْب ود،
تََولووو ػػب وْعَّا ػػد هػ ػَّوَدَْ ،و ػػبَ َّئو ػػود
اورْرَّود.

2000

نبَّل ف َِّوقد لتقْوَّ قوْد رلََْود رلفََّود.
و ػ ػ ػ ػػتخْـ ػ ػ ػ ػػذر رلَْ ػ ػ ػ ػػوذج رلت ػ ػ ػ ػػْاقبَ رلَقْو ػ ػ ػ ػػد

2000

رلْخه ػ ػػوْد رلْخِِ ػ ػػد نه ػ ػػْؼ ي ػ ػػبْل ْ رَّ ػ ػػد
َوفود تر وَّ رألَْرث َ رألَشِد رلْخِِد.
يف تَووف قوْػد رل ػوؽ تػرتد ْػف تػر وَّرَ ْبلوػد

خبَِّد أَّ

رلفََّي

رلْبؿ

رلْ ػ ػ ػػبؿ

McElroy

2001

واََّو ػ ػ ػػد اورف رلت ػ ػ ػػر وَّرَ رلفََّو ػ ػ ػػد ( أَّ
رلفََّي) تَوف أَنَّ اد تَقوػؽ رلْوػزل رلتَبا ػود
ورلوْوػ ػػْ اػ ػػد ػ ػػذر رلَْػ ػػوذج ػ ػػو ر تنػ ػػبَّ أَّ
رلْبؿ رالوتْب د وزء ْف أَّ

رلْبؿ رلفََّي.

َِّوق ػ ػػد تقوػ ػ ػػوـ أنعػ ػ ػػبْ رلْعَّاػ ػ ػػد رل ػ ػ ػػتد لقػ ػ ػػَّْرَ
َْوذج ْوَّل رلتْقوؽ

Schiuma

رلْعَّاد

& Marr

رلَْظْػ ػػد ا ػ ػػد أَّنػ ػػع خِ ػ ػورَ :تَْوػ ػػْ أهػ ػػوؿ
2001

رلْعَّا ػ ػػد رلَّئو ػ ػػود ،تَْو ػ ػػْ َْو ػ ػػبَ رلَّئو ػ ػػود

لَْعَّا ػ ػ ػػد ،يوػ ػ ػ ػَّرءرَ رلخِ ػ ػ ػػد َػ ػ ػ ػ
رلْعَّاد ،تَفوذ وَّْرقند رلتَ وَبَ.
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َْو ػ ػ ػػبَ

َْوذج نوبف رألهوؿ
موَّ رلَْْو د

َْػػوذج قوػػب
Garcia

2001

أ ػ ػػب

 /ICلَقِػػبع رلعػػبـ ْنَػػد َػ

 ْ IAMػ ػػع ْ شػ ػ ػَّرَ :رلَْ ػ ػػو  /اعبلو ػ ػػد

رلتَْوث ورلتورزف.

َْػػوذج قوػػب
َْوذج قوب

أَّ

رلْبؿ رلفََّي

& Caba
Sierra

أ ػػب
2001

 ICلَقِػػبع رلخػػبر ْنَػػد َ ػ

رلَْػػوذج  EFQMلػػْرَّل رلوػػوْل ووػػْْج

َبه ػػَّ ْ ػػف رلَْ ػػوذج ْ ػػف ػػبلث َت ػػؿ ت ل ػػؼ
أَّ

رلْ ػ ػ ػ ػػبؿ رلفَ ػ ػ ػ ػػَّي :أَّ

ورلهوََد ورلعبلقبتد.

رلْ ػ ػ ػ ػػبؿ رلنش ػ ػ ػ ػػَّي

يف رال تْػػبْ َ ػ رلْ شػ ػَّرَ رلْبلوػػد اقػػِ اػػد
رلنَّْوود رلخِود

Daniel&No
ordhuis

رختوبَّ رلْشبَّوع أهنت موػَّ ذي وػْوى يال لػـ
2002

تقت ػ ػػَّف نبلْ شػ ػ ػَّرَ رلفََّو ػ ػػد ألف رلْعَّا ػ ػػد ق ػ ػػول
ووتَِػ ػ ػ ػػب ر تْػ ػ ػ ػػبْ ػ ػ ػ ػػذر رلَْػ ػ ػ ػػوذج ر ػ ػ ػ ػػتخْرـ
رلَب وب.
يف رلَقػػوؽ رلََْوػػد رلفََّوػػد تْ ػػؿ رلو ػػوَد رلتػػد

َقوؽ رلََْود

Hulesy

2002

Lev B.

2002

ال مَػ
وهػػوْ أَّ

َهػػب لَْبوػػد رالنتَػػبَّ ورف َتبوهػػب ػػو
رلْ ػػبؿ رلفَ ػػَّي رل ػػذي تْ ػػؿ رلََْوػػد

رلفََّود وزءرً َْ .

َْوذج نِبقد ت ووؿ
َ َد رلقوْد

ووقػ ػػوـ نإ ػ ػػْرْ ْهػ ػػفواد ْػ ػػف رلْ ش ػ ػَّرَ موػ ػػَّ

رلْبلوػػػد عػ ػػْف بل ػ ػػد تهػ ػػَوفبَ تنع ػ ػبً لْ رََّػ ػػؿ

ْوَّل رلتِووَّ ،و د :رالَتشػبؼ/رلتعَـ ،رلتَفوػذ،

ر تيبلؿ رلعورئْ.
ْشػػَّوع نَػػث ن رَّ وػػد رالتَػػبْ رألوَّونػػد أ ػػفَّ
َْوذج ْلوؿ
Meritum

Meritum

Guidelines

2002

ف يِبَّ لئلْرَّل ورإلاهبح ف رألهوؿ موَّ

رلَْْو ػ ػػد ا ػ ػػد  3خِػ ػ ػورَ :تَْو ػ ػػْ رأل ػ ػػْرؼ
رال ػػتَّرتووود ،تَْو ػػْ رلْػ ػورَّْ مو ػػَّ رلَْْو ػػد،
يوَّرءرَ لتِووَّ رلْورَّْ موَّ رلَْْو د.

َْوذج ْعْؿ أَّ
رلْبؿ رلفََّي

رْتػ ػ ػػْرْر إلِػ ػ ػػبَّ ْ تَشػ ػ ػػؼ ػ ػ ػػَبَْوب نْْو ػ ػ ػ
Edvinsson

2002

نراَػ ػػبَّ ْػ ػػف َّْرقنػ ػػد رألهػ ػػوؿ موػ ػػَّ رلَْْو ػ ػػد
وتقووـ رلَفبءل ورلتوْوْ ورلْخبَِّ.
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وقػػوـ رلقػػوـ رلَقْوػػد لَْوَ ػػبَ  ،ICنْ ػزوج قوػػب
َْوذج FiMIAM

& Rodov
Leliaert

2002

رلْووػػوْرَ رلَْْو ػػد وموػػَّ رلَْْو ػػد وت ػػع

رلَِّوق ػػد لػ ػَّنِ قوْ ػػد  ICنتقو ػػوـ رل ػػوؽ ورلقوْ ػػد
رلْاتَّود.
رلتقوػػوـ رلػػْوَبْوَد ل ػ أَّ

رلْػػبؿ رلفَػػَّيَ ،وػػث

وػػتـ رَت ػػبب رلْ ش ػَّرَ ْػػف أَّنػػع أنعػػبْ لَقػػَّْل
َْوذج IC-Dval

Bonfour

2003

رلتَبا ػ ػ ػ ػػود :رلْ ػ ػ ػ ػورَّْ ورلَفػ ػ ػ ػػبءرَ ،ورلعَْوػ ػ ػ ػػبَ

ورلْخَّوبَ ورألهوؿ موَّ رلَْْو د (ْ شَّرَ
أَّ

رلْبؿ رلفََّي ورلهوََد).

عػ ػػَّوَّل أف تقػ ػػْـ رلشػ ػػََّبَ رلَْْبََّوػ ػػد تقَّو ػ ػ رًَّ
َْوذج ْلوؿ Danish

Mourtizen,
Bukh & al.

ََوػ ػػب ػ ػػف أهػ ػػولهب رليوػ ػػَّ رلَْْو ػ ػػد تتَػ ػػوف

2003

رلْػػبؿ رلفَػػَّي ْػػف :نوػػبف رلْعَّاػػد،

نوبَػػبَ أَّ

رلتَػػْوبَ رإلْرَّوػػد ،ػػْْ رلْنػػبَّْرَ ،رلْ شػَّرَ

رلَْب ند.
َْػػوذج

ػػ

 ICلَقِػػبع رلعػػبـ أ

مبَّ ػػوب

( )2001وأع ػػبؼ َْظ ػػوَّوف لَ بل ػػد رلتقَو ػػْي
َْوذج أَّ

رلْبؿ

رلفََّي لَقِبع رلعبـ

لهػػـ أ ْوػػد خبهػػد اػػد رإلْرَّل رلعبْػػد :رلشػػفباود
Bossi

2003

Sandvik

2004

Bontis

2004

ورلوػػوْل ،ووَػػْْ رلعَبهػػَّ رل ػػَنود ،ورلتػػد تولػػْ
رلْ ولود رلفََّودَ ،وػث قػْـ ْفهػوـ رلْ ػ ولود

رلفََّوػ ػ ػػد رلف ػ ػ ػَّرغ نػ ػ ػػوف رإلْرَّل رلْ بلو ػ ػ ػػد ورإلْرَّل
رلَقوقود.
ْ ػزوج ْػػف أَّنػػع ْ ش ػَّرَ :رلهووػػد و أَّ
َْوذج IQ

ْ شَّ أَّ

رلْبؿ

رلفََّي رلقوْد

َْوذج IAbM

رلفََّي ،و أَّ

رلْػػبؿ

ْػبؿ رلْعَّاػد ،ورل ػْعد وعػعَ

ْف قنؿ شََّد ََّوووود ر تشبَّود.

رلَ خد رلْعْلػد ْػف ْ تَشػؼ ػَبَْوب لَػْوؿ:
وتتػ ػػرلؼ ْػ ػػف رل ػ ػػَّول رلوَِوػ ػػد ْػ ػػف أَّ

رلْػ ػػبؿ

رلفََّي.
Japanese
Ministry of

2004
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رإلْرَّل رلقبئْد َ رألهوؿ رلفََّود د رلْنْأ
رلتػ ػػوووهد لئلاهػ ػػبح ػ ػػف أَّ

رلْػ ػػبؿ رلفَػ ػػَّي

Economy

رلْقْـ ْف قنؿ و رزَّل رالقتهبْ رلوبنبَود ورلتوػبَّل

Trade and

ورله ػػَب د ووَني ػػد أف وتع ػػْف رلتقَّو ػػَّ اَ ػػفد
رإلْرَّل ْػػب قنػػؿ رلتقَّوػػَّ ْػػف رلَبعػػَّ لَْ ػػتقنؿ

Industry

وْ شَّرَ رألهوؿ رلفََّود.
تشػ ػ ػػْؿ نَوػ ػ ػػد هػ ػ ػػبَع رلْعَّاػ ػ ػػد ْوْو ػ ػ ػػد ْػ ػ ػػف
نَود هبَع رلْعَّاد

Awad&Gh
aziri

2004

رلخه ػػبئر ورلْه ػػبَّرَ رلت ػػد تََْػ ػ ْ ػػف وْ ػػع
رلْعَوْ ػػبَ وْعبلوته ػػب نش ػػَؿ و ػػتخَر َْه ػػب
قوْد تعوؼ َْفعد أل ْبؿ رلشََّد.
أَّ

رلقوب

رلْوزوف

Chen

2005

رلْبؿ رلفََّي وْ ػؿ ْوْو ػد َبهػَّ َػؿ

َْه ػ ػػب ل ػ ػ ػ وزف ْعػ ػ ػػوف .و ػ ػ ػػذه رلعَبهػ ػ ػػَّ ػ ػ ػػد
(رلنشَّي ،رلهوََد ،رإلنْر د ،رلزنوَد).
َْت ػػْى رلْع ػػَّؼ رلفَ ػػَّي لَتػػْقوؽ رلََّْ ػػزي ا ػػد

رلَْوذج رلفََّي

Sanchez-

ورلْعَّاد

Canizares

ْوتْػػع رلْعَّاػػد ورلَْػػوذج وتَْػػوَّ َػػوؿ ػػنعد

2007

َْوَػبَ َػؿ نعَبهػػَّ ب وْتيوَّرتهػب :أَّ

رلهوََػػد ووَق ػػـ يلػ ػ  :رلتَظوْػػد ورلتََولووو ػػب،
و أَّ

ْ ػػبؿ رلعبلق ػػبَ ووَق ػػـ يلػ ػ  :أَّ

رأل ْبؿ و أَّ

َْوذج رلَقْي
رلْوَبْوَد

رلْػػبؿ
ْػػػبؿ

رلْبؿ رالوتْب د.

و ػػتـ تقو ػػوـ رلْ ػػوظفوف قوب ػػب ْ ػػف تق ػػوـ رأله ػػوؿ
Milost

2007

رلَْْو ػػد وقوْ ػػد رلْوظ ػػؼ ػػد ْوْ ػػوع قوْ ػػد

ْشػػتَّوبَ رلْوظػػؼ وقػػوـ ر ػػت ْبَّرَ رلْوظػػؼ،
َرقؿ قوْد ْعْلد لَْوظؼ.

ْ شَّ أَّ

رلْبؿ

رلفََّي رالقَوْد

َْوذج EVVICAE

َْوذج تقَّوَّ ICU

ر ػ ػ ػ ػػتخْرـ ْفهػ ػ ػ ػػوـ تهػ ػ ػ ػػَوؼ رلْعَّاػ ػ ػ ػػد ألَّنػ ػ ػ ػػع

Schiuma,
lerro,

Carlucci

McMcCutc
heon
Sanchez

2008

َْػ ػ ػػبظوَّ :رألوه ػ ػ ػزل ورلشػ ػ ػػنَبَ ،ورلنَّْووػ ػ ػػبَ،
وقب ػْل رلنوبَػبَ لخَػؽ ْوْو ػد ْػف رلْ شػَّرَ

لََْبِؽ.
ِ ػ ػػوَّ نور ػ ػػِد ََّْ ػ ػػز رأله ػ ػػوؿ رلفََّو ػ ػػد ا ػ ػػد
2008

ر ػ ػػَتََْر نب تنػ ػػبَّه َػ ػػرْرل ْعتْػ ػػْل َ ػ ػ شػ ػػنَد
رالَتَََّ.

2009
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و َتوود لْشَّوع ْْوؿ ْف رالتَبْ رألوَّونػد

لوعػ ػػع تقَّوػ ػػَّ
ووَت ػػوي َػ ػ

 ICخهوهػ ػػب لَوبْعػ ػػبَ،
بل ػػد أوػ ػزرء َّ :و ػػد رلْ

ػػد،

َْخػ ػ ػػر رلْ ػ ػ ػورَّْ رألَشػ ػ ػػِد ،موػ ػ ػػَّ رلَْْو ػ ػ ػػد

،وَظبـ رلْ شَّرَ.
ْشػػَّوع ْْ ػػوؿ ْ ػػف رالتَػػبْ رألوَّون ػػد لتِ ػػووَّ
َْػػوذج
SICAP

Ramirez

 ICرلعػػبـ ْخهػػر لػػئلْرَّرَ رلعبْػػد

ورلنَوػ ػ ػ ػػد رلتََولوووػ ػ ػ ػػد لت ػ ػ ػ ػػهوؿ َفػ ػ ػ ػػبءل يْرَّرَ

2010

رلخْْػػد رلعبْػػد ووَػػْْ وَػػؿ َْػػوذج رلَْوَػػبَ
رلَّئو ود ل أَّ

رلْبؿ رلفَػَّي :رلنشػَّي ورلهوََػد

ورلعبلقبتد.

Source: Van Deventer, MJ., (2002), Introducting Intellectual Capital management an information
support services environment, Ph.D. Theis, (Information Science) in the Faculty of Humanities,
University of Pretoria; Ricceri, F., (2008), Intellectual capital and Knowledge Management Srategic
;management of knowledge resources, Routledge Taylor & Francis Group, London and New York
Sveiby, K., E., (2010): Method For Measuring Intngibles Assets,; Jurczak, J., (2008), Itellectual
Capital Measurement Methods, Institute of Organization and Management in Industry.

 3.3تصنيف نماذج القياس:
ْف خبلؿ ر تعَّرعَب لعشَّرَ رلَْبذج رل بنقد قبـ رلعَْبء نَْبولد لتهَوؼ ذه رلَْبذج

نَ ػػب ووهػػد َظػػَّ َػػؿ ْػػَهـ َظ ػ رًَّ لَ ػَّل رلَْػػبذج وتعػػْْ ب َْػػبولوف ْعَّاػػد رتوب ػػبَ رلتهػػَوؼ

وَْهب ْب ذََّه ) )Pazdzior and Pazdzior, 2012نرف أشهَّ تق وْبَ َِّؽ وَْبذج قوب
أَّ

رلْبؿ رلفََّي د:

 الطرق التجميعية:يف أن ِ َِّوقد توْوعود لقوب

رلْبؿ رلفََّي د تَْوْ رالختبلؼ نوف رلقوْد

أَّ

رل وقود لشََّد (شََّد تعبْف) وقوْتهب رلْاتَّود ( .)Stewart 2000ذه رلَِّوقد تعتْْ َ

رالاتَّرض نرف

رلعَّعود لو

عَّ رأل هـ اد رل وؽ وعَ

لهب تر وَّ َوهب.
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ْوْبً رلقوْد رلَقوقود لَشََّد ،وأف رلعورْؿ

 الطرق التحميمية:ْ ؿ تََوؿ أ نبب رلزوبْل اد رألَّنبح لَوهوؿ لَتبئج لهب بلقد نَ بب أَّ

رلفََّي ،وأاعؿ رلَِّؽ رلتََوَود رلْعَّواد د رلتد تْ

 .Skandia Navigatorوَبََ

شََّد  Skandia AFSد رألول رلتد تـ تَفوذ َْبولد لَ بب أَّ
َبف رل نب اد رَتْبؿ زوبْل قوْد أ هـ رلشََّد

رلْ ب ْوف.

ورلَِّؽ رل بنقد د َِّؽ نْرئود ر تَْْ َ

رلْبؿ رلفََّي ،وََّزَ َ رتوبه َْود رلقوب

رلْبؿ

رلْبؿ رلفََّي اوهب ،وقْ

ف رلقوْد رلْاتَّود َّْتنِبً نب تْبْبَ
َْظوَّ َْب ند ال وْ ؿ َقوقد أَّ

ورء ْف خبلؿ رلتوْوع أو رلتََوؿ.

وأورد ( )Jin Chen et al.,2004وحسب نك بونتيز  ،Nick Bontisأ تبذ رإلْرَّل

رإل تَّرتووود رلشهوَّ ْف وبْعد  McMasterوْْوَّ ْ
َبؾ أَّنع أَظْد قوب

د أنَبث أَّ

رلْبؿ رلفََّي ،اإف

نوف رلعبَْوف اد ذر رلْوبؿ و د:

 -1رلْورَّْ رلنشَّود رلَْب نود
 -2رلقوْد رالقتهبْود رلْعباد
 -3نِبقد رألْرء رلْتورزف
 -4أَّ

رلْبؿ رلفََّي

ورألَظْد رل بنقد د اد َقوقتهب ََّزَ َ َِّوقتوف رألول َْب نود ووْ َهب رلَظبـ َّقـ 1و2

ورألخَّى ْتعَقد نَ بب أَّ

رلْبؿ رلفََّي ووْ َ َظبـ 3و.4

ووَّى ) )Skyrme, 2005أف َبؾ أَّنع َظَّوبَ لقوب

أَّ

رلْبؿ رلفََّي و د:

 -1رلتقووـ ( :)Assetتقووـ رلْعَّاد َتقووـ قبنؿ لَتْروؿ.
 -2رلَْفعد ) :(Benefitsرلتََّوز َ رلَْفعد ْف نَّرْج يْرَّل رلْعَّاد.
 -3أ ب

رل َد ) :)Baselineتقووـ اعبلود يْرَّل رلْعَّاد َر ب

 -4رلعْؿ ) :(Actionرلتََّوز َ قوب

رألْرء.
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رلْقبََّد رل َوود.

أْب  Skyrmeاقْ شَََ َظَّوبت رتوب بَ رلقوب
رلقوب  ،وتعِد َظَّل بْد لعَْود رلقوب .
وَ ب

رلعبْد أَ َّ ْف َوَهب تهَوؼ لَْبذج

) (luthy1998 and Williams2000ق َْ َْبذج رلقوب

ْوْو بَ َّئو ود ):(Sveiby, 2010
َْ -1بذج رلقوب

يل

أَّنع

رلْنبشَّل (َْ :)DICود تقْوَّ رألهوؿ رليوَّ َْْو د نقوْد رلْوالَّ.

َْ -2بذج رلقوْد رل وقود ( :(MCMو د َ بب رلفَّؽ نوف قوْد رلشََّد رل وقود ورلْاتَّود.
َْ -3بذج رلعبئْ َ رألهوؿ (.)ROA
َْ -4بذج نِبقد رألْرء ).)SC
ورلَْػوذج رألخوػَّ لَتق ػوـ َ ػب luthy and Williams

أشهَّ ْف قػبْور نَهػَّ َْػبذج رلقوػب
رألول

ػو رلػذي ر تْػْه Sveiby

َْػب ذَََّػب ػبنقبً ،نَوػث َ ػتِوع رلقػوؿ يف رلػ بلث أق ػبـ

د ت تَْ نشَؿ أو نرخَّ لَْقبوو

رلْبلود وأْب َْبذج نِبقد رألْرء اوتـ تقػْوَّ قوْػد أَّ

رلْبؿ رلفََّي نْوف رال تْبْ رأل ب د َ رلقوب بَ رلْبلود.
اوْب ق َْ ْ رَّ د )َْ )Villanueva, 2011بذج رلقوب
 Williamsرل بنؽ نَوث:

ْ تَْل لتق وـ

luthy and

َِّ -1ؽ ْبلود :وتوْع َؿ ْف (.)DIC , MCM AND ROA
َِّ -2ؽ موَّ ْبلود :وتتَْث ف (.)SC
اوْب هَفهب ) )Evaggelia, 2007نَ ب ْوَبْوَوتهب يل َْ :بذج رلتقووـ رل بََد وَْبذج
رلتقووـ رلْتَََّد ،نَوث تْ ؿ رل بََد تقْوَّ رلقوْد رإلوْبلود ل أَّ

رلْبؿ رلفََّي اد َقِد

َْْْل ْف رلزْف ،نوَْب تقَّْ رلَِّؽ رلْتَََّد رال ت ْبَّرَ اد رألهوؿ رلْعَّاود اد َؿ وقَ.
ورتفقَ رلتهَوفبَ رل بنقد اد ْوَْهب َ
موَّ رلَْب نود رلتد لهب بلقد ْنبشَّل ن أَّ

رلتْووز نوف َِّؽ رلقوب

رلَْب نود ورلَِّؽ

رلْبؿ رلفََّي ،نب ت َبء رألخوَّ رلذي ْوز نوف

رلَِّؽ ْف خبلؿ رلت َ ؿ رلزَْد ورلْوَبْوَود رلفََّود.

52

وفي ذلك رأى الباحث أن يصنف طرق ونماذج القياس لطريقتين:
-1

َِّؽ رلقوب

رلْنبشَّل :رلَِّؽ ورلَْبذج رلتد تقَّْ رألهوؿ موَّ رلَْْو د نشَؿ ْنبشَّ

-2

َِّؽ رلقوب

موَّ رلْنبشَّل :رلَِّؽ ورلَْبذج رلتد تقَّْ رألهوؿ موَّ رلَْْو د نشَؿ

رلْبلود.

نعوْرً ف رال تْبْ رأل ب د َ رلْقبوو

موَّ ْنبشَّ نبال تْبْ رأل ب د َ رلْقبوو

رلْبلود.

وقْ رَِع رلنبَث َ تهَوؼ ْ رَّ د ) )Villanueva, 2011نعْْب قبـ نتهَوف رل بنؽ
ْـ رالختبلؼ رلوو َّي نوف َِّوقد تهَوؼ رلنبَث

لَِّؽ ْنبشَّل وموَّ ْنبشَّل وَّمـ

وَِّوقد ) ،)Villanueva, 2011يال أف رلنبَث وَّى أف رلتهَوؼ يل ْنبشَّل وموَّ ْنبشَّل أْؽ
ْف ْبلود وموَّ ْبلود ،ذلؾ أف رلَِّؽ رلْنبشَّل ال تخَو تْبْب ْف ر تخْرـ نعض رلْ شَّرَ

رلعبْد رلْبلود ولو َ َِبؽ عوؽ وْرً ،لَف خبلهد رلَِّؽ رلْنبشَّل د رلتد َبولَ قوب
أَّ

رلْبؿ رلفََّي وَْوَبت نشَؿ ْنبشَّ نْوف َ بنبَ ْبلود موَّ ْنبشَّل.

 3.4 .aالنقد العام لمنظومة القياس:

ْلوؿ َْْو

يف قوػػب

أ ػػَّ يْرَّل أَّ

رلْػػبؿ رلفَػػَّي ػػو أْػػَّ هػػعب ،خهوه ػبً يذر َػػبف َػػبؾ

هيوَّ وْرً لقوْد رلخْْد ( .)Bontis, 2000يف َ وَّ ْػف رلْقػبوو

رلَبلوػدَْ ،ػب

و ػػَّى رلْهتْ ػػوف نَق ػػؿ يْرَّل رلْعَّا ػػد وْ ػػَهـ َػ ػ ووػ ػ رلخه ػػور رلَْب ػػنوف  ،ػػد ْق ػػبوو

روتهبْو ػػد ذرتو ػػد ( )Subjectiveتعتْ ػػْ ا ػػد وورَ ػػب َ وػ ػَّل َْه ػػب َػ ػ رالوته ػػبْ ورلخنػ ػَّل ورلََ ػػـ
رلشخهػػد لتقوػػوـ رلْووػػوْرَ وال ػػوْب تقوػػوـ رلْووػػوْرَ موػػَّ رلَْْو ػػد َّ ،مػػـ أ ْوػػد رالوتهػػبْ

ورلخنػَّل ورلََػػـ رلشخهػد  ،وذلػػؾ الاتقػبَّ َْوػػد رلتقوػػوـ اػد وبَػػب ْعػوف َْهػػب يلػ ووػػوْ قور ػػْ
يَّشػػبْود وْعػػبووَّ تقوػػوـ قوب ػػود َْػػْْل وورعػػَد  ،وَػػذلؾ يلػ ووػػوْ َقػػر اػػد رلِػػَّؽ ورلو ػػبئؿ

ورإلَهػػبءرَ رلتػػد تقػػوْ يل ػ رلشػػعوَّ نبلشػػؾ اػػد توراػػؽ رلتقووْػػبَ رلتػػد توػػَّى لَْووػػوْرَ موػػَّ
رلَْْو د وَْهب ْوووْرَ رلْعَّاد( وو ؼ.)2005،
وقػػْ شػػَؿ قوػػب

قوْػػد أَّ

رلْػػبؿ رلْعَّاػػد وم ػػبَّه رلْختَفػػد َ ػ رلَْظْػػد لَػػْ رآلف

أنػػَّز رلْشػػبَؿ ورلهػػعونبَ رلوو َّوػػد رلتػػد تعػػبَد َْهػػب رلَْظْػػبَ َظ ػ رًَّ لهػػعوند تَْػػوـ خ ػورر
أَّ

رلْػػبؿ رلْعَّاػػد ورلتػػد وَْػػف وهػػفهب نتوهػػوفبَ خبهػػد ْػػف خػػبلؿ رلخن ػَّل ونعػػض رألََػػبـ

رلشخهػػود (َْْػػْ .)2006 ،ووػػذََّ َػػؿ ْػػف ) )Wall et al., 2004أف قوػػب
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رألهػػوؿ

نوؿ رلْ بؿَ ،بؾ ْشبَؿ ْع قوب

رل أَّ ْبلود رلفََّود لْوهب ْْ ْف رل َنوبَ اعَ

أَّ

رلْبؿ

رلنشَّي ورلتد قْ ت َّ َ رألْرء َْ َْبولػد رلقوػب  .و َػبؾ قػَّْ َنوػَّ ْػف رلنوبَػبَ تػرتد ْػف

َّْرقنػػد رلْػػوظفوف أَف ػػهـ َ ،ػ

ػػنوؿ رلْ ػػبؿ توْوػػع رلنوبَػػبَ ْ ػػؿ ػػْْ ْػػف أوػػبب رلَْبلْػػبَ

رلهبتفود ور تَْبؿ رال تنوبَبَ ََ .وعْؿ َ يعب د رلوقَ ْف قنؿ رلْوظفوف وتشتوَ لَْهػبـ
رأل ب ود رلفعَود ووَْف أف تخعع لعْـ ْقد (رألخِبء َقوقود) أو رلَْبود رلذرتود (ْ ػؿ أف وقػوـ

رلْوظؼ نتعزوز قوب

ووظهَّ نرَ وعْؿ ْؿ وبْ).

وقػػْ تعَّعػػَ ِػػَّؽ وَْػػبذج رلقوػػب
رلتِووَّ ورلتَ وف ورلوهوؿ لقوب

نشػػَؿ ػػبـ لوَْػػد ْػػف رالَتقػػبْرَ ووهػػَ ْػػف أوػػؿ

أْؽ وأشْؿ لَقوب

وَْهب ْ رَّ د Yu and Humphreys

اقْ أوَّْ ) (Yu and Humphreys, 2013نرَ تـ يوَّرء ْ 15قبنَد ْع ر تشبَّووف ْػف ذوي
رلخنَّل اد أَّ

اػػد أَّ

رلْبؿ رلفََّي ،نوَْب َبَور وْوعب وعَْوف اد رلْفوعود رألوَّونوػد نتْووػؿ ْشػَّوع

رلْػػبؿ رلفَػػَّي نػػَّ خْ ػ

ْوؿ أوَّونوػػد نػػوف ػػبْد  2005و .2008شػػَََ أه ػورتهـ

خِػػب أ ب ػػوب اػػد رلفَػػََّ .وػػث أظهػػََّ رلَتػػبئج أف َْػػوذج رلػػتعَـ ال وعتنػػَّ عػػْ َْػػوذج رلقوػػب ،

اعبلً ف َوَهب تَوؿ اد َْوذج رلقوب  ،نرف ورخذ ََْ وْوْ ْف رلفهـْ ،ػف خػبلؿ رال تْػبـ
ػػد واػػؽ ملوػػبَ روتْب وػػد وَف ػػود تَػػباظ َ ػ تولوػػْ ور ػػتْرْد رلتػػْاقبَ رلَقْوػػد

نبلش ػَّرَد رلْ

لَشََّدَ .وث ت تَزـ ذه رلتْاقبَ تْاقبَ ْعَّاود ،تْاقبَ َْودْْ ،ب وقوَْب لتيوػَّرَ ورالنتَػبَّ
رلتَظوْد.
ََّزَ رلْ رَّ د رل بنقد لْقولد ذََّ ب رلَ وَّ وَْهـ َْب ذَََّب بنقبً َْْ Sviebyب قبؿ

ََف نَبود لَقوب

لخَؽ رلقوْد أَ َّ ْف رلَبود لتَ وف رألْرء رلْرخَد ْ ؿ رلَّقبند رإلْرَّود.

أْػػب ْ رَّ ػػد ( )Dumay, 2009اقػػْ ػػْاَ الختنػػبَّ قوػػب

أَّ

رلْػػبؿ رلفَػػَّي نهػػوَّل رَتقبْو ػ

نبلقوبـ نْ رَّ د َبلد َ شََّد خْْبَ ْبلود أ تَّرلود ،وقْ أشبََّ رلْ رَّ د يل أف رألَِّ رلَبلود
لقوػػب

أَّ

رلْػػبؿ رلفَػػَّي ْرخػػؿ رلَْظْػػبَ لػػْوهب اهػػـ عػػعوؼ لعَْوػػد خَػػؽ رلقوْػػد .أْػػب ْ رَّ ػػد

لقوب

أَّ

رلْبؿ

( )Kavidaand Sivakouar, 2009اقػػْ ػػْاَ تَػػؾ رلْ رَّ ػػد يل ػ تََوػػؿ رلِػػَّؽ رلْختَفػػد
رلْبؿ رلفََّي وذلؾ القتَّرح َِّؽ ْبلود وَْف رال تْبْ َوهب وذلؾ لقوب

أَّ

رلفَػػَّي اػػد شػػََّبَ رلتوػػبَّل رلعبْػػد وقػػْ رختوػػََّ ْ رَّ ػػد َبلػػد لشػػََّد َْوػػد تعْػػؿ اػػد هػػَب د

رلْورء .اوْب قب (ْقَْ )2009 ،نعْ ر تعَّرع رلْ رَّ ػتوف رل ػبنقتوف وموَّ ػب ْػف َْػبذج رلقوػب
نػػرف رلْ رَّ ػػبَ رل ػػبنقد ال تتفػػؽ َ ػ ملوػػد ورَػػْل ْػػف ملوػػبَ قوػػب
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َبهػػَّ أَّ

رلْػػبؿ رلفَػػَّي

شبْؿ ألي َشبِ ،نؿ َْهب ْب وتبلءـ ْع ِنوعد ْؿ رلشََّبَ رلتوبَّود رلْنَود

ت تخْـ َْقوب

َ ػ تقووػػد رلػػَّورنِ ْػػع رلعْػػبلء رلَػػبلووف ورَت ػػبب ْػػبلء وػػْْ ،وَْهػػب ْػػب وتوراػػؽ ْػػع ِنوعػػد

رلَشبِ رلهَب د.
اوْػػب توهػػََ ْ رَّ ػػد (رلشػػََّود )2009 ،أف رلخهػػبئر رلْتْو ػزل ل ػ أَّ

وأنَّز ب رلخهبئر موَّ رلَْْو د تَعَ
ْقوؽ ،وال وووْ يوْبع بـ َوؿ ْقوب
اوْػػب خبلفػػَ قعػػود رلقوػػب
َِّؽ وَْبذج قوب

أَّ

َ هعوند تَْوػْ وقوػب

ْوَْ وْتبح ل أَّ

أَّ

رلْػػبؿ رلفَػػَّي

رلْػبؿ رلفَػَّي نشػَؿ

رلْبؿ رلفََّي نوهف ْوووْرً.

ْ رَّ ػػد َّنوػػد و ػػد ْ رَّ ػػد ( ْػػَّ وْعْػػَّ )2011 ،نعَ ػورف "

رلْبؿ رلفََّي " .اقْ خبلفَ ػذه رلْ رَّ ػد ْػب قنَهػب نْػب توهػََ يلوػ ْػف
أَّ

خبلهػ ػػد ْفبْ ػ ػػب توَػ ػػب َْوػ ػػبَ َْبولػ ػػد قوػ ػػب

رلْػ ػػبؿ رلفَػ ػػَّي ،وتػ ػػذلوؿ ْفهوْ ػ ػ لخْْػ ػػد

رلْ ولود رالوتْب ود اد َؿ رلْشبَؿ رالقتهبْود و َ أَّ هب ْشََتد رلفقَّ ورلنِبلػدَْ ،بولػد

رلوهػػوؿ يل ػ ْفهػػوـ وْوػػْ ْػػف َّ و

رألْػورؿ تَػػَ َْظػػوَّ ي ػػبلْد َػػبف وػػتـ يَشػػبء أَّ

اَػػَّي ي ػػبلْد و ػػب ـ اػػد يعػػفبء أْرل تَبا ػػود لْ

ػػبَ رلػػْوؿ رلعَّنوػػد أْػػبـ ْ

ْػػبؿ

ػػبَ رلعػػبلـ

رلْتقْـ.
ورلْ رَّ ػػد رل ػػبنقد عػػعوفد أ ب ػبً ْػػف َوػػث رلِػػَّح ورلَْهووػػد ورلْ رَّوػػع وتفتقػػَّ لَت َ ػػؿ

رلعَْد رلَْهود ،وال وَْف نَبؿ ْف رألَورؿ رلََّوف لْ ػؿ ػذه رلْ رَّ ػبَ اػد ظػؿ رلتقػْـ رلَنوػَّ
رلذي َقق رلعبلـ رلووـ اد ْوبؿ رلقوب .
اوْب وَّى ) )Villanueva, 2011أَ
ال وووْ ْقوب

َ رلَّمـ ْف تعْْ أ بلوب رلقوب

َْهـ شبْؿ ،أو هبلت ْف تَقبء َف

ورلتقووـ ،لَف

ْوف تعْوؿ ألي نوئد ،وْع أخذ ذه

رلفَّعود نعوف رال تنبَّ ،اْهَِت شبْؿ ال وتفؽ ْع رلورقع وََف ََبوؿ ي نبَ أَ ال وووْ

أ َوب تقووـ َْب ب ،وَْف رإلْرَّل رلَبوَد ْف رألهوؿ موَّ رلَْْو د.

شْولود.

وْب نؽ ْقْْد الَتقبْرَ أَ َّ تفهوبلً لَْبذج رلقوب
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نهْؼ رلوهوؿ لَْوذج أَ َّ

 3.5نقد نماذج القياس:
 3.5.1نقد نماذج القياس المالية (التي اعتمدت المقاييس المالية):
ور تنََّ ذه رلَْبذج د نْرود رلَْبوالَ لقوب

أَّ

رلْبؿ رلفََّي اهد رألقْـ وأقػْْهب

َػ رإلِػبلؽ َْػب ذَػَّ )َِّ (Sveiby, 2010وقػد  Tobin's qلهػبَنهب Tobin James

ا ػػد رلع ػػبـ َ ،1950و ػػث  qتْ ػػؿ َ ػػند رلقوْ ػػد رل ػػوقود أل ػػهـ رلش ػػََّد ْق ػػوْد َػ ػ رلتََف ػػد
رألْرء رلفعػبؿ لػ أَّ

رال تنْرلود ألهولهب .اورف رلتيووَّرَ اد قوْد  qت ػْت نقوػب
لَشََّد ْف ْْ  ،وَشوَّ َب أف  Sveibyقْـ تهَوت لْعَوْد تبَّوخود وْوْل اد ْوبؿ قوب
أَّ

رلْػبؿ رلفَػَّي

رلْػبؿ رلفَػػَّي ،يذر أف رلوْوػػع وقػػوؿ نػػرف هػػبَب َْػػوذج  Tobin's qػػو ،Stweart

ْخبلفػ ػبً ن ػػذلؾ شػ ػَّرَ رلْ رَّو ػػع نه ػػذر رلخه ػػور َو ػػث ذَ ػػَّ أف أه ػػؿ رلْعَوْ ػػد ػػو ْو ػػو د
ووَنوْوب َ رالَتَََّ.

وَّمـ أف  Sveibyقْ ذََّ ْهَّْ رلْعَوْد رل بنقد ْف ووَنوْوب ،يال رلنبَث ووْ

ْهبَّْ أخَّى َْهب ) )Choo and Bontis, 2002; Evaggelia, 2007نَوث أَْور َ ند
َْوذج تونوف "  " qرلَْب ند  -لَخنوَّ رالقتهبْي رلَبئز َ وبئزل َونؿ ووْ

تونوف.

ور تَبْرً لْب نؽ وَّى رلنبَث أف َِّوقد تونوف  qأف ر تخْرـ ذه رلَِّوقد وَوف َ َِبؽ
عوؽ ألخذ لَْد بْد و َّوعد َوؿ ْ ب ْد رألهوؿ رلْعَّاود اد َّنَود رلشََّبَ رلخبهد

وال وَْف تِنوق اد رلشََّبَ رلعبْد اوْب أوََّْ ْ رَّ د ) )Villanueva, 2011أف أ ـ

رووبنوبَ ذه رلَِّوقد د رلْقبََّد رلعبْد وْف َنوبتهب هعوند رلَشؼ ف رلنوبَبَ رلهبْد
ور تْبْ ب َ رأل ورؽ.
وقْ ذََّ ) )Skyrme, 2005نرف تزروْ رالَتقبْرَ لَْوزرَود رلعْوْود رلتقَوْود ال ترخذ اد

رال تن ػػبَّ تَ ػػؾ رلعورْ ػػؿ مو ػػَّ رلَْْو ػػد ،رلت ػػد تَ ػػْْ يلػ ػ َ ػػْ َنو ػػَّ قوْ ػػد رلش ػػََّد وما ػػبؽ َْو ػػب
لَْوووْرَ موَّ رلْفهت َهب " ،د اد رلْتو ِ َّْ 10-5رَ ْف تَؾ رألهوؿ رلَْْو د.
وتورلَ نعْ ذلؾ رلَْبوالَ رلْختَفد وْف رالَتقبْرَ رلتد ووهَ لهذه رلَْبذج ْب توهؿ
يلو ْ رَّ د ( )Marzo, 2013يل وووب َّْروعد رالاتَّرض نوووْ "رلْيبلِد رلَْب نود" ،ورلتد

تَّْز يل رلفوول نوف رلقوـ رل وقود ورلْاتَّود ،تنعبً لََظَّود رلتد رختبَّتهب رلشََّد .واد رلَقوقد،
اإَ نبال تْبْ َ َظَّود رلشََّد رلتد وشوَّ يلوهب َْبء أَّ
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رلْبؿ رلفََّي ،اإف رلقوْد رلْاتَّود

ال تعبْؿ نبلعَّوَّل َظوَّتهب رل وقود َت ولو َبََ رلقوْد رل وقود ْوعو ودَّْ .ل أخَّى ،يف
رلْبؿ رلفََّي.

رلقوْد رل وقود ال وََْهب أف تعنَّ ف قوْد أَّ

وْع ْب قْْ َْوذج نَّوََّ رلتََولوود لََْظْبَ هَْوؽ أْورَ لتَْوْ أَّ

رلفََّي لْوهب .نَوث وَّى  Lynnنرف  Brookingهَعَ َظبْبً َْب نوبً ل أَّ

رلْبؿ

رلْبؿ رلفََّي

و و نَْ ذرت وعتنَّ ْف رألهوؿ رلفََّود لََْظْبَ .و بلول َ ذلؾ اإف ت ووقهب رلَشِ لؤلْرل

وأ ب هب رلَظَّي ب ْ اد خْْد رآلخَّوف اد رلتعَّؼ َ أَّ رلْبؿ رلفََّي وتقْوَّه اور ِبئ
َْبَ اد َْظْبتهـ.يال أف َقِد رلععؼ رلَّئو ود اد ذه رألْورَ د أف قفزل َنوَّل تـ
يووبْ ب نوف رلَتبئج ورال توبند لقوـ رلْوالَّ رلَقوقد لهذه رألهوؿ .وَذلؾ اإف رلتقووـ رلْعتْْ

َ رل وؽ وعبَد ْف وز اد َفبءل رأل عبَّ رلْعتْْل َ رل وؽ َتوود لعَبهَّ ْل تتنع

ل أَّ

رلْبؿ رلفََّي .وأخو رًَّ اإف رلَْوذج رلذي وعتْْ َ

رلْخؿ وعبَد ْف ذرتود رلتقْوَّرَ

لَْوذج رلتْاؽ رلَقْي ( .(Bontis, 2000

ور تَتج (نبقَّ )2005 ،أف َْبذج رلقوب

رلَبلود تفتقَّ يل وووْ َِّوقد وأ َوب َْػْْ

لَ بب تَبلوؼ و ورئْ ْوووْرَ رلْعَّاد َْب و رلَبؿ اد ر تخْرـ ْعْالَ رلخهػـ  ،وأ ػعبَّ

رلفبئػػْل َػػْ يو ػَّرء َ ػػبنبَ ْقبََّػػد لتَػػبلوؼ و ورئػػْ رلْووػػوْرَ رلْبْوػػد رلَْْو ػػد  ،يف هػػعوند
تِووَّ َِّوقد لػذلؾ تعػوْ يلػ خهػبئر رلْعَّاػد رلنشػَّود رلتػد تتهػؼ نَوَهػب موػَّ ْبْوػد وموػَّ
َْْو د  ،ونبلتبلد تَوف موَّ قبنَد لَقوب

رلْنبشَّ َْ ،ب أَهب موَّ ْتوراقػد ْػع قوػوْ رلْعػبْبلَ

رلَْب ػػنود رلووْو ػػد رلت ػػد و ػػتـ ت ػػووَهب واقػ ػبً لَقور ػػْ رلَْب ػػنود ا ػػد ي ػػْرْ رلتق ػػبَّوَّ رلَْب ػػنود
ورلْبلود.

وذَََّ ْ رَّ د ) (Bontis, 2000أف َْبوالَ قوب

ْعبَْد رلْوظفوف َرْورَ لَْوزرَود رلعْوْود تقب
يوَّرْرَ شخر ْب َْذ نْء

رألهوؿ موَّ رلَْْو د تعََْ

نبلْوالَّ وت تخْـ ْتيوَّرَ ْبلود َخهـ

َْ نخهـ رإلوبزرَ رلَّْعود أو يوَّرْرَ شخهود إلَشبء

َ بنبَ َْب نبتود ال تخْرـ رلَّْْرء .ول وء رلَظ اإف ذه رلوهوْ إلَشبء تََفد لَْورَّْ رلنشَّود

وأَظْد رلَْب ند لـ ترخذ نعوف رال تنبَّ رلَِبؽ رلَبْؿ لؤلهوؿ موَّ رلَْْو د رلتد ْف

رلَْْف تواَّ ب ،ولـ تَف ْفوْل

رلووْد لَعْؿ .يَهب ْبلَ يل

َ

وو رلخهور َرَظْد ْعَوْبَ يْرَّود تَّرقب رلتقْـ

تنَد َْظوَّ هَب د .ولَف رلشََّبَ رلخْْبتود تشَؿ َ د

رلعْبلد اد رلعبلـ رلهَب د .وْب و وَّ رال تْبـ نشَؿ أَنَّ و أف َّول رلَْظْبَ َ وفد

رلْعبَّؼ تفوؽ رآلف رلقِبع رلتهَوعد اد ْعظـ رالقتهبْوبَ رلعبلْود.
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َْب راتَّض  Sveibyأف رلَتبئج رلْبلود َّْتنِد نعض رلشدء ،ونرف زوبْل أَّ

رلْبؿ

رلفََّي وتنعهب زوبْل اد رلَتبئج رلْبلود .وَ ب  )1998( Lynnاإف ذه رلفََّل لػ "هَب د
رلقوْد رلْبلزْد" تعبَّعَ ْ نقبً ْع رلوَّْ اد رلوقَ رلَْب ب

(JIT) Just-in-time

 inventoryاورْرَّل رلتَوع وموَّ ب .ووذََّ أف ِ Sveibyوَّ َْوذوبً لَتَّْوب رلتَفوذي وْ د
نػَظبـ َْبَبل تبَوو  Tango Simulationو و ْخهر لْ ب ْل َنبَّ رلَّْْرء َ اهـ
َوفود تف وَّ أَّ

رلْبؿ رلفََّي نب تخْرـ أْورَ قوب

ْشبنهد َبف قْ ِوَّ ب اد َْوذج َّْرقند

رألهوؿ موَّ رلَْْو د (.)Bontis and Girardi, 2000

اوْب ذََّ أف َْوذج رلقوْد رلْعباد رالقتهبْود لو َ رلْتَنر رألاعؿ ل عَّ رأل هـ ،وأَ ال

وهَت ْع رلْ

بَ رلتد لو

لهب أ هـ أو تقوـ نعْ رإلاهبح ف أ هْهب.

وْػػب قبلػ ( ْقَػػَْ )2009 ،ػػؿ رلْقػػبوو

رلقوْد رلْاتَّود ال تهَت َر ب

لَقوب

رلقبئْػػد َػ رلقوْػػد رل ػػوقود وْقبََّتهػػب نهػػباد

لعَبهَّ أَّ

رلْبؿ رلفََّي نَْبتب رلَْب ند ورلَّْروعد

َوث أف َْبتب رلَْب ند ال قوْد وقود لهب لعْـ توراَّ خبهػود ِػَّح أ ػهـ نبلنوَّهػد ألف تَػؾ
رلْهَد تقوـ َ رلتهَّوت لشخر نْزرولد رلْهَد تَتهد نوابت َْ ،ب أف رلقوْد رل ػوقود تتػرَّوت

ْف اتَّل ألخَّى أعؼ يل أف هبا رلقوْد رلْاتَّود أ َْ َ أ ب

تػبَّوخد ْْػب وفقػْ رلقوْػد

رلَبتو ػػد رلْالل ػػد رالقته ػػبْود لََْت ػػوى رلْعَوْ ػػبتد رل ػػذي تتع ػػَْ  ،ونبلت ػػبلد ال ته ػػَت َر ػػب
لقوب

أَّ

رلْبؿ رلفََّي ورلذي وعْ اد رلنْرود َْْخبلَ .

وقْ ذََّ أوعبً (وو ؼ )2005 ،نعض رالَتقبْرَ أ ْهب:
 -1أف رلَ وػَّ ْػف َبهػػَّ وَْوَػبَ أَّ

رلْػػبؿ رلفَػَّي ال وعػػبلج َْب ػنوبً نقوػػوْ َْػْْل ونػػذلؾ

اهو وقَّْ ووخْف نهوَّل تقَّونود وموَّ ْوعو ود.
 -2ر تْػػبْ رلقوْػػد رل ػػوقود لَشػػََّد َر ػػب

لتَْوػػْ أَّ

رلْػػبؿ رلفَػػَّي موػػَّ ْشػػََد َوَ ػ

ػػذه

رلقوْد تتذنذب هعوْرً وَزوالً نتر وَّ ْتيوَّرَ َ وَّل.
-3

َػػبؾ َْوَػػبَ ْوػػْل ل ػ أَّ

رلْػػبؿ رلفَػػَّي ال وووػػْ تَْوػػْ ْقوػػؽ لَْ ػػب ْبَ رلَ ػػنود لهػػذه

رلَْوَبَ أو رلعَبهَّ اد تولوْ أَّ

رلْبؿ.

 -4ال رزلػػَ رلق ػورَوف رلَْب ػػنود ورلع ػَّونود تتعبْػػؿ ْػػع أَّ
رلفََّي نشَؿ َنوَّ.
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رلْػػبؿ رلْػػبْي وتهْػػؿ أَّ

رلْػػبؿ

 3.5.2نقد نماذج القياس غير المالية (التي استبعدت االعتماد عمى المقاييس المالية)
وقْ ََّز ( )BONTIS, 2000اد َقْ َْبذج رلقوب
َ بنبتهب ل أَّ

رلْبؿ رلفََّي و د:

رلتد ر تنعَْ رلْقبوو

رلْبلود اد

 ْ تَشػػؼ ػػَبَْوب  : Skandia Navigatorوقػػْ ُووػػْ أَهػػب ْعقػػْل لَيبوػػد ونعوػػْل ػػف أف
تَوف ورقعود عْف رلنوئد رلَِّْوَد.


ْ شػػَّ أَّ

رلْػػبؿ رلفَػػَّي ورلَْظػػَّ رلَّقْػػد رلْ ػَّتنِ ن ػ ل ػ أَّ

رلْػػبؿ رلفَػػَّي :ػػذه رلَِّوقػػد

َبََ ْعقْل وْرً نبلَ ند لْعْوف رلْ رَّ د.


َّْرقند رألهوؿ موَّ رلَْْو د :ووْ أف رلفَ فد رلتد تَْف خَؼ ذه رلَِّوقد وذرند وووػب

أف وتـ رَتورئهب.


نِبقػػد ت ػػووؿ َ ػػَد رلقوْػػد :ورلتػػد لَّنْػػب وَػػوف لهػػب أاعػػَود أَ ػػَّ َػػبؿ ْْوهػػب ْػػع َِّوقػػد



نِبقػػد رلَقػػبِ رلْتورزَػػد :وتنػػْو رلتِػػوَّرَ رألخوػَّل رلتػػد تهػػتـ نبلقِػػبع رلعػػبـ ورلَْظْػػبَ موػػَّ

نِبقد رلَقبِ رلْتورزَد أو َِّوقد َّْرقند رألهوؿ موَّ رلَْْو د.
رلَّنَود ْفوْل نشَؿ خبر.

نَوث ذَََّ ْ رَّ د ) (Bontis, 2000أ ـ رالَتقبْرَ رلتد ووهَ لْ تَشؼ َبَْوب

نقول  :وتفؽ ْعظـ رلنبَ وف َ أف وهوْ  Skandiaرلعظوْد إلَشبء تهَوؼ لقوب

رألهوؿ

موَّ رلَْْو د لَشََّبَ شوع مخَّوف رلنَث اوْب وَّرء رالاتَّرعبَ رلتقَوْود لْب ووعؿ لََْظْبَ
قوْد .يف َْوذج  ْْ Skandiaش نشَؿ خبر اد رلتعَّؼ َ ْوَّ أَّ

ْبؿ رلزنوف اد

 Skandiaتيِود ور عد لَعورْؿ رلعَْود ورلهوََود رلتَظوْود ْع تََّوزه َ

رلعَْود ورلتوْوْ

خَؽ قوْد لََْظْد وَوؼ أف ِنوعد رلعبلقبَ نبلزنوف قْ تيوََّ نرْؽ تفبهوَهب .وقْـ
ورلْ ب ْبَ رلتِووَّود يل رلقوْد رلتَظوْود رلتد لـ وتـ تقْوْهب قنؿ ذلؾ.

وأَْ ) )Roos et al,1997نرف  Skandiaتتنع َِّوقد رلْوزرَود رلعْوْود Balance

Sheet method

َْ قوب

أهولهب موَّ رلَْْو د ْْب ووعَهب تقْـ لَْد ورَْل اقِ ْف

رلوقَ وتعوز ف تقْوـ تْاقبَ وبَّود لَْظْد.
أَّ

وأشبَّ  )1999( Huseman and Goodmanيل أف تعْوف  Skandiaلْتيوَّرَ

رلْبؿ رلهوََد ورلتد تتعْف رلَب وب رلشخهد وموَّه ََْشئوف لَقوْد رلَقوقود و أَّْ

وَْف رلتعَّض ل نبالَتقبْ يذ أف ذلؾ وفتَّض نرف رلْوظفوف ورتوف يل رلعْؿ وووَ وف أْبـ
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ر ت ْبَّ رلْعَّاد اد ذلؾ رلَب وب رلذي ُوتَّوـ

َور ونهـ ووَتهد نهـ رألَّْ يل

َْ ب تَبا د لَشََّد.

َ

أَ

اوْب ذَََّ ْ رَّ د ( )Van Deventer,2002رَتقبْرَ َؿ ْف Leibowitz and

 Wrightوَذلؾ  Kaesلْ تَشؼ َبَْوب نقولهـ:

رلعبْد.

 يَهب ْزوج ْف قوب بَ وهفود وَْود نْوف أ ب وبَ رلقوب

 رلقوب بَ ََّزَ َ رلْوعو ود ورلتد ْف رلهعب تعْوْهب َ رلَْظْبَ وذ ب Kaes
ألنعْ ْف ذلؾ نقول  :ر تخْرْهب َبف َْْوْ ن نب أف رلَظَّود موَّ ْوَْل وذلؾ وَّوع

لَْ شَّرَ:

 تْاقبَ أَّ

رلْبؿ رلفََّي رل بََد موَّ َّْْود.

 رلْ شَّ هْـ خهوهبً لَْ

بَ رلخْْبتود رألَّْ رلذي وَْ ْف تِنوقهب َ رلهَب ود.

ـ وَتقْ  ْ Bontisشَّ أَّ

ت خذ ْف أ هـ أَّ

رلْبؿ رلفََّي نقول  :ألف رلْقبوو

رلْبؿ رلفََّي اإف َؿ رلقوب بَ

( .)Roos et al. 1997وَتوود لذلؾ اإف قوْد ْ شَّ أَّ
قوب هب لَتيوَّ اد أ هـ أَّ

رلنْوَد اَ ب د رلتد

د نبل أنعبْ ،أَّقبـ

بْود

رلْبؿ رلفََّي ت تَّْ نبلَذب اد

رلْبؿ رلفََّيَ ،بلتيوَّ اد تْاقبَ أَّ

رلْبؿ ذر.

وأْب نِبقػد رألْرء رلْتػورزف اهػد وعػعَ ْػف أوػؿ تقوػوـ ر ػتَّرتوووبَ وأ ػْرؼ رلْ

وتـ َّنِ ذه رلَِّوقد لقوب

تقػػو

رألهػوؿ موػَّ رلَْْو ػد ،لَػف ْػب و خػذ َػ

ػذه رلَِّوقػد ػد أَهػب

وبَػػب َْػػْْ ْػػف رألهػػوؿ رلْعَّاوػػد ،ابلَّ وػػد رال ػػتَّرتووود وػػزء ْػػف أَّ

ولذلؾ أمفََ َ وَّ ْف رلْقبوو

رلهبْد ل أَّ

ػد

رلْػػبؿ رلفَػػَّي

رلْبؿ رلفََّي.

وَْب قبؿ  Bontisأف َِّوقد َّْرقند رألهػوؿ رلَْْو ػد و َ ػَد رلقوْػد تَتػبج لبلَتػورء

ورل ػػْْج ْ ػػع ِ ػػَّؽ أخ ػػَّىَ ،ع ػػوْ لََّْن ػػع رألوؿ رلقبئ ػػؿ نع ػػَّوَّل وع ػػع يِ ػػبَّ َ ػػبظـ وش ػػبْؿ لَ ػػؿ
رلْقػػبوو

لَْ

د.

رلبلزْػػد لئللْػػبـ نَباػػد رلوورَػػب رلعَّاوػػد رلتػػد ت ػػب ـ اػػد خَػػؽ رلقوْػػد ورلقػػَّْل رلتَبا ػػود

وأْب نِبقد َ َد رلقوْد اوَّى رلنبَث أَ نبلَّمـ ْف شْولود ذه رلَِّوقد لَّْرَؿ رلعَْود

رإلَتبوود ْب قنؿ رلتَفوذ وأ َبء رلتَفوذ وْب نعْ رلتَفوذ يال أَهب أمفََ رلتََّوز َ وورَب أخَّى

بْد ْ ؿ رلعبلقبَ رلْوتْعود ورلنوئد رلَْوِد ورلَْبا وف وموَّ ب رلتد لهب ْ ب ْبَ اد خَؽ

رلقوْد ،اعبلً ف ْـ وعوح َْود رلقوب

رلْقتََّد.
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وووَّْ َؿ ْف ) )Wall et al., 2004ف رالَتقبْرَ رلتد ووهَ لَْبذج رلقوب  ،أَهب

تعِ هوَّل ووْل لَف ْف زوروب ْختَفد لَؿ َِّوقد ،ووَّى أف َِّوقد نِبقد رألْرء رلْتورزف ػد
أاعَهب ،اوْب اعػؿ َِّوقػد رلقوْػد رلْعػباد رالقتهػبْود نَّْوػد رقػؿ َو ػب ْػب ،ورَتقػْ نػبقد رلِػَّؽ

لعػػْـ َفبوتهػػب لَقوػػب  ،اوْػػب قػػبؿ يف ػػذه رلِػػَّؽ ْوتْعػػد ػػد ْوو ػ

رلعقنبَ اوْب نعْ.

ػػبـ لَظػػبـ رلقوػػب

لتػػذلوؿ

واد ذلؾ النْ أف َشوَّ أل ـ ْعبووَّ َْوذج رلقوب َ ،وث وَّى  Lynnأف أي َْوذج لَقوب

ووب ْ رَّ بل رلْعبووَّ رلتبلود ):)Wall et al.,2004

 َّْف نْب او رلَفبود لَتَوؼ ْع وْوع رلهوبَؿ رلتَظوْود ورل قباود. وواَّ قوب بَ ْتعْْل تتبنع رلتَوؿ اد رلَْو ورإلنْرع ورلْعَّاد نر َوب ْوَبْوَد. -ونَ

َ ْعَوْبَ وَْف رلَهوؿ َوهب َبلوب ونرقؿ تََفد ووهْ َْْف.

 ر تخْرـ قوب بَ ورعَد وَْب ند لبلَتوبوبَ رلْ تقَد لََْظْد. رقتَّرح رلعْبلء ورلوَبلء رلذوف ْف رلَْْف أف و ب ْور اد تشَوؿ قوب بَ لَنوبَبَ رلَب ْد. تواوَّ هَد ْع أَ َّ رلقوب بَ رلْبلود ر تخْرْبً ْ ؿ (رلعبئْ َ رال ت ْبَّ – رلعبئْ ََقوؽ رلْ ب ْوف – رلعبئْ َ رأل هـ).

َ -شْ وْشبََّد وْوع أ عبء رلَْظْد نْءرً ْف ترووْ َنبَّ رإلْرَّل ،لعْبف رلتَوؿ اد راللتزرـ

رلتَظوْد.

وتعتنَّ ْ رَّ د ذه رلْعبووَّ بْد وْرً اد َْود رلقوب  ،لت خذ نعوف رال تنبَّ َْ تهْوـ أي

َْوذج لقوب

أَّ

رلْبؿ رلفََّي َإِبَّ بـ.

وتمكن الباحث من االطالع عمى عشرات الدراسات لنماذج القياس ومناقشة نقاط القوة

والضعف فييا ،وفي ذلك يرى الباحث ما يمي:

أوالً :عػػَّوَّل رلخػػَّوج ْػػف قعػػود رلخػػبلؼ َػػوؿ تػػْرخؿ رلقوب ػػبَ رلْبلوػػد اػػد قوػػب

أَّ

رلْػػبؿ رلفَػػَّي ،نَوػػث رَِعَػػب َ ػ َّأي رلَ و ػَّوف ْػػف َّورْ ػػذر رلعَػػـ وَّأوَػػب رلَْػػبذج رلوْوػػْل قػػْ
ووهَ نشَؿ َنوَّ لعَْوبَ رلقوب

رلْنبشػَّل نعوػْرً ػف رلقوب ػبَ رلْبلوػد .وذلػؾ نػبلَّووع لََْػبذج
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رلتد ذََّ ب رلنبَث ػَبلَظ أف مبلنوػد رلَْػبذج رلْعتْػْل َػ رلقوب ػبَ رلْبلوػد ورلَْب ػنود ػد

رألق ػػْـ وَ ػػؿ رلَْ ػػبذج رلَْو ػػد أمفَ ػػَ رلوبَ ػػب رلَْب ػػند ،ورال ػػتفبْل اق ػػِ ْ ػػف رلعورئ ػػْ رلْبلو ػػد
َْ شَّرَ بْد ْ ب ْل اػد ْعَّاػد رلَْػو ورلتقػْـ رلَبهػؿ لَْ

ػد ْ ػؿ رلعبئػْ َػ رال ػت ْبَّ

ورلعبئْ َ رألهوؿ ،واد رلقِب بَ رلعبْد ْف رلَْْف وعع ْ شَّرَ رلَْفعػد رلعبْػد ورلعورئػْ

رلْوتْعود رلعبْد ،نْعَد أف ر تخْرـ رلنوبَػبَ رلَْب ػنود َػ َِػبؽ عػوؽ َتػ ال َخػَّج ػف
رلْبؿ رلفََّي.

ْفب وـ أَّ

بَوبً :يف رلَْوث َػوؿ رلنَوػد رلتَتوػد ورلتََولوووػب وتوهوزرتهػب عػْف َْوػد رلقوػب

َْض راتَّرء َ ْفب وـ أَّ

لهػو

رلْبؿ رلفََّي ْ ،ؿ رالَتقبْ رلػذي ووػ لْ تَشػؼ ػَبَْوب َػْْب

قبـ نَ بب أوهزل رلَب وب ْف رألهوؿ رلْعَّاود.

بل بً :وْ ؿ رإلِبَّ رلذي وعع  Lynnلْعبووَّ أي َْوذج لَقوب

َْعبووَّ تقووْود لَْوذج شبْؿ و بـ لقوب

أَّ

رلْبؿ رلفََّي.

يِبَّ بْب وْقنوالً

الخالصة:
قْـ رلنبَث اد ذر رلفهؿ تفهوبلً لَْػبذج رلقوػب

وأ ْوتػ وَْظوْتػ وْػب تعَّعػَ لػ

ْف رَتقبْرَ بْد وخبهدْ ،وعَبً أ ـ رلَْبذج ورلَِّؽ رلْ ػتخْْد اػد َْوػد رلقوػب

ورلتقوػوـ

ْع َِّؽ تهَوفهب.

وخَػػر رلنبَػػث لعػػَّوَّل تنَػػد رلقوػػب

رلْنبشػػَّ موػػَّ رلْػػبلد ل ػ أَّ

رألَ َّ ْهْرقودً وقَّرءلً لْ شَّرَ رألهوؿ رلْعَّاود رلَبلود ،ولو

رلْػػبؿ رلفَػػَّي ،اهػػو

بل ؿ زَْود َْب ػنود تشػوَّ

يل رلزْف ْع ْب وعتَّوهب ْف َنوبَ اد ي ِبء هوَّل َقوقود لؤلهوؿ رلْعَّاود.
وَ ػػذلؾ ع ػػَّوَّل تنَ ػػد يِ ػػبَّ ش ػػبْؿ و ػػبـ لَْظوْ ػػد رلقو ػػب
ووَوف نْ بند يِبَّ َبـ لعَْود رلقوب  .
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وه ػػَت لوْو ػػع رلْ

ػػبَ،

الفصل الرابع
النموذج الوصفي الجديد
(النموذج النوعي المقارن)
مقدمة:
َ َ َبلد رالختبلؼ رلَنوَّ نوف َْبء رإلْرَّل وَتبب أَّ
ْ رَّ ت وقوب

رلْبؿ رلفََّي رلذوف تَبولور

وو َّ رلْشََد رلَقوقود ،و د أََب اد رلورقع َتَْث ف شدء موَّ َْْو

وف

أهوؿ وْوووْرَ اََّود ،وهعب رل وَِّل َوهب وتَْوْ قوْتهب أ ول نبألهػوؿ رلْبْوػد رألخػَّى.

وقػْ ذَػَّ َػؿ ْػف ) )Wall et al., 2004أَػ ونػبلَّمـ ْػف أف رلَ وػَّ ْػف رلشػََّبَ َػ ْ رَّوػد
نْهَِت أَّ

َقوقػػد لػػو

رلْبؿ رلفََّي ،وتَّْؾ أ ْود َبهَّه رلْختَفد وتقوـ نقوب

َػػبؾ ر ػػتَّرتووود إلْرَّل أَّ

ْْ َنوػَّ َْهػب ،لَػف

رلْػػبؿ رلفَػػَّي شػػبَْد ليبلنوػػد رلشػػََّبََ ،وػػث تظهػػَّ

رلعْوْ ْف رلقوب بَ ورلْْبَّ بَ نبألخػذ نعػوف رال تنػبَّ رألْػبَف رلتػد ووػَْ اوهػب زلػد ورعػَد
رء تقووْوبً شبْبلً أو تقووْبً ِووؿ رألوػؿ لَقػَّْل رلتَبا ػود رلتَظوْوػد ،و َػ رلػَّمـ ْػف
ولـ تقْـ يوَّ ً
رإلَّْرؾ رلور ع لبلقتهبْ رلوْوْ وأََب َعػوش اػد هػَّ رلْعَّاػد ،لَػف َتػ رآلف ال تووػْ َِّوقػد

قوػػب

ْقنولػػد نػػبلَّمـ ْػػف رلعػػْْ رلَنوػػَّ ْػػف رلْقتََّػػبَ ،ونػػْوف َِّوقػػد ورعػػَد لئلْ ػػبؾ نهػػذه

رألهػػوؿ رلَوَػػد وقوب ػػهب ،وَّْرقنتهػػب ،لْعَّاػػد رلتَ ػػوَبَ رل ػػَوود ورألخِػػبَّ رلتػػد َْْػػف توب َهػػب
ونبلتبلد ال تَ ف رلشََّبَ رال تخْرـ رلفعبؿ لؤلهوؿ رلَْْو د وموَّ رلَْْو د لخَؽ رلقوْد .
وأوَّْ (أنوقبَّه ورلَ وَّ )2011 ،أف ر تْبـ رلنبَ وف اد نْرود رلت عوَبَ ْف رلقَّف
رلْبعد نبلقعبوب رلوهفود ل أَّ

تَْوْ ْ شَّرَ قبَّْل َ قوب

أَّ

رلْبؿ رلفََّي ونعْ َْتهؼ رلت عوَبَ رَتقؿ رلتََّوز يل
رلْبؿ رلفََّي.

 4.1بدايات النموذج:
 4.1.1فكرة النموذج:
وَّى رلنبَث أف أ ـ أَْ أ نبب رالختبلؼ نوف رلنبَ وف ورلَتبب اد ْوبؿ أَّ

رلْبؿ

رلفََّي ،ورء اوْب وتعَؽ نوو َّه وَْوَبت أو نقوب  ،وَّوع الختبلؼ رلنوئبَ رلتد خَّج َْهب
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د أو رلشََّد أو ووهد َظَّ رلنبَث أَبْوْوبً أو

ذر رلَْوذج أو ذرؾَْ ،هب ْب وَّوع لَوع رلْ

ْهَوبً.

وأوََّْ ْ رَّ د (ْهَب )2013 ،و َ

أَّ

نوؿ رلْ بؿ ْف عْف رلَِّؽ رلْقتََّد لقوب

رلْبؿ رلفََّي رلقوْد رل وقود اَوْ أف نعض رلشََّبَ ال تتعبْؿ ْع رأل ورؽ رلعبْد أو

أ ورؽ رألوَّرؽ رلْبلود ونبلتبلد لو

لَنعض رألخَّ ،اإذر أََّْب قوب
َتبب وختَؼ

لَْقبوو

ف رألْرل رلتد

رلتد رقتَََّ لقوب

أَّ

لهب قوْد وقود ،اْب وهَت لنعض رلْ

بَ ال وهَت

ِوؿ ْوْ رإلَبَّل وختَؼ ف رألْرل رلتد َقو
َقو

نهب ِوؿ

نهب خِ َّْ وـ ْرخؿ رلَتبب ،و َذر رلَبؿ نبلَ ند

رلْبؿ رلفََّي.

ووقهْ َب نرف نعض رلشََّبَ لو

لهب قوْد

وقود ،أي هعوند رلوهوؿ لقوْهب

رل وقود وذلؾ لعْـ تعبَْهب ْع رأل ورؽ رلْبلود أو ْـ رإلاهبح ْف َِّاهب ،وْف َبَود بَود
رلْ

بَ رلعبْد موَّ رلَّنَود.
اورف ََب َتفؽ أَ ْف موَّ رلَِْؽ يووبْ ْقوب

شبْؿ لؤلهوؿ موَّ رلَْْو د اإَ ْف

يِبَّ َبظْبً لعَْود رلقوب
رلَْْف أف َهْـ َْوذوبً وْ ؿ
رً

وْ ؿ ْلوبلً

بْبً ألنعبْ رلقوب

ور تَبْرً لهذر رلَِّح روتهْ رلنبَث اد تهْوـ َْوذج بـ أ ْبه " رلَْوذج رلَو د رلْقبَّف

لقوب

رلْبؿ رلفََّي.

أَّ

َوث وقوؿ ( (Bontis, 2000و ورء تـ َِّح َْوذج وْوْ اد رلْوبؿ رلَظَّي أو

رلتِنوقد اإَ ووب أف وتعْف اَ فد ابئقد و َبهَّ ْفب وْود وتوَّونود قنؿ أف و تنْؿ أي

ْوْو د قبئْد ْف رألاَبَّ .و بلول َ ذلؾ ،وَْب و رلَبؿ اد أمَب وهوْ رلتيووَّ رلوذَّي

اإف تِووَّ َْوذج ْف رلَّْوت أف وَّْ خبلؿ َ َد َّْتند َ نوبً ْف خِورَ رلتيووَّ.

 4.1.2مفيوم النموذج:
قْـ رلنبَث اََّل رلَْوذج رألول اد رلْ تَّْ رلعَّند رألوؿ ل أَّ

رلْبؿ رلفََّي اد ْولد

ْبف اد ْْوَد ْ قِ اد رلفتَّل ْف َ ،2013/4/30-29وث قْـ رلنبَث وَّقد َْود ََْْد

ْف رلَوَد رلعَْود لَْ تَّْ ،وَبََ نْ بند اََّل وْفهوـ رلَْوذج رألول .
َوث وَّْ اد ْ رَّ د (ْهَب )2013 ،تعَّوػؼ َْػوذج رلقوػب
لقوػػب

أَّ

رلْػػبؿ رلفَػػَّي وعتْػػْ َػ ِنوعػػد وَػػوع ْػػؿ رلْ
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رلَػو د و ػو " َْػوذج ػبـ

ػػد ْػػف َوَهػػب بْػػد أو خبهػػد،

ْبلوػػد أو موػػَّ ْبلوػػد ،هػػَب ود أو خْْبتوػػد ،تعَوْوػػد أو ونَػػبء َ ػ ذلػػؾ وػػتـ رختوػػبَّ رلْ ش ػَّرَ

رلَْب ند ".وتعَّوؼ رلَْوذج رلْقبَّف و و " َْوذج وهػْؼ لْقبََّػد َتػبئج قوػب
لعػػْل ْ

رلْ

ػػبَ لهػػب ِنوعػػد ْػػؿ ْشػػبنهد ونْقوػػب

د نوف َْبا وهب "

أَّ

رلْػبؿ رلفَػَّي

ْوَػػْ لْعَّاػػد رلتفػػبوَ نوَهػػب وتَْوػػْ َْػػبف

َوػػث ػػْاَ رلْ رَّ ػػد لتقػػْوـ اَ ػَّل َْػػوذج َػػو د وقػػوـ َ ػ رلتََّوػػز َ ػ َػػؿ َػػوع ْػػف
رلْ

ػبَ َػ َػػْل ،نَوػػث ت رَّ ػػد رلْ شػَّرَ شػػْولود َػؿ رألَػورع ووػػتـ اػػَّز َػػؿ ْوْو ػد ْػػف

رلْ شػَّرَ نَوػػث تَب ػػب َػػوع ْعػػوف ،وونػػَّز ْوَّ رلَْػػوذج رلْقػػبَّف اػػد َوفوػػد قػَّرءل َتػػبئج رلقوػػب
رلتػػد تعتنػػَّ ْػػف رإلش ػػَبلوبَ رلتػػد تورو ػ َْظوْ ػػد رلقوػػب
لْهػػَِت وْوػػْ لق ػَّرءل َتػػبئج رلقوػػب

رلتقػػْـ رلَبهػػؿ اػػد أَّ

ورال ػػتفبْل َْهػػب و ػػو رلَْػػوذج رلْقػػبَّفْْ ،ػػب و ػػْت نْعَّاػػد
ػػد نبلْقبََّػػد ْػػع رلْ

ػػبَ رلَْبا ػػد رلتػػد لهػػب

رلْػػبؿ رلفَػػَّي لَػػؿ ْ

ػػبَ ػػف ََّْز ػ ػػب رلفَ ػػَّي ورلْعَوْ ػػبَ رلتػ ػػد ت ػػب ْ ا ػػد رلقو ػػب

رلْوَ ػػْ ،نَو ػػث وقػػػوؿ

ِنوعػػد ْػػؿ ْوَػػْل ورألاعػػؿ أف وقػػوـ نهػػذر رلقوػػب

رلْ

نشػػَؿ ػػبـ ،ولػػذلؾ وخَػػر رلنبَ ػػث

(" )Kaplan and Norton, 2000لػو

وهػػبَ خبَّووػػد ْ ػػتقَد ونػػْوَّ ب تفهػػت ػػذه

اقػِ ْػب وقػب

و ْب وَْْ رلَوبح رلتَظوْد".

و يَْػب َوػؼ ت ػتخْـ رلقوب ػبَ أوعػبً

 4.2النموذج الجديد (النوعي المقارن):
 4.2.1تطور المصطمح والمفيوم:
ونعْ رلْ رَّ د ورالِبلع

َ

رلَّْروع رلعَّنود ورألوَنود رلْختَفد وَْبذج رلقوب

رلْتعْْلَّ ،أي رلنبَث يعباد نعض رلتِوَّرَ

َ

رلَْوذج رلَو د ورلْقبَّف رلذي رقتََّ

رلنبَث بنقبً اد ْ رَّ ت (ْهَب )2013 ،وأولهب ْْج رلَْوذووف اد َْوذج ورَْ وعَّؼ ب "
رلَْوذج رلَو د رلْقبَّف " ذلؾ أَ ال وَْف نَ ب ووهد َظَّ رلنبَث اهؿ رلَْوذووف ف
نععهْب رلنعضَ ،وث تقوـ اََّل رلقوب
نبلْ

بَ رلشنوهد ورلَْبا د لهب اد َف

رلَو د نقوب

رلْوبؿ وَف

ْ

د ْب ،وْف ـ ْقبََّتهب

رلَوع ،لتَتْؿ اََّل رلقوب

ورال تفبْل

َْ .
و َْود رلْْج أاعؿ نَوث وهنت َْوذج ورَْ َ َََّْتوفَََّْ :د رلقوب
وْف ـ َََّْد رلْقبََّد ،ألف رلوقوؼ َ رلَََّْد رألول ونق رلقوب

ال وقوـ أَْ ـ نقَّرءل رلقوب

نَِّوقد خبِئد.
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رلَو د

نْوف قوْد تذَََّ ،ت

نَوث وهنت رلْفهوـ رلوْوْ لمنموذج النوعي المقارن " َْوذج وهفد وقْـ ْوْو د
ْف رلْتيوَّرَ رلتد تْ ؿ رألنعبْ رلَّئو ود ل أَّ
ْ تقنبلً ،نَ ب َوع رلْ

رلقوب

ْقبََّد ْوْو د رلْ

رلْبؿ رلفََّي ت ب ـ اد وعع يِبَّ َبظـ لعَْود

د رلَّْرْ قوب هب َ ب رلنوئد ورلَبلد ورليَّض ،وْف ـ وتـ

بَ رلْتشبنهد اد رلَوع نَف

و ب ـ اد تعزوز رلتَبا ود رلفََّود وْعَّاد رلْ

رلْقوب

وتَّتونهب َ ب رألاعؿْْ ،ب

د لَْبَتهب نوف رلْ

بَ.

 4.2.2بناء النموذج:
أَّ

قْـ رلنبَث َْوذوبً وهفوبً لقوب

رلْبؿ رلفََّي ر تَبْرً لْب وهؿ يلو رلنبَث اد

رلفهؿ رل بَد لََْوَبَ رأل ب ود ورلتد رتفؽ َوهب ْْ َنوَّ ْف رلنبَ وف َْب أ َفَب ،لوََِؽ

ْف خبلل لتفهوؿ َؿ َْوف نعَبهَّه ْتيوَّرت رلتد وَْف رف ت ب ـ اد َْود رلقوب  ،ووَْف
تَووَهب لْ شَّرَ قبنَد لَقوب  ،وأعبؼ رلنبَث نَ ب رِبل

ْهََِبَ وْوْل وَّى أَهب عَّوَّود ْ ؿ ْهَِت " أَّ
ف " أَّ

ْبؿ رلَّ ود رال تَّرتووود" ورلذي رَن ؽ

رلْبؿ رلهوََد" ،وقْ وَّْ ْهَِت رلَّ ود رال تَّرتووود اد ْعبووَّ رلَوَْد اد َْوذج

 UNDPووعنَّ ف اَ فد و قباد وَّ ود رلشََّد ،وَْهب أوعبً " أَّ
و أَّ

رلْبؿ رلنشَّي رلوْب د و أَّ

وقْ نَّ رلَ وَّ ف أف أَّ

رلْبؿ رلنشَّي

رلْبؿ رلنشَّي وتَوف ْف رألاَّرْ ورلفَّؽ ورلقوبْل و َو ََّز رلنبَث
رلْبؿ رلنشَّي ،وَْهب" أَّ

ْبؿ رلعبلقبَ رألاقود َوث ق ـ رألوؿ يل  :أَّ

رلعبلقبَ رلخَفود ،وََ وَن ؽ ف أَّ

ْبؿ رلعبلقبَ " .

وَبََ رلتق وـ نَ ب رلنبَث َْب وَد:
 -1أَّ

رلْبؿ رلنشَّي رلفَّْي

 -2أَّ

رلْبؿ رلنشَّي رلوْب د

 -3أَّ

رلْبؿ رلنشَّي رلقوبْي

وق ـ أَّ

رلْبؿ رلنشَّي رلفَّْي

رلْبؿ رلنشَّي رلقوبْي وََهب َْن قد ف أَّ

اد تق وْ لوشْؿ رلَْوَبَ رل بل د ل أَّ

و أَّ

َ

رلْ رَّ بَ ورلَّْروع

رلْبؿ رلهوََد يل :

 -أَّ

رلْبؿ رلَّ ود رال تَّرتووود

 -أَّ

ْبؿ رلعَْوبَ
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ْبؿ رلعبلقبَ رل أَّ ود

ْبؿ رلعبلقبَ رألْبْود ،و أَّ

ْبؿ

 أَّوق ـ أَّ

ْبؿ َظـ رلنوبَبَ
ْبؿ رلعبلقبَ:

 -1أَّ

رلْبؿ رالوتْب د

 -2أَّ

ْبؿ رلعبلقبَ رألاقود

 -3أَّ

ْبؿ رلعبلقبَ رل أَّ ود وتشْؿ:
 -أَّ

ْبؿ رلعبلقبَ رألْبْود.

 -أَّ

ْبؿ رلعبلقبَ رلخَفود.

وتعتنَّ َْوَبَ أَّ

رلْبؿ رلفََّي أ ب

َوث تقْوـ أي ْوْو د ْف رلْ شَّرَ ونَ

رلقوب

ونْروبَ رالختبلؼ اد رلَْبذج رلْقْْد،

َ رلْفب وـ ورلَْوَبَ ،وَْب ذََّ َْتوَّ Bontis

أ بله نرف أي َْوذج وْوْ ووب أف وقْـ اَ فد ابئقد اد رلْفب وـ ،ذلؾ أف رلقوب

ونَ

َ

رلْفب وـ وخبَِّد رلْهََِبَ ورلعبلقد نوَهْب.
لذر ر تَْ رلنبَث اد َْوذو رلْقتَّح َ

قب ْل َْود ورعَد ْف رلْفب وـ ورأل

رلفََّود رلتد تقوْ إلِبَّ َبظـ.

 4.2.3رأس المال البشري
 4.2.3.1رأس المال البشري وعالقتو باإلبداع:
رلْبؿ رإلنْر د اد

لـ َوَّ رلنبَث ْع رلتق وـ رلوْوْ لََْوذج أ ْود َنوَّل إلاَّرْ أَّ
َْوَّ ْ تقؿ ،ألَ وتـ تعْوَ نشَؿ تَقبئد اد ْل َْبوَّ اد رلَْوذج َْهب أَهب وتوزع
َ

أَّ

رإلَتبج رلنشَّي ورء رلفَّْي أو رلتشبََّد أو رلقوبْي ،و َ

رلَبَود رل بَود وتوروْ اد

ْبؿ رلعَْوبَ ََْتوبَ رلََْود رلفََّود ،وقْ ذَََّ ْ رَّ د ) )Bischoff et al., 2011أف
َ

رلقَّْل رالنتَبَّود لَشََّد ال تعتْْ َ ْوَّْ رلْعَّاد اورَْبَوبَ رألاَّرْ ولَف تَْوْرً
رلتخهر ورلتفب ؿ نوف رلتفَوَّ ورلعْؿ .ورلشَِّ رأل ب د لَشرل رالنتَبَّ وَْف اد شنَبَ

رالتهبؿ وْ تْْ نْرود ْف رلعبلقبَ ورلتفب ؿ نوف رألاَّرْ ،ورلقَّْرَ رالنتَبَّود وَْف رلع وَّ

َوهب اد شنَبَ رلْورَّْ رلْعَّاود ووَْف رف تَتج رالنتَبَّرَْ ،عتْْل َ َو ود رلعبلقبَ نوف

رلتقبِعبَ رلفَّْود لَشنَد رالنتَبَّود ،اد ذر رل وبؽ وَْف أف َفهـ تر وَّ رلتعبوف اد رلعبلقبَ
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رلَْ فهَد لؤلاَّرْ ْف روؿ أف ََوف قبَّْوف َ قوب

وتقووـ رلقَّْل رالنتَبَّود ْرخؿ رلَْظْبَ،

ْع ذلؾ َبؾ ععؼ لتْووؿ َْبذج أَبْوْود الختنبَّ وتقووـ أَّ

رلْبؿ رلفََّي لَفَّْ.

وَوْ اد ْ رَّ د )ْ )Evaggelia, 2007ف عْف تق وْبَ أَّ

تعََْ وووْ رلذَبء اد رلنشَّ ،ورلتَظوـ رلَّوتوَد وشنَد رلعبلقبَ َ
قبْور نتهَوؼ أَّ

رلْبؿ رلفََّي

رلتورلد .وَت

ْف

رلْبؿ رإلنْر د ََْوَّ َّرنع وَْهـ َْوذج  Chenوْف ْع و و َْوذج

َْد ل َعوَّ نوف َْبذج رلقوب َ ،وث قبؿ )" )Chen et al., 2004يف أَّ

رلْبؿ

رإلنْر د و رلعبْؿ رأل ب د لَشََّد لبلَتفبظ نبالْتوبز رلتَبا د َ رلْْى رلنعوْ اعبلً ف
رال ت ْبَّ .لذلؾ رإلنْرع لو

َْوَّود اد أَّ

ْوعوع عْف أَّ

رلْبؿ رلهوََد ،اد رلَقوقد و ََقد رتهبؿ

رلْبؿ رلفََّي ،اْف وبَب ورَْ اهو ال ورتد نشَؿ فوي ألَ َشرت وتِوَّه

ْنَود َ رلتر وَّ رالتهبلد نوف َؿ ْف أَّ
وعِد ْوراع رلَْو اد أَّ

رلْبؿ رلهوََد ورلنشَّي ،و َ رلوبَب رآلخَّ اهو

رلْبؿ رلزنوَد" (رَظَّ رلشَؿ َّقـ (.) )4.1

شكل رقم ( )4.1عالقة اإلبداع برأس المال الفكري

رأس المال الزبوني

رأس المال اإلبداعي

رأس المال البشري

رأس المال الييكمي

Chen, J., Zhaohui, Z., and Hong, Y. X.,(2004), Measuring Intellectual Capital

Source :

a New Model and Empirical Study, of Intellectual Capital, Journal of Intellectual Capital .
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وْْب نؽ وتنوف هَد ْب ذ ب يلو رلنبَث نرف أَّ

رلْبؿ رإلنْر د و َْوَّ تشبََّد ْع

ياَّرْ ـ ل اد َْوَّ ْ تقؿ و ت هو ٌؿ لعَْود رلقوب

ْف خبلؿ رلَْوذج رلْقْـ ْف ووهد

رلَْوَبَ رل بل د ،وونْو أف  Chenوْف ْع َّمـ َّ وتهـ رلتوراقود لْب ذََّ رلنبَث يال أف
َظَّ ـ.

 4.2.3.2أىمية رأس المال البشري:
َ ْْى رلعقوْ رلْبعود ،شهَْ نوئد رأل ْبؿ تَوالً ََو رلْعَّاد وأهنت أَّ

رلفََّي رأل ـ اد خَؽ َؿ ْف رلْوزل رلتَبا ود ورلقوْد لَْ

ل أَّ
أَّ

رلْبؿ رلفََّي ( أَّ

رلْبؿ رلنشَّي – أَّ

رلْبؿ

د ،وْف نوف رلَْوَبَ رل بل د

رلْبؿ رلهوََد – أَّ

ْبؿ رلعبلقبَ) قْ نَ أف

رلْبؿ رلنشَّي رألَ َّ أ ْود ْف نوف رلََّْنبَْ ،ف َوث خَؽ َؿ ْف رلْوزل رلتَبا ود

ورلقوْد ِووَد رألوؿ لَْ

د اد هَّ رالقتهبْ رلْعَّاد ،و ْوْبً اقْ ِوَّت رلْ

بَ ْف

خبلؿ رال ت ْبَّ اد أَشِد تَْود رلْورَّْ رلنشَّود (.)Siensthai and Rompho, 2012
ووعتنػػَّ أَّ

رلْػػبؿ رلنشػػَّي أ ػػب

رلْػػبؿ رلفَػػَّي (،)Chen et al., 2004

أَّ

ور ػتَتوَ رلْ رَّ ػد رلتػد أو رَّ ػب ( (Bolibok and Bolibok, 2014لتقوػوـ أَّ

رلْػبؿ رلنشػَّي

اد رالقتهبْ رلتَولد ْ رَّ د َبلد نولَْر اد رالقتهػبْ رلقػبئـ َػ رلْعَّاػد ،ور تنػََّ أَّ

رلْػبؿ

رلنش ػػَّي ػػننب لَ ػػْوَّ رلَب ػػـ ا ػػد تعزو ػػز َْو ػػبَ رالنتَ ػػبَّ ،و ػػو ْفت ػػبح رلَْ ػػْْ لتَقو ػػؽ رلْوػ ػزل
رلتَبا ود اد رلْ

بَ ،وْ ب ْبً اد ْاع وَد رلتَْود اػد رالقتهػبْوبَ ورلػْوؿ .ووعتنػَّ أَّ

رلْبؿ رلنشَّي و رلوػزء رأل ػـ رلػذي ال مَػ

اد وووْ رلْ

َػ اػد أَّ

رلْػبؿ رلفَػَّي و ػو رلعبْػؿ رلعػَّوَّي

د و ْؿ رلشََّبَ ).)Jurik and Sakal, 2014

وَّمـ أف نعض رلنبَ وف ق ْور أَّ

رلْبؿ رلنشَّي يلػ خنػَّرَ وقػَّْرَ وشػهبْرَ َْوػد

اورنْر بَ وموَّ ب ،يال أف رلنبَث وَّى أف رلعَبهَّ رلَْوَد رأل ب ود ل

رلعْػػؿ .وقػػْ أوَّْ ) )Evaggelia, 2007عػػْف َْػػوذج
رلقوبْي عْف َبهَّ أَّ

رلْبؿ رلنشَّي.

د رلفػَّْ ورلقوػبْل واػَّؽ

ْ Johnsonنوَ ػبً أف أَّ

رلْػػبؿ

 4.2.4رأس المال الييكمي:
أَّ

رلْبؿ رلهوََد ،لَف رتفؽ رلَ وَّ ْػَهـ َػ

تنبوََ مَّرء رلنبَ وف اد َْوَبَ أَّ

ْػػبؿ رلعَْوػػبَ ،اوْػػب تنبوَػػَ رآلَّرء َػػوؿ أَّ
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رلْػػبؿ رلتََولػػوود ورإلنػػْر د ورل قػػباد،

لَف نبلَظَّ ل أَّ

رلْبؿ رلتََولوود َوػْ أف ػذه رلَظػَّل قْوْػد ْػف َوػث َػوف رلتََولوووػب

َرهوؿ ْبْود أَ َّ َْهب اََّوػد ،لػذر َّأى رلنبَػث أف أَّ

رلتقَد َإِبَّ لَْعَّاد اد رلَْظْد.
اوْػػب وػػَّى رلنبَػػث أف أَّ

ْػبؿ رلنوبَػبَ ػو رلْْ ػؿ لَتقػْـ

رلْػػبؿ رإلنػػْر د وتوروػػْ اػػد رتوػػب وف :رتوػػبه رلْػػْخبلَ

و ػػو رلْػػوَّْ رلنشػػَّي ،ورتوػػبه رلْخَّوػػبَ و ػػد َْتوػػبَ رلََْوػػد رلفََّوػػد ونػَّرءرَ رالختػَّرع،
ابألول تهَؼ اد أَّ

رلْبؿ رلنشػَّي ،ورل بَوػد تهػَؼ عػْف أَّ

َْتوبً أوالً وأخو رًَّ نَ ب َّ ود رلنبَث.

ْػبؿ رلعَْوػبَ َوَهػب

وأْػػب رل قباػػد ورال ػػتَّرتوووبَ اهػػَفهب رلنبَػػث اػػد ْنَػػث َْفهػػؿ َظ ػ رًَّ أل ْوتهػػب

لتَْو ػػْ رتوب ػػبَ رلَْظْ ػػد ،وأْ ػػب ْه ػػَِت رلَّ و ػػد رال ػػتَّرتووود اق ػػْ وَّْ َْ ػػب أ ػػَفَب ا ػػد
ْعبووَّ رلََوْد ).(UNDP
 4.2.5رأس مال العالقات:
وََّزَ رلْ رَّ ػبَ رلتػد تَػْ َ ػف أَّ

ْػبؿ رلعبلقػبَ ػف رلَػْوث ػف رلعْػبلء

ورلزنػػبئف ورلْػػوَّْوف ورلَْبا ػػوف ،وْػػَهـ ْػػف هػػَؼ أَّ

رلْػػبؿ رالوتْػػب د َوػزء ْػػف أَّ

ْػبؿ رلعبلقػبَ ْ ػؿ ) .)De Castro, 2003وعػْف ػذر رالتفػبؽ رلعػَْد اػد َبهػَّ
أَّ

ْػػبؿ رلعبلقػػبَ ورالخػػتبلؼ اػػد رلْهػػََِبَ وتَّتونهػػبَّ ،أى رلنبَػػث أف وشػػْؿ وْوػػع

رالتوب ػػبَ نتهػػَوؼ أَّ ػػد وأاقػػد وْوتْعػػد ،نَوػػث وشػػْؿ رلتهػػَوؼ رل أَّ ػػد رلعبلقػػبَ

رلخَفوػ ػػد ورلعبلقػ ػػبَ رألْبْوػ ػػد ،ووشػ ػػْؿ رلتهػ ػػَوؼ رألاقػ ػػد رلعبلقػ ػػبَ رألاقوػ ػػد َبلَْبا ػ ػػوف
وش ػػََّبَ رلو ػػوْل وموَّ ػػب ،اوْ ػػب وْ ػػؿ أَّ
رلَّ ػػْود رلتػػد لػػو

رلْ ػػبؿ رلْوتْع ػػد رلعبلق ػػبَ رالوتْب و ػػد مو ػػَّ

لهػػب بلقػػد ْنبش ػَّل نبلعَْوػػد رإلَتبووػػد و ػػد تْ ػػؿ تفب ػػؿ رلَْظْػػد ْػػع

رلنوئػػد رلَْوِػػد ،ونخهػػور رلت ػػْود ْػػف أَّ
خَّوج ْف رلخبلؼ َوؿ رلعبلقد نوف أَّ

رلتنعود لآلخَّْ ،ع قَب د رلنبَث نرف أَّ

َْظوْد أَّ

رلْػػبؿ رلْوتْعػػد نػػْالً ْػػف رالوتْػػب د ػػو

رلْبؿ رلفََّي و أَّ

رلْبؿ رالوتْب د ْػف َوػث

رلْبؿ رالوتْب د لو

ػوى وػزء ال وتوػ أز ْػف

رلْبؿ رلفََّي رلتد د رألشْؿ ورألو عَ ،وػث لػـ وََػظ رلنبَػث أي خػبلؼ

َْد اد ػذر رلْوػبؿ اػد رلْ رَّوػع رألوَنوػد وخبهػد رلَْو ػد ولػـ وَػف َػبؾ ْرع لَػْخوؿ

اد ذر رلَقبش.
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 4.2.6آلية القياس المقترحة:
ََب قْ ذَََّب أف رلقوب

وقوـ

َ

رلَو د وَََّْد رلقوب

َََّْتوفَََّْ :د رلقوب

رلْقبَّفَ ،وث وقْـ رلَْوذج اد ذه رلْ رَّ د َ شَؿ َْوذج وهفد و ب ْ الَقب اد َْود
رلقوب  ،نَوث وتـ تِووَّه لَْوذج َْد قبنؿ لَقوب

نَ ب رلْتيوَّرَ رلورَّْل اد رلَْوذج.

وتقوـ رلَََّْد رألول ننَبء ْ شَّرَ قبنَد لَقوب ْف خبلؿ رلْتيوَّرَ اور ِبء َؿ ْ شَّ وزَبً
َ نوبً ْختَفبً ف رآلخَّ ،نَوث و رَّ أ ْود َؿ ْ شَّ نَ ب َوع رلْ د رلَّْرْ قوب هب،
ووتـ رلَّووع اد ذلؾ لَ َِد أو رلْوَ

رأل َ لَوع رلْ

د رلَّْرْ قوب هب نَوث تتفؽ اوْب

نوَهب َ أوزرف رلْ شَّرَ نَ ب أ ْوتهب ،وْف ـ تتـ َْود رلقوب  ،اعَ

أََّْب قوب
َ

أَّ

رلوبْعبَ رأل َ

رلْبؿ رلفََّي لوبْعد ْف رلوبْعبَ اإَ وتـ رلَّووع لْوَ

ْ توى رلوِف ،نَوث وقََّّ رألوزرف رلَ نود لَؿ ْ شَّ َ ب أ ْوت لَوبْعبَ ،اْ بلً

وعتنَّ أَّ
أَّ

نوؿ رلْ بؿ يذر

رلْبؿ رلنشَّي لَوبْعبَ أ ـ نعْ ْف رألنعبْ نَباد ْ شَّرت اْف رلَْْف أف ورخذ

رلْبؿ رلنشَّي ْ تقبلً ْ %50ف رلوزف رلَ ند رلعبـ ل أَّ

رلْبؿ رلفََّي ( ؿ نوؿ رلْ بؿ

اقِ )َ ،ظ رًَّ لْب وْ َ ْف أ ْود َنَّى اد رلوبْعبَ نب تنبَّه رلْْخؿ رأل ـ اد رلعَْود
رلتعَوْود ،وورتد نعْ ذلؾ َ

نوؿ رلْ بؿ ْ شَّ رالنتَبَّ ونَّرءرَ رالختَّرع ....رلا .

ورلَََّْد رل بَود َََّْد رلقوب

يل

رلْقبَّف :و د أشن

َْ َنوَّ

َْود

 Benchmarkingرلتد وََّْ اد رلْ رَّ بَ رل بنقدَ ،وث وقوؿ  Kaplan and Norton,
)")2001نٍسفقطيبٌقبسٔإًَبكٍفتستخذوانقٍبسبثأٌضبًْٕيبٌسذدانُدبذانتُظًًٍ "
( )Bontis, 2000وترتد نعْ رلَََّْد رألول
ْ

بَ ْف َف

َوث وتـ ْقبََّد َتبئج رلقوب

رلَوع ْع نععهب رلنعض وتَّتونهب نَ ب رأل َ

اد أَّ

وتظهَّ اَ فد رلَْوذج اد ذه رلَََّْد نَوث وتـ رال تفبْل ْف َْود رلقوب

وخَؽ رلْوزل رلتَبا ود وزوبْل رلقَّْل رلتَبا ود وْعَّاد ْوقع رلْ
لَف

ْ

َْود رلقوب

د تهَوؼ ل أَّ

رلْبؿ رلفََّي،
اد خَؽ رلقوْد

د ْف َْبا وهب نإخعب هب

وْقبََّتهب نَْبا وهب اد ذرَ رلْوبؿ .وتعتنَّ ذه رلَََّْد ْقْْد لوووْ
رلْبؿ رلفََّي َ مَّرَّ ْ

بَ رلتهَوؼ رلعبلْود لَوْرَّل رالئتْبَود

ْ ؿ " تبََّْْ مَْ نوَّز" و"ْوْوز" و"اوتش" ،نَوث تتخهر ذه رلْ
وتهَوؼ رلْ

رلَو د لعْل

د رلعبلْود نقوب

بَ رلْتشبنهد نَ ب رلْقبََّد لقورئـ تَشَّ َؿ بـْْ ،ب وعزز قول رلَْوذج

وو هؿ ْف ر تْ رََّّود تِوَّ رلَْوذج وتَ وَ الَقبً.
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 4.2.7قياس رأس المال البشري:
رلْ

َْ قوب

رلْبؿ رلنشَّي وَْف تَْى َنوَّ و و أف أَّ

أَّ

د اعَوبً نقَّْ ْب تَبوؿ ر ت ْبَّه ،نعَ

َْ قوب

ْ بلً اد ْ

اد َوف أف رلْ

رْتبلَهب أَّ

رلْبؿ رلنشَّي ال تْتََ

رلْبؿ رلهوََد ورلعبلقبَ ،لذلؾ

بَ رلقِبع رلعبـ ،ا َبلَظ وووْ َتبئج يووبنود ل أَّ

رلْبؿ رلنشَّي

د ععوفد َ ْ توى رإلَتبج ورلخْْبَ رلْقْْد .وْف ووهد َظَّ رلنبَث

وَّوع ْـ رال ت ْبَّ رلَقوقد ل أَّ

رلْبؿ رلنشَّي ل ننوف :رألوؿ ْـ رْتبلؾ َقوقد لَعقؿ
د ال ت ْبَّه قَّْ رإلَْبف لذلؾ ََّى أف ر ت ْبَّه

رلنشَّي اهو خبَّج رل وَِّل اورَْب ت ع رلْ
اد رلْ بَ رلقِبع رلخبر وظهَّ نشَؿ أَنَّ َظ رًَّ لوووْ َوراز ْتعْْل ْ ؿ رلْبؿ ،ورل نب

رل بَد و ععؼ اد رلقوبْل أَوبَبً اد ْـ قَّْتهب َ

رال تيبلؿ ورلتوظوؼ رألْ ؿ لَْورَّْ

رلنشَّود وخبهد اد رلقِبع رلعبـ َظ رًَّ لََظـ رإلْرَّود مبلنبً ْ ؿ رلَظبـ رلنوَّوقَّرِد رل بئْ
ورلَْبقض لئلنْرع وموبب رلَفز رلوظوفد.

ويرى الباحث عند القياس ضرورة التفريق بين كل من:
 -أَّ

رلْبؿ رلنشَّي رلَقوقد

 -أَّ

رلْبؿ رلنشَّي رلظب َّي
نَوث وْ ؿ رألوؿ رلْورَّْ رلنشَّود رلْهَّْل ورء اَّْود أو وْب ود أو قوبْود اإذر َبف ْف

رلهعب قوب

أَّ

رلْبؿ رلفََّي ألَ موَّ َْْو  ،اإف أَّ

رلْبؿ رلنشَّي رلَقوقد و

رألهعب قوب بً َ رإلِبلؽ ،لذلؾ ََّى رلَ وَّ وتَْث ف وووْ ِبقبَ َنوَّل َْود وْنْ د

ْهَّْل َب و َبؾ.

اوْب وْ ؿ رل بَد رلِبقبَ رلنشَّود رلظب َّل ورلتد وَْف قوب هب وْعَّاتهب َ ََو أاعؿ

ْف رلَوع رألوؿ .وْف رلَْْف أف َوْ أَوبَبً أف رلَتبئج ْعَو د نَوث وعِد رلشَؿ رلظب َّي
نَ ب رلْ بلَ ورلشهبْرَ َّقْبً أاعؿ اد َوف أف رألْرء ورلخنَّل َنود أو ال وعْؿ رلْوظؼ
اد تخهه  ،أو رلعَ  ،لذلؾ ال نْ َوف تِووَّ رلْ شَّرَ رألخذ نعوف رال تنبَّ ْعبلود ذر

رلخَؿ نقَّْ رإلَْبف ،ألََب أوالً وأخو رًَّ َتَْث ف ْعَّاد وأهوؿ موَّ َْْو د.
وقْ أوَّْ ْلوؿ رلْ تخْْوف لقوب

رإلْرَّل رلعبْد رلَْْوؾ لنََّبْج رألْـ رلْتَْل رإلَْػبئد

( )2009نهذر رلخهور قول " :ولَف َت رآلف ال وووْ أْرل َْبظَّل ألْرل تقووـ رلْورَّْ رلنشَّود
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نبلقِ ػػبع رلع ػػبـ وَْ ػػف رل ػػز ـ نبَتورئه ػػب َػ ػ ْوْو ػػد بلْو ػػد ْ ػػف رلْ شػ ػَّرَ وَت ػػوي ػػْْ ْ ػػف

رألْورَ َ

ْل ْ شَّرَ ْشتََّد و ْل قوب بَ ْختَفد .وونْو أف رل نب رلَّئو د لووػوْ ػْْ

ْتَػػوع ْػػف رألْورَ ػػو ػػْـ ر ػػت ْبَّ أوػػد وَبلػػد َتػ رآلف اػػد رألنَػػبث ووهػػوْ رلتِػػووَّ رلَّرْوػػد
يلػ ػ يخػ ػَّرج أْرل بلْو ػػد تع ػػـ رلْوػ ػزرَ رلوو ػػْل ل ػػؤلْورَ رلَبلو ػػد .ووعَػ ػ

رخ ػػتبلؼ ْوْو ػػبَ

رلْ شػ ػَّرَ ْ ػػْى رخ ػػتبلؼ ْو ػػبالَ رلتََّو ػػز ل ػػْى رلْْبَّ ػػوف رل ػػذوف ِ ػػوَّور تَ ػػؾ رألْورَ ،وق ػػْ

هػػبَب تِػػوَّ يْرَّل رلْبلوػػد رلعبْػػد تِػػو رًَّ اػػد وعػػع رل وب ػػبَ رلََوْوػػد يلػ رلَػػْ رلػػذي و ػػْت
نتِنوؽ ْوْو بَ رلْ شَّرَ رلعبلْود رلقبئْد تِنوقبً ْشَّو بً َ أي َْود تقووـ .لذر ال وَتبج

رلْ ػػتخْـ يل ػ "رلعػػوْل ْػػف رلنْروػػد" .وْػػع ذلػػؾ ،افػػد ْوػػبؿ يهػػبلح خْْػػد يْرَّل رلْ ػورَّْ رلنش ػَّود

نبلقِبع رلعبـ رلذي وعبَد ْف ي ْبؿ َ ند ،وقؿ ْ توى رإلوْبع َوؿ ْب وشَؿ ْ ش رًَّ هػبلَبً.
ونبلَ ػػند لهػػذر رلْوػػبؿ رلْوعػػو د وَهػػت رلْ ػػتخْْوف نتخهػػور أْورتهػػـ رلتقووْوػػد ،ورال ػػتفبْل

ْف رلْ شَّرَ رلْوووْل نبألْورَ رلْختَفد.

 4.2.8قياس رأس المال الييكمي والعالقات:
ووب رألخذ نعوف رال تنبَّ َْ قوب

َوع ومَّض ونوئد رلْ

رلْبؿ رلهوََد و أَّ

ْبؿ رلعبلقبَ،

َؿ ْف أَّ

نوؿ رلْ بؿ َْ رلَْوث ف أَّ

ْبؿ رلعبلقبَ

د نَوث وختَؼ رلقوب

رلَْوذج رلوهفد ْعبلود ذر رألَّْ ،اعَ

ْف ْ

د ألخَّى ،وَبوؿ رلنبَث اد نَبء

رلخَفود َتَْث ف رلْزوْوف ورلْوَّْوف وتوَّوْ رلنعبئع ورلخْْبَ اد رلْو ْ رلَْْْ نبلَ ب
لَْ

ورلْ

بَ رلخبهد ورلَّنَود اد قِبع رأل ْبؿ ،نوَْب

َْ رلَْوث

ف رلقِبع رلعبـ

بَ رلََْود ا َتَْث ف رلتورهؿ ْع رلوهبَ رلْر ْد ورلْْولد ورء ََوْود أو موَّ

ََوْود لتواوَّ رلْ ـ ورلْشبَّوع رلَِْوند اد ْو ْ ب رلَْْْ وَ ب رلخِد رلْوعو د ،نَوث
و رَّ د رلَْوذج نوئبَ رلعْؿ رلْختَفد وخهوهوبَ رلقوب
أل ْرؼ رلَْوذج رلْوعو د وأ ْهب رلشْولود .

لَؿ َوع ْف ذه رلْ

بَ تَقوقبً

 4.3تطوير النموذج (وهْ ذرتد لَنبَث):
ْف خبلؿ ْب

نؽ ذََّه توهؿ رلنبَث لتِووَّ رلشَؿ رألوؿ لََْوذج رلَو د رلْقبَّف

ََْوذج وهفد اورِبَّ َبظـ بـ لعَْود رلقوب

رلفََّي رأل ب ود ر تَبْرً لَتق وـ رل بنؽ َْب وَد:
 -1أَّ

رلْبؿ رلنشَّي.
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َْتووبً َ أ ـ َبهَّ َْوَبَ أَّ

رلْبؿ

 -2أَّ

رلْبؿ رلهوََد.

 -3أَّ

ْبؿ رلعبلقبَ .

وتـ تفهوؿ رلَّئو ود ورلفَّ ود لَؿ َْوف ْف رلَْوَبَ أ بله َْب وَد رَظَّ رلشَؿ (: )4.2
شكل رقم ( :)4.2نموذج القياس النوعي المقارن لقياس رأس المال الفكري
رأش انًال انفكري

رأش انًال انبشري

رأش انًال انهيكهي

رأش انًال انبشري انقيادي

رأش يال انرؤية
اإلستراتيجية

رأش انًال انبشري انتشاركي

رأش يال انؼًهيات

رأش انًال انبشري انفردي

رأش يال نظى انبيانات

رأش يال انؼالقات

رأش انًال انًجتًؼي

رأش يال انؼالقات انرأسية

رأش يال انؼالقات األيايية
رأش يال انؼالقات انخهفية

انًصذر  :جهذ راتي نهباحث
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رأش يال انؼالقات األفقية

 1رأس المال البشري ويقسم إلى:
 1.1رأس المـــال البشـــري الفـــردي :رلْ ػػب ْد رلفَّْوػػد لَعػػبَْوف اػػد خَػػؽ رلقوْػػد رلفََّوػػد
لَْ

د ْف خبلؿ ْب وْتََ ْف قَّْرَ وخنَّرَ وتَّْوب وتعَوـ ورنتَبَّرَ.

 1.1.1رألْرء ورالَو ػػبز :وعن ػػَّ ػػف رألْرء رلف ػػَّْي وْ ػػْى ِْبنقتػ ػ لَعْ ػػؿ رلََْ ػػؼ نػ ػ
وَذلؾ ْْى رَوبز ذر رلعْؿ نبلَفبءل ورلفعبلود رلَِْوند.

 1.1.2رل َوؾ رلفَّْي رلعبـ :و و وعنَّ ف قوـ ورتوب ػبَ رلفػَّْ ولَػف لهػعوند قوب ػهب
َْْف أف َعنَّ َهب نبل ػَوؾ رلفػَّْي رلعػبـ رلػذي وظهػَّ ْػف خػبلؿ تعبْػؿ رلفػَّْ

ْع رلعْبلء ورلعبَْوف.

 1.1.3رلْهػػػبَّرَ رلشخهػػػود :و ػ ػػد َػػػؿ ْ ػ ػػؿ َْػ ػػد أو شػػػهبْرَ ْهَو ػػد و َْوػ ػػد أو
ْْوزرَ خبهد وقَّْرَ شخهود وخنَّرَ َْود و َْود.

 1.1.4تَْود رلذرَْْ :ى قَّْل رلفَّْ َ رلَْو رلذرتد وتِووَّ قَّْرت خػبلؿ اتػَّل زَْوػد
ْعوَد.

 1.1.5رإلنػػْرع ورلتِػػووَّ :رلقػػَّْرَ رإلنْر وػػد رلْْو ػزل لَفػػَّْ النتَػػبَّ َْػػتج أو خْْػػد أو
َِّوقػ ػػد ْػ ػػؿ وْوػ ػػْل أو َْػ ػػوذج يْرَّي أو تِػ ػػووَّ لعْػ ػػؿ ػ ػػبنؽ ْْػ ػػب وعَػ ػػد أف
وعوؼ رلفَّْ قوْد وْوْل لَعْؿ ورلْ

د.

 1.2رأس المال البشري التشاركي :رلْ ب ْد رلتشبََّود نوف رألاَّرْ لخَؽ رلقوْػد رلفََّوػد
لَْ

د ْف خبلؿ رلعْؿ عْف اَّوؽ ورلقَّْل رلتشبََّود اد رإلَتبج ورالنتَبَّ.

 1.2.1رلعْػػؿ عػػْف اَّوػػؽ :و ػػد قػػَّْل رألا ػَّرْ َ ػ رلعْػػؿ عػػْف اَّوػػؽ وتَػػووف اػػَّؽ
رلعْؿ.

 1.2.2رألْرء ورإلَوػػبز رلتشػػبََّد :ووعنػػَّ ػػف رألْرء رلتشػػبََّد لفػػَّؽ رلعْػػؿ ورلْ
ََؿ وْْى رَوبز رأل ْبؿ وِْبنقتهب أل ْرؼ رلْ

د.

ػػد

 1.2.3رل ػػَوؾ رلوْػػب د رلَْعػػنِْ :ػػْى رَعػػنبِ رألا ػَّرْ ْوتْعػػوف عػػْف رتوب ػػبَ
وقوـ رلْ

د ،ونْب ال وعوؽ ْؿ رلْ

نبل َوؾ رإلووبند خبلؿ ب بَ رلعْؿ.

ػد ووظهػَّ ْػف خػبلؿ رَعػنبِ رألاػَّرْ

 1.2.4رإلنْرع رلتشبََّد :و د ْْى رلقَّْل رلوْب وػد لفػَّؽ رلعْػؿ رلْتخههػد النتَػبَّ
َْػػتج أو خْْػػد أو َِّوقػػد ْػػؿ وْوػػْل أو َْػػوذج يْرَّي أو تِػػووَّ لعْػػؿ ػػبنؽ

َوث ْف أ

وْتَِنبَ رإلنْرع رلعقؿ رلوْعد ورلتشبََّد نوف رألاَّرْ.
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 1.3رأس المــال البشــري القيــادي :رلْ ػػب ْد رلقوبْوػػد ْػػف خػػبلؿ رلقػػَّْل رلتوووهوػػد ورتخػػبذ
رلق رََّّرَ رلهَوَد اد تَفوز رألاَّرْ لخَؽ رلقوْد وخَؽ رلْوزل رلتَبا ود لَْ

د.

 1.3.1رتخبذ رلقَّرََّ :قَّْل رلقوبْل َ رتخبذ رلق رََّّرَ وخبهد اد رألزْبَ ورلْورقؼ.
 1.3.1رلْهبَّرَ ورلقَّْرَ رلقوبْودْ :ب تتْوز ن رلقوبْل ْف ْْوزرَ وْ بلَ وقَّْرَ قوبْوػد
ت َهب لَقوبْل رل َوْد ََو خَؽ رلقوْد وخَؽ رلْوزل رلتَبا ود.

 1.3.2رلتشووع ورلتَفوز :قَّْل رلقوبْل َػ تشػووع وَفػز رألاػَّرْ اػد تَ ػوف رْرئهػـ وَػذلؾ
تشووع رإلنْرع ورلتْوز ووظهَّ ْف خبلؿ رلوورئز ورلَْفزرَ وشهبْرَ رلتقْوَّ ورلتََّوـ.

 2رأس المال الييكمي:
ويقسم إلى:
 2.1أَّ
 2.2أَّ
 2.3أَّ

ْبؿ رلَّ ود رال تَّرتوود

ْبؿ رلعَْوبَ

ْبؿ َظـ رلنوبَبَ.

 2.1رأس مال الرؤية االستراتيجي:

 2.1.1رلَّ ود ورال تَّرتوووبَ :وووْ َّ ود وَّ بلد ورعَتوف رلْ
 2.1.2رل قباد ورلفَ فد:
تتنَب ب رلْ

ْ 2.1.3عد رلْ

د.

د ْوْو د رلقوـ ورلْعبووَّ ورل َوَوبَ رلعبْد رلتد

د وتظهَّ ْف خبلؿ رلتر وَّ َ رألاَّرْ ورلنوئد رلَْوِد.

د :ووعنَّ َهب نْْى َّعب رلوْهوَّ لَْتوبتهب أو خْْبتهب.

 2.1.4رأل ْرؼ ورلخِد رلعبْدْْ :ى تَقؽ أ ْرؼ رلْ
ي تَّرتووود وتَفوذود ورعَد وََْْد تقوْ رلْ

د ْف خبلؿ خِد

د لََْو ورلتقْـ.

 2.1.5رلَظبـ رإلْرَّي :وووْ َظبـ يْرَّي ْوَبْوَد ْورَب لتِوَّ رلْ

د.

 2.1.6رلت َ ؿ رلتَظوْد :وعوح رلهوََوبَ رلتَظوْود أَّ وبً وأاقوبً نْب وعْف
هولد و َّ د يَوبز رأل ْبؿ.

 2.2رأس مال العمميات:

 2.2.1رلقوْد رلْعباد رالقتهبْود :وتظهَّ ْف خبلؿ ْ ب ْد رلعَْود رإلَتبوود أو
رلخْْبتود اد أَّنبح رلْ

د يذر َبََ خبهد أو رلَْفعد رلْوتْعود اد َبؿ َبََ

قِب بً بْبً.
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َْ 2.2.2توبَ رلََْود رلفََّود :3و د َْتوبَ رإلنْرع ورالنتَبَّ ورلعبلْبَ
رلتوبَّود رلتد تزوْ رلقَّْل رلتَبا ود لَْ

د وتْوز ب ف موَّ ب وتظهَّ ْف خبلؿ:

نَّرءرَ رالختَّرع ورلَْبذج رألولود



رلعبلْبَ رلتوبَّود رلْ وَد




رنتَبَّ َْتج وْوْ



رنتَبَّ يْرَّي وْوْ

 2.2.3تِوَّ رلعَْود رإلَتبوود أو رلخْْبتود :تظهَّ ْف خبلؿ رلتِوَّ رلتقَد ورلفَد
َ رلعَْود رإلَتبوود أو رلخْْبتود.

 3.2.4أَظْد رلعْؿ ورإلوَّرءرَ :وووْ لورئت ورعَد لقورَوف رلعْؿ و َ َد
رإلوَّرءرَ.

 2.2.5رلعبئْ
لَْ

َ

رألهوؿ (رلَْفعد رلعبْد) :وعنَّ

ف رألْرء رلعَْوبتد رلعبـ

د ْف خبلؿ رلعبئْرَ َ رألهوؿ أو رلَْفعد رلْوتْعود رلْتَققد اد َبؿ

رلقِبع رلعبـ.

 2.3رأس مال نظم البيانات:

و د تعنَّ ف َظـ قور ْ رلنوبَبَ راللوَتَّوَود و بلـ رلْعَّاد رلَّقْد لَوهوؿ

لقور ْ نوبَبَ ذرَ ووْل وَْتوى

بلد ،و هولد رلوهوؿ ْف َِّؼ رلزنوف

ورلعْوؿ ورلتعبْؿ ْع ذه رلنوبَبَ ورال تفبْل َْهب وتظهَّ ْف خبلؿ:
 2.3.2ووْل رلخْْد رلْقْْد
 2.3.3هولد رلوهوؿ
 2.3.4رألْبف

 2.3.5ووْل رلَْتوى

 3رأس مال العالقات:
 3.1أَّ

رلْبؿ رلْوتْعد

 3.2أَّ

ْبؿ رلعبلقبَ رألاقود

 3.3أَّ

 3.3.1أَّ
 3.3.2أَّ

ْبؿ رلعبلقبَ رل أَّ ود:
ْبؿ رلعبلقبَ رألْبْود

ْبؿ رلعبلقبَ رلخَفود

ٔ3سدْزاانًصطهرفًدنٍمانسسبببثانقٕيٍت SNA2008

75

شكم رقى (  : )1تىضيح رأش يال انؼالقات انرأسية واألفقية

رأش يال انؼالقات األفقية



انًنافسين

انًنظًة أو انشركة

انسبائن وشبكات انتىزيغ

رأش يال انؼالقات
األيايية

انًصذر  :جهذ راتي نهباحث
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انحهفاء
وانشركاء

رأش يال انؼالقات انرأسية

انًسودين وانذاػًين

رأش يال انؼالقات
انخهفية

 3.1رأس المال المجتمعي :و و وعنَّ ف وْوع رلعبلقبَ رلتد تقوـ نهب رلْ
رلَْوِد نعوْرً ف رلعبلقبَ رلتوبَّود ورالقتهبْود ،و د تعَ

رلَْوِ وخْْد رلْوتْع وتظهَّ ْف خبلؿ:

تفب ؿ رلْ

د ْع رلنوئد
د ْع رلْوتْع

 3.1.1رلَفبظ َ رلنوئد وَْع رلتَوث رلنوئد
 3.1.2رألَشِد رلْوتْعود ورلْ تَّْرَ لَتو ود ورإلَّشبْرَ
 3.1.3تواوَّ رلنَود رلتَتود رلتد تخْـ رلْوتْع.
 3.1.4رلعبلقد ْع رلْ

 3.2أَّ

بَ رإل بلْود.

ْبؿ رلعبلقبَ رل أَّ ود :و د رلعبلقبَ رلتد تَّتنِ نبلتوبَّل ورأل ْبؿ ،أو ْوبؿ رلخْْد

اد رلقِبع رلعبـ وترخذ رلشَؿ رل أَّ د يْب أْبْد أو خَفد و د:

 3.2.1أَّ

ْبؿ رلعبلقبَ رألْبْود

و د تَّتنِ نبلعبلقبَ رألْبْود ْ ؿ رلزنبئف وشنَبَ رلْوز وف ورأل ورؽ وتظهَّ ْف خبلؿ:

 3.2.1.1تهَّوؼ رلْخزوف اد وقَ َْْْ

َ 3.2.1.2وـ رلخْْبَ رلْقْْد أو تَفوذ رلْشبَّوع رلَْْْل لَفئبَ رلْ تهْاد.

 3.2.2أَّ

ْبؿ رلعبلقبَ رلخَفود:

و د تَّتنِ نبلعبلقبَ رلخَفود َبلْوَّْوف وْزوْي رلخْْد أو رلوهبَ رلْر ْد َّ ْود أو موَّ

َّ ْود وتظهَّ ْف خبلؿ:

 3.2.2.1رلعبلقد ْع رلْزوْوف :تواوَّ رلَْتج أو رلخْْد رلَِْوند اد وقَ َْْْ.
 3.2.2.2رلعبلقد ْع رلوهبَ رلْر ْد :تواوَّ رلْ ـ ورلْشبَّوع رلبلزْد لَفئبَ رلْ تهْاد اد

وقَ َْْْ واؽ رلخِد رلْوعو د (رلقِبع رلعبـ)

 3.3رأس مال العالقات األفقية

و د رالَّتنبِبَ رألاقود رلوبَنود ْع رلشََّبء ورلْ

بَ ذرَ رلعبلقد رلَّ ْود وموَّ رلَّ ْود

وْع رلََفبء وَذلؾ رلعبلقد ْع رلَْبا وف

ْ 3.3.1ذََّرَ رلتفب ـ :و د ْْ ْذََّرَ رلتفب ـ رلتد تخْـ ْوبؿ ْؿ رلْ

خَؽ رلقوْد.

 3.3.2رلشَّرَبَ :وتعنَّ
نعْؿ رلْ

ف رلشَّرَبَ ْع رلْ

بَ رلَّ ْود َبلََوْود رلتد لهب

د أو موَّ َّ ْود َشََّبَ رلقِبع رلخبر أو ْ

بلقد

بَ رلووْل ورلتْوز وتظهَّ ْف

خبلؿ شهبْرَ رلووْل ورلتْوز وشهبْرَ رلتقْوَّ رلََوْود وموَّ رلََوْود.
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د وت ب ـ اد

 3.3.3رلعبلقد ْع رلَْبا وف :و د ْعَّاد ور تقهبء رلَْبا وف رأل ب وف وِنوعد رلعبلقد
وتظهَّ ْف خبلؿ رلتهَوفبَ رلعبلْود ورلََْود وقَّْتهب َ رلتَوؼ ورال تَّْرَّ.

الخالصة:

خبلؿ ْب ر تعَّع رلنبَث اد رلفهؿ رل بنؽ ْف شَّح َظَّي لْفب وـ وَْوَبَ

وَْبذج قوب

أَّ

رلْبؿ رلفََّي ،قْـ رلنبَث اد ذر رلفهؿ َْوذوبً وهفوبً ْفهبلً لَقوب ،

ْ تَْرً لْب توهؿ يلو رلنبَث ْف رلَْوَبَ رأل ب ود وْب رَن ؽ َهب.

ووخَر رلنبَث لعَّوَّل تِووَّ ذر رلَْوذج الَقبً يل َْوذج َْد ْف خبلؿ تِووَّ

ْ شَّرَ قبنَد لَقوب

رلفََّي.

ر تَبْرً لْب قْْ رلنبَث ْف ْتيوَّرَ تفهوَود ْْ َد لعَبهَّ أَّ
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رلْبؿ

اننتائج وانتىصيات
النتاحث:

نعْ ر تعَّرض رلْ رَّ بَ رل بنقد نْوَْهب ر تَتج رلنبَث ْل أْوَّ َْهب:
 -1أف رإلِبَّ رلْفب وْد ل أَّ

رلْبؿ رلفََّي وَتبج يل

نعَْود رلقوب  ،ألف َْود رلقوب

تعَّوفبً وْوْرً ل أَّ

تِووَّ وتَ وف ْ تَّْ ْزرَْد

َّْتنِد نبلْفب وـ ورلَظَّوبَ ،لذلؾ ِوَّ رلنبَث

رلْبؿ رلفََّي وَذلؾ خَر يل

رليبلنود رلعظْد ْف رلنبَ وف ،وتَِّؽ أل ْود أَّ

أ ـ رلَْوَبَ رلتد رتفؽ َوهب

رلْبؿ رلفََّي واقبً لََّْروع رلتد

وهؿ يلوهب رلنبَث وَْهب َّْروع َْو د وخبهد  2013و ،2014وذلؾ لوت َ

لَنبَث رالَِبلؽ لََْوذج ْف أَّعود َظَّود َْهوود و َوْد.
 -2نبلَّمـ ْف أ ْود أَّ

رلْبؿ رلفََّيَ ،بؾ يوْبع َ

رلفََّي َ أَّض رلورقع ،ووووْ ب َإِبَّ َظَّي بـ.

 -3أف َْبذج رلقوب

موَّ رلْنبشَّل رلْ تَْل لَْقبوو

تقووـ َقوقد لقوْد أَّ

رلقوب

رلَْب نود ورلْبلود ،أخفقَ اد تقْوـ

رلْبؿ رلفََّي ورألهوؿ رلْعَّاود ،وال نْ ْف تِووَّ َْبذج

رلْنبشَّل نعوْرُ ف رلْقبوو

 ،qاعَ

موبب تِنوقبَ أَّ

رلْبؿ

رلْبلود نب ت َبءرَ عوقد ال تتعْى رلعورئْ وْ شَّ

نوؿ رلْ بؿ وقْـ َْوذج تونوف  qلَْد بْد ف َّنَود رلشََّبَ نق ْد

رلقوْد رل وقود َ رلْاتَّود ( َ ب ْب أوَّْ َْْ Bontisب تَْث ف أ ْود ْعَّاد

رلقوب ) ذه رلََْد رلعبْد رو رلْ شَّ رلعبـ وعتْ نهب لْعَّاد تعبظـ رألهوؿ رلْعَّاود
نشَؿ بـ ،لَف ال مَ

أَّ

رلْبؿ رلفََّي.

ف ْ ب ْبَ رلقوب

 -4أف رلَ وَّ ْف َتبب وَّورْ أَّ

رلْنبشَّ ورلتفهوَد لْ شَّرَ وَْوَبَ

رلْبؿ رلفََّي أوْعور َ

ْـ رتفبؽ َْبذج رلقوب

َ يِبَّ شبْؿ ،وَْوذج بـ وهَت لَؿ رلنوئبَ رلْختَفد ،وخَر رلنبَث لعَّوَّل

تِووَّ َْوذج وهفد وقْـ يِبَّ بـ وهَت لوْوع رلنوئبَ ْف خبلؿ رلَْوذج رلذي
ِوَّه رلنبَث ( رلَْوذج رلَو د رلْقبَّف ) وَّمـ َْبولد رلنبَث تَووؿ رلَْوذج لَْوذج

َْد ،يال أَ ْف رلهعوند رلَْوث ف قَّْل رلنبَث اد ذه رلَّ بلد َ تقْوـ َْوذج
َْد شبْؿ ،ألف ذلؾ وَبقض ْب قْْ رلنبَث ْف عَّوَّل أف وَوف رلَْوذج شبْبلً

ِبَّ َبظْبً لعَْود رلقوب  ،لذلؾ وَّى رلنبَث رف ذر رلوهْ ْف رلعَّوَّي أف وَوف
اور رً

وهْرً تشبََّوبً نوف أَ َّ ْف نبَث اد شت

رلْوبالَ رلهَب ود ورلخْْبتود ،رلعبْد

ورلخبهد ،لو هـ اعبلً اد رلْ تقنؿ لتقْوـ َْوذج َو د َبظـ لعَْود رلقوب .
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التوصيات:

 -1عَّوَّل َّْروعد رلْ

بَ رلعبْد ورلخبهد لََْوذج رلوهفد ،وتقْوـ تيذود َّروعد

لَتعْوؿ ورلتِووَّ ْب أَْف.

 -2عَّوَّل رلعْؿ رلْ تقنَد َ تِووَّ َْوذج َْد لََْوذج رلَو د رلْقبَّف رلذي ِوَّه
رلنبَث ،لو هـ اد خْْد ْوتْعود بْد ،تقوْ لخَؽ رلقوْد وتعبظـ رلْعَّاد وزوبْل

رلقَّْرَ رلتَبا ود و د عَّوَّل وَِود ََْد وعَّوَّل ْ
د وَِود بْد ل أَّ

 -3عَّوَّل تنَد وووْ ْ

ْوَْ لَقوب  ،وتعْؿ َ تِووَّ َْظوْد رلقوب

رلْبؿ رلفََّي ت هـ اد تنَد َْوذج
ورلْ شَّرَ وتشَّؾ وْوع رلْ

اد تِووَّ رلَْبذج رلَو ود لَؿ َوع ْف رَورع رلْ

ْقبََّد رلَتبئج لتهَوؼ رلْ

ود بْد.

بَ ،وتشَّؼ رلْ

د

بَ
َ

بَ نَ ب َؿ َوع َ َْل.

 -4عَّوَّل تووو رلنَث رلعَْد اد ََوبَ رلتوبَّل ،خبهد َّ بئؿ رلْبو توَّ لَتََّوز َ
تِووَّ ْ شَّرَ قوب

دراسات مقترحة:

تفهوَود وْقوقد ت هـ اد تِووَّ رلَْوذج ْ تقنبلً.

 -1رلَْوذج رلَو د رلْقبَّف لقوب

أَّ

رلْبؿ رلفََّي (ْف رلَْوذج رلوهفد يل رلَْد).

 -2تِنوؽ رلَْوذج رلَو د رلْقبَّف َ رلوبْعبَ رلفَ ِوَود (ْ رَّ د َبلد قِبع مزل).
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المراجع

المراجع العربية:

 أنو قبَّل ،وو ؼ أَْْ ،ورلَ وَّ ،وب َّ نْ رلَّزرؽَْ ،2011 ،وَبَ أَّ
رلفََّي وْ شَّرَ قوب  ،رلَْتق رلْولد رلخبْ

َوؿ أَّ

رلْبؿ

رلْبؿ رلفََّي اد َْظْبَ

رأل ْبؿ رلعَّنود اد ظؿ رالقتهبْوبَ رلَْو د ،وبْعد َ وند نف نو َد ،رلوزرئَّ.

ورْرَّل رلْعَّادََ ،ود رالقتهبْ ورلعَوـ رالْرَّود،

 نبقَّ ،نْ رلََّوـ َْ ف ،2004 ،قوب
وبْعد رلزوتوَد رألََّْود ،رألَّْف.

رلْبؿ رلفََّي ورلتَْوبَ رلتد تورو رلَْب نوف اد

 رل بََد ،عْ ،2009 ،أَّ

قوب ََ ،ود رلعَوـ رإلْرَّود ورلْبلود ،وبْعد رَّنْ رأل َود.


َِبف ََََّْد ،2005 ،يْرَّل رلْعَّاد ْْ:خؿ تِنوقد ،تَّوْد و ـ َد رلَوبزي،

رلِنعد رلعَّنود رألول  ،رأل َود لََشَّ ورلتوزوع ،رألَّْف.
 رلشََّود ،نشبَّ وَْْوْْ ،هعب ،2010 ،قوب

رلْبؿ رلفََّي وأ َّه اد َّنَود

أَّ

رلْهبَّؼْ ،وَد تََّوَ لَعَوـ رإلْرَّود ورالقتهبْود ََود رإلْرَّل ورالقتهبْ ،وبْعد
تََّوَ.



رلْبؿ رلفََّي وْوَّه اد تَقوؽ رلْوزل رلتَبا ود لشََّد

شعنبفْ ،هِف  ،2011،أَّ

رالتهبالَ رلخَوود رلفَ ِوَود وورؿ َّ ،بلد ْبو توَّ موَّ َْشوَّل ،ق ـ يْرَّل رأل ْبؿ،
ََود رلتوبَّل ،رلوبْعد رإل بلْود ،مزل.


نب  ،هوَد ،2013 ،قوب

رلعَّند رألوؿ أَّ


أَّ

رلْبؿ رلفََّي اد رلَْظْبَ رلْعبهَّل ،رلْ تَّْ

رلْبؿ رلفََّي رلعَّند 30-28 ،رنَّوؿ.

نْ رلَْوْ ،فبؼ َّ ،2012 ،ود ر تَّرتووود ل أَّ

رلْبؿ رلفََّي وْوَّه اد تَقوؽ

رلْوزل رلتَبا ود "ْ رَّ د ْوْرَود" ،ق ـ رلَْب ندََ ،ود رلتوبَّل ،وبْعد رألز َّ َ ،خد
رلَتَّوَود.


نوْرَ ،تََّد ،2013 ،خبَِّد َِّوؽ لبل ت ْبَّ اد أَّ

رلْ تَّْ رلعَّند رألوؿ أَّ


رلْبؿ رلفََّي رلعَّند،

رلْبؿ رلفََّي رلعَّند 30-28 ،رنَّوؿ.

َّْ ،مود وْعََّْْْ ،يَِّ ،2011 ،ؽ وَْبذج قوب

أَّ

رلْبؿ رلفََّي ،رلَْتق

رلْولد رلخبْ ََ ،ود رلعَوـ رالقتهبْود ورلتوبَّود و َوـ رلتو وَّ ،وبْعد رلشَؼ.
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َّْ ،نو و وْل ،نو ْ ،2011 ،شَّرَ وَْبذج قوب

أَّ

رلْبؿ رلفََّي اد

َْظْد ،رلَْتق رلْولد رلخبْ ََ ،ود رلعَوـ رالقتهبْود ورلتوبَّود و َوـ رلتو وَّ،
وبْعد رلشَؼ.

 رلعَزي ،عْ َد وأَْْ َد هبلت ،2009 ،يْرَّل أَّ

رلْبؿ رلفََّي ،اد َْظْبَ

رأل ْبؿ ْْخؿ اَ فدْ ،بفْ :رَّ رلوبزوَّي رلعَْد لََشَّ ورلتوزوع.

أَّ

َْ بؿ ،مود ،لخعَّْ ،وَد ،ز َّلَْ ،و ،نف أ نوزل ،2011 ،يشَبلود قوب

رلْبؿ

رلفََّي ،رلَْتق رلْولد رلخبْ ََ ،ود رلعَوـ رالقتهبْود ورلتوبَّود ورلعَوـ رلتو وَّ،

وبْعد رلشَؼ.

 ،َْْْ خْو  ،2006 ،أَّ
وبْعد رألَنبَّ.

رلْبؿ رلْعَّاد وْ شَّرَ قوب ََ ،ود رالْرَّل ورالقتهبْ،

ْ قَََْ ،2009 ،َْْْ ،و يِبَّ ْقتَّح لقوب
ورلَّْروعد َّ ،بلد َْتوَّره َ ،خد يلَتَّوَود.

ْ هَب ،أََْْْ ،2013 ،وذج رلقوب

رلفََّي ،رلْ تَّْ رلعَّند رألوؿ ،أَّ

 رلهبللد ،رلهبللد" ،2011 ،يْرَّل أَّ
رلْعَّاد اد ْ

أَّ

رلْبؿ رلفََّي نَْبتب رلَْب ند

رلَو د ورلَْوذج رلْقبَّف لقوب

أَّ

رلْبؿ

رلْبؿ رلفََّي رلعَّند  30-28،رنَّوؿ.
رلْبؿ رلفََّي وقوب

وتَْوت َوزء ْف رْرَّل

بَ رلتعَوـ رلعبلدْ " ،وَد نَوث رلتَّنود رلَو ود رلعْْ  22وولوو

 2011وبْعد رلَْهوَّل.

 وو ؼ ،نْ رل تبَّ ْ ،2005 ،رَّ د وتقووـ رَّ

رلْبؿ رلفََّي اد شََّبَ رال ْبؿ،

ََود رالقتهبْ ورلعَوـ رإلْرَّود ،وبْعد رلزوتوَد رالََّْودْ ،بف.

المراجع األجنبية:
- Auer, T., (2004), Benchmarking Intellectual capital (IC),
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المقابالت الشخصية:

 -1أ .ْ.ن ْبف رلفوهؿ  ْ – 2013/4/30 -قِ – ََِد ْبف ( ْ تشبَّ رلَْظْد
رلعَّنود لَتَْود رإلْرَّود – ْهَّ)

 -2أ .ْ.بهـ رأل َّود –  ْ -2013/4/30قِ – ََِد ْبف (أ تبذ رالقتهبْ – وبْعد
ْ قِ – ََِد ْبف)

 -3أ .ْ.بْؿ رلشبوع – ْ – 2013/3/11ند – رإلْبَّرَ (َبئب َّئو
رل عوْود)

وبْعد رلَْؾ عوْ-

 -4نْ رلْبوْ رلعبلوؿ – 2014/5/1 -مزل – اَ ِوف (ْْوَّ رلنََّبْج رلوَِد لْ شَّرَ
رألْرء – مزل – اَ ِوف).
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المالحق

Ricceri, 2008

92

Van Deventer, 2002

91

91

91

94

95

Sveiby, 2010
Description of Measure

Catego
ry

Major
Propone
nt
Sanchez
2009

Label

ICU is a result of an EU-funded project to design an IC report specifically for universities. Contains three parts: (1) Vision
of the institution, (2) Summary of intangible resources and activities,(3) System of indicators.

SC

Developed by the Intellectual Assets Centre in Scotland as a web-based EVVICAE toolkit based on the work of Patrick H.
Sullivan
(1995/2000). http://www.emeraldinsight.com.proxy.shh.fi/Insight/ViewContentServlet?Filename=/publ

DIC

McMcCutc
heon
(2008)

EVVICAE
™

2008

Uses the concept of the Knoware Tree with four perspectives: (hardware, netware, wetware, software) to create a set of
inidicators for regions.

SC

Schiuma,
Lerro,
Carlucci
(2008)

Regional
Intellectual
Capital
Index
(RICI)

2008

The evaluation of employees is done with analogy from to the evaluation of tangible fixed assets. The value of an
employee is the sum of the employee‟s purchase value and the value ofinvestments in an employee, less the value
adjustment of an employee.

DIC

Milost
(2007)

Dynamic
monetary
model

2007

Intellectual asset-based management (IAbM) is a guideline for IC reporting introduced by the Japanese Ministry of
Economy, Trade and Industry. An IAbM report should contain: (1) Management philosophy. (2) Past to present report. (3)
Present to future. (4) Intellectual-asset indicators. The design of indicators largely follows the MERITUM guidelines.
Described in Johanson & al. (2009)

SC

Japanese
Ministry of
Economy,
Trade and
Industry.

IAbM

2004

An EU funded project to develop a general IC model specially designed for public administrations and a technological
platform to facilitate efficient management of the public services. The model structure identifies three main components of
intellectual capital: public human capital, public structural capital and public relational capital. Described in Ramirez Y.
(2010)

SC

SICAP

2004

ICU
Report

App
rox.
year
2009

ished/emeraldfulltextarticle/pdf/2670120207.pdf

96

A modified version of the Skandia Navigator for nations: National Wealth is comprised by Financial Wealth and
Intellectual Capital (Human Capital + Structural Capital)

SC

Bontis
(2004)

National
Intellect
ual
Capital
Index

2004

A combination of four indices; Identity Index, Human Capital Index, Knowledge Capital Index, Reputation Index.
Developed in Norway by consulting firm Humankapitalgruppen.
http://www.humankapitalgruppen.no

SC

Sandvik
(2004)

Topplinj
en/
Business
IQ

2004

An IC model for public sector, which builds on Garcia (2001) and adds two perspectives to the traditional three of
particular importance for public administration: transparency and quality. It also identifies negative elements, which
generate intellectual liability. The concept of intellectual liability represents the space between ideal management and real
management, one ofthe duties a public entity must fulfill for society . Described in Ramirez Y. (2010)

SC

Bossi
(2003)

Public
sector IC

2003

A recommendation by government-sponsored research project for how Danish firms should report their intangibles
publicly. Intellectual capital statements consist of 1) a knowledge narrative, 2) a set of management challenges, 3) a
number of initiatives and 4) relevant indicators. http://en.vtu.dk/publications/2003/intellectual-capital-statements-thenew-guideline

SC

Mouritz
en, Bukh
& al.
(2003)

Danish
guideline
s

2003

“Dynamic Valuation of Intellectual Capital”. Indicators from four dimensions of competitiveness are computed:
Resources & Competencies, Processes, Outputs and Intangible Assets (Structural Capital and Human Capital indices).
Journal of IC vol 4 Iss 3 2003

SC

Bonfour
(2003)

ICdVAL™

2003

Intellectus Knowledge Forum of Central Investigation on the Society of Knowledge. The model is structured into 7
components, each with elements and variables. Structural capital is divided in organizational capital and technological
capital. Relational capital is divided in business capital and social capital.

SC

SanchezCanizares
(2007)

Intellectus
model

Assesses monetary values of IC components. a combination both tangible and Intangible assets measurement. The
method seeks to link the IC value to market valuation over and above book value.
Journal of IC vol 3 Iss 3 2002

DIC/M
CM

Rodov &
Leliaert
(2002)

FiMIAM

2002

SC

Edvinss
on
(2002)

IC
Rating™

2002

An extension of the Skandia Navigator framework incorporating ideas from the Intangible Assets Monitor;
rating efficiency, renewal and risk. Applied in consultinghttp://www.icrating.com/
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2002

A matrix of non-financial indicators arranged in three categories according to the cycle of development:
Discovery/Learning, Implementation, Commercialization.Described in book Lev (2005): Intangibles: Management,
Measurement and Reporting.

SC

Lev B.
(2002)

Value
Chain
Scoreboa
rd™

2002

An EU-sponsored research project, which yielded a framework for management and disclosure of Intangible Assets in 3
steps: 1) define strategic objectives, 2) identify the intangible resources, 3) actions to develop intangible resources.
Three classes of intangibles: Human Capital, Structural Capital and Relationship Capital. The originalMeritum final
report can be found here. Meritum is also further developed by members of E*KNOW-NET. A summary is found
on P.N Bukh's home page.

SC

Meritum
Guidelin
es
(2002)

Meritum
guideline
s

2002

An IC measuring model for public sector based on the European Foundation Quality Management Model (EFQM). It
integrates the elements from the EFQM model in three blocks which compose intellectual capital: human capital,
structural capital and relationalcapital. Described in Ramirez Y. (2010)

SC

Caba &
Sierra
(2001)

An IC measuring model for public sector based on the IAM with Indicators of: growth/renovation
efficiency and stability.

SC

Garcia
(2001)

2001

Intangible
assets
statement

2001

A method for assessing six knowledge dimensions of an organisation‟s capabilities in four steps. 1) Define key
knowledge assets. 2) Identify key knowledge processes. 3) Plan actions on knowledge processes. 4) Implement and
monitor improvement, then return to 1). Described in book (2002). Profit with People by Deloitte & Touche. Hard to
find. Try Giovanni Schiuma's homepage.

SC

Schiuma
& Marr
(2001)

Knowled
ge Audit
Cycle

2001

Developed by Wharton Business School, together with Cap Gemini Ernst & Young Center for Business Innovation and
Forbes. They estimate the importance of different nonfinancial metrics in explaining the market value of companies.
Different factors for different industries. The VCI developers claim to focus on the factors that markets consider
important rather than on what managers say is important. http://www.forbes.com/asap/2000/0403/140.html

SC

Baum,
Ittner,
Larcker,
Low,
Siesfeld,
and
Malone
(2000)

Value
Creation
Index
(VCI)

2000

Accounting methodology proposed by KMPG for calculating and allocating value to 5 types of intangibles: (1) Assets
and endowments, (2) Skills & tacit knowledge, (3) Collective values and norms, (4) Technology and explicit
knowledge, (5) Primary and management processes. Described in Journal of IC 2000.
http://www.weightlesswealth.com/downloads/Implementing%20the%20value%20explorer.PDF

DIC

Andriess
en &
Tiessen
(2000)

The
Value
Explorer
™

2000
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Methodology for assessing the value of Intellectual Property.

DIC

Sullivan
(2000)

Intellect
ual Asset
Valuatio
n

2000

A project initiated by the Canadian Institute of Chartered Accountants. TVC uses discounted projected cash-flows to reexamine how events affect planned activities.http://www.cica.ca/about-the-profession/cica/annualreports/item21582.pdf

DIC

Anderso
n&
McLean
(2000)

Total
Value
Creation,
TVC™

2000

Knowledge Capital Earnings are calculated as the portion of normalised earnings (3 years industry average and
consensus analyst future estimates) over and above earnings attributable to book assets. Earnings then used to capitalise
Knowledge Capital. Baruch Lev's home page

ROA

Lev
(1999)

Knowled
ge
Capital
Earnings

1999

Uses hierarchies of weighted indicators that are combined, and focuses on relative rather than absolute values.
Combined Value Added = Monetary Value Added combined with Intangible Value Added.

DIC

McPher
son
(1998)

Inclusive
Valuatio
n
Methodo
logy
(IVM)

1998

DIC

Nash H.
(1998)

Accounti
ng for
the
Future
(AFTF)

1998

Takes the Company's True Value to be its stock market value and divides it in Tangible Capital + (Realised IC + IC
Erosion + SCA (Sustainable Competitive Advantage).

MCM

Standfiel
d (1998)

Investor
assigned
market
value
(IAMV
™)

1998

The value of intellectual capital is considered to be the difference between the firm‟s stock market value and the
company‟s book value. The method is based on the assumption that a company‟s premium earnings, i.e. the earnings
greaterthan those of an average company within the industry, result from the company‟s IC. It is hence a forerunner of

MCM

Stewart
(1997)

Calculat
ed
Intangibl

1997

http://www.valuebasedmanagement.net/methods_ivm.html
A system of projected discounted cash-flows. The difference between AFTF value at the end and the beginning of the
period is the value added during the period.
http://home.sprintmail.com/~humphreynash/future_of_accounting.htm
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Lev's Knowledge Capital model. Kujansivu & Lönnqvist (2007) gives a good example of the calculation.

Calculated by adjusting the firm‟s disclosed profit with charges related to intangibles. Changes in EVA provide an
indication of whether the firm‟s intellectual capital is productive or not. EVA is the property of the consulting firm
Sternstewart and one of the most common methods.
http://www.sternstewart.com/?content=proprietary&p=eva
A good evaluation of the method is found here: http://lipas.uwasa.fi/~ts/eva/eva.html
An equation that measures how much and how efficiently intellectual capital and capital employed create value based
on the relationship to three major components: (1) capital employed; (2) human capital; and (3) structural
capital. VAIC™i = CEEi + HCEi + SCEi http://www.vaic-on.net/start.htm

e Value

ROA

ROA (d
oesn't
quite fit
any of the
categories
)

Stern &
Stewart
1997

Economi
c Value
Added
(EVA™)

1997

Pulic
(1997)

Value
Added
Intellect
ual
Coefficie
nt
(VAIC
™)

1997

Consolidates all individual indicators representing intellectual properties and components into a single index. Changes
in the index are then related to changes in the firm‟s market valuation.

SC

Roos,
Roos,
Dragone
tti &
Edvinss
on
(1997)

ICIndex™

1997

Value of intellectual capital of a firm is assessed based on diagnostic analysis of a firm‟s response to twenty questions
covering four major components of intellectual capital: Human-centred Assets, Intellectual Property Assets, Market
Assets, Infrastructure Assets.

DIC

Brookin
g (1996)

Technol
ogy
Broker

1996

A technology factor is calculated based on the patents developed by a firm. Intellectual capital and its performance is
measured based on the impact of research development efforts on a series of indices, such as number of patents and cost
of patents to sales turnover, that describe the firm‟s patents. The approach was developed by Dow Chemical and is
described by Bontis (2001).

DIC

Dow
Chemica
l (1996)

CitationWeighte
d Patents

1996

122

Rambøll is a Danish consulting group, which since 1995 reports according to its own „Holistic Accounting” report. It is
based on the EFQM Business Excellence modelwww.efqm.org . Describes nine key areas with indicators: Values and
management, Strategic processes, Human Resources, Structural Resources, Consultancy, Customer Results, Employee
Results, Society Results and Financial Results. Their report can be downloaded from www.ramboll.com

SC

Rambøll
Group

Holistic
Account
s

1995

Intellectual capital is measured through the analysis of up to 164 metric measures (91 intellectually based and 73
traditional metrics) that cover five components: (1) financial; (2) customer; (3) process; (4) renewal and development;
and (5) human. Skandia insurance company brought it to fame, but Skandia no longer produces the report.

SC

Edvinss
on and
Malone
(1997)

Skandia
Navigato
r™

1994

Management selects indicators, based on the strategic objectives of the firm, to measure four aspects of creating value
from 3 classes of intangible assets labelled: People‟s competence, Internal Structure, External Structure. Value Creation
modes are: (1) growth (2) renewal; (3) utilisation/efficiency; and (4) risk
reduction/stability.http://www.sveiby.com/articles/companymonitor.html

SC

Sveiby
(1997)

Intangibl
e Asset
Monitor

1994

A company‟s performance is measured by indicators covering four major focus perspectives: (1) financial perspective;
(2) customer perspective; (3) internal process perspective; and (4) learning perspective. The indicators are based on the
strategic objectives of the firm. http://www.balancedscorecard.org/

SC

Kaplan
and
Norton
(1992)

Balanced
Score
Card

1992

A management application of HRCA widespread in Finland. The HR profit and loss account divides personnel related
costs into three classes for the human resource costs: renewal costs, development costs, and exhaustion costs. 150 listed
Finnish companies prepared an HR statement in 1999.

DIC

Ahonen
(1998)

HR
statemen
t

1990

The difference between the stock market value of a firm and its net book value is explained by three interrelated
“families” of capital; Human Capital, Organisational Capital and Customer Capital. The three categories first published
in this book in Swedish have become a de facto standard. Download English translation of book here.Download
article The Invisible Balance Sheet.

MCM

Sveiby
(ed.
1989)
The
”Konra
d”
group

The
Invisible
Balance
Sheet

1989

DIC

Johanss
on
(1996)

Human
Resource
Costing
&
Accounti

1988

Calculates the hidden impact of HR related costs which reduce a firm‟s profits. Adjustments are made to the P&L.
Intellectual capital is measured by calculation of the contribution of human assets held by the company divided by
capitalised salary expenditures. Has become a research field in its own right.
HRCA journal.

121

ng
(HRCA
2)
The pioneer in HR accounting, Eric Flamholtz, has developed a number of methods for calculating the value of human
resources. Several papers are available for download on his home page.
http://www.harrt.ucla.edu/faculty/bios/flamholtz.html

DIC

The "q" is the ratio of the stock market value of the firm divided by the replacement cost of its assets. Changes in “q”
provide a proxy for measuring effective performance or not of a firm‟s intellectual capital. Developed by the Nobel
Laureate economist James Tobin in the 1950‟s.

MCM

Flamhol
tz (1985)

Tobin
James

Human
Resource
Costing
&
Accounti
ng
(HRCA
1)

1970‟
s

Tobin‟s
q

1950‟
s

http://en.wikipedia.org/wiki/Tobin's-q
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