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 :مقدمة
الفكري إنطالقًا من رؤية المال  نحاول في هذه الدراسة تقديم إطار نظري معمق إلدارة المعرفة ورأس

رؤية مبتكرة لمبادئ وقيم إدارة المعرفة ولمنهجها وأهدافها وأخالقياتها ولعالقة إدارة المعرفة  إسالمية،
بمكونات رأس المال الفكري على مستوى المنظمة. وتسعى هذه الدراسة الى إعادة قراءة العالقة 

ورأس المال الفكري من خالل النظر في الفكر اإلسالمي  التكوينية المتعاضدة ما بين إدارة المعرفة
وتوظيف هذا الفكر في تصميم وتطبيق برامج تنمية وتطوير رأس المال الفكري ودراسة أهم التحديات 

 التي تواجه مشروعات إدارة رأس المال الفكري في المنظمات العربية.
 *أسئلة الدراسة:

 التالية: األسئلةفية على تقديم االجابة الوا تحاول  هذه الدراسة
فهم عالقة إدارة المعرفة برأس المال  يمكن وكيف لمضامين الجديدة إلدارة المعرفة؟( ما هي ا1

 ؟الفكري
 ( هل توجد رؤية إسالمية إلدارة المعرفة ورأس المال الفكري؟2
 بية؟في البيئة العر وبرامج رأس المال الفكري ( ما هي أهم تحديات تطبيق إدارة المعرفة 3

 

 تحليل مفهوم إدارة المعرفة ورأس المال الفكري:-1

البيانيات، المعلوميات  إدارة المعرفة هو فهم المعرفة من خالل التمييز ما بيين دراسة إن أفضل مدخل 
الذكاء وصلة كيل مين هياتين الخاصييتين و وضع مفهوم المعرفة ضمن سياق عملية التعلم لمعرفة ثم وا

ميا ال تنفصيل المعرفية عين البيانيات والمعلوميات كيذلص ال تنفصيل المعرفية عين بالذاكرة اإلنسانية. ومثل
عملية التعلم من خالل التجارب، األمثلة، والنماذج التي تتشكل عبر ممارسة الحياة وميا تتضيمنه مين 
تجيييارب ثمينييية بنجاحاتهيييا وفرصيييها، ومحطيييات الفشيييل التيييي يواجههيييا األفيييراد والجماعيييات، فضييياًل عييين 

 العمل والحياة.  مخاطر وتحديات
البيانييات هييي المعطيييات البكيير، األرقييام واألصييوات والصييورة المرتبطيية بالعييالم الييواقعي كمييا هييو. أمييا 
المعلومات فهيي نتياج معالجية البيانيات اليذي يتشيكل فيي صيورة معنيى مفييد وقيمية مهمية ليدعم القيرار. 

تشكل من ميزيج المفياهيم والمعلوميات المعلومات وتالمعرفة هي اكثر تعقيدًا وأعلى قيمًة من البيانات و 
 واألفكار والخبرات الممتزجة بالتجربة والحقائق والقيم التي تعمل مع بعضها في تركيب فريد.

ذا كانييت المعرفيية تتشييكل ميين المعلومييات والخبييرات والتجييارب والفهييم المكتسييب ميين التجربيية والدراسيية  وا 
سيتنتاجية تكتسيب مين فإنها ترتبط بالذكاء واليتعلم. اليذكاء هيو بصيورة أو  ليية عبيارة عين قيدرات ذهنيية وا 
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خيييالل تيييراكم المعرفييية والخبيييرة باإلضيييافة اليييى قيييدرات إكتسييياب وتطبييييق المعرفييية لحيييل مشيييكالت العميييل 
 والحياة. أما التعلم فهو ببساطة مهارات مقترنة بالمعرفة وتكتسب من خالل الدراسة والتجربة والعمل.

ن إهتميييام إدارة المعرفييية ينصيييب عليييى إسيييتثمار ميييوارد رأس الميييال يمكييين القيييول أ ،بنييياءًا عليييى ميييا تقيييدم
وبنييياء ذاكيييرة للمنظمييية ترتكيييز عليييى تبيييادل المعرفيية والمشييياركة فيهيييا مييين خيييالل عمليييية منهجيييية  الفكييري
. ويمكيين مماثلييية هييذا المفهيييوم بحقييل ومفهيييوم إدارة المعلومييات فيييإذا كييان مييين الواجييب بنييياء (1)مسييتمرة 

لومات في المنظمة خصوصًا والمجتمع عموميًا، فيإن مين الحييوي فيي عصير وتطوير إدارة لموارد المع
نسيييانية متكاملييية تتيييولى بصيييورة منهجيييية منظمييية إدارة ميييوارد المعرفييية  المعرفييية وضيييع بنيييية تنظيميييية وا 
المتاحية والمتجييددة مييع التركييز علييى الجييزء األهيم ميين هييذه الميوارد وهييو رأس مييال الفكيري الييذي يعتبيير 

المعرفة الجديدة وابتكار وسائل النهوض بيالمجتمع واالقتصياد والحيياة اإلنسيانية. أن  مورد وأداة إلنتاج
إدارة المعرفيية هييي ببسيياطة مييدخل نظييامي ومنهجييي متكامييل لتوجيييه وتفعيييل أنشييطة المشيياركة فييي كييل 
أصول المشروع من المعلومات، موارد قواعد البيانات، الوثيائق، السياسيات واإلجيراءات باإلضيافة إليى 

 .(2 )ارب وخبرات األفراد العاملين تج
أنشطة اسيتقطاب وتخيزين وابتكيار المعرفية والمشياركة فضاًل عن ذلص، تتكون عملية إدارة المعرفة من 

عيييادة إنتاجهيييا أو ابتكارهيييا وبالتيييالي نشيييرها وتوزيعهيييا فيييي داخيييل المنظمييية وبيييين األفيييراد  فيييي تيييدويرها وا 
  .العاملين

ولييرأس المييال الفكييري أواًل وقبييل كييل شيييء إدارة للمعرفيية التنظيمييية  إن إدارة المعرفيية فييي المنظميية هييي
ن جيوهر إدارة المعرفية يتمث يل  إما تملكه من ميوارد إنسيانية وفكريية ومين طاقيات وقيدرات خال قية.  ولكل

بتنظيييم وتوجيييه األنشييطة االجتماعييية فييي بيئيية العمييل لتمكييين األفييراد والجماعييات ميين عملييية المشيياركة 
تتحيييرص مييين   Spiral Processلمعرفيية التييي تييتم بطريقيية حلزونييية  ا ة وعملييية تكييوينونقييل المعرفيي

. ولهيذا السيبب يمييل (3)الميعرفة الضمني ة إلى المعرفة الصريحة المكتوبة وتعود إلى المعرفية الضيمني ة 
ي ية كثير من البياحثين إليى تعرييف إدارة المعرفية مين خيالل تحلييل مضيمون العملييات واألنشيطة الوظيف

إدارة المعرفية بننهيا حزمية أنشيطة اسيتقطاب واميتالص، تنسييق، نشير،  حيي  تعيرفالتي تقيوم بتنفييذها، 
وتكوين وابتكار المعرفة واستخدامها لتحسين أنشطة األعمال األساسية من خالل األفراد، فرق العمل، 

 .(4)وعبر المجاالت الوظيفية والتنظيمية 
مل نطاقييًا ميين المييداخل األخييرى التييي تحيياول تحليييل مفهييوم إدارة ويبيدو هييذا المييدخل أكثيير وضييوحًا وأشيي

المعرفة وذلص ألنه يعتمد على التقاط الفكرة المحوري ة إلدارة المعر فة والتي تتلخص بعمليات اسيتقطاب 
دارة التعاضيد اإلسيتراتيجي بيين  المعرفة، تكوين المعرفة، المشاركة بالمعرفية، تخيزين وتوزييع المعرفية وا 
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ل الفكييري وتكنولوجيييا المعلومييات بهييدف تحقيييق المي ييزة التنافسييية المؤكييدة. بمعنييى  خيير، تهييتم رأس المييا
، أو رأس المال الفكري واكتشاف القي م Knowledge Assetsإدارة المعرفة باستثمار أصول المعرفة 

فيي لألصيول المعرفيية واإلنسيانية الموجيودة  Intangibleوغير الملموسية  Hidden Valueالمخفي ة 
إن إدارة المعرفيييية هييييي منهجييييية منظميييية إلدارة جدلييييية البيانييييات، المعلومييييات،  .(5)المنظميييية والمجتمييييع 

 المعرفة والحكمة.
بننها سلسلة من القيمة المضافة  والحكمة المعرفةويمكن النظر إلى جدلية البيانات، المعلومات، 

لمعلومات ذات القيمة المضافة بعد المتدف قة من البيانات )المادة الخام ذات القيمة المنخفضة وا
تتسع إلى رؤية أشمل من المعنى  Insightمعالجة البيانات والتي يمكن أن تتحول إلى بصيرة 

المباشر للمعلومة. وينتج عن مزيج المعلومات والمهارات والخبرات والفهم المكتسب من تجارب العمل 
بمختلف أنواعها ومضامينها وحقول تطبيقاتها.  واإلنتاج )الفكري والمادي( قيمة عليا تتمثل بالمعرفة

نساني وحضاري، ذلص ألن  غير أن المعرفة في هذه السلسلة ليست قيمة نهائية من منظور تاريخي وا 
المعرفة الولودة بمكامن القوة قد تؤدي إلى الغلبة والمجالدة التي تفرض هيمنة مادية على )اآلخر( 

 متها مهما طالت هيمنتها ومهما عل ت قواها المادية.وهنا تفقد المعرفة روحها وتتدهور قي
التي  Wisdomإن القيمة االعتبارية األهم في سلسلة القيمة أو ُقل  في هرم القيمة هي الحكمة 

 .ي إلى الحكمة هي طريقنا إلى الحق ومعرفة الحقيقةتفضي إلى الحق. فالمعرفة التي تُفض
ن الحكمة"، ولم يقل وءاتينا لقمن المعرفة، ألن الحكمة القم يناز "ولقد  تقال اهلل تعالى في كتابه العزي

أعلى قيمة من المعرفة. الحكمة هي زبدة المعرفة وجوهرها. والحكمة هي وسيلة اإلنسان لإلمساص 
لى  َسَص بالُعروِة الوثقى وا  َتم  ِسٌن فقد اس  ِلم  َوَجه ُه إلى اهلل وهو ُمح  اهلل بالعروة الوثقى أي بالحق "وَمن  ُيس 

 .}22سورة لقمان،  ية {عاقبة اأُلمور" 
 
 الفكري:مال التحليل مفهوم رأس  -2

إن إحد أهم األنشطة الجوهرية إلدارة المعرفة هو إدارة وتقييم وقياس رأس المال الفكري في المنظمات 
الفكري العامة والخاصة. ويرتبط أهمية هذا النشاط بتصاعد قيمة الالملموسات وتزايد قيمة رأس المال 

رأس المال الفكري مصدر الثروة والنمو ودالة الميزة  يعتبر في إقتصاد المعرفة الجديد حي 
 اإلستراتيجية المستدامة.

لديمومة حياتها، وإلعادة إنتاجها ولحل  الفكري مالالتحتاج كل منظمة إلى رأس وفي عالم اليوم 
 تخلو من رأس المال الفكري.  منظمةغد ال توجد في عالم اليوم ولن توجد في عالم الكما  مشاكلها
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يبقى السؤال هو كيف يمكن إدارة رأس المال الفكري لتحقيق الميزة التنافسية واإلستراتيجية المستدامة؟ 
وكيف يمكن إستثمار رأس المال الفكري لتحقيق الفرادة واإلمتياز والريادية واإلبتكار في األعمال؟ ثم 

 الفكري في المنطمة؟ كيف يتم تقييم وقياس رأس المال
 

هو القيمة االقتصادية لألصول غير الملموسة )أصول المعرفة( في المنظمة. ري أن رأس المال الفك
 لرأس المال اإلنساني ورأس المال الهيكلي ورأس المال العالئقي في المنظمة.هو القيمة االقتصادية و 

نظمة ويشمل أيضًا الزبائن والموردين رأس المال اإلنساني يتضمن الموارد اإلنسانية في داخل الم
ويعتبر رأس المال اإلنساني مصدرًا غنيًا لألفكار واإلبداع و هو وشركاء األعمال في خارج المنظمة. 

نظم وتكنولوجيا المعلومات،  أما رأس المال الهيكلي فيشير إلىيرتبط برأس المال الهيكلي. 
بينما يشير راس شبكات التوزيع وسالسل التوريد. و ، حقوق ملكية البرامج والنظمو  مستودعات البيانات

 المال العالئقي الى رصيد المنظمة مع زبائنها وشركاء أعمالها.
. فنصول المعرفة هنا هي كل ما (IC)من رأس المال الفكري  وبذلص تكون أصول المعرفة جزءًا مهماً 

ما من أصيول  منظمةمتلكه ت  خر، إن أصول المعرفة هي كل ما يمكن معرفته ويمكن قياسه. بمعنى
ولكنهييا غييير ملموسيية كمييا هييو حييال األصييول وتنظيمييية اقتصييادية و معرفييية وفكرييية ذات قيميية ثقافييية 

رأس  بإختصيار يمثيل .المادية األخرى التي ال تناظرها بالخصائص ولكنهيا تناظرهيا باالسيم والوظيائف
معلومات، الخبرات، التجيارب التيي يمكين المال الفكري توليفة شاملة ومتنوعة ومتكاملة من المعرفة، ال

استخدامها إلنتاج القيمية وتحقييق الثيروة وتكيوين مييزة إسيتراتيجية. المهيم فيي األمير هيو وضيع خارطية 
وفهييم كييف يسيياهم كييل عنصير ميين عناصييره  فيي المنظمييةتبصييرية لتحديييد مكيامن رأس المييال الفكييري 

هجييي يمثييل خارطيية طريييق لتطييوير وتنمييية فييي تكييوين القيميية المضييافة وذلييص كمقدميية لوضييع مسييار من
 جميع مكونات رأس المال الفكري تعزيزًا لقيمته اإلجمالية وتنثيره في بناء المستقبل المنشود.

 
 
 
 . الرؤية اإلسالمية إلدارة المعرفة ورأس المال فكري: 3

افيية على عكس العقل الغربي الذي يدرص معياني المعرفية كشيظايا مين اليدالالت المتنياثرة والط
عليييى سيييطق الواقيييع والخطييياب ُييييدرص  العقيييل االسيييالمي المعرفييية مييين خيييالل كلياتهيييا وسيييياقها التييياريخي.  
فبينما ُتصن ف  المعرفة في االدبيات الغربية على أنها معرفة صريحة ومكتوبة او ضمنية وغيير نصيية 
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ل الحيواس وكيذلص فإن المعرفة كما يرى الكنيدي تحصيل بثالثية طيرق: الحيواس، العقيل، والقليب.  وتمثي
العقييل الجانييب المييادي مقابييل الجانييب الروحييي الييذي يمثلييه القلييب وقييوى االدراص االخييرى وفييي مقييدمتها 

 المخيال.
الحواس موجودة في االنسان منذ ان خلقه اهلل، و المحسوسات لها وجود خارجي منفصل عن 

ب فهو طريق لإليمان ويعمل عنيد الذات العارفة ويقع القلب ما بين الحس والوجود الخارجي.  أم ا القل
 الفارابي فوق حدود العقل ولهذا فإن العقل ُيثبت  الغيبيات والقلب يؤمن بها .

إن الفييارق مييا بييين نظرييية المعرفيية فييي المنظييور االسييالمي والفكيير الغربييي بمييا فييي ذلييص األدب 
بتك ارهيا.   فالمعرفية ال تبيدأ التقليدي إلدارة المعرفة يتمثيل فيي مصيادر المعرفية وخوارزمييات تكوينهيا وا 

من العقل وانميا مين الوجيود )وميا يمثليه مين بيئية ومحييط خيارجي(.  ان الوجيود والسيياق ال يعيدو عين 
كونه بيئة خاضنة لعمليات تكوين المعرفة كما نرى في المنظور الياباني والغربيي إلدارة المعرفية بينميا 

 بكل انواعها وتطبيقاتها في الفكر االسالمي. يمثل الوجود الطبيعي والبيئي المصدر االهم للمعرفة
إن جدلييية تكييوين المعرفيية وبالتييالي رأس المييال الفكييري فييي الفكيير االسييالمي تبييدأ ميين الحييواس 
الى المخيلة والى العقل في مراحل ومراتب من التجريد واالنتزاع )اي العمليات التي تنتقل بها الصورة 

 من المحسوس الى المعقول.
ظييور االسيييالمي للمعرفيية النظيييرة الغربييية التيييي التييرى فيييي المعرفيية سيييوى مييا هيييو ويتجيياوز المن

يييز ألن االنسيييان فيييي المنظيييور االسيييالمي هيييو محيييور عمليييية المعرفييية وعميييارة الكيييون و  مكتيييوب ومرم 
 االستخالف فيه.

تنسيسًا على ما تقيدم، يمكين تحدييد اهيم المبيادئ التيي يسيتند عليهيا المنظيور االسيالمي إلدارة 
 ة ورأس المال الفكري بما يلي:المعرف

ان مصادر المعرفة متعددة ومترابطة وأهمها الحس والعقل و القلب. وبالنتيجية فيإن المعرفية عليى  .1
نوعين تصور ية وتصيديقية.  المعرفية التصيورية حسيب نظريية االنتيزاع االسيالمية تتشيكل كمعياني 

بيذلص دور االبتكيار واالنشياء وهيو عن طريق الحس ثم ينشين اليذهن بنياء التصيورات الثانويية فيبيدأ 
الييذي تصيييطلق علييييه هيييذه النظريييية بييياالنتزاع حيييي  ي ولييد اليييذهن مفييياهيم جدييييدة خارجييية عييين دائيييرة 

 الحس.

ان المعرفييية االنسيييانية )والتنظيميييية( صييييرورة مسيييتمرة فيييي تصييياعد وتقيييدم دائيييم تبيييدأ  بيييالحس ثيييم  .2
 المخي لة و العقل.
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نظريييية المعرفييية وهيييو اتجييياه معييياكس للنظيييرة الفلسيييفية  يتقيييدم البعيييد االنطوليييوجي )الوجيييودي( عليييى .3
الغربييية وبالتييالي ال بييد ميين االعتميياد علييى المجييال المشييروع للعقييل ميين اجييل بنيياء معرفيية اكيييدة. 

 .يقينية ال كذب فيها وبعبارة ابن خلدون نفسه فإن العقل ميزان صحيق واحكامه

الوجيود بيالقوة وممتليه بيه  وان  ميا يوجيد بيالقوة  َتقدم المعرفة االنسانية الحدود له ألن العالم ُيعم يره .4
. ان المعرفييية تتقيييدم (6)ييييرى ابييين رشيييد ال بيييد ان يخيييرج اليييى الفعيييل فالطبيعييية ال تفعيييل بييياطاًل كميييا 

وتتييراكم عنييد ابيين رشييد عبيير االجيييال وان المتقييدم السييابق يمهييد الطريييق للمتيينخر الالحييق. ويمكيين 
 ة وتراكمها وتقدمها عبر اجيال العاملين في المنظمة.تطبيق هذا المفهوم على المعرفة التننظيمي

انسيييانية المعرفييية هيييي قاعيييدة الفهيييم والتفييياهم والمشييياركة وهيييي جميعهيييا قائمييية عليييى تطيييابق العقيييل  .5
والوجود )البشري والطبيعيي( وهيو عنيد ابين رشيد فضييلة اخالقيية.  أميا العقيل فهيو لييس اكثير مين 

لييذلص أوجييب الشييرع النظيير بالعقييل فييي الموجييودات ميين  (7)ودة وترتيبهييا ادراص نظييام االشييياء الموجيي
خالل استنباط المجهول من المعلوم واستخراجه منه وهذا هو القياس كما يقول ابين رشيد.  وهكيذا 
فيإن المعرفيية فييي االسييالم تيينتي ميين الحييس والعقيل والنقييل وعنييد الصييوفيين تيينتي ايضييًا ميين القلييب.  

باشر لإلشيياء بينميا معرفية العقيل هيي ادراص جانيب مين فمعرفة القلب هي اإلدراص الشامل وغير م
جوانييب االشييياء .  المعرفيية االولييى تجربيية ومشيياهدة و المعرفيية الثانييية حكييم تجريييدي.  وفييي كييل 
االحوال وبغض النظر عن مصدر المعرفة يمكن لإلنسان الوصول الى الحقيقة والحيق وهيو ثميرة 

 الحكمة مثلما ان الحكمة هي ثمرة المعرفة.

 
 

 إكتسابية المعرفة. عن إكتساب المعرفة يقول اهلل جل  وعال: .6

 (.77" )النحل، شيئا  واهلل أخرجكم من بطون أُمهاِتكم ال تعلمون  "

(. ومجاالت إكتساب المعرفة عالمي الشهادة 5" )العلق، عّلم اإلنسان ما ال يعلموكذلص في سورة العلق " 
 العقل وعالم الغيب وطريقُة الوحي والعقل ي ٍسلم بوجوده.والغياب. عالم الشهادة الذي ُيدرص بالحواس و 

" وما خ لقُت  . غائية المعرفة اإلنسانية ونسبيُتها. غائية المعرفة في الوجود فتشير إليها اآلية القرأنية: 7
" إال ق ليلا وما آوتيتم من العلم  (. أم ا َتب يئتها ُفتعبِر عنها اآلية: "56" )الداريات، الِجن  واإلنس إال ليعبدون

 (.75)اإلسراء، 
وفيييي الوقيييت اليييذي يؤكيييد فييييه اإلسيييالم عليييى غائ يييية المعرفييية ونسيييبيُتها فإنيييُه يركيييز وبإسيييتمرار عليييى أن 

ولقد آتينا ُلقم ن  المعرفة وسيلة الوصل الى الحكمة وأن الحكمة خي ثمرة المعرفة. يقول اهلل تعيالى: " 
مة   آِن أشُكْر لّلِه و م ن ي شكُر ف إنّ   (.12" )لقمان، الّله  غ ني وحميدما ي شُكرو لِنِفسِه وم ْن ك ف ر  ف إنَّ  الحِكِِ
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  نَِّّ لْقد م  ويتكرر تسلسل العالقة بين المعرفة والحكمة في  يات كثيرة كما نرى في سورة  ل عمران: "
الكت ا  والحكم ة    همْ وّيزكيهم وُيعّلم  آياتهِ   مْ يهّ يتلوا عل    مْ ِمْن أنفسهِ   على المؤمنين إذ بع ث فيهم رسوالا اهللُ  

ربّنا وأبعث فيهم رسوالا مِنهم  (. وفي سورة البقرة: "164" ) ل عمران، ل لفي ض لٍل ُمبينب ْ وإن كانوا من ق  
(. وتينتي 127" )البقيرة، ي تلوا ع لي هم أياِتك  وُيع لِمُهُم الكتا   والحكمة  ويُ زكيهم إن ك أن ت  العزي ُز الحك يم

وأنزل  عليك  الكتا   والحكمة  وع لَّمك  م ا ل م تُك ن  المكتسب في قوله تعالى: "الحكمة بَعد المعرفة والعلم 
 (.113" )النساء، تعلْم وكان فضُل اهلِل عليك  عظيما

ن  كانيييت ثمييييرة للمعرفييية إال  أنهييييا غايييية ال يصيييل اليهييييا اإلنسيييان ِميييين دون ِمعرفييية وتفق ييييه  إن الحكمييية وا 
 .(7)إلصابة بالقول والعمل باألشياء وا

ن المعرفيية أسيياس الفضيييلة فإنهييا تقييود الييى الحكميية كمييا تقييود الحكميية الييى الحييق والحييق هييو ناصييية وأل
الحكمة والقيمة المثلى في هيرم العالقية بيين البيانيات، المعلوميات، المعرفية، الحكمية والحيق. يقيول اهلل 

 تعالى: "وَمن  يؤِت الحكمَة فقد أوتي  خيرًا كثيرًا".
فيي القير ن عشيرين ميرة: الكتياب والحكمية عشيرة ميرات، الحكمية ثمانيية كميا ولقد ورد ذكر لفظ الحكمة 

. غير أن عالقة المعرفة بالحكمة ال تحل (9)سنة وفصل الخطاب ظهرت مقترنة بالملص والموعظة الح
مشييكلة المعرفيية نجييد ذاتهييا ألن هييذه المشييكلة هييي قضييية مالزميية للوجييود اإلنسيياني وللمصييير الفييردي 

سيييواء ذليييص إن حيييدود المعرفييية وكيفيييية إكتسييياب المعرفييية وعالقييية ذليييص بالفضييييلة والجمييياعي عليييى حيييٍد 
واألخييالق وخيييارات اإلنسييان فييي كييل زمييان ومكييان هييي القضييية األهييم واألكثرتعقيييدًا. وتُبييين  لنييا قصيية 
موسيى ميع الخضير طبيعية المعرفيية ونسيبيتها بيين النياس وبخاصية عنييدما تطيرف مشيكلة المعرفية علييى 

 .(11)ر مستوى الخير والش
 
 
 

 :إدارة المعرفة ورأس المال الفكريدات دح  . م  3
إن عملييية إدارة المعرفيية ورأس المييال الفكييري ميين منظييور إسييالمي تييرتبط بمنهجييية فييي التفكييير تختلييف 
بصيورة جذرييية وشيياملة عيين نمييوذج العقييل الغربييي. وميين أبلييا والمقارنييات بييين العقييل اإلسييالمي والعقييل 

ابن نبي من خالل قرائته العميقة والذكيية لقصية حيي بين يقظيان البين طفييل الغربي ما قدمه لنا مالص 
التي ُتمثل منهج تفكير العقل اإلسالمي وقصية روبنسيون كيروزو ليدينال ديفيوي. فبينميا يبيدأ روبنسيون 
كروزوفييي عزلتييه ميين وقييائع ملموسيية محيياوال التغلييب علييى كلبيية الوحييدة بالعمييل ثييم يبنييي أفكيياره حييول 

حييبط بييه فييإن مغييامرة الوحييدة لحييي بيين يقظييان تنخييذ إتجاهييًا ُمختلفييًا ومعاكسييًا وبخاصيية االشييياء التييي ت
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صدمة موت الغزالة التي َتبَنت ُه كطفل منعيزل فيبيدأ مين جيزع و الميوت صيعودًا اليى عيالم اليروف وفكيرة 
الخييالق. إنييه صييعود بييالفكر الييى الخييالق، صييعود عقييل حييي الييذي حمييل مييع رفيييق الصييدفة أسييال الييى 

. هذا يعني ان منهجية تفكير العقل اإلسالمي تبدأ مين (11)ورعايا الحكيم سليمان ثمره تفكيره مواطني 
المطليق اليى النسيبي ومين العيام اليى الخياص ومين الكيل اليى الجيزء ومين التجرييد اليى التفصييل. عقييل 
يحلييق كطييائر حيير الييى السييماء قبييل أن يهييبط بجناحيييِه الييى األرض علييى عكييس العقييل الغربييي الييذي 

نشييغل بالماديييات والجزيئيييات ويبنييي فكييره بنيياءًا عليييى مييا يكتشييف ميين عالقييات بييين عناصيير الميييادة ي
 والطبيعة.

العقييل اإلسييالمي وان كيييان ُيَحِلييق  فييي السيييماء اال  أنييُه يفتييِرم  األرض ِسيييب رًا وتمحيصييًا وعميياًل وبنييياءًا. 
ن نبيييًا هادييًا حيياماًل للرسييالة ومثالنيا العظيييم فيي ذلييص سيييرة الرسيول الكييريم محميد )ص( فالرسييول لييم يكي

ذا أراد تحقيييق  حسييب بييل كييان كمييا نييرى ميين سيييرته رجييل حقييائَق يبصيير بعًيييدها كمييا يَبصيير  َقريبهييا وا 
 هدف ما هين له أسباُبه وَبذل كل ما يملص من جهد إنساني وفكر وقيادة.

نهزميوا، تعبيوا أكثير ممي نتصيروا وا  ا تعيب اعيدائهم إن محمد )ص( وصحبه تعلموا وخاصموا وسيالموا وا 
نتيياج المعرفيية يتجيياوز المبييدأ (12)وحملييوا المغييارم الباهضيية فييي سييبيل اهلل  . هييذا النمييوذج فييي التفكييير وا 

اليييديكارتي فيييي اإلنفصيييال واليييذي فيييرض نفسيييه منيييذ القيييرن السيييابع عشييير وحتيييى الييييوم ميييا بيييين اليييذات 
يية ثنائيية منفصيلة بيين عيالم والموضوع، الفكر والوجود، الروف والمادة. النموذف اليديكارتي يفيرض نظر 

األشياء الذي يخضع للمالحظة والتجربة وعالم الذات اإلنسيانية والمعنويية التيي تتمث يل  مشياكل الوجيود 
والوعي. وهيذا يقيود اليى تشيظي العقيل والمعيارف واليتعلم فتغيدو المعرفية الدينيية مسيتقلة ومنفصيلة عين 

 .(13)معرفة العلوم الطبيعية والتطبيقية 
األساس، نرى أن من غير الممكن قبول المنظور الغربي إلدارة المعرفة ولبناء وتطوير رأس  على هذا

الميييال الفكيييري فهيييم انتييياج المعرفييية وتكيييوين رأس الميييال الفكيييري. ذليييص ألن المنظيييور اإلسيييالمي إلنتييياج 
. وتطييوير المعرفيية وبنيياء رأس المييال الفكييري يييرى وجييود تعددييية فييي مصييادر المعرفيية ووسييائل انتاجهييا

فضيياُلً  عيين ذلييص، يييرى المنظييور اإلسييالمي ان فييي عملييية إنتيياج المعرفيية أو تكوينهييا تتعييايم المعرفيية 
الضمنية مع المعرفة النصية والنصية مع الضمنية. وأن حركة المعرفة الصيريحة وتحولهيا اليى معرفية 

ليى معرفية ضمنية هي حركية اعتمياد بينميا تصيبق حركية انتقيال عنيدما تكيون المعرفية ضيمنية وتنتقيل ا
صييريحة. ومييع ذلييص فييإن المشييكلة الجوهرييية التييي تواجييه عملييية تكييوين المعرفيية التنظيمييية او أي نمييط 
عميال العقيل لعواميل معقيدة تعيود اليى  أخر من المعرفة تكمن في رسيو   ليية التقلييد وغيياب اإلبتكيار وا 

 ظروف تاريخية رافقت تدهور الحضارة العربية اإلسالمية.
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بنيياء رأس المييال الفكييري ال بييد ميين فهييم محييددات تحييول المعرفيية الضييمنية اليييى ولكييي نفهييم محييددات 
معرفية ضيمنية والتيي ميين أهمهيا سييطرة اللفيظ الييذي يغيدو فيي البيئية العربييية وكننيه طيائر يحليق بنفسييه 
جتراراً. اما محددات تحيوالت المعرفية الصيريحة  بعيدًا عن المعنى بل يتصرف ويستبد بالمعنى تكرارًا وا 

 قوة العادة في العلوم النظرية والطبيعية التطبيقية.  رسو ضمنية فتعود الى هيمنة الى ال
باإلضافة الى ما تقدم، توجد محيددات مهمية فيي تطبييق بيرامج ومشيروعات إدارة المعرفية ورأس الميال 
الفكييري فييي البيئيية العربييية وميين أهييم هييذه المحييددات الضييعف الواضييق فييي البنييية التحتييية المعلوماتييية 

التكنولوجية الضرورية لعملية تطوير نظم إدارة المعرفة فمعظم المنظمات العربية ال تزال غير جياهزة و 
نظيم المعلوميات. كميا ال لبرامج إدارة المعرفة ال من حي  توافر قواعد البيانات، مسيتودعات البيانيات و 

بتكييييار تفتقيييير هييييذه المنظمييييات الييييى البنييييية التنظيمييييية الداعميييية لعمليييييات اسييييتقطاب المعر  فيييية، تكييييوين وا 
المعرفييية، والمشييياركة بالمعرفييية الن هيييذه العملييييات تتطليييب وجيييود ثقافييية تنظيميييية تتوجيييه نحيييو اإلبتكيييار 
واإلبداع والتفكير والعمل الجماعي. ثقافة تتوجه بصورة منهجية ومنظمة نحو بنياء رأس الميال الفكيري 

ل العربييي ميين عقالييه ويمييارس حرييية بمكوناتييه اإلساسييية الن فييي ذلييص السييبيل الوحيييد لكييي يتحييرر العقيي
 التفكير واالبداع كما أرادها اإلسالم.

وفيييي هيييذا السيييياق تحتييياج منظماتنيييا العربيييية إذا أرادت تطبييييق الرؤيييية اإلسيييالمية إلدارة المعرفييية ورأس 
المييال الفكييري أن تتحييرر ميين سيييطرة الثقافيية الشييفهية وتنتقييل الييى الثقافيية المكتوبيية. إن الميييل النفسييي 

نحو المعرفة الضمنية واالسستقواء بالذاكرة قد أفقد أمتنا جيزءًا كبييرًا مين ترائهيا الفكيري والثقيافي  الشديد
والعلمي وقد كانت الخسارة فادحة وكبيرة حتى يمكن القيول أن عيدم اإلهتميام بتسيجيل وتوثييق المعرفية 

بحت مسيينلة توثيييق العربييية اإلسييالمية قييد كييان أحييد أسييباب تييدهور حضييارة األميية. أمييا اليييوم فقييد أصيي
وترميييز المعرفيية الضييمنية )بكييل أنواعهييا ( وتحويلهييا الييى معرفيية صييريحة ومكتوبيية قييد أصييبحت مسيينلة 
هوية ألن العقل الشفوي ال يمكين أن يمليي مقوالتيه وال يسيتطيع فيي هيذا العيالم المعقيد أن يثبيت هويتيه 

الصيريحة، أي بمعنيى اإلهتميام ويفرض مقوالته على اآلخرين. إن اإلنتقيال مين المعرفية الضيمنية اليى 
بتوثيييق وترميييز المعرفيية الضييمنية يعنييي اإلنتقييال ميين تنمييل الييذات التييي تسييتعيد نفسييها وتجتيير ذكرياتهييا 
ستكشيافها. بإختصيار، يجيب أن تكيون  الى الذات التي تفهم ذاتها وتتنمل العاميل والطبيعية إلرتيادهيا وا 

برامج ادارة المعرفة للكتابة على القول والقراءة على األولوية في منظماتنا العربية التي تخطط لتطبيق 
الحكايييية والفهيييم بيييداًل مييين سيييرديات اللفيييظ. كميييا تحتييياج منظماتنيييا العربيييية اليييى مغيييادرة خطييياب السيييلطة 
االدارييية القييائم علييى اسيياس ممارسيية القييوى الييى خطيياب المعرفيية الييذي يعنييي المخالفيية واسييتثارة الييرأي 
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د بالصيييدق واليقيييين وتعمييييق ثقافييية الحيييوار وتعزييييز عمليييية المشييياركة األخييير والتسييياؤل المسيييتمر للتيييزو 
 بالمعرفة التنظيمية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخاتمة:
لقد اصبحت المعرفة ورأس المال الفكري موردًا إستراتيجيًا وثروة متجددة ال تنضب 

دارة المعرفة ورأس للمجتمعات المعاصرة وما نحتاجه اليوم هو العمل من اجل تعزيز الفهم المعمق بإ
المال الفكري. نحن حقًا بحاجة الى معرفة بإدارة المعرفة في منظماتنا ومجتمعنا. وبعد ان يتشكل هذا 
الفهم ال بد من قراءة أدب إدارة المعرفة ورأس المال الفكري من منظور عربي إسالمي يتجاوز  لية 

ذج وبرامج وتقنيات رأس المال الفكري قد النقل الحرفي لنماذج وتجارب اآلخرين ذلص الن مفاهيم ونما
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تشكلت ضمن سياق ثقافة اآلخر )الياباني اواًل واإلنكلو ساكسوني ثانيُا( وبالتالي توجد حاجة ملحة 
الى تبيئة برامج ومشروعات إدارة المعرفة ورأس المال الفكري في البيئة العربية وفي ضوء المزاوجة 

ربي اإلسالمي ومعطيات التجارب الفريدة والناجحة في مجال إدارة الولودة المبدعة لفكرنا ومنهجنا الع
 المعرفة.

فبداًل من النقل الحرفي لتجارب ومشروعات تقييم وقياس رأس المال الفكري يكون البديل هو 
تبيئة ومواءمة أدب إدارة المعرفة مع فكرنا وواقعنا ألن في هذا الضمان األكيد لنجاف مشروعات 

 رفة ورأس المال الفكري في منظماتنا ومؤسساتنا العربية.تطبيق إدارة المع
وبعد المشروع في تطبيق هذه المشروعات والبرامج على مستوى المنظمة البد من اإلنتقال 
الى تطوير برامج رأس المال الفكري على مستوى الوزارات ومن ثم على مستوى مجتمعاتنا في كل 

 دولة عربية.
 وبعد،

العفو والمغفرة عن كل ذنب وزلل ونعتذر سلفًا عن كل خطن وعزاؤنا  نسنل اهلل جال وعال  
أننا إجتهدنا ومن يجتهد فله الحق أن يخطن أحيانًا ويصيب أحيانًا أخرى. ونسال اهلل أن يجزل لنا 
االجر والثواب. اللهم إنفع به على قدر اإلخالص فيه وهيه لنا فرصة أخرى لنفيد أهلنا وأبناء أمتنا 

 إلسالمية.العربية وا
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