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ملخّص
 مال الل،تهدف الدراسةةةة إلب إبرار رةةةردرة اندما منظمات األعمال في االقتصةةةاد المعرفي
 دعرض إحدى التجارب، توريح آليات التآرر بيال إدارتي الموارد البشرية دالمعرفة لتحقيق هذا االندما
 حيث تم اسةةتخدام منهجي الوصةةل دالتحليل،Google  دالمتمثلة في شةةر ة،الناجحة في هذا المجال
.لإلجابة علب مشكلة الدراسة
 دالمتمثلة،شفت الدراسة عال أهم آليات تحقيق التظافر بيال إدارتي الموارد البشرية دالمعرفة
 دمالءمة ممارسةةةات إدارة الموارد،في مواء مة عمليات إدارة المعرفة مع إسةةةتراتيجية الموارد البشةةةرية
. دبيئة تنظيمية مالئمة، ل ذلك علب روء إستراتيجية األعمال،البشرية مع إستراتيجية المعرفة
. معرفة؛ موارد بشرية؛ مواءمة؛ تظافر:الكلمات املفتاحية

Abstract
This study aims to highlight the necessity of integrating business organizations
into the knowledge economy, by clarifying the mechanisms of synergy between
human resource and knowledge management. It presents one of the successful
experiences in this field, represented by Google's experiment, using the description
and analysis methodologies to answer the study’s research problem. Results revealed
the most important mechanisms for achieving integration between human resource
and knowledge management, represented by the alignment of knowledge management
processes with the human resources strategy, as well as the harmonization of human
resources management practices with the knowledge strategy due to the organization's
business strategy and a favorable organisations environment.
Keywords: knowledge ;human resource alignment ; synergy
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مقدّمة
ما يميز اقتصاديات القرن الواحد دالعشريال ونها مبنية علب المعرفة ،أيال أصبحت هذه
األ يرة المكون الرئيسي لمختلل المنتجات دالخدمات دأساليب اإلنتا  ،دأصبح الجانب األ بر
مال سعرها موجه للمعرفة التي تحتويها ،هذه المعرفة التي تتجدد باستمرار إلبداع منتجات
د دمات جديدة في ل مرة ،أيال اهتم العديد مال المنظريال بالجانب التنظيمي لها،
أمثال  Nonakaد ،Takichiحيث انتقلت إدارتها مال مجرد إدارة ما لدى المنظمة مال معارف ،إلب
نشاط أ ثر ارتباطا باإلبداع ،دهو توليد المعرفة الجديدة دا تشاف مجاالت تطبيقها لغرض
ابتكار منتجات د دمات دطرق عمل جديدة ،دألن هذه األ يرة مرتبطة بشكل مباشر بالمورد
البشري ،ونه الوحيد القادر علب توليد المعرفة الجديدة ،فإن التظافر بيال ل مال إدارة
المعرفة دإدارة الموارد البشرية مال الل عالقة التبادل بينهما ،قد يحقق االندما في االقتصاد
المعرفي.
تعد شر ة  Googleمال المنظمات التي دصلت إلب الريادة في مجالها ،فقد عرفت
بالمنظمة المبدعة  ،نتيجة التدفق الهائل دالمستمر للخدمات دالتطبيقات الجديدة التي تقدمها
لعمالئها ،ذلك ألنها رجت عال المألوف في أسلوب إدارتها لمواردها البشرية دالمعرفية محققة
التظافر بينهما.

إشكالية الدراسة
علب روء ما تقدم ،ي تبيال أنه لم يعد افيا ممارسة إدارة الموارد البشرية دالمعرفية
ل علب حدا ،السيما دأن الجزء األهم مال المعرفة امال في سلو يات العامليال بالمنظمة ،دقد
بات مال الضردري استحداث آليات جديدة تضمال التآرر بيال مواردها البشرية دالمعرفية ،أيال
تبرر مشكلة الدراسة في التساؤل التالي:
" يل يمكال تحقيق التظافر بيال إدارة الموارد البشرية دإدارة المعرفة لتحقيق االندما
في االقتصاد المعرفي؟"

فرريات الدراسة
لإلجابة عال التساؤل المطردح تم درع الفررية التالية:
 يتم تحقيق التظافر بيال إدارتي المعرفة دالموارد البشرية مال الل مواءمة ممارساتإدارة الموارد البشرية مع استراتيجية المعرفة ،د ذا مواءمة ممارسات إدارة المعرفة مع
استراتيجية الموارد البشرية.
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أهمية الدراسة
تنبع أهمية الدراسة مال أهمية الموروع نفسه دالمتمثل في رردرة االندما في
االقتصاد المعرفي ،ففي ظل هذا األ ير ال يمكال إلدارة الموارد البشرية العمل بكفاءة ددن
معرفة توجهات االستراتيجية المعرفي ة ،ما أن هذه األ يرة ال يمكال أن تحقق أهدافها ددن
العمل المشترك مع إدارة الموارد البشرية ،السيما دأن جزءا بيرا مال المعارف التي تقوم
بإدارتها معارف رمنية ال تتواجد إال بعقول أصحابها ،دال يمكال استخراجها إال بميكانيزمات
تسمح بالعمل المشترك بيال اإلدارتيال.

أهداف الدراسة
تهدف الدراسة إلب توريح يفية االندما في االقتصاد المعرفي مال الل تحقيق
التظافر بيال إدارتي المعرفة دالموارد البشرية ،دذلك مال الل إبرار ما يلي:
 يفية تحقيق مواءمة عمليات إدارة المعرفة مع استراتيجية الموارد البشرية. يفية تحقيق مالءمة ممارسات إدارة الموارد البشرية مع استراتيجية المعرفة. استعراض تجربة شر ة  ،Googleباعتبارها مال المنظمات الناجحة في هذا المجال.دراسات سابقة
العديد مال الباحثيال ممال تنادلوا بالدراسة ال مال إدارة الموارد البشرية د ذا إدارة
المعرفة ،لكال قليلون هم مال اهتموا بالدمج بيال اإلدارتيال ،دفيما يلي بعضها:
دراسة حسيال بر اتي :داقع إدارة المعرفة دتنمية الموارد البشرية في المؤسسات
ال جزائرية في ظل التحوالت نحو االقتصاد المعرفي دراسة حالة بعض المؤسسات بوالية
المسيلة ،مجلة العلوم االقتصادية دالتسيير دالعلوم التجارية ،العدد  ،2015 ،13الجزائر.
هدفت هذه الدراسة إلب إبرار أهم التحديات التي فررها االقتصاد المعرفي علب
المنظمات مال إدارتها لمعارفها د ذا تنميتها لمواردها البشرية ،إرافة إلب الكشل عال داقع
تطبيق إدارة المعرفة دتنمية الموارد البشرية ببعض المؤسسات بوالية المسيلة.
توصلت الدراسة إلب رردرة تبني المؤسسات إلدارة فؤة للمعرفة د ذا رردرة تمكيال
العامليال أسلوب لتنمية فاءاتهم للتمكال مال االندما في االقتصاد المعرفي ،أما عال الدراسة
الميدانية فقد تبيال أن عينة الدراسة مال المؤسسات الجزائرية بالمسيلة تمارس عمليات إدارة
المعرفة مال تخزيال دتوليد دا تساب بمستوى مرتفع بينما تمارس عملية تطبيق دنشر المعرفة
بمستوى متوسط ،مما يدل علب عدم دعي العامليال بأهمية تجسيد دتقاسم المعرفة ،إال أن
تنمية المورد البشري بهذه المؤسسات غير افية بسبب غياب التمكيال الناتج عال البيردقراطية
د ذا نقص التدريب.
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Arun Kumar, Rôle of knowledge management in human ressources
managment, Researchgate, 2016.
تهدف هذه الدراسة إلب توريح مدى فعالية إدارة المعارف في تغيير ددر إدارة الموارد
البشرية في تحقيق النمو دالنجاح التنظيمي  ،د شفت الدراسة عال أن إدارة المعارف تلعب ددرا
فعاال في عملية صنع القرار .دبددن المعرفة  ،لال تعمل إدارة الموارد البشرية بشكل صحيح.
بينما ستغير إدارة المعرفة طرق إدارة المنظمة لمواردها البشرية مما يمكنها مال إيجاد طريق
نحو النمو دالنجاح التنظيمي.
دراسة بلقوم فريد ،ددر إدارة المعرفة في تنمية الموارد البشرية ،مدا لة معدة
للمشار ة في الملتقب الددلي حول رأس المال الفكري في منظمات األعمال العربية في
االقتصاديات الحديثة /14/13 ،ديسمبر  ،2011الشلل الجزائر.
هدفت هذه الدراسة إلب تشخيص ددر إدارة المعرفة في تنمية المورد البشري مال الل
تحديد األسس التي تربط متغيرات هذه العالقة ،دالعوامل المساعدة في نجاحها.
لصت الدراسة إلب أنه أصبح مال أدلويات إدارة المعرفة تطوير رأس المال البشري
دتنمية قدرات التعلم لدى المورد البشري دالتحفيز علب التفكير اإلبداعي.
الجديد في هذه الدراسة أنها ال تتنادل بالدراسة إدارة علب حدا ما في الدراسة األدلب،
دال هي ذات اتجاه داحد ما في الدراسة الثانية دالثالثة ،إنما تحادل هذه الدراسة الوصول إلب
آليات تسمح باالندما دالتفاعل بيال ممارسات اإلدارتيال معا ،دذلك مال الل الموائمة
االستراتيجية لممارسات ل إدارة مع استراتيجية األ رى .ما أننا فضلنا في هذه الدراسة
عرض تجربة إحدى المؤسسات العالمية المتطورة في هذا المجال دهي شر ة  Googleدذلك
للخرد بتوصيات تفيد المؤسسات المتخلفة في هذا المجال.

منهج الدراسة
نظرا إلب طبیعة الموروع ،تم ا تيار منهجي الوصل دالتحليل لإلحاطة بمختلل
جوانبه ،داإلجابة علب مشكلة الدراسة دا تبار الفرضیات ،مال الل جمع المعلومات لوصل
الحقائق المرتبطة بالموروع ،ددارستها دتحلیلها ،للوصول إلب نتائج موروعية.

خطة الدراسة
تم تقسيم الدراسة إلب ثالثة محادر أساسية لإللمام بالجوانب المختلفة للموروع:
 المد ل إلب إدارة المعرفة في ظل االقتصاد المعرفي. أساسيات حول إدارة الموارد البشرية دآليات التكامل بينها دبيال إدارة المعرفة. تجربة شر ة  Googleفي تحقيق التظافر بيال إدارتي المعرفة دالموارد البشرية.566
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 -Iاملدخل إىل إدارة املعرفة يف ظل االقتصاد املعريف
قبل التطرق لمفهوم إدارة المعرفة تجدر بنا اإلشارة إلب مظاهر دتداعيات االقتصاد
المعرفي ،الذي انتقل مال اقتصاد مادي قائم علب اآللة داليد العاملة دالطاقة ،أهم مصادر
القوة دالثردة ،إلب اقتصاد يعتبر المعرفة الر يزة األدلب للنشاط االقتصادي ،دالذي يمكال
تعريفه علب أنه "ذلك االقتصاد الذي ينشأ الثردة مال الل عمليات د دمات المعرفة في
القطاعات المختلفة ،باالعتماد علب األصول البشرية دالالملموسة دفق قواعد د صائص
جديدة" (الغزادي ،2007 ،صفحة )25
 1-Iمظاهر الحاجة لالندماج يف اقتصاد املعرفة
مال أهم مظاهر الحاجة لالندما في االقتصةةةاد المعرفي تزايد حصةةةة رأس المال غير
المنظور ،علب حسةةةاب رأس المال المنظور ،دتسةةةارع الصةةةناعة ثيفة المعرفة ،دذلك نتيجة
للتحوالت التالية:
 إحالل التكنولوجيا محل الفرد ،مما يطرح طلبا علب العمالة المؤهلة السةةةتخدامها،د ذا تسةةارع تغيرات المحيط دحاجة المؤسةةسةةات إلب نشةةاطات ثيفة المعرفة ،دبالتالي إلب
فاءات عالية المستوى ).(Foray, 2000, p. 23
 التطور في تكنولوجيا المعلومات ،مما سةةةاهم في تطوير نشةةةاطات ثيفة المعرفة،صناعة البرمجيات )(Bomsel, 2000, p. 456
 ت جادر مرحلة إشباع االحتياجات القاعدية نتيجة ارتفاع المدا يل في الحقبة الصناعية،مما أدى إلب االنتقال إلب النمط االستهال ي الالملموس.
 ارتفاع نفقات البحث دالتطوير دالتسةةةويق علب منتجات ثيفة المعرفة ،مما أدى إلبتنوع دتميز ت شكيلة منتجات ت ستجيب لطلب أ ثر تجزئة مال ذي قبل(Boujmil, 2005, pp. .
)187-188
هذه المظاهر التي أدت إلب التحول في االقتصةةةاد المعرفي علب المسةةةتوى الكلي هي
نفسها التي تدعو إلب رردرة إرساء إدارة للمعرفة علب المستوى الجزئي.
 2-Iتداعيات التحول نحو االقتصاد املعريف وتحديات املنظمات يف ظلها
انبثقت عال هذا االقتصةةةةاد حقائق مغايرة عما انت عليه ،مثلت تحديات للمنظمات،
حيث انتقلت القيمة مال العناصةةر المادية لمزيج المنتج دالخدمة ،إلب سةةلسةةلة قيمة مضةةافة
للمعلومات دالمعرفة؛ (نجم ،دارة الالملموسةةات ،2010 ،صةةفحة  ،)21هذا باإلرةةافة للتحديات
التالية( :توفيق ،2007 ،صفحة )61
-

ظهور أنماط مال الممارسةةةةات دائمة التغير ،دال يمكال التنبؤ بعواقبها ،دعلينا البحث عال
مناهج جديدة تساعد علب الكشل عنها.
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-

إحالل تكنولوجيا المعلومات محل مجموعات املة مال العامليال ،بالمقابل ،أصةةةبح األمان
الوظيفي شيء مال الماري ،دأصبحت المعرفة ،الحائل الوحيد ددن فقدان الوظيفة.

-

اقتصةةاد المعرفة اقتصةةاد مفتوح تنتقل فيه المعارف بحرية ،مما يتطلب قدرة المنظمات
علب التكيل السريع؛ )(De la pierre, 2000, p. 9

-

ارتباط القوة بالمعرفة ،فال يمكال ممارسةةةة القوة بددنها ،ديسةةةتحيل أن ال تولد المعرفة
ال قوة ،ف قد أ حد ثت المعر فة تحوال لملك ية دسةةةةا ئل اإلن تا مال المنظ مة لألفراد ،التي
مكنتهم مال أ ذ معرفتهم معهم.

-

ظهور مفهوم إدارة المت ناقضةةةةات ،ح يث ي جب التوفيق بيال العقالن ية التي تح تا إلي ها
المنظمة لتعظيم عوائدها ،داإلبداع الذي تحتاجه لتطوير أعمالها ،رغم تناقض األسةةاليب
المتبعة لتحقيق ليهما(Fronda, 2004, p. 187).

د نتيجة لما سبق أصبحت المؤسسات تبحث علب فرد يمتلك درجة عالية مال المعرفة،
ديؤمال بثقافة التغيير داإلبداع ،مما أدى إلب ظهور مفهوم الرأسةةةمالييال الجدد ،أيال يصةةةبح
المالك للمعرفة هو األ ثر ثراء.

 3-Iمدخل إىل إدارة املعرفة  :مفهومها ،وعملياتها
قبل الحديث عال إدارة المعرفة ،تجدر اإلشارة لمفهوم المعرفة نفسها ،دالتي أصبحت
موردا هاما د القا للثردة ،د هي " :معلومات بإرافة ردابط سببية تساعد في إيجاد معنب لها،
أد أنها مزيج مال الخبرة دالقيم دالمعلومات السياقية دبصيرة الخبير التي تزدد بإطار عام لتقييم
ددمج الخبرات دالمعلومات الجديدة" (الزيادات ،2008 ،صفحة  ،)150دمال أهم تصنيفاتها،
المعرفة الصريحة مقابل المعرفة الضمنية ،حيث عرف نونا ا المعرفة الصريحة علب أنها "
المعرفة الرسمية ،القياسية ،المرمزة ،النظامية ،الصلبة ،المعبر عنها ميا ،دالقابلة للتخزيال
دالنقل دالتعليم" (نجم ،إدارة المعرفة ،2005 ،صفحة  ،)223ما هو الحال مع براءات اال تراع،
بينما عرف المعرفة الضمنية بأنها " :المعرفة غير الرسمية دالذاتية ،دالمعبر عنها بالطرق
النوعية دالحدسية غير القابلة للنقل دالتعليم ،دتتواجد في عمل األفراد دالفرق دا ل
المنظمة"(نجم ،إدارة المعرفة ،2005 ،صفحة  ،)44حيث تعطي للمنظمة صوصيتها ،دتعد
أساس قدرتها علب إنشاء المعرفة ،تتميز بصعوبة تشار ها د زنها ،تترا م بالدراسة دالخبرة
دتتطور بالتفاعل مع الغير ،دتنمو بفعل التجربة دالخطأ ) (Uriarte, 2008, p. 1دحسب نونا ا
فإن المعرفة الصريحة أقل قدرة علب اإلبداع مال المعارف الضمنية.
 . 1مفهوم إدارة املعرفة
إذا انت إدارة المعرفة بشكلها التقليدي ،تعرف علب أنها "الجهد المنظم دالواعي
دالموجه مال قبل المنظمة مال أجل التقاط دجمع دتصنيل دتنظيم د زن افة أنواع المعرفة
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ذات العالقة بنشاطها ،دجعلها جاهزة للتدادل دالمشار ة بيال أفراد دأقسام ددحدات هذه
المنظمة ،بما يرفع مستوى فاءة اتخاذ القرارات داألداء التنظيمي" (عليات ،2008 ،صفحة
 ،)121فإن تعريفها الحديث يقوم علب ونها" :العملية المنظمة دالمنهجية لالستخدام الخالق
للمعرفة دتوليدها") (Dalkiz, 2005, p. 5أي أن توليد دتطبيق المعرفة ،مال أهم مهام المفهوم
الجديد إلدارة المعرفة.
تكمال أهمية إدارة المعرفة في أهمية المعرفة نفسها لما تضيفه للمنظمات مال قيمة
مضافة ،دددرها في تحقيق اندماجها في االقتصاد الجديد ،مال الل دعمها لمستوياتها اإلدارية
الثالثة)(Helander, 2010, p. 5؛ أيال يتم االشتراك في المعرفة لدعم الممارسات اليومية
بالمستوى التشغيلي ،ما تدعم شبكات المعرفة بالمستوى التكتيكي في سياق قائم علب
التعلم دنقل الممارسات األفضل ،بينما يظهر مفهوم رأس المال الفكري لدعم المستوى
االستراتيجي ،ما تفيد في عملية اتخاذ القرارات دحل المشكالت ،دإثراء البحث العلمي.

بالمقابل تكمال أهمية إدارة المعرفة في عملها علب تنسيق أنشطة المنظمة باتجاه
تحقيق أهدافها دتعزيز قدرتها علب تحسيال أدائها ،ما تعد أداة الستثمار رأس المال الفكري،
مال الل توفير إطار عمل لتعزيز المعرفة التنظيمية دتعظيم قيمتها(،عليات ،2008 ،الصفحات
 ،)122-121إرافة إلب ونها أداة لتشجيع األفراد لخلق معرفة جديدة بالتر يز علب األقسام
األ ثر إبداعا ،دإيجاد آليات تمكال المنظمة مال إعادة ترتيب أفكار عامليها د براتهم.
إن الغاية مال إدارة المعرفة في عصر يتميز بالتغير المستمر ،تحقيق بقاء داستمرار
المنظمات ،دالحفاظ علب العمالء دجذب الجدد منهم ،دتحقيق القيمة المضافة العالية ،دامتالك
ميزة تنافسية مستدامة تتمتع بالحماية دصعوبة المحا اة بفضل المعرفة التي تحتويها ،هذا
إرافة إلب األهداف التالية(:توفيق ،2007 ،الصفحات )69-65
-

نشر ثقافة المعرفة دتحفيز تطويرها ،دتوفير إمكانات التعلم دالتنافس ،دتعظيم العوائد
مال الملكية الفكرية؛

-

جمع األفكار الذ ية مال البيئتيال الدا لية دالخارجية دنشةةةر أفضةةةل الممارسةةةات لتحقيق
اإلبداع دالتكيل البيئي؛

-

توليد دنشةةةر المعرفة الالرمة دالتأ د مال تطويرها باسةةةتمرار ،دتحقيق قدرة الرفع في
أسواق األعمال؛
لكون ها يان إداري ،فإن إدارة المعر فة تقوم علب جم لة م بادئ ي جب توفر ها دهي:

)(Helander, 2010, p. 5
-

إدارة المعرفة عملية مكلفة إال أن عدم إدارتها أ ثر لفة؛

-

الحلول التي تقدمها إدارة المعرفة البد أن تكون توليفة متكاملة مال الحلول اإلنسةةةةانية
دالتكنولوجية؛
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-

تواجه إدارة المعرفة مشةةكلة المشةةار ة بالمعرفة لكونها مصةةدر قوة دتميز ،مما يصةةعب
االقتناع بتقاسمها؛

-

مال ال ضردري إيجاد ا ستخدامات للمعرفة دليس ترا مها فح سب ،مما يحقق إنتا المعرفة
الجديدة؛

-

تحمل المعرفة متغيرات دثوابت البيئة دالثقافة التي توجد فيها ،لذا فإن محادلة نمذجتها
مصيرها الفشل؛

-

تتمثل إ شكالية إدارة المعرفة في عمليتي االبتكار دالم شار ة ،مما يبيال حاجتها إلب آليات
جديدة إلدارتها.
أشةةارت المبادئ السةةابقة بطريقة غير مباشةةرة لعمليات إدارة المعرفة ،مما يسةةتدعي

رردرة التطرق إليها فيما يلي:
 . 2عمليات إدارة املعرفة
بالرغم مال غياب إطار محدد إلدارة المعرفة ،إال أن طوطا عريضة يمكال اتباعها ،علما أن لكل
منظمة أسلوبها الخاص في تطبيقها.

أ  .استقطاب املعرفة
أيال يتم ا ستخالص المعرفة مال مختلل م صادرها اإلن سانية ،دالرقمية ،دالمادية ،دتمر
عملية االسةتقطاب بددرها بعدة مراحل ،تبدأ بت شخيص المعرفة ،حيث يتم تحديد االحتياجات
المعرفية للمنظمة استجابة لضغط الحاجة الملحة لحل مشكالت جوهرية ،أد الستباق مشكالت
متوقعة )،(Loan, 2010, p. 48تبدأ بالتحسةةةس لددر المعرفة في أعمال المنظمة انطالقا مال
رصةةيدها المعرفي ،مما يخلق دعيا بالمعرفة األ ثر أهمية ،ثم تحديد األشةةخاص الحامليال لها
دموارةةةعهم د يفية اسةةةتخراجها .لتأتي مرحلة الحصةةةول علب المعرفة مال مصةةةادرها ،إما
الدا ل ية " ال عامليال دالذا رة التنظيم ية" أد ال خارج ية " العمالء دبنوك المعلومات" ،ديكمال
التحدي ،في استقطاب المعرفة الضمنية ،نتيجة لطبيعتها اإلنسانية ،حيث تضم مهارات العمل
الناتجة عال الترا م المسةةةتمر للمعرفة المكتسةةةبة بالتعلم ،مما يصةةةعب تحويلها إلب معرفة
صةةريحة ،تليها مرحلة تخزيال المعرفة ،دالتي تختلل حسةةب طبيعة المعرفة نفسةةها ،فالمعرفة
الصةةةريحة د ذا المعرفة الضةةةمنية الممكال التعبير عنها ،يتم زنها في دعائم مادية قواعد
المعرفة دالنظم الخبيرة ،بينما المعرفة الكامنة في سلو يات األفراد فيتم تخزينها عبر دعائم
بشرية ،مال الل عملية التعلم الجماعي(Louis, 2010, p. 33) .
بـ  .ابتكار املعرفة
أ د  Nonakaد Takichiأن المعرفة تتوسةةةع بفضةةةةل تحويل المعارف الضةةةمنية إلب
صريحة ،دالفردية إلب جماعية .(Fronda, 2004, p. 164) ،دقدما نموذجا للمعرفة ،قائم علب
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دجود حر ة حلزدنية تفاعلية للمعرفة الصةةةريحة دالضةةةمنية ،ترافقها أربع عمليات تحويلية
تؤدي ال بتكار المعرفة ال جديدة ،دإن تفاعل األفراد مع أنماط المعرفة هذه ،رةةةمال فضةةةةاء
مشةةةترك ،مادي أد افترارةةةي ،هي التي تشةةةكل حر تها الحلزدنية المسةةةتمرة(.غالب،2007 ،
صفحة  .)94دفيما يلي شرح لألنماط األربعة لتحويل المعرفة(Nonaka, 1994, p. 529) :
 التطبيع االجتماعي  :Socializationأي تحويل المعرفة الضةةمنية إلب معرفة رةةمنيةجديدة ،مال الل التفاعل المباشةةةر مع اآل ريال ،دالمشةةةةار ة في الخبرات دالنماذ العقلية
دالمهارات الفنية.
 اإل را  : Externalizationتحويل المعرفة مال رةةةمنية إلب صةةةريحة ،دهي عمليةتحديد لفظي للمعرفة الضمنية لتتحول إلب مفاهيم ظاهرة في شكل نماذ أد تناظرات.
 الدمج  :Combinationتحويل المعرفة الصريحة إلب معرفة صريحة جديدة ،مال اللتنظيم المعارف الصريحة بشكل يحولها إلب نظام معرفي متكامل.
 اإلد ال Internalization:تحويل المعرفة مال صريحة إلب رمنية ،أي تجسيد المعرفةالصريحة رمال سلو يات األفراد ،في صورة نماذ عقلية مشتر ة ،مال الل التعلم.
دالشكل الموالي يلخص هذه العمليات.
الشكل رقم ( :)1الحر ة الحلزدنية للمعرفة
( )8نشر المعرفة
دتعميم التجربة علب

( )3مناقشة الفكرة

نطاق المنظمة.

مع اآل ريال.
( )4درع الفكرة

في مستوى
داسع.

()1فكرة
رمنية
للفرد

( )2توريح

( )7إذا انت للتطبيق

الفكرة دتحويلها

تورع مورع التجربة

دالممارسة.
إلب نصية
( )6ا تبارها ،تعديلها

( )5مد الت معرفة صريحة أ رى.

دإيضاحها.

املصدر( :غالب.)98 :2007 ،

حتب يحدث ابتكار مسةةةتمر للمعرفة التنظيمية ،يجب إجراء تطبيع للمعرفة الضةةةمنية
الجديدة دالمترا مة علب المسةةتوى الفردي مع باقي األعضةةاء في المنظمة ،ديبدأ بذلك حلزدن
جديد البتكار المعرفة.
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ج  .املشاركة باملعرفة
دتعني "عملية التفاعل المسةةةتمر دالمتبادل ألصةةةول المعرفة المنظورة دغير المنظورة
بيال األفراد دفرق العمل في المنظمة ،دبيال هذه األ يرة دالمسةةةتفيديال دالمنظمات األ رى"
(غالب ،2007 ،صفحة  ،)109ديتم ت شارك المعرفة بالمنظمة عبر التنظيمات غير الر سمية ،أد
فرق العمل دالجماعات الرسةةةمية ،إذ تعد الطريقة األنسةةةب لتناقل المعرفة الضةةةمنية لألفراد
بفعل عملية التعلم ،باعتبارها معرفة سةةةلو ية يصةةةعب ترميزها .دتتوقل درجة المشةةةار ة
بالمعرفة علب مدى استعداد األفراد لتشار ها.
 . 4تطبيق ورسملة املعرفة
إن مع يار ن جاح إدارة المعرفة ،هو اسةةةت خدام المعرفة المتوفرة دالمبتكرة في الو قت
المنا سب ،مما ي سمح بعملية تعلم جديدة ،دبالتالي ابتكار معارف جديدة (Nonaka, 1994, p.
) . 529إذ أن فتح المجال لمناقشةةةةة نتائج التطبيق دمحادلة إيجاد الحلول لنقائص التطبيق،
يسمح بالخرد بمعارف جديدة تثري رأس المال المعرفي للمنظمة.
ديقول درد ر في هذا ال صد د "إن إنتا المعرفة سي صبح المحدد األ سا سي للتناف سية،
دالميزة الوحيدة التي يمكال أن تحققها المنظمة لنفسها هي القدرة علب االستفادة مال معارفها
أ ثر مال أي منظمة أ رى")(Louis, 2010, p. 31

 IIإدارة املوارد البشرية وآليات ا لتكامل بينها وبني إدارة املعرفة
إن حديثنا عال المعرفة ي سوقنا ال محالة للحديث عال المورد الب شري ،نتيجة دجود حلقة
دصةةل بينهما ،دهي المعرفة الضةةمنية المالرمة له ،مما يسةةتدعي التطرق لبعض األسةةاسةةيات
حول إدارة هذا المورد ،دالولو بعدها إلب يفية تحقيق التظافر بيال اإلدارتيال.
 1-IIأساسيات حول إدارة املوارد البشرية
تعنب إدارة الموارد الب شرية باال ستخدام األمثل للموارد الب شرية علب جميع الم ستويات
بالمنظمة للمسةةةاعدة في تحقيق أهدافها ،دتعرف علب أنها "مجموعة النشةةةاطات التي تمكال
المنظمة مال الحصول علب الموارد البشرية التي تحتاجها ما دنوعا")"(Moreno, 2008, p. 15
دبشةةةكل أ ثر تفصةةةيال هي "مجموعة مال اإلجراءات دالقرارات دالسةةةياسةةةات التي تمكال مال
الحصول – في الوقت المرغوب – علب الموارد الب شرية بالكفاءات دالتأهيل دالمعارف دالقدرات
المطلو بة ،دتحفيز ها دتطوير إم كان يات ها لتتمكال مال أداء النشةةةةا طات أد الو ظائل دتح مل
المسةةةؤدليات مال أجل اسةةةتمرار حياة المنظمة دتطورها" (ماهر ،2006 ،صةةةفحة  )45فبعد أن
انت إدارة لألفراد ،تعنب بالمهام التقليدية التعييال دالتدريب داألجور ،أصةبحت إدارة للموارد
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البشةةةرية ،حيث تد ل الجوانب اإلنسةةةةانية في تحقيق النجاح دالتنافسةةةية ،دبالتالي تغيرت
التسمية بتغير المحتوى.
تعتبر بعض المنظمات إدارة الموارد البشةةةرية تكلفة مال غير عائد ،بينما تقدم عوائد
يمكال قياسةةةها ) ،(Peretti, 2001, p. 29فهي تشةةةارك في تحقيق أهداف المنظمة مال الل
ططها في التوظيل دالتدريب دغيرها ،ما تعالج مشةةةا ل يؤدي حلها إلب عوائد في شةةةكل
ربحية دتنافسةةةية ،دبالتالي فهي تبرر تكاليفها .ما تبرر أهميتها في منح معنب للعمل لدى
العمال مال الل اعتماد مقاربة مزددجة (اقتصةةةةادية داجتماعية) ،دتوسةةةيع نطاق تد لها،
المشةةةةار ة في ات خاذ القرا ر ،دالمسةةةةاه مة في تحقيق مفهومي الجودة داإل بداع مال الل
التحسيال المستمر للمورد البشري د ذا الوظائل.
ت هدف إدارة الموارد البشةةةرية إلب النجاح في أداء مهامها بكفاءة ،مال تخطيط دتوفير
عامليال أ فاء ،دتنفيذ التزاماتها تجاههم؛ د ذا مسةةةاعدة اإلدارات األ رى علب حل مشةةةا لها،
دذلك مال الل مختلل الوظائل المنوطة بها ،دالتي يمكال تقسةةةيمها إلب رئيسةةةية دمسةةةاعدة
داستراتيجية( :ماهر ،2006 ،صفحة )46
 تتمثل الوظائل الرئي سية في تحليل العمل دتخطيط دتوظيل القوى العاملة ،األجور،دالحوافز دالمزايا دالخدمات دتقييم األداء دالتدريب دالمسار الوظيفي.
 دظائل مسةةاعدة لباقي اإلدارات العالقة مع النقابات ،أمال دسةةالمة العامليال دجدادلالعمل.
 أما الوظائل التنظيمية فتتمثل في الوظائل االسةةتراتيجية إحداث التغييرات الالرمةعلب مسةتوى اسةتراتيجية الموارد البشةرية حتب تتالءم مع التغيرات في البيئة الخارجية ،د ذا
الوظائل المعلوماتية مال الل تزديد المنظمة بالمعلومات الالرمة حول مواردها البشرية.
 2-IIآليات التكامل بني إدارتي املوارد البشـــرية واملعرفة لتحقيق االندماج يف االقتصـــاد
املعريف
تضةةةم إدارة الموارد البشةةةرية عدة نشةةةةاطات تسةةةتدعي إدارتها علب رةةةوء أهداف
استراتيجية المعرفة ،ما تضم إدارة المعرفة عمليات تستدعي إدارتها علب روء استراتيجية
الموارد البشةةةر ية ،دفي ما يلي أهم المتطل بات الالرم توفر ها لتحقيق الت ظافر بيال اإلدارتيال
لتحقيق االندما في االقتصاد المعرفي:
 . 1مواءمة ع مليات إدارة املوارد البشرية مع ا سرتاتيجية املعرفة
لتحقيق مفهوم االندما في االقتصةةةاد المعرفي ال بد مال إدارة الموارد البشةةةرية علب
روء ا ستراتيجية المعرفة ،دالتي تأ ذ شكليال أساسييال في المنظمة ،دذلك دفقا لمدى أهمية
المعرفة فيها دهما(Loan, 2010, p. 47) :
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 ا سرتاتيجية املعرفة كا سرتاتيجية وظيفيةتعد اسةةةتراتيجية المعرفة أحد االسةةةتراتيجيات الوظيفية المنبثقة مال االسةةةتراتيجية
الشةةةةام لة للمنظ مة ،بح يث تهتم بتحل يل الفجوة المعرف ية لضةةة مان قي مة فريدة لمنت جات ها
د دماتها .د بالتالي هي عبارة عال ارطة طريق السةةتقطاب المعرفة ،دتحقيق أفضةةل توظيل
لمعرفة المنظمة لتحقيق الميزة التنافسية.

 ا سرتاتيجية املعرفة كاسرتاتيجية تنافسيةترتبط إدارة المعرفة باسةةتراتيجية اإلبداع ،دلكال تبقب موجهة مال طرف االسةةتراتيجية
الشةةةاملة ،بالمقابل تخضةةةع هذه األ يرة للمراجعة مال طرف إدارة المعرفة في فترات إنشةةةاء
المعرفة الجديدة ،لصةةةياغة اسةةةتراتيجية جديدة ،أيال تعكس إدارة المعرفة ،االسةةةتراتيجية
التنافسةةةية للمنظمة ،دتقوم علب عمليات ابتكار المعرفة دتطبيق ها دتشةةةةار ها .دقد قدم
 Jones Peterنموذجا لتحديد أبعاد اسةةةتراتيجية المعرفة ،مسةةةتوحب مال نموذ بورتر للقوى
التنافسية ،دالشكل الموالي يورح ذلك:
الشكل رقم ( :)1نموذ القوى الخمسة الستراتيجية المعرفة لة.Jones Peter
موارد المعرفة

المعرفة الزبونية

استراتيجية المعرفة

القدرات التنظيمية
دالجدارات الجوهرية

المعرفة االستراتيجية
املصدر( :العلي ،2006 ،صفحة )303

يورةةةح النموذ أن ا سةةةتراتيجية المعرفة تتفاعل مع مجموعة مال الموارد المعرف ية
تتمثل في المعرفة االسةةتراتيجية التي تجيب عال التسةةاؤالت (ماذا نعرف دماذا يجب أن نعرف،
دأيال توجد هذه المعرفة) ،دالمعرفة الزبونية مهارات األفراد في سب دالء الزبون ،دالقدرات
التنظيمية المتمثلة في معرفة دم هارات األفراد دالجماعات ،إرةةةةافة إلب ال جدارة الجوهرية
المتمثلة في نشاط األعمال الذي تتفوق فيه المنظمة علب منافسيها.
إذن ،اال ستراتيجية التناف سية للمعرفة هي األقدر علب دعم المنظمة لتحقيق اندماجها
في االقتصاد المعرفي ،حيث تقوم علب قدرة الموارد الب شرية علب االبتكار الم ستمر للمعرفة،
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مما يسةةةتوجب إدارة مواردها البشةةةرية علب رةةةوء اسةةةتراتيجية المعرفة المتبناة .دفيما يلي
نعرض أهم المحادر التي يجب التر يز عليها لبلوغ ذلك:
أ .تحليل الوظائف وتصميمها على ضوء ا سرتاتيجية املعرفة
يتم تحليل ددصةةل الوظائل علب رةةوء االحتياجات المعرفية التي حددتها اسةةتراتيجية
المعرفة مال مهارات د برات ،علب رةةةوء اسةةةتراتيجية األعمال ،مما يعني اسةةةتحداث مهام
دأنشطة جديدة قائمة علب هذه االحتياجات المعرفية ،دتحديد مواصفات شاغلي الوظائل علب
أسةةةاسةةةها ،أيال تقسةةةم المعرفة التنظيمية إلب مجموعات متجانسةةةة تعيد المنظمة مال اللها
تحديد محتوى نشاطاتها دفقا للقدرات التي تمتلكها في ل مجال معرفي.
بالمقابل ،يجب تصميم الوظائل بحيث تتماشب داستراتيجية المعرفة المتبناة ،دظيفية
أد تنافسةةةية ،دألن هذه األ يرة هي األقدر علب االندما في اقتصةةةاد المعرفة ،فإن تصةةةميم
العمل في شكل فرق م سيرة ذاتيا دقائمة علب أ ساس عالقات الم شار ة المعرفية ال ضردرية
ألداء مهمة متكاملة ذات قيمة مضافة حقيقية هو الخيار األنسب ،مما يساهم في إدارة عالقات
العمل ب شكل أف ضل  ،حيث تطغب الم صلحة العامة علب الم صلحة الخا صة(Ariel, 2010, p. .
).43
 . 2تخطيط املوارد البشرية وتوظيفها وفقا لتوجهات االسرتاتيجية املعرفية
يجب علب إدارة الموارد البشةةةرية أن تكون إدارة توقعية للكفاءات(Peretti, 2001, p. ،
) 8مال الل التنبؤ باالحتياجات من ها ،علب رةةةوء المعرفة الالرم توفرها لديهم ألداء المهام
المسةةتقبلية ،إرةةافة إلب رةةردرة اسةةتثمار دتطوير السةةوق الدا لية مال رأس المال البشةةري
المتاح ،قبل التفكير في إرةةةافة موارد جديدة ،فالمعرفة الخارجية اسةةةتهال ية دقليلة الفعالية
لعدم احتوائها علب ثقافة المنظمة ،ما يجب إعادة صةةةياغة قائمة المعرفة دالمهارات التي
يمكال أن تكون حاسةةمة في إدارة المقدرات الجوهرية للمنظمة ،مال الل تحديد الفجوات بيال
الموجود منها دما يتطلبه التغيير ،دتحديد سيا سات التدريب داال ستقطاب المنا سبة لخف ضها.
(العنزي ،2009 ،الصفحات )212-210؛
بالم قا بل ،ال بد مال ا ت يار دتعييال ال عامليال ذدي ال قدرات اإل بداع ية األ ثر تالؤ ما مع
الظردف المتغيرة ،ددفقا لميوالتهم دمواهبهم دمعارفهم ،أيال تتصل المهنة بالخبرة دالمهارة،
دتتوافق المهارة بالمقدرة الجوهرية للمنظمة ،دالتي يفترض تحديثها بشةةكل ددري لتتماشةةب
دتغيرات البيئة.
ما يفترض إعداد برامج المسار الوظيفي مال الل التخطيط لعمليات الترقية داإلحالل
دفقا لالحتياجات المعرفية لكل دظيفة  -دالمحددة مسةةةبقا مال طرف إدارة المعرفة علب رةةةوء
التوجهات االسةةةتراتيجية للمنظمة -ددفقا لألفراد الذيال تتوفر فيهم هذه المعارف ،مما يحقق
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االسةةتخدام الكلء لرأس المال البشةةري للمنظمة ،إرةةافة إلب رةةردرة تحقيق مفهوم التنادب
الوظيفي مال الل منح الفرصةةةةة للفرد للتن قل بيال الو ظائل حتب يكون لد يه معر فة عال
نشةةاطات المنظمة دأهدافها (Stern, 2000, p. 260) ،مما يمكنه مال معرفة ددره فيها عبر ما
لديه مال معارف لتوظيفها.
ت .مواءمة السياسة التعويضية مع ا سرتاتيجية املعرفة
يجب إعادة النظر في السةةةياسةةةة التعويضةةةية بحيث تصةةةبح أ ثر مردنة ،السةةةيما أمام
م حادالت عولمة إدارة الموارد البشةةةرية ،اصةةةةة الكفاءات المتميزة التي تحتا إلب معام لة
تعويضةةية اصةةة ،المشةةار ة في أسةةهم المنظمة دربط األجر بالنتائج ،لتفادي تحولهم إلب
المنظمات المنافسةةة ) ،(Ariel, 2010, p. 42د ذا تشةةخيص سةةياسةةات التعويض ،حيث يتم
تعويض ل فرد دفقا لمكتسةةةباته المعرفية دمدى توظيفها في عمله ،دبالتالي تمكينه مال
استخرا معارفه الكامنة.
يعتبر الفرد أهم عنةةاصةةةر إدارة المعرفةةة بةةاعتبةةاره المةةالةةك أل بر جزء مال المعرفةةة
التنظيم ية ،م ما يتو جب علب إدارة الموارد البشةةةر ية تصةةةميم ن ظام تحفيز مرن يت ماشةةةب
داإلنجارات المتميزة لألفراد ،علب روء نتائج تقييم األداء القائم أساسا علب مدى قدرة األفراد
علب اسةةةتخرا أفكارهم اإلبداعية داسةةةتغاللها ،د ذا تحفيزهم علب عرض مهاراتهم دسةةةرد
براتهم) (Louis, 2010, p. 33دتوفير البيئة المالئ مة لذلك ،مال الل تصةةةميم فرق عمل
متعددة التخ ص صات دمتباينة الذهنيات ،لت سهيل ت شارك المعرفة دتكاملها ،مما ي ساعد علب
توليد معارف جديدة.
ث .تصميم برامج التدريب وفقا السرتاتيجية املعرفة
ال بد مال ت صميم برامج التدريب ال ضردرية لزيادة القدرات اإلبداعية لدى العامليال ،مال
الل تحديد الفجوات المعرفية التي تم رصدها مال طرف إدارة المعرفة علب روء استراتيجية
األعمال المتبعة ،ما يجب التر يز علب نمط التدريب دصةةةفات المدرب دمكان التدريب ،حيث
يراعب توفير بيئة تسةةةهل نشةةةر دتقاسةةةم المعرفة الضةةةمنية ،حيث يتم تعزيز مفهوم التعلم
التنظيمي.
 . 2مواء مة عمليات إدارة املعرفة مع ا سرتاتيجية املوارد البشرية
إن مصةةةةدر المعرفة  -في جزء بير من ها  -هم األفراد ،فإن إدارت ها تتدا ل مع إدارة
األفراد ،حتب إن درد ر يرى أنه ال دجود لما يسةةةمب بإدارة المعرفة ،دإنما هناك إدارة أفراد ذدد
معرفة( ،نجم ،إدارة المعرفة ،2005 ،صةةةفحة  ،)98مما يسةةةتدعي مشةةةار تهم في تصةةةميم
استراتيجية المعرفة المالئمة لنشاط المنظمة ،دعلب روء إستراتيجية الموارد البشرية ،التي
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يمكال تصةةةنيفها إلب دظيفية دتنافسةةةية ،دلعل هذه األ يرة هي األ ثر تناسةةةبا مع تداعيات
االقتصاد المعرفي ،مما يستدعي إدارة عمليات المعرفة علب روئها ،دذلك مال الل:
أ  .تشخيص املعرفة على ضوء ا سرتاتيجية املوارد البشرية
تقوم إدارة المعرفة بت حديد المعرفة المطلو بة ،باأل ص الضةةةمنية ،بالرجوع إلب
إستراتيجية تحليل الوظائل التي تضعها إدارة الموارد البشرية ،دتحديد المعرفة التي يجب
أن تةةد ةةل في تكويال ةةل دظيفةةة ،لتقييم مقةةدار التالؤم بيال االحتيةةاجةةات المعرفيةةة
إلسةةةتراتيجية أعمال المنظمة دمعرفة العامليال بها علب رةةةوء نتائج تقييم األداء ،د ذا
المخرجات المتوقعة مال عمليات التدريب( .نجم ،إدارة المعرفة ،2005 ،صفحة  )12دبالتالي
تحديد الفجوات المعرفية التي يجب تقليصها ،بورع إستراتيجية التدريب المناسبة.
علب رةةوء ما سةةبق ،تقوم إدارة المعرفة بتحديد مواقع المعرفة المطلوبة لتوجيهها
إلب مسةةةتحقيها ،دذلك مال الل اسةةةتغالل نتائج عملية تقييم األداء بالنسةةةبة للعامليال
الحالييال ،داال تبارات التي تقوم بها إدارة الموارد البشةةةرية للمترشةةةحيال الخارجييال ،مما
يمكال إدارة المعرفة مال بناء رائط المعرفة بأ ثر فعالية.
بـ  .مشاركة وتطبيق املعرفة وفقا لتوجهات اسرتاتيجية املوارد البشرية
لتحقيق مفهوم المشةةةار ة في المعرفة بالشةةةكل الذي يدعم اسةةةتراتيجية أعمال
المنظمة ،ال بد مال العمل المشةةةترك بيال إدارتي المعرفة دالموارد البشةةةرية ،مال أجل التحديد
المشةةترك للعناصةةر المكونة لفرق العمل ،علب رةةوء ما قدمته اسةةتراتيجية تحليل دتصةةميم
العمل التي تبنتها المنظمة ،السةةتخالص المعارف دالخبرات الالرم توفرها في عناصةةر الفريق
ألداء مهامه المستقبلية ،د ذا تحليل مخزدن المهارات لتحديد أي مال األفراد يمكال دمجه رمال
فريق عمل معيال ،مال الل م قارنة ما لديه مال مهارات برات دمواهب تتماشةةةب مع أهداف
الفريق ،مما يحقق تناغم المعارف ،دبالتالي ابتكار معارف جديدة أ ثر تميزا دتماشيا مع أهداف
المنظمة ،دالشكل الموالي يبيال مشار ة دتطبيق المعرفة دفقا لمفهوم التعلم التنظيمي.
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الشكل رقم ( :)02نموذ ترا م المعرفة دفقا لمفهوم التعلم.

مناقشات رسمية دغير رسمية للمعارف بيال العامليال ،بمصداقية داحترام،
دإدراك احتياجات األعمال.

حددث عالقات دارتباطات معرفية

ترا م داحتفاظ المنظمة بالمعرفة

جديدة لم تكال سابقا

المضافة (الجديدة)

إن تشارك األفكار ال يؤدي إلب رياعها ،بل بالعكس ،سيتم استخدامها في
استعماالت جديدة تؤدي إلب بردر معارف جديدة يتم إدراجها رمال ذا رة

المنظمة.

)Source (trott, 2009, p. 199

تملك األقسةةةةام الوظيفية ثردة مال المعارف دالخبرات المتخصةةةصةةةةة ،مال الجدير
مناق شتها مع الزمالء في مجاالت تخ صص أ رى ،في شكل ا ست شارات دا لية غير ر سمية
ال تبار أفكار األفراد دمدى فعاليتها الوظيفية ،مناقشةةةةة أفكار تكنولوجية مع رمالء في
التسويق مال أجل نصائح تجارية.
بالمقابل فإن حيارة المعرفة ،ددن تطبيقها يحد مال إمكانية تطويرها ،إذ ال بد مال
تعزيز مفهوم التعلم الذي يعنب باالسةةةتخدام األفضةةةةل للرصةةةيد المعرفي التنظيمي ،أي أن
نحسةةةال معر فة ما نعرف ي ال يتم إ عادة ابتكار معر فة موجودة أصةةةال ،أد اإل فاق في حل
مشةةكالت نجحت المنظمة في حلها سةةابقا (اللجنة ،2004 ،صةةفحة  ،)42دال يتحقق االسةةتغالل
األمثل للمعرفة ،إال بتحقيق التوافق بيال المكتسةةةبات المعرفية للفرد داالحتياجات المعرفية
للوظيفة التي يجب أن يشةةغلها ،دذلك باالطالع علب مخزدن الكفاءات بالمنظمة ،الذي يورةةح
المعارف التي يملك ها األفراد ،مما يسةةة هل توجيههم للم هام التي تمكنهم مال االسةةةتغالل األمثل
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لمعارفهم دإفراغ طاقاتهم اإلبداعية الكامنة ،دإذا اسةةتدعب األمر إعادة النظر في إسةةتراتيجية تصةةميم
الوظائل ،لتصميم دظائل تتماشب دالمقدرات المعرفية للفرد.

ج .ابتكار املعرفة على ضوء ا سرتاتيجية املوارد البشرية
يعد ابتكار المعرفة مال المهام الحديثة إلدارة المعرفة ،ديتوافق هذا مع االسةةةتراتيجية
االبتكارية للموارد البشةةرية ،مما يعني رةةردرة العمل المشةةترك بينهما لخلق رؤية مشةةتر ة
حول المعرفة الواجب تطويرها لتحقيق التوجهات اسةةةتراتيجية للمنظمة ،حتب ال يتم ابتكار
معارف غير مجدية (Nonaka, 1994, p. 529) ،حيث يتم التشكيك فيما هو قائم مال المعارف،
دإعطةاء منظورات مختلفةة للمعلومةات الجةديةدة ،ديمكال تةأصةةةيةل هةذا المفهوم مال الل
اسةةةتراتيجية التنادب الوظيفي ،دتددير األفراد بيال دظائل متباينة ،مما يسةةةاعدهم علب فهم
أعمالهم مال منظورات متعددة ،دابتكار طرق عمل جديدة لممارسة مهامهم.
 . 3اإل طار االســــرتاتيجي والتنظيمي املحفز لعمل ية الت ظافر بني إدارتي املعر فة واملوارد
البشرية
إن عالقةة التةأثير دالتةأثر بيال إدارتي الموارد البشةةةريةة دالمعرفةة ،تحتةا إلب إطةار
استراتيجي لتحقيقها ،دفيما يلي أهم النقاط الواجب التر يز عليها لتحقيق ذلك:
-

تطوير رؤية جديدة للمنظمة ،تقوم علب ثقافة اإلبداع المعرفي ،دتصةةةميم اسةةةتراتيجية
األعمال علب روئها.

-

تحديد رؤية دأهداف اسةةتراتيجية إدارة المعرفة ،مال الل تشةةخيص الموجودات المعرفية
السةةيما الضةةمنية ،دالتأ د مال مدى اسةةتخدامها ،دمدى الحاجة إلب تطوير معارف جديدة،
علب روء االتجاهات االستراتيجية للمنظمة (عليات ،2008 ،صفحة )170؛

-

تحديد رؤية دأهداف اسةةتراتيجية الموارد البشةةرية ،بالعودة لمخزدن الكفاءات ،دالتأ د مال
اال ستغالل األمثل لها ،لتحديد االحتيا منها ،بم ساهمة إدارة المعرفة في تحديد الفجوات
المعرفية ،علب روء إستراتيجية األعمال.

-

تعهد اإلدارة العليا بإر ساء لية إلدارة المعرفة ،تكون منفتحة علب باقي الوظائل عموما،
ددظيفة الموارد البشرية صوصا ،دمشار ة األفراد في تحديد مالمح إدارتها(Uriarte, .
)2008, p. 16؛

-

مواءمة ممارسات إدارتي المعرفة دالموارد البشرية مع ا ستراتيجية تكنولوجيا المعلومات،
لتحقيق التفاعل بيال المعارف الضمنية دالصريحة؛
بالم قا بل علب المنظ مة تبني هي كل تنظيمي مرن يمكال مال الع مل بحرية البت كار

المعرفة الجديدة ،د ذا توفير البيئة المالئمة للتفكير االبتكاري ،مال الل تكويال فرق تعنب
بم شاريع ي شارك فيها مجموعات متجان سة مال حيث الخبرة دالحس المعرفي( ،العنزي،2009 ،
صفحة  ،)269هذا باإلرافة إلب:
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-

توفير قادة يفهمون المهام الحقيقية إلدارة المعرفة ،دإدارة األفراد ذدد المعرفة ،إرةةةافة
إلب رردرة تقاسم مهامهم مع باقي المسؤدليال بمختلل المستويات لحيارة رؤية مشتر ة
حول يفية التعامل مع هذا األصل.

-

بناء رائط المعرفة ،ب هدف التعرف علب محفظة المعارف في المنظمة ،دتحديد المسارات
بيال مالكي المعرفة دمستحقيها ،دمر زها المعرفي مقارنة مع منافسيها ،دتحديد فجوات
المعرفة لتقليصها.

-

إرسةةاء نظام اقتراحات دفتح المجال لمتابعة أفكار األفراد حول مشةةكالت المنظمة ،دمنح
الدعم المادي دالمعنوي لتجربة األفكار الجديدة،(Stern, 2000, p. 261) .

أصةةةبح مال الضةةةردري علب المنظمة تبني ثقافة معرفية ،دالتنافس علب أسةةةاسةةةها ،فالبقاء
للمنظمات التي تسةةةتقطب المعرفة مال مختلل مصةةةةادرها لتكيفها دفقا لطبيعة نشةةةةاطها،
بالتناغم مع معرفة أفرادها ،للخرد بمعرفة جديدة تظهر في شةةةكل منتجات د دمات متميزة
دمبتكرة.
 -IIIتجربة شركة  Googleيف تحقيق التكامل بني إدارة املعرفة وإدارة املوارد البشرية
أسةةسةةت شةةر ة  Googleسةةنة  ،1998برأسةةمال مليون ددالر ،لغرض تحسةةيال نظام
الفهرسة علب صفحات الويب ،دتعد مال المنظمات األ ثر إبداعا في العالم ،مما يجعلها نموذجا
يحتذى به في اإلدارة عموما ،دفي إدارتها لمواردها البشةةرية دالمعرفية صةةوصةةا ،مما جعلها
تطور منتجات جديدة ب شكل م ستمر د سريع ،أيال ا ستحقت لقب آلة لالبتكارla machine à " ،
 (Bali, 2015, p. 11) "innoverحيث يقول بيل وجران في هذا الصةةةةدد ،دهو نائب المدير
التنفيذي للهندسةةةة في " :Googleدظيفتي الرئيسةةةية هي إنشةةةاء شةةةر ة قادرة علب االبتكار
المسةةةتمر ،فليسةةةت القيادة أن يكون لديك رؤية ارقة دتقوم بتحفيز اآل ريال النتهاجها ،دإنما
القيادة أن تنشةةةةأ مجتمعا متكامال يملك اإلرادة دالقدرة علب توليد أفكار جديدة(Bernard, .
) 2007, p. 27فما هي الممارسات الجيدة لة  Googleلحيارة هذا اللقب؟
 1-IIIممارسات إدارة املوارد البشرية بـ Google
تتبنب  Googleاسةةةتراتيج ية الق يادة باإل بداع ،دت عد دظي فة الموارد البشةةةر ية أهم
دظائفها ،حيث تتبنب مقاربة تشار ية مع إدارة المعرفة دمال أهم ممارساتها:
أ .تصميم العمل يف شكل فريق
يتم تق سيم الموظفيال في شكل فرق عمل مال ثالثة إلب ستة أفراد ،يعملون بطريقة
مرنة دمسةةتقلة نسةةبيا ،حيث يتم تحديد األهداف مال قبل فريق العمل دليس مال طرف المدير
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التنفيذي ،مما يخلق لديهم االلتزام دالرقابة الذاتية ،دالمنافسةةةة ،دتقاسةةةم المعارف ،دالتنوع
المعرفي ،مما يحفز علب ظهور أفكار جديدة.(Bali, 2015, p. 11) ،
ب .ا سرتاتيجية التوظيف بـ Google
مال مظاهر التظافر بيال إدارة المعرفة دإدارة الموارد البشةةةرية في  ،Googleسةةةياسةةةة
التوظيل داال تيار الموروعي القائم علب المعارف التي يفترض أن تتوفر لدى المرشح لقبوله
ألداء الوظيفة ،ديقول  R.shiramدهو أحد المستثمريال في " :Googleدظفوا األ ثر تميزا حتب
يوظفوا بددرهم األ ثر تميزا" ) (Bernard, 2007, p. 28دمصةةادرها األدلية لالسةةتقطاب هي
ال جامعات ،حيث تقوم بإجراء مقابالت ردجية إلجراء المقار نات بيال مكتسةةةباتهم المعرفية،
بالتر يز أ ثر علب الريا ريات ،دالقدرة علب حل الم شكالت التقنية التي ت صادف المنظمة ،قد
تتكرر المقابلة ثمانية مرات للتأ د مال فاءة المترشحيال.
ج .ا سرتاتيجية التحفيز بـ Google
إن ال سيا سة التحفيزية في  Googleال تخلو مال تأثير ا ستراتيجية المعرفة عليها ،حيث
تحقق مردنة في إدارتها لمواردها البشةةرية مال الل تطبيقها لقاعدة (Bernard, 2007, %20
) p. 27دالتي تسةةمح للمهندسةةيال بتكريس  %20مال دقتهم لمشةةاريعهم دأفكارهم الخاصةةة،
حتب دإن انت ار مهامهم الرسةمية ،دالمشةاريع المطورة يتم بيعها لةةةةة  Googleمما يحفز
علب ابتكار معارف جديدة باستمرار.
مال أشةةةكال التحفيز ،عرض فرق العمل ألفكارهم الجديدة علب باقي الفرق ،دالتقييم
يكون مال قبل هؤالء دليس مال طرف المدير التنفيذي ،مما يحقق لغة مشةةةتر ة دتقاسةةةم في
المعارف دإبداء االقتراحات السةةةيما مال طرف الموظفيال القدامب ،مما يولد معارف جديدة ،ما
تمنح مكافئات لألفكار األ ثر أصالة دمردددية ،مما يحقق رقابة دالتزام ذاتييال.
 2-IIIممارسات إدارة املعرفة بـ Google
تقوم اسةةةتراتيجية المعرفة في  Googleعلب االبتكار المسةةةتمر للمعرفة ،دالبحث عال
المعرفة الجديدة مال مختلل مصادرها ،دمال أهم عمليات إدارة المعرفة:
أ .استقطاب املعرفة
تبحث  Googleعال المعرفة في جميع مصةةةادرها ،الجامعات دمرا ز البحث ،السةةةوق،
د ذا المهندسةةةيال العامليال لديها ،دحتب العمالء ،دمطوري البرامج مفتوحة المصةةةةدر ،حيث
تنظم مسابقة سنوية للمبرمجيال لالستفادة مال البرمجيات المطورة.
ب .مشاركة و ابتكار املعرفة بـ Google
يعد تنظيم العمل في شةةةكل فرق مال أهم أشةةةكال مشةةةار ة المعرفة ،ليس فقط بيال
أفراد الفريق الوا حد ،دإن ما بيال الفرق التي تع مل في مشةةةةاريع مختل فة ،ح يث يتم ا ت يار
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المشةةةاريع داألب حاث التي تراها مجدية ،دتوقل البقية ،إنه اسةةةتخدام غير أ اديمي للمهارات.
) (Bernard, 2007, p. 28أيال يحدث تمار المعارف دتنقيح لألفكار الجديدة ،مما يحقق حلول
أصيلة للمشكالت.
ما أن مضةةاعفة االبتكارات للبقاء في صةةدارة المنافسةةة في  Googleيحدث مال الل
الدمج بيال مختلل مصةةةةادر المعرفة  ،دال تتردد في شةةةراء الشةةةر ات عندما تبدد منتجاتها
(برمجيات) مهمة في تطوير معرفة جديدة ،دهي ال تشةةةتري أسةةةهم السةةةوق أد المهارات ،بل
االبتكارات دالتقنيات دمعرفة العامليال .ما تطرح  Googleمشكالتها علب الباحثيال الجامعييال
المتميزيال موارةةيع لمذ رات التخر  ،علها تجد حلوال ابتكارية لها (Bali, 2015, p. 11) ،دقد
تقوم بتوظيل المتميزيال منهم.(Bernard, 2007, p. 29).

ج .أساليب تطبيق املعرفة بـ Google
تؤمال شةةةر ة  Googleبأن ال جددى مال المعر فة إن لم يتم اسةةةت خدام ها في ابت كار
منتجات جديدة ،دإيجاد حلول ابتكارية لمشةةةكالتها ،بل إن الهدف مال اسةةةتقطابها للمعرفة هو
دجود مشةةكالت قائمة تنقصةةها المعرفة الكافية لحلها ،درغبة في اسةةتحداث مشةةكالت جديدة
يؤدي حل ها إلب قفزات غير اعت ياد ية في سةةةوق ها ،ل هذا الغرض فإن ها ال تتوانب عال تطبيق
المعرفة المستقطبة ارجيا ،د ذا تجربة أفكار فرق العمل لديها ،حتب دإن انت ار مهامهم
األصلية.
ما توفر  Googleبيئة تنظيمية محفزة للتفكير االبتكاري ،دذلك مال الل(Bernard, :
)2007, p. 28
 البيئة المادية خدمات الترفيه دتصةةةميم أما ال العمل المشةةةهود لها عالميا بالرقيدالتميز؛
 النمط الشةةةبكي للتنظيم( ،القيادة بالمشةةةاريع دفرق العمل المدارة ذاتيا) الذي يمكالمال التحكم في عملية اإلشةةةراف علب فرق العمل ذات الحجم الكبير ،حيث ير ز المشةةةرف علب
األهداف دالنتائج ،بينما رقابة التفاصيل تتم بشكل ذاتي.
 ثقافة التفا ر دتقدير الذات ( أن تجد مكانك في معرض صور مخترعي الويب).ل ذلك جعل أمل العمل في  Googleيرادد المالييال مال الكفاءات المتميزة لالسةةتفادة
مال الفرص التي تمنح ها لموظفي ها ،مال ح يث تطوير ا لذات داالسةةةت فادة مال االمت يارات غير
المحدددة.
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خ اتمة و نتائج الدراسة
يقوم اقتصةةاد المعرفة أسةةاسةةا علب ابتكار المعرفة الجديدة دتطبيقها في المجاالت المناسةةبة،
دتح تا المنظمة لتحقيق ذلك إلب ح يارة فاءات ذات قدرات ابت كار ية عال ية ،مما يجعل ها رأسةةة ماال
للمنظمة ،دالذي يحتا إلب فترات طويلة داسةةةتثمارات بيرة لتكوينه ،حتب الكفاءات المسةةةتقطبة مال
سوق العمل ،تحتا إلب عمليات تحويل معارفها دتشار ها لتحقيق الترا م المعرفي.
إن عمل يات تول يد دمشةةةةار ة دتطبيق المعر فة تح تا إلب إدراك تر ي بة الموارد البشةةةر ية
بالمنظم ة مال مهارات دمواهب ،إرةةةافة إلب أن أدلب مسةةةؤدليات إدارة المعرفة هي اسةةةتخرا المعرفة
الضةةمنية مال رأس المال البشةةري ،د لق بيئة تسةةمح بالتحادر دنقل الخبرات بيال األفراد ،دهي أيضةةا
المنوطة باستثمار معطيات رأس المال البشري دتطبيقها لتحقيق التفوق التنافسي ،مما يبيال أن إدارة
المعرفة في جزء بير منها هي إدارة للموارد البشةةةرية ،إذ ال بد مال تحقيق التظافر بينهما ،دذلك مال
الل مواءمة ممار سات إدارة المعرفة مع ا ستراتيجية الموارد الب شرية ،د ذا مواءمة ممار سات الموارد
البشرية مع ا ستراتيجية المعرفة .دتعد شر ة  Googleمال األمثلة الممكال االحتذاء بها مال حيث تبنيها
للثقافة اإلبداعية داهتمامها بالمورد البشةةةري بتوفير بيئة مالئمة للتفكير اإل بداعي ،ددرةةةع معايير
صارمة لال تيار دالتوظيل بناء علب معطيات إستراتيجية المعرفة التي تتبناها ،دهي االبتكار المستمر
للمعرفة.
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