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Abstract : 

      This essay aims to show the importance of the Human Resources in the economy of 

Knowledge through its performances for its  development,whether by inventing  the updated 

techniques or to achieve an efficient use for these techniques which ensures reaching the best 

possible degree of production .Moreover,it is also ought to work on creating a human capital 

characterised by knowledge,intelligence and the skills that fit today's knowledge requirements. 

       This topic will be discussed through very significant elements , begining with :identifying 

the main concepts ,then ,giving more details about the importance of knowledge economy ,to 
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end up with mentioning the sinificance of human resources and its value in the knowledge 

economy. 

 ملخص البحث

من خالل ما تؤديه من أجل تنميته، وتطوره  يهدف هذا املقال إىل إبراز أمهية املوارد البشرية يف اقتصاد املعرفة     
إىل أفضل  تخدام كفأ هلذه التقنيات املتقدمة ،مما يضمن الوصولوذلك سواء بتوليد التقنيات املتقدمة، أو لتحقيق اس

درجة ممكنة من اإلنتاج، وعليه وجب أيضا العمل على إخراج رأس مال بشري يتميز باملعرفة والذكاء واملهارات اليت 
 تتالءم مع متطلبات املعرفة يف الوقت احلايل.

وسيتم معاجلة هذا املوضوع من خالل عناصر غاية يف األمهية بدءا بتحديد أهم املفاهيم مث التطرق بإسهاب          
      إىل ماهية االقتصاد املعريف لنعرج إىل ذكر أمهية املوارد البشرية ونوعيتها يف اقتصاد املعرفة.

 

 

keywords: human resource management -human resource Development- human capital 

concept of knoledge.  

مفهوم -ملال البشري الرأس ا-تنمية املوارد البشرية -إدارة املوارد البشرية -مفهوم املوارد البشرية: الكلمات المفتاحية
 املعرفة.

 

 :مقدمة
تؤكد طالئع القرن احلادي والعشرين أن املعرفة أصبحت معيارا للتنافسية وتقسيم العمل ،ما زاد من االهتمام     

 العاملي باجملتمع القائم على أساس املعرفة ودور املؤسسات ورأس املال الفكري يف استحداث هذه املعرفة.

واالجتماعية  االقتصادية للتحوالت قويا   املعرفة حمركا   مبجتمع ىخالل ما يسم من املعرفة وعليه فقد أصبحت    
 النماذج تغري أن املنظمات على حيتم للمجتمع. مما اإلنتاجية والقدرة املعرفة، اكتساب بني رابطة مثة هناك وأصبح
 املعرفة. اقتصاد عليه يطلق سبق عما حمتوى خمتلف له جديد اقتصاد يف الدخول هو والسبب أعماهلا، يف املتبعة

ومن بني األمور اليت جيب أن ميسها التغيري ويتم إعطائها العناية اخلاصة هو االهتمام باإلنسان باعتباره أحد     
البشرية إذ أهنا تعد املسؤولة  مواردها بتنمية االهتمام املؤشرات القوية اليت تعطي املؤسسة ميزة تنافسية، وبالتايل وجب

  أداء النشاطات االقتصادية واإلنتاجية سواء يف جانبه الكمي، أو يف جانبه النوعي. العمل الذي يسهم يفعلى عنصر 
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وقد ارتأينا يف هاته املقالة الرتكيز على أمهية املوارد البشرية ونوعيتها يف اقتصاد املعرفة من خالل التطرق ألهم       
لبشرية يف تناول األمهية اليت تكتسبها املوارد ا املفاهيم مث نعرج إىل إعطاء ماهية حول االقتصاد املعرف لنصل إىل

 اقتصاد املعرفة واهم املتطلبات الواجب مراعاهتا حىت تكون نوعية وبالتايل العمل على حتقيق أهداف االقتصاد املعريف.     

 المبحث األول: تحديد المفاهيم:
 

 المطلب األول: مفهوم الموارد البشرية:
جمموعة من العناصر األساسية تتحدد يف األرض واملباين ورأس املال والتكنولوجيا تتكون كل مؤسسة من     

 واألفراد.
وهناك من اخلرباء من حيصرها يف ثالثة عناصر، وهي: األفراد واملال واملهمات. ومهما تعددت العناصر عند      

تتكون من أصول مادية وموارد  هذا الفريق أو ذاك ميكننا القول أن أية مؤسسة مهما كان حجمها أو نشاطها،
 بشرية. والسؤال الذي يطرح نفسه هو أي العناصر جيعل املؤسسة تعمل بكفاءة؟

ففي الوقت الراهن يبدو إمجاع اخلرباء حول أمهية املوارد البشرية يف املؤسسة، واعتبارها أكثر األصول أمهية،         
صر، فكل جانب من جوانب أنشطة املؤسسة يتحدد حيث أن عمل املؤسسة أصبح يتحدد بناء على هذا العن

جناحه بناء على كفاءة ودافعية وفعالية مواردها البشرية، وهلذا يعد العنصر البشري من بني كل مهام اإلدارة هو األكثر 
أمهية ،وهذا لسبب بديهي وبسيط، أن أي شيء آخر يعتمد اعتمادا كامال على كيفية أداء هذه املهمة )األفراد( 

  (.17-16،ص2002)غربي وآخرون، اءةبكف

كن حبيث تعين كافة القدرات واإلمكانيات املرتبطة بالسكان، واليت ميكما ميكن حتديد مفهوم املوارد البشرية        
أن تسهم يف إنتاج السلع واخلدمات ،أو تسهم يف التحفيز على هذا اإلنتاج، من أجل توفري اإلشباع للرغبات 

  (.19،ص2009)الخطيب،زيغان،واالحتياجات املختلفة فردية أو اجتماعية 

 الموارد البشرية:المطلب الثاني: مفهوم إدارة 

تعرف إدارة املوارد البشرية بأهنا جمموعة من الربامج والوظائف واألنشطة املصممة لتعظيم كل من أهداف  
الفرد واملنظمة. واملوارد البشرية كاصطالح يعترب حديثا وقد حل بالتدريج حمل اصطالح األفراد الذي كان سائدا، أو 

ي نقطة التحول التدرجيية ،عندما قامت اجلمعية األمريكية إلدارة األفراد ه 1970القوى العاملة، ولقد كانت سنة 
وهي أكرب منظمة متخصصة يف جمال اإلدارة بتغيري املصطلح إىل إدارة املوارد البشرية ،وذلك حىت يتماشى مع األدوار 
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لبشرية  شركاء كاملني رو املوارد ااإلسرتاتيجية املتزايدة للموارد البشرية يف نطاق املؤسسات أو املنظمات . وليصبح مدي
 . (17،ص2009)أحمد،يف األعمال املتعلقة بالتخطيط االسرتاتيجي

وعليه إن إدارة املوارد البشرية كوظيفة ختتص بتكوين هيكل مناسب من القدرات واملهارات املطلوبة ملقابلة   
احتياجات املنظمة ،مث تدريب وتنمية هذه املهارات باستمرار وأيضا مكافأة األفراد مكافأة عادلة تتفق مع اجملهودات 

هما، وأخريا احل األفراد واملنظمة ومنع حدوث أي تضارب بيناليت تبذل مث حتقيق نوع من التكامل والتنسيق بني مص
توفري الرعاية واخلدمات الالزمة هلم ،كل ذلك من أجل املسامهة يف حتقيق أهداف املؤسسة، ومن ذلك املنطلق فإن 

لعمليات اإدارة املوارد البشرية هي عبارة عن النشاط اخلاص بتخطيط وتنظيم وتوجيه ومراقبة أداء جمموعة  األنشطة و 
 .  (56،ص2007)محمود أبو بكر،التشغيلية املختلفة املتعلقة بغدارة العنصر البشري يف املؤسسة 

 المطلب الثالث: مفهوم تنمية الموارد البشرية:        

إن تنمية املوارد البشرية هي نشاط مستمر باستمرار املؤسسات ككائنات ديناميكية متفاعلة هتدف إىل تقليل الفجوة  
ضمن بني واقع املؤسسة بإمكانياهتا احلالية والبيئة احمليطة هبا مبتغرياهتا وتطوراهتا وما تفرزه من فرص وهتديدات ، ومبا ي

 يل اآلثار اليت ترتتب على ما يواجهها من هتديدات . استغالل كل ما يتاح هلا من فرص، وتقل

باعتبارها نظاما فرعي ضمن جمموعة األنظمة الفرعية لنظام تسيري املوارد البشرية ، و  وهناك من يعرفها          
الذي يركز على االرتقاء مبستوى األداء البشري ،ومبا يتكامل مع األنظمة الفرعية األخرى داخل املؤسسة 

       (.03،ص2015اوي،جوان،)يحي

 المطلب الرابع: مفهوم الرأس المال البشري:      

 احلديثة وبصياغتها عامة بصفة الوظيفية للنظرية وأيديولوجيا فكريا امتدادا البشري املال أسر  مفهوم يعترب        
 مهاراته يف يتمثل مال ميتلك رأس العامل أن املفهوم هذا ويؤكد "التكنولوجية بالوظيفية يسمى فيما" خاصة بصفة

 التعليم على اإلنفاق أُعترب هنا ومن بناء نفسه على قدرته يف تتمثل اليت االستثمار على القدرة لديه أن كما ومعارفه
التنمية  أهداف لتحقيق الالزمة البشرية القوى إلعداد االستثمار عناصر من عنصر ألهم اقتصاديا استثمارا

  (.171،ص2017عمر،)صبطي،بن 
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 المطلب الخامس: مفهوم المعرفة:    
 والعلم بني العقل الديناميكي التفاعل عن الناشئة واجملتمعية واملؤسسية الفردية واخلربات اإلمكانات تلك    

 ذلك كل توظيف عن واملتأتية واجلمعية واملهارات الفردية والتكنولوجيا واالتصاالت واملعلومات والبيانات والفكر
 والعمودية األفقية التشابكات من ويف إطار ومعارف وأفكار وخدمات سلع من اإلنتاجية العملية يف

  ".(3،ص2014)بدران،العميقة
نها :أن املعرفة بصفتها سلعة معلوماتية ال غىن عشرط ما بعد احلداثة يف كتابه   Lioter ليوتار يقول

د جماالت التنافس العاملي من اجل إحراز القوة ويبدو من غري املستبعللقوة اإلنتاجية ،وقد أصبحت وستظل من أهم 
أن تدخل دول العامل يف حرب من اجل السيطرة على املعلومات كما حاربت يف املاضي من اجل السيطرة على 

 .(329، ص2016)حرز اهلل،املستعمرات
 أرقى إنسانية حالة باستعماله، واملعرفة ينمو بل ينقص، ال إنساين مورد هي املعرفة أن القول نستطيع سبق ومما  

 تكون وأحيانا أخرى. أو مصورة، أو مسجلة أو مدونة ( صرحية تكون قد فاملعرفة املعلومات. على احلصول جمرد من
 .املثال سبيل على التلقائية البشري السلوك موجهات ضمنية( يف

 الرمزية اليت البىن جممل و األفكار، أو واإلرشادات، واملعلومات، البيانات، عن عبارة املعرفة تصبح هنا، من      
 على املستوى سواء البشري، السلوك وتوجه .حمدد وتارخيي ثقايف سياق يف اجملتمع ميتلكها أو اإلنسان، حيملها
 اجملتمع أنشطة ويف واخلدمات، السلع إنتاج ففي كافة، اإلنساين النشاط جماالت يف وتنتشر .املؤسسي أو الفردي
 .(159-158،ص2017)فؤاد النبالوي،أيضا  اخلاصة احلياة ويف العامة، والسياسة املدين،

 
 المطلب السادس: مفهوم مجتمع المعرفة:

 على يقوم أساسا الذي اجملتمع بأنة ذلك 2003 البشرية التنمية تقرير يف ورد ما وفق املعرفة جمتمع يتحدد       
املدين،  االقتصاد، واجملتمع يف اجملتمعي. متمثلة النشاط جماالت مجيع يف بكفاءة وتوظيفهاوإنتاجها،  املعرفة نشر

 املختلفة. واليت التنمية اإلنسانية عمليات خالل اإلنساين، من باجملتمع لالرتقاء اخلاصة؛ سعيا والسياسة، واحلياة
 البشري تراث املال رأس مصطلح استخدام على األمر استقر اإلنسانية، وقد والكرامة والعدالة احلرية إىل توصلنا
 التعليم، والتدريب، واخلربة خالل من األفراد يكتسبها اليت التوجهات، واملعارف، واخلربات مجلة البشرية، مبعىن التنمية

 وحتدد البشر تنظم اليت ليشمل اآلفاق عمومية أكثر اجملتمعي، بشكل املال رأس مصطلح اعتمد عليه العملية. وبناء
 Knowledge «، الثروة حتويل يف بدوره  يسهم الطريق الذي املصطلح هذا فتح اجملتمعي. وقد النشاط طبيعة
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Capital اجملاالت، خمتلف يف جديدة معارف إنتاج إىل هي املعرفية جديدة صيغة أمام » املعريف املال رأس 
 .(159-158،ص2017)فؤاد النبالوي،مستمر وبشكل

 المعرفة : اقتصاد مفهوم المطلب السابع:    
 وال األبعاد متعدد املفهوم إن احلال واقع ويف املعرفة، لتعريف اقتصاد عديدة حماوالت النظرية األدبيات يف ظهرت  

 أو مسات املفهوم على تعريف يف ركزوا الباحثني أن املالحظ ومن واحد، مفهوم تبين على بني الباحثني اتفاق يوجد
 االقتصاد هو املعرفة اقتصاد:بالقول الثروة( إنتاج دور )املعرفة يف املفهوم تعريف يف بعضهم ربط فقد .حمددة خصائص

تُولَّد  الصناعية احلقبة يف الثروة كانت الثروة، فإذا خلق يف حامسا   دورا   املعرفة واستثمارها نشوء فيه يؤدي الذي
 وخدمات التكنولوجية الصناعات طريق عن الثروة تُوَلد املعرفة اقتصاد اإلنسان، ففي وعمل والطاقة اآلالت باستخدام

 على يقوم هو اقتصاد املعرفة اقتصاد:  إن بالقول التطور( يف )املعرفة دور على آخرون ركز حني االتصاالت. يف
 اجملتمع. وتقدم تطور االقتصاد يف البشري املال ورأس املعرفة لدور عمق ا أكثر جديد فهم
 أساسيا   مكون ا باتت املعرفة إن :بالقول املضافة( وإنتاج القيمة بني )املعرفة اآلخر بعضهم ربط ثالث اجتاه ويف    
 القائم املكون هذا بزيادة يزداد االقتصادي النمو معدل أن كما املضافة، القيمة يف خلق يسهم اإلنتاجية العملية يف

-349،ص2014)الشيخ علي،املعرفة  القتصاد األساسية املنصة واالتصال، بوصفها املعلومات تكنولوجيا على
391). 
م االقتصاد القائم على املعرفة بأنه ذلك النوع من االقتصاد القائمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية وتعرف       

 على إنتاج وتوزيع املعرفة واملعلومات وتوظيفهم يف التنمية .

قتصاد الذي حتقق فيه املعرفة اجلزء األعظم من القيمة أن اقتصاد املعرف هو اال 2007   احلاجكما يرى       
املضافة ،وهذا يعين أن املعرفة يف هذا االقتصاد ،تشكل مكونا أساسيا يف العملية اإلنتاجية كما يف التسويق ،وان 

 4-2)جودة عبد الوهاب النمو يزداد بزيادة هذا املكون القائم على تكنولوجيا املعلومات واالتصال
 (.238،ص2017ديسمبر

 

 المبحث الثاني: ماهية اقتصاد المعرفة:

تعترب املعلومة يف جمتمع املعرفة هي السلعة أو اخلدمة الرئيسية واملصدر األساسي للقيمة املضافة وخلق فرص   
العمل وترشيد االقتصاد، وهذا يعين أن اجملتمع الذي ينتج املعلومة ويستعملها يف خمتلف شرايني اقتصاده ونشاطاته 

 ،دص(.2009-02-09)تركماني،سه املختلفة هو اجملتمع الذي يستطيع أن ينافس ويفرض نف
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 المطلب األول: انعكاسات إدارة المعرفة على منظمات األعمال:

إن التقدم يف ممارسات إدارة املعرفة سوف يؤثر على مكان العمل ،وسوف تكون تلك التغيريات واضحة 
راد يف حميط العمل ما جهها األفمع الزيادة يف استخدام وتطبيق أطر إدارة املعرفة وتتضمن التغيريات اليت ميكن أن يوا

 (:12-11،ص2001ديسمبر  14-13)جعيجع،يلي
الرتكيز على استخدام فرق عمل متعددة التخصصات عرب العديد من األقسام واليت تركز على استخدام أحسن توليفة  -

 من الكفاءات احملورية.
 وليه من املعارف.ل مؤقتة لديها تظهور العديد من املهام ذات الطبيعة املؤقتة واليت تتطلب تشكيل فرق عم -
 الفهم اجليد ألمهية االعتماد على العقول البشرية واملعرفة املفاهيمية اليت تساعد يف إرشاد وتوجيه العمل. -
الفهم اجليد من قبل عمال املعرفة لكيفية تنفيذ إسرتاتيجية املشروع من خالل القرارات والتصرفات اليومية  -

 .اليت يقومون هبا يف العمل
 االستعداد للتعاون مع األفراد واجلمعيات واألقسام والتنسيق مع األنشطة األخرى. -
 زيادة فهم األفراد ألمهية التنفيذ اجليد للعمل واملنافع اليت ميكن أن تعود عليهم. -
تعاظم األمان الوظيفي وعدم الرتدد يف تأدية مهام معقدة مع تزايد حجم املعرفة واخلربة املهنية عن العمل  -

 املنوط القيام به.
 

 المطلب الثاني: مضامين والمحتوى الرقمي اقتصاد المعرفة:
 مضامين ومعطيات اقتصاد المعرفة: -1

، ميثل اقتصاد املعرفة اجتاها يف الرؤية االقتصادية العاملية حيث ينظر إىل املعرفة بوصفها حمرك العملية اإلنتاجية       
ال على لعب دورا رئيسا يف خلق الثروة غري املعتمدة على رأس املال التقليدي، و والسلعة الرئيسية فيها، إذ يرى أهنا ت

املواد اخلام، أو العمال، وإمنا تعتمد على رأس املال الفكري، ومقدار املعلومات املتوفرة ،وكيفية حتويل هذه املعلومات 
  (.16-15،ص2009)الخطيب،زيغان،إىل معرفة مث تضيفها لإلفادة منها 

ن مضامني اقتصاد املعرفة ومعطياته تتمثل بثروة املعلومات، واالتصاالت واالستخدام الواسع للمعرفة والعلم، إ      
وما يفرزه هذا من تقنيات متقدمة يف احلاسوب، واالنرتنت، وتقنيات املعلومات واالتصاالت ،وغريها، اليت تفرز 

طياته حبيث يعم استخدام مضامني اقتصاد املعرفة ومعحالة التقدم باستمرار ،وبصورة متزايدة ،وبشكل متسارع، و 
هذه يف معظم جوانب عمل االقتصاد، ونشاطاته، وبالشكل الذي يسهم يف القيام هبذه النشاطات ،وتوسيعها، 
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ومنوها، وما يربط هبا من صناعات، وخدمات تتسع وتنمو ،بالشكل الذي ترتفع معه أمهية املعرفة والعلم، ويتسع 
 ر يف تكوين رأس املال املعريف لتحقيق إنتاج معريف بدرجة مهمة ومتزايدة.معه االستثما

هو املعرفة املوجودة بصورة رقمية منشورة على الشبكة العنكبوتية الدولية بلغة ما، وقد  :المحتوى الرقمي -1
ليهما معا( ك-صورة-يكون هذا احملتوى على شكل نصوص أو منتج بوسيلة من وسائل الوسائط املتعددة )صوت

القطاع  اإلضافة إىلأو على شكل برجميات وتزداد أمهية احملتوى الرقمي يف القطاع اخلاص )خدمات األعمال( ب
احلكومي )خدمات املعلومات احلكومية( مثل خدمات معلومات حالة الطقس وخدمات األرشفة والتوثيق االلكرتوين 

 لآلثار واملتاحف باإلضافة إىل احملتويات الثقافية والتعليمية والصحية املختلفة.
إن اقتصاد املعرفة يهتم باحملتوى أو حقوق امللكية اليت تتم التجارة فيها من خالل سوق املعلومات أو سوق        

املعرفة، وهذه السوق ختتلف عن األسواق مبفهومها التقليدي حيث أهنا سوق افرتاضية موجودة على شبكات 
ذه التجارة كة العنكبوتية الدولية، ولذلك مسيت هاحلاسب اآليل املتصلة ببعضها البعض الكرتونيا من خالل الشب

بالتجارة االلكرتونية، ولذلك فإن خدمات املعرفة وقيمة املعرفة وضعت احملتوى الرقمي يف إطار اقتصادي، ومن مث 
فإن عملية التطور والتحديث اليت يشهدها احملتوى الرقمي تفرض حتديات على احلكومات من اجل توفري البيئة 

ديسمبر  4-2)عزاز،اليت تدعم تطوير وتنمية حمتويات رقمية للسلع واخلدمات املختلفة  املناسبة
 .(2018،ص2007

وعليه يتضح من خالل هذا العنصر كيف أن املعرفة أصبحت تلعب دورا يف زيادة الثروة مع اعتمادها على       
 تصالية احلديثة.رأس املال الفكري وكيفية االستخدام األمثل للمعلومات ولتقنياهتا اال

 
 المطلب الثالث: خصائص وميزات اقتصاد المعرفة:

 يتسم االقتصاد املعريف باخلصائص التالية: خصائص اقتصاد المعرفة: -1
أنه اقتصاد ال يعاين من مشكلة الندرة باملعىن التحليلي القدمي بل هو اقتصاد املوارد اليت ميكن باستمرار  -

 معلومات واملعرفة.زيادهتا عرب االستخدام املتزايد لل
 أنه اقتصاد تتقلص فيه أمهية املوقع من خالل االستخدام املالئم للتكنولوجيا، والشبكات االلكرتونية. -
أنه اقتصاد يصعب فيه تطبيق القوانني الضريبية والقيود اجلمركية وغري اجلمركية من جانب الدولة الوطنية  -

 بصورة منفردة.
نتاج، أن قيمة املعرفة ذاهتا تكون اكرب عندما تكون حيز التشغيل ونظم اإل أن اقتصاد املعرفة يف جوهره يعين -

 وباملقابل فان قيمتها تصبح صفرا حينما تظل حبيسة يف عقول أصحاهبا.



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 5, No: 3, 2019 

 

69 
 

 إن مفتاح القيمة يف اقتصاد املعرفة هو مدى تنافسية رأس املال البشري. -
مع االقتصاد  والتدريب املستمرين لكي تتواءم خربات العمالةإن اقتصاد املعرفة مينح مكانا مركزيا لنظم التعليم  -

اجلديد وهكذا ختتلف خصائص اقتصاد املعرفة عن االقتصاد املادي مما يستدعي معه أساليب جديدة يف التفكري 
 ويف صنع السياسات االقتصادية.

 تتوىل قيادة عملية رقمية اليتيف اقتصاد املعرفة تتزايد عمليات موائمة املعرفة بنظم الشبكات واملعلومات ال -
 االنتقال يف هياكل اإلنتاج ويف منظمات األعمال.

 املعرفة مبميزات عدة أهم هذه املميزات مايلي: يتميز اقتصاد ميزات اقتصاد المعرفة: -2
 املرونة الفائقة والقدرة على التكيف مع املتغريات واملستجدات اليت تتبدل بشكل متسارع. -
والتطوير والتواصل املتكامل مع غريه من أمناط االقتصاد األخرى اليت أصبحت تطمح القدرة على التجديد  -

 إىل االندماج فيه.
القدرة على االبتكار وتوليد منتجات فكرية غري مسبوقة: معرفية، وغري معرفية وتتميز بأهنا ترضي املوزع  -

 واملستهلك بشكل كبري.
عة ،ومتجددة، وتوفر حافزا قويا على كافة جماالت هذا جماالت خلق القيمة املضافة فيه متعددة ، ومتنو  -

 االقتصاد، كما توفر عائدا ملموسا.
االنفتاح الكامل ملعىن أن هذا االقتصاد مفتوح ال توجد أية حواجز أو موانع حتول دون التعامل معه ومن  -

 خالله، وكل ما حيتاجه هو املعرفة واإلدارة ، وااللتزام.
 داع للتوصل إىل اكرب إنتاج متميز .اإلميان باملبادأة واإلب -
 االرتباط بالعرض والطلب وآليات السوق. -
االعتماد على املعرفة اليت ترتبط بشكل أو بآخر بضرورة التطوير والتجديد، وبإمكانية اختاذ القرار املناسب  -

-17،ص2009)الخطيب، زيغان،يف الوقت املناسب، ومن البديهي أن هذه املعرفة مرتبطة بالبحث والتفكري
18.) 

من خالل ما سبق يتنب أمهية اخلصائص اليت يتمتع هبا اقتصاد املعرفة كاختصار املكان والزمان باإلضافة إىل 
تل احتوائه خاصية غاية يف األمهية واملتعلقة بالعنصر البشري باعتباره ميثل قيمة تنافسية، كما يتبني لنا أن املعرفة حت

لعكس عندما تكون حبيسة. كما أن اقتصاد املعرفة يشجع على اإلبداع واالبتكار مكانة هامة عندما يتم تشغيلها وا
 واملرونة من خالل القدرة على التكيف مع املستجدات املختلفة. 
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 البشرية املوارد إدارة ومنطق فكر يف هائلة كانت هلا آثار املعريف لالقتصاد املميزة املعرفية للثورة وعليه فإن    
 (:172،ص 2005)بركاتي،يف  أن نبيها ميكن

يف  يوظفوهنا اليت والقدرات االختصاصات ذوي األفراد يف املتمثلة الداخلية املعرفة مصادر ميةھأ اكتشاف -
يعملون  من كل وتشمل املعاصرة، املنظمة يف الثروة إنتاج مصادر أهم من واحدا متثل األنشطة من متميزة أنواع

املعرفية  باألنشطة ما يسمى يباشرون ممن وغريهم التسويق رجال من األفكار ومنتجي الباحثني من ذهنية أعماال
 .منظمة ألي القيمة سلسلة يف متزايدة نسبة ميثلون أصبحوا الذين بآخر، أو بشكل
 أساليبها يف تطوير البشرية املوارد إدارة على فرض املنظمة طرف من عليها واحلصول املعرفة عن البحث  -

 أفراد املنظمة انفتاح وسائل تطوير على تعمل معرفة، كذلك األكثر األفراد على حتصل حبيث واالختيار االستقطاب
 .العمل وورش املؤمترات يف اجلادة املشاركة خالل من اخلارجية املعرفة مصادر على

 من لإلدارة يتحقق ما فان مث ومن معارفه، عصر لكل وان تطور يف املعرفة أن حقيقة هامة وهي إدراك - 
 تصل وبالتايل العصر، ومعطيات لتتناسب أوضاعها وترتب تشكيلها فتعود املنظمة على ينعكس أن ينبغي معرفة

 بل ألفرادها املكتسبة اخلربات كل هتدر ال أن عليها وجب مث ومن التنظمي، التعلم وهي مهمة حقيقة اكتشاف إىل
 .منها لالستفادة وحتللها وتراكمها جتمعها
االتصال  قنوات فتح ميةھأ على يركز دايجد بعدا البشرية املوارد إدارة تكتسب املعرفة خصائص خالل من -

 هذا من الناشئة األعلى الفائدة لتحقيق املختلفة العمل ومجاعات قطاعات بني واملعرفة املعلومة تدفقات وتيسري
 .فيها والتعامل التداول نتيجة للمعرفة النمو املتصاعد

أنشطة  األساس يف هو إمنا القيمة سلسلة على الواقعة املنظمة أنشطة من األكرب اجلانب أن حقيقة ادارك -
 منظمة تكوين أي على وجب هنا التنافسية ،ومن امليزة لتكوين ركيزة بدورها وهي املعرفة، وركيزهتا أساسها خدمية

 .التنافسية امليزة حتقيق أرادت ما إذا املنظمة داخل به واالحتفاظ املؤهل البشري املورد
 واليت ختلق املعرفية األنشطة من قليل عدد وتنمية ألداء الداخلية البشرية مواردها تركز أن للمنظمة املفيد من -

 .منافسيها عن للمنظمة واضح متيز
املورد  يف تتجلى واليت تقليدها املنافسني يصعب اليت املعرفة هو للمنظمة التنافسية للميزة األهم املصدر إن  -
 .املعرفة أصحاب من املتميز البشري
املعرفة  مصادر بإدماج املعرفة خلق هو األهم بل املعرفة معاجلة فقط ليست البشرية املوارد إدارة مهمة إن  -
تعاوهنم  واستقطاب األفراد مشاركة نظم تصميم خالل من ومتميز، وذلك متكامل نسيج يف والصرحية الضمنية

 .ومشكالهتا املنظمة أمور على وانفتاحهم
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على  العمل بل األفراد، عالقات على والسيطرة البشري السلوك ضبط ليست البشرية املوارد إدارة مهمة -
 وتدفق املعرفة ونشر خلق عملية ودعم الكامنة املعرفة إطالق مث ومن بينهم، واملعرفة املعلومات وتبادل وحفز تنشيط

  .التنافسية ميزهتا تثبيت مث ومن احملورية القدرات لتكوين املنظمة أرجاء يف
  

 المبحث الثالث: أهمية الموارد البشرية ونوعيتها في اقتصاد المعرفة:
 المطلب األول: أهمية رأس المال الفكري:

يعترب رأس املال الفكري للمؤسسة كاملعرفة لدى املوظفني والقدرة العقلية واإلبداع باإلضافة إىل قدرهتم 
تطوير تلك العمليات مصدر لتحقيق الفائدة التنافسية ويوجد اآلن دليل واضح على أن العنصر غري  املستمرة على

امللموس لقيمة يفوق القيمة احلقيقية ملوجوداهتا احلسية كاألبنية واملعدات فاملوجودات احلسية متول من السوق اخلاص 
 .(18-17،ص2005)بركاتي،هبا والفرق هو رأس املال الفكري

 يتضاعف مث املال الفكري، ومن لرأس الرئيس املصدر هم واخلربة املعرفة ذوي من املنظمات يف ويعترب العاملون      
 ذات النادرة البشرية املوارد هذه مع التعامل اإلجيايب أجل من البشرية املوارد إدارة وتقنيات نظم بتطوير االهتمام

 .القيمة
 اإلنسان إىل للفرد، فينظر املعرفية واملقدرة بالطاقة اخلاصة القيمة على املعرفة على القائمة االقتصاديات وتركِّز      

 التحول السواء. وهذا على املزايا من كثريا   والدول حتقق منه املنظمات أن ميكن مورد أنه املعرفة، وعلى ُمْنِتج أنه على
 املعرفة، فاملنظمات خالل من نفسه الفرد ينمي أن يتطلب والدول، مما املنظمات يف احملورية النقطة ليصبح الفرد حيوِّل

 عندهم لديها العاملون يكون أن كما البد متيزها، على للحفاظ املواءمة على قادرة مرنة مؤسسات هي الناجحة
 أن يتطلب هذا أن واإلبداع،  والشك املستمر بالتعّلم مجود، وأن يتميزوا دون واحلركية والوالء االلتزام من يكفي ما

 الفكري املال تقرير "رأس ذلك، ويبني وتنمي تشّجع فعالة تنظيمية وثقافة توفري بيئة عمل على املنظمات تعمل
 وقياس املعرفة

 " Measuring Knowledge and Intellectual Capital ، 
 الفكري املال لرأس بتبنيها املعرفة اقتصاد منظمات املعرفة، أن باقتصاد املعنية املؤسسات إحدى أصدرته الذي      

 :من أمهها عدة فوائد حتقق أن ميكن
 .ككل للمنظمة احلقيقية القيمة الفكري املال رأس يعكس  -
 .للمنظمة أفضل ألداء كمحفز الفكري املال رأس يعمل  -
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 تتحكم تنظيمية قيم إىل وحتويلهالألفراد،  الضمنية املعارف تنمية يف لإلدارة الفاعل الدور الفكري املال رأس يعزز  -
 .باملنظمة العمل بإجراءات

 "إدارته ميكن قياسه، ميكن ما " مبدأ ضوء يف الفكري املال رأس يعمل  -
What gets measured, gets managed، وتنمية ومحاية قياس أمهية على التأكيد يكون مث ومن 

 املعريف ماهلا رأس مقدار يف منظمة ألي احلقيقية القيمة وتكمن.للمنظمة التنافسية امليزة تعكس اليت املعرفية األصول
 أنه املال الفكري رأس مصطلح امللموسة. ويعىن غري أصوهلا ويف  Intellectual Capital (IC)الفكري أو

التنمية.  حتقيق ويف القيمة توليد يف األمهية الكامنة ذات والقدرات والكفاءات الالزمة املعرفة توافر على يقوم مفهوم
 الفاكهة إنتاج على    قادرة لشجرة كاجلذور أو كامنة مستقبلية أهنا مردودات على ووصفها إليها النظر أيضا   وميكن

 .املستقبل يف
 املال رأس ألن ككل، وذلك الدولة مستوى وعلى املنظمات يف كربى أمهية هلا الفكري املال رأس أبعاد إن      

 (.59-55،ص2012)مركز الدراسات ااستراتيجية،االقتصاد  يف القيمة مولدات وأقوى أهم أصبح قد الفكري
إذن ركز هذا العنصر على اعتبار العاملني يف املنظمة من ذوي املعرفة واخلربة واملهارة بأهنم يشكلون مصدرا       

ات والنظر إليها على والقدر  رئيسيا لرأس املال الفكري ، وبالتايل يشجع على ضرورة توافر املعرفة الالزمة والكفاءات
 أهنا دائما مردودات مستقبلية.

 
 المطلب الثاني: الموارد البشرية ونوعيتها في اقتصاد المعرفة:

إن املوارد البشرية متثل أمهية كربى يف عمل النشاطات االقتصادية، ويف ظل اقتصاد املعرفة وما يتضمنه من 
ام االجيايب من خالل توفري عناصر اإلنتاج واملوارد األخرى الالزمة للقيتقنيات متقدمة تؤدي املوارد البشرية الدور 

بالنشاطات االقتصادية ،وخاصة اإلنتاجية منها، وتتوىل مهمة استخدام عناصر اإلنتاج واملواد األخرى يف العمليات 
النتفاع منها بزيادة ا اإلنتاجية ،وهي اليت تعمل على حتقيق الكفاءة يف هذا االستخدام لضمان حتقيق أقصى قدر من

إنتاجيتها، وهذا جيعل اإلنسان العنصر االجيايب الوحيد بني عناصر اإلنتاج وموارده يف القيام بالعمليات اإلنتاجية 
والنشاطات االقتصادية. إن اإلنسان ميكن أن حيدث تطويرا وحتسينا يف رأس املال املادي، كما ميكن أن حيدث 

لطبيعية املتاحة ،إضافة إىل أنه ميكن أن يوجد موارد جديدة اعتمادا على مصادر التمويل تطويرا وحتسينا يف املوارد ا
املختلفة ،وما إىل ذلك ،هذا كله مرتبط بعمل اإلنسان وجهده وسعيه لتوفري املوارد وعناصر اإلنتاج األخرى الطبيعية 

صادية نتاجية ،واليت هي أساس النشاطات االقتواملادية واملالية الالزمة للقيام بالنشاطات االقتصادية ،وبالذات اإل
هذه كافة، وتنمية هذه املوارد وعناصر اإلنتاج األخرى، وحسن استخدامه هلا بزيادة كفاءته يف استخدامها مبا حيقق 

 زيادة إنتاجيتها ،وزيادة درجة انتفاعه اقتصاديا منها.
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 أجل ومن الفعال التغيري التنظيمي أجل من أمهية األكثر العنصر هو األفراد عنصر دائما   وعليه يبقى   
 لألفراد احملورية القدرات وتنمية بناء يف املعرفة أمهية اإلدارة اكتشفت املنظمة ولقد يف والتطور التقدم إحداث

 يف حتسني مستمر لتحقيق املعرفة وتوظيف تنمية برامج ببناء اهتمت مث والدول، ومن واجلماعات واملنظمات
 تكوين يصبح أن ذلك على وخدمات جديدة. ويرتتب منتجات واكتشاف واخلدمية، اإلنتاجية واألنشطة العمليات

 وتنمية تكوين يف املنظمة أفراد مجيع مشاركة وتصبح املعاصرة، يف املنظمات وجدوى أمهية األكثر العمل هو املعرفة
 املعرفة بني أمهية التمييز كذلك اإلدارة أدركت احلقيقي، كما التقدم مسة هي املعريف الرصيد وتوظيف واستثمار

 ال حيث بينهما املزج وضرورة عنه، خارجة مصادر بيئية من تأتيه اليت اخلارجية املعرفة وبني للفرد الذاتية أو الكامنة
املعرفة  من النوعني هذين بني والتمازج االحتكاك نتيجة املعريف حيدث التقدم وحيث األخرى، عن إلحدامها غىن

 (.59-55، ص2012)مركز الدراسات ااستراتيجية،
 البشرية املوارد إدارة ومنطق فكر يف هائلة كانت هلا آثار املعريف لالقتصاد املميزة املعرفية وعليه فإن للثورة  

 (:172،ص2015)بركاتي،يف  أن نبينها ميكن
يف  يوظفوهنا اليت والقدرات االختصاصات ذوي األفراد يف املتمثلة الداخلية املعرفة مصادر أمهية اكتشاف -

يعملون  من كل وتشمل املعاصرة، املنظمة يف الثروة إنتاج مصادر أهم من واحدا متثل األنشطة من متميزة أنواع
املعرفية  باألنشطة يسمى ما يباشرون ممن وغريهم التسويق رجال من األفكار ومنتجي الباحثني من ذهنية أعماال
 .منظمة ألي القيمة سلسلة يف متزايدة نسبة ميثلون أصبحوا والذينبآخر،  أو بشكل
 أساليبها يف تطوير البشرية املوارد إدارة على فرض املنظمة طرف من عليها واحلصول املعرفة عن البحث  -

 املنظمةأفراد  انفتاح وسائل تطوير على تعمل معرفة،  كذلك األكثر األفراد على حتصل حبيث واالختيار االستقطاب
 .العمل وورش املؤمترات يف اجلادة املشاركة خالل من اخلارجية املعرفة مصادر على

 من لإلدارة يتحقق ما فان مث ومن معارفه، عصر لكل وان تطور يف املعرفة أن حقيقة هامة وهي إدراك - 
 تصل وبالتايل العصر، ومعطيات لتتناسب أوضاعها وترتيب تشكيلها فتعيد املنظمة على ينعكس أن ينبغي معرفة

 ألفرادها املكتسبة اخلربات كل هتدر ال أن عليها وجب مث ومن التنظيمي، التعلم وهي مهمة حقيقة اكتشاف إىل
 .منها لالستفادة وحتللها وتراكمها جتمعها بل

 االتصال قنوات فتح أمهية على يركز جديدا بعدا البشرية املوارد إدارة تكتسب املعرفة خصائص خالل من -
 هذا من الناشئة األعلى الفائدة لتحقيق املختلفة العمل ومجاعات قطاعات بني واملعرفة املعلومة تدفقات وتيسري

 .فيها والتعامل التداول نتيجة للمعرفة النمو املتصاعد
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أنشطة  األساس يف هو إمنا القيمة سلسلة على الواقعة املنظمة أنشطة من األكرب اجلانب أن حقيقة ادارك -
 منظمة تكوين أي على وجب هنا التنافسية،  ومن امليزة لتكوين ركيزة بدورها املعرفة، وهي وركيزهتا أساسها خدمية

 .التنافسية امليزة حتقيق أرادت ما إذا املنظمة داخل به واالحتفاظ املؤهل البشري املورد
 واليت ختلق املعرفية األنشطة من قليل عدد وتنمية ألداء الداخلية البشرية مواردها تركز أن للمنظمة املفيد من -

 .منافسيها عن للمنظمة واضح متيز
املورد  يف تتجلى واليت تقليدها املنافسني يصعب اليت املعرفة هو للمنظمة التنافسية للميزة األهم املصدر إن  -
 .املعرفة أصحاب من املتميز البشري
املعرفة  مصادر بإدماج املعرفة خلق هو األهم بل املعرفة معاجلة فقط ليست البشرية املوارد إدارة مهمة إن  -
تعاوهنم  واستقطاب األفراد مشاركة نظم تصميم خالل من وذلك ومتميز، متكامل نسيج يف والصرحية الضمنية

 .ومشكالهتا املنظمة أمور على وانفتاحهم
على  العمل بل األفراد، عالقات على والسيطرة البشري السلوك ضبط ليست البشرية املوارد إدارة مهمة -

 وتدفق املعرفة ونشر خلق عملية ودعم الكامنة املعرفة إطالق مث ومن بينهم، واملعرفة املعلومات وتبادل وحفز تنشيط
   .التنافسية ميزهتا تثبيت مث ومن احملورية القدرات لتكوين املنظمة أرجاء يف

 المطلب الثالث: متطلبات الموارد البشرية في اقتصاد المعرفة: 
البد من الرتكيز على بعض اجلوانب الضرورية منها:  تطوير نوعية املوارد البشرية ومهاراهتا بالشكل الذي يتطابق مع 

ريب، التقنيات املتقدمة اليت يتضمنها اقتصاد املعرفة، والتطور املتسارع فيه بالشكل الذي يستدعي تطوير التعليم، والتد
ليد هذه ل الذي يتيح توفري قدرات علمية وعملية قادرة على اإلسهام يف تو وتوفري مستلزمات التعليم الذايت بالشك

التقنيات املتقدمة، واستخدامها بشكل كفؤ مبا حيقق توسيع النشاطات كافة، مبا يتضمن منو االقتصاد 
 األساسي واحملدد احملرك هو البشري العنصر أن إىل نوى حسني طه ويشري .(21-20،ص2015)بركاتي،وتقدمه

 دائما   وتواجده، بل البد توافره مبجرد قيمة ذات نتائج حيقق أن املورد هلذا ميكن وال تنظيم، أي كفاءة وأداء لرفع
 واستثمار البشرية املوارد تطوير أن املؤكد من فإنه لذلك والكامنة، الظاهرة معارفه واستغالل وتنميته تدعيمه من

 املوارد، هذه على احلصول مبجرد يتم أن ميكن ال العمل متطلبات مع تفاعلها واندماجها وقدراهتا، وضمان طاقاهتا
 إطار يف املالئمة، وذلك األساليب باستعمال املوارد هذه تنمية حنو املوجهة املنظمة جلهود يكون نتيجة وإمنا

)مركز الدراسات حتقيقها  إىل تسعى اليت واألهداف املنظمة تتبناها اليت االسرتاتيجيات
 .(59-55،ص2012ااستراتيجية،
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 وقف هجرة العلماء والباحثني واخلرباء واملختصني ، وبالذات يف اجملاالت التقنية والتطبيقية، عن طريق توفري  -
احلوافز الكافية من خالل توفري دخول مناسبة هلم وألسرهم،  وتوفري مستلزمات ممارسة ختصصاهتم، واستخدام 

م اليت عرفية العلمية والعملية، إضافة اىل توفري القدر الكايف من احلرية واالستقاللية هلخرباهتم ومهاراهتم وقدراهتم امل
 .(21-20،ص2015)بركاتي، ميكن أن تتيح تطوير قدراهتم بشكل مبدع

 خاتمـــة: 

مما سبق يتبني كيف أن املعرفة يف الوقت احلايل أساس خلق الثروة يف االقتصاد املعريف حيث أدت إىل حدوث        
حتوالت مصاحبة جملتمعات املعرفة واقتصادياهتا، وعليه وجب على املؤسسات احلالية االندماج وفق هاته التحوالت، 

 ري هو العنصر األهم مقارنة بالعناصر املادية.وبالتايل العملوخاصة بان يكون هناك فهم ووعي بأن رأس املال الفك
على أن يكون للمؤسسة دائما موارد بشرية مميزة وتنميتهم وحتفيزهم وحسن توظيفهم. واالحتفاظ هبم من خالل 

 عملية التدريب.

لتعلم مدى من خالل ا إذ أن جمتمع املعرفة ال يقوم بدوره إال على أساس منظومة إسرتاتيجية للعلم واملعرفة      
احلياة ،أي االستثمار يف املوارد البشرية ،إذ تظل مقولة التعليم والتدريب مها احلل، يف مواجهة التحديات الكونية 

صبطي،بن )صحيحة، ألنه هو الذي يتمكن من اإلسهام يف تنمية بشرية كفيلة ببعث احليوية والتجدد يف جمتمعاتنا 
 (.179،،ص2017عمر

 

 قائمة المراجع المعتمدة:       

(.التعليم العايل والبحث والتطوير واالبداع يف جمتمع 04/2014-14ابراهيم بدران)  -1
 (pdfاملعرفة،عمان.)

،عمان ،االردن :جدار للكتاب 1(.إدارة املعرفة ونظم املعلومات،ط2009أمحد اخلطيب ،خالد زيغان) -2
 العاملي.

(.املتطلبات املنهجية احلديثة الستثمار وتسيري كفاءات املوارد 2016حرز اهلل حممد خلضر)جانفي  -3
 ن املوقع:.نقال عالبشرية يف ظل جمتمع املعرفة،العدد الرابع عشر
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-23-23-27-01-dhanews.com/index.php/2014http://www.ka
51-12-15-13-04-2016-04/item/2734:15/09/2018بتاريخ   

    9:45الساعة:
(.واقع ادارة املعرفة وتنمية املوارد البشرية يف املؤسسات اجلزائرية يف ظل التحوالت 2015حسني بركايت) -4

علوم االقتصادية املسيلة،جملة العلوم التسيريية والحنو االقتصاد املعريف:دراسة حالة بعض املؤسسات بوالية 
  ،اجلزائر:جامعة حممد بوضياف املسيلة .13العدد

(.جمتمع املعلومات والفجوة الرقمية يف الدول العربية،جملة جامعة دمشق، 2014مسري الشيخ علي) -5
 (pdf) ، اجمللد الثالث.2+1العدد 

رافية دراسة انثوج–العربية يف عصر جمتمع املعرفة  (.االسرة2007ديسمرب  4-2عايدة فؤاد النبالوي) -6
، حتليل ومراجعة:عبد الرمحان صويف عثمان،تصميم:حممد خمتار ساطور، ورقة مقدمة يف -عرب ثقافية

املؤمتر العلمي الدويل االول حول جمتمع املعرفة:التحديات االجتماعية والثقافية واللغوية يف العامل 
ية اآلداب والعلوم االجتماعية،اجمللد الثاين، مسقط سلطنة عمان ،جامعة العريب..حاضرا ومستقبال،كل

 السلطان قابوس.
(،حمور العوملة وتطورات العامل 01(.جمتمع املعرفة وحتدياته يف اجملتمع العريب)2009) عبد اهلل تركماين -7

 . 01:58/،2552،09/02املعاصر،احلوار املتمدن،العدد 
(.سياق االبداع العلمي وفرص االسهام يف 2007ديسمرب  4-2عبد الوهاب جودة عبد الوهاب) -8

بناء جمتمع املعرفة بالوطن العريب، حتليل ومراجعة:عبد الرمحان صويف عثمان،تصميم:حممد خمتار 
، ورقة مقدمة يف املؤمتر العلمي الدويل االول حول جمتمع املعرفة :التحديات 2ساطور،ورقة حبثية 

لد وية يف العامل العريب..حاضرا ومستقبال،كلية اآلداب والعلوم االجتماعية،اجملاالجتماعية والثقافية واللغ
 الثاين، مسقط سلطنة عمان:جامعة السلطان قابوس.

بة جتر –(.دور املوارد البشرية يف اقامة جمتمع املعرفة 2017عبيدة صبطي ، سامية بن عمر)جويلية  -9
 االغواط :جامعة عمار ثليجي.،جملة العلوم االجتماعية، 25ماليزيا منوذجا،العدد

 (، تنمية املوارد البشري ، عني  مليلة:دار اهلدى.2002علي غريب وآخرون) -10
( GIS(.آفاق وامكانات استخدام نظم املعلومات اجلغرافية )2007ديسمرب  4-2لطفي كمال عزاز) -11

عبد اجعة:( يف تنمية احملتوى الرقمي العريب، حتليل ومر WEBGISوالنشر االلكرتوين اجلغرايف )
الرمحان صويف عثمان،تصميم:حممد خمتار ساطور، ورقة مقدمة يف املؤمتر العلمي الدويل األول حول 
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