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الفكري   المال  رأس  تناولت  ي 
الت  الدراسات  مراجعة  من  ي يتضح 

ف  المالية  القيمة  تعظيم  أن 

من   يتحقق  ونورتون  هخاللالمنظمة  بها كابلن  قام  ي 
الت  الدراسات  وتشير  المؤ ،  سات  سعىل 

ي المنظمات 75األمريكية أن رأس المال الفكري يحقق  
  كما   . األمريكية  % من القيمة المتحققة ف 

أن   الدراسات  ارتباط    أظهرت  األعمالبير   مباشر  هناك  الفكري ونجاح  المال  وأشارت .  رأس 

ا ي تحقق رأس 
الت  الرئيسية  األدوات  أحد  التدريب هو  أن  الفكري. واتباع    لمال  الدراسات إىل 

اتيجيات  المنظمات   المال  ل اسي  رأس  ي  ال دارة 
ف  تتمثل  ي 

والت  اتيجيفكري  ،   اكتشافه  ةاسي 

اتيجيات   االسي  هذا   ، عليه  المحافظة  اتيجية  واسي  تنمية،  اتيجية  ي    هي واسي 
ف  تساهم  ي 

 الت 

اكم اار ر استم ي االهتمام برأس المال الفكري وتحقيق الي 
. ية المنظمة ف  ي

 لمعرف 

وخاصةو  لموظفيها   المكثف  بالتدريب  اليوم  عالم  ي 
ف  المؤسسات  المهارات      تهتم  لتنمية 

ي 
ي تساهم ف 

من أن رأس المال الفكري     انطالقا ،  وتنمية رأس المال الفكري  اكتشاف  والقدرات الت 

 المعرفة.  لدارة المكونات األساسية هو أحد 

ي  
ون  نت    لمهارات والمعرفة عي  انقل    هو  التعلم اللكي  ي    لعدد كبير من المتلقير     شبكة االني 

ف 

ي أوقات مختلفة.  
ي التكنولوجيا  و   نفس الوقت أو ف 

إدخال  و أنظمة التعلم ،    و مع التقدم الرسي    ع ف 

للوحية وما إىل  الذكية واألجهزة ا  واستخدام الهواتف    يةإىل المؤسسات التعليم  أجهزة الكمبيوتر 

ونية مثل األقراص الضوئية الكتب تدريجي  بدأ االهتمام باستبدال  ذلك ،   ا بمواد تعليمية إلكي 

المعلو  مخازن  السحابية  أو  التقنية  عي   يمكن  ل  مات  ي 
والت   ، نت  الني  عي   المعرفة  مشاركة 

ي أي وقت. الوصول إليها عىل مدار الساعة ط
ي أي مكان وف 

 وال أيام األسبوع ، ف 

ال  جعل وهناك  ي 
الت  الدوافع  من  نحو عديد  تتجه  المؤسسات  و   ت  بعد   التدريب  التعليم    عن 

ة ات األخير ي الفي 
ورة التدريب المستمر للموظفير  من أجل  ، الدافع األول  بشكل مكثف ف  هو ض 

ي  تعديل مؤهالتهم  
ي تعمل ف 

عالم مضطرب  بما يتناسب مع متطلبات المنظمة المعاضة الت 

باستمرار  بعد  وهذا    ومتغير  التدريب عن  ع  . يتحقق من خالل  للمحافظة  قدرتها  وبالتاىلي  ىل 

ي حاجة إىل تدريب موظفيها 
ي السوق.    تحافظحت    التنافسية فهي ف 

ي دافع  الو   عىل قيمتها ف 
الثان 

ة بنشاطها ،    توجه المنظمات إىل تقليلهو   عىل سبيل المثال تكلفة التكاليف غير المرتبطة مباشر
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كات ، ال سيما عندما يتم إجراء برامج    ي قطاع الرسر
ي أنه أفضل وسيلة ف 

ون  أثبت التعلم اللكي 

ي جميع أنحاء العالم ويكون الموظفون  
كات متعددة الجنسيات للمهنيير  ف  تدريبية من قبل الرسر

ي أماكنهمقادرين عىل اكتساب مهارات مهمة  
ي نفس  ، أو من خالل عقد ندوات ،    وهم ف 

لموظف 

المنظمات المختلفة تحت سقف واحد.   أو  والجامعات تستخدم   المدارس  أيضا  المنظمات 

ي وزاد ا التعليم االلك
ون  ، وحقق التعليم   2020بداية من عام    19-الهتمام به منذ جائحة كوفيدي 

المال  اال رأس  مخرجات  ي كأحد 
ون  التعليمية  ال لكي  العملية  استمرار  ي 

ف  ا  نجاحا كبير فكري 

ي جم
 حاء العالم. ع أنوالتدريبية ف 

ي رأس المال الفكري ساهم ذ   و 
ي ، وعىل اكلما حدث تطور ف 

ون  ي تطوير التعليم اللكي 
لرغم  لك ف 

أهم التعليم  من  فإن  والتدريب  ية  ي 
ون  والت  اللكي  التعليم  الغاء  ي 

يعت  ال  باألنظمة هذا  دريب 

  ، االثالحالية  التسيظل  إىل  تحتاج  مجاالت  هناك  ألن  معا  المباشر نير   والتدريب  ها جو   عليم 

 لوجه. 

ة لرأس المال الفكري وامما سبق يمكن ال هو    نتائجهيعتي  أحد    ي لذقول أن هناك أهمية كبير

ي ظه
ي كانت سببا ف 

ي إدارة األاللالتعليم    ر و المعرفة الت 
ي واالستفادة منه ف 

ون  مر  زمات وهذا األ كي 

الم التعليمية والتدريبية  يتطلب من  المستقبل    ؤسسات  ي 
ي ف 
ون  التعليم االلكي  االستفادة من 

وأعضاء    والمدرسير  لمدربير   ا  تقييمو ختبارات  واال عليمة  تد الووضع أسس ومعايير للموا   وتطويره

من    التدريسهيئة   ي كثير 
ف  دائم  بشكل  به  ف  ومعي  معتمد  تعليم  أسلوب  ألنه حتما سيكون 

 . والتدريبقطاعات وتخصصات التعليم 

 


