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 األثر الفكري للمرأة العربية في تحقيق الريادية المؤسسية للمؤسسات العاملة فيها

 (دراسة تحليلية)

 الباحثان إعداد

      جامعة جرش -مشارك أستاذ  ةالحوا مدثروت دمحم د.

 :الملخص

الواعدة فً التصادٌات الدول الصناعٌة، والنامٌة  الباحثة عن التمدم المحليً  المفاهٌم  الرٌادة منمفهوم  عد ٌ

إذ تسهم المشارٌع الرٌادٌية فيً تريور التنمٌية االتصيادٌة الشياملة،   ليذلن تعتبير الرٌيادة  ,والعالمً عل سواء

لمخياررة والتعاميل ميع ظاهرة ترتبر باابتكار واإلبداع والتجدٌد واكتشاف الفرص الجدٌدة والمبادرة بتبنٌها وا

الظروف الغامضة، والحاجة إلى اانجاز الذي ٌمود إلى خليك الثيروة والنميو،  وهيً  باإلضيافة إليى ذلين تعتبير 

من المحاوات الشاملة التً بٌنت أن للسلون المٌادي فً منظمات األعمال بعداً رٌادٌاً. وأوضح أن الرٌادي هو 

ررة بشيراء البضيا ع أو جيزءاً منهيا بسيعر معيٌن، وبٌعهيا مين اجيل الشخص الذي لدٌه الميدرة عليى اخيذ المخيا

الحصول على الربح، سواء كانت بضا ع جدٌدة، أو لدٌمة . وتعثٌر المرأة التً تمتلن فكر رٌادي مؤسسً مين 

احد السمات المهمة للنجاح المشارٌع والشركات والمنظمات على الصعٌد المحلً والعالمً .لذلن ستحاول هذه 

 .للمؤسسات العاملة فٌها لمال الفكري للمرأة العربٌة للوصول للرٌادٌة راس ة بٌان اثر امتالن الدراس

 

 الكلمات اافتتاحٌة:راس المال الفكري.الرٌادة

 

 abstract :The concept of leadership is one of the most promising concepts in 

the economies of industrial and developing countries, looking for local and 

international progress. Entrepreneurship contributes to the development of 

comprehensive economic development. Therefore, entrepreneurship is a 

phenomenon related to innovation, creativity, renewal, finding new 

opportunities ,adopting them, taking new risks and dealing with mysterious 

factors and the needs for achievement that leads to wealth creation and 

growth. In addition, it is a comprehensive attempt to demonstrate that 

leadership behavior in business organizations has a leading dimension. and it 

has been  explained that the entrepreneur is the person who has the ability to 

take the risk of buying goods or part of them at a certain price, and sell them in 

order to gain profit, whether new goods, or old. The impact of women who 

have entrepreneurial thinking is one of the important characteristics of the 

success of projects, companies and organizations at the local and 

international levels. Therefore, this study will attempt to explain the effect of 

owning a head of intellectual money for Arab women and for them to reach 

Entrepreneurship in the companies they work in   .  

Key Words: Intellectual Capital. Entrepreneurship 
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 مشكلة الدراسة وتساؤاتها:
تييتلخص مشييكلة ا لدراسيية  فييً معرفيية أي األدوار الفكرٌيية  التييً تتبناهييا  المييرأة العربٌيية لكييً تسيياهم فييً      

تحمٌيك التمٌييز الرٌييادي للمؤسسيات العامليية فٌهييا س وكٌفٌية  سييتعمل بممارسييتها الخالبية   فييً تحمٌييك الرٌادٌيية 
مشييكلة الدراسيية بالتسيياؤل التالً:هييل لييذلن تتمحيور .المؤسسيٌة لٌسييت علييى المسييتوي المحليً وإنمييا العييالمً 

 ٌوجد اثر فكري للمرأة العربٌة فً تحمٌك الرٌادٌة المؤسسٌة للمؤسسات العاملة فٌها

 أهمٌة الدراسة :تنمسم أهمٌة الدراسة إلى:

 األهمٌة النظرٌة: من شأن هذه الدراسة أن تمدم توضٌحا عن أهمٌة أثر الرأس المال الفكري للمرأة

،كما أن إعداد دراسة أكادٌمٌة فً هذا المجال من شأنه أن  ، ك الرٌادٌة المؤسسٌة  العربٌة فً تحمٌ

 ٌضٌف للمكتبات العلمٌة رصٌدا آخر ٌغنً األدب النظري.

 األهمٌة التربٌمٌة: ٌؤمل أن تستفٌد الجهات التالٌة من نتا ج هذه الدراسة: المستثمرٌن  الحالٌٌن

لهم عاللة فً المراعات  المختلفة  حٌث تساهم هذه المراعات   والمتولفٌن فً المو سات الرٌادٌة ممن

بشكل مباشر فً عملٌة النمو االتصادي من خالل امتصاص العمالة المحلٌة، كما ٌعمل على دوران 

 عجلة النمو نحو األمام. 

 

:أهداف الدراسة 

ر ٌس ٌتمثيل فيً بٌيان اليدور هنان مجموعة من األهداف تسعى الدراسة الحالٌية إليى تحمٌمهيا، فالهيدف الي     
الرٌادي والفكري للمرأة العربٌة  فً تحمٌك التمٌز المؤسسً الرٌادٌة لٌس فمر عليى المسيتوي المحليً وإنميا 

 العالمً  وٌمكن تصنٌف األهداف بما ٌتالءم مع  هذا التوجه الفكري الرٌادي ، وكما مبٌن: 

العربٌيية  ميين لبييل اإلدارة العلٌييا وأبعادهييا فييً  تشييخٌص مييدي إدران الييدور الرٌييادي الفكييري للمييرأة  -1
 .المؤسسات الحكومٌة و الخاصة

التعرف على تأثٌر بُعدي  الفكري والرٌادي للمرأة العربٌة وفٌميا إذا كيان لهيا دور  للوصيول للرٌادٌية  -2
 المؤسسٌة
ٌوجد اثر فكري ا الدراسة تتمثل بما ٌلً: ةمشكلة الدراسة، فإن فرضٌ لبناء على تساؤ فرضٌات الدراسة:

 للمرأة العربٌة فً تحمٌك الرٌادٌة المؤسسٌة للمؤسسات العاملة فٌها

 منهج الدراسة :

لموضوع  Analytical Descriptive Approachاعتمدت الدراسة على المنهج الوصفً التحلٌلً 

واهر اجتماعٌة الدراسة، وهذا المنهج معمول به فً كثٌر من البحوث والدراسات ، خاصة تلن التً تتناول ظ

، حٌث تم اإلرالع على عدد من البحوث والدراسات المنشورة فً الدورٌات والمجالت العلمٌة المتخصصة ، 

وكذلن المنشورة على شبكة اانترنت ، باإلضافة إلى اإلرالع على  الجهود الدولٌة والعربٌة للمواجهة هذه 

 الدراسة ،الظاهرة ، وأخضعت للتحلٌل والمنالشة بما ٌخدم أهداف 

 مصرلحات الدراسة:

رأس المال الفكري: ٌعرف رأس المال الفكري بأنه مجموعة المهارات المتوفرة فً الشركة التً تتمتع 

بمعرفة واسعة تجعلها لادرة على جعل الشركة عالمٌة من خالل ااستجابة لمترلبات الزبا ن والفرص التً 

 (.Ulrich, 1998تتٌحها التكنولوجٌا )
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الرٌادة:أن الرٌادة ظاهرة ترتبر باابتكار واإلبداع والتجدٌد واكتشاف الفرص الجدٌدة والمبادرة بتبنٌها 

والمخاررة والتعامل مع الظروف الغامضة، والحاجة إلى اانجاز الذي ٌمود إلى خلك الثروة والنمو، مثل 

 (45:2009إضافة خدمات وتحسٌنات جدٌدة للمنتج،)مبارن،

 ابمة:الدراسات الس

(، بعنوان: العاللية بيٌن رأس الميال الفكيري وأداء اابتكيار فيً جامعية تشيرٌن. هيدفت 2016دراسة المرهج )

اابتكييار فيً جامعيية تشيرٌن، حٌييث اسييتخدم  وأداءالتعيرف علييى العاللية بييٌن رأس المييال الفكيري  إلييىالدراسية 

الهٌ ية التعلٌمٌية فيً  أعضياء( مين 360الباحث المنهج الكمً مين خيالل اسيتخدام اسيتبانة تيم توزٌعهيا عليى )

معنوٌية بيٌن رأس الميال الفكيري وأداء اابتكيار، كيذلن  رردٌهوجود عاللة  إلىالجامعة، ولد توصلت الدراسة 

 أٌضياالنتيا ج  أظهيرتمكونيات رأس الميال الفكيري ميع بعضيها اليبع ، كميا معنوٌية بيٌن  رردٌهوجود عاللة 

اابتكيار، ووجيود عاللية معنوٌية ضيعٌفة ليرأس الميال  أداءامتالن جامعة تشرٌن لرأس مال بشيري ليادر عليى 

عليى الدراسية بضيرورة العميل  أوصيتاابتكار، ولد  وأداء ألعال مًالهٌكلً، وعاللة معنوٌة لوٌة لرأس المال 

الهٌ ية التعلٌمٌية  ألعضاءاابتكار  أداءمٌة المهارات والمعارف المتوافرة واكتساب المزٌد منها بهدف تعزٌز تن

 فً الجامعة(. 

 (، بعنوان: "العناصر والمكونات األساسٌة لرأس المال الفكري: دراسة تحلٌلٌة"2015دراسة )أبو سوٌرح، 

هدفت الدراسة إلى دراسة وتحلٌل وتنسٌك وفهم وتحدٌد عناصر رأس المال الفكري والتعرف علٌها نظرا 

ألهمٌته من أجل الوصول إلى إرار أو نموذج ممترح، ٌسترٌع تحدٌد وتمسٌم وتوضٌح عناصر رأس المال 

الفكري عند الحاجة،  الفكري وذلن لتمكٌن أصحاب العاللة من لٌاس أو تروٌر أو تمٌٌم لعناصر رأس المال

من خالل جمع ودراسة كل ما هو متاح  أاستنتاجًحٌث اعتمد الباحث فً هذه الدراسة على المنهج التحلٌلً 

من أدبٌات الموضوع لبناء اإلرار النظري العام الممترح ومفاهٌمه ونظرٌاته لتوضٌح مكونات وعناصر رأس 

ن، وكان من أهم نتا ج هذه الدراسة أن هنان شبه اتفاق المال الفكري وبناء توصٌات موضوعٌة بناء على ذل

بٌن معظم الباحثٌن على مكونات رأس المال الفكري والتً تنحصر فً رأس المال البشري والهٌكلً 

والعاللاتً مع وجود بع  الفرولات فً محتوي المكونات وهذا األمر ٌعكس مدي ااهتمام العلمً والنضج 

المال الفكري واألهم من ذلن لٌام الباحث ببناء نموذج لعناصر رأس المال رأس  إلٌهالبحثً الذي وصل 

الفكري على مستوي المؤسسات الحكومٌة وشركات األعمال، حٌث أوصت هذه الدراسة على أن هذا النموذج 

والذي ٌشتمل على أكثر مكونات رأس المال الفكري لهو أكثر تكرارا واتفالا بٌن الباحثٌن والذي ٌمكن 

تماد علٌه لتحدٌد مكونات وعناصر رأس المال الفكري وبالتالً إمكانٌة لٌاسه وإدارته وتروٌره عند ااع

 الحاجة.

الفكر ااستراتٌجً وانعكاساته على نجاح ( بعنوان  2009دراسة)الدوري، زكرٌا وصالح، أحمد علً،   

 منظمات األعمال/تشخٌص أنمار المرأة العرالٌة الرٌادٌة 

الدراسة من خالل تفحص الفكر ااستراتٌجً واختٌار أهمٌته النسبٌة فً النجاح الكلً لمنظمات انرلمت هذه 

اإلعمال، وكذلن اهتمام هذه الدراسة بتمدٌم نموذج فً البٌ ة العرالٌة على مستوي بلد محدد ومحافظة محددة 

سة على توضٌح المرتكزات (امرأة من منارك متفرلة من  بغداد  وعملت الدرا300)بغداد(. وشملت الدراسة)

وكان أهم نتا ج الفكرٌة الرٌادٌة، مفهوما وفكرا"وإرارا"، مع تشخٌص األنمار الرٌادٌة للمرأة العرالٌة 



4 
 

أن مفهوم الرٌادة ظهر فً بداٌة المرن العشرٌن وانتشر استخدامه بشكل سرٌع لتحمٌك السبك الدراسة هو 

فاعل فً التصادٌات الدول المتمدمة والل فً الدول النامٌة،وان فً اإلعمال، وأثبتت الدراسة أن للرٌادة دور 

هنان عاللة لوٌة بٌن الرٌادة للمرأة العرالٌة والخصا ص الشخصٌة لها . إما أهم  التوصٌات فكان ضرورة 

أبداء أهمٌة وأولوٌة للفكر ااستراتٌجً، وأن ممارسته ا تمتصر على نوع جنس محدد، للمرأة العرالٌة دور 

 ل فً تنمٌة وتروٌر منظمات األعمال الرٌادٌة وٌجب تشجٌعها ودعمهافاع

 Approach Intellectual Capital to Modern(، بعنوان"Survilait et al, 2015دراسة )

Management through the Perspective of a Company’s Value Added هدفت "

من خالل رأس المال الفكري حٌث كانت وما زالت الدراسة إلى خلك نموذج لتحلٌل لٌمة لشركة المضافة 

مسألة إٌجاد المٌمة فً المؤسسات الصغٌرة والمتوسرة ذات أهمٌة ومحرا للتركٌز حٌث أن البٌ ة المتغٌرة 

لها تأثٌر كبٌر على الشركات فً جمٌع أنحاء العالم وحالٌا لم ٌعد إنتاج المٌمة المضافة معتمدا فمر على 

عدي ذلن إلى األصول الغٌر مادٌة وا ٌكفً أن ٌتم إدارة الموارد الداخلٌة لتكون ذات األصول المادٌة بل ت

كفاءة عالٌة أو أن  تنتج لٌمة مضافة كبٌرة فلمد أصبحت المعرفة والمعلومات أداة مهمة فً إدارة البٌ ات 

ر ملموسة وبالكاد األجنبٌة وعنصراً أساسٌاً فً أي شركة حٌث أن عناصر نظام رأس المال الفكري تكون غٌ

ٌمكن لٌاسها فً لٌمة الشركة المضافة ولذلن وفً أعماب استعرا  األدب من ناحٌة إنتاج المٌمة واإلدارة، 

 الترح الباحث نموذجا إلنتاج المٌمة من خالل وسٌر، والذي لدم ثالثة عناصر ر ٌسٌة إلٌجاد المٌمة المضافة.

 Intellectual Capital and Relational"بعنوان  ،(Leaniz& Bosque, 2014)دراسة 

Capital: the Role of Sustainability in Developing Corporate Reputation" 

هدفت الدراسة إلى تسلٌر الضوء على الدور الر ٌسً الذي تلعبه ااستدامة للشركات على سمعة الشركة 

لعال مً ولام الباحث بتحلٌل أثر ااستدامة فً نفسها باعتبارها واحدة من المكونات الر ٌسٌة لرأس المال ا

خذ الباحث فً عٌن ااعتبار األبعاد االتصادٌة أالعناصر التً تنروي على رأس المال الفكري ولد 

وااجتماعٌة والبٌ ٌة استدامة الشركات من أجل تحمٌك هدفه كما لام الباحث بتروٌر نموذج  المعادلة 

مستهلن  400اختبار الدراسة باستخدام بٌانات تم جمعها من عٌنة مكونة من  الهٌكلٌة اختبار الفرضٌة وتم

إسبانً وٌظهر نموذج المعادلة الهٌكلٌة أن ااستدامة تلعب دورا حٌوٌا كما فً تشكٌل سمعة الشركة ورأس 

تأثٌر إٌجابً  المال العال مً. وتشٌر النتا ج إلى أن المجاات االتصادٌة وااجتماعٌة والبٌ ٌة لالستدامة لها

مباشر على سمعة الشركة باإلضافة إلى ذلن، وتظهر الدراسة أن ااستدامة االتصادٌة تعتبر البعد األكثر 

 أهمٌة لتعزٌز سمعة الشركة.

 :الممدمة

إن الشركات والمؤسسات الرٌادٌة  الناجحية هيً اليتيً تبيدع باسيتمرار، معتميدة عليى تمنٌيات جدٌيدة ومهيارات 

ا تعتمد على موجودات مادٌة ملموسة مثل المنشيتت والمكيا ن، وصيارت المٌمية ومعارف مستخدمٌه ا، أكثر ممي

ٌمكن أن تتولد عن موجودات غٌر ملموسة ا تنعكس دا ماً فً البٌانات المالٌة، وتٌمنت الشيركات مين أن هيذه 

خمة فيً كيلي مين رأس جزء ا ٌتجزأ من التٌمن التام من أداء الشركات.وٌتمٌز التصاد المعرفة باستثمارات ضي

المال البشري وتمنٌة المعلومات.  وفً نظام اإلفصاح السا د، ا ٌحصل المستثمر العادي على صورة صيحٌحة 

عن المٌمة الحمٌمٌة للشركة، فنظامها الجذري وتشخٌصها على المدي الروٌل غٌر مر ٌٌن، وفً الواليع، كلميا 

هيا الدفترٌية. إن تمٌيٌم رأس الميال الفكيري ٌمكين أن ٌسياعد زاد استثمار الشركة فً المسيتمبل، كلميا لليت لٌمت

الشركة على أن تكون أكثر كفاءة وربحٌة وأكثر تنافسيٌة، فبتشيخٌص رأس الميال ولٌاسيه ٌصيبح المسيؤولون 
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التنفٌييذٌون أكثيير اسييتعداداً للرفييع ميين  كفيياءة شييركاتهم ومؤسسيياتهم الرٌادٌيية وتعتبيير المييرأة إحييدي  العنصيير 

ها خصوصٌة خاصة إلنجياح مؤسسياتها الرٌادٌية العاملية فٌهيا والتيً ٌالشين لهيا  ليدرة فكرٌية  الفكرٌة والتً ل

فييً وذليين   ميين حٌييث مسيياعدة الشييركة والمؤسسيية العامليية فٌهييا  علييى تحمٌييك أهييدافها.مع العمييل الجيياد علييى 

المؤسسية المساهمة فيً  رفعية  لٌمية المشيروع  او المؤسسية ألغيرا  الممارنيات األفضيل وتحدٌيد األهيداف 

روٌلة األجل .مع توسٌع ذاكرة المؤسسة العاملة فٌها  من خيالل تشيخٌص الميوارد األساسيٌة وتحاشيً تكيرار 

 اابتكار للوصول للرٌادٌة المحلٌة والعالمٌة .

 األدب النظري للدراسة

 مفهوم رأس المال الفكري:

بيدأ ااهتميام بيه  و بشيكل خياص ٌعتبر هذا الموضوع حدٌثاً نسبٌاً فً الفكير اإلداري والمحاسيبً حٌيث 

فيً فتيرة التسيعٌنات . و المتتبيع للكتياب والبياحثٌن فيً هيذا المجيال سيوف ٌجيد أن نتا جيه غٌير مكتملية وغٌير 

ييا أدي بالنتٌجية إلييى عيدم وجييود اتفيياق  متبليورة وإنيمييا هيً فييً مرحليية التريور والبنيياء وااستكشياف. وهييذا ممي

 واضح حول مفهومه.

عرفة   بأنه لدرة متفردة تتفيوق بهيا المنظميات والشيركات (Hamel &Prahalad, 1994)لذلن نجد ان  

بمختلف مجااتها على منافسٌها، وٌتحمك ذلن من خالل تكامل مهارات مختلفة للشركات والمنظمات تسهم فيً 

زٌييييادة المٌميييية الممدميييية لجمٌييييع المسييييتثمرٌن وهييييً مصييييدر ميييين مصييييادر المٌييييزة التنافسييييٌة. وبالممابييييل 

بأنه صفة للمٌادٌٌن التحوٌلٌٌن، وتتجسد ليدرتهم عليى تحوٌيل التمنٌية مين البحيث  (Webster,1995)ٌعرفه

 إلى التصنٌع بنجاح عاٍل ٌسهم فً بناء المنظمات والشركات فً عالم المنافسة لمدة روٌلة من الزمن.

فمد عرفه بأنيه ليدرات متمٌيزة ٌتمتيع بهيا عيدد محيدود مين األفيراد العياملٌن  (Youndt et, al, 1996)أما 

بالشركات والمنظمات تمكنهم من تمدٌم إسهامات متمٌزة فكرٌاً تمكين المنظميات والشيركات مين زٌيادة إنتاجهيا 

 وتحمٌك مستوٌات عالٌة ممارنةً بالشركات والمنظمات المماثلة لها.

عرفه بأنه المعرفة اليتً ٌمكن توظٌفها، أي بمعنيى أن المعرفية ا تصيبح ، فمد (Stewart, 1997, p2)أما 

 رأس مال إاي إذا تم العثور علٌها وتوظٌفها بحٌث ٌمكن استخدامها لصالح الشركات أو المنظمات.

وبالممابل ٌنظر البع   إلى رأس المال الفكري على أنيه المعرفة اليتً ٌمكن أن ٌسيتغلها المشيروع فيً 

ارات المفٌدة لها، حٌث ٌجمع هذا المصرلح بٌن الفكر والذكاء )الميوة العملٌية( البشيرٌة ميع المفهيوم صنع المر

االتصادي لرأس المال والذي ٌمكن استثماره فً إنتاج المزٌد من السلع والخدمات، وبيذلن ٌشيمل رأس الميال 

والخيدمات. ليذلن ٌيري الباحثيان  إن الفكري المهارات والمعارف اليتً رورتها الشركة حول كٌفٌة تمدٌم السيلع 

المستخدمٌن من األفراد أو مجموعة المسيتخدمٌن واليذٌن ٌمتلكيون خصيا ص المعرفية اليتيً  ٌعتبيرون عنصير 

حاسم استمرار نجاح الشركات أو المؤسسة الرٌادٌية ، بمعنيى آخير إن رأس الميال الفكيري هيو المعرفية اليتيً 

ه مين ميال اسيتخدامها فيً اتخياذ الميرارات ألغيرا  مفٌيدة للشيركة، ٌمكن أن ٌستغلها البع  مع ما ٌتوافر ل

ألني هذا المصرلح ٌجمع ما بٌن فكرة الذكاء مع المفهوم االتصادي لرأس المال الذي ٌمكن استغالله للحصيول 

علييى الفا ييدة اليتييً ٌمكيين أن تجنييى عيين ررٌييك ااسييتمرار فييً إنتيياج المزٌييد ميين السييلع والخدمات.بييذلن ابييد 

سات الرٌادٌة إن تمتلن عنصر المرأة بجانب العنصر الرجيالً إلنجياح إعمالهيا الرٌادٌية  عليى المسيتوي للمؤس

 المحلً والعالمً .وهذا ٌرانً الباحثان ٌكون عن ررٌك امتالن كادر فكري نسا ً لدٌة المدر على :

 المعرفة التنظٌمٌة وكذلن صناعة المعرفة داخل المؤسسة العاملٌن فٌها . (1

 على تربٌك المهارات فً أصعب الحاات لحل المشاكل المستعصٌة .المدرة  (2

 المعرفة المكتسبة من خالل التدرٌب والخبرة. (3

 المعرفة فً كٌفٌة إدارة األعمال داخل المؤسسة العاملٌن فٌها. (4

 المعرفة  الفكرٌة بالٌة العمل المستخدمة لتجنب المتزق. (5

 صول علٌها وتوظٌفها لخدمة مؤسساتهم .المعرفة فً كٌفٌة إٌجاد المعلومات وكٌفٌة الح (6

 أهمٌة رأس المال الفكري:
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سوف ٌجد الباحثون فً مجال المٌزة التنافسٌة أن هنان شٌ اً ليٌس وحٌيداً بيل عيامال هاميا مين عواميل أخيري   

ٌعرً المنظمة والمؤسسة  المدرة على ااستمرارٌة فً امتالن الميدرة التنافسيٌة، ليذلن ٌتوجيب عليٌهم معرفية 

 فٌة الحصول على هذا الشًء الوحٌد )أا وهو المعرفة(  .كٌ

والمعرفيية لهييا دور ر ييٌس بوصييفها مصييدراً أساسييٌاً للمٌييزة التنافسييٌة، لييذلن ٌجييب علييى المنظمييات امتالكهييا 

ومعرفيية كٌفٌيية إدارتهييا ومييا ٌنييتج عيين ذليين هييو مييا ٌعييرف )بييرأس المييال الفكييري(، وٌجييب علييى المنظميية 

تالن وإدارة ولٌاس رأس المال الفكري لذلن هنان مكاتب إحصا ٌة تسترٌع تزوٌيد والمؤسسات معرفة كٌفٌة ام

المنظمات والمؤسسات  باستراتٌجٌات جدٌدة لإلدارات فيً المنظميات  والمؤسسيات لمٌياس وإدارة رأس الميال 

ها الفكييري و تحدٌيييد المعيياٌٌر األساسيييٌة فييً إبيييراز الكفيياءات الفكرٌييية.حٌث توجييد هنيييان أنظميية ٌيييتمي افتراضييي

واستخدامها فً المنظمات وبتكرار منتظم ٌساعدها على الرفع من كفاءة استخدام رأس المال الفكري لها، وتم 

ا حمك للشركات الحصول على المٌزة التنافسٌة فً 30استخدام هذه األنظمة فً أكثر من ) ( شركة أوروبٌة ممي

 ,Kate and Stellesun)ألنظمييةاسيتخدام رأس المييال الفكيري. وكييان  ميين نتيا ج اسييتخدام مثيل هييذه ا

2004,P3):. 

 التعلم من الحاات اليتً تمتلن فٌها حاات تنافسٌة متمٌزة لالفادة منها فً إرار عمل الشركات. (1

 التعرف على أهم العوامل التنافسٌة وجمٌع المعاٌٌر ذات الصلة لالفادة منها فً أي نشار تجاري ممكن. (2

عوامل والمعاٌٌر التنافسٌة مع المٌام بتحدٌد كٌفٌة تدلٌك تلن المعاٌٌر التعرف على األرر المتواجدة ألهم ال (3
وخاصيية مييا ٌتعلييك منهييا بالكفيياءات األساسييٌة لييرأس المييال الفكييري والييذي ٌمثييل أهييم المصييادر الر ٌسيية 

 للتنافسٌة المستدامة للشركات.

ل علييى مميياٌٌس عنييد اسييتخدام هييذه اليينظم وبشييكل منييتظم وبررٌميية منتظميية ومتكييررة سييوف ٌييتمي الحصييو (4
الميوازٌن الكفيوءة للمنافسية والتيً تسيترٌع مين خاللهيا الشيركات تموٌيل مٌزانٌاتهيا العمومٌية وذلين عيين 

 ررٌك رفع كفاءة استخدام رأس المال الفكري لها.

اختٌار منهجٌة منظمة وبررٌمة منتظمة لتمٌٌم المعلومات المتعلمة بكٌفٌة رفع كفاءة استخدام رأس الميال  (5
 الفكري.

 اد وتحدٌد المجاات الر ٌسة لكٌفٌة لٌاس كفاءة رأس المال الفكري.إٌج (6

فييً تييدرٌب العدٌييد فييً زٌييادة معييرفتهم بييأهم العوامييل التنافسييٌة للشييركات مييع تعلييٌمهم أفضييل   اإلسييهام (7
 المعارف والتمنٌات اإلدارٌة المستخدمة فً ذلن.

األصييول غٌيير الملموسيية )رأس المييال تمييدٌم لغيية مشييتركة لمييدٌري الشييركات عنييد لٌييامهم بالتعامييل مييع  (8
 الفكري(.

 لٌاس موثولٌة المعلومات ذات الصلة بشأن رأس المال الفكري. (9

 تسهٌل المعرفة بما ٌتعلك برأس المال الفكري وأهمٌته بالنسبة لمدٌري الشركات. (10

لفكيري ٌتمثيل فً ظل هذه األهمٌة الكبٌيرة ليرأس الميال الفكيري،  فيإن رأس الميال اكما ٌري الباحثان على أنه 

فً المدرة العملٌة لدي ف ة معٌنة)المرأة( من الموارد البشيرٌة ممثلية فيً الكفياءات الميادرة عليى تولٌيد األفكيار 

ق وااسيتراتٌجً لةنظمية واألنشييرة والعملٌيات وااسيتراتٌجٌات بميا ٌضيمن للمنظميية  المتعلمية بيالتروٌر الخيالو

 امتالن مٌزة تنافسٌة مستدامة، 

فييً ترييوٌر الكفيياءة المعرفٌيية للمييرأة  (Pfeffer, 1997)وبييري الباحثييان أنيية ٌمكيين ااسييتفادة ميين نمييوذج  

العربٌة العاملة فً المؤسسات  والذي ٌعتبر  إن العنصر الفكري أهم ما هو موجود داخل الشركة عليى اعتبيار 

ي ذلن إلى أداء التصادي ممٌيز مترتيب أنه كلما ازدادت فاعلٌة اإلدارة للعنصر الفكري للمرأة  فً المؤسسة أد

 أساسا على وجود مٌزة تنافسٌة تعتمد على رأس المال الفكري، وكل ما هو موضح فً الشكل التالً: 

 للمؤسساترأس المال الفكري  ألهمٌة  Pfefferنموذج (1شكل رلم )



7 
 

 . p4:( Pfeffer, 1997:)المصدر 

العدٌد من الفوا د التً ٌمكن أن تجنٌها من خالل حٌث تسترٌع المؤسسات والشركات الرٌادٌة إن تحمك  

 ااهتمام برأس المال الفكري وتروٌر الفكر والمهارة للمرأة العاملة فٌها  ، وذلن ألنه ٌمود إلى ما ٌلً: 

 زٌادة المدرة اإلبداعٌة للمرأة . -

 إعرا ها المدرة على إبهار وجذب العمالء وتعزٌز وا هم.  -

 أرشاد المؤسسة  للمنتجات الجدٌدة أو المترورة، وتملٌل الفترة بٌن كل ابتكار والذي ٌلٌه. -

 .بٌان اإللٌة خف  التكالٌف وإمكانٌة البٌع بأسعار تنافسٌة -

 مكونات راس المال الفكري:  

 إن إليى  Ahmad (2011)ليد أشيار  حٌيث ليرأس الميال الفكيري،  ظهرت العدٌد من الدراسات وجود نمياذج

شكل رليم        ، كما هو مبٌن فً الشكل التالً:(Edvinsson)مكونات رأس المال الفكري من وجهة نظر 

 ،(Edvinsson)( مكونات رأس المال الفكري من وجهة نظر 2)
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(Ahmad , 2011. p. 105):المصدر 

األمرٌكٌية للتيدرٌب والتريوٌر، ليد وضيعت تصينٌفًا لمٌياس رأس الميال الفكيري ولكن نجد أن الجمعٌية  

 (:2003صالح،  و ألمفرجًعبر مكوناته وهً أربعة مكونات أساسٌة هً: )

 رأس المال البشري: والتً ٌتكون من المعارف والمهارات وكفاءة العاملٌن فً المنظمة. .1

منتجيات جدٌيدة،  إنتياج، اإلبداعوهً لدرة المنظمة على  أجزاء: وٌتكون من ثالثة اإلبداعًرأس المال  .2

 تمدٌم خدمات جدٌدة,

وهً عملٌات المنظمة، تمنٌات المنظمية، منتجيات جدٌيدة،  أجزاء أربعةرأس مال العملٌات: وٌتألف من  .3

 تمدٌم خدمات جدٌدة. 

العاللات ميع الزبيا ن وتلبٌية  رأس مال الزبا ن: وٌعبر عن لٌمة عاللة المنظمة مع الزبا ن وٌتكون من .4

 حاجات الزبون، فاعلٌة التسوٌك، ودعم الزبون. 

 :ASTDالتالً ٌوضح المكونات األساسٌة لرأس المال الفكري كما ورد عند جمعٌة  الشكلو

 ASTDالمكونات األساسٌة لرأس المال الفكري لجمعٌة  (3شكل رلم )
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 (.  92, ص2003,  و صالح،ألمفرجً )المصدر:

وٌري الباحثان إن المؤسسة الرٌادٌة إذا أرادت استخدام عنصر المهارة الفكرٌة للمرأة العاملية فٌهيا   

فأنهييا تسييترٌع اسييتخدام النمييوذج األمرٌكييً ألنيية ٌجمييع مييابٌن البشييرٌة والعملٌيية واإلبداعٌيية الرامٌيية للوصييول 

 للرٌادٌة المحلٌة والعالمٌة  . 

كييري واهمٌتيية ودور المييرأة فٌييه نييأتً أان للمعرفيية ميياهو الممصييود بعييد التعييرف عليية مفهييوم راس المييال الف

 برٌادٌة وماهً إبعادها ودور المرأة فٌها .

 الرٌادٌة بمفهومها الفكري:

إذ  الباحثية عين الرٌادٌية العالمٌية  تعد الرٌادة مين الحميول الواعيدة فيً التصيادٌات اليدول الصيناعٌة، والنامٌية

( أن الرٌييادة 45:2009ر التنمٌيية االتصييادٌة الشيياملة، فمييد بييٌن )مبييارن،تسييهم المشييارٌع الرٌادٌيية فييً ترييو

ظاهرة ترتبر باابتكار واإلبداع والتجدٌد واكتشاف الفرص الجدٌدة والمبادرة بتبنٌها والمخياررة والتعاميل ميع 

ٌنات الظروف الغامضة، والحاجة إلى اانجاز اليذي ٌميود إليى خليك الثيروة والنميو، مثيل إضيافة خيدمات وتحسي

(، وهييً مشييتمة ميين كلمييات entreجدٌييدة للمنييتج,   و ظهييرت كلميية الرٌييادي فييً اللغيية الفرنسييٌة ألول مييرة )

ٌأخيذ مولعيا ميابٌن الميورد  الحمٌميً ، وذلين أن الرٌيادي(Between-Taker)وتأخيذ(  -فرنسٌة تعنيً )بيٌن

مين مسيتوي أدنيى إليى مسيتوي المدرة على اخذ المخاررة والعمل عليى تحوٌيل الميوارد  لدٌة  والزبون. وكذلن

 .فً سبٌل الوصول للرٌادٌة العالمٌة  أعلى من اإلنتاجٌة

رحيييالت استكشيييافٌة أو ٌميييودون الحميييالت   وأُرليييك لفيييظ الرٌيييادي عليييى أول ييين اليييذٌن ٌنضيييمونوأٌضيييا       

 Histrich et)العسكرٌة، أو ٌدٌرون المشيارٌع الكبٌيرة كبنياء الحصيون والميالع والجسيور، وكيذلن أوضيح 

al.,2005:10) أن الرٌادي هو الشخص الذي لدٌه المدرة عليى اابتكيار واإلبيداع وتبنيً المخياررة فيً تميدٌم

(، أن الرٌيادي هيو المبيادر فيً تبنيً األفكيار 2009:498و أشار )الشٌخ وآخرون, منتجات وخدمات جدٌدة . 

والرؤٌية الواضيحة والميدرة الجدٌدة، وهو من سيعى إليى اكتشياف الفيرص وتعظٌمهيا، وٌمتلين روح المخياررة 

 على التخرٌر والتعامل مع الظروف الغامضة من أجل إضافة لٌمة أو تروٌر منتجات لتحمٌك الربح والنمو .

، سمات المرأة  الرٌادي : ٌعتمد النجاح الرٌادي على نحو كبٌر على ربٌعة شخصٌته وسماته المرأة السلوكٌة

أن الرٌادي متمٌزا لما ٌتسم به مين سيمات خاصية، مثيل الرغبية  (169:2007وكما ٌري )العامري والغالبً،

 &Bolton)فيييييً تأسيييييٌس مملكتيييييه الخاصييييية، والرغبييييية فيييييً النجييييياح، واإلبيييييداع والتجدٌيييييد، أميييييا 

Thompson.,2000:170)  عليييى الزبيييون، فميييد حيييدد سيييمات الرٌيييادي بيييالرموح فيييً العميييل، والتركٌيييز

أن ميين سييمات الرٌييادٌٌن : اابتكييار  (Hitt et al., 2002:112)ووردت عيين  واإلصييرار رغييم الفشييل، 

والمدرة على المخاررة والتوجه نحيو التغٌٌير  والوصيول إليى المٌيزة التنافسيٌة مين خيالل التنيافس، والرٌيادي 

ٌختلييف عيين انخييرٌن فييً معرفيية األولوٌييات والوضييع التييوازنً للعملٌييات ذات الربحٌيية خييالل تمٌٌمييه للفييرص 
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مخياررة مين خيالل تملٌيل التحيدٌات والمواجهية بالسيوق مين خيالل تحسيٌن مولعيه المستمبلٌة، وتحدٌد لٌمة ال

التنافسً بتروٌر تكنولوجٌا لمنتجاته من أجيل تعظيٌم الخصيا ص والمزاٌيا والخيدمات واليذي ٌوليد لناعية ليدي 

 الزبا ن بوجود اختالف لهذه المنتجات عن غٌرها من المنافسٌن.

والمرلوبيية ميين المييرأة   والسييمات الشخصييٌة التييً ٌحملهييا الرٌييادي وٌييري الباحثييان إن الممارسييات السييلوكٌة 

 هً التً تدعم وتساعد على نمو مشروعه والمؤسسة على الصعٌد المحلً والعالمً. العربٌة 

 دور المرأة فً  رٌادٌة األعمال : تتجسد دور المرأة العربٌة فً رٌادٌة اإلعمال برأي الباحثان فً انتٌة 

 .مترورة محلٌا وعالمٌا   إنشاء أسواق جدٌدة .أ 

 . على المستوي المحلً والعالمً  الرٌادٌة  اكتشاف مصادر جدٌدة للمواد لتحسٌن أعمالهم .ب 

كيون ليدٌهم اابتكيار والثمية فيً  رٌادٌية  متريورة  تحرٌن الموارد الرأسمالٌة من خالل خليك خيدمات جدٌيدة .ج 

 . للرٌادٌة العالمٌة  النفس التً تمكنهم من التخرً بهذه الخروات

تمدٌم تكنولوجٌا جدٌدة، صناعات ومنتجات جدٌدة بعٌدا عن كونهم مبتكيرٌن وأخيذهم المخياررة بمسيؤولٌة،  .د 

فيرواد األعميال ٌحسينون اسيتغالل الفيرص إلنشياء األعميال الجدٌيدة وتحوٌلهيا إليى مكاسيب، فهيم ٌمييدمون 

 أشٌاء جدٌدة، ومختلفة بع  الشًء. 

 لمثل هذه الفرص مضاعفات وتأثٌرات تسرع فً نمو االتصاد ككل.خلك فرص عمل جدٌدة،  .ه 

 أبعاد الرٌادٌة:وتتضمن ما ٌلً:

: وهً الميدرة عليى إٌجياد الفيرص أو تمٌزهيا عنيد المٌيام (Proactiveness)المبادأة أو ااستبالٌة 1-

بررح المنتجات فً السوق، وتكون ااستجابة للتغٌرات ولٌس كردة فعل لةحداث، وٌكيون ذلين مين خيالل 

سييلون  إنو (Dale&Mayer,2000:119)الحصييول علييى المعلومييات عيين الوضييع الحييالً والسييابك 

 المبادأة ٌرتبر بـ :

 السوق التً ا تكون على عاللة مع العملٌات الحالٌة .اغتنام الفرص فً  .أ 

 تمدٌم منتجات جدٌدة ونادرة مختلفة عن بمٌة المنافسٌن . .ب 

 التخرٌر ااستراتٌجً فً العملٌات التً تكون فً مرحلة اانحدار خالل مدة عملٌات المنتج  .ج 

كثير مين ظيروف البٌ ية ، هيً الميدرة عليى أخيذ مخياررة عالٌية أ (Caruang&Albert)والمبيادأة بمنظيور 

 المحٌرة بالمنظمات، وتتضمن ثالثة عناصر أساسٌة :

 ألرار مالحمة أو عدم مالحمة المنافسٌن باإلبداع .  .أ 

 المفاضلة بٌن المحاوات الحمٌمٌة فً النمو واإلبداع والتروٌر . .ب 

 محاولة التعاون مع المنافسٌن من أجل احتوا هم. .ج 

 
تبنً المخاررة المحسوبة: ٌعد تبنً المخاررة من المؤشرات المالزمة لذوي التفكٌير ااسيتراتٌجً الرٌيادي 2-

للمييرأة ، ألن تبنييً المخيياررة ٌسييهم فييً تحمٌييك عا ييد أعلييى، وانتهيياز الفييرص، وتكييوٌن تشييكٌلة أوسييع ميين 

ٌزٌد لدرتيه عليى التعاميل  الخٌارات. من خصا ص صانع اإلستراتٌجٌة هً الرغبة فً تحمل المخارر، ان ذلن

 إلى أن تبنً المخاررة ٌتناول األتً:  (Patrick et al, 2002:8)مع لضاٌا متعددة. ولد أشار 

 .أثبت أن الرٌادٌٌن ٌدرسون الوضع بشكل عام أكثر من غٌرهم   .أ 

بيؤ بتمٌيز ، ولكين ٌيتم التنغٌيرا لرٌيادٌٌنأن الرٌادٌٌن ا ٌتجهيون إليى األعميال بأخيذ جيزء مين المخياررة مثيل   .ب 

 وضع األعمال أكثر اٌجابٌة  .

إلى العناصر التً تسهم فً تشكٌل مهارات تبنً المخياررة،  (Charles&Robyn,2000:2)ولد أشار    

 والتً تتمثل بااتً:

 الرؤٌة ااٌجابٌة لةشٌاء، وهو أن الرٌادي ٌتمتع بالتمٌز، بحٌث ٌصبح لدٌه الرؤٌة المستمبلٌة ااٌجابٌة . -أ 

أكثيير تبيصييراً وذو نظييرة ثالبيية لييدعم تنفٌييذ األعمييال وبحٌييث تنملييه الرؤٌيية ااٌجابٌيية نحييو المسييار الرٌييادي  -ب 

 الرٌادي.

 أن ٌكون للرٌادي ولت لرؤٌة وتمٌٌم األهداف ٌومٌا .  -ج 

 العمل على تمٌٌم األعمال بعد انجاز كل مهمة، وعلى العكس فً حالة عدم اانجاز. -د 
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 ألسوأ الحاات فً األعمال مثالً عدم الوصول إلى األهداف المرلوبة.لبول المخاررة والالتأكد. التحضٌر  -ه 

      

اابتكار:  اتخذ معظيم البياحثون التعرٌيف اليذي ٌركيز أميا عليى العملٌية اإلبداعٌية، أو العملٌية اابتكارٌية، أو 3-

تج، صينعة، بأنيه أٌجياد مني (,Woodman)على عملٌة ااشتران فً األفعيال اابتكارٌية، فميد عيرف اابتكيار 

فكرة، ررٌمة أو عملٌة ذو لٌمة وفا دة من لبل العاملٌن، أن اابتكار هو ذلن المحتوي فً إٌجاد منيتج مختليف 

 عن المنافسٌن، وٌكون من البدا ل المفضلة للزبا ن. 

المؤسسية  أن تسيتعمل مواردهيا لتميدٌم منتجيات واإلبداع :  وهيً العملٌية التيً ٌمكين مين خاللهيا للمنظمية 4-

أنيه تبنيً  فميد أكيد (Daft,2003:357)جدٌدة، أو استخدام عملٌيات إلشيباع حاجيات ورغبيات الزبيا ن. وأميا 

فكرة جدٌدة، أو سلون جدٌد  لمنظمة أو سولها، وعيدو المنظمية التيً تميدم منيتج جدٌيد بأنهيا مبدعية. وأشيارت 

بداع من خيالل التركٌيز عليى العملٌية اإلبداعٌية، وعليى النياتج اإلبيداعً، وكيذلن ( إلى اإل43: 1990)الدلٌمً،

التركٌييز علييى السييمات الشخصييٌة، واانفتيياح علييى الخبييرة الداخلٌيية والخارجٌيية والمييدرة علييى تفهييم  المشيياكل. 

أثٌر أن ااستثمار فً اإلبداع ٌتجاوز حدود الحسابات المادٌة لما له من ت (Liang&Lin,2008:62)وٌري 

 فً تحمٌك المٌزة التنافسٌة.

( نوعٌن لإلبداع هما: أبداع المنتج ٌتضيمن تميدٌم منيتج جدٌيد، تحسيٌن 89:2007العامري والغالبً،وحدد)   

منتج موجود   )المنتج الحالً(، وإبداع العملٌة، وتتضيمن اسيتخدام عملٌية جدٌيدة أو تحسيٌن عملٌية موجيودة 

 )العملٌة الحالٌة(.

إلى أهمٌة عميل وذهنٌية الرٌيادي كسيلون أبيداعً فيً عملٌية  (Hitt et al.,2005:64)مع  وٌتفك الباحثان 

الذهنٌيية الرٌادٌيية ضييرورٌة ميين أجييل لٌييام المييدراء، بمحاوليية تحدٌييد خلييك المٌميية وكٌفٌيية اسييتخدامها ولييد عييدي 

سيواق الجدٌيدة، الفرص الرٌادٌة التً تسترٌع المنظمة تعميبها مين خيالل تريوٌر السيلع والخيدمات الجدٌيدة واأل

وتعد عامالً مهماً فيً دعيم عملٌية تكاميل أفكيار تصيمٌم المنيتج الجدٌيد، واالتيزام بتنفٌيذها فيً النهاٌية، وتعميل 

المٌييادة والمييٌم المشييتركة علييى دعييم التكامييل والرؤٌيية لغيير  تحمٌييك اإلبييداع، وتتمثييل النتٌجيية  بخلييك المٌميية 

 الجدٌدة، وجعلها لابلة للتسوٌك والتمٌيز التجاري.  للزبا ن وألصحاب األسهم من خالل تروٌر المنتجات

وٌييري الباحثييان أن باسييتراعة المؤسسييٌة  الرٌادٌيية  المحافظيية علييى لييدراتها التنافسييٌة ميين خييالل اابتكييار 

 واإلبداع لكادرها النسا ً  والذي ٌؤدي إلى: 

 ٌحمك نجاح  للمؤسسة فً التنافس على المستوي العالمً. .أ 

 التنافس للمؤسسة.ٌعزز إستراتٌجٌة  .ب 

ٌتنمل المؤسسة ذات المدرات على اإلبداع إلى موالف جدٌدة بااستمرار من خالل تحمٌمه مٌزات تنافسٌة  .ج 

 لها.

 وٌمترح الباحثان نموذجا للدور الفكرٌة والربا دبة للمرأة العربٌة :

 وٌعتمد على الخروات التالٌة:

 

بداٌة ٌجب تعرٌف  مصرلح الرٌادة وهيً  تعتبير مين المحياوات الشياملة التيً بٌنيت أن للسيلون المٌيادي فيً  

مؤسسييات األعمييال بعييداً رٌادٌيياً. وأن الرٌييادي هييو الشييخص الييذي لدٌييه المييدرة علييى اخييذ المخيياررة  بإشييكالها 

ل الحصول على الربح، سيواء كانيت المختلفة  سواء بشراء البضا ع أو جزءاً منها بسعر معٌن، وبٌعها من اج

 بضا ع جدٌدة، أو لدٌمة .

 

 

الخروة األولى:ضرورة وجود لٌادة إستراتٌجٌة للمرأة الرٌادٌة  حٌث إن  لدرة المرأة الرٌادٌة تعتمد على فهم 

العناصر األساسٌة فً التفكٌر ااستراتٌجً الخالق، وفهم عملٌة التخرٌر الخالق وتربٌماتها فضال عن فهم 

 لخرة اإلستراتٌجٌة وتدوٌنها.ا

 وهذا ٌعتمد على  وجود :
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المبادأة : وهً المدرة على أخذ مخاررة عالٌة أكثير مين ظيروف البٌ ية المحٌرية بالمؤسسيات ، وتتضيمن  -1 

 ثالثة عناصر أساسٌة :

 ألرار مالحمة أو عدم مالحمة المنافسٌن باإلبداع .  .د 

 واإلبداع والتروٌر .المفاضلة بٌن المحاوات الحمٌمٌة فً النمو  .ه 

 محاولة التعاون مع المنافسٌن من أجل احتوا هم. .و 

تبنً المخاررة :وتعتبر من المؤشرات المالزمة لذوي التفكٌر ااستراتٌجً، ألن تبنً المخاررة ٌسيهم فيً  -2

ول تحمٌك عا د أعلى، وانتهاز الفرص، وتكوٌن تشكٌلة أوسع من الخٌارات.  حٌث ٌتجسد تبنً المخياررة ٌتنيا

 األتً:

 .أثبت أن الرٌادٌٌن ٌدرسون الوضع بشكل عام أكثر من غٌرهم    .ج 

أن الرٌادٌٌن ا ٌتجهون إلى األعمال بأخذ جزء من المخياررة مثيل غٌيرا لرٌيادٌٌن، ولكين ٌيتم التنبيؤ بتمٌيز   .د 

 وضع األعمال أكثر اٌجابٌة  .

عملٌة ذو لٌمة وفا دة من لبل العاملٌن، وأن اابتكار: فٌشٌر بأنه أٌجاد منتج، صنعة، فكرة، ررٌمة أو   -3

 اابتكار هو ذلن المحتوي فً إٌجاد منتج مختلف عن المنافسٌن، وٌكون من البدا ل المفضلة للزبا ن.

وهييً العملٌيية التييً ٌمكيين ميين خاللهييا للمؤسسيية أن تسييتعمل مواردهييا لتمييدٌم منتجييات جدٌييدة، أو اإلبييداع  :4

أن ااستثمار فً اإلبداع ٌتجاوز حيدود الحسيابات المادٌية و رغبات الزبا ن. استخدام عملٌات إلشباع حاجات و

 لما له من تأثٌر فً تحمٌك المٌزة التنافسٌة.

 للمرأة العربٌة: استراتٌجًالخروة الثانٌة :التفكٌر  

ليى المنافسيٌن ٌعتمد التفكٌر ااستراتٌجً  للمرأة الرٌادٌة على اابتكار وتمدٌم األفكار الجدٌيدة التيً ٌصيعب عو

تملٌيدها إا بكلفية عالٌية أو بعيد ميدة روٌلية، إذ ٌعتميد التفكٌير ااسيتراتٌجً عليى رؤٌية الموليف اليذي تواجهيه 

المؤسسة، وضرورة توفٌر المدرات والمهارات الضرورٌة لمٌام الفيرد بفحيص وتحلٌيل عناصير البٌ ية، وتميدٌم 

 ااستراتٌجً إن تكون لدٌة :وذلن ابد  لمن ٌمتلن التفكٌر .التنبؤات المستمبلٌة 

الرؤٌة اإلستراتٌجٌة بوصفها أفكاراً توفر األسيس التيً ٌجيب المحافظية علٌهيا والمسيتمبل اليذي تسيعى إلٌيه -1

 الرؤٌة ,وبهذا المعنى الرؤٌة المثالٌة تستند على ركٌزتٌن أساسٌتٌن، هما 

 وهً الصورة الثابتة والدا مة للمؤسسة والتً تتوجه نحوا لسوق والتكنولوجٌا..  :اإلٌدلوجٌه -

وهييو ميا ترمييح المؤسسيية للحصييول علٌيه فييً المسييتمبل المرغيوب بييه، والييذي ٌترلييب   :التصيور المسييتمبلً -

لميا توازناً مع لٌم الحاضر والتركٌيز عليى المسيتمبل، كونيه ٌتيألف مين األهيداف اإلسيتراتٌجٌة والوصيف الحيً 

 ستكون علٌه األمور.

 :التفكٌر النظامً -2

وهو التفكٌير ااسيتراتٌجً  ٌعميل عليى التحيول مين رؤٌية المؤسسية  بوصيفها مؤسسية مجيزأة مؤلفية مين     

أجزاء منفصلة تتنافس من اجل الموارد إلى رؤٌة ٌمكن التعامل معها بوصفها منظومة شاملة، تلن التً تيدمج 

 هذا بدوره ٌحاول إٌجاد التكامل بٌن هذه العاللات فً شكل نظام منرمًكل جزء فً عاللة مع الكل. و

 الخروة الرابعة:الشخصٌة المٌادٌة المؤثرة للمرأة : 

الشخصٌة  المٌادٌة هً  مجموعة  من خصا ص ومٌول تحدد أفكارا لما د وشعوره، وتصرفاته وبما ٌتفيك ميع 

 المترلبات ااجتماعٌة والبٌولوجٌة.

 المرأة العربٌة إن تكون لها الشخصٌة المٌادٌة  والتً تتضمن:لذتن ابد من 

 نموذج محدد لسمات لابلة للمٌاس داخلٌا ً وخارجٌا ً .   -
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 مظهر خارجً وسلون، أو مثٌر خارجً ولٌم . -

 إدران داخلً للنفس كموة المؤسسة دا مة .  -

  وابد من توفر إبعاد رٌادٌة لهذه الشخصٌة والتً تتجسد بتوفر:
 العملً:البعد  -

لدرة المرأة على التفكٌر واستخدام لواها العملٌة، فً تحلٌل وتفسٌرها للظواهر والمشاكل التً تواجههيا        

 خالل حٌاتها، 

 ااستمرار العارفً :  -

وهً ليدرة الميرأة  أن تكيون مرم نيا وغٌير للمية ومتيواتراً غٌير مرم نية ولليك غٌير سيعٌد، وهيو  ٌعتبير       

 ً والحالة المزاجٌة، وا عاللة لهذا البعد بالبعد العملً .الجانب اانفعال

 

 الخروة الخامسة:الذهنٌة الرٌادٌة للمرأة:

الذهنٌية إن أهمٌة عمل وذهنٌية الرٌيادي كسيلون أبيداعً فيً عملٌية خليك المٌمية وكٌفٌية اسيتخدامها وليد عيدي  

الرٌادٌة ضرورٌة من أجل لٌيام ا الميرأة المٌادٌية، بمحاولية تحدٌيد الفيرص الرٌادٌية والتيً تسيترٌع مؤسسيتها 

تعميبها من خالل تروٌر السلع والخدمات الجدٌدة واألسواق الجدٌدة، وتعيد عيامالً مهمياً فيً دعيم عملٌية تكاميل 

نهاٌة، وتعميل المٌيادة والميٌم المشيتركة عليى دعيم التكاميل أفكار تصمٌم المنتج الجدٌد، واالتزام بتنفٌذها فً ال

 والرؤٌة لغر  تحمٌك اإلبداع، 

 

الخروة السادسة:اإلبداع الفكري للمرأة العربٌة : والذي  ٌؤدي إلى اابتكار واابيداع  عين ررٌيك خليك فيرص 

دورة حٌيياة المؤسسيية جدٌييدة ومٌييزة تنافسييٌة للمؤسسيية وإنتيياج الثييروات الييوفٌرة لهييا ممييا ٌييؤدي إلييى انتعييا  

 وتجدٌدها.

 

 

الخروة السابعة:الوصول لنتا ج التمٌيز الرٌادٌية للميرأة العربٌية واليذي ٌيؤدي إليى الميدرة التنافسيٌة للمؤسسية 

والتركٌييز علييى الزبييون واسييتخدام تمنٌييات مترييورة وأسييالٌب وخييدمات رٌادٌيية مسييتخدمة فييً المؤسسيية وهييذا 

 اإلبداع للمؤسسة العاملة فٌهابنهاٌة ٌؤدي إلى تشكٌل المٌمة من 

 

 

 والشكل التالً ٌوضح هذا النموذج:  
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بأنه تغٌر جذري ٌأتً من ثورة فً التفكٌير والمنريك العيالمً للمرأة العربٌة  الخالصة: ٌوصف الدور الرٌادي 
والعملً ألي  مؤسسة رٌادٌة مهما كانت ، وهذا  ٌمود إلى تبنً لواعيد جدٌيدة لجيذب الميرأة الرٌادٌية والبحيث 
عيين اإللٌيية  تفاعلهييا داخييل المؤسسيية  ممييا ٌييدفع   المؤسسييات إن تنظيير لييدور المييرأة  بصييورة فكرٌيية وعملٌيية 

ٌدفعها ذلن إلى  تبنً أفكارها الرٌادٌية فيً إٌجياد نمياذج األعميال الجدٌيدة أو األسيواق الجدٌيدة، أو مترورة ،و 
إعادة تشكٌل األسواق الحالٌة وفك منظورها الفكري الرٌيادي ،و التيً تحميك فيً نهاٌية المٌمية العالٌية للزبيون 

ٌة تمودهييا إلحييداث تغٌييرات والمؤسسيية. لييذلن أصييبحت إدارة المؤسسييات المتمٌييزة تبحييث لهييا عيين إسييتراتٌج
دٌنامٌكٌة  من خالل المدرات اإلدراكٌة وااستٌعابٌة   والفكرٌة للمرأة العربٌة ذات المهارات العالٌة والكفاءات 

التأكٌييد علييى األدوار الممٌييزة، التييً تعييد مفتاحييا"ٌمود   المؤسسيية إلييى شييارع األمييان واإلبييداع. و ابييد ميين 
عربٌيية   واسييٌما الييدور الرٌييادي ميين خييالل رفييع مسييتوي المهييارات والمييدرات  اإلسييتراتٌجٌة لمٌييادة المييرأة ال

اإلبداعٌة  لها فً معالجتها للمشاكل التنموٌة الخاصة بالمؤسسة  عن ررق ااهتمام بمدراتها العملٌة المتمٌيزة  
السيوق   وبما تمتلكه من رأس مال فكري لٌسهم بشكل فاعل فيً تحمٌيك اإلبيداع والتنياص الفيرص الجدٌيدة فيً

 المحلً والعالمً ، وٌمكن تحمٌك ذلن من خالل انلٌات انتٌة:

 أ.تنمٌة المدرات والمابلٌات لإلدارة العلٌا   باعتبارها الرالة البشرٌة الخاللة.

 انزٌادي نهًزأة انعزبٍت  انفكزي انذور

 

 رأس انًال انفكزي

 االبتكار

 اإلبذاع

 يُتج جذٌذ رٌادي

أسىاق جذٌذة 

 ويتطىرة

 انزٌادة وانتفىق

استًزار انًؤسست 

 وبقائها

 َجاح انًؤسست

انقٍادة 

 اإلستزاتٍجٍت

 انًبادأة-
تبًُ -

انًخاطزة 

 انًحسىبت
 االبتكار-
 اإلبذاع-
 

انتفكٍز 

 االستزاتٍجً

 

 الرؤٌة -
 اإلستراتٌجٌة

 التفكٌر -

 النظامً

انشخصٍت 

 انقٍادٌت

 البعد-
 العملً

 

ااستمرار -
 العارفً

 

 

انزٌادي  زَتائج انتًٍ

 نهًزأة 
 

انقذرة  -

 انتُافسٍت

انتزكٍز عهى -

 انزبىٌ

استخذاو تقٍُاث -

 يتطىرة

وخذياث  أسانٍب-

 جذٌذة
 

انذهٍُت انزٌادٌت 

 نهًزأة 

فزٌك تطىٌز 

انًُتج / انخذيت 

 وصفٍا  

 
تسهٍم عًهٍت 

 اإلبذاع يٍ خالل 

   انزٌادٌت انقٍادة-

 انقٍى انًشتزكت-
 

 انًؤسست  اإلبذاع داخمتشكٍم انقًٍت يٍ 
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 ب.توسٌع وتشجٌع لاعدة اإلبداع واابتكار.

أة العربٌية فيً تحمٌيك الرٌادٌية ا ٌوجد اثر فكري للمر. وهذا ٌؤدي بالتالً إلى رف  الفرضٌة  الدراسة بأنة  
 المؤسسٌة للمؤسسات العاملة فٌها

بل على عكس ٌوجد هنان ٌوجد اثر فكري للمرأة العربٌة فً تحمٌك الرٌادٌة المؤسسٌة للمؤسسيات العاملية    
 فٌها.

مع ضرورة التأكٌد عليى  صيفة الدٌمومية للميرأة العربٌية العاملية فيً المؤسسيات المختلفية   مين حٌيث التمٌيز 
والرٌادٌيية بييأداء إعمالهييا  ،   وٌسييتلزم  ذليين إدارة المؤسسييات البحييث عيين  التنيياغم واانسييجام والتييرابر بييٌن 

المييؤثرة الخاصيية بهييا ، وبمييا  ٌمكيين ممييدرات التفكٌيير ااسييتراتٌجً للمييرأة ، والشخصييٌة المٌادٌيية الفكرٌيية  
المؤسسات من ااستفادة منها فً تحمٌك  إبداعات خاللة وتمدٌم لٌمة مثٌرة للزبون ، وبالتيالً تحمٌيك التمٌيز 

 والرٌادٌة على المستوي المحلً والعالمً.  
  
 

 

 المراجع والمصادر:

 المراجع العربٌة:

  (,ًالفكر2009الدوري, زكرٌا وصالح, أحمد عل",)  ااستراتٌجً وانعكاساته على نجاح منظمات
 ااردن. -, دار الٌازوري للن  والتوزٌع, عماناإلعمال

 ( ،أنمار المٌادة 1990الدلٌمً، رارق احمد " ،)السيا دة فيً الميدارس اابتدا ٌية وعاللتهيا  اإلدارٌية

التربوٌة منشورة،  كلٌة ابين رشيد، جامعية  اإلدارةالمعلمٌن عن عملهم" رسالة ماجستٌر فً  برضى

 بغداد. 

 ( ،  صياحبات 2009الشٌخ، فؤاد نجٌيب وٌحٌيى، ملحيم والعكالٌيل، وجيدان ،" )الرٌادٌيات  اإلعميال

 . 4، العدد 5، المجلد اإلعمال إدارةفً ااردن : سمات وخصا ص"، المجلة ااردنٌة فً 

  ،(،" راس المال المعرفً : المٌزة التنافسٌة 2007، راهر محسن، )ألغالبًالعامري، صالح مهدي
الجدٌدة لمنظمات ااعمار فً ظل االتصاد الرلمً" المؤتمر الدولً العلمً الثامن، جامعة الزٌتون 

 عمان –

 ًالمحافظة علٌه،  وأسالٌبالفكري ررق لٌاسه  المال (، رأس2003صالح ) وأحمد ، عادل ،ألمفرج

 . اإلدارٌةالماهرة المنظمة العربٌة للتنمٌة 

 ( .العناصر والمكونات األساسٌة لرأس الميال الفكيري، دراسية تحلٌلٌية. كلٌية 2015سوٌرج، اٌمن .)

 .371-337، ص1، عدد23الجامعة اإلسالمٌة للدراسات االتصادٌة واإلدارٌة، مجلد 

 ( ، الرٌادة فً 2009مبارن، مجدي عو"،)1والنماذج والميداخل العلمٌية"، ر/ المفاهٌم، اإلعمال ،

 عالم الكتب الحدٌثة للنشر والتوزٌع ،عمان

 ( .تأثٌر رأس المال الفكري على 2016مرهج، ماهر .)اابتكار فً الجامعيات السيورٌة )دراسية  أداء

 مٌدانٌة فً جامعة تشرٌن(. رسالة ماجستٌر غٌر منشورة، جامعة تشرٌن. سورٌا.

:األجنبٌةالمراجع   

 Ahmad, saaribin, Mushraf, abbas Mezeal, (2011), The Relationship 

between Intellectual capital and Business Performance: An 



16 
 

empirical study in Iraqi industry", International Conference on 

Management &Artificial Intelligence IPEDR, vol6, p. 105. 

 Bolton, B.And Thompson ,J,(2000),"Entrepreneurs : Talent-

Temperament-Technigne,Butter Worth" Heinemann. 

 

 Charles , Kirk.Clarke,Robyn D.,(2000),"Assuming The Risks" .  

 Http://2004/04/20. Search.Epent.Com/Direct.Asp.Html.638344,Cited 

 Daft , Richard L.,(2003), '' Management '' /Ed ,/ Vanderbilt 

University , Thomson , South –Western. 

 Dale.G.Meyer,(2000),"Entre Preneurship Asstrategy ," Sage 

Publications, Inc,V.K. 

 Duffy, M. N., (2004), Corporate Governance and Client 

Investing, Journal of Accountancy, January,vol.1,p5. 

 Histrich , Robert & Michael, Peters , (2005),"Entrepreneurship", 

Sixth Edition.Mc Graw-Hill Hinger Edition  

 Hitt,Miechael A., Ire land,R.Duane,&Hoskisson,Robert 

E.,"(2005),Strategic Management : Competitiveness 

&Globalization Concepts",Australia.Thomson  

 Hitt,M.Ireland,R,Comp,S.&Sexton ,D,(2002),"Strategic 

Entrepreneur Ship Creting" Anew Executive,19(1). 

 Kate, G., and Stellesun, E.,(2004), The Importance of Intellectual 

Capital and ILS effects on performance Measurement 

systems:www.ssrn.com. 

 Leaniz, Patricia Martínez García de & Bosque, Ignacio Rodríguez 

del (2014). Intellectual Capital and Relational Capital: The Role of 

Sustainability in Developing Corporate Reputation. Intangible 

Capital, Vol. 9, No. 1, p. 262-280 

 Liang,Chiung&Lin Ying-Li,(2008),"Which IC Is Important? Alif-

Cycle perspective", Journal Of Intellectual Capital,Vol.9,No.1. 

 Patrick M. Kreiser And Louis D. Marino And Kmart Weaver,(2002) 

,"Assessing The Psychometric Properties Of The Entre Preneurial 

Orientation Scale" : Amulti-CountryAnalysis.  

Www.Ebscoht.Com.Cited (25/08/(2004) 

 Pfeffer , Jeffrey., (1997) , Human Resources: The case of the 

missing Department , Forbers: 1 – 4.  

http://0.0.7.212/04/20


17 
 

 Prahalad, C.K & Hamel, G. (1994). Stratege as a Field of Study: 

why Search For a new Paradigm. Strategic Management Journal, 

vol.15. 

 Stewart, T. A., (1997), Intellectual Capital the new wealth of 

Organization, New York, Doubleday Currency. 

 SurvilaitĖ; ŠiŪnienĖ & ShatreviCh, 2015 "Approach Intellectual 

Capital to Modern Management through the Perspective of a 

Company’s Value Added" International Review of Business 

Research PapersVol.3 No.2. 

 Ulrich, D. (1998). Intellectual Capital Equals Competence X 

Commitment. Sloan Management Review, Vol. 39, No. 2. 

 Webstar, A.C. (1995). Transformational Leader Ship Through 

Intellectual Capital Three Case Studies Of Elementary School 

Principals. PH.D., University of Colorado. 

 Youndt،M.A.,Snell, S.A.,Dean,J.W.,and Lepak,D.P.,(1996)Human 

Resource Management Manufacturing and Firm Performance, 

Academy of Management Journal،vol.39، August,p839. 

 

 

 

 

 

View publication stats

https://www.researchgate.net/publication/337858847

