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Summary

. In focus of the major transformations in the
global economy from the transition from the
primitive economies to the knowledge-based
economy. In the process of globalization, big
competition in the markets and the changes in
roles

and

practices,

organizations

to

it

adapt

is

imperative

immediately

for
and

effectively with these transformations in order to
stay in the circle of competition and presence in
the business environment and activities for the
purpose of achieving the development and growth
of their people and this is the core and the focus of
the activity of human resources management in
each organization.

The mission of this paper is to highlight the role
of human resources management in initiating the
activities of the integration of organizations in the
transition to knowledge economy and the care of
its requirements in the organization and the
provision of a set of laws, procedures and
mechanisms for the transition towards knowledgebased economy applications in all business and in
various

environmental

development objectives.
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هتدف هذه الورقة البحثية إىل حماولة فهم
أساليب دراسة تنمية إدارة املوارد البشرية
يف سياق اقتصادايت املعرفة ابعتبار هذه
األخرية قد ال تستقيم أو ال تؤيت مثارها
دون حتليل دور احلكومات و كيف ميكن
هلا أن تؤدي دورا فعاال يف االقتصاد املبين
 واعتمادا على األمهية، على املعرفة
.اإلسرتاتيجية للمعرفة ورأس املال البشري
و عليه ينبغي يف هذا اجملال توضيح أمهية
تدريب املوارد البشرية ميداان كعامل مهم
 ومن املشكالت,لسياسة احلكومات
احلرجة اليت يواجهها أصحاب العمل و
العاملون على حد سواء من خالل
الفجوة القائمة بني التعليم املدرسي و
اجلامعي من جهة و بني املتطلبات
الفعلية ملكان العمل من جهة أخرى و
لذلك أصبحت كل حكومة تتحمل
مسؤولية صياغة سياسة وطنية للموارد
البشرية لتشجيع القطاع االقتصادي و
دعمه من خالل عدة جماالت حيوية
أبرزها بناء قاعدة لرأس املال البشري و
املعرفة و احملافظة عليهما ابإلضافة إىل
تشجيع اإلبداع واالبتكار يف القطاع
جملة مرافئ للدراسات السياسية والقانونية
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اخلاص وأخريا إقامة البنية التحتية
للمؤسسات الالزمة للعمالة واألعمال
وغريها من العناصر املتفاعلة يف سوق
العمل احلديثة  ،و دعم هذه البنية
التحتية.
كلمات مفتاحية
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The paper includes an applied study. to study and
analyze the applications of the knowledge
resources

human

the

within

economy

management through which the elements of the
applied study can remove some confusion about
the shortcomings that surrounded some aspects

إقتصاد

that needed a broader detail in the theoretical
study and were not able to answer it To achieve

املعرفة،التنافسية ،اإلستشراف.
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*مرسل املقال:حفيان عبد الوهاب

مقدمة:
لقد دخل اقتصاد الثورة التقنية مرحلة متقدمة من النضج ويشهد العامل اآلن االقتصاد املبين على املعرفة(االقتصاد
اجلديد) يف الوقت الذي يركز فيه اقتصاد املعلومات على معاجلة البياانت و التقنيات و سرعة االتصال  ،فإن االقتصاد املبين
على املعرفة يركز على قيمة القدرات و املزااي الفكرية لدى الفرد  ،وينظر إىل اإلنسان بوصفه منتجا للمعرفة وهي مورد تعتربه
الشركات والدول على حد سواء مصدر للقوة و التميز ،و هذا االنتقال يف الرتكيز جيعل البشر حجر األساس يف االقتصاد،
وجيعل العامل أمام مسؤولية تزويد نفسه ابملعارف الالزمة  ،وعلى املنظمات اثنيا مسؤولية التنظيم و االستفادة من رأس املال
الفكري لدى اإلنسان  ،وعلى احلكومات أخريا مسؤولية توفري البنية األساسية املطلوبة و صياغة سياسات التعليم و العمل و
األسواق والبين االجتماعية اليت تعزز املعرفة بوصفها مصدرا للثروة القومية لضمان حتقيق الوظيفة االجتماعية للمعرفة واإلبداع.
وتعترب املعرفة يف ظل هذا االقتصاد اجلديد إضافة إىل االفراد املعرفيون مفهومني أساسيني  ،فاملعرفة موردا رئيسيا
ابلنسبة للبلدان و مصدرا من مصادر الثروة و ميزة تنافسية هلا  ،وقد توصف املعرفة أبهنا معلومات تراكمية أو إمجالية أو
خمتصرة  ،و عندما تصاغ يف شكل جمموعات من املبادئ أو القوانني فإهنا تفضي إىل إجياد قاعدة معرفية  ،و للعمال املعرفيون
دور مهم جدا يف حتقيق النجاح و املوقع التنافسي املتقدم للمؤسسة يف بيئة دينامية و تتغري ابستمرار و يتطلب العمل فيها
إبداعا دائما وابتكار ألفكار قابلة للتسويق وليس جمرد معاجلة و إنتاج للبياانت أو املواد أو الرموز  ،حيث يكون العمال
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املعرفيون قادرون على جتيد وتطوير خمزوانهتم املعلوماتية و توسيعها ابالستمرار يف التعلم و القدرة على استخدامها يف إنتاج
خمرجات معرفية جديدة .
لذلك نتساءل يف هذه الورقة عن االنعكاسات العملية هلذا االقتصاد املبين على املعرفة ابلنسبة للدول حيث أن
حتويل املعرفة إىل منتج يتمتع أبمهية فائقة  ،يتوقف عليه بصورة رئيسية جناح املنظمة أو إخفاقها  ،وقد مت تعريف حتويل املورد
الفكري غري املادي إىل أصل مادي قابل للتسويق أبنه مشكلة إدارية عويصة ابلنسبة ملعظم املنظمات ،و كيف ميكن تطبيق
املعرفة على حنو فعال ملصلحة املنظمة ؟ فغالبا ما يكون التباين جليا بني معرفة الفرد أدائه الفعلي و أيضا معرفة املدير مبا ينبغي
فعله و ما هو مطلوب ابلفعل .
إن جتسري هذه الفجوة بني املعرفة و العمل تبقى حتداي إداراي مهما يف النظام االقتصادي اجلديد  ،فضال عن
إسهامه يف إنتاج خمرجات معرفية  ،ويف هناية املطاف املسؤولية تقع على عاتق قيادة املؤسسة يف إجياد نظام و بث ثقافة
تشجع على اإلبداع و املشاركة يف املعرفة،و قد تسهم االجتماعات أحياانو جلسات التخطيطو بياانت املهام و اخلطط
اإلسرتاتيجية يف إيضاح اخلطوط العامة التصويرية ،غري أن سري عمل املؤسسة النهائي يقاس مبدى جناحها يف تنفيذ خططها و
حتقيق أهدافها التنظيمية  ،مع ذلك فإن املعرفة بوصفها موردا من املوارد ليس دائما متاحة دائما و يف متناول قيادة املنظمة أو
إدارهتا بل هي ملك للعامل.
إن تطوير املوارد البشرية يف ظل اقتصاد مبين على املعرفة جيعل من فكرة القيادة اهلرمية تفقد مربرها و خترج عن
سياقها  ،إذا كنت يف مؤسسة يتطلب فيها النجاح يف اإلدارة و ليس تنفيذ املهام و حتقيق األهداف فحسب ،بل يتضمن
أيضا إقامة فريق مبدع ميكنه أداء وظائفه ابستقاللية وكفاءة .
لقد أصبح من الضروري على إدارات املوارد البشرية يف ظل االقتصاد املندمج ابملعرفة اعتماد أسلوب املشاركة
والتعاون الذي ميكن أن يعود بنتائج أفضل مما تعود هبا األساليب التقليدية وهذا ما سيوضح الحقا فمن املهم إقامة نظام
للمنظمة يكون بناءا ال معوقا ,نظام يشجع العاملني على األداء األفضل و يسهل عليهم القيام به  ،وينطوي ذلك على حتليل
البيئة من خالل حتليل نقاط القوة و الضعف و االهتمامات لدى العاملني و ختويلهم املسؤولية بطريقة يتم فيها استغالل
اإلمكانيات الفكرية لديهم على النحو األمثل و مع حتقيق أهداف املنظمة يف الوقت نفسه .
احملور األول :مفاهيم و تطبيقات حمددة إلدارة املوارد البشرية يف ظل اقتصاد املعرفة.
دخل اقتصاد املعلومات الذي أفرزته الثورة املعلوماتية مرحلة جد متقدمة من النضج يف العقد املنصرم  ،وحنن اآلن
نعيش حتوالً إىل االقتصاد املبين على املعرفة يف الوقت الذي يركز فيه اقتصاد املعلومات على معاجلة البياانت والتقنيات وسرعة
االتصال فإن االقتصاد املبين على املعرفة يركز على قيمة القدرات الفكرية لدى الفرد وينظر إىل املورد البشري،بوصفه منتجاً
جملة مرافئ للدراسات السياسية والقانونية
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للمعرفة وهو مورد تعتربه املنظمات والدول على حد سواء مصدر القوة ,هذه التحوالت يف التفكري جعلت من املورد البشري
حجر الزاوية يف االقتصاد وتنمية املنظمات .
ومن هنا أتيت العالقة اليت تربط املورد البشري ابملنظمة واحلكومة ،فتلقى على كاهل الفرد أوالً تزويد نفسه ابملعرفة
وعلى كاهل املنظمات اثنياً مسؤولية إعادة تشكيل الرأس مال الفكري لدى العامل وعلى احلكومات أخرياً مسؤولية توفري البنية
األساسية املطلوبة وصناعة سياسيات التعليم والعمل واألسواق اليت تدعم املعرفة بوصفها ثورة معرفية .
وأييت هذا احملور ليعاجل املفاهيم والتقنيات اليت توضح األدوار والعالقة بني املوارد البشرية واالقتصاد املبين على املعرفة
والعناصر املساعدة لدعم وتعزيز هذه العالقة .
ا:/حتديد مفاهيم و تطبيقات إدارة املوارد البشرية يف ظل اقتصادايت املعرفة.
ا : 4/املقصود ابملوارد البشرية:
يعترب موضوع املوارد البشرية من أهم املوضوعات اليت استحوذت على اهتمام وتفكري الكثري من الكتاب واملفكرين
يف جمال إدارة األعمال وذلك نظرا حلساسية الوظيفة املناطة هبا والتيتعاجل مواضيع تتعلق أبهم عناصر اإلنتاج وهو العنصر
البشري الذي يعترب أساس عمل هذه اإلدارة.
تعترب إدارة املوارد البشرية على أهنا جمموعة من االسرتاجتيات والعمليات واألنشطة اليت يتم تصميمها لدعم األهداف
املشرتكة عن طريق إجياد نوع من التكامل بني احتياجات املؤسسة واألفراد الذين يعملون فيها.12
كما تعرف إدارة املوارد البشرية على أهنا مجيع األنشطة اإلدارية املرتبطة حتديد احتياجات املنظمة من املوارد البشرية
وتنمية قدرهتا وكفاءهتا ومنها التعويض و التحفيز والرعاية الكاملة ،هبدف االستفادة القصوى من جهدها وفكرها من أجل
حتقيق أهداف املنظمة.3
كما ميكن النظر إلدارة املوارد البشرية على أهنا جمموعة من األنشطة املتكاملة واملتداخلة اليت يشرتك يف تصميمها
وتنفيذها املديرون وقادة فرق العمل واختصاصي املوارد البشرية حبيث يسهم كل منهم بدور فاعل يف جناح األنشطة.
متثل هذه السياسات واألنشطة ختطيط املوارد البشرية ،االستقطاب االختيار إدارة دوران العمالة ،التدريب و التطوير
و تقييم األداء ،ختطيط املسار الوظيفي وتسيريه والنقل و الرتقية ابإلضافة إىل صياغة عالقات جيدة بني اإلدارة والعاملني.4
إن التعريفات السابقة تقودان إىل املفهوم احلديث أبن إدارة املوارد البشرية مل تعد تقتصر على الوظائف املعتادة قدمياً
أبهنا عمال روتينياً ينحصر يف أنشطة كالتعيني وحفظ امللفات وحتديد اإلجازات وصرف الرواتب وإمنا ابتت نشاط إسرتاتيجياً
جملة مرافئ للدراسات السياسية والقانونية
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يعمل على حتقيق هدف املنظمات فهي اختصارا متثل عنصراً حيوايً من عناصر اإلنتاج وما يتبعه من عمليات اإلنتاج والتسويق
والتمويل ،كما ابتت علما دقيقاً يتطلب الكوادر املختصة املاهرة و املدربة ،ومن هنا أصبحت إدارة املواد البشرية وظيفة من
الوظائف اهلامة واحلساسة اليت تتطلب دعم اإلدارة العليا وتوفري اإلمكانيات املادية الالزمة الستمراريتها وتطويرها ،ولذا يصبح
جلياً أن إدارة املوارد البشرية هي املسؤولة عن تكمني املنظمة من بناء مزاايها اإلسرتاتيجية واحملافظة عليها وتطويرها من خالل
ختطيط واقعي وتوظيف مالئم وتدريب للموارد البشرية وكذلك املتابعة املستمرة للموارد البشرية يف املنظمات.5

لقد مت احلديث عن إدارة املوارد البشرية ابعتبارها احللقة املسؤولة عن تطوير املوارد البشرية داخل التنظيم وكون
البحث يتناول جزئية خاصة من مهام إدارة املوارد البشرية وهي تطوير املوارد البشرية كان لزاما التطرق إىل حتديد مفهوم تطوير
املوارد البشرية بصفة خاصة وحتقيقه.
ا:0/تطوير املوارد البشرية:
حتتل املوارد البشرية املكانة األساسية من االهتمام على مستوى العامل املعاصر ابعتبارها أهم عنصر من عناصر
التنمية ،حيث جتمع الدول املتقدمة والنامية على حد سواء يف تركيزها على إعداد برامج شاملة للتنمية البشرية القائمة على
أسس علمية مدروسة وتنظيمها وحسن استغالهلا وصنع مهاراهتا.
وقد أوردت تقارير التنمية البشرية الصادرة عن برانمج األمم املتحدة 6أتكيداهتا على ضرورة إحداث تنمية حقيقة
للموارد البشرية مبسعاها الواسعأي االرتقاء مبستوى جودة احلياة Qualiy lifeعموماً وعلى وجه اخلصوص يف الدول النامية
وذلك بتوفري السكن الصحي املالئم وغريها من مؤشرات التنمية.
وقد تشاركت منظمات األعمال املختلفة مسؤولية اإلهتمام املتزايد ابملوارد البشرية حيث ثبت املنظمات التنافسية أن
العنصر احلاسم يف هذه األمور هو العنصر البشري ذو الكفاءة واملقدرة والرغبة وأنه مهما توفرت إمكانيات الكفاءة العمل و
اإلنتاج املادية فإن القدرات واملهارات البشرية هي القادرة على إنتاجها وحسن إستغالهلا,ومن مت حتول االهتمام التقليدي إبدارة
األفراد اليت هتتم يف األساس ابألمور اإلجرائية يف شؤون العاملني إىل مفهوم متطور يتسع لشمل املوارد البشرية ويهتم ابجلانب
السلوكي واإلداري يف تنظيم اإلفادةمن الطاقات البشرية و وضعها يف اإلطار املناسب من القدرات و املهارات اليت ميكن
االعتماد عليها يف العمل وتنميتها ،وهبذا يشعر مجيع من يعملون يف األنشطة املختلفة أهنم يسامهون يف جناح هذا العمل
ولديهم رؤية واضحة عن كيفية تطوير األفراد.
يعرف تطوير املوارد البشرية أبنه عملية إاتحة مزيد من االحتياجات أمام األفراد من حيث املبدأ وذلك أبن ختلق
البيئة اليت متكن األفراد واجلماعات من تنمية قدراهتم ابلشكل الكامل داخل التنظيم كما يتيح هلم هذا األخري جو منتج
وخالق طبقا ملا متليه عليه احتياجاهتم واهتماماهتم.7
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ويرتكز تطوير املوارد البشرية على بعدين أساسني مها البعد الكمي و البعد الكيفي.
البعد الكمي  :وميثل العرض املتاح من القوى البشرية ومت تعريف هذا البعد يف أي جمتمع من اجملتمعات أبنه اجلزء من السكان
الذي يسهم يف إنتاج السلع أو يؤدي اخلدمات ويتوقف حجم هذه الفئة من السكان على عدة عناصر أمهها:8
معدل النمو للسكان ،سياسات التعليم ،معدالت تشغيل مسامهة املرأة يف اإلنتاج أو اخلدمات ،سياسة اهلجرة الداخلية
واخلارجية. ،مستوى إنتاجية العمل.
البعد الكيفي :ويركز هذا البعد على كمية العمل املتاحة أو اليت ميكن زايدهتا وتتوقف ذلك على جودة القوى العاملة وهذا
البعد يلعب دوراً كبرياً يف حجم اإلنتاج واخلدمات وزايدة أو اخنفاض جودة هذا العنصر ترتب عليه اثر كبري يف معدالت القوى
البشرية وإمكانية االستفادة منها.
ومن أبرز العوامل املؤثرة على جودة القوى العاملة ما يلي:
 املستوى التعليمي والتدريب.
 املستوى الصحي والغذائي.
 ظروف وأحوال العمل.
 العوامل الثقافية واالجتماعية.
كما أن هناك مدخل يركز يف تعريف تطوير املوارد البشرية على أهنا عملية جمتمعية تراكمية تتم يف إطار نسيج من
الروابط بسبب تفاعل متبادل ومستمر بني العديد من العوامل االقتصادية واالجتماعية والسياسية واإلدارية ويعترب الفرد هدفها
النهائي ووسيلتها الرئيسية وحتصيله النهائية هلذا العمل هو التفاعالت املتبادلة بني العوامل السابقة واليت تشكل كال منها عامال
مستقال و اتبعا يف آن واحد.9
كما أنه هناك منظور أخر يركز يف تعريف تطوير املوارد البشرية على مقاربة وظائف ويعرفها أبهنا تلك العمليات
املتكاملة واملخططة موضوعياً والقائمة على معلومات صحيحة واهلادفة إلجياد قوة عمل متناسبة مع متطلبات العمل يف

املنشأة.10

من هنا نستخلص أن تطوير املوارد البشرية ميكن أساساً يف حتسني وتطوير سلوك األفراد والعمل على تعديل اجتاههم
ومعتقداهتم وذلك للتكيف مع الظروف املتغرية يف البيئة اخلارجية وجعل األفراد أكثر قدرة على التعامل مع تلك الظروف
وذلك إبحداث توازن بني طبيعة هؤالء األفراد من حيث أهدافهم ودوافعهم الشخصية و بني أهداف و وظائف التنظيم و البد
من التأكيد على أن تطوير بنية املوارد البشرية وظيفة هامة وأساسية من وظائف إدارة املوارد البشرية فهي الوحدة القادرة على
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تعزيز هذا العنصر داخل املنظمة ابلشكل املطلوب لغرض جعل العنصر البشري يف حركية دائمة كما يتضمن تنافسيته وجودته
يف أداء املهام ابلشكل املطلوب.
لذلك نقول أن تطور املوارد البشرية هي حمصلة النتقال املنظمة من وضع معني إىل وضع أخر أو أفضل و أحسن ,خاصة فيما
تعلق ابلتأقلم مع املتغريات البيئية الداخلية و اخلارجية و املنافسة بني املنظمات وفتح اجملال لولوج األسواق العاملية ,كل ذلك
يتطلب موارد بشرية قادرة على مواكبة هذا التغري وال خيفى على احد إننا بصدد احلديث حاليا عن اقتصادايت املعرفة فماذا
نعين هبا؟.
ا:3/مفهوم اقتصادايت املعرفة.
لقد أدت املعدالت املرتفعة للنمو اليت إتسم هبا اقتصاد املعلومات إىل أحداث طفرة غري مسبوقة يف الفكر
االقتصادي بشكل عام ويف الفكر التنموي بشكل خاص ،ليس فقط مبا أحدثه من تغيريات هائلة يف طبيعة العمليات
االقتصادية لكن وهو األهم هو ما أنتجته وأحدثه من تغيريات يف أدوات و وسائل وطرق اإلنتاج و التسويق والتمويل و تنمية
الكوادر البشرية ومع بروز جنم العوملة وظهور النظم التشابكية واملنظومات املفتوحة على اإلنتاج اإلبتكاري واإلبداعي.
هنا أصبح االقتصاد املعريف إقتصاد جديد ذو طابع ال يستمد خصوصية من اعتبارات احلاضر أو املاضي ولكن من
خصوصية دوره الذي يقوم به يف املستقبل
إن اقتصاد املعرفة هو ذلك النوع من االقتصادايت الذي ميلك القدرة على االبتكار وإجياد منتجات فكرية معرفية مل
تكن تعرفها األسواق من قبل كما أنه ال توجد عوائق للدخول إليه إذ يكون عادة إقتصاداً مفتوحاً  .ومن مت ال يوجد فواصل
زمنية أو عقبات مكانية أمام من يرغب يف التعامل معها فاملعرفة أكثر األمور أمهية و حيوية للمشاريع و املنظمة ولكافة
اجملتمع.11
إن املعرفة يف جوهرها نتيجة تفاعل حيوي ومن هنا املعرفة عادة ما تتولد من واقع حي معاش و هي ليست وقفاً
على شعب بذاته أو دولة بذاهتا أو نظاما بذاته وليست حكراً أو احتكار لشركة أو مشروع ما كما انه ليسلها جنسية أو قومية
بل هي مشاع متاح للجميع.
وهنا البد من التأكيد على أن املعرفة مصدر قوة هائل يدفع إىل التقدم و االرتقاء ،وهي مصدر هتديد قوي ،وفرض
نفوذ وهيمنة ميارسه األقوايء الذين ميلكون املعرفة و مصادرها على الضعفاء الذين عادة ما يتصفون ابجلهل.12
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كما أن اقتصاد املعرفة هو ذلك النوع من االقتصادايت الذي ينقل التنافس من مستوى رأس املال واملوارد اخلام
الرخيصة و األسواق إىل مستوى التنافس على املعرفية و مصادرها ألهنا هي اليت تصنع القوة وتوفر املال وختلق املوارد اخلام
وتفتح األسواق كما أنه املعرفة هي وحدها من تشكل االقتصاد وجماالته وآلياته و نظمه.13
إن اقتصاد املعرفة خيلق قوى اقتصادية جديدة تدفع دائماً غلى اإلبداع واالبتكار من خالل إجياد منتجات جديدة و
نظم إنتاج و تسويق ابتكاري هلذه املنتجات اجلديدة.
من هنا جاءت ضرورة امتالك املنظمات املعرفة واستخراجها من املعلومات اليت يتم تصنيفها من خالل تشغيل البياانت و اليت
تقوم جبمعها وتبويبها وحتليلها واستخراج املؤشرات منها نظم املعلومات ودعم اختاذ القرار كذلك أصبح من أركان تنافسية املوارد
البشرية و التنظيم مقياس للثروة اجلديدة .والثروة ال تكسب فقط من حيازة املعرفة بل من استخدامها و توظيفها بفعالية.
إن االقتصاد املعريف يتطلب حتمية منظمات معرفية ألن هناك موجة تصاعدية من التحدايت والتهديدات اليت
تواجهها املنظمات ضمن املنافسة املشتغلة ضمن اتفاقية اجلات *14إىل إسرتاتيجية اإلغراق املوجه لألسواق وصوالً إىل املهنية
املتزايدة للمنظمات متعددة اجلنسيات على األسواق والتكتالت اإلقليمية.
إن املعرفة املرتاكمة لدى املوارد البشرية يف التنظيم تساعد كثريا يف حتديد االسرتاتيجيات اليت البد على التنظيم أن
يدرسها يف مواجهة التغيري ألنه مهم يف السوق التنافسي ،كما أن اندماج املنظمة يف اقتصادايت املعرفة تتطلب حتمية العمل
يف بيئة سريعة التغيري وحدة التنافس وابلتايل البد من معرفة مستمرة حول كيفية أتقلم املوارد البشرية يف التنظيم مع هذه البيئة،
ومن هنا البد أن تكون املنظمة متعلقة ألن دوام التعلم ساعدها على تدارك ما قد يكون من قصور يف توجيه القدرات اليت
لدى مواردها البشرية بشكل صحيح ومدروس ،كما إن االرتباط بني االقتصادايت املعرفة والثقافة حيتم على املنظمة أن تكون
متعلمة تكنولوج يا ومتحكمة يف أدوات الثقافة املتاحة إذ البد من تنمية القدرات التكنولوجية مبا يتناسب وخصائص العمالة
والعمليات اإلدارية والتنافسية ومتطلبات السوق ،أيضا البد من وضع اسرتاتيجيات داخل املنظمات من قبل إدارة املوارد
البشرية تضمن بقاء التنظيم متعلماً وذلك من ما يلي:
 تدبري مصادر معرفة التنظيم.
 توزيع املعلومات بصفة دورية.
 توضيح املعلومات.
 هتيئة الذاكرة التنظيمية.
 حتويل رصيد املعرفة لدى التنظيم ملخطط عمل.
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لقد أدى اقتصاد املعرفة إىل إحداث عالقات مميزة ،فهو صناعة الربجميات و تطبيقاهتا املتنوعة و املتعددة و انتشارها يف كافة
جماالت احلياة و األنشطة االقتصادية و غري االقتصادية أدت إىل إحداث طفرة هائلة يف اقتصادايت اإلنتاج و التسويق و
التمويل و تنمية الكوادر البشرية و هذا ما أدى بدوره إىل :
 زايدة القدرة التنافسية للمنظمات.
 ختفيض التكلفة و زايدة كفاءة اإلنتاج و التسويق كماً ونوعاً .
 زايدة مهارة خلق و ابتكار و ضع الفرص االقتصادية و تنميتها و تطويرها .
 حسن االستغالل األمثل للموارد و الطاقات و اإلمكانيات املتاحة و التوظيف .املتنامي هلذه القدرات و تقليص
اهلدر .
 زايدة معرفة العاملني و عائد البحوث و التطوير و اليت تولد بدورها قيمة مضافة للتنظيم

15

ومن هنا خنلص إىل أن النظام العاملي أببعاده وجوانبه أصبح يعمل على توسيع األسواق و دجمها مجيعا يف سوق عاملي واحد
متطور  ,حبيث أصبح من املؤكد حتمية إزالة كافة احلواجز و احلدود العازلة أمام املبادالت السلعية و اخلدمية لتصبح مجيع
األسواق سوقا واحداً .
فمن خالل التعريف و العناصر املرتبطة به  ،جند ابن اقتصاد املعرفة قائم على التطوير والتحسني وهو أمر حيتاج إىل مناخ
صحي تتفاعل فيه العقول لتغطي أفضل ما لديها من فكر اإلبداع و االبتكار.16
كما البد من الرتكيز على الرتابط بني ازدهار اقتصادايت املعرفة و نظام معلومات فعال فهو يعمل دائما على حتقيق الثروة
املعرفة و على زايدة تراكمها أو تدعيمها ابلرؤية احلقيقية واملبنية على منهجية الدارسات املستقبلية ذات القدرة على صنع
مستقبل أفضل خاصة وأن هذه النظم تتطور بسرعة هائلة و لعل إسهام املعرفة يف التنمية هو الذي جعل الدول املتقدمة تبين
اقتصادها اجلديد.
إن املعرفة تتصف أبهنا ال هنائية و متجددة و متنوعة و متعددة اجلوانب  ،بل تتولد و ختلق ذاهتا بشكل مستمر وهي دائما
اليت تعطي قيمة مضافة مع كل مرحلة من مراحلها و يف كل مرحلة حتتاج إىل مدير كفئ و قادر على اختاذ القرار اإلداري
السليم  .17فكيف يتم تنمية املوارد البشرية يف ظل هذه االقتصادايت؟.
احملور الثاين  :الربامج والسياسات التنظيمية ودورها يف دعم آليات عمل جمتمع املعرفة .
سنحاول يف هذا اجلزء التطرق بدرجة أوىل إىل أهم استنتاج وهو متالزمة التنمية  /معرفة ورصد االختالفات القائمة حول
مفهوم ورؤية التنمية حبد ذاته .
بعد ذلك نتطرق إىل األعراض اليت تنجم عن الال توازن اجملتمعي الذي ميكن أن ختلقه الفكرة االقتصادية واملعرفية بني
املكوانت اجملتمعية والدول على حد سواء ويف هذا املقام ميكن أن نتطرق ابلدرجة األوىل إىل املسؤولية األخالقية والسلوكية
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والفجوات الرقمية وتزايد درجة االندماج بني مراكز صنع القرار واختاذه مبراكز الدراسات والبحوث يف ظل التأسيس جملتمع
واقتصاد املعرفة.
ا :4/حتليل متالزمة التنمية واملعرفة.
إن املهتمني بتحليل اسرتاجتيات املعرفة يرصدون عالمات مهمة أبرزها أن التنافسية العاملية وزايدهتا تشجع القطاع
اخلاص على زايدة وتشجيع حجم االبتكارات ونشر وسائل اإلنتاج الشامل يف كافة أرجاء املعمورة مبا يف ذلك التوسع يف نشر
ونقل تقنيات املعلومات واالتصاالت من كافة األحناء نظراً للحجم العايل الذي ميثله قطاع املعلومات يف اقتصاد املعرفة ودوره
الكبري يف التأثري على توازن االقتصاد العاملي من خالل بوابة االقتصادايت احمللية.
إن التحليل يرصد أن اتساع رقعة التنمية املتوازية تزداد معه انعراجات يف القدرة االقتصادية واالجتماعية على اإلبداع
وتنتعش معه إرادة التغيري على كافة األصعدة كما يتنامى عدد األفراد املؤهلني الذين ميتلكون التطلعات واملوارد للمشاركة يف
فرص النمو اجلديدة وهبذا فقط ميكن أن يتحقق التساوي ولو بشكل نسيب يف املقدرة العاملية على اإلنتاج والتنظيم والتفعيل
واملشاركة والولوج إىل املعلومات لتمكني األفراد من ابتكار املعرفة وتطبيقاهتا ,هذه اإلسرتاتيجية قد تساعد بشكل أو آبخر
على بزوغ منوذج ديناميكي متوازن من التوسع املتواصل واملقدرة على إضافة قيم جديدة للموارد املتوافرة وإنتاج معلومات
جديدة حول شكل األسواق وطرق اإلنتاج واملوارد هبذا تنمو القطاعات يف كافة األحناء ويصبح اجلنوب والشرق جزءا مهماً
من الثورة اجلديدة املنتجة يف العامل ويساهم ذلك أيضاً يف ردم الفجوة اليت خيلقها اقتصاد املعرفة.18

كما أن اكتساب الدولة ملزااي مماثلة من خالل التنافسية يساهم يف تعزيز املهارات البشرية ويتيح هلا الفرص ملزج
املعلومات واالبتكارات ولتعليم كيفية استغالل التغيري والتحكم فيه لتحقيق تنمية متوازنة واالرتقاء مبستوى احلياة اليت يساهم
التعليم بدرجة كبرية يف ارتفاعها كما أن النمو واملنافسة يؤداين إىل تنمية اجتماعية واقتصادية واالعتماد االقتصادي على
الذات ،كما أن التوازن ميكن أن يتحقق إبرتفاع قيمة املعرفة الذي يساهم يف خلق توازن عاملي ،ويرتجم إىل التحرك الفعلي من
قبل احلكومات إىل بناء رأمسال بشري واالخنراط يف سياسات التنمية البشرية إىل جانب تفعيل وهتذيب الطرق االقتصادية
ووسائل التبادل واألفكار اخلاصة ابلتوسع وقياس جودة احلياة ويساهم هذا كله يف ظهور مفهوم اقتصاد املعرفة املتوازن كما أن
الثقة العالية بني أطراف هذا النمط من االقتصادايت عادة ما ينجم عنها تعاقد اجتماعي جديد.
إن التنافس يف جمال اقتصاد املعرفة يتطلب بناء جمتمع معريف قادر على االبتكار والتقنية والتعلم والسعي على إجياد
قيمة مضاعفة ملا ميلكه كل فرد من قدرات خاصة ,ابإلضافة إىل السعي احلثيث إلجياد قوى عاملة متعلمة يف جمتمع املعرفة
وهذا أمر يف غاية األمهية يف حلبة املنافسة بني األمم.
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فإذا أرادت الكياانت السياسية تنشيط حركة التنمية فعليها أن تسعى إىل دعم اجلهود املتعلقة إبنتاج الثروة البشرية
على مستوى ٍ
عال من املعرفة واحلرص على االلتزام ببناء املوارد البشرية لتشجيع النمو االقتصادي وزايدة فرص العمالة كما أن
سوق املهارة والكفاءات يتمتع حبركية كبرية وتفتح عام وليس حمصوراً مبوقع جغرايف معني فباستطاعة كل كيان أن جيتذب
وحيتفظ أبفضل الكفاءات يف عامل يتصارع بشكل شرس على اقتناء الكفاءات.
مما سبق نستطيع أن جنزم أن املنافسة العاملية أصبحت جد شرسة يف جمال املعرفة واملعلومات وحىت جمال حمتوى
املعلومات وهو حتدي حيتم على الكياانت السياسية حتسيس األفراد بضرورة التأقلم السريع يف جمال وسائل تقدمي املعلومات
واملعرفة وتوفري*19خدمات غنية ابملعلومات وهلذا تتوقع الدراسات اإلستشرافية أن تصبح املؤسسات اليت تسيطر على سوق
املعلومات هي القادرة على تقدمي خدمات متخصصة مالئمة لكل فرد ولكل مكان.
انه على احلكومات أن تدرك لزاماً أن املعرفة تساهم بشكل مباشر يف حتقيق مصاحل الفرد ومنوه االجتماعي
واالقتصادي وابلتايل الرفع من مقدرات البلد وثروته كما عليها أيضاً تسهل إجراءات اخنراط القطاع اخلاص يف املعرفة
واالستثمار فيها .
ا :0/املسؤولية األخالقية والسلوكية القتصاد املعرفة.
لقد طورت اجملتمعات يف نشأهتا العديد من القيم واملعايري األخالقية اليت انتقلت من الصرامة إىل التجدد واملرونة
وصوالً إىل اجملتمع العلمي املعريف ومعايريه األخالقية النسبية اليت كان هلا أن تستوعب هذا التطور اهلائل يف جممل األوضاع
االقتصادية واالجتم اعية والتكنولوجية ،كما أن األخالق عادة تشري إىل القيم واملعايري اليت يستند هلا أفراد اجملتمع لغرض التمييز
بني ما هو خطأ وصحيح.
كما يعرفها كل من  ROBBINS and DECENZOأبهنا جمموعة من القواعد واملبادئ اليت حتدد ما
هو السلوك الصحيح والسلوك اخلاطئ .20
أما عن األخالقيات يف جمال اإلدارة فهي جمموعة من املعايري واملبادئ اليت هتيمن على السلوك اإلداري واملتعلقة مبا
هو صحيح أو خطأ.
وجتد هذه األخالق مصدرها يف العديد من العناصر :
أ .األخالقيات الشخصية :كل فرد داخل التنظيم حيمل عديد القيم واملعتقدات اليت ترتجم إىل سلوك.
ب .التنظيم اإلداري :يؤثر التنظيم اإلداري يف األخالقيات من خالل الرمسية فهي تشكل األخالق أحياانً.
ج .القوانني واللوائح احلكومية والتشريعات.
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د .قوانني ولوائح السلوك األخالقي.
ه .الثقافة واحلضارة التنظيمية.

21

بعد حصر التعريفات واملصادر منر إىل املرحلة اليت تناقش خالهلا أخالقيات اقتصاد املعرفة انطالقاً من العوامل اليت
ّأدت إىل تطور االهتمام به وانتهاء عند حتديد ورصد بعض االنتهاكات اليت حلت مع اندماج العامل يف هذا النوع من
االقتصادايت كامللكية الفكرية واخلصوصية واالستخدامات غري املشروعة للمعلومات.
ومما الشك فيه أن أخالقيات كل جمتمع هي نتاج تطور اترخيي طويل هلذا فهي ركيزة يف تكوين اجملتمعات واحملافظة
عليها.
أما يف احلياة االقتصادية فالعكس متاماً ،فمنذ آدم مسيث يف كتابه ثروة األمم عام  6771والذي جزم فيه أن املنظمات هلا
هدف أساسي وهو البقاء كمصدر للثروة وصوالً إىل أطروحة  M.WOLFعام  0222والذي أقر أبن املسؤولية
االجتماعية للمنظمات ال تدمر فقط السوق ونشاط األعمال وإمنا تؤدي إىل اخللل وسوء الفهم لألساس العقالين لألعمال.
وأن الدور اجليد لألعمال هو صنع النقود وليس محاية الكوكب وهذا ما جيعل البعض يشري إىل أن األخالقيات تعد العدو
األساسي لألعمال .ولكن مع تزايد الفضائح األخالقية واتساع االنتقادات املوجهة لألعمال ومعايريها املتمثلة ابألرابح
التحول إىل اقتصاد وإدارة املعرفة
والكفاءة املادية ،ظهرت رؤى أخرى مرتكزة على أخلقة االقتصاد واإلدارة ،ومبا أننا يف عصر ّ
تزايد االهتمام ابألخالقيات .

انه وبقدر انبهاران إبجنازات العامل التقاين و فتوحاته بقدر انشغالنا ابلنقد الدائم للجانب املظلم للتقنية وهنا ميكن التطرق
إىل الطبيعة الثنائية لالبتكارات واستخداماهتا فكما أنتج التطور الثقايف أنواعاً اجيابية من ثقافات التشخيص العالجي
واالتصاالت وثقافة الذكاء االصطناعي أنتج أيضاً ثقافة سلبية كتقنية السالح النووي والكيماوي واملخدرات وهنا أصبح اغلب
الباحثني واملخرتعني يعملون ويركزون على منظمات األعمال اليت تنتظر خمرجاهتم فمثالً مشروع اجلينوم البشري الذي يهدف يف
حتول مصدراً
جوانبه املعلنة ( االجيابية) إىل معاجلة األمراض الوراثية من خالل التأثري على بصمة  ADNالوراثية سرعان ما ّ
مثرياً للمخاوف يف إمكانية استخدامه السيئ يف جمال التناسخ والعبث ابملادة الوراثية لإلنسان  ،ومن بني األسباب املشجعة

على احنراف اقتصاد املعرفة عن مساره األخالقي ثالث حمددات حنصرها يف مايلي:
أوالً :ضغوط بيئية العمل :حيث أن األجور و املكافآت األعلى ملن خيرتع أوالً وحيتل مركزاً تنافسياً أوالً.
اثنيا :مشكلة االنقياد :إذ أن الباحثني واملخرتعني خيضعون ملنطق داخلي يوجههم عادة حنو طريق معني.
اثلثاً :نوعية أفراد املعرفة :حيث أن بعضهم رجل أعمال وابلتايل تعد براءة االخرتاع مشروع اقتصادي ابلنسبة هلم قبل أن
تكون مشروعاً علمياً خيدم اإلنسان.
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ومن خالل ما تقدم حتاول الورقة البحثية إجياد رؤية توافقية ميكنها أن تؤسس لبيئة عمل حيد من االنتهاكات
الالمشروعة اليت صاحبت بزوغ فجر اقتصاد املعرفة يف العديد من اجملاالت كمجال امللكية الفكرية وما وفره اقتصاد املعرفة من
آليات لسرعة النسخ وسهولته من البلد وخارجه.
ابإلضافة إىل إشكالية اخلصوصية هذا احلق الذي أصبح غري متاح بشكل شفاف يف ظل اقتصاد املعرفة ومؤسساته
وقضااي االستخدام غري املشروع للمعلومات سواء بعدم اختاذ املنظمات للتدابري املالئمة حلمايتها من تطفالت اآلخرين من
الداخل أو اخلارج أو السماح لبعض املنظمات األخرى بتقاسم رصيدها من املعلومات دون موافقة األفراد املعنيني.
وأهم أزمة ميكن التطرق هلا يف هذا اجملال هو مشكل الولوج غري املرخص سواء من خالل العابثون  Prostrésأو
املخرتقون  hakersأو املخرتقون املاكرون وهذه الفئات تصنف ضمن االنتهاكات اجلنائية ألهنا ميكن أن تتحول بقصد أو
بغري قصد إىل ارتكاب جرائم احلاسوب وتزايد مظاهر هجرة االدمغة.
ا : 3/مداخل تنمية املوارد البشرية وفقاً إلقتصادايت املعرفة .
أوالً نتطرق إىل املدخل الذي يعترب املعرفة ثروة قومية البد من االستثمار فيها ويتطرق هذا املدخل إىل أنه ال ميكن بناء إقتصاد
معريف و منظمات معرفية دون بناء نظرة تشاركية بني مكوانت اجملتمع .مفادها أن املعرفة لدى املورد البشري ثروة البد من
استثمارها و احملافظة عليها و إعادة إنتاجها و يقوم هذا املدخل على العديد من األركان منها. 22
أ :إنتاج املعرفة و اكتساهبا .
إذ يعد االبتكار و اإلبداع من مفاتيح النجاح يف االقتصاد املبين على املعرفة ,حيث حتدد قدرة أي منظمة على النمو بقدرهتا
على اإلبداع و تعطي التنافسية أمهية ابلغة هلذه القدرة كما ترصد قدرة كربى لألنشطة يف هذه اجملاالت ،ويعد البحث والتطوير
أحد أهم حمددات االبتكار حيث يستخدم يف عملية إنتاج املعرفة. 23
ب  :تعميم املعرفة و استخدامها.
إن لتعميم ونشر املعرفة أمهية كربى ذلك أن حفظ التقانة يف مواقع معزولة جيعل فائدهتا حمدودة لالقتصاد ككل ,ففي االقتصاد
املعريف البد من إجياد قاعدة لتشاركية املعرفة بني املنظمات ومراكز البحوث العامة .
اثنيا :اهليكل التنظيمي و املؤسسايت لتحقيق االقتصاد املعريف.
ويرى أصحاب هذا االقرتاب انه على املنظمات و الدول على حد سواء و اليت تسعى إىل التميز يف العامل أن يقرتن هذا
بعنصرها البشري و لكن هذا ال يتأتى دون وجود متطلبات تنظيمية لبناء و استعمال املعرفة .
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و عند مراجعة التوصيات و االستشارات املتعلقة بكيفية تصميم املنظمات اليت تستطيع بناء واستخدام املعرفة جند انه من املهم
توضيح بعض النقاط اليت تشكل أساس العمل و الطريقة اليت تتم هبا تنمية املعرفة و املهارة و اقتسامها من الغري يف أثناء
العمل.
جند أن التعلم أثناء العمل و الذي يعرف ابلتدريب عن طريق العمل و هو مساو ألي طريقة أخرى من التعلم كما أشار و
كسلي ()wexleyإىل أن التدريب أثناء اخلدمة أكثر طريقة تستخدم يف التدريب و التنمية انتشارا24و تنبع أمهية هذا ألنواع
من التدريب من مزاايه العديدة وهي :
حقيقة أنه نسبياً أقل تكلفة مبا أن العاملني يقدمون إنتاجاً أثناء تعلمهم . ال توجد حاجة إىل مراكز خاصة أو أفرادها خاصني لعملية التدريب . يتم نقل التدريب و جعل التعلم جزءا من ثقافة التنظيم ألن أوضاع التعلم و العمل هي نفسها.25وهلذا فإن أراد التنظيم أن ينمي للعمال مهاراهتم فسوف تكون هناك حاجة إىل أن يعملوا ولألسباب نفسها فإن تنمية املزيد
من املهارات اجلديدة يستلزم أن يعمل الناس املزيد من األعمال اجلديدة .
اثلثا  :عادة ما يالحظ الدارسون أن الكثري من املعرفة يف املنظمات معرفة ضمنية و ليست صرحية ,خاصة تلك املعرفة اليت
حتدد اخلربة و اليت توفر بعض امليزة التنافسية إذ أن املعرفة الضمنية هي اليت يصعب التعبري عنها بطريقة ذات معىن و كاملة و
حقيقة أننا نعرف أكثر مما نستطيع قوله تكشف عن البعد الضمين للمعرفة وتنبع أمهية املعرفة الضمنية من حقيقة أن املعرفة
الصرحية ميكن مراقبتها و تعلمها و نسخها  ,ومن هنا ال ميكن أن توفر ميزة دائمة مبا أن هناك عراقيل أمام عملية حماكاهتا
على حنو مغاير جند أن املعرفة غري املادية متيل إىل أن تكون سرية وهي أقل قدراً من انحية تقليدها وتعلمها و مراقبتها عند
املمارسة وتتصف أبكرب قدر من التعقيد26وتعزز الطبيعة الضمنية للكثري من املعرفة املهمة داخل منظمات أمهية اخلربة و التعلم
ابملمارسة ,وهذا يعترب أيضا أن الوسائل الرمسية حلفظ اخلربات ونقلها مثل الشبكات واملكتبات و قواعد البياانت وما إىل ذلك
حمدود الفعالية ,إن املعرفة حتمل يف رؤوس الناس ،ويتم إشراك اآلخرين فيها عن طريق التفاعل بني األشخاص داخل حميط
املنتظم واجملتمع ككل .27
رابعا :إن السواد األعظم من البشر بغض النظر عن بلداهنم أو ثقافاهتم مييلون إىل اختاذ القرارات وممارسة إصدار األحكام ,وقد
جاء يف دراسة للموارد البشرية أن الناس تقدر بشدة عالية القدرة على حتقيق إمكانيات املرء ,كما يسعى األفراد إىل تنمية
مهاراهتم وممارسة احلكم التقديري ألن القيام بذلك يعزز مفهومهم لتقدير الذات وإىل هذه املسلمة التنظيمية يرجع السبب يف
أن البحوث اليت تدرس العالقة بني صفات الوظيفة و الدافع و الشعور قد توصلت معظمها إىل أن االستقاللية تعترب واحد من
أكثر األبعاد و القوى الكامنة اليت تشكل قوة الدافع يف أتدية األعمال.28
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خامسا :حيب الناس العمل مع اآلخرين ومكان العمل هو مصدر مهم للعالقات و الشعور ابجملتمع  ،لقد أخدت أمهية
العالقات االجتماعية يف تزايد يف األعمال ألن األفراد يصرفون أوقات كبرية يف حميط العمل  ،و يعتربون زمالءهم يف العمل من
أقرب الرفقاء و كما أكدمريفيد ( )p.h.mirvidيف دراسته فإنه نتيجة االفتقار إىل التوصية و الرتابط يف كثري من املراكز
األخرى ينظر العاملون إىل التنظيم ابعتباره مركز جمتمعي. 29
سادسا :و أخريا ميكن أن ننطلق من افرتاض انه ال ميكن للتنظيم أن يستحوذ على الكثري من القادة أو صناع القرار يف اقتصاد
مفتوح يتسم ابمل نافسة و الدينامكية

و بعبارة أخرى من املستحيل أنيحوز تنظيم واحد على الكثري جدا من األذكياء

والتمييز يف حميطه الضيق .
ا :1/التنافس املعريف كمنطلق لتطوير التنظيم يف ظل اقتصاد املعرفة .
ويف هذا اجلزء جيب أن ننطلق من مسلمة تنظيمية مفادها أنه ال ميكن احلديث عن منظمات مندجمة يف اقتصاد املعرفة دون
تبين إسرتاتيجية واضحة فيما خيص فتح قنوات و أساليب التنافس املعريف ألعضاء التنظيم و املتعاملني معه و ملتقي خدماته
وهذا و ميكن رصد تطبيقات عديدة هلذه االسرتاتيجيات ختتلف وفقاً للمنظور الكلي أو اجلزئي:30
 – 6مستوى املنظمة .
 -0مستوى الصناعة .
 -3املستوى القومي .
وما يهمنا يف هذا املبحث معاجلة املستوى األول من االسرتاتيجيات التنظيمية على مستوى املنظمة فيما يتعلق ابالسرتاتيجيات
اليت تتبناها املنظمات يف جماالت التنافس على املعرفة و تشجيع امتالكها كرصيد أساسي لدى املوارد البشرية يف التنظيم ليتم
من خالل هذا الرصيد املعريف تكمني املنظمة من التنافس و اليت تركز على تلك العوامل الداخلية اليت جتعل املنظمة قوية أو
ضعيفة أو هي جمموع التقنيات أو املهارات أو املوارد املتميزة اليت تتيح للتنظيم إنتاج قيم و منافع للعمالء بصورة أحسن مما
يقدمه اآلخرون.
ا4/املعرفة و املنظمات.
إن اندماج املنظمات يف االقتصادايت العاملية املبنية على املعرفة حيتم على هذه األخرية إعطاء قيمة عظمى ملواردها و كفاءهتا ،
وحتديد املعرفة الكامنة لدى مواردها البشرية الذي يعترب مورد اسرتاتيجي يضمن استمرار امليزة التنافسية التنظيم .
إن دارسات امليزة التنافسية لدى كثري من املنظمات ابستغالل مواردها الداخلية و اليت تعد الكفاءة و املعرفة من أمهها و
ابلتايل تعترب املوارد مدخالً أساسياً للميزة التنافسية كما أن هذا املدخل يركز على حتويل موارد املنظمات إىل قدرات و كفاءات
حمورية و اليت تعترب بدورها مصدراً هاماً يف حتقيق تنافسية التنظيم .
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و لكي تساهم املعرفة يف حتقيق تنافسية مستدامة للمنظمة جيب أن تتميز مبايلي:
ا /أن تساهم يف خلق قيمة جديدة .
ب /أن تكون إبداعية و اندرة عن ما حيوزه املنافسون احملليون و املستغلون للتنظيم .
ج /أن تكون غري قابلة للمحاكاة بشكل كامل و سهولة من طرف املنافسني.31
د/عدم إمكانية استبداهلا مبورد مماثل يف إطار اإلسرتاتيجية التنظيمية .
إن إدراج املعرفة ضمن أهم املوارد اإلسرتاجتية حيتم على التنظيم التأكد من إمكانية تسيريها و استعماهلا و ختزينها و اختاذ
القرارات بشأهنا و هذا ال يتأتى إال من خالل إدارة إسرتاتيجية إلدارة ملعرفة داخل التنظيم ،فالتحوالت اجلمة يف أساليب وطرق
عمل املنظمات جعل من املعرفة حموراً هاما و جزءاً كبري من أصوهلا و هذا التحول بدوره لعب دوراً كبرياً يف إجياد أساليب
إدارية جديدة تسعى إىل االندماج مع العصر اجلديد بغية التمتع ببعض املزااي التنافسية .
إن التحول الواضح إىل اقتصاد املعرفة وما رافقه من مظاهر و قوانني لعبت دوراً كبرياً يف تغري مفاهيم اإلدارة التقليدية وأهم هذه
التحوالت يكمن يف حتول القيمة من املادة إىل املعرفة و حتولت معها املزااي التنافسية من األصول املادية إىل مورد املعرفة و رأس
املال الفكري و إدارة الوقت  ،حيث يف و النصف األخري من التسعينيات ظهر حقل إدارة املعرفة حيث أصبح من املواضيع
األكثر دينامية يف اإلنتاج الفكري يف مواضع اإلدارة.32
إن إدارة املعرفة تعرف أبهنا عملية نظامية موجهة لتبني املعرفة اليت متلكها الكفاءات الفردية حبيث تفيد بقية العاملني منم داخل
املنظمة األمر الذي حيتم ضرورة وضع مسار كبري كما انه العملية املنهجية اليت ترصد املعرفة و تعمل على حتقيق غاايهتا يف
التنظيم.33
كما يعرف أبنه العملية املنهجية املنظمة لالستخدام اخلالق للمعرفة و إنشائها ومن هنا خنلص إىل أن عملية إدارة املعرفة عبارة
عن وظيفة تسيريية تتضمن التوجيه والتنسيق ومراقبة األنشطة واإلجراءات املوجهة لتوزيع واستعمال وخلق وتكوين املعرفة ضمن
حقل املؤسسة و هلذا فهي حباجة أيضا إىل تقانة تعزز العمليات السابقة ولعل أبرز هذه املهام حتويل املعارف يف املنظمة
وسهولة الوصول إليها عند احلاجة وابلتايل على التنظيم تثمني معارفه املتمثلة يف املعلومات واخلربات الكامنة لدى املوظفني و
مواردها البشرية بغية دع م اإلبداع و االبتكار ألن اإلدارة الرائدة يف التغيري أصبحت املعرفة كذلك ابلنسبة للتدريب و التطوير
ومت آليات تنمية روح املبادرة والتعاون بني أفراد التنظيم واملتعاملني معه مبا يضمن حتقيق ميزة تنافسية مستدامة للتنظيم .
إذن فتسيري املعرفة أو إداراهتا ال ينحصر فقط ابملعرفة الظاهرة بل يتجاوزه للمعرفة الضمنية ومنه إىل الكفاءات كما يعترب نظام
ذو أهداف و يتالءم مع األهداف اإلسرتاتيجية للمنظمات ابإلضافة إىل ارتكاز على مداخالت متمثلة يف رأس املال املعريف
ذو قيمة معنية ،كما أن نظام إدارة املعرفة يولد تشكل تلقائي من املعرفة اجلماعية املؤثرة على نظام االبتكار داخل املنظمة .
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ا : 0/املنظمات املدارة معرفياً و اسرتاتيجيات تسيريها .
إن املنظمات اليت تدار معرفيا ختتلف على املنظمات املدارة كالسيكيا بعديد اخلصائص ومن أهم هذه اخلصائص مايلي:
 . 6اقتصاد البحث العلمي و طرق التفكري املنتظم كأساس يف العمليات اإلدارية واقرتاح احللول املناسبة ملعاجلتها يف حني
املنظمات الكالسيكية  ،غالباً ما يتم اختاذ القرار على أساس اخلربة و الرؤية الشخصية للمدير .
 .0حرص التنظيم على دعم الرتاكم املعريف من مجيع املصادر بعد دعم عمليات حتصيل الرتاكم املادي.
 . 3التحديث املتواصل للمعرفة املتاحة ،واالتصال االجيايب مبصادر املعرفة األهم ابلنسبة لنشاطات املنظمة .
 .4دعم االستخدام الرشيد للمعرفة املتوفرة لدى التنظيم يف رصد األهداف والتخطيط .
 .5حتتل الكفاءات ذات املعرفة النسبة العظمى من وظائف التنظيم نظراً لتمتعها بدرجات عالية من اخلربة والقدرة على توليد
اإلبداع و جعلها يف خدمة التنظيم .
 . 1يعد الرأمسال الفكري األصل احلقيقي واالستثمار األفضل واالسرتاتيجي ابلنسبة للمنظمة و هو املشكل األساسي ملصدر
القيمة املضافة.34
ا : 3/أساليب إدارة املعرفة من قبل التنظيم .
كما سبقت اإلشارة إليه فإن منظمات املعرفة هي املنظمات اليت تعترب املعرفة مصدراً أساسياً مبواردها وتعتمد عليها بشكل
أساسي يف أنشطتها التنافسية ومن أجل حتقيق هذه الغاية البد من توافر النظرة اإلسرتاتيجية للمعرفة من حيث طلقها أو
توزيعها والعمل هبا مما يسمح بردم و تقليص فجوة املعرفة يف املنظمات.
ا /اسرتاتيجيات إدارة املعرفة  :وهنا نرى أن إدارة املعرفة أصبحت من األقسام اإلدارية الرئيسية يف منظمات األعمال حيث
يقوم العمل يف هذه األقسام على وضع اآلليات و قواعد صارمة يف إدارة و تسيري املعرفة داخل التنظيم ومن أجل حتقيق ذلك
البد من رسم إسرتاتيجية مناسبة للمعرفة  35سواء فيها تعلق يف إجياد املعارف أو استقطاهبا من املصادر اخلارجية أو يف مشاركة
املعرفة مع بيئة املنظمات.
أوال /العالقة بني اإلسرتاتيجية و إدارة املعرفة .
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إن اإلسرتاتيجية تعرف أبهنا الدليل و احملدد الرئيس إلدارة املعرفة فهي تركز على عمليات املعرفة وتدفقاهتا كما هتتمبتحليل
وختطيط أعمال املعرفة واألهم من هذا هو أن اإلسرتاتيجية نفسها تقوم على معرفة أي خمرج معريف ,وهذا يعين أن إدارة املعرفة
أتيت ابملعرفة اجلديدة اليت تكون مصدراً فعاالً للميزة التنافسية اليت تبىن عليها إسرتاتيجية التنظيم .
وابلنسبة إلدارة املعرفة كإسرتاتيجية وظيفية فإهنا تعترب كوسيلة من وسائل اسرتاتيجيات األعمال حيث ميكن للمنظمات أن
متارسها كعمل من أعمال التنظيم ومن هنا فإن إسرتاتيجية املعرفة اليت ترتكز كثرياً على النقطة السابقة املتعلقة بتكنولوجيا
املعلومات إسرتاتيجية وظيفية شأهنا شأن اسرتاتيجيات البيع و التسويق وغريها من االسرتاتيجيات اليت تندرج ضمن مستوى
اإلسرتاتيجيات الوظيفية اليت تدخل يف تقاطعات ما بينها يف أنشطة التنظيم و يف تعامالته مع بيئة  ،حيث تشرفإسرتاتيجيات
األعمال على التنسيق بني هذه االسرتاتيجيات و حتقق الفواصلوالتكامل فيما بينهما مبا خيدم اإلسرتاتيجية الكلية للمنظمة .
خامتة
ويف األخري من الطبيعي أن تتساءل الورقة عن طبيعة الرهااناتليت تواجه البلدان العربية ومن بينها اجلزائر يف اقتصاد املعرفة ؟
ويف هذا السياق فان الدول العربية أمام هذه التغريات مدعوة لتحسني قدراهتا املعرفية،واىل السعي حنو جمتمع املعرفة ابملعىن
الدقيق للمصطلح ليس على املستوى الشكلي ولكن على مستوى الواقع وذلك بغية اإلسراع بعملية التنمية الشاملة األمر
الذي ميكن دولنا العربية من توليد املعرفة حمليا وفق سياسات حمددة ومعلنة وقابلة للتجديد ووفقا لعديد املنظورات.
ويف ما يلي ابرز التحدايت اليت جيب التحكم فيها و التأقلم معها.
 ارتفاع نسبة البطالة وهجرة العمالة النفيسة ترسيخ قيم االستهالك الشامل. عدم القدرة على اإلحاطة ابملخرجات. العمل على تدعيم املستوى االقتصادي والتكنولوجي. رفع موشرات جاهزية املستوى السياسي واألمين.وللتحقيق ما تقدم جيب السعي حنو القضاء على النقاط التالية و احلد من ظهورها:
 طبيعة إنتاج واقتصاد ربعي مبين على االستخراج و ال يراعي مقومات التنمية املستدامة. -مستوايت ضعيفة يف النمو وانتج حملي هزيل عموماً.

 األنشطة اإلنتاجية مازالت بدائية مرتكزة يف السلع االستهالكية.جملة مرافئ للدراسات السياسية والقانونية
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هذه الوضعية جتعلنا نواجه العديد من التحدايت املتعلقة هبذه األوضاع ويرتبط زواهلا بشكل مباشر وأساسي بتغري الوضع
القائم.
إن جممل التحدايت اليت ترصدها الورقة مرتبطة أساسا ابلوضعية السابقة

و تتعلق بـمايلي :

 توفري بيئة تنظيمية مالئمة.
 إجياد األطر القانونية.
 إجياد آليات لدعم الشراكة مع القطاع اخلاص.
 دعم اإلنفاق احلكومي على البحث العلمي وتدعيم تنافسية مراكز البحوث.
قائمة اهلوامش:
_1باري كشوان ،إدارة الموارد البشرية،ط .3دار الفارق للنشر والتوزيع ،ترجمة ( قسم الترجمة دار الفرزدق)،
القاهرة  8002 ، :ص 28
_ 2عبد الحميد المغربي ،دليل اإلدارة الذكية لتسمية الموارد البشرية في المنظمات المعاصرة .للمكتبة العصرية
للنشر والتوزيع ،المنصورة ،8002 ،ص 23
_ 3أحمد سيد مصطفي ،إدارة الموارد البشرية ،رؤية استرايجية معاصرة ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ط8002 ،2
ص 22-22
_ 4صالح سالم زرنوقة .نفس المرجع السابق  ،ص 82
_ 5تقرير التنمية البشرية ،الصادر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،سنة  ،8022ص .271
_6سمير رضوان ،تنمية الموارد البشرية في الوطن العربي :القوى العاملة العربية الواقع واآلفاق المستقبل ،مجلة
المستقل العربي  ،2222ص .28
_7أحمد سيدي مصطفى ،مرجع سبق ذكره ،ص .73
_8دمحم سمير أحمد ،اإلدارة اإلستراتيجية وتنمية الموارد البشرية ،دار المسيرة عمان ،ط ،2ص .72
9

_ Douglas.T.Hall and James.Ggoodale“HummanRessoussmanagmmentstrategy.Design
and implementations .USA.scott, Froman and company. 1996. P302.
_10محسن أحمد الخضيري :اقتصاد المعرفة  ،مجموعة النيل العربية ،القاهرة ،ط،8002 ، 2ص 02
_ 11محسن أحمد الخضيري :المرجع نفسه ،ص 22
_ 12جمال داود سليمان ،إقتصاد المعرفة  ،دار اليازوري .عمان ،ط ،8002،2ص.22
_ 13جمال داوود سليمان ,مرجع سبق ذكره ,ص 22
* نص االتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة عقدت في تشرين األول 2227 ..م بين عدد من الدول تستهدف
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