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  :ملخص
الى مفهوم األصول الذكية كمفهوم حديث لتسيير الموارد البشرية في منظمات االعمال المعاصرة التي التعرف إلى هدفت الدراسة        

األساسية توفر المعلومات والمعرفة او كما يسميه البغض االقتصاد تسعى الى االندماج في االقتصاد المبني على المعرفة والتي سمته 
من هنا اصبح الزما على منظمات االعمال السعي وراء تنمية وتطوير رأس مالها البشري باعتباره اصوال ذكية .الرقمي او االقتصاد الجديد 

بيئية في المستقرة والقوية لما يقدمه رأس المال البشري من لديها لما له من عوائد مستقبلية تضمن مركز تنافسي لها في ظل المتغيرات ال
حلول ابتكارية إبداعية يدعمها تبني استراتيجيات تعليمية وتدريبية مستمرة وتعزير كل ما يسهم في الرفع من مستوى معرفة االفراد داخل 

  .المنظمة
  .اع واالبتكاراألصول الذكية، المعرفة ، اقتصاد المعرفة ، االبد: الكلمات المفتاحية

Abstract:  
    The purpose of this study is to identify the concept of smart assets as a modern concept 
of human resource management in contemporary business organizations that seek to 
integrate into the knowledge-based economy and designating information and basic 
knowledge or as he calls loathing digital economy or new economy. Here it became 
necessary to business organizations seek to develop human capital as smart assets has 
because of its competitive status ensures future revenues under environmental variables in 
a strong and stable for its human capital creative innovative solutions supported by 
adopting strategies Continuing education and training and promote all contribute to raising 
the level of knowledge of individuals within the organization. 
Keywords: smart assets, knowledge, knowledge economy, innovation and creativity. 
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  :مقدمة
, معهـا ويتفاعـل ،بالمعلومـة ينفعـل عـالم, المعلومـاتتـوفر و , المعرفـة انفجـار عـالم عليـه يطلـق عـالم فـي اليوم  نعيشاننا      
 الفـرد تحـول فقـد. المعرفـة صـناعة عـن نتحـدث اليـوم أصـبحنا, والسـيارات الطـرق صـناعة عـن السـابق فـي نتحدث كنا وإذا
 مـن وأكثـر, العشـرين القـرن وليـدة المعـارف من%) 90( من فأكثر" ... Knowledge Worker" معرفة عامل إلى

ـــاني النصـــف فـــي ظهـــرت المعـــارف هـــذه مـــن%) 70(  وحفـــظ وتحليـــل نقـــل وســـائل وتطـــورت...  العشـــرين القـــرن مـــن الث
 لمـا جعـ وهـذا...  التطـور هذا في أسهمت تقنيات من هيئته وما, والمعلومات االتصاالت ثورة وظهرت,  المعرفة عواسترجا 

ل فـــــي مســـــاهمتها وتطـــــورت ،المنظمـــــات نجـــــاح فـــــي يتنـــــامى المعرفـــــة دور   المعرفـــــة اقتصـــــاد إلـــــى المنظمـــــات تلـــــك تحـــــوّ
""Knowledge Economy ، فــي الســريع التغيــر مــع تتكيــف لهــاوجع ،المنظمــة فــي جــذريا تغييــرا يحــدث وبمــا 

 بالنسـبة وإلحاحـاً  أهميـة الموضـوعات أكثر من البشرية الموارد موضوع وسيظل يزال وال كان في ظل هذه المعطيات. بيئتها
 هـذا بـأن القـول يمكن بل. المجتمعات أو اإلدارية المنظمات مستوى على اإلداريين والممارسين االستراتيجيين للمخططين
فالمنظمــات اليــوم ادركــت ان  والناميــة، المتقدمــة للمجتمعــات بالنســبة تحــدياً  الموضــوعات أكثــر مــن اليــوم عــدي الموضــوع

او  ذوي المعرفــة العامــل الوحيــد الــذي يبقيهــا فــي الســباق نحــو الريــادة ويــوفر لهــا الميــزة التنافســية المتواصــلة هــو أفرادهــا
  .ما يسمى باالقتصاد الرقمي  أصولها الذكية في ظل 

  :شكلة الدراسةم
محاولــة تســليط الضــوء علــى مفهــوم األصــول الذكيــة ودورهــا فــي ادمــاج المنظمــة فــي تتمحــور مشــكلة الدراســة حــول       

  االقتصاد الرقمي 
  :أسئلة الدراسة

  :مشكلة الدراسة في األسئلة اآلتية ديمكن للباحثين تحدي بناء على ما تقدم    
  :السؤال الرئيسي

   ؟االعمال الحديثة االندماج في اقتصاد المعرفة من خالل تنمية أصولها الذكيةكيف يمكن لمنظمات  -
  :   األسئلة الفرعية

  ما المقصود باألصول الذكية في منظمات االعمال الحديثة؟ -
  ما هو اقتصاد المعرفة؟ -
  ؟دور تنمية وتطوير األصول الذكية لالندماج في اقتصاد المعرفةما هو  -

  :أهمية الدراسة
 طرحتــه ممــا باالســتفادة األصــول الذكيــة واقتصــاد المعرفــة  مــن كــل مفهــوم لبلــورة ســعيكونهــا تتكمــن أهميــة الدراســة        

كمـا تهـدف الدراسـة الـى تحليـل   المفـاهيم هـذه يخـص فيمـا متواضـع سـهاما وتقـديم ،مراجعتهـا نللباحثـا أتـيح التي األدبيات
بهــدف تســهيل انــدماجها فــي اقتصــاد المعرفــة  وكــذا التنبيــه لضـــرورة ســبل تنميــة  األصــول الذكيــة فــي منظمــات  االعمــال 

االهتمام بالعنصر البشري كونه يمثل ثروة اليـوم ومـنجم المسـتقبل وميـزة تنافسـية ال تنضـب بـل تتعـاظم مـع الوقـت اذا مـا تـم 
   .وابداعهاتطويرها وتنشيطها والحفاظ عليها بالشكل الذي يضمن والءها ويرفع من مستوى أدائها 
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  :أهداف الدراسة
تهـدف هـذه الدراسـة بشـكل رئيسـي إلـى تبيـان الجوانــب االيجابيـة لالسـتفادة منهـا وجوانـب القصـور الجتنابهـا لتحقيــق       

  :اآلتيمن خالل  االندماج في اقتصاد المعرفة باالعتماد على األصول الذكية 
  .رية الموارد البش إلدارةالذكية  كمفهوم حديث  باألصولالتعريف   -
  تقييم مناخ االعمال الجديد للمنظمات في ظل المعطيات الحالية والتوجه نحوى اقتصاد المعرفة  -
 تحول مفهوم إدارة الموارد البشرية القديم وادارتها في ظل اقتصاد المعرفة  -

  :مصطلحات الدراسة
جمــالي المجتمـع مــن معــارف و المهــارات يمكــن تعريـف األصــول الذكيــة او رأس المــال البشـري بأنهــا اإل : األصـول الذكيــة 

  1.وقدرات الموارد البشرية التي يمكن ان تمتلكها المنظمة وتوجهها نحو اإلنتاج البناء
 فــي األكبــر الـوزن العلمــي واإلبــداع المعرفـي للتطــور يكــون الـذي االقتصــاد هــو أنـه المعرفــة اقتصــاد عـرف: اقتصـاد المعرفــة 

ــا علميــا المعرفــة لعمــال شــريةالب المــوارد تنميــة علــى ويقــوم  والمتطــورة الحديثــة التقنيــات مــع التعامــل مــن تــتمكن كــي ومعرفي
  2القومي للدخل وكمصدر وكخدمة استراتيجية وكسلعة استثماري كمورد البشري العنصر يمتلكها التي المعرفة على معتمدا

  االطار المفاهيمي لرأس المال البشري  : المحور األول
 وقــدرات مهــارات صـنف أيــن ،3عشـر الثــامن القـرن فــي ســميث آدم إلـى الفكــري المـال رأس بــدايات يرجـع مــن هنـاك       
 ثـورة كتابـه فـي المـال كـرأس البشـرية الطبيعـة وقـدم الثابـت، المـال رأس فئـة فـي البشـري المال رأس فئة في البشري العنصر
 لتغطـي العوائـد اختالفـات تعكـس التي والتدريس مالتعلي من مختلفة مستويات مع األفراد عمل طرق وحلل) 1776( األمم
  4.المهارة هذه على الحصول كلف
 ((Irvin Ficher 1906وAlfred Marshall أمثــال آخـرون اقتصــاد علمـاء الفكــرة هـذه علــى حـافظ وقـد

 وللنمـ حاسـم كمكـون العمـل وسـاعات المـال ورأس األرض دور علـى يركزون وأصبح بعد فيما أهملت أنها إال .Walshو
  .االقتصادي

 لـدى المتراكمـة والمعـارف والخبـرات المهـارات مجموع عن للتعبير البشري المال رأس مصطلح الباحثون استوحى بعد فيما
  .كتكلفة إليه ينظر كان بعدما المؤسسة أصول من كأصل واعتباره البشري المورد
 قـــيم ويتضــمن بالمنظمــة، العـــاملين ةومعرفــ الخبــرات مهـــارات مجمــوع بأنــه البشـــري المــال رأس Edvisson عــرف كمــا

  5وفلسفتها وثقافتها المنظمة
: مثــل المؤسســة إلــى معــه الفــرد يجلبهــا التــي األصــول مجموعــة هــو البشــري المــال رأس أن (Becker) يــرى بيكــر أمــا

  .وغيرها المهنية والخبرة والعمر السابقة الوظائف في التدريب التعليم،
 أو األصـول وهـذه البشـري، المـال رأس عليهـا يطلق المؤسسة في العاملين األفراد ةمجموع من وتراكمها مجموعها في وهي

ـــترض المنظمــة، إلــى معــه فــرد كــل يجلبهــا التــي العناصــر ــأثيرات إحــداث إلــى تــؤدي أنهــا يفـــــ  التقــدم تحقيــق وإلــى إيجابيــة ت
  . المؤسسة إدارة نظر في الفرد قيمة زيادة إلى وتؤدي المهني،

  6."المعرفي المال لرأس نسبيا الصلبة النواة هو" البشري المال برأس 2003 سنة العربية اإلنسانية التنمية رتقري تعريف أما
  : ويمكن ان نعرج لنعرف رأس المال الفكري باختصار  كمايلي 
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 وهـو المنظمـة تخـص شمولية نظر وجهة من جيلبرت جون تناولها حيث نظر وجهات عدة حسب الفكري المال رأس رفيع
 المعرفــة" أنــه علــى عرفــه كمــا للمعرفــة الفعــال االســتعمال ويشــكل المنظمــة نشــاط تحســين إلــى يهــدف فكــري نشــاط أي نأ

  . "7وثقافتها وعملياتها البيانات قواعد من المخزنة المعرفة مصادر إلى باإلضافة للموظفين الذهنية والقوة والتجربة
 األخـرى الموجـودات قيمـة قيمتهـا تتجـاوز التـي الفكريـة داتالموجـو  هـو الفكـري المـال رأس أن أكـد Edvinsson أمـا

 وهــو هيكلـي والثـاني والتجديـد االبتكــار مصـدر وهـو بشـري األول نــوعين مـن وتتكـون العموميـة الميزانيــة فـي تظهـر ال والتـي
  . 8الزبائن وعالقات السوق وقنوات المعلومات نظم مثل البشري المساند

 األداء علــى يــؤثران اللــذان وهمــا مؤسســة لــدى األساسـية الفكريــة الموجــودات هــم ءوالــذكا المعرفــة فــإن Millerوحسـب 
 الخــام المــادة هــو فالــذكاء العقليــة للقــدرات اســتثمارها مــدى علــى يعتمــد المؤسســة نجــاح أن أيضــا ويــرى للمؤسســة الكلــي

 ووضـعها الجديـدة المعرفـة ونقـل لمالـتع قـدرة علـى تتوقـف للمؤسسـة الحقيقيـة القيمة إن حيث وبيعه إنتاجه يتم لما الرئيسية
  9.المتفوق األداء ضمان وبالتالي الفكري المال رأس تعزيز إلى يؤدي ما هذا التطبيق حيز

 بـه جـاء مـا علـى واتفقـوا اتجهـوا البـاحثين أغلـب أن غيـر الفكـري، المـال رأس مكونات تحديد في الباحثين توجهات تباينت
Stewart  ـــات، مـــن  البشـــري المـــال هـــي عناصـــر ثالثـــة مـــن يتكـــون الفكـــري المـــال رأس أن ســـيتوارت رأى حيـــث مكون

Human capital الهيكلـــي المـــال ورأس structure capital ـــوني المـــال ورأس  Customer الزب
capital الفكري المال رأس مجال في ومختصون باحثون قدمها عديدة تصنيفات يقدم التالي والجدول.  

  ال الفكري لعدد من الباحثينمكونات رأس الم): 1(الجدول رقم - 
  األمثلة  مكونات رأس المال الفكري  الباحث

  توماس سيتوارت
Stewart  
(1997) 

  رأس المال البشري
  رأس المال الهيكلي
  رأس المال الزبوني

األفراد، الفرق القيادة الهياكل، األنظمة، البراءات قواعد البيانات، العقود 
  .الوالء، العالمات

  إدفينسون ومالون
Edvinson et 

Malone(1997) 
  

  رأس المال البشري
  رأس المال الزبوني

  رأس المال التجديد والتطوير
  رأس المال العملية

مهارات، خبرات، معارف العاملين، العالقات مع الزبائن، الموردون، العقود، 
  .مشروعات البحث والتطوير، المنتجات الجديدة، التكنولوجيا، الراية الفنية

 ك سفيبيكارل إير 
K.E.Svieby  

(1997)  

  الهيكل الداخلي
  الهيكل الخارجي

  البشري

األنظمة والعمليات، نماذج االعمال، قواعد البيانات، الوثائق، المعرفة 
المرمزة، التحالفات، العالقات مع الزبائن، الشركاء، الموردين، السمعة 

حل  والتميز، القدرات، المعارف، الخبرات الفردية والجماعية، قدرات
  .المشكالت

  جوران روس
Goran Ross (2003) 

  الموارد البشرية
  الموارد التنظيمية

  الموارد المرتبطة بالعالقات

القدرات المعــــــرفية، الوظــــــيفية، السلوكية، قدرات إنـــشاء القــيمة، 
الروتيـــنيات التنـظيمية، العـمـــليات، المعلــومات، البرمجيات، الهياكل، 

  .إلخ...ــــــالقات مع الزبــــــــــائن، الموردين، المجتمع المحلي الحكومةالعـ
  مور وآخرون
B.Morr  

et al(2004) 

  الموارد البشرية
 موارد العالقات
  البنية التحتية

الخبرات، اإلبداع، المهارات الريادية واإلدارية، العالمة التجارية، العقود، 
  .التوزيع، عقود الترخيص واالمتيازالزبائن، العقود، الزبائن، قنوات 

  .التكنولوجيا، األساليب الفنية، العمليات، األسرار التجارية، حقوق التصميم  الملكية الفكرية  
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  االتحاد األوروبي
European union 

  أصول رأس المال البشري
  أصول رأس المال الهيكلي
  أصول رأس مال العالقات

، الخبــــــــــرات، القـــــدرات المعـــــــــرفية، الهيــــــــــاكل مستـــــــوى التـــــــــــــعليم
العمليات، تكـــــنولوجيا المعلومــــــــــات واالتــــصاالت، العقود، مشروعات 

  .التعاون والتشبيك
  هاميرتين وفان ديرمير

Merten et 
van der 

meer(2005) 

  المستوى األول 
  المستوى الثاني    

  لمال بشري رأس ا
  موارد غير ملموسة  

  رأس المال هيكلي  
  أنشطة غير ملموسة 

  رأس مال عالقات
  

، األصول، العالمة، البراءة، الترخيص، مهارات التنظيم، الالملموسةالموارد 
الفرق بين األنشطة الملموسة والبحث والتطوير، التدريب، التخطيط، 

  .التسويق

 129ص ص ،2010األردن، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، -، عمان"الملموسات إدارة ماال يقاسإدارة ال"نجم عبود نجم، : المصدر
-131.  

  :البشري المال رأس مكونات
 التـي النظـر وجهـات مختلـف حسـب البـاحثين مختلف وضعها التي التصنيفات حسب البشري المال رأس مكونات تعددت

  10:فيمايلي نستعرضها
   lundvall& jonhsn وحسب الضمنية والمعرفة الظاهرة المعرفة نوعين إلى صنفها من وهناك: لمعارفا-

  :كمايلي أنواع أربعة إلى البشري المال برأس المرتبطة المعارف صنف فقد (1994) 
  .األفعال معرفة عن وتعبر savoir quoi   ماذا معرفة -
  .والمجتمعات الطبيعة تسير التي لقوانينوا األسس معرفة عن وتعبر  savoir pour quoi   لماذا معرفة -
   .المؤهالت استخدام كيفية وعن األعمال أداء طريقة معرفة عن وتعبر   savoir commentكيف معرفة -
  .اآلخرين مع والتعامل االتصال على القدرة عن ويعبر  qui savoir من معرفة -
  :الكفاءات-
  .كتابةوال واالستماع الكالم خالل من االتصال كفاءات-
  .الذاتي واالنضباط التعلم من تبنى والتي الفرد كفاءات-
  .اإلدارة وفن الجماعي والعمل العمل في المشاركة على وتقوم العالقات كفاءات-
  .واالتصال واإلعالم التكنولوجية التقنيات استخدام سهولة على وتعتمد أساسية كفاءات-
 المعـــارف مـــن متزايـــدا رصـــيدا تعكـــس وذلـــك البشـــري، المـــال رأس ينتكـــو  فـــي أساســـيا عنصـــرا الخبـــرة تعتبـــر: الخبـــرات- 

 لفتـرة العمـل المجـال نفـس فـي أكثـر، أو لوظيفـة العلميـة الممارسـة خـالل من عمل فريق أو الفرد لدى المتراكمة والمهارات
  .الزمن من

 الــتعلم عـن الناجمـة لعمليـة،وا العلميـة الخبـرات مـوارد مختلـف مــن والنقـل التجميـع خـالل مـن ويتعـزز الخبـرة رصـيد يتشـكل
  .مكتسبة قدرة وهي بل فطرية موهبة ليست الفعلية فالخبرة التدريب، خالل من

 سلســلة عــن عبــارة واالجتمــاعي، الطبيعــي النمــو لنظريــة وفــق فــالتعليم الخبــرة، بنــاء تجديــد عمليــة والتــدريب التعلــيم يمثــل
 األشــياء معـاني لديـه، المعـاني ثــروة وتنمـو بـالمحيط الفـرد واتصــاالت ارتباطـات فتتسـع أخـرى، إلــى خبـرة كـل تـؤدي خبـرات
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 كمـا الحتياجاتـه وفقـا حولـه ما فكيف األمور توجيه في وقدرة سيطرة الفرد يكتسب وبذلك يختبرها، التي الطبيعية والظواهر
  .به يحيط ما وفق يتكيف نفسه هو انه

  :البشري المورد أداء على كبير بشكل تأثير لها وللخبرات
  والوقت التكلفة من لتقل-
  .القرار اتخاذ في الخطأ هامش تقلل-
  .المنجز العمل نوع بقدر مبرر ليس الفترة فطول ترقية على الحصول-
   .يصاحبها خاصة وميزة تنافسي سالح-

  :11التالية النقاط في البشري المال رأس أهمية تلخيص يمكن كما
 وقابـل متجـدد غيـر مصـدر باعتبـاره الـنفط لدخل بديلة تكون نيالوط للدخل جديدة مصادر خلق من البشري للمور يمكن-

  .للنفاذ
  .والبشرية المادية اإلنتاج عناصر مختلف بين والتنسيق التنظيم أساس هو البشري العنصر-
  .إنتاجاته وتوظيف وتقنياته العلمي البحث أساس هي البشرية الكفاءات-
 وتعلـيم وخبـرات ومهـارات معـارف مـن األفـراد يمتلكه ما ألن األداء على رتؤث التي والفريدة الحرجة المصادر من يعتبر أنه-

 أن يمكنهـا غنـي بشـري مـال رأس تملـك التي فالمنظمة المنظمات أداء على مباشر بشكل تؤثر ذلك غير وكفاءات وقدرات
  .جديدة وابتكارات إبداعات من العاملون سيضيفه ما بفعل وتتطور وتنمو وتبقى تنافس

 خلـق فـي فاعـل بشـكل ذلـك أسـهم كلمـا غنـي أكثـر البشـري المـال رأس كـان فكلمـا جديـدة معـارف خلـق فـي يساعد أنه-
  .المنظمة عمل تطوير في وتوظيفها الستخدامها جديدة معارف وإنشاء وابتكار

 تقـديم لـىع التسـابق أسـاس علـى يقـوم المنظمات بين الحالي التنافس ألن للمنظمة التنافسية الميزة تحقيق في يساعد أنه-
  .الممكنة وبالسرعة الجديدة والمنتجات األفكار

 رأس مكونـات مـن واحـدة ألن للزبـائن أفضـل وخدمـة أعلـى إنتاجيـة ويحقـق األصـول اسـتخدام كفـاءة زيـادة فـي يساعد أنه-
 المنظمــة أصــول اســتخدام علــى قــدرة أكثــر ســيكون وتــأهيال تــدريبا يمتلــك الــذي فالشــخص التــدريب هــي البشــري المــال

  .الزبائن ومتطلبات رغبات يشبع أعلى إنتاجا يحقق ما عالية بكفاءة مختلفةال
  اقتصاد المعرفة :  المحور الثاني

   المعرفة اقتصاد تعريف
 هـذا فـي المعرفـة أن يعنـي وهـذا المضـافة القيمـة مـن األعظـم الجـزء المعرفـة فيـه تحقق الذي االقتصاد هو"  المعرفة اقتصاد

 القـائم المكـون هـذا بزيـادة يـزداد النمو وأن وغيرها التسويق وعمليات اإلنتاجية العملية في ساسياأ مكونا تشكل ، االقتصاد
     12 .منها يطلق التي األساسية المنصة باعتبارها واالتصال المعلومات تكنولوجيا على
 اإلقتصـاد ، اإلنترنـت ادإقتصـ ، المعلومـات إقتصـاد مثـل المعــرفة اقتصـاد علـى لتـدل التسـميات مـن العديـد استخدمـت كما

 وجهـات تعـدد لنـا يبـرز مـا وهـذا الالملموسات الشبكي اإلقتصاد الويب، إقتصاد اإللكتروني، اإلقتصاد اإلفتراضي، الرقمي،
       .الموضوع هذا تناولوا الذين الباحثين لمختلف اآلراء بعض استعراض ويمكن االقتصاد لهذا تعريف تحديد في النظر

   : بأنه المعرفة إقتصاد" الدين عماد مؤتمن منى" تعرفها إذ
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 بهــدف وإنتاجهـا، وابتكارهـا وتوظيفهـا واسـتخدامها فيهـا، والمشـاركة المعرفـة، علــى الحصـول حـول يـدور الـذي اإلقتصـاد *
 واسـتخدام متطـورة تكنولوجيـا وتطبيـق ثريـة معلوماتيـة خـدمات مـن اإلفـادة خـالل مـن كافـة، بمجاالتهـا الحيـاة نوعيـة تحسـين

 طبيعــة فـي اإلسـتراتيجية التغيــرات مـن مجموعـة إلحــداث العلمـي البحـث وتوظيــف ثمـين، معرفـي مــال كـرأس البشـري لعقـلا
ــا العولمــة تحــديات مــع وانســجام اســتجابة أكثــر ليصــبح وتنظيمــه االقتصــادي المحــيط  واالتصــاالت المعلومــات وتكنولوجي
  . 13لتكامليا الشمولي بمفهومها المستدامة والتنمية المعرفة وعالمية

 بالمعرفـة المرتبطـة النشـاطات ألـوان مـن جديـدة طائفـة فـرض حـديثا اقتصـاد أنه فيرى:  العربي االستراتيجي التقرير عن أما* 
 التجاريـة التعـامالت إلـى تشـير التي االلكترونية التجارة مالمحه أهم ومن التنمية ألدبيات خالفا والمعلومات والتكنولوجيات

  .14إلنترنتا طريق عن تتم التي
 والتطــــور واإلبـــداع المعرفـــة علـــى يعتمـــد الــــذي الجديـــد االقتصـــاد ذلـــك هـــو المعرفــــة اقتصـــاد أن القـــول يمكـــن هنـــا ومـــن

  .واالتصال اإلعالم تكنولوجيا استخدام خالل من الثروة لخلق التكنولوجي
    15: مايلي المعرفة اقتصاد يتطلب    : المعرفـة اقتصاد متطلبات

   .الملموسة المادية الموجودات من أهمية وأكثر جوهرية كموجودات الفكري المال ورأس فةبالمعر  االعتراف -1
  . جديدة إدارية وأنماط ونماذج ومرنة شبكية تنظيمية هياكل وجود -2
   . والخدمات للسلع المتعدد اإلنتاج -3
   . الروتينية التدريجية اإلصالحات بدل االقتصادية األزمات لمواجهة الجذري التغيير اعتماد -4
    . البشرية الموارد وخبرات وقدرات مهارات على التركيز -5
    . معرفيا المتنوع الفكري المال رأس أو البشرية المواهب توافر -6
   . التقليدي المقطوع واألجر العمولة نظام بدل المعرفة توليد على تركز ومكافآت حوافز نظم واعتماد بناء -7
   . بها والمشاركة المعرفة نشر على تعتمد تنظيمية بيئة إقامة -8
   . المناسب والوقت المناسبين لألفراد المناسبة المعرفة توجيه على قدرتها على المؤسسة في المعرفة استثمار يتوقف -9
  16  : المعرفـة اقتصاد أهميـة /3

 النوعيـة وتحسـين اإلنتـاج كلفـة خفـيضوت واإلنتاجيـة األداء وتحسـين رفـع فـي إسـهامه خـالل مـن المعرفـة اقتصـاد أهمية تبرز
 والعمــل التقنيــات لتلــك المؤسســة اكتســاب ضــرورة يســتدعي وذلــك المتقدمــة التقنيــة واألســاليب الوســائل باســتخدام وذلــك

           . وتكوينها تدريبها خالل من معها البشرية مواردها وتكييف واستغاللها تطبيقها على
 والــذي اإلنتاجيــة وتحســين رفــع إلــى أدى ممــا المعرفــة اقتصــاد فــي الثــروة توليــد فــي المهــم األســاس المعرفــة أصــبحت كمــا

    . الفرد دخل وحسن القومي الدخل رفع الى يؤدي بدوره
  .      سريع وبشكل االقتصادية للنشاطات والتطور والتحديث التجديد إحداث في وتقنياته ومعطياته المعرفة اقتصاد ساهم

صطلح عليه باالقتصاد القديم واقتصاد المعرفةوالجدول اآلتي يميز لنا ف   .ي جملة خصائص معينة، مقارنة بين ما ُا

 

 



–  

 

 368 
 

  JFBE 2018   

  خصائص االقتصاد المعرفي مقارنة باالقتصاد التقليدي): 2(الجدول رقم 

 :المعرفياالقتصاد  :التقليدياالقتصاد 
 .االستثمار في رأس المال المعرفي - .االستثمار في رأس المال المادي -
بدرجـــة أساســـية فـــي ) الملموســـات(العتمـــاد عـــل الجهـــد العضـــلي ا -

 .االقتصاد التقليدي
بدرجـــة أساســـية فـــي ) الالملموســـات(االعتمـــاد علـــى الجهـــد الفكـــري  -

 .االقتصاد المعرفي
- غالبـــــاً -اســـــتقرار األســـــواق فـــــي ظـــــل منافســـــة تـــــتحكم فيهـــــا  -

 .السلطوية البيروقراطية
 .ظل تنافسية مفتوحةفي  والتي تعملديناميكية األسواق  -

هــي المحـرك األساســي لالقتصــاد  Mechanisationالميكنـة  -
 .الصناعي

 . هي المحرك األساسي لالقتصاد المعرفي Digitizationالرقمية  -

يهدف االقتصاد التقليدي إلى التوظيف الكامل للقـوى العاملـة دون  -
 .تحديد مهارات مميزة ألداء العمل

 والتوسـع فـيفي إلـى وضـع قيمـة حقيقيـة لألجـور يهدف االقتصاد المعر  -
والتـدريب استخدام العاملة ذات المهارات العالية التي تتفاعـل مـع التعلـيم 

 .المستمر
 .بكثرة االستخدام) المعرفة(أنه اقتصاد وفرة، حيث تزداد موارده  - .أنه اقتصاد ندرة، حيث تنضب موارده بكثرة االستخدام -

، )تزايـد التكـاليف(اعي لقـانون تنـاقص العوائـد خضوع االقتصاد الزر  -
ــــات التكــــاليف(لقــــانون ثبــــات العوائــــد  واالقتصــــاد الصــــناعي مــــع ) ثب

 .االستمرار في االستخدام

مـع ) تنـاقص التكـاليف(خضوع االقتصاد المعرفـي لقـانون تزايـد العوائـد  -
 .االستمرار في االستخدام

القتصـاد التقليـدي تتسـم فـي ا والقـوى العاملـةالعالقات بين اإلدارة  -
 .باالستقرار

في االقتصاد المعرفـي تتسـم بعـدم  والقوى العاملةالعالقات بين اإلدارة  -
 .االستقرار، إذ ينتفي مبدأ التوظيف مدى الحياة

ـــين قطاعـــات األعمـــال  - ـــرالعالقـــة ب ـــة غي ـــة، إذ تفـــرض  والدول متكافئ
ـــة ســـيطرتها  ـــة  وتصـــدر أوامرهـــاالدول وتوجهاتهـــا طبقـــا لمتطلبـــات الدول

 . االقتصادية

االقتصــاد المعرفــي قائمــة  والدولــة فــيالعالقــة بــين قطاعــات األعمــال  -
 .على التحالف والتعاون

 .ليس مقيدًا بزمان أو مكان - .ومكانمقيد بزمان  -
عربيـة السـعودية فـي ضـوء تحـديات متطلبات التحول التربوي في مدارس المستقبل الثانوية بالمملكة ال"علي بن حسن يعن اهللا القرني، : المصدر

، رســالة دكتـــوراه فـــي اإلدارة التربويــة والتخطـــيط، قســم اإلدارة والتخطـــيط، كليـــة التربيــة، جامعـــة أم القــرى، المملكـــة العربيـــة "اقتصــاد المعرفـــة
  .49ص  2009السعودية، 

ني على المعرفة دور تنمية رأس المال البشري في ادماج المنظمات في االقتصاد المب: المحور الثالث   
قبل التطرق الى تنمية االصول الذكية  ودورها في ادماج المنظمات في اقتصاد المعرفة البد لنا من ان نوضح النموذج 

  .االنتقالي بين إدارة الموارد البشرية التقليدية و إدارة الموارد البشرية بالمعرفة والجدول التالي يوضح لك 
  بالمعرفة البشرية الموارد إدارة و التقليدية البشرية الموارد إدارة بين نتقالياال النموذج) : 03(الجدول رقم 

  إدارة الموارد البشرية بالمعرفة   إدارة الموارد البشرية التقليدية   
  تهتم بعقل االنسان و المعرفة   تهتم بالبناء المادي لإلنسان  1
  ي و الذهني  تركز على األداء الفكر   تركز على األداء االلي للمهام   2
  تسعى الستخالص المعرفة الكامنة   ال تتطلب فكر االنسان ومعارفه  3
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  تطبق مبدأ وتقنيات التمكين   ال تطبق مفهوم التمكين   4
  تهتم بالجوانب المعنوية و الفكرية في العمل ذاته  تركز على العناصر المادية في محيط األداء   5
  تهتم بتنمية القدرات الفكرية و الطاقات اإلبداعية للفرد  د الميكانيكيةتركز على تنمية مهارات وقدرات الفر   6
  تعمل على تنمية العمل الجماعي   تركز على قدرات الفرد  7
  تركز على استخدام الخوافز المعنوية ومنح الصالحية   تركز على استخدام الحوافز المالية و المادية   8
  تهتم بدارة األداء وتحقيق النتائج   عة شئونهتنتهي اهتماماتها بتوظيف الفرد ومتاب  9

  .12فرعون امحمد، محمد اليفي، مرجع سبق ذكره، ص: المصدر 
يبذل الكثير من الباحثين جهودا مكثفة  2000منذ العام : النموذج االنتقالي لرأس المال البشري في ظل اقتصاد المعرفة

حقيق النجاح لمنظمات االعمال في ظل االقتصاد المعرفي وعليه اجل بناء نموذج متكامل لرأس المال البشري يكفل ت
  17: من أجل بناء هذا النموذج المتكامل ينبغي مراعاة عدة جوانب تتمثل في 

 .قضايا ومضامين العالقات مع العاملين  -
 .االعتبارات القانونية -
 .التخصص ومستوى الحاجة اليه -
 .القدرات المطلوبة مستوى توفر المهارات و  -
 ار األشخاص المناسبين اختي -
 .البيئة الخارجية تبارات وقضايا البيئة الداخلية و اع -
 .االبداع قياسا باالحتياجات الوظيفية التقليدية الحاجة الى خلق و  -
 .المواصفات الشخصية المطلوبة الخصائص و  -

التــي تتضــمن ســوق العمــل و مــوارد البشــرية بصــورتها الواســعة و وعليــه فــإن راس المــال البشــري يشــمل مضــامين واعتبــارات ال
المتطلبات المحددة الخاصة بالقـدرات الفرديـة فـي ة المختلفة، كما يشمل المضامين و الموارد البشرية الالزمة الداء األنشط

مجـــاالت المعرفـــة وخصـــائص المـــديرين وخصـــائص العـــاملين وقـــد أكـــد العديـــد مـــن البـــاحثين علـــى ان هنـــاك مجموعـــة مـــن 
المعرفـة ، : تؤهل العاملين للنجاح في ظل اقتصاد المعرفـة واهـم هـذه القـدرات و المواصـفات القدرات و المواصفات التي 

  .المهارة، المرونة ، سرعة التكيف ، القدرة على التعلم ، وغيرها 
  : دور تنمية رأس المال البشري في ادماج المنظمات في االقتصاد المبني عل المعرفة 

ري  ســيقود المنظمــة الن تكــون الســباقة لالنــدماج بفعاليــة فــي اقتصــاد المعرفــة ووفــق ان العمــل علــى تنميــة رأس المــال البشــ
  18: ذلك نرى بأن دور عمليات التنمية تلك تساهم في تحقيق ذلك نختصرها في 

  : يسهم رأس المال البشري من حيث : مجال البنية األساسية التكنولوجية الحديثة 
رأس المـال البشـري ويتجلـى اسـهام هـؤالء فـي توليـد ،اكتسـاب ،تـوطين ونقـل  يعتبر عمال المعرفة وخبرائهـا مـن مقومـات -

التكنولوجيــا فــي شــقيها المعلومــاتي و االتصــالي فــال يمكــن الي منظمــة او دولــة ان تحقــق تلــك البنيــة التكنولوجيــة الحديثــة 
نولوجيـا فإنهـا تحقـق ذلـك بواسـطة دون تعبئة لهياكلها وكدوادرها البشـرية فـاذا ارادت علـى سـبيل المثـال نقـل او تـوطين التك

عمال المعرفة اما ذا كانت تسعى الى توليـدها فـال يتـأتى لهـا ذلـك اال مـن خـالل خبـراء المعرفـة او العقـول التـي تمكنهـا مـن 
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توليد وابتكار التكنولوجيا الحديثـة ولعـل أنشـطة التـدريب ودعـم عمليـة الـتعلم المسـتمر و الثقافـة التنظيميـة الداعمـة تسـاهم 
 .عالية في تحقيق هذا البعدبف
ان االعتماد على رأس المال البشري الخالق للقيمة من شأنه ان يساعد في اثراء منظومة التكنولوجيا  بواسطة تحقيق  -

ما يسمى باالنشطة االلكترونية ولذا فإن تأهيل العنصر البشري الستيعاب التطبيقات الجديدة لتكنولوجيا المعلومات 
 تتجسد في اإلدارة االلكترونية الحكومة االلكترونية حد كبير من تحقيق اتمتة جل األنشطة و التي واالتصال يمكن الى 
في تنمية رأس مالها البشري على أنشطة التدريب  من المعلوم ان اعتماد الكثير من المنظمات: مجال نظام االبداع 

ظمات في وضع تنافسي استباقي متميز عن باقي المنظمات في تنمية روح االبداع لدى االفراد و بالتالي وضع تلك المن
األخرى ولذلك يمكن القول بأن مقومات نظام االبداع الوطني ال تستقيم اال في ظل توافر منظمات االعمال تشجع 

التي تعود بالفائدة على  صالتراخيوتثمن االبداع لدى االفراد مما سينعكس على براءات االختراع حقوق التسجيل 
  .نظمات انفسها أوال وعلى اقتصاد الوطني ثانيا الم

و التدريب ضمن نطاق منظمات االعمال فقط بل يجب ان  ال يمكننا الكالم عن التعليم: مجال أنظمة التعليم و التدريب 
ولذلك يمتد ذلك الى حياة ما قبل التوظيف الن التعليم هو بمثابة حلقة ال يمكن عزلها عن مرحلتي ما قبل وبعد التوظيف 

فإن تنمية رأس المال البشري في هذا المجال بالذات ليست من مستويات منظمات االعمال فقط بل هي مسؤولية 
المنظومة التربوية و الجامعية أيضا ، ولو اخذنا على سبيل المثال مسؤوليات منظمات االعمال حيال هذا المرتكز فإننا 

عملياتها السابقة في ادماج المنظمات في االقتصاد المبني عل المعرفة نؤكد على الدور اإليجابي الذي تؤديه التنمية ب
ويعتبر من خالل ذلك ان مقياس الحكم الرئيس على مدى تكيف المنظمات مع واقعها هو مدى ادراكها ألهمية التعليم و 

  .التدريب من جهة والى المحطات العملية التي تطبقها من جهة أخرى
حوكمة الرشيدة  انفتاح المنظمات على واقعها ومتغيرات محيطها ومجاراته تؤكد ان تلك المنظمات بالفعل  ان: مجال ال

على مستوى الحكومات و تسير بخطى ثابتة نحو ضمان حوكمة رشيدة في شتى المجاالت سواء على مستوراها او حتى 
    .السياسات الكلية 

  : خاتمة
 المســتويين علــى المنظمــات بــين المنافســة حــدة زيــادة الــى الدوليــة و ةاإلقليميــ االقتصــادية البيئــة فــي التحــوالت أدت      

 تــؤثر التـي  والخارجيـة الداخليـة التحـديات و الضـغوطات مـع  مواجهـة فـي اليـوم المنظمـات أصـبحت و الـدولي، و المحلـي
 صـــناعي ومجتمــع اقتصـــاد مــن والتحــول  الرقميـــة الثــورة هــي التحـــوالت هــذه واهـــم ، االســتمرار علــى وقـــدرتها بقائهــا علــى

 الديناميكيـة و  بالتعقيـد المعرفـة اقتصـاد ،ويتسـم  وتنوعـا اتسـاعا اكثـر المعلومـات حيـث معرفـي حـديث اقتصاد الى تقليدي
  . للمنظمة التنافسي المركز على كبير بشكل يؤثر و تراكمي بشكل  يتنامى استراتيجيا موردا المعرفة وأصبحت

او مــا يطلــق عليــه   البشــري المــال رأس يعــد والــذي الفكــري المــال رأس كانــةم و أهميــة تعــي المؤسســات بــدأت هنــا مــن 
 المعــارف و الخبــرات و المهــارات مجمــل فــي األخيــر هــذا ويتــرجم ، لــه الرئيســي المكــون و هــام عنصــراألصــول الذكيــة ك

  . المستمر التحسن و كارواالبت االبداع أساس هي و والتدريب التعليم خالل من  البشرية الموارد تكتسبها التي المتراكمة
 عليهـا المحافظـة و وتجديـدها معارفهـا وزيـادة البشـري المـال رأس تنميـة علـى أكبـر وبشـكل تركـز المؤسسات أصبحت وهنا

 فـي بـل البشـري المـال رأس امـتالك فـي تكمن ال األهمية أن حيث. المنظمة تكتسبها التي ملموسة الغير الموارد من كغيرها
 فعالـة إدارة وجـود يتطلـب وهـذا ، التنفيـذ موضـع ووضـعها يمتلكها التي األفكار و المعارف تلك تطبيق بها يتم التي الكيفية
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لتنميــة االبــداع واالبتكــار وتســهيل انــدماج منظمــات االعمــال فــي   عملــي واقــع الــى المعــارف تلــك كــل ترجمــة علــى قــادرة
  .اقتصاد المعرفة 

 :الهوامش والمرجع
                                                             

ة األصول وإدارة المعرفو اقتصاد ، عثمان بوزیان 1 داع الذكی ة ، واالب وراه أطروح ي  دكت وم ف ادیة العل ة ، ییرتس تخصص االقتص وم كلی  العل
 .88 ص ، 2009/2010 تلمسان، بالقاید بكر أبو جامعة ، التسییر و االقتصادیة

د   2 رحمن عب مي، ال ایزة الھاش زاوي، ف نھج" الع اد الم ة واقتص ان، ،"المعرف یرة دار عم ر المس ع، للنش ة والتوزی  الطبع
 .25 ص ،2007 األولى،

 مداخلة ،"بالمعرفة البشریة الموارد إلدارة حدیث كمدخل البشري المال أسر في االستثمار" ألیفي، محمد أمحمد فرعون 3
  .5ص ،2009 أفریل، 15-14 الجزائر، المسیلة، جامعة االقتصادیة، المؤسسة في القرار صنع حول الدولي الملتقى ضمن

 
عیدي، عدنان یعرب الدوري، مطلك زكریا 4 ال رأس إلدارة شامل منظور نحو" الس اراتال البشري الم  االستراتیجیة خی

 .108ص ،2016 العراق، ،27 العدد الجامعة، المأمون كلیة مجلة ،"والقیاس والعملیات
5   Edvinsson, Malone," intellectual capital", Harper coline, new york, 1997, pp 34-35. 

 .90ص ،2003 اإلنمائي، المتحدة األمم برنامج العربیة، اإلنسانیة التنمیة تقریر 2 6
7   Nermien Al-Ali, "comprehensive Intellectual capital Management Step-step",john & 
sons,inc,2003,p33 
8 Edivinsson ,L& Malone ;M,"Intellectual Capital Realizing your company’s True value bay 
finding its hidden brainpower",Harper Collins,New York,1991,p 82 
9   Miller,William, "Building the ultimate Resource ", Management Geview, 88(1), jan 
,1999,p42. 

دي 10 د عاب عید، محم ال رأس" الس ـشري الم ـكار البــ ي واالبت ة ف ة المؤسس ـلة ،"الجزائری ى مج وم المثن ة للعل  اإلداری
 2014 العراق، 10العدد 4المجلد واالقتصادیة،

ونفر 11 د ع د أمحم ي، محم تثمار" ألیف ي االس ال رأس ف دخل البشري الم دیث كم وارد إلدارة ح ة البشریة الم  ،"بالمعرف
 )بتصرف. (07ص ذكره، سبق مرجع

د 12 ب أحم ادل ، الخطی الم ع ھ س ة اإلدارة ، معایع ات الحدیث تراتیجیات نظری اذج واس ة ونم دارا حدیث ان، ج اب ،عم  للكت
 .84ص  ، 2009 األولى، لطبعةا ، والتوزیع للنشر العالمي

ث إدارة إلى مقدم بحث ،"المعرفي االقتصاد مجتمع في التربوي للبحث جدیدة رؤیة نحو" الدین، عماد مؤتمن منى 13  البح
 .03 ص ،2003 األول، العدد ،43 المعلم رسالة مجلة الھاشمیة، األردنیة المملكة في التربوي والتطویر

ة كمدخل المعلومات تكنولوجیا ، ربيالع اإلستراتیجي التقریر عن 14 ل للتنمی اھرة ، العربي والتكام  األھرامات ،مركز الق
    .2001 ، واإلستراتیجیة السیاسیة للدراسات

 .  5-4:ص ،ص2005 اإلداریة، للتنمیة العربیة المنظمة منشورات: ، مصر المعرفة إدارة الكبیسي، الدین صالح 15
 . 22ص ، 2007 ، األولى طبعة ، والتوزیع للنشر العالمي للكتاب ، عمان، جدار رفةالمع إقتصاد ، خلف حسـن فلیـح 16
 .13ذكره، ص  سبق مرجع الیفي، محمد امحمد، فرعون 17
ى  أبوالداودي الشیخ ، حمدي  18 ي عل ي اقتصاد المبن ال ف اج منظمات االعم ي ادم القاسم ، دور تنمیة رأس المال البشري ف

ي ؤتمر العلم ة ، الم ة  المعرف ة ، كلی اد المعرف ي اقتص ري ف ال البش ول رأس الم ال ح ر لالعم اني عش نوي الث دولي الس ال
 .452، ص 2013، افریل  األردنیة، جامعة الزیتونھ  اإلداریةاالقتصاد و العلوم 


