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 ص لدشتم

تفوق رأس المال  يعد رأس المال الفكرى من أىم الموارد التى تمتمكيا الجامعات ، والتى     
، وازدادت أىمية رأس المال الفكرى فى العصر الحاضر بسبب التحول العالمى نحو  المادى

اقتصاد المعرفة ، حيث أصبحت المعرفة وما تنتجو من تطبيقات عممية ىى المورد األكثر 
ع أىمية فى اقتصاديات الدول عمى مستوى العالم ، فى ظل التطور العممى والتكنولوجى السري

، وقد اعتمدت مشكمة الدراسة الحالية عمى نتائج بعض الدراسات السابقة التى أكدت عمى 
ضعف واقع الجامعات المصرية فى إدارة واستثمار رأس المال الفكرى وضعف القدرة التنافسية 
لمجامعات وفقا لمتصنيفات األكاديمية الدولية ، لذا ىدفت الدراسة الحالية إلى وضع تصور 

ستثمار رأس المال الفكرى فى الجامعات المصرية فى ظل التحول العالمى نحو مقترح ال
اقتصاد المعرفة ، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفى ، وتضمنت الدراسة عدة خطوات شممت 
اإلطار النظرى لمبحث والذى تناول اإلطار النظرى والمفاىيمى لرأس المال الفكرى وخصائصو 

، وكذلك اإلطار النظرى بات استثماره فى التعميم الجامعى ومكوناتو وأىميتو ، ومتطم
والمفاىيمى القتصاد المعرفة وفوائد التحول من االقتصاد التقميدى إلى اقتصاد المعرفة ، 

أن استثمار رأس المال الفكرى يتطمب وقد أشارت نتائج الدراسة إلى  ومؤشرات قياسو ،
أن نشر المعرفة ، و مؤسسات المجتمع المدنى المسئولية المشتركة بين القطاع الحكومى ، و 

 اتصور  ، وقدمت الدراسة فى األوساط التعميمية يمعب دورا ميما فى تنمية رأس المال الفكرى
الستثمار رأس المال الفكرى فى الجامعات المصرية وفقا لعدد من المحاور األساسية  امقترح

لبشرى ورأس المال التنظيمى ورأس المرتبطة بمكونات رأس المال الفكرى وىى رأس المال ا
 المال العبلقاتى .

 :انكهًبد انًفتبحيخ 

 انتؼهيى انجبيؼً  –التظبد انًؼزفخ  –رأس انًبل انفكزي   
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A Suggested Perspective for investing intellectual capital in Egyptian 

universities in light of the global transformation towards a knowledge 

economy 

 
Abstract 

     Intellectual capital is one of the most important resources owned by 

universities, which exceeds physical capital. the importance of intellectual 

capital has increased in the present era due to the global shift towards a 

knowledge economy, where knowledge and its practical applications have 

become the most important resource in the economies of countries worldwide 

in light of the rapid scientific and technological development. The current 

study problem relied on the results of some previous studies that emphasized 

the weakness of the Ability of Egyptian universities in managing and investing 

intellectual capital and the weak competitiveness of universities in accordance 

with international academic classifications, so the current study aimed to 

develop a proposed vision for investing intellectual capital in Egyptian 

universities in light of The global shift towards a knowledge economy . the 

current study aimed to develop A Suggested Perspective for investing 

intellectual capital in Egyptian universities in light of the global shift towards a 

knowledge economy, Using the descriptive approach, the study included 

several steps that included the theoretical framework for research, which dealt 

with the theoretical and conceptual framework of intellectual capital, its 

characteristics, components, importance, and the requirements of its investment 

in university education, As well as the theoretical and conceptual framework 

for the knowledge economy and the benefits of the transformation from the 

traditional to the knowledge economy, and indicators for its measurement, The 

results of the study indicated that investing intellectual capital requires joint 

responsibility between the government sector and civil society institutions. 

and Spreading knowledge in educational circles plays an important role in 

developing intellectual capital , The study was provided 

a proposed concept for investing intellectual capital in Egyptian universities 

according to a number of basic axes associated with the components of 

intellectual capital, which are human capital, organizational capital, and 

relationship capital 
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 مكدمة 

باستثمارىا إلى حد كبير إن نجاح الجامعات وتطورىا ، وقدرتيا عمى المنافسة مرتبط       
يتمتعون بخبرات وقدرات كفاءات بشرية وأفراد لرأس المال الفكرى ، فالجامعات التى تمتمك 

،  تحقيق الميزة التنافسية لمجامعة ىإنتاج أفكار جديدة تساعد عم تستطيع، وميارات إبداعية 
خصوصا وأن أساليب إصبلح وتطوير الجامعات لذا فإن عمى الجامعات االىتمام بيذا الجانب 

، وما  الجانب البشريقد انتقمت من التركيز عمى تقييم الجانب المادى إلى التركيز عمى 
لمال الفكرى كمدخل لمتطوير باستثمار رأس ا بدأ االىتمامقد ، و يتضمنو من فكر مبدع ومتميز 

 .فى كافة المؤسسات السيما المؤسسات التعميمية 
، والمستثمر لتنمية واستثمار رأس المال الفكرى  الحاضنة األولىوتعد الجامعات ىى       

لما تمتمكو من إمكانيات وموارد مادية وبشرية وبنية معرفية قوية ، حيث األول فى المعرفة 
فى مختمف التخصصات العممية ومراكز بحثية مجيزة ، ونظم معمومات  تمتمك كفاءات بشرية

استثمار رأس المال الفكرى  خصوصا، ومن ثم فإن عمى الجامعات االىتمام باالستثمار تقنية 
دارة الموارد البشرية واستقطاب المتميزين والمبدعين إلمن خبلل تبنى أفضل ممارسات 
  . (0،  2108الزايدى ،  )ة وتشجيعيم واستثمار قدراتيم اإلبداعي

وقد كانت مؤشرات األداء قديما تركز عمى الجانب المادى فى التقييم ، ولكن أصبحت       
حاليا تركز عمى الجانب البشرى بما يتضمنو من مؤشرات المعرفة والتميز واإلبداع ، " لذا 

استخداميا لتوليد يجب عمى المؤسسات التعميمية المحافظة عمى المعرفة وكيفية إدارتيا و 
وىناك ارتباط وثيق  معرفة جديدة من أجل إيجاد القيمة المضافة وتحقيق الميزة التنافسية ،

ألن رأس المال الفكرى ىو االستثمار الحقيقى مال الفكرى وبين اقتصاد المعرفة بين رأس ال
الحقيقى س المال عمى تطوير المؤسسات ، كما أنو رأ لممعرفة والمعمومات التى ليا قدرة

لممؤسسة ، ومن أكثر القيم فى القرن الحادى والعشرين ألنو يعد قيمة عممية قادرة عمى 
إضافة إلى االبتكارات ، إدخال التعديبلت والتطوير الجوىرى فى كل شئ فى أعمال المؤسسة 

   (32، 2106) عبد العزيز ، ( 06، 2103المتبلحقة ) مرسى ، 
التجاىات الحديثة فى االقتصاد العالمى ، حيث أصبح إنتاج أحد اويعد اقتصاد المعرفة      

، وقد أدى النمو وتوظيفيا ىى العنصر األساسى لخمق الثروات االقتصادية ونشرىا المعرفة 
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السريع فى اقتصاد المعرفة إلى إحداث طفرة فى الفكر االقتصادى ، كما أن تقدم الدول 
المسمم بو أن المعرفة منذ وقت بعيد تمعب دورا ، فمن وتطورىا أصبح مرتبط باقتصاد المعرفة 

أساسيا فى تكوين الثروة ، فحينما برز النظام االقتصادى الرأسمالى اعتمد عمى تطبيق 
وقد كانت المصادر الطبيعية وحتى وقت قريب أىم مصدر ، المعرفة فى اإلنتاج والصناعة 

ع والماكينات ىو الميم ، ولكن اآلن لمثروة الوطنية وكان رأس المال المتمثل فى النقد والمصان
ميدى ،  )، ( 3، 2100،  يبللىال حل محميا القدرات العقمية لتكون رأس المال الفكرى )

كما يعد اقتصاد المعرفة مقياسا لتطور المنظمات والحكومات ، ومؤشرا عمى ،  (2،  2105
التقدم بقدر  مستوى النضج الفكرى واالجتماعى وتقدم المجتمعات ، حيث يقاس مستوى

   (003،  2121التوسع فى تعميم تطبيقاتو واعتمادىا فى مختمف المجاالت ) عيشور ، 
ومن ثم فإن ىناك اىتمام عمى المستوى الدولى بالتحول من االقتصاد التقميدى إلى       

اقتصاد المعرفة ، وىذا التحول يعتمد بشكل كبير عمى تنمية واستثمار رأس المال الفكرى من 
  بلل مؤسسات التعميم العالى ، لمواكبة التوجيات الحديثة فى عممية التنمية .خ

 مصكلة الدراسة 

ثمار رأس بالرغم من أن الجامعات تعد المؤسسات الرئيسية المسئولة عن تنمية واست     
وىى المنوطة بقيادة التحول نحو اقتصاد المعرفة من خبلل وظائفيا الثبلثة " المال الفكرى 

تنتج المعرفة عن طريق البحث ريس ، البحث العممى ، خدمة المجتمع "، فالجامعة التد
نشرىا وتسويقيا من خبلل خدمة تقوم بالعممى ، وتنقميا عن طريق التدريس ، وكذلك 

فى ىذا الجانب التعميم الجامعى المصرى إال أن الواقع يشير إلى وجود قصور لدى ، المجتمع 
الدراسات إلى أن الجامعات المصرية تعانى من عدد من  ، فقد أشارت نتائج عدد من

 المشكبلت منيا : 
 ( 324،  2102ضعف إدارة الجامعات المصرية لرأس المال الفكرى ) قرنى ،  -
 باإلضافة إلى  ، أن مؤسسات التعميم العالى تعانى من تواضع رأس المال الفكرى بيا -

التنمية فى عصر يتسم بالعولمة  انخفاض اإلنتاجية العممية بشكل ال يمبى متطمبات
 (.2100) اليبللى، واقتصاد المعرفة 



 م0209( 19) -0ج-عدد يناير        ... تصور مقترح الستثمار رأس المال الفكرى

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                            - 6 - 

تركيز معظم القيادات اإلدارية عمى ترشيد استخدام الموارد المالية دون االىتمام  -
 (80،  2103) الشين ، أبو عميوة ، بتنمية الموارد البشرية . 

 الحالية .وجود أنماط إدارية ال تساير المتغيرات الحديثة وال التحديات  -
 عدم وجود آليات تحفيز تشجع أعضاء ىيئة التدريس والطبلب عمى اإلبداع . -
 ضعف مواءمة خريج التعميم الجامعى المصرى لمتطمبات سوق العمل . -
 .مجامعاتوفقا لمتصنيف األكاديمى لوذلك جامعات المصرية تنافسية لمقدرة الالضعف  -

التصنيفات الدولية لمجامعات  وقد لوحظ ذلك فى ( 227،  2105)عبد العزيز ،  
يسيم فى تنمية واستثمار رأس المال الفكرى ، ألن عمى مستوى العالم عبر السنوات الماضية 

ومن ثم فقد أصبح لزاما عمى ، تحقيق الريادة والتميز والقدرة عمى المنافسة العالمية 
مشكمة سبق فإن  وبناء عمى ماالتوجو نحو ىذا النوع من االستثمار ، الجامعات المصرية 

ل الرئيس التالى : كيف يمكن استثمار رأس المال الفكرى فى لسؤافى اتتمثل الدراسة الحالية 
؟ ويتفرع من السؤال الرئيس نحو اقتصاد المعرفة العالمى فى ظل التحول  الجامعات المصرية

 ئمة الفرعية التالية: األس
 ؟رأس المال الفكرى لاألسس النظرية والمفاىيمية ما  -0
 ؟ ، ومتطمبات استثماره دور التعميم الجامعى فى استثمار رأس المال الفكرىا م -2
 ؟، مؤشرات قياسو ومتطمباتو اقتصاد المعرفة  فوائد التحول نحوما  -3
فى ظل  الجامعات المصريةالستثمار رأس المال الفكرى فى ما التصور المقترح  -4

  التحول العالمى نحو اقتصاد المعرفة ؟
 ة أهداف الدراس

 تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق األىداف التالية :
 .تحديد األسس النظرية والمفاىيمية لرأس المال الفكرى  -
 .ومتطمبات استثماره دور التعميم الجامعى فى استثمار رأس المال الفكرى تحديد  -
 . فوائد التحول نحو اقتصاد المعرفة ومؤشرات قياسو ومتطمباتوتحديد  -
فى ظل  الجامعات المصريةالستثمار رأس المال الفكرى فى  وضع تصور مقترح -

 التحول العالمى نحو اقتصاد المعرفة .
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 أهنية الدراسة 

 تستمد الدراسة الحالية أىميتيا مما يمى :
 األىمية النظرية  ( أ)
أىمية استثمار رأس تتناول الدراسة الحالية موضوع ميم عمى المستوى العالمى وىو  -

ى تنمية المؤسسات والمجتمعات ، حيث أصبح مدخبل لمتطوير المال الفكرى ودوره ف
 واإلصبلح فى كافة المؤسسات السيما المؤسسات التعميمية .

تقدم الدراسة إطارا نظريا يتناول كبل من استثمار رأس المال الفكرى واقتصاد المعرفة  -
 ، يمكن أن يفيد الباحثين واألكاديمين من خبلل تعرفيم عمى األطر الفمسفية

 والمفاىيمية لكل منيما .
جاءت الدراسة الحالية استجابة لعدد من الدراسات السابقة التى أشارت إلى وجود  -

فى الجامعات ، باإلضافة إلى وجود  ت تواجو استثمار رأس المال الفكرىتحديا
 معوقات تحول دون التحول نحو اقتصاد المعرفة .

 )ب(األىمية التطبيقية 
تصورا مقترحا الستثمار رأس لصانعى القرار بالتعميم الجامعى  تقدم الدراسة الحالية -

لمتمكن من المنافسة العالمية فى ظل التحول  فى الجامعات المصريةالمال الفكرى 
 نحو اقتصاد المعرفة .

 حدود الدراسة

دور التعميم و دراسة رأس المال الفكرى اقتصرت الحدود الموضوعية لمدراسة الحالية عمى      
،  مؤشراتومتطمباتو و أىمية التحول نحو اقتصاد المعرفة و  دراسةو  ،استثماره  عى فىالجام

فى ظل التحول الجامعات المصرية ووضع تصور مقترح الستثمار رأس المال الفكرى فى 
 .العالمى نحو اقتصاد المعرفة 

 ميهج الدراسة وإجزاءاته

ق أىدافيا وتجيب عن تساؤالتيا تحق لكى استخدمت الدراسة الحالية المنيج الوصفي       
، يعتمد المنيج الوصفي عمى جمع الحقائق والبيانات حيث ،  وتعالج محاورىا العممية

والوصول إلى نتائج بالنسبة لممشكمة ، وتحميميا الستخبلص داللتيا ، ومعالجتيا ، وتصنيفيا 



 م0209( 19) -0ج-عدد يناير        ... تصور مقترح الستثمار رأس المال الفكرى

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                            - 8 - 

ى المنيج ، كما أن الباحث ف (034،  2112،  كاظمو المطروحة لمبحث )عبد الحميد 
الوصفى يستخمص الدالالت والمعانى المختمفة التى تنطوى عمييا البيانات والمعمومات التى 

بعضيا البعض مكتشفا العبلقة بين المتغيرات المختمفة و جمعيا الباحث ، ويربط بين الظواىر 
( ، ويمتد المنيج الوصفى إلى دراسة كيف تعمل 286،  2102مازن ،  فى الدراسة )

بناء عمى الوضع الحالى وصف ما سوف يحدث فى المستقبل و فى الوقت الحاضر ،  الظاىرة
وقد قامت الباحثة باستخدام المنيج الوصفى وفقا  ، (014،  0990صادق ،  و)أبو حطب 

 لئلجراءات التالية :
 ومكوناتو .الستثمار رأس المال الفكرى وأىميتو األسس النظرية والمفاىيمية  عرض -
 .ومتطمبات استثماره ميم الجامعى فى استثمار رأس المال الفكرىدور التع دراسة -
 . ، ومؤشرات قياسو  دراسة فوائد التحول نحو اقتصاد المعرفة -
فى ضوء نتائج اإلطار النظرى يتم تقديم تصور مقترح الستثمار رأس المال الفكرى  -

 فى ظل التحول نحو اقتصاد المعرفة . الجامعات المصريةفى 
 ابكة والتعكيب عليها الدراسات الش

رأس المال الفكرى ، واقتصاد المعرفة بدراسة موضوع اىتمت عديد من الدراسات السابقة      
وفقا لمترتيب قامت الباحثة باستعراض الدراسات السابقة ذات العبلقة بموضوع الدراسة وقد 

 لدراسات األجنبية :الزمنى من األقدم إلى األحدث ، وفيما يمى عرض لمدراسات العربية يمييا ا
 أوال : الدراسات العزبية 

( : ىدفت إلى تقديم تصور إلدارة رأس المال الفكرى 2102دراسة ) قرنى ، العتيقى ،  -
بالجامعات المصرية لتحقيق قدرتيا التنافسية ، واعتمدت عمى المنيج الوصفى وطبقت 

المال الفكرى ، " خبير تربوى لمتعرف عمى متطمبات ومعوقات رأس 49استبانة عمى "
مما وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا : ضعف إدارة الجامعات لرأس المال الفكرى 

انعكس عمى قدرتيا التنافسية وفقا لمتصنيف الدولى لمجامعات وأن الجامعات المصرية ، 
 وىذا يتطمب إعادة النظر فى إدارة رأس المال الفكرى . 

دفت إلى إظيار دور االقتصاد المعرفى فى تطوير ( : والتى ى2103دراسة ) الصائغ ،  -
، وتم استخدام  نظر رؤساء األقسام الجامعات السعودية ومعيقات تفعيمو من وجية
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، "رئيس قسم 99، وتم تطبيق استبانة عمى عينة الدراسة وىى" المنيج الوصفى 
دية ، وأظيرت النتائج وجود دور كبير لبلقتصاد المعرفى فى تطوير الجامعات السعو 

 .وكان مستوى المعوقات بدرجة متوسطة
( : ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى األسس النظرية لرأس  2107دراسة ) داوود ،  -

، واستخدم المال الفكرى ومدى توفر متطمبات رأس المال الفكرى بالجامعات المصرية 
رى المنيج الوصفى وتوصل إلى وجود عبلقة ارتباطية موجبة بين رأس المال الفك

والفعالية التنظيمية ، وقدم عددا من المقترحات منيا توفير مناخ يحفز عمى اإلبداع 
  وتفعيل العبلقة بين الجامعات وبين المؤسسات والشركات .

( : والتى ىدفت إلى تقييم دور اقتصاد المعرفة فى 2107دراسة ) الربابعة ، اليياجنة ،  -
دنية ، واستخدمت المنيج الوصفى وتم تطبيق تمكين العممية التعميمية فى الجامعات األر 

" عضو ىيئة تدريس فى الجامعات األردنية وأظيرت 219استبانو عمى عينة قواميا " 
فى تمكين العممية التعميمية فى النتائج وجود مستوى متوسط لدور االقتصاد المعرفى 

 . الجامعات األردنية
ى تعرف واقع االقتصاد المعرفى فى حيث ىدفت إل( : 2108دراسة ) عبده ، والحدابى ،  -

الجامعات اليمنية من خبلل البحث والتطوير والتعميم والتدريب واالبتكار وتكنولوجيا 
المعمومات واالتصاالت ، واستخدم المنيج الوصفى وطبق استبانة لجمع بيانات وأظيرت 

ت مقارنة النتائج أن واقع اقتصاد المعرفة بجامعة صنعاء جاء منخفضا فى كل المجاال
 بجامعة العموم والتكنولوجيا .

دارة  ( 2108محمود ،  دراسة  ) - : والتى تناولت اإلطار المفاىيمى لرأس المال الفكرى وا 
المعرفة وأكدت عمى دور الجامعات فى احتضان رأس المال الفكرى ، ووضعت تصور 

  مقترح لتنمية رأس المال الفكرى فى ضوء مدخل إدارة المعرفة .
( والتى ىدفت إلى تحميل اإلسيامات الفكرية العربية فى 2109عبد اليادى ،  دراسة ) -

مجال اقتصاد المعرفة لمتعرف عمى خصائصيا واعتمدت عمى الدراسات والرسائل العممية 
" دولة 07والمقاالت الستقراء فحص النتاج العممى العربى ، وتكونت عينة الدراسة من " 

دول الخميج العربى ىى األولى فيما يتعمق بالتوجو نحو  عربية وأظيرت نتائج الدراسة أن
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وأن التحول نحو  2107 – 2106اقتصاد المعرفة وفقا لمؤشر التنافسية العالمية لعام 
 اقتصاد المعرفة ىو مفتاح النجاح والتقدم فى بناء رأس المال الفكرى 

اقتصاد  والتى ىدفت إلى التعرف عمى واقع التحول نحو ( 2121دراسة ) حسن ،  -
المعرفة فى جامعة السودان لمعموم والتكنولوجيا ، من خبلل التعرف عمى مدى توافر 
عناصر االقتصاد المعرفى ومتطمبات تحقيقو ، وكيفية اتجاه الجامعة نحو االقتصاد القائم 

" عضو ىيئة  44"عمى المعرفة ، واستخدمت المنيج الوصفى وتكونت العينة من 
ة عمييم وأشارت نتائج الدراسة إلى أن عناصر االقتصاد تدريس تم تطبيق استبان

المعرفى تتوافر فى جامعة السودان لمعموم والتكنولوجيا بدرجة كبيرة ، وأوصت الدراسة 
إدارة الجامعة بضرورة تعزيز اقتصاد المعرفة ، وتسويق براءات االختراع فى الداخل 

 والخارج . 
 ثاىيا : الدراسات األجيبية 

( والتى ىدفت إلى كيفية استخدام رأس المال الفكرى فى  Martinez ,2006دراسة )  -
نموذجا يربط مكونات رأس المال الفكرى وتتضمن ىذه  تحالمعرفية ، واقتر المؤسسات 

 المكونات رأس المال البشرى ورأس المال الييكمى ، ورأس مال العبلقات .
اليب قياس رأس المال ( والتى ركزت عمى أسNory , Jones et. al,2009دراسة ) -

الفكرى فى الجامعات باستخدام بطاقة األداء المتوازن وغيرىا من النماذج التى يمكن أن 
تستخدميا مؤسسات التعميم العالى لقياس األصول غير المادية مثل أعضاء ىيئة 

 التدريس والطبلب .
(  : ىدفت لمتعرف عمى قياس رأس المال Ramirez & Gordello 2014دراسة ) -

الفكرى فى الجامعات اإلسبانية من خبلل مجموعة من المؤشرات لمساعدة الجامعة فى 
قياسو ، واعتمدت عمى المنيج الوصفى وتوصمت إلى نموذج لقياس رأس المال الفكرى 

فى قطاع والقابمية لممقارنة ، والمساءلة ، يسيم فى تحقيق أعمى درجة من الشفافية 
  التعميم العالى .

( : ىدفت إلى وضع نموذج مرن  Secando et al , 2015, 419-442 دراسة ) -
دارتو لتنمية رأس المال الفكرى بالجامعات  لتحديد مكونات رأس المال الفكرى وقياسو وا 
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عداد تقارير دورية  عن نمو رأس المال الفكرى فى المؤسسة منتظمة بالجامعات ، وا 
 معات .ووضع خطط استراتيجية لتطوير رأس المال الفكرى بالجا

المؤسسات بعض ( وىدفت إلى تحميل رأس المال الفكرى فى  Marzo , 2016دراسة )  -
الصغيرة والمتوسطة فى إيطاليا ، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن رأس المال الفكرى من أىم 
الموارد فى المؤسسات ، وأن العبلقات الجيدة بين اإلدارة والعاممين تعمل عمى تحسين إدارة 

الفكرى ، وتؤكد الدراسة عمى الدور الميم الذى تمعبو األلفة فى المعامبلت عمى  رأس المال
 إدارة المعرفة وحل مشكبلت المؤسسة .

 تعكيب على الدراسات الشابكة

أن رأس المال عمى السابقة باستعراض الدراسات السابقة اتضح تأكيد معظم الدراسات      
، أصبح أكثر أىمية من رأس المال المادى  ، وأنو م الموارد فى كافة المؤسساتمن أىالفكرى 

دارتو ، كما أظيرت نتائج الدراسات أىمية التعميم الجامعى فى استثمار رأس المال الفكرى  وا 
، واختمفت الدراسات السابقة فى اليدف فبعضيا اىتم و بالمجتمع نحو اقتصاد المعرفة والتوج

ىتم بنماذج ومؤشرات قياس رأس المال الفكرى بتحميل مكونات رأس المال الفكرى ، وبعضيا ا
سيامات البحثية لمدراسات وبالرغم من اإل، ، وبعضيا اىتم بمتطمبات تحقيقو فى الجامعات 

 ، ألن رأسالتى تناولت رأس المال الفكرى إال أن البحث فى ىذا المجال ما زال أقل انتشارا 
، ويحتاج إلى مزيد من الدراسات ربوية ل مفيوما جديدا فى الدراسات التالمال الفكرى لم يز

وقد جاءت الدراسة الحالية امتدادا لمدراسات السابقة فى ىذا الموضوع ، حيث اىتمت بمحاولة 
، من خبلل تحديد  الجامعات المصريةوضع تصور مقترح الستثمار رأس المال الفكرى فى 

امعى فى استثمار رأس المال ودور التعميم الجاستثمار رأس المال الفكرى ، متطمبات تنمية و 
لقاء الضوء عمى فوائد التحول نحو اقتصاد المعرفة الفكرى   .  ومتطمباتووا 

 مصطلحات الدراسة 

تقتصر مصطمحات الدراسة الحالية عمى مفيوم رأس المال الفكرى ، ومفيوم اقتصاد       
،  بالتفصيل طار النظرىتم استعراض المفاىيم المختمفة لمدراسة الحالية فى اإلالمعرفة ، وقد 

 : فى الدراسة الحالية وفيما يمى عرض لمتعريفات اإلجرائية لتمك المصطمحات
تبنت الباحثة تعريف الزايدى والذى يعرف رأس المال الفكرى : رأس المال الفكرى   (0)
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" صفوة أفراد الجامعات الذين يمتمكون قدرات  بأنو فى مؤسسات التعميم الجامعى 
نتاج أفكار جديدة تحقق عقمية متميزة ،  وميارات فريدة تمكنيم من اإلبداع ، وا 

 . (2،  2108الزايدى ،  الميزة التنافسية لمجامعات )
الحديثة  أحد التوجياتيعرف إجرائيا فى الدراسة الحالية بأنو " : اقتصاد المعرفة   (2)

الثروات  يعتمد عمى إنتاج المعرفة وتوظيفيا واستثمارىا لخمقفى االقتصاد العالمى ، 
 االقتصادية وتعزيز جودة الحياة ".

 الدراسة احلالية اورحم

  : وىى أساسية حاورم أربعة الحالية الدراسة ناولتت
اإلطار النظرى والمفاىيمى ويتناول تحديد مفيوم استثمار رأس المال األول :  المحور -

 .، وأىمية استثماره ومكوناتو  ،، وخصائصو الفكرى 
ويتناول  دور التعميم الجامعى فى استثمار رأس المال الفكرىراسة دالثانى :  المحور -

، متطمبات استثمار رأس المال الفكرى وأبعاده ، واستراتيجيات إدارتو ومعوقات 
 .استثماره

، ويتضمن اإلطار فوائد التحول نحو اقتصاد المعرفة دراسة الثالث :  المحور -
 .تطمبات التحول نحو اقتصاد المعرفةالمفاىيمى القتصاد المعرفة ومؤشرات قياسو وم

الجامعات تقديم تصور مقترح الستثمار رأس المال الفكرى فى الرابع : المحور  -
 فى ظل التحول نحو اقتصاد المعرفة .المصرية 

 لزأس املال الفكزى اإلطار اليظزى واملفاهينىاألول :  احملور

لمفيوم رأس المال الفكرى ،  يتناول ىذا المبحث عرضا لمراحل التطور التاريخى      
 . وأىمية استثماره ومكوناتو، وخصائصو واالتجاىات المختمفة فى تعريف ىذا المفيوم 

 فهوو رأس املال الفكزى التطور التارخيى ملأوال : 

" مفيوم حديث نسبيا ظير بشكل Intellectual Capitalمفيوم رأس المال الفكرى "      
" ، وقد كانت بداية ظيور Knowledge Economy معرفة " متزامن مع مفيوم اقتصاد ال

من أوائل الكتب التى حممت كان ، و  09مصطمح رأس المال الفكرى فى التسعينات من القرن 
 الذىكتاب " رأس المال الفكرى ، الثروة الجديدة لممنظمات ، : ىذا المصطمح فى عنوانيا 
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( ، وتوجد ثبلثة مراحل أساسية 2104لمؤلفو توماس ستيوارت ) عمى ،  0997صدر عام 
 لتطور ىذا المفيوم وىى :

 (0964 - 07) من القرن مرحمة االىتمام بالقدرات البشرية المرحمة األولى :   -0
حيث بدأ االىتمام فى القرن السابع عشر بتنمية القدرات البشرية عن طريق التعميم        

أول من تحدث عن ىذا الموضوع ان كو ، والتدريب واالىتمام بموضوع القدرات البشرية 
والذى أكد فيو عمى ضرورة  " ،ثروة األمم" الفيمسوف االقتصادى " آدم سميث " فى كتابو 

بدراسة قيمة العمال  وبدأ أيضا اىتمام عدد من الباحثينتنمية القدرات والميارات البشرية ، 
إلى  0976رى فى عام فى حساب الثروة بطريقة إحصائية ، وقد تم تصنيف رأس المال البش

فئات أساسية وىى التعميم ، والتدريب ، البحث عن وظيفة ، استرجاع المعمومات ، واليجرة  6
، ) العنزى ، وتحسين الصحة ، وامتدت ىذه المرحمة حتى نياية سبعينات القرن العشرين 

 ( 32،  2105( ، ) أبكر ، 058، 2119
 (0990 - 0981) ات الذىنية مرحمة االىتمام بالقدر المرحمة الثانية :   -2
بدأت ىذه المرحمة منذ بداية الثمانينات وحتى بداية تسعينات القرن العشرين حيث بدأ      

لكن حل محميا فكرة  ، ظيور فكرة أن المصادر الطبيعية قديما كانت من أىم الثروات الوطنية
     (060،  2119أن رأس المال الفكرى ىو أىم مكونات الثروة الوطنية ) العنزى ، 

 (2113 - 0995) مرحمة تكثيف الجيود البحثية ووالدة النظرية المرحمة الثالثة :   -3
بدأت ىذه المرحمة فى منتصف التسعينات من القرن العشرين حيث اىتمت البحوث       

بدراسة موضوع رأس المال الفكرى من أجل إيجاد نظرية لرأس المال الفكرى ، وفى عام 
واتفقت عمى تحديد مفيوم ، بإدارة رأس المال الفكرى  ميتمةمانى شركات ثاجتمعت  0995

رأس المال الفكرى الذى أكد عمى أنو ىو المعرفة التى تحول إلى ربح ، وتواصمت الجيود 
دارتو وتمخصت الجيود فى ىذه المرحمة  2113حتى عقد مؤتمر فى عام  عن رأس المال وا 

 فيما يمى :
المال الفكرى ضمن أبحاث عدد من الكتاب والباحثين ، اعتماد مصطمح نظرية رأس  -

 والتأكيد عمى مفيوم رأس المال الفكرى الذى يدور حول تحويل المعرفة إلى ربح .
التأكيد عمى أن رأس المال الفكرى قيمة غير ممموسة لكنو يتجاوز القيمة الممموسة  -

 .بكثير وىو األساس فى توليد نتائج مالية 
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حيث إنو مفيوم متجدد وغير ثابت يستخدم معو ، لمال الفكرى اتساع مفيوم رأس ا -
عدد من المصطمحات المرادفة لو مثل : رأس المال الفكرى االستراتيجى ، رأس مال 
 المعرفة ، واإلدارة الشاممة لرأس المال الفكرى ، صناعة المعرفة ، ذكاء األعمال 

 .( 066،  2119) العنزى ،  ، (21،  2107الراشدى ، )
 " Intellectual Capital "  مفهوو رأس املال الفكزىثاىيا :
ويرجع السبب فى ىذا التباين ، تعريفات كثيرة ومتباينة لمفيوم رأس المال الفكرى  توجد      
فبعضيم اىتم تنوع مجاالت اىتمام الباحثين بيذا المفيوم و ، حداثة المفيوم نسبيا إلى 

مقاييس ومؤشرات تقييمو ، وبعضيم اىتم بإدارتو ، بمكوناتو وأساليبو ، وبعضيم اىتم ب
باإلضافة إلى الفروع العممية المتعددة التى تناولتو بالدراسة كالباحثين فى إدارة األعمال 

مجموعة متنوعة من وفيما يمى عرض  واالقتصاد والباحثين فى التربية وعمم النفس ،
 : لمفيوم رأس المال الفكرىالتعريفات 

أس المال الفكرى بأنو مجموعة من األشخاص الذين يمتمكون معارف عرف الزىيرى ر  -
 . (9، 2102وخبرات ومنجزات تمكنيم من اإلسيام فى أداء المنظمة . ) الزىيرى ، 

وعرف بأنو القدرات المتميزة التى يتمتع بيا عدد محدود من األفراد العاممين بالمنظمة  -
ة فى زيادة إنتاجيا وتحقيق مستويات تمكنيم من تقديم إسيامات فكرية تساعد المنظم

 (Youndet ,et al , 1996  17 ,أداء عالية مقارنة بالمنظمات المماثمة )
بأنو األصول غير الممموسة التى تحل محل لرأس المال الفكرى كما أورد العجمى تعريفا  -

 ( .43،  2101الميكنة الصناعية والموارد الطبيعية ) العجمى ، 
" الموجودات التنافسية غير الممموسة التى تستخدم كسبلح وعرفو ىانسن بأنو  -

  Hansen et alاستراتيجى يعتمد عمى االبتكار واإلبداع ويعد وسيمة لبقاء المنظمة ) 
12 , 1999) 

مجموعة الموارد غير الممموسة التى تميز المنظمة عن غيرىا من "  وعرفتو ماربى بأنو -
 Marr B , 2008 تحقيق قيمة مضافة ) المنظمات األخرى ، وتساعد المنظمة فى

,15) . 
ويعرف بأنو " محصمة التفاعبلت بين خبرات الموارد البشرية ومعارفيا ، واإلجراءات  -

 ( .50،  2104التنظيمية التعاونية داخل المنظمة وخارجيا " ) الشمرى ، 
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" مجموعة ما يمتمكو العاممون بالمؤسسات من ميارات وخبرات بأنو ويعرف أيضا  -
تسيم فى تحقيق أىداف المؤسسة ، ومعارف وعبلقات اجتماعية وتنظيمية واتجاىات 

 . (25،  2107) الراشدى ،  "ورفع جودة أدائيا وتميزىا 
" صفوة أفراد الجامعات الذين بأنو وعرف رأس المال الفكرى فى المؤسسات الجامعية  -

نتاج أفكار جديدة يمتمكون قدرات عقمية متميزة ، وميارات فريدة تمكنيم من اإل بداع ، وا 
 . (2،  2108الزايدى ،  تحقق الميزة التنافسية لمجامعات )

من خبلل العرض السابق لمتعريفات التى تناولت مفيوم رأس المال الفكرى يتضح أن        
بعض التعريفات قامت بالتركيز عمى القدرات الخاصة والمعارف التى يمتمكيا األفراد ، وبعضيا 

أنو قيمة غير ممموسة ، وبعضيا أكد عمى التفاعل والتكامل بين خبرات ومعارف ركز عمى 
 الموارد البشرية وبين اإلجراءات التنظيمية لممؤسسات ويمكن استخبلص عدة نقاط أساسية :

  أن رأس المال الفكرى جانب من جوانب رأس المال البشرى مرتبط بالمعارف والقدرات التى
 يمتمكيا األفراد . 

  مصدر غير ممموس لكنو يحقق نتائج ممموسة لممؤسسات .أنو 
 . أنو يحقق ميزة تنافسية لممؤسسات ويضمن ليا البقاء 
 . جراءات لتنميتو واستثماره دارى وا   أنو يتطمب جانب تنظيمى وا 
  أنو يتطمب تكامل بين خبرات العنصر البشرى والتنظيمات اإلدارية الستثماره 

 زى خصائص رأس املال الفكا : ثالج

رأس المال الفكرى بعدد من الخصائص التى تميزه عن غيره من المفاىيم ، وقد  ميزيت     
، ( 2106، العوامرى ،  (2103لى ، ( ، ) اليبل 2103اتفق عدد من الباحثين مثل ) ويح ، 

( عمى تصنيف خصائص رأس المال الفكرى إلى 2107) الراشدى ، ،(  2103) مرسى ، 
، وخصائص مينية  ، وخصائص تنظيمية وىى  خصائص شخصية ،ية أساسأربعة تصنيفات 

 وخصائص إبداعية وفيما يمى عرض ليذه الخصائص : 
من أىم الخصائص الشخصية والسموكية التى يتسم بيا رأس  خصائص شخصية :  -0

درجة عالية من الثقة بالنفس واالستقبللية فى الفكر والعمل ، توفر المال الفكرى 
وفر نسبة متميزة من الذكاء والمبادرة بتقديم أفكار ومقترحات جديدة تباإلضافة إلى 
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اتخاذ إجراءات وقرارات حاسمة ، باإلضافة القدرة عمى و ، ومبتكرة لحل مشكبلت المنظمة 
  .ئلفادة من خبرات اآلخرين ستعداد لاالإلى 

، والتمتع يتسم رأس المال الفكرى بالمعرفة والخبرة والكفاءة المينية  خصائص مينية : -2
بدرجة عالية من التعمم الذاتى المستمر والتدريب اإلثرائى ، وامتبلك عديد من الميارات 

مما يصعب عمى المؤسسات إيجاد ، تراكمية عالية الجودة الخبرات الالمينية النادرة ، و 
 باستقطاب ىذه الكفاءات .  األخرى بديل ليم ، كما يتسم باىتمام المؤسسات 

من أىم الخصائص التنظيمية لرأس المال الفكرى ىو توفره فى  :خصائص تنظيمية  -3
جميع المستويات اإلدارية ، فيو ال يقتصر عمى مستوى إدارى دون آخر ، كما يتسم 

ظيار المواىب والطاقات ، أيضا بالمرونة التى توفر مناخ مناسب لمتجديد واإلبداع  وا 
 يج من الفكر والخبرة والممارسة .مز  فيوالمتميزة ، كما يتسم بالبعد عن المركزية ، 

حاول أن تكتسبيا المؤسسات ىى القدرة من أىم الخصائص التى تخصائص إبداعية :  -4
عمى التجديد واإلبداع ، فتميز المؤسسات يكون باستثمار رأس المال الفكرى فى قدراتيم 

داراتيا بالشكل األمثل ا  .لذى يحقق النجاح والتميز المستمرومواىبيم ، وا 
الجانب الشخصى  ويبلحظ عمى خصائص رأس المال الفكرى أنيا تتسم بالتكامل ما بين      

واإلدارى والتنظيمى واإلبداعى ، فكل ىذه الخصائص مجتمعة تسيم فى استثمار رأس المال 
 الفكرى أما إذا حدث خمل فى أحد ىذه الجوانب فتكون معوقا الستثماره . 

 الفكزى أهنية استجنار رأس املال:  رابعا

باستقراء عدد من األدبيات التربوية التى تناولت موضوع رأس المال الفكرى مثل دراسة )      
( التى أكدت عمى أن رأس المال الفكرى أكثر األصول قيمة فى ظل التحول 2100الزىيرى ، 

( التى أكدت عمى أنو أىم ميزة تنافسية  2101نحو اقتصاد المعرفة ، ودراسة ) العجمى ، 
ممؤسسات المعاصرة ألن التميز ال يتحقق إال من خبلل اإلنتاج الفكرى المبدع ، كما أكدت ) ل

سمسمة من الخسائر لممنظمة إلى ( عمى أن إىمال رأس المال الفكرى قد يؤدى 2105زرزار ، 
( رأس المال الفكرى غير المستثمر بأنو مثل الذىب غير 2103وقد شبيت دراسة ) مرسى ، 

قد أكدت األدبيات التربوية والدراسات السابقة عمى أن أىمية استثمار رأس المستخرج ، و 
 : المال الفكرى تمثمت فيما يمى

 يعد رأس المال الفكرى من أىم الموارد واألدوات التنافسية ألنو غير قابل لمتقميد . -
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يسيم رأس المال الفكرى فى دعم عممية التنمية المستدامة ، وتحقيق العائد الحقيقى  -
 بلستثمار فى الموارد البشرية بشكل أكثر فاعمية .ل

 رأس المال الفكرى يعطى المنظمة القدرة عمى النمو والتنافس واالستثمار . -
عممية استثمار العقول تساعد فى إيجاد بيئة مينية عالية الجودة ويسيم فى إنشاء  -

تسم وفق نظام قيمى ي، منظمات تعميمية تعتمد عمى التكنولوجيا والمعمومات 
 بالشفافية

أن استثمار رأس المال الفكرى فى التعميم الجامعى يحقق تنمية اقتصادية واجتماعية  -
 (31،  2107لممجتمع بشكل غير مباشر . ) الراشدى ، 

التحول العالمى نحو اقتصاد  فى العصر الحاضر بسببوتزداد أىمية رأس المال الفكرى     
و من تطبيقات ىى المورد األكثر أىمية فى ، حيث أصبحت المعرفة وما تنتجالمعرفة

 اقتصاديات دول كثيرة عمى مستوى العالم فى ظل التطور العممى والتكنولوجى السريع .
  مكوىات رأس املال الفكزى :ا خامش

باستقراء األدبيات التربوية الحظت الباحثة عدد من تصنيفات مكونات رأس المال الفكرى        
ن رأس المال الفكرى لو ثبلثة مكونات ىى رأس المال البشرى ، رأس فبعض الباحثين يرى أ

مكون رابع وىو الممكية الفكرية المال التنظيمى ، ورأس المال العبلقاتى ، وبعضيم يضيف 
مع التأكيد عمى  بشكل مستمرالبعض تتفاعل مع بعضيا وبعضيم يقسمو إلى خمس مكونات 

نما عممية تفاعمية ،  فى حد ذاتياالمكونات ليست غاية  أن ىذه يصعب الفصل بين وا 
 وفيما يمى عرض ليذه التصنيفات : ،(Whyte & Zengier , 2014 ,229) مكوناتيا

 ) أ( التصييف الجالثى ملكوىات رأس املال الفكزى 

أكثر التصنيفات انتشارا فى األدبيات التربوية العربية واألجنبية  يعد التصنيف الثبلثى      
 أس المال الفكرى إلى ثبلثة مكونات أساسية وىى :والذى يقسم ر 

": ويشمل المعرفة المرتبطة بالفرد وال Human Capital رأس المال البشرى "  -0
وتتمثل فى الميارات والخبرات واإلبداع ، وفى الجامعات يشير ، تمتمكيا المؤسسة 

وتشمل ،  رأس المال البشرى إلى القيمة المعنوية الموجودة فى الكفاءات الفردية
والباحثين واإلداريين والطبلب ، كما تتضمن العناصر التى ، خبرات أساتذة الجامعة 
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وما يمكن حمايتو قانونيا مثل براءات االختراع والممكية ، تسمح لممؤسسة بالتطوير 
 الفكرية وحقوق االستثمار .

لقدرة ":  ويتضمن اOrganizational Capital رأس المال الييكمى أو التنظيمى "  -2
الييكمية عمى تطوير المبادرات ، واالعتراف باألفكار ، وفى الجامعات يتضمن رأس 
المال التنظيمى الموارد الخاصة بالطبلب وأعضاء ىيئة التدريس حتى لو تركوا 

والبنية التحتية وقواعد البيانات ، الجامعة مثل الممكية الفكرية ، والمشاريع البحثية 
 .  وعمميات البحث والتعميم

" : وىو الذى يعكس طبيعة Relational Capital رأس المال العبلقاتى "   -3
العبلقات التى تربط المؤسسة بعمبلئيا ومنافسييا ، كما يشير إلى الموارد غير 

والعبلقات الخارجية لمجامعة القادرة عمى ، الممموسة بالجامعة مثل العبلقات الداخمية 
قطاع العام والخاص ، وشراكات الجامعة مع توليد قيمة مثل عبلقة الجامعة بال

وأيا كانت مكونات المؤسسات المرموقة ، وعبلقاتيا مع مؤسسات غير ىادفة لمربح ، 
رأس المال الفكرى فإن ىناك صعوبة فى الفصل بين ىذه المكونات ألنيا تتسم 
بالديناميكية والتفاعل ، كما أن كل وزن ليذه المكونات يختمف من جامعة ألخرى 
وفقا لرؤية الجامعة ورسالتيا ، كما أن النظر ليذه المكونات بشكل منفصل غير كاف 

 Marzo ,2016,29( & ) Secundo ,2015 لفيم رأس المال الفكرى . )
,423) . 

وىناك من يضيف إلى المكونات الثبلثة السابقة مكون آخر وىو رأس المال         
والذى يتضمن معمومات عن آليات عمل  " : Informational Capital المعموماتى "
ويشمل أيضا : مجامعة من شبكات اتصاالت وحاسب آلى األساسية لبنية الو ، الجامعات 

تصاالت اال ، وشبكة  الرقميةوالمجمة االلكترونية والمكتبة ، موقع االلكترونى لمجامعة ال
 (.008،  2107وود ، ) داوأقساميا المختمفة تربط بين إدارات الجامعة التى لكترونية اإل 

 )ب(التصييف اخلناسى ملكوىات رأس املال الفكزى 

 ىى : أساسية  إلى خمس مكونات س المال الفكرىيصنف رأىناك من 
 والميارات والمرونة واإلبداع .والمعارف رأس المال البشرى : ويشمل التعميم والخبرات  -
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سسات والعبلقات التعاقدية رأس المال العبلقاتى : ويشمل العبلقات مع العمبلء والمؤ  -
 والعبلقات الرسمية وغير الرسمية .

رأس المال التنظيمى : ويتضمن الييكل التنظيمى وطرق وأساليب اإلدارة ، والعبلمات  -
 التجارية وبراءات االختراع ، وحقوق النشر وقواعد البيانات .

 ت .رأس المال المالى : ويشمل الميزانية والقروض والتمويل واالستثمارا -
واالتصاالت والموارد رأس المال المادى : ويتضمن البنية التحتية والموقع والمبانى  -

وبناء عمى ما سبق فإن مكونات رأس   (.Marr ,2008,8)  الطبيعية والممتمكات .
متداخمة يصعب  بلا متكامبل يصعب الفصل بينيا ، كما أنياالمال الفكرى تعد ك
نما قام الباحثون عند  مكوناتيااالستغناء عن إحدى  استثمار رأس المال الفكرى ، وا 

 بيذه التصنيفات وفق لمتطمبات دراستيم واليدف منيا . 
 (01،  2100ويمكن تكوين رأس المال الفكرى من خبلل عدة عناصر منيا : )عمة ، 

استقطاب رأس المال الفكرى : وذلك من خبلل تحديد مصادر استقطاب العاممين  -0
 المؤىبلت والخبرات المناسبة لمعمل .المتميزين واختيار 

صناعة رأس المال الفكرى : عن طريق تعزيز القدرات والكفاءات البشرية ، وتنمية  -2
 .عن طريق برامج التعميم الميارات النادرة ، والخبرات المتقدمة 

تنشيط رأس المال الفكرى : عن طريق اتباع مجموعة من اإلجراءات التى تعمل عمى   -3
 ع واالبتكار لدى العاممين بشكل مستمر .تنشيط اإلبدا

المحافظة عمى رأس المال الفكرى : من خبلل التدريب والتطوير المستمر والتحفيز  -4
 المادى والمعنوى وتشجيعم عمى تطوير أفكارىم.

 االىتمام بآراء المستفيدين واألخذ بمقترحاتيم من أجل التطوير المستمر . -5
 معى فى استجنار رأس املال الفكزى: دور التعليه اجلا الجاىى احملور

، وذلك لما يمتمكو من ا فى استثمار رأس المال الفكرى إن لمتعميم الجامعى دورا كبير      
موارد وكفاءات بشرية فى مختمف التخصصات ، باإلضافة إلى اىتمامو بالبحث العممى 

ث دور التعميم ا المبح، وسوف يتناول ىذوخدمة المجتمع وتشجيع القدرات اإلبداعية واالبتكار 
 استثمار رأس المال الفكرى من خبلل المحاور التالية :الجامعى فى 
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 متطلبات استجنار رأس املال الفكزى فى التعليه اجلامعىأوال : 

 يتطمب استثمار رأس المال الفكرى فى الجامعات توفر عدد من المتطمبات أىميا :
 وتتضمن ما يمى :  املتطلبات اإلدارية (0)

ألن تبنى ىذه ، ى بأىمية استثمار رأس المال الفكرى من قبل القيادات الجامعية الوع  -
الفكرة كمدخل لتطوير األداء الجامعى وتحقيق الميزة التنافسية تتطمب اتخاذ عدة قرارات 

 استراتيجية من قبل إدارة الجامعة لدعم وتشجيع ىذا الجانب . 
 المتميزة والحفاظ عمى العاممين .توفير نظم إدارية قائمة عمى تشجيع األفكار   -
تأسيس لجنة أو مجمس أعمى القتصاد المعرفة وتحديد اختصاصاتو فيما يتعمق بوضع   -

صدار القرارات ووضع الخطط االستراتيجية والرؤى المستقبمية .  السياسات وا 
تطوير رؤية ورسالة الجامعات بحيث تؤكد فى صياغتيا عمى أىمية استثمار رأس   -

 (25،  2103رى والتحول نحو اقتصاد المعرفة . ) مرسى ، المال الفك
االىتمام بالتخطيط االستراتيجى والسياسات المستقبمية المرتبطة باستثمار رأس المال   -

 الفكرى والتحول نحو اقتصاد المعرفة .
وتطوير نظم وسياسات االختيار والتعيين استقطاب أفضل الكفاءات والعناصر البشرية  -

 لحوافز المادية والمعنوية ووجود نظام فعال الختيار العاممين الجدد .والمكافآت وا
تأكيد المسئولية المشتركة فى استثمار رأس المال البشرى وبناء اقتصاد المعرفة بين   -

والمشاركة الفاعمة فى ، ومؤسسات المجتمع المدنى ، القطاع الحكومى وقطاع األعمال 
 .بناء منظومة رأس المال الفكرى 

تأكيد عمى الدور الحكومى فى توفير اإلطار التنظيمى والتشريعى وتوفير االعتماد ال  -
 .المالى لئلنفاق عمى المراكز البحثية 

إعبلن الجامعة لمجموعة من المبادئ التى تنمى الميارات اإلبداعية والفكرية لدى   -
 أعضاء ىيئة التدريس والطبلب والعاممين فى مختمف إدارات الجامعة .

 ( .086،  2103ميدى ، ) الح
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 وتتضمن ما يمى : املتطلبات الرتبوية (2)
تعزيز مبدأ تحمل المسئولية لدى اإلدارة فى كافة المستويات األكاديمية واإلدارية   -

 (063،  2101) القريطى ،  الكتشاف وتشجيع رأس المال الفكرى .
رسيخ قيم الوالء توفير بيئة تعميمية وتدريبية متميزة لمعاممين بحيث تساعد فى ت  -

 لممؤسسة الجامعية ، وعدم استقطابيم من قبل مؤسسة أخرى .
 التطوير المبكر والمكثف لمكفاءات إلى أعمى درجات التعمم الخاص بتطبيق المعرفة .  -
زيادة التحديات بشكل مستمر أمام الكفاءات تزيد من كفاءة رأس المال الفكرى وتدفعو   -

 لمتطوير واإلبداع .
تنمية عقول األفراد ومعارفيم داخل المؤسسة الجامعية بما يحقق مخرجات االىتمام ب -

 تتناسب مع احتياج المجتمع .
غرس القيم والمبادئ التى تعزز روح االنتماء لممؤسسة والقيادات وزمبلء العمل وخمق  -

 (204،  2101. ) عارف ،  بيئة تشجع التنافس واإلبداع
 المدخل األساسى لتنمية الموارد البشرية من خبلل التركيز عمى محور التعميم باعتباره   -
   وتعميم الكبار والتعميم الجامعى والتوسع فى نظم التعميم العام ، إتاحة التعميم لمجميع

 .والتعميم المستمر
  االرتقاء بجودة التعميم فى كافة مراحمو بتطوير المناىج وأساليب التدريس ، واإلفادة

 ومات والتكنولوجيا الحديثة .من تقنيات االتصاالت والمعم
  التركيز عمى دراسة العموم الحديثة فى المجاالت العممية واليندسية والعموم الطبيعية

 واالتصاالت الداعمة القتصاد المعرفة . 
 . التركيز عمى التدريب التقنى والتوسع فى كميات التقنية وخدمة المجتمع 

 ( 60،  2118) منتدى الرياض االقتصادى ، 
 وتتضمن ما يمى : تطلبات الجكافيةامل (3)

 ترسيخ ثقافة التعاون الفكرى اإلبداعى بين أفراد المؤسسة فى كافة اإلدارات .  -
ضرورة االتساع فى مفيوم استثمار رأس المال الفكرى ومصادره كالتعمم عن بعد   -

 والتعمم االلكترونى والتعمم مدى الحياة .
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 نظمة فى نفوس األفراد فى كافة القطاعاتغرس الرغبة فى التفوق واالرتقاء بالم  -
تشجيع أعضاء ىيئة التدريس والباحثين والطبلب واإلداريين عمى استخدام   -

 (27،  2103أساليب تفكير إبداعية . ) مرسى ، 
تنمية المعرفة الكامنة لدى األفراد بالتعميم والتدريب والتحفيز والتمكين وتحويل   -

 المؤسسة . المعرفة إلى أصول فكرية تمتمكيا
إحداث تغييرات جذرية فى االتجاىات والقيم لبناء مجتمع المعرفة بمشاركة كافة    -

 األفراد بما يوفر اإلرادة القوية لمتحول نحو اقتصاد المعرفة .
نشر الوعى بأىمية استثمار رأس المال الفكرى لدى أعضاء ىيئة التدريس   -

 والطبلب 
 ل إيجابى فى تطوير بيئات العمل .خمق مناخ اجتماعى غير رسمى يسيم بشك  -
" من خبلل Marketable Value تحويل رأس المال الفكرى إلى قيمة سوقية "   -

 ( .52،  2100االختراع واالبتكار . ) اليبللى ، تشجيع 
 وتتضمن ما يمى :  املتطلبات الفيية (4)

 وضع المقاييس والمؤشرات المستخدمة فى قياس وتطوير رأس المال الفكرى .  -
فى كل لتوثيق الشامل لكل األصول الفكرية والمعرفية التى تمتمكيا الجامعة ا  -

 (29،  2103وتقنين استفادة الجامعة منيا بشكل منظم . ) مرسى ، القطاعات ، 
توفير الكفاءات الفنية التى تساعد الجامعة فى تحميل البيانات الخاصة باستثمار   -

 تنمية األصول المعرفية غير الممموسة . رأس المال الفكرى واإلفادة من النتائج فى
وعمى درجة عالية من ، ضرورة توفير قاعدة بيانات ونظم معمومات فعالة   -

المصداقية إلمداد الجامعة بكافة البيانات والمعمومات التى تخص تنمية رأس المال 
 الفكرى .

 ابتكار تقنيات حديثة لمتواصل مع مصادر اإلنتاج المعرفى العالمى .  -
 صيص الموارد المالية البلزمة لدعم وتنمية رأس المال الفكرى . تخ  -
توفير أساليب حديثة لقياس مؤشرات ومعايير استثمار رأس المال الفكرى وتبنى   -

 (217،  2103مقاييس حديثة لمتقييم ونماذج متميزة لمتطوير . ) الحميدى ، 
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 اجلامعىأبعاد إدارة رأس املال الفكزى فى مؤسشات التعليه ثاىيا : 

رأس المال الفكرى فى مؤسسات التعميم وىى : سياسات  توجد أربع أبعاد أساسية إلدارة     
فعالة لرفع النظم المناسبة ، التنظيمية البيئة الداعمة ، التنظيمية الثقافة التنافسية ، العمل ال

 بالتفصيل يمى شرح ليذه العناصر  وفيما( 621،  2105البشرية ،) غبور ،  كفايات الموارد
تنافسية : فالقدرة التنافسية لممؤسسات من األبعاد الميمة وذلك ألنيا العمل السياسات   (0)

تعمل عمى تييئة البيئة المناسبة لتحفيز اإلبداع واالبتكار وتحسين مستوى اإلنتاج ، 
ويشير " بروتر " إلى أن التنافسية تعنى مجموعة من السياسات الداعمة لمعدالت النمو 

ة ، وتتمثل ىذه السياسات فى قدرتيا عمى العمل بكفاءة وفق منظومة مؤشرات العالي
جراءات تجعميا تتميز فى أنشطتيا وأدائيا  أداء عالية الجودة ، وتطبيق استراتيجيات وا 

وتقديم مبادرات ، بين باقى المؤسسات ، وتحرص عمى تقديم خدمات ترضى المستفيدين 
تحرص عمى عقد شراكات والحصول عمى جوائز كما ة إبداعية لبلرتقاء بالخدمات المقدم

 (.Porter , 2004 ,12تميز )
والمفاىيم وطرق ، بأنيا " مجموعة القيم والمعتقدات  تعرفالثقافة التنظيمية الداعمة :   (2)

التفكير المشتركة بين األفراد فى المؤسسات التعميمية سواء أكانت مكتوبة أم غير 
المؤسسة بتكوينيا وتعميميا لؤلفراد الجدد " ، وال شك أن مكتوبة ، والتى يشارك أفراد 

ذلك يوفر مناخ عمل إيجابى يدفع كافة العاممين فى مؤسسات التعميم العالى إلى تحسين 
   ( .58،  2107أدائيم التربوى والتعميمى . ) الراشدى ، 

ؤثر عمى البيئة التنظيمية المناسبة : ىى جميع العوامل الداخمية والخارجية التى ت (3)
المؤسسات التعميمية وتتفاعل معيا فى ظل تنظيمات تتسم بالمرونة والشفافية ، وتوفير 
ىيكل تنظيمى يتسم بالمرونة والقدرة عمى التعامل مع المتغيرات، واإلفصاح عن نتائج 
األداء التعميمى بكل شفافية ،وتعزيز العبلقات اإليجابية بين اإلدارة والعاممين من ناحية 

 (59،  2107لمؤسسة والجيات المستفيدة من جية أخرى )الراشدى ، وبين ا
فعالة لرفع كفايات الموارد البشرية : يؤكد ىذا البعد عمى إتاحة فرص التطوير النظم ال  (4)

المينى والتعميم المستمر ، وتطوير نظم استقطاب ، واختيار المتميزين ، كما يستند ىذا 
 (. 621،  2105رأس المال الفكرى ) غبور ، البعد عمى المفاىيم الحديثة إلدارة 
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 رأس املال الفكزى فى التعليه اجلامعى واستجنار : اسرتاتيجيات إدارة  ثالجا

س المال الفكرى فى التعميم الجامعى ، ولكن أشمل ىذه توجد عدة استراتيجيات إلدارة رأ       
لفكرى فى التعميم الجامعى االستراتيجيات ىى:استراتيجية الست خطوات إلدارة رأس المال ا

( ست خطوات أساسية إلدارة رأس المال Stahle & Pounfour , 2008 حيث حدد )
 الفكرى 

الخطوة األولى : تحديد رأس المال الفكرى الذى تمتمكو المؤسسة من خبلل إعداد سجل   -
 يحدد جميع أشكال رأس المال الفكرى غير الممموس فى المؤسسة .

تصنيف رأس المال الفكرى إلى ثبلثة أقسام ، قسم تستخدمو المؤسسة الخطوة الثانية :   -
 بالفعل ، وقسم سوف تستخدمو المؤسسة مستقببل ، وقسم ال تستخدمو

الخطوة الثالثة : فى ضوء الخطوتين السابقتين يتم وضع استراتيجية لتحديد كيف يمكن   -
 .تسيم فى تطويره اإلفادة منو ووضعو  فى خطة عمل تشغيمية 

 الخطوة الرابعة : تقييم وقياس رأس المال الفكرى .  -
 الخطوة الخامسة : إجراء مقارنات مرجعية مع المؤسسات المنافسة .  -
الخطوة السادسة : استثمار رأس المال الفكرى الذى تمتمكو المؤسسة من خبلل التطوير   -

 الذاتى الداخمى أو اكتسابيا من مصادر خارجية .
)عارف ، اإلجراءات العممية إلدارة رأس المال الفكرى عض وقد حدد أحد الباحثين ب 
2101) 

عقد اجتماعات أسبوعية بين رئيس المؤسسة ومديرى اإلدارات والباحثين ، تناقش فييا   -
 الموضوعات المستجدة واإلنجازات ومشكبلت العمل .

 رتقاء بخبرات رأس المال البشرى .تنظيم محاضرات عامة لئل   -
عودة المتدربين يتم عمل لقاء مفتوح حول أىم  وبعدية خارجية ، تنظيم دورات تدريب  -

 الخبرات والميارات التى اكتسبوىا خبلل التدريب .
نشر كافة المعمومات بين العاممين فى المؤسسة فى مختمف اإلدارات عن طريق البريد   -

 اإللكترونى الداخمى .
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ؤسسة ، لطرح أفكار متنوعة تفعيل دائرة الحوار بحيث يشارك فييا كل العاممون بالم  -
 ومناقشتيا ودراسة مدى إمكانية تطبيقيا .

تاحة مجال واسع   - توفير إدارة خاصة مسئولة عن التحديث المستمر لقواعد البيانات وا 
 الستخدام تكنولوجيا المعمومات .

 عقد شراكات مع جيات أخرى لتفعيل وتقوية دور المؤسسة .   -
 رأس املال الفكزى فى ضوء عنليات إدارة املعزفة  دور اجلامعة فى استجناررابعا : 

أشارت األدبيات التربوية إلى أن الجامعات يمكن أن تسيم فى تنمية رأس المال الفكرى      
توليد المعرفة ، تخزين المعرفة ، نشر  ، اكتساب المعرفةفى ضوءعمميات إدارة المعرفة وىى 

 يذه األدوار بالتفصيل :المعرفة ، تطبيق المعرفة ، وفيما يمى عرض ل
 دور اجلامعة فى استجنار رأس املال الفكزى عً طزيل اكتشاب املعزفة . -1

تعد عممية اكتساب المعرفة من أىم عمميات إدارة المعرفة التى يجب عمى الجامعة  
 االىتمام بيا من خبلل عدة إجراءات أىميا :

 .مؤتمرات العممية تنمية الحركة العممية والثقافية من خبلل الندوات وال  -
تأىيل القوى البشرية المتخصصة فى مختمف التخصصات الدقيقة التى تواكب   -

  التطورات العممية الحديثة .
البحوث البينية التى تؤكد عمى التكامل دعم المعرفة متعددة التخصصات وتشجيع   -

 .  العموم المختمفة بينالمعرفى 
خصائص الواجب توافرىا لدى األفراد لتمبية تكوين الكفاءات المعرفية وىى السمات وال  -

 (238،  2119، ) حبيب ،  (057،  2106) عبده ، الطموحات المتوقعة 
 دور اجلامعة فى استجنار رأس املال الفكزى عً طزيل توليد املعزفة . -2

نتاج المعرفة ويمكنيا القيام بيذا الدور   إن الجامعة تعد المصدر األساسى لتوليد وا 
 من خبلل :

وتتطمب تنسيق الجيود والتعاون المشترك بين أعضاء ىيئة : لتوأمة الجامعية ا  -
عداد بحوث مشتركة بين الطبلب   (744،  2107، ) عبد المنعم ، التدريس وا 
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التحول إلى منظمات معرفة وتعمم مستمر حتى تستطيع التكيف مع األوضاع    -
ة ونقميا حتى تتجو نحو تشجيع اإلبداع فى توليد المعرفالتنافسية وذلك من خبلل 

 الريادة والتنافسية . 
 دور اجلامعة فى استجنار رأس املال الفكزى عً طزيل ختزيً املعزفة . -3

فى غاية األىمية ألنيا تحافظ عمى المعرفة من الضياع ، أمر إن عممية تخزين المعرفة      
المستودعات بناء من خبلل ، وذلك فى صور ورقية أو رقمية  ومن ثم تدوينيا وحفظيا

من خبلل الحاسب وتخزينيا ، التى تسيم بشكل إيجابى فى الوصول الحر لممعمومات الرقمية 
اآللى وشبكة اإلنترنت أو من خبلل المكتبات الورقية ، فبالرغم من التطور اليائل فى وسائط 

عند  ة تحافظ عميياالتخزين إال أن المكتبات تمعب دور ميم فى تخزين المعرفة فى صورة مادي
 ( .46،  07لكترونية لبلنييار) محمود ، تعرض النظم اإل 

 دور اجلامعة فى استجنار رأس املال الفكزى عً طزيل ىصز املعزفة . -4
إن نشر المعرفة تمعب دور ميم فى تنمية رأس المال الفكرى فيو الخطوة التالية لتوليد        

م نشرىا فى األوساط التعميمية المعرفة فميس ىناك فائدة من توليد المعرفة إذا لم يت
أحد معايير تقييم الجامعات  والذى يعدوالمجتمعية وذلك من خبلل االىتمام بالنشر العممى 

،  2107ىم أسس تصنيف الجامعات عمى المستوى العالمى ) محمد وآخرون ، ومن أ
280. ) 

 دور اجلامعة فى استجنار رأس املال الفكزى عً طزيل تطبيل املعزفة . -5
د ىذه العممية ىى المحصمة النيائية لكل العمميات السابقة وتيدف إلى اإلفادة من وتع

المعارف فى الواقع العممى وتوظيفيا لخدمة المجتمع وحل مشكبلتو والمساىمة فى التنمية 
نشاء بيوت لمخبرة  من خبلل دعم الحاضنات البحثية وتبنى وتشجيع األفكار االبتكارية ، وا 

 العممية . 
 : معوقات استجنار رأس املال الفكزى فى اجلامعات املصزية خامشا 

إلى أن الجامعات وتقارير بعض المنظمات أشارت األدبيات التربوية والدراسات السابقة       
تقمل من قدرتيا عمى و  المصرية تعانى من عدة معوقات تؤثر عمى استثمار رأس المال الفكرى

 وفيما يمى عرض ألىم تمك المعوقات :العالمى ،  تحقيق الميزة التنافسية عمى المستوى
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 ضعف تبنى الجامعات استراتيجية واضحة الستثمار رأس المال الفكرى .   -
 ضعف آلية التواصل بين الجامعة وبين مؤسسات اإلنتاج .  -
 ضعف الموارد المخصصة الستثمار رأس المال الفكرى .   -
 ( .560،  2105ور ، الفصل بين المعرفة النظرية وتطبيقاتيا . ) غب  -
زيادة األعداد فى : ضعف مستوى جودة الخريجىن وما يمتمكون من ميارات بسبب   -

مناىج التعتمد عمى الحفظ والتمقين ، و التقميدية التى تدريس الالقاعات الدراسية ، وطرق 
، واالىتمام عموما ستخدام التكنولوجيا الحديثة التى تفتقر إلى التطوير وضعف ادراسية ال

 .فى المنظومة التعميمية بالكم عمى حساب الكيف 
ارتفاع نسبة الطبلب بالنسبة إلى أعضاء ىيئة التدريس مما يقمل فرص التواصل الفعال   -

 . وتقميل كفاءة العممية التعميمية بين الطالب واألستاذ 
ضعف شئون أعضاء ىيئة التدريس التى تيتم بمستوى إعدادىم وتنميتيم مينيا وما   -

 بنظم االختيار والترقية واالبتعاث . يتعمق
ضعف مصادر التمويل المخصص بالبحث العممى من أىم أسباب تراجع الجامعات   -

 (631، 2101) عبد المجيد وحجازى ،  المصرية فى التصنيفات الدولية .
 االفتقار إلى التكامل بين األنشطة الجامعية المرتبطة باستثمار رأس المال الفكرى .  -
دارية خصوصا فيما يخص خدمة المجتمع .وجود مع  - عبلمية وا   وقات مادية وا 
 افتقار الجامعات المصرية إلى استراتيجية محددة لمبحث واالبتكار .  -
 .عدم امتبلك الجامعات نظام لمحوافز المالية واإلدارية تجعميا أكثر ابتكارا   -
رية حيث وصمت ضعف نسبة األكاديميين النشطين فى البحث العممى بالجامعات المص  -

% لقمة الموارد والحوافز الكافية، مع أن النسبة فى الجامعات الرائدة  01نسبتيم إلى 
( وقد يرجع ىذا 38،  2101عالميا تكون حوالى ثمثا األعضاء) البنك الدولى ، 

االنخفاض إلى ضعف أجور أعضاء ىيئة التدريس أو زيادة أعباءىم التدريسية أو عدم 
 معنوى يشجعيم عمى إجراء البحوث . وجود حافز مادى أو

نما فى جوانب متعددة بعضيا مرتبط        ويبلحظ أن ىذه المعوقات ليست فى جانب واحد وا 
بالنظام اإلدارى والتمويل وبعضيا مرتبط بالطبلب والمناىج وبعضيا مرتبط بأعضاء ىيئة 

عمى أداء الجامعات التدريس والبحث العممى ، وال شك أن كل ىذه المعوقات تؤثر بالسمب 
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المصرية وقدرتيا عمى استثمار رأس المال الفكرى ، وتعوقيا عن التحول نحو اقتصاد المعرفة 
 وىذا يتطمب وضع خطة استراتيجية عمى مستوى الدولة لمواجية ىذه التحديات .

 اقتصاد املعزفة فوائد التحول العاملى حنو :  الجالح احملور

عرفة بما يسمى الثورة الصناعية الرابعة ، فقد شيد العالم ثبلث ارتبط مفيوم اقتصاد الم     
ثورات صناعية منذ نياية القرن الثامن عشر وحتى اآلن ، واستقبل العالم خبلل السنوات 

ثالثة من القميمة الماضية الثورة الصناعية الرابعة استنادا إلى ما حققتو الثورة الصناعية ال
الثورة الصناعية استخدمت البخار لتحريك اآلالت ، و الثورة الصناعية األولى إنجازات ، ف

ركزت الثورة قد الكيرباء من أجل الوصول إلى إنتاج واسع النطاق ، و استخدمت الثانية 
الثورة الصناعية الرابعة  أماالصناعية الثالثة عمى استخدام اإللكترونيات وتقنية المعمومات ،

الحدود الفاصمة بين كل ما ىو بيولوجى وفيزيائى التقنيات التى تمغى  عمى دمجفقد اعتمدت 
الثورة الصناعية  اتسمتورقمى فى ظل بوتقة واحدة من التطورات التقنية المتسارعة ، كما 

الرابعة بظيور عدد من التقنيات التى غيرت العالم ومنيا " تقنية الذكاء االصطناعى الروبوت 
، والنانو تكنولوجى ، السيارات ذاتية القيادة ، العمبلت االفتراضية " ، عمم الجينات الوراثية 

وىذه الثورة تختمف عن الثورات السابقة فى ثبلثة أبعاد أساسية ىى سرعة انتشار التقنيات 
إحداث تغير جذرى  المصاحبة ليذه الثورة ، واتساع نطاقيا لتشمل كل القطاعات وقدرتيا عمى

 World Economic Forum،) ( 28، 2109م ،قعمول، عبد المنع)فى المجتمعات 
وفوائد  و ،وخصائصىذا المبحث اإلطار المفاىيمى القتصاد المعرفة ،  يتناولو ،  (2016,

 ، ومؤشرات قياسو ، ومتطمبات التحول نحو اقتصاد المعرفة .التحول نحو اقتصاد المعرفة 
 أوال : اإلطار املفاهينى القتصاد املعزفة 

ور المجتمعات أصبح مرىونا بتطور المعرفة وتطبيقاتيا باعتبارىا ركيزة أساسية إن تط     
أصبح االقتصاد القائم عمى قد لعممية التنمية بكل أبعادىا ، وخصوصا التنمية االقتصادية ، و 

المعرفة ىو العامل األساسى لتعزيز قدرة المجتمعات عمى مواكبة التطورات العممية 
 تحديد مفيوم كبل من المعرفة ، واقتصاد المعرفة .وفيما يمى  سرعة ،والتكنولوجية فائقة ال
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 :مفهوو املعزفة   (1)
عرف  فقد ورد فى المعجم الوسيطحول الفيم واإلدراك ، يدور المعنى المغوى لممعرفة    -

حواسو وفيمو ، وتعنى إدراك الشئ كما ىو عميو ، ومرادفيا حاسة من الشئ أدركو ب
 ( .595، 2114وجمعيا معارف ) مجمع المغة العربية ، العمم ومضادىا الجيل ، 

" الفيم الواضح والمؤكد لؤلشياء والتعمم وكل ما يدركو  ىى ستربالمعرفة فى قاموس وي  -
 ( . Webester , 1989,580 . )العقل ، والخبرة العممية والميارة 

نيا مزيج أكما يمتمكيا الشخص فى عقمو عن شئ ما  وتعرف بأنيا معمومات أو حقائق  -
من الخبرات والميارات والقدرات والمعمومات المتراكمة لدى العاممين والمنظمة )عميان ، 

2104  ،36 . ) 
بأنيا " مورد يمكن االستفادة منو ، واستخدامو فى توفير الثروة وتعزيز جودة وعرفت   -

الظاىرة  الحياة التفاعل بين المعرفة الضمنية ، وما تحويو من خبرات وميارات والمعرفة
 .  (35،  2102البارودى ، و والناتجة عن التفاعل مع البيئة )عبد الرحيم 

المعمومات المتراكمة لدى الفرد والخبرات الفيم واإلدراك و ومن ثم فإن معنى المعرفة يدور حول 
 والميارات الناتجة عن تفاعمو مع البيئة .

 اقتصاد املعزفةمفهوو   (2)

من المسميات منيا اقتصاد المعمومات ، واالقتصاد  يطمق عمى اقتصاد المعرفة عددا  
الرقمى واالقتصاد المبنى عمى المعرفة ، واالقتصاد االلكترونى ، واقتصاد ما بعد الصناعى ، 

،  2100صوشة ، واالقتصاد الشبكى ، وكميا تشير بطريقة أو بأخرى إلى اقتصاد المعرفة ) 
 منيا :مفيوم اقتصاد المعرفة عدة تعريفات لوجدت باالطبلع عمى األدبيات التربوية ( ، و 2
 ونشرعمى إنتاج المبنى بشكل مباشر تعريف منظمة التعاون االقتصادى " االقتصاد   -

المعارف والمعمومات ، واالستثمارات ذات التقنية العالية ، والصناعات ذات التقنية 
،  (OECD,2002) فى األنشطة اإلنتاجية المختمفة الحديثة ، وتحقيق مكاسب 

ويبلحظ عمى ىذا التعريف التركيز عمى المعرفة المرتبطة بالتقنيات الحديثة ، والتى 
 تحقق مكاسب فى اإلنتاج .
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نتاجيا وتوظيفيا فى  كما يعرفو برنامج األمم المتحدة اإلنمائى بأنو  - " نشر المعرفة وا 
نسانية وما جميع مجاالت النشاط المجتمعى االقتصادى والسياسة وصوال إلى التنمية اإل 

)      تتطمبو من بناء قدرات بشرية وتوزيعيا عمى مختمف القطاعات اإلنتاجية  "
 ( .8، 2104المتحدة اإلنمائى ،  برنامج األمم

تعريف وزارة التجارة والصناعة بالمممكة المتحدة ونيوزيمنده" االقتصاد المبنى عمى   -
استثمار المعرفة دورا أساسيا فى المعرفة ىو االقتصاد الذى تمعب فيو عمميات توليد و 

 Ministry of trade  ) خمق ثروة األمم وزيادة كفاءة كافة القطاعات االقتصادية
and Industry ,UK and News Land ,2005)   

ويعرف بأنو االقتصاد المبنى عمى إنتاج المعرفة ونشرىا واستخداميا كمحرك أساسى   -
 (012، 2108عبده ،محمد ،االقتصادية كافة )لمتطور وتحريك الثروات عبر القطاعات 

،  القطاعات االقتصاديةوقد أشار ىذا التعريف إلى توظيف المعرفة واستثمارىا فى كل 
 .وعدم االقتصار عمى قطاع دون آخر 

يعرف اقتصاد المعرفة بأنو " نمط معين من المعرفة المتطورة والمرقمنة ترتبط كما  -
ات الذكية وييدف عمم اقتصاد المعرفة إلى إنتاجيا بتكنولوجيا المعمومات والبرمجي

دارتيا وتنظيميا وتوظيفيا  واستثمارىا فى مجاالت التنمية البشرية واالقتصادية ، وا 
 .( 002،  2121والبيئية " ) عيشور ، 

يمكن استنتاج عدة نقاط مرتبطة بمفيوم اقتصاد المعرفة من تعريفات وبناء عمى ما سبق     
 : وىى تعريفات السابقةعمييا ال أكدت
 أنو مرتبط بالمعرفة المتميزة ذات التقنيات الحديثة والمتطورة .  
 أنو يسيم فى بناء الثروات االقتصادية لممجتمعات . 
 أنو يشمل التنمية فى جميع القطاعات االقتصادية .  
  إلنتاج وتوظيف المعرفة متميز وتنظيم جيدة أنو يتطمب إدارة. 
 فى غاية األىمية . استراتيجى ورد اقتصادىأن المعرفة أصبحت م 
 . أنو يحول المعرفة إلى ثروة 



 م0209( 19) -0ج-عدد يناير        ... تصور مقترح الستثمار رأس المال الفكرى

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                            - 30 - 

  يتطمب بناء اقتصاد المعرفة شرطين أساسيين ىما إقامة بنية تكنولوجية متطورة
 .واستثمار فى رأس المال الفكرى 

 خصائص اقتصاد املعزفة : ثاىيا 

 : المادى أو التقميدى منيا  يتسم اقتصاد المعرفة بعدة خصائص تميزه عن االقتصاد       
نتاجيا ، واستثمارىا لزيادة  - اقتصاد جديد لو أسس ومبادئ تتركز جميعيا حول المعرفة وا 

 الثروة وتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية .
 اقتصاد يركز عمى العقل البشرى كرأس مال فكرى ومصدر لئلبداع واالبتكار .  -
ريب من أجل تنمية رأس المال البشرى ويعتمد عمى اقتصاد يعتمد عمى التعميم والتد  -

 القوى العاممة المؤىمة  ذات الميارات العالية المتخصصة .  
يعتمد بشكل كبير تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وشبكات اإلنترنت فائقة السرعة ،   -

 يوسع إمكانية مشاركة المعرفة بين األفراد والمنظمات .
 أىمية الموقع الجغرافى اتقمص فيييمى منظمات افتراضية اقتصاد افتراضى يعتمد ع  -
 اقتصاد يقوم عمى التشجيع المستمر لمبحوث كمصدر إلنتاج المعرفة .  -
 .اقتصاد يمتمك القدرة اليائمة عمى التكيف مع المتغيرات والمستجدات العالمية   -
ة بدءا من يتسم بدعم اإلنفاق المخصص لتعزيز المعرفة والتعمم المستمر مدى الحيا  -

 مرحمة ما قبل المدرسة ومرورا بالتعميم الجامعى ومنظومة البحث العممى .
أنو اقتصاد وفرة أكثر منو اقتصاد ندرة عمى عكس االقتصاد التقميدى الذى يعتمد عمى   -

الموارد الطبيعية التى تتناقص من كثرة االستيبلك ، فى حين أن المعرفة تزداد 
ر فى األسواق االفتراضية والمنظمات الرقمية حيث تقل قيود بالممارسة واالستخدام وتنتش

  (4،  2116) الزركانى ، رتفع الكفاءة فى إنجاز المعامبلت.الزمان والمكان وت
 .( Stam , Gamsey ,2008, 22  )( ،092- 091،  2102)ىمشرى ،         
 فوائد التحول حنو اقتصاد املعزفة ثالجا : 

فيم أكثر عمقا لدور المعرفة ورأس ة مفيوم حديث نسبيا يقوم عمى إن اقتصاد المعرف      
ثمار فى تكوين رأس المال المال الفكرى فى تطور المجتمعات ، حيث يتسع معو االست

تيا لممعرفة أصبح محددا أساسيا لقدرا، وقد أدركت معظم الدول أن االستثمار الحقيقى المعرفى
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ن التحول ( ، ومما ال شك فيو أ086،  2102شرى ، ) ىم التنافسية عمى المستوى العالمى
 ى من الفوائد تتمثل فيما يم يدمن االقتصاد التقميدى إلى اقتصاد المعرفة يحقق لممؤسسات عد

العامل األساسى فى أصبحت المعرفة العممية المتطورة التى يعتمد عمييا اقتصاد المعرفة  -
 نمو االقتصادى لكافة الدول .تكوين الثروة االقتصادية ، والمحرك الرئيسى لم

يسيم فى توفير فرص عمل جديدة ومتنوعة فى مجاالت واسعة ، خصوصا فى مجال   -
 التكنولوجيا المتقدمة والتى تتطمب قدرات معرفية وميارات تخصصية عالية المستوى 

يسيم اقتصاد المعرفة فى تحسين األداء ، وزيادة اإلنتاجية وزيادة الدخل القومى ودخول   -
 ألفراد نتيجة اعتماده عمى التكنولوجيا المتقدمة .ا

، وبالتالى تحقيق االستمرارية يحقق االستمرارية فى األنشطة االقتصادية بكافة أنواعيا   -
 فى النمو االقتصادى .

يحقق قوة جديدة لؤلفراد ألنيم ىم من يمتمكون المعرفة ، ويشجعيم عمى إنتاج المعرفة   -
 واالرتقاء بدافعية اإلنجاز لدييم إلى أقصى درجة. واالبتكار وتطوير الذات ،

يسيم فى تحويل توجيات المنظمات المعاصرة إلى مفيوم المنظمة المكثفة معرفيا أو   -
"، لتدرك المنظمات أىمية المعرفة فى  Learning Organization المنظمة المتعممة "

 تحقيق الميزة التنافسية والقدرة عمى البقاء .
 عمميات البحث فى مختمف المجاالت المعرفية كمحرك أساسى لمتنمية . يشجع تفعيل   -

 ( .4،  2107( ، ) مدفونى ، 25- 22،  2118) خمف ،               
لتعرف ويجدر اإلشارة إلى الفروق الجوىرية بين االقتصاد التقميدى واقتصاد المعرفة  

 روق من خبلل الجدول التالى :، ويمكن تمخيص ىذه الففوائد التحول نحو اقتصاد المعرفة 
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 ( 1جذول ) 

 انفزق ثيٍ االلتظبد انتمهيذي والتظبد انًؼزفخ

 التظبد انًؼزفخ  االلتظبد انتمهيذي  وجه انًمبرَخ انخظبئض 

انخظبئض 

االلتظبديخ 

 األسبسيخ 

 يتسى ثىفزح انًىارد  يشكهخ َذرح انًىارد انظبهزح االلتظبديخ

 يُبفسخ ػبنًيخ  يُبفسخ يحهيخ َطبق انًُبفسخ 

 ديُبييكيخ  استبتيكيخ  طجيؼخ األسىاق

األرع وانؼًبنخ ورأس  أسبس انثزوح 

 انًبل 

اإلثذاع ، انذكبء ، رأس انًبل 

 انجشزي 

 ًَى إنً أػهً  ًَى خطً  طجيؼخ انًُى االلتظبدي 

 هيكم تُظيًً ثيزولزاطً شجكيخ  طجيؼخ انًؤسسبد  

ثيئخ 

 األػًبل 

 انًؼزفخ واالثتكبر انؼًبنخ ورأس انًبل نهًُى انمىي انًحزكخ

تحميك األرثبح دوٌ  االهتًبو األسبسً 

 االهتًبو ثبنًستههك 

 حبجبد انًستههك 

 ػاللبد تؼبوٌ واَذيبج ػاللبد تُبفسيخ طجيؼخ انؼاللخ 

 ػبنيخ  يُخفضخ أو يتىسطخ أهًيخ انجحث واالثتكبر

سىق 

 انؼًم 

 األجىر وانذخم  رفغ انتىظيف  هذف انسيبسخ 

يهبراد تخظظيخ حست  طجيؼخ انًهبراد 

 طجيؼخ انؼًم

 يهبراد ػبنيخ انًستىي 

 تؼهيى يتىاطم يذي انحيبح  تؼهيى يحذود انتؼهيى انًطهىة 

أدوار 

 انحكىيبد 

انؼاللخ ثيٍ انحكىيخ 

 وانًُظًبد

 تحفيز فزص انًُى  فزع انزلبثخ وانسيطزح

 إطبر يزٌ زح أوايز يجبش اإلطبر انتُظيًً 

خفغ انتضخى وحم  َطبق تزكيز انسيبسبد 

 يشكهخ انجطبنخ 

 انتحىل َحى التظبد انًؼزفخ 

االهتًبو ثبنمىي انؼبيهخ  سيبسبد يبنيخ وَمذيخ 

وتذريجهب ، تشجيغ انجحث 

 انؼهًً وانتمًُ 

 من المصادر التالية : الجدول من إعداد الباحثة بتصرف
 : االتجاىات الحديثة فى االقتصاد الدولى والتجارة الدولية . ( 2115 (المصدر : حاتم  -
  The 2007 State New Economy Index (2007 )Kauffman : المصدر :  -

يتضح وجود فروق جوىرية بين االقتصاد التقميدى واالقتصاد بتحميل الجدول السابق      
ب عمى المؤسسات البقاء معتمدة القائم عمى المعرفة ، وأنو فى ظل التحوالت العالمية يصع

نما أصبح التحول نحو اقتصاد  عمى االقتصاد التقميدى ألنو يفقدىا القدرة عمى المنافسة ، وا 
 المعرفة ضرورة تفرضيا كل مستجدات العصر التكنولوجى .
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 مؤشزات قياس اقتصاد املعزفة رابعا : 

والتنمية ، والبنك الدولى  اىتمت المنظمات الدولية مثل منظمة التعاون االقتصادى     
بتحديد مؤشرات قياس اقتصاد المعرفة ، تساعد ىذه المؤشرات الدول التى ترغب فى التميز 
فى اقتصاد المعرفة ، وتحقق تنافس عالمى عمى تقييم أوضاعيا، وتقوم ىذه المؤشرات عمى 

ىم وفيما يمى عرض ألجوانب أساسية ىى التعميم ، االبتكار والبنية التحتية والقدرة التنافسية 
 : ، مؤشر المعرفة العربى  مؤشرات البنك الدولىوىى ىذه المؤشرات 

 "Knowledge Assessment Methodology" البيك الدوىل لكياس املعزفة مؤشز)أ( 
لقياس اقتصاد المعرفة يتكون من أربع قام معيد البنك الدولى لممعرفة بوضع مؤشر      

 ( World Bank , 2012ركائز أساسية وىى : )
 " .Education Indexمؤشر التعميم والموارد البشرية "   -0
 " .Innovation Indexمؤشر اإلبداع واالبتكار "   -2
  Information &Communicationمؤشر تقنيات المعمومات واالتصاالت"  -3

Technology Index   " 
  Economic Incentive مؤشر الحوافز االقتصادية والنظم المؤسساتية )  -4

Regime Index )  مؤشر يندرج تحت مؤشرين أساسيين ىما  81ويحتوى عمى
ويوضح الشكل التالى منيجية قياس مؤشر المعرفة ، ومؤشر اقتصاد المعرفة ، 

 المعرفة وفقا لمؤشرات البنك الدولى .
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 ( 1شكم ) 

 "KAM" يُهجيخ ليبس انًؼزفخ

 
 

     World Bank (2012) :Knowledge Economy Index "KEI" Rankingsانًظذر: 

لقياس اقتصاد المعرفة فى الدول العربية وىو مؤشر المعرفة  مؤشر آخر ويوجد 
 العربى 

 مؤشز املعزفة العزبى )ب( 

يساعد ىذا المؤشر فى قياس التقدم المعرفى فى الدول العربية ، ويسيم فى توجيو     
من ست مكونات أساسية إلحداث مؤشر السياسات نحو التنمية بكل أبعادىا ، ويتكون ىذا ال

 التنمية فى الدول العربية وىى :
 التعميم ما قبل الجامعى   -
 التعميم العالى    -
 التعميم التقنى والتدريب المينى   -
 البحث والتطوير واالبتكار   -
 تقنية المعمومات واالتصاالت   -
 (2106) البنك الدولى ،  االقتصاد   -
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ربى تأكيده عمى التعميم فى أكثر من مكون ، فيو ويبلحظ عمى مؤشر المعرفة الع 
يؤكد عمى التعميم قبل الجامعى ، والتعميم العالى ، والتعميم التقنى والمينى ، والبحث والتطوير 

فى العالم العربى أن عددا من الدول العربية قد  ، وتشير المؤشرات التى ترصد وضع المعرفة
كانت ىذه الدول تمتمك بنية ومقومات أساسية مثل بدأت فى التحول القتصاد المعرفة سواء 

دول الخميج العربى أو تمتمك رأس مال معرفى يمكن أن يسيم فى ىذا التحول مثل مصر ، 
   تونس ، المغرب 

 (2شكم )

 يؤشز انًؼزفخ انؼزثً 

 
 ( : تمزيز يؤشز انًؼزفخ انؼزث2112ًانجُك انذونً ): انًظذر

 تصاد املعزفة متطلبات التحول إىل اقخامشا : 

 :إلى اقتصاد المعرفة تحتاج توفر عدة متطمبات أساسية أىميا  التحول إن عممية     
 (.88، 2107( ،) الراشدى ، 01،  2107،) مدفونى ، (225-220،  2102) ىمشرى، 

معرفة ، البد أن : لكى يتم التحول إلى اقتصاد التطوير مجتمع المعرفة بكل مستوياتو   -
والخبرة وصفوة حة لمجميع ، وليست حكرا عمى ذوى االختصاص متاتكون المعرفة 

 المجتمع ، فالشعار الذى يقوم عميو اقتصاد المعرفة ىو المعرفة لمجميع .
: فبلبد من زيادة اإلنفاق المخصص لتعزيز  إعادة ىيكمة اإلنفاق العام وترشيده  -

لجامعية ، مع تقديم الدعم المعرفة وذلك ابتداءا من المرحمة االبتدائية وحتى المرحمة ا
 البلزم لمبحث العممى .
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تطوير أنظمة التعميم : إن أنظمة التعميم الحديثة ىى المكون األساسى لبلقتصاد المبنى   -
عمى المعرفة ، كدعم وتمويل المدارس والجامعات ، ونشر تكنولوجيا المعمومات ، 

سات وتشجيع اإلبداع واالبتكار واالرتقاء بالمعممين فى كل مراحل التعميم ، وتطوير السيا
. 

توفير بنية الكترونية متميزة : وتشمل أجيزة الحاسب اآللى وشبكة اإلنترنت ، وال شك   -
أن تكنولوجيا االتصال الحديثة تزيد القدرة عمى تبادل المعرفة والوصول إلى المعمومات 

اإللكترونية  ، باإلضافة إلى بنية معموماتية تشتمل عمى المكتباتبشكل سريع وفعال 
 .وقواعد البيانات ومراكز المعمومات مما يدعم انتشار المعرفة وتزايدىا

توفير الموارد البشرية المتميزة : فالعنصر البشرى المؤىل عمميا وفنيا ومدرب عمى    -
أعمى مستوى من التدريب ىو العنصر األىم فى اقتصاد المعرفة ألن رأس المال الفكرى 

حو اقتصاد المعرفة حيث يستطيع العنصر البشرى فيم المعرفة متطمب أساسى لمتحول ن
 والتكنولوجيا واستيعابيا وتوظيفيا وتطويرىا من خبلل البحث العممى .

البحث والتطوير : من أىم متطمبات اقتصاد المعرفة توفر مراكز بحثية تقوم بإنتاج   -
نما المعرفة التى يحتاجيا االقتصاد ، وال تقوم باستنساخيا أو نقمي ا من دول أخرى ، وا 

 تقوم بتوليد معارف جديدة حتى تكون ليا ميزة تنافسية تميزىا عن غيرىا .
توافر البيئة التشريعية والقانونية التى توفير المناخ المناسب لمتحول : وذلك من خبلل   -

 تضمن الحرية والشفافية فى نقل وتداول المعمومات .
: فبل شك أن وجود أنظمة تشجع المبدعين توفير نظم وطنية تشجع عمى االبتكار   -

والمبتكرين وتحفظ حقوقيم الفكرية وترجمة ىذه اإلبداعات إلى تقنية تسيم فى العمميات 
 اإلنتاجية وتوفير شبكة معمومات ألغراض التواصل وتبادل المعرفة .

وتوفير  االىتمام بتعريب المعرفة : فالمعرفة الصريحة ركيزة من ركائز االقتصاد ،  -
بالمغة العربية يسيل نقميا وانتشارىا واستثمارىا ، وتشمل جيود  المعارف المختمفة

، كما تشمل ترجمة المعارف بمختمف الطرق التعريب توحيد المصطمحات العممية ونشرىا 
من المغة اإلنجميزية إلى المغة العربية ، وتعميم العموم بالمغة العربية وتكوين قواعد 

تاحتيا عبر شبكات اإلنترنت يعد من الدعائم معمومات متخصصة بالمغ ة العربية وا 
  األساسية القتصاد المعرفة .
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مما سبق يتضح أن اقتصاد المعرفة يعتمد عمى عدة متطمبات أساسية أىميا المورد         
، وىذا يتحقق من خبلل تطوير منظومة التعميم الجامعى البشرى وتعزيز رأس المال الفكرى 

التصور المقترح الستثمار رأس المال الفكرى فى الجامعات المصرية فى ظل  وفيما يمى عرض
   .التحول العالمى نحو اقتصاد المعرفة 

  خالصة اإلطار اليظزى للدراسة

إلى مجموعة من النتائج فى ضوء اإلطار النظرى ، وكان من أىم ىذه توصمت الدراسة      
 النتائج ما يمى :

ىم الموارد واألدوات التنافسية لمجامعات ألنو مورد غير قابل أن رأس المال الفكرى من أ -
 لمتقميد ، ويسيم فى دعم عممية التنمية المستدامة .

يتطمب استثمار رأس المال الفكرى التوثيق الشامل لكل األصول الفكرية والمعرفية التى  -
 .  تمتمكيا الجامعة فى كل القطاعات كخطوة أولى  لتطوير واستثمار ىذه األصول

أن نشر المعرفة يمعب دورا ميما فى تنمية رأس المال الفكرى ، فميس ىناك فائدة من  -
 توليد المعرفة إذا لم يتم نشرىا فى األوساط التعميمية .

إحداث تغييرات جذرية فى االتجاىات والقيم شرط أساسى لبناء مجتمع المعرفة بمشاركة   -
 ل نحو اقتصاد المعرفة .كافة األفراد بما يوفر اإلرادة القوية لمتحو

نشر الوعى بأىمية استثمار رأس المال الفكرى لدى أعضاء ىيئة التدريس والطبلب  -
 وخمق مناخ اجتماعى غير رسمى يسيم بشكل إيجابى فى تطوير بيئات العمل .

من أىم متطمبات استثمار رأس المال الفكرى فى التعميم الجامعى تطوير رؤية ورسالة  -
كد فى صياغتيا عمى أىمية استثمار رأس المال الفكرى ، وضرورة الجامعات بحيث تؤ 

توفير نظم إدارية قائمة عمى تشجيع األفكار المتميزة ، وتنمية الوعى بأىمية استثمار 
استقطاب أفضل الكفاءات رأس المال الفكرى من قبل القيادات الجامعية ، ضرورة 

المكافآت والحوافز المادية والمعنوية وتطوير نظم وسياسات االختيار والتعيين و البشرية 
 ووجود نظام فعال الختيار العاممين الجدد .
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استثمار رأس المال الفكرى يتطمب المسئولية المشتركة بين القطاع الحكومى وقطاع  -
األعمال ، ومؤسسات المجتمع المدنى ، والمشاركة الفاعمة فى بناء منظومة رأس المال 

 ة ، مع تخصيص الموارد المالية البلزمة لذلك .الفكرى وبناء اقتصاد المعرف
يعتمد استثمار رأس المال الفكرى عمى توفير قاعدة بيانات ونظم معمومات فعالة إلمداد  -

الجامعة بكافة البيانات والمعمومات التى تخص استثمار رأس المال الفكرى ، وابتكار 
 .تقنيات حديثة لمتواصل مع مصادر اإلنتاج المعرفى العالمى 

استثمار رأس المال الفكرى يتطمب إجراء مقارنات مرجعية مع المؤسسات المنافسة ،   -
وتوفير أساليب حديثة لقياس المؤشرات والمعايير وتبنى مقاييس حديثة لمتقييم ونماذج 

 متميزة لمتطوير .
من معوقات استثمار رأس المال الفكرى : ضعف تبنى الجامعات استراتيجية واضحة   -

رأس المال الفكرى ، وضعف الموارد المالية المخصصة الستثماره ، وضعف الستثمار 
آلية التواصل بين الجامعة والمؤسسات اإلنتاجية باإلضافة إلى المعوقات اإلدارية 

 واإلعبلمية ، وافتقار الجامعات المصرية إلى استراتيجية لمبحث واالبتكار .
عرفة متاحة لمجميع ، وليست حكرا عمى التحول إلى اقتصاد المعرفة أن تكون الميتطمب   -

ذوى االختصاص والخبرة وصفوة المجتمع ، فالشعار الذى يقوم عميو اقتصاد المعرفة ىو 
 المعرفة لمجميع .

يعتمد اقتصاد المعرفة بشكل كبير عمى تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وشبكات   -
 بين األفراد والمنظمات . اإلنترنت فائقة السرعة ، ويوسع إمكانية مشاركة المعرفة

التحول القتصاد المعرفة يتطمب توافر البيئة التشريعية والقانونية التى تضمن الحرية   -
 والشفافية فى نقل وتداول المعمومات باإلضافة إلى توفير بنية الكترونية متميزة .

يسيم  يحقق اقتصاد المعرفة توفير لفرص العمل واستمرارية لؤلنشطة االقتصادية ، كما  -
 فى توفير فرص عمل جديدة ومتنوعة وزيادة الدخل .

إن المكون األساسى القتصاد المعرفة ىو تطوير أنظمة التعميم فى جميع مراحمو ،   -
 واالرتقاء بالمتعممين وتشجيع االبتكار . 
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فى ظل التحول  جلامعات املصزيةا جنار رأس املال الفكزى فىتصور مكرتح الستالزابع :  احملور

 .حنو اقتصاد املعزفة املى الع

استثمار رأس المال  أىمية توضيح منالسابقة  حاورعرضو فى المبناء عمى ما سبق      
، فإن الدراسة وفوائد التحول نحو اقتصاد المعرفة ومتطمباتو ، الفكرى فى التعميم الجامعى 

فى  عات المصريةالجامالستثمار رأس المال الفكرى فى م تصورا مقترحا يتقدتحاول الحالية 
 يسير وفقا لمخطوات التالية :ظل التحول العالمى نحو اقتصاد المعرفة 

 أوال : مصادر التصور المقترح .
 ثانيا : فمسفة ومنطمقات التصور المقترح .

 ثالثا : أىداف التصور المقترح .
 . رابعا : محاور التصور المقترح

 يمى عرض لمتصور المقترح بالتفصيل : خامسا : متطمبات تنفيذ التصور المقترح . وفيما
 أوال : مصادر التصور املكرتح .

 اعتمد التصور المقترح فى الدراسة الحالية عمى المصادر التالية :
 الدراسات السابقة العربية واألجنبية ، وما أسفرت عنو من نتائج بحثية . -
 . رفة إدارة رأس المال الفكرى واقتصاد المعاألدبيات التربوية فى مجال  -
 نتائج واستخبلصات الدراسة الحالية . -

 ثاىيا : فلشفة وميطلكات التصور املكرتح .

 ما يمى : فىتكمن فمسفة التصور المقترح 
التطور  ايفرضيوضرورة حتمية أن استثمار رأس المال الفكرى أصبح أمرا واقعا  -

 عمى مؤسسات التعميم العالى .المعرفى والتكنولوجى 
المال الفكرى يفوق فى أىميتو كافة جوانب وأشكال االستثمار أصبح استثمار رأس  -

 فى رأس المال . 
أصبح اقتصاد المعرفة أىم مورد اقتصادى فى ظل العولمة والتطورات التكنولوجية  -

 الحديثة .
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أن الجامعات ىى المصدر األساسى لتكوين واستثمار رأس المال الفكرى وعمييا وضع  -
 سريع التغير . عالمالبقاء والمنافسة فى الستثماره حتى تتمكن من خطة 

أن الجامعات المصرية تواجو عدة تحديات كالتمويل والمنافسة الدولية والتغيرات  -
 .ستثمار رأس المال الفكرى وضع تصور الالتكنولوجية مما يزيد من أىمية 

 ضرورة المراجعة المستمرة لمنظومة التعميم الجامعى وتقويميا فى ضوء معايير دولية -
 ومقارنات مرجعية وفقا لمؤشرات ومقاييس اقتصاد المعرفة .

 ثالجا : أهداف التصور املكرتح .

 ييدف التصور المقترح إلى ما يمى :   
تأكيد أىمية استثمار رأس المال الفكرى ودوره فى تعزيز تنافس الجامعات المصرية  -

 عمى المستوى الدولى .
لمال الفكرى فى الجامعات رأس اتقديم نموذج عممى يمكن تطبيقو الستثمار  -

 .المصرية
فادة من متحول نحو اقتصاد المعرفة واإلاستراتيجيات لعمى تبنى  الجامعات تشجيع -

 .مكتسبات الثورة الصناعية الرابعة 
لكل العاممين بأقسام رأس المال الفكرى ستثمار مواكبة التوجيات الحديثة فى ا -

 .التعميم والتدريب والبحث واالبتكارتطوير من خبلل الجامعة األكاديمية واإلدارية 
بين الجامعات ومختمف مؤسسات المجتمع من أجل استثمار القدرات  تفعيل الشراكة -

 . فى مختمف القطاعات اإلبداعية
 . رابعا : حماور التصور املكرتح

 فى الجامعات المصرية وىذه المحاورالستثمار رأس المال الفكرى  ةتوجد محاور متعدد      
وىى " تطوير رأس المال البشرى ، رأس المال التنظيمى ، مرتبطة بمكونات رأس المال الفكرى 

  وفيما يمى عرض ليذه المحاور :ورأس المال العبلقاتى ، 
 رأس املال البصزى  تطويز واستجناراحملور األول :  -1

بى يعد رأس المال البشرى ىو المكون األول لرأس المال الفكرى ويشمل كل منسو  
دارية وموظفين ،  ويمكن تطويره الجامعة من طبلب وأعضاء ىيئة تدريس وقيادات أكاديمية وا 
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واستثماره عن طريق التكوين أو االستقطاب ، وفيما يمى آلية التطوير الخاصة بكل عنصر 
 بشرى عمى حدة 

ى من أىم الموارد البشرية فى الجامعات وىى المخرج النيائى لمتعميم الجامع: الطبلب ( أ)
تطوير الطبلب يتم أوال من خبلل االستقطاب والذى يسيم فى تمبية احتياجات المجتمع ، 

 :ثم برنامج التكوين كما يمى 
 ضرورة تطوير سياسات القبول الجامعى لمطبلب حتى يتم استقطاب أفضل العناصر -

من خبلل وضع شروط ومعايير الختيار الطبلب تتناسب مع البرامج التى ،  الطبلبية
 رىا الجامعة وفى نفس الوقت تتوافق مع ميول الطالب وقدراتو .توف

تطوير البرامج التعميمية التى تقدميا الجامعات بما يتناسب مع المتغيرات العالمية  -
جراء مقارنات مرجعية بشكل مستمر مع البرامج المناظرة فى الجامعات المتقدمة .  وا 

 وق العمل .مراعاة البرامج التعميمية المقدمة الحتياجات س -
 إنشاء مراكز لرعاية المتفوقين وتشجيع المواىب الفكرية فى مختمف التخصصات . -
 تشجيع الطبلب عمى إنتاج البحوث العممية والمشاركة بيا فى مسابقات دولية . -
تنظيم دورات تدريبية متقدمة لمطبلب فى مختمف التخصصات وخصوصا فى المجال  -

 . تصاد المعرفة وىو الجانب األىم فى اقالتكنولوجى 
التى تسيم فى )ب(أعضاء ىيئة التدريس : من أىم مكونات رأس المال البشري فى الجامعات 

واستثمارىم من خبلل ما  أن تولى الجامعات اىتماما بيمويجب إنتاج وتطوير المعرفة ، 
 يمى :

 وضع معايير جديدة الختيار أعضاء ىيئة التدريس تعتمد عمى ما يمتمكوه من قدرات -
 عمى نتائج االختبارات التحصيمية .فى اختيارىم وميارات متميزة وليس فقط االعتماد 

تطوير برامج إعداد وتدريب عضو ىيئة التدريس بما يواكب المستجدات الحديثة فى مجال  -
 .، وتوفير فرص لبلبتعاث الخارجى التدريس والبحث العممى وخدمة المجتمع 

 .وتطبيق المعرفة  إجراء البحوثت الحديثة فى تدريبيم عمى استخدام التقنيا -
تقديم الدعم المادى والمعنوى ألعضاء ىيئة التدريس وتشجيعيم عمى النمو المينى  -

اظ عمى ىذه الكفاءات وعدم وىذا يسيم فى الحفالمستمر واإلنتاج البحثى المتميز 
 .ىجرتيا
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 ت اقتصاد المعرفة .وضع ضوابط لترقية أعضاء ىيئة التدريس تتماشى مع متطمبا -
تعد القيادات الجامعية قمة اليرم اإلدارى وتتطمب مزيد من )ج(القيادات األكاديمية واإلدارية : 

 الجيد الستثمار ىذه الفئة من خبلل ما يمى : 
تنظيم برامج تدريبية تمنحيم ميارات القيادة ، وتمكنيم من عمميات اإلدارة المرتبطة  -

ابة والمتابعة والتقويم واإلبداع واالبتكار ، بما يمبى متطمبات بالتخطيط والتنظيم والرق
 استثمار رأس المال الفكرى فى كل القطاعات .

تشجيعيم عمى استخدام أساليب اإلدارة الحديثة المعتمدة عمى التقنيات الحديثة فى  -
  األفراد عمى استخداميا .االتصاالت اإلدارية وتشجيع كافة 

 األكاديمية واإلدارية .بكل اإلدارات  ومنسوبى الجامعاتدات الجامعية قدرات القياتعزيز  -
 التزاميم بوضع معايير واضحة لتقييم أداء العاممين مع االلتزام بالموضوعية والشفافية . -
 التى تسيم فى التطوير .منحيم مساحة كافية من االستقبلل الذاتى فى اتخاذ القرارات  -
األمثل لمموارد المالية والبشرية لمجامعة بما يسيم فى زيادة تدريبيم عمى االستخدام  -

 . ،  اإلنتاجية وتخفيض نسبة اليدر
)د( اإلداريين والفنيين : قد يعتقد البعض أن ىذه الفئة ال يشمميا عممية تطوير واستثمار 

وىذا اعتقاد ، رأس المال البشرى ، وأنيا غير محسوبة عمى الموارد البشرية لمجامعة 
عناصر األصول الفكرية التى تمتمكيا الجامعة وأحد ألن اإلداريين والفنيين أحد  خطأ

 من خبلل ما يمى : استثمارىا يمكنالتى الجامعية و المنظومة 
تنمية ميارات العاممين والفنيين بالجامعة واستخداميم لمتكنولوجيا تنظيم دورات تدريبية ل -

 المعمومات اإللكترونية لتطوير قدراتيم . فى بيئة العمل واإلفادة من مصادرالحديثة 
تكوين الكفاءات الفنية القادرة عمى التعامل مع المقاييس واألساليب اإلحصائية البلزمة  -

 .وتوافر مؤشرات اقتصاد المعرفة لقياس رأس المال الفكرى 
 عممية . تشجيع األفكار اإلبداعية التى يمتمكيا الفنيين واإلداريين وتحويميا إلى تطبيقات -
 تقديم الدعم المادى والمعنوى لممتميزين من الفنيين واإلداريين . -
 رأس املال اهليكلى أو التيظينى  تطويزاحملور الجاىى :  -2

ويعد القاعدة إن المكون الثانى لرأس المال الفكرى ىو رأس المال الييكمى أو التنظيمى        
 لفكرى ويتطمب تطويره ما يمى : األساسية البلزمة لنجاح استثمار رأس المال ا
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نشر ثقافة داعمة الستثمار رأس المال الفكرى لدى كل العاممين بالجامعة وخصوصا  -
 القيادات األكاديمية وتنمية وعييم بأىمية التحول نحو اقتصاد المعرفة .

 إلدارة واستثمار رأس المال الفكرى .جامعية أو مركز توفير وحدة  -
مف العاممين المتميزين المبدعين ورصد ما لدييم من ميارات إنشاء قاعدة بيانات لمخت -

 اإلبداعية  تضانيا وتشجيعيا واستثمار قدراتيمومواىب واح
 تشكيل ىيكل تنظيمى مرن يسيم فى استثمار رأس المال الفكرى . -
 توفير التشريعات والقوانين والموائح البلزمة لتشجيع استثمار رأس المال الفكرى . -
وتنوع مصادر التمويل المالية البلزمة لتشجيع واستثمار رأس المال الفكرى  توفير الموارد -

 .المستخدمة فى عممية التحول نحو اقتصاد المعرفة 
 توفير بنية تكنولوجية متطورة وقواعد بيانات تشتمل عمى كل األصول الفكرية . -
 وضع استراتيجيات متطورة الستثمار رأس المال الفكرى . -
اقتصاد المعرفة ومقارنتو بالمستويات وتقييم المقاييس البلزمة لقياس توفير المؤشرات و  -

 المحمية واإلقميمية والدولية .  
ضرورة تطوير السياسات الجامعية بما يواكب مستجدات العصر ، وتمبية متطمبات  -

 التحول نحو اقتصاد المعرفة .
 رأس املال العالقاتى  تطويزاحملور الجالح :  -3

ل العبلقاتى محور فى غاية األىمية الستثمار رأس المال الفكرى ، إن تطوير رأس الما 
وأحد مكوناتو األساسية ، وينقسم إلى عبلقات داخمية تتم داخل الجامعة ، وعبلقات خارجية 

 :المال العبلقاتى من خبلل ما يمى محمية أو دولية ويمكن تطوير رأسبين الجامعة ومؤسسات 
كافة العاممين فى الجامعة سواء أكانت رسمية أم غير  تشجيع العبلقات اإليجابية بين -

رسمية وال شك أن لمقيادات األكاديمية واإلدارية دور كبير فى تحسين بيئة العمل بناء 
 عمى القيم االجتماعية واإلدارية التى تسيم فى استثمار رأس المال الفكرى .

 بدرجة عالية من الكفاءةاالىتمام بتشكيل فرق عمل تعاونية إلنجاز الميام المختمفة  -
من خبلل إنشاء مراكز لخدمة تدعيم العبلقات بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المحمى  -

 .المجتمع مثل مراكز االستشارات الطبية واليندسية والبيئية وغيرىا 
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إنشاء إدارة لمحاضنات البحثية وذلك لتشجيع البحث العممى وتطبيق المعرفة من خبلل  -
 سات االقتصادية المختمفة وتسويق المنتجات البحثية .التواصل مع المؤس

 .تقوية العبلقة بين مخرجات الجامعة ومتطمبات سوق العمل والمؤسسات االقتصادية  -
 عقد شراكات مع المؤسسات الوطنية والدولية والجامعات المتقدمة . -
 الفكرى . اإلفادة من النماذج العربية واألجنبية الناجحة فى مجال استثمار رأس المال -
توفير بيئة جامعية تشجع عمى اإلبداع ، وتنمية الوعى بأىمية استثمار رأس المال  -

 الفكرى فى كل القطاعات الجامعية .
توثيق العبلقات مع المؤسسات الدولية وعقد مقارنات مرجعية من أجل تقييم الوضع  -

 الراىن ووضع خطط استراتيجية لمتطوير .
 بمكوناتو المختمفة .ستثمار رأس المال الفكرى ويوضح الشكل التالى محاور ا 

 
 ( 3شكم )

 رأس انًبل انفكزي يحبور استثًبر
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 متطلبات تيفيذ التصور املكرتح .

إنشاء وحدة جامعية ذات طابع خاص إلدارة واستثمار يستمزم التصور المقترح إن تنفيذ      
مستقمة تحت قيادة رئيس الجامعة يعمل بيا فريق عمى أن تكون وحدة رأس المال الفكرى 

، متخصص فى إدارة واستثمار رأس المال الفكرى وكذلك إنشاء وحدات عمى مستوى الكميات 
، ( من قانون تنظيم الجامعات 317استنادا إلى المادة )وتقترح الباحثة إنشاء ىذه الوحدة 

مراكز ووحدات ذات طابع خاص  والتى تنص عمى أنو يجوز بقرار من مجمس الجامعة إنشاء
دارى ومالى مثل مركز الحساب العممى ومراكز الخدمة العامة ومراكز  ليا استقبلل فنى وا 

( عمى أن ىذه المراكز والوحدات تيدف إلى تحقيق 318كما تنص المادة ) ،البحوث وغيرىا 
 (  022،  2116) قانون تنظيم الجامعات ،  األغراض التالية كميا أو بعضيا وىى

معاونة الجامعة فى القيام برسالتيا سواء فى تعميم الطبلب وتدريبيم أو فى مجال  -
 البحوث .

اإلسيام فى تدريب أفراد المجتمع عمى استخدام األساليب العممية والفنية الحديثة ورفع  -
 كفاءتيم اإلنتاجية فى شتى المجاالت .

والييئات العممية عمى الصعيد ، توثيق الروابط الثقافية والعممية مع الجامعات األخرى  -
 العربى والعالمى .

 الواقعية . كبلتث العممية اليادفة إلى حل المشإجراء البحو  -
 وتزويدىا باحتياجاتيا .،  وكمياتيا، المساىمة فى تنفيذ مشروعات الجامعة  -

 ( إلى أنو يتولى إدارة كل وحدة مجمس إدارة يراعى فى تشكيمو300كما تنص المادة )       
أن يكون معبرا عن األىداف التى ترمى الوحدة إلى تحقيقيا ويجوز أن يضم إلى عضويتو 

 ( . 023،  2116. ) قانون تنظيم الجامعات ،  أعضاء من الخارج من ذوى الخبرة الفنية
 وىيكميا التنظيمىاستثمار رأس المال الفكرى وحدة  تحديد رؤية ورسالة وأىداف وفيما يمى

لوحدة استثمار رأس المال ويوضح الشكل التالى التصور المقترح ثة ، كما تقترحو الباح
 الفكرى 
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 ( 4شكم )

 تظىر نىحذح استثًبر رأس انًبل انفكزي

 
 رؤية وحدة استجنار رأس املال الفكزى   (1)

تتطمع المؤسسة لموصول إليو ، المستقبل الذى  تصورإن تحديد الرؤية يكون بمثابة وصف و 
الرؤية ىى" أن تكون نموذجا رائدا محميا وعالميا فى إدارة واستثمار  وتقترح الباحثة أن تكون
 رأس المال الفكرى " .

  



 م0209( 19) -0ج-عدد يناير        ... تصور مقترح الستثمار رأس المال الفكرى

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                            - 48 - 

 رسالة وحدة استجنار رأس املال الفكزى   (2)
بمثابة تحديد لمطرق والوسائل التى تقود إلى تحقيق الرؤية ، وتقترح الرسالة  إن تحديد

دارة واستثمار رأس المال الفكرى إل زمة" توفير كافة البرامج البل  الباحثة أن تكون الرسالة ىى
وتقييميا بشكل مستمر فى ضوءالمقارنات المرجعية عمى المستوى المحمى والعالمى بالجامعة 

   من أجل التحول نحو اقتصاد المعرفة " 
 س املال الفكزى أهداف وحدة استجنار رأ (3)

ويعد تحديد األىداف  األىداف ىى الغايات التى ترغب المؤسسة الوصول إلييا فى المستقبل
التصور المقترح ، وتتمثل أىداف وحدة استثمار رأس المال  بشكل واضح ىو أساس نجاح

 الفكرى فيما يمى :
  وأن قيمتو ال تقل عن الموارد الماديةتنمية الوعى بأىمية استثمار رأس المال الفكرى  -
لقاء الضوء االىتمام بالجانب اإلعبلمى لتوضيح أىمية استثمار رأس المال الفك - رى وا 

 عمى التجارب الناجحة باإلضافة إلى تنظيم المؤتمرات والندوات التى تدعم ىذا الجانب
وضع خطة استراتيجية لتنمية واستثمار رأس المال الفكرى بحيث تخضع لممراجعة  -

 والتطوير المستمر فى ضوء المستجدات التكنولوجية .
ات وقوانين تدعم تنمية واستثمار رأس تطوير السياسات الجامعية بما تحممو من تشريع -

 توفير بيئة داعمة إلنتاج وتطبيق المعرفة .، و المال الفكرى 
 توفير مصادر التمويل البلزمة لدعم وتشجيع استثمار رأس المال الفكرى . -
 توفير قاعدة بيانات حول ما تمتمكو الجامعة من مصادر وأصول فكرية ومعرفية .  -
 رات محمية ودولية لقياس اقتصاد المعرفة .االعتماد عمى مقاييس ومؤش -
 .لممؤسسة الجامعية تتسم بالموضوعية والشفافية توفير منظومة قيمية  -
 اهليكل التيظينى لوحدة استجنار رأس املال الفكزى  (4)

تكون من رئيس الجامعة ، تنظيمى لوحدة رأس المال الفكرى ي البد من توفر ىيكل 
ونائب رئيس الجامعة لمبحث العممى ونائب رئيس ونائب رئيس الجامعة لشئون الطبلب 

الجامعة لخدمة المجتمع ومدير لموحدة وفريق عمل متخصص من أعضاء ىيئة التدريس 
 والفنيين واإلداريين 
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 أقشاو وحدة استجنار رأس املال الفكزى  (5)
وتكون تساعدىا فى تحقيق أىدافيا  يمكن أن يكون لموحدة أقسام تخصصية مساندة 

 ، وتقترح الباحثة أن تشتمل الوحدة عمى األقسام التالية :ة لمدير الوحدة تابعة مباشر 
وتتمخص ميمتو فى تنمية الوعى بأىمية رأس المال الفكرى : الجامعى اإلعبلم قسم  -

ثقافية ، والمؤتمرات الوضرورة التحول نحو اقتصاد المعرفة من خبلل تنظيم الندوات 
ة عبر الموقع الرسمى لمجامعة ومواقع واإلعبلن عن كل أنشطة الوحدالمتخصصة 

، وفتح قنوات اتصال مع وسائل اإلعبلم الرسمية لئلعبلن عن التواصل االجتماعى 
 . األنشطة والبرامج التعميمية والتدريبية الجديدة التى تنظميا الوحدة

قسم تطوير السياسات الجامعية : ويختص بتطوير التشريعات والموائح الخاصة ببرامج  -
ووضع الخطط  االستراتيجية الخاصة باستثمار رأس يب والتمويل والبحث العممى التدر 

تطوير سياسات القبول ، باإلضافة إلى المال الفكرى ومتابعة تنفيذىا وتقييميا 
  واالستقطاب الخاصة بالطبلب وأعضاء ىيئة التدريس .

لبرامج التعميمية اوتطوير البرامج التعميمية والتدريبية : ويقوم باعتماد  تطويرقسم  -
 .والتدريبية المتخصصة المقدمة لمطبلب أو ألعضاء ىيئة التدريس أو لئلداريين 

ويقوم بإعداد قواعد البيانات الخاصة بكل األصول الفكرية قسم تكنولوجيا المعمومات :  -
التى تمتمكيا الجامعة ويوثقيا ، كما يوفر كافة المقاييس والمؤشرات العربية والدولية 

المقارنات المرجعية وتطبيق المؤشرات والمقاييس لتقييم وضع الجامعة ن من إجراء لمتمك
 فى استثمار أصوليا الفكرية .

قسم الحاضنات البحثية : وتسيم فى تقديم الدعم المادى والمعنوى لمباحثين ودعم  -
دى وجعميا فى حيز التنفيذ لتتحول إلى عائد اقتصا، األفكار البحثية المتميزة وتطبيقيا 

 يعود بالنفع عمى الجامعة .
: وييتم بعقد شراكات مع المؤسسات قسم الشراكة المجتمعية والعبلقات الدولية  -

االقتصادية لتسويق المنتجات البحثية ، وتوثيق الروابط الثقافية مع الجامعات العربية 
فى مجال  واألجنبية والمؤسسات الدولية لتحقيق التعاون المشترك وتبادل الخبرات

  . استثمار رأس المال الفكرى والتحول نحو اقتصاد المعرفة
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والشك أن إنشاء وحدة جامعية الستثمار رأس المال الفكرى أصبح ضرورة ممحة ألى جامعة 
، تميز عمى المستوى المحمى والدولىتتطمع إلى تطوير سياساتيا التعميمية والبحثية وتحقيق ال

 تصاد المعرفة . بما يتبلءم مع التحول العالمى نحو اق
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