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ي،  ي الوقت الحالي والمستقبل هو العنرص البشر
 
ي تواجه المنظمات ف

 نه ل من أهم القضايا الت 

المنظمة من تحقيق أهدافها،  وبالتالي مهما تمتلك  ساعد مصدر الطاقة الساسي الذي ي

ي  
 
ي هو عصب المنظمة،  ويتضح من قراءة رسيعة ف المنظمات من إمكانيات يظل العنرص البشر

اتيجية المحيط الزرق  والذي  هو عبارة عن دراسة تم القيام بها عىل المنظمات كت اب است 

ي  ة،  تبير  أن النجاح الرئيسي هو العنرص البشر ي المائة سنة الختر
 
ي حققت نجاح واستمرت ف

الت 

، لن نجاح هذه المنظمات اعتمد عىل  البحث عن الفكار اإلبداعية وعدم االعتماد عىل الطرق 

ي ال
 
ي مناطق عدم التأكد ، ويقصد بها العمل ف

 
تقليدية، اعتمد النجاح عىل التفكتر  والعمل ف

مناطق جديدة ، من خالل ابتكار منتجات وخدمات جديدة لم تكن موجودة من قبل بدال من 

ي النهاية العائد المتحقق يكون 
 
ي السوق، وف

 
ي تعمل ف

سة مع المنظمات الت  المنافسة الشر

ر بالمنظمة ، بل ربما ضعيف ال يتناسب  ي النهاية قد يؤدي بالرص 
 
مع التكاليف  بل أن المر ف

ي حير  التفكتر  خارج 
 
ي خروجها من السوق نتيجة عدم قدرتها عىل المواجه، ف

 
يكون سببا ف

ي حقيقة المر هذا ليست 
 
الصندوق وبعيدا عن منافسة االخرين هو الوسيلة الفضل، ف

ي نفس الوقت ل
 
يس بالموضع الصعب، المحرك الرئيسي الذي يحسن هذه بالموضوع السهل وف

ي تمكنه من  إضافة قيمة 
ي الذي يمتلك المهارات والقدرات  الت  القضية هو العنرص البشر

ء جديد  ابتكار للمنظمة غما من خالل  ي
ء تقوم لسر ي

م يكن موجود من قبل او االستغناء عن سر
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ي هداعي لها به المنظمة وال يحقق قيمة، او تخفيض تكاليف ال  و المحور ، وبالتالي العنرص البشر

ي من شانها تحس
ي المنظمة والقادر عىل إضافة القيمة المعرفية  الت 

 
معة  سير  الساسي ف

   المنظمة. 

ي تتصدر تصنيف المنظمات الناجحة، نجدها 
ي المنظمات الحديثة والمشهورة اآلن  والت 

 
وف

ي المقام الول عىل رأس المال الفكري 
 
أكتر من اعتمادها عىل المواد الخام ، من هذه تعتمد ف

كات الناجحة ، يرجع نجاحها  ها من الشر كات عىل سبيل المثال آبل، ميكروسوفت، وغتر الشر

ي نفس الوقت تحاول 
 
ية ذات كفاءة عالية، وف ي توظيف عنارص بشر

 
الساسي عىل  كفاءتها ف

ي نفس الوقبشت  الطرق المحافظة عىل هذه العنارص من خالل تنميتها وت
 
ت لديها طويرها، وف

اتيجيات  تعمل بشكل مستمر عىل  اكتشاف المواهب والحصول عليها لضمان االستمرارية  است 

ي توافر رأس المال الفكري الذي يحقق للمنظمة أهدافها. 
 
 ف

 

 


