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 چکیده

ها  هیچ مکتبی به اندازة اسالم برای دانش و آگاهی ارزش قائل نیست و هیچ دینی مانند دین اسالم انسان

های  ای نیست و بیشتر حاصل کار تمدن مفهوم تازه ،از خطر جهل برحذر نداشته است. مدیریت دانشرا 

کیند دارنند کنه هنر     أبسیاری از فیلسوفان علم بر اینن امنر ت  قدیمی از جمله تمدن اسالم و ایران است. 

کلی، سنازگار   طور تاریخی، فرهنگی و به وعه دانشی است که متناسب با حافظةای نیازمند به مجم جامعه

زنندگی   ویژه ایران بنا داشنتن فلسنفة    بهبا محیط زندگی آن جامعه باشد. در این میان کشورهای اسالمی 

وجنود مطاععنات    های خاص خنود نیناز دارنند. بنا     خاص و فرهنگ متفاوت با دیگر کشورها، به تئوری

به مندیریت داننش   قیقات بسیار کمی از تحشمار  ،مدیریت دانش انجام گرفته است فراوانی که در حوزة

اند و تحقیق جامع و معتبری در این خصوص مشاهده نگردید. این امر  اسالمی پرداخته ن با رویکرد ایرانی

بنیناد بنه مطاععنه و     پنردازی داده  روش کیفی و راهبرد نظرینه کار بردن  بهپژوهشگران را برآن داشت تا با 

هنای مختلن     مدل وهش این است که ضمن مقایسةاین پژ هدفمورد اشاره بپردازند.  بررسی در حوزة

مدیریت دانش  نظریةمدیریت دانش در ادبیات مدیریت و منابع اسالمی،  ةمدیریت دانش و بررسی چرخ

اختصاصی صورت گرفت که  وهش با هفده نفر از خبرگان مصاحبةدر این پژاسالمی را ارائه کند.  ن ایرانی

 235هنا    ای متن مصاحبه و پس از فرآیند کدگذاری سه مرحلهآوری شده  های جمع براساس تحلیل داده

اسالمی مطنر    ن مدیریت دانش ایرانی نظریة دست آمد و سپس مقوعه به 29مفهوم نهایی و  80کد نهایی، 

 شد.
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 مقدمه و بیان مسئله. 1

هنای قندیمی    ای نیست. در حقیقت مدیریت دانش بیشتر حاصل کنار تمندن   مدیریت دانش مفهوم تازه

که مندیریت داننش در   دهد  نشان میهای اخیر. مروری بر روند تکامل مدیریت دانش  است تا نوآوری

گرفتنه تنا     سنی های رُ ز تصاویر حک شده در عو های مختلفی حضور داشته، ا ها به شکل سراسر دوره

مندار و تحقنق یکپارچنه     های فنی که امروزه  انسان با استفاده از آنها، ایجاد فرهنگ دانش انواع سیستم

معاصنر   ةکنند. در دور  کار بسنتن داننش، آن را مندیریت منی     هچهار حلقه خلق، سازماندهی، تبادل و ب

تنوان   امنل مندیریت داننش درگینر بودنند کنه از آن مینان منی        پنردازان بسنیاری در راسنتای تک    نظریه

من و پیتر سنگه از آمریکا را نام بنرد. دراکنر و    پردازان بزرگی همچون پیتر دراکر، پاول استراوس نظریه

عنوان منابع سنازمانی، و سننگه بنا     ساده به اهمیت ارتقاء اطالعات و دانش ر زمینةمن بیشتر د استراوس

یگنری از  انند. تعنداد د   وجنود آورده  های یادگیرنده، ابعاد فرهنگی مدیریت دانش را به تمرکز بر سازمان

هاروارد حقایق دیگری از مندیریت داننش را آشنکار نمودنند. در حقیقنت      دانشمندان وابسته به مجلة 

ل ارائه دهد. اوی قابل توجهی را از شرکت استیل چاپارک  دانشمند معروف عئونارد بارتون توانست مورد

یک مزیت رقنابتی مهنم    ، دانش به مثابة21تراتژیک در قرن عنوان منبع اس دانش بهمزمان با رشد ایدة ه

رو چندی است که بسنیاری از دانشنمندان    های پیشرو، مورد توجه جدی قرار گرفت. از این در سازمان

جاد باب جدیدی در از راه ای ،مند کردن استفاده از دانش در سازمان هایی برای نظام تالش ،علم مدیریت

دیدی است که به زمان عصر دانایی یا دانش، عنوان ج اند. مدیریت دانش را آغاز کردهمدیریت با عنوان 

از ای  تازه ةها رشت دانش در سازمان ةاز سرمایبهینه  بهرةمنظور  شود. به ک اطالق مینزدی ةحاضر و آیند

هبود بخشیدن به فرآیندهای دانش و بنا پیونند   تا ضمن ب پدید آمده است ،نام مدیریت دانش همدیریت ب

مین دانش مناسب، در زمان مناسب، بنرای فنرد   أت استراتژی مدیریت دانش در استراتژی سازمان ومیان 

 (.1397)موفق،  مناسب به حفظ مزیت رقابتی سازمان کمک کند

ا منابع منورد اسنتناد،   که در آنهوجود دارد آثاری  ،مدیریت دانش اسالمی و از منظر اهل سنت در زمینة

. مدیریت دانش از منظر اسنالم تنالش   آمده معدودی از آیات قرآن و یکی دو نقل از رسول اکرم )ص(
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های کارکنان، مدیران و ذینفعان درونی و بیرونی سازمان از طرینق فراینند سنکوت،     برای تحقق دانایی

فرایندی بیان  ،ی، برای مدیریت دانشکارگیری و انتشار دانش است. در منابع اسالم هکسب، نگهداری، ب

(. در مننابع  5: 1392دسنت آورد )منطقنی و اکبنری،     توان آن را از آیات و روایات به شده است که می

اسالمی آمده است: مردى خدمت رسول خدا آمد و گفت: یا رسول اهلل دانش چیست؟ فرمود: سنکوت  

؟ فرمود: حفظ کردن. گفت: سپس چه؟ کردن. گفت: سپس چه؟ فرمود: گوش فرادادن. گفت: سپس چه

ق: 1429)کلیننی،   آن . گفت: سپس چه اى رسول خندا؟ فرمنود: انتشنار دادن   کار بستن آن را بهفرمود: 

 تر، در حد عزوم و وجوب، در روایت دیگری از رسول اکرم صورت جدی . مضمون حدیث فوق به)48

عقلى از امنت منن واجنب اسنت.     نقل شده است که حضرت فرمود: چهار چیز بر هر صاحب خرد و 

و در مینان   آن یناد سنپردن   و به به دانش گفتند: اى پیامبر! آن چهار چیز چیست؟ گفت: گوش فرا دادن

نقنل شنده   )ع(  (. همچنین از امام باقر57ق: 1404شعبه حرانی،  کار بستن )ابن مردمان نشر کردن، و به

بنن   بکر ةه ایستاده بود که هیأتی از نمایندگی قبیلدر محوطة کعب است که در ایام فتح مکه، پیامبر اسالم

بنن  قُنس    از آنهنا در منورد   حضنرت سنالم کردنند. رسنول خندا      آمدند و بنه  محضر رسول خدا وائل

و از صنفات و رفتنار نینک او    فرمود پرسید. آنها در پاسخ گفتند: مُرد. پیامبر خدا در حق او دعا  ساعده

گفت: ای مردم گنرد آییند و چنون گنرد آمدیند،       خواند و می ه می: او برای مردم خطبفرمود یاد نمود و

خاموش شوید و چون خاموش شدید، گوش دهید و چون شنیدید، بیندیشنید و کامنل فنرا بگیریند و     

خاطر سپردید، درست نقل کنید و انتشار دهید )کراجکنی،   خاطر بسپارید و چون به چون فرا گرفتید، به

 گانه همانند روایات پیشین، که از رسول اکنرم  ز ائمه نیز، فرایند پنج(. در روایات بعضی ا134ق: 1410

 «و قال بعضهم: أَوَّلُ اعْعِلْمِ اعْإِنْصَاتُ ثُمَّ اعِاسْتِمَاعُ ثُمَّ اعْحِفْنظُ ثُنمَّ اعْعَمَنلُ ثُنمَّ نَشْنرُه     »نقل شده، آمده است: 

 (.15ق: 1408)دیلمی، 

نیاز به دانش و آگاهی دارند و تمنام اعتقنادات، اخنالق و    ها در هر حرکت و کاری  از نظر اسالم انسان

مندار   داننش  جامعة فعلی ینک جامعنة   (.1: 1390ها باید مبنای علمی داشته باشد )توالیی،  اعمال انسان

منذکور   ةگانن  منرزی، پوینایی و سنرعت. مشخصنات سنه      این جامعه عبارتند از: بی ةاست. سه مشخص

در عصنر  (. 2: 1394گردند )حناتمی و همکناران،    مدار می دانش جامعة موجب رقابتی شدن بسیار زیاد
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وعه دانشی است ای نیازمند به مجم کید دارند که هر جامعهأکنونی بسیاری از فیلسوفان علم بر این امر ت

طور کلی، سازگار با محیط زندگی آن جامعه باشند. بنراین    تاریخی، فرهنگی و به که متناسب با حافظة

تماع و علنوم انسنانی، بلکنه در    االج علم  ها نه تنها در حوزة اری از تئوریودن بسیاساس جهان شمول ب

زندگی ن کشورهای اسالمی با داشتن فلسفة فیزیکی و مادی نیز زیر سوال رفته است. در این میا حوزة

ین صنورت  های خاص خود نیناز دارنند. بنه همن     خاص و فرهنگ متفاوت با دیگر کشورها، به تئوری

طنور اخنن نیازمنند     هنا بنه   طور اعم و مدیریت سازمان مدیریت جامعه به می نیز در حوزةجوامع اسال

در (. 80: 1387فنرد و منومنی،    های بومی و اسالمی متناسب با مبانی علوم دینی هستند )داننایی  تئوری

 های مختلفی ارائه شده است وعی بسیاری از آنها بنا مبنانی علنوم اسنالمی و     مدیریت دانش مدل حوزة

شنکاف مینان تئنوری و عمنل را در      ،فرهنگ ایران سنخیت چندانی ندارد و عدم کاربرد آنها در عمنل 

هنای مندیریت    له که نرخ شکست در پروژهئدیگر، با توجه به این مسسوی از  اذهان متبادر کرده است.

اننش بنومی   مدل مندیریت د  ةارائرو  از این (،13: 1393بندرزاده و توکلی،  دانش قابل توجه است )شاه

های مدیریت دانش کاهش یابند. بنا توجنه بنه      تا احتمال شکست پروژه ،رسد نظر می امری ضروری به

موارد ذکر شده باید گفت استقرار مدیریت دانش بدون داشنتن مندل بنومی امنری بیهنوده و ناکارآمند       

اسنالمی صنورت     ن منظور ارائه و توسعة مدیریت داننش ایراننی   نون تحقیقات مدونی بهخواهد بود. تا ک

 ،اسنالمی اسنت. بننابراین    ن وآوری این پژوهش مطر  نمودن نظریة مدیریت داننش ایراننی  نپذیرفته و ن

 ی مختل  مندیریت داننش و بررسنی چرخنة    ها مدل ةهدف پژوهش حاضر این است که ضمن مقایس

  رویکرد ایرانیمدیریت دانش را با  ت و منابع اسالمی، در نهایت نظریةمدیریت دانش در ادبیات مدیری

هنای   اصلی نبود مدل مدیریت دانش متناسب بنا فرهننگ و ارزش   مسئله و دغدغة و اسالمی ارائه کند.

ة بنیاد به ارائ پردازی داده اسالمی است. بنابراین پژوهشگران در این تحقیق با اتکا به راهبرد نظریه ن ایرانی

 اعگویی کاربردی مطر  نمایند.  ةر این عرصاند تا د پرداخته اسالمی ن ایرانیمدیریت دانش  نظریة

 هدف و پرسش پژوهش. 2

 اسالمی.  مدیریت دانش ایرانی هدف اصلی: ارائة نظریة

 های  اسالمی و ایرانی مناسب است؟ اصلی: چه مدل مدیریت دانشی بر مبنای آموزهپرسش 
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 پژوهش پیشینة. 3

هنای مندیریت داننش را در     سترسی سیستمتطبیقی، قابلیت د ( در یک مطاععة2001) 1اععطاری و زیری

هنای   اند. در این مطاععه مشخن گردید که بیشتر بخش های دوعتی و عمومی کویت بررسی کرده بخش

هایشان بسنیار مهنم و    های مدیریت دانش برای پیشرفت سازمان دوعتی و عمومی باور دارند که سیستم

داننش  تسنهیم  های کویت بنرای   مانترین روش در ساز ضروری است. همچنین مشخن شد که عمده

بنارة  ( در پژوهشی کنه در  2003بین کارکنان، استفاده از مجالت داخلی سازمانی است. عیوبیتز و چن )

هنای   مدیریت دانش در بخش دوعتی انجام دادند، به این نتیجه رسیدند کنه تسنهیم داننش در سنازمان    

راتیک هستند و تسهیم داننش در آنهنا سنخت    وابسته و بوروکبیشتر آنها چون  ،هایی دارد دوعتی چاعش

میل هستند زیرا آنها دانش را در خود حفظ کنرده تنا توسنط     تسهیم دانش بیبه است. بسیاری از مردم 

( در رسناعه  1386زاده ) صناحب درجنه و مقنام گردنند. حسنن      ،شود دانش که عامل قدرت شمرده می

 21وری اسالمی ایران، پژوهشنی را در  دکتری خود با هدف بررسی زیرساخت مدیریت دانش در جمه

های  ریزی انجام داد. نتایج پژوهش نشان داد که بین وزارتخانه وزارتخانه و نیز سازمان مدیریت و برنامه

تفناوت   ،ریزی کشور، به عحاظ فراهم آوردن عوامل زیرساختی مدیریت دانش مختل  و سازمان برنامه

طور کلی وضعیت عوامنل زیرسناختی مندیریت داننش در      به داری وجود دارد. نتایج نشان داد که معنی

مدیریت دانش اسنالمی و   ریزی کشور مناسب نیست. در زمینة هها و سازمان مدیریت و برنام وزارتخانه

از منظر اهل سنت آثاری هست که در آنها منابع مورد استناد، معدودی از آیات قرآن و یکی دو نقنل از  

تبیین مندیریت داننش از   »ای با عنوان  ( در مقاعه1392نی )اعحسی خادم رسول اکرم )ص( است. اخوان و

انند. نتنایج کلنی از     ه تحلیل انجنام داد  2ای تحقیق کیفی با رویکرد پژوهش فرایند چرخه «دیدگاه اسالم

توان مفناهیم   مطاععات حاکی از همخوانی مدیریت دانش با مفاهیم و اصول اسالم است تا حدی که می

معصومین )ع( و سایر منابع دانش اسنالمی   را با استناد به قرآن، سنت و سیرةمدیریت دانش های  و پایه

بازشناسایی و تعری  کرده و گسترش و توسعه داد و در راستای مدیریت دانش اسالمی مورد اسنتفاده  

ة ش و مدیریت داننش اسنالمی بنر پاین    قرار داد. این تحقیق نخستین بار به بررسی تطبیقی مدیریت دان

                                                                                                                                       
1. Al-Athari And Zairi 

2  . The Cyclical Process Of Analysis 
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ویژه دانش روز از دیدگاه منابع شنیعی پرداختنه اسنت )اخنوان و      هقرآن و علم ب احادیث و تبیین رابطة

توان دیدگاه اسالمی را نسبت بنه مفناهیم و روابنط بنین      ( می1(. در شکل )124: 1392اعحسینی،  خادم

( 1اسنت. شنکل )  ختی دانش بندی معرفت شنا نوعی تقسیم بندی به اقسام دانش تشریح کرد. این تقسیم

آورننده و حناملی    هنا پدیند   دانش و معرفت است. هر دانشی از دانش  تصور کلی نسبت به نشان دهندة

 های ذیل، محصول احوال و اسباب آنها است. دارد و گوناگونی دانش و معرفت به شکل

 
 

 دانش ضمنی         دانش قدسی )وحی(

 دانش اطالعاتی         دانش صریح

 
 

(2011:365گاهکلی()محمدبکر،دسازیمرسومورایجدردانش)روابطبیندانشومعرفتدردی:مفهوم(1شکل)

 توان به درک بهتری از مفاهیم اسالمی دانش رسید.   ( می2در شکل )

 

 
 دانش اعهامی    خدا )منبع دانش(                                                  

 

 رشد دانش                                              

 

 دانش اکتسابی                  دانش بشری                                           
 

 حقیق در دانشت                                 


(1980:55(:دیدگاهفراگیرومفهومیاسالمبهدانشومعرفت)العطاس،2شکل)

 خدا )منبع دانش(    و     پدید آورنده دانش

جعفری 

و 

همکارا

 ن

جعفری 

و 

همکارا

 ن
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ای تحلیل، روشی برای گنردآوری،   روش پژوهش فرایند چرخه»ای با عنوان  ( در مقاعه1388زاده ) ترک

اعگوی کنارکردی از  « دانش مدیریت اسالمی های کیفی پر بعد در مسیر توسعة دهتحلیل و استنتاج از دا

داننش مندیریت    در مرکز چنرخ توسنعة  اند، که مدیریت دانش  دانش مدیریت اسالمی ارائه داده توسعة

 کند.   دهی، هماهنگی و پیشبرد امور را ایفا می های تشخین، جهت اسالمی قرار دارد و نقش

 

(1388:106زادهدانشمدیریتاسالمی)ترک:الگویکارکردیتوسعة(3شکل)

غیرمستقیم  «مفهوم آموزش در اسالم»عة و مقا طور مستقیم به« سازی اسالمی مدیریت دانش مفهوم» عةمقا

. در اینن  اسنت  نیز منرتبط  «مدیریت دانش و دعوت اسالمی و کارآفرینی»ة اند. مقاع ع پرداختهبه موضو

 یید شده است:أها ت مقاالت این فرض

 بنیان است. ای دانش اسالمی جامعه ةجامع 

 .بین مفاهیم مدیریت دانش و مفاهیم اسالمی ارتباط وجود دارد 

 عرضه کرد. 1ت دانش اسالمیتوان براساس مدیریت دانش، اعگویی برای مدیری می 

پذیرفتنه و  اسنالمی صنورت ن   ن مندیریت داننش ایراننی    منظور ارائه و توسعة قات مدونی بهکنون تحقیتا

 اسالمی است. ن ة مدیریت دانش ایرانینظری نوآوری این پژوهش ارائة

 چارچوب نظری و روش پژوهش. 4

شده است.   شناسی کمی و برتری روش شناسی کیفی، جایگزین تفوق کید بر روشأهای گذشته ت در دهه

                                                                                                                                       
1. Islamic Knowledge Management 
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 شناسنی کیفنی را بنه چهنار عرصنة      ر روشمباحنث مطنر  شنده د    1اگر به پیروی از دنزین و عیننکلن 

های ارائه  ها و در نهایت روش آوری و تحلیل داده های جمع ها، روش ها، استراتژی ها و رهیافت پارادایم

هنای پژوهشنی اسنت. امنروزه در      ، اسنتراتژی هنا  ترین این عرصنه  پژوهش تقسیم کنیم، یکی از جذاب

نگناری، پدیندار شناسنی و غینره      های گوناگون نظیر مطاععه موردی، قنوم  شناسی کیفی استراتژی روش

 2بنیناد  پنردازی داده  ها است که نظریه از داده ها کش  نظریه ترین این استراتژی موجود دارد. یکی از مه

ش کیفی است و هر های پژوه کی از پرطرفدارترین استراتژیشناسی ی شود. امروزه این روش نامیده می

پنردازی    (. بنابراین نظرینه 71، 1386فرد و امامی،  شود )دانایی استفاده از آن افزوده می روز نیز بر دامنة

پردازد. امروزه سه رهیافت مسنلط در   ها به توعید نظریه می داده بنیاد روشی است که براساس و پایة داده

شنناخته   4کنه بنا اثنر اسنتراوس و کنوربین      3منند  بنیاد قابل تمیز است: رهیافت نظنام  دازی دادهپر نظریه

کنه توسنط    7گرایاننه  است و رهیافت سناخت  6که مربوط به اثر گالسر 5شونده شود؛ رهیافت ظاهر می

م برای شود و تصمی گیری نظری استفاده می بنیاد از نمونه پردازی داده شود. در نظریه حمایت می 8چارمز

ای کنه در   گیری به شنیوه  نمونه ،یابد. در این روش سازمان می ،انتخاب نمونه در جریان فرآیند پژوهش

هنای آن   جمعیت اصلی و ویژگی گسترةعبارت دیگر  شود مطر  نیست،  به های کمی انجام می پژوهش

بنیاد کار آسانی  هپردازی داد شروع در نظریه سوی دیگر نقطةاز پیش مشخن و شناخته شده نیست. از 

رینزی   های آغازین پژوهشگر در رسیدن به نظریه را پایه ، زیرا گامدارداهمیت فراوان نکته نیست و این 

هنای   های ناشنی از نظرینه   بنیاد این است که داده پردازی داده کند. یکی از مفروضات زیربنایی نظریه می

اول تحقینق بنر مبننای     . همچننین مرحلنة  دهند  آوری داده را جهت گذشته نباید جریان تحقیق و جمع

                                                                                                                                       
1. Denzin & Lincoln  

2. Grounded Theory  

3. Systematic 

4. Strauss & Corbin, 1993 

5. Emergent 

6. Glaser , 1992 

7. Constructivist 

8. Charmaz, 1990,2000 
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در اینن پنژوهش    (.39، 1390نیا به نقل از گالسر،  بنیاد، ماهیتی اکتشافی دارد )عقمان پردازی داده نظریه

مند اسنتراوس   ترین رهیافت موجود، رهیافت نظام بنیاد براساس معروف پردازی داده فرآیند اجرای نظریه

هنا، از تحلینل    دسنت آمنده از مصناحبه    هنای بنه   زینه و تحلینل داده  شود. و برای تج و کوربین ارائه می

 شناسنی  روش بلکه نیست یک نظریه بنیاد پردازی داده استفاده شده است؛ نظریه 1بنیاد پردازی داده نظریه

 فرآینند  ینک  در آهسنتگی  بنه  هنا نظرینه  بننابراین  هنا اسنت.   داده در خوابینده  هنای  کش  نظریه برای

  (.2010، 2شوند )ریچرتز می پدیدار ها داده زا تدریجی سازی انتزاعی
مصناحبة   1397و  1396هنای   ن در سنال برای انجام این پژوهش با هفده نفر از خبرگنان سراسنر اینرا   

است که ریشه در  3بنیاد پردازی داده اختصاصی صورت گرفت. راهبرد این پژوهش به عحاظ کیفی نظریه

ننژاد و   دهند کنه رخ داده اسنت )پینران     ای شر  می نهواقعیت داشته و توضیحات حوادث را همان گو

(. این روش از نظر پارادایمی و نظنری بنر اصنول پنارادایم تفسنیرگرایی اجتمناعی       23، 1392پور،  قلی

مندی هستند که نقش فعاعی در تفسیر کنردن   های هدف ها عامل گیرد که انسان استوار است و فرض می

بنیناد از   پنردازی داده  (. در نظرینه 55: 1394)ارشندی و دیگنران،   کننند   له ایفنا منی  ئمس گویی به و پاسخ

سنازمان   ،شود و تصمیم برای انتخاب نمونه در جرینان فرآینند پنژوهش    گیری نظری استفاده می نمونه

هنای   های ناشنی از نظرینه   بنیاد این است که داده پردازی داده یابد. یکی از مفروضات زیربنایی نظریه می

اول پنژوهش بنر مبننای     ری داده را جهت دهد. همچنین مرحلةآو ن پژوهش و جمعگذشته نباید جریا

(. در اینن راهبنرد،   39: 1390نقنل از گالسنر،    نیا به بنیاد، ماهیتی اکتشافی دارد )عقمان پردازی داده نظریه

بنا   شنود، در ارتبناط نزدینک    ها استنتاج منی  ای که در نهایت از داده ها و نظریه گردآوری و تحلیل داده

ای آغناز کنند،    هاز پیش تصور شد ای این که مطاععه خود را با نظریةج یکدیگر قرار دارند. پژوهشگر به

هنا پدیندار شنود.     دهد که نظرینه از دل داده  مطاععاتی خاص شروع کرده، اجازه می کار را با یک حوزة

فاهیم بر اساس تجربه یا ای که حاصل جمع آمدن یک سلسله م ها نسبت به نظریه نظریه برگرفته از داده

هنای   تواند نمایانگر واقعینت باشند و از آن جنا کنه نظرینه      مالت صرف است، با احتمال بیشتری میأت

                                                                                                                                       
1. Grounded Theory  

2. Reichertz  
3. Grounded Theory 
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تر، رهنمود مطمئنی بنرای   توانند با ایجاد بصیرت و ادراک عمیق شوند، می ها استنتاج می ای از داده زمینه

 (.45: 1998عمل باشند )استراوس و کوربین، 

 ی دو کدگذار )ارزیاب( برای محاسبةموضوعکنونی از پایایی بازآزمون و روش توافق درون در پژوهش

دو  ،هنای مصناحبه   ثیرپذیری دادهأاستفاده شده است و برای افزایش ت ،های انجام گرفتهپایایی مصاحبه

ها  مندی از ناظران خارجی را مورد استفاده قرار داده است که از جمله روش روش کنترل اعضاء و بهره

هنا در   یافتنه  ،پنژوهش  کیفی هستند. در روش نخست طنی دورة  های و معیارهای اعتبارسنجی پژوهش

م نینز مفناهیم   کنندگان قرار گرفت و از جانب ایشان کنترل و ارزیابی شد. در روش دو اختیار مشارکت

نظر و رویکرد انتقادی مورد ارزیابی قرار گرفت تنا اطمیننان    استخراج شده با دو نفر از استادان صاحب

 کنندگان است. های مطر  شده مشارکت درستی بیانگر نظریه حاصل شود که موارد استخراج شده، به

 های پژوهش یافته. 5

های اسنالمی   مدیریت دانشی بر مبنای آموزه )چه مدلاصلیپژوهشپرسشمنظورپاسخدادنبهبه

پنردازی   شد. در نظریه ها شروع  آوری داده ها بالفاصله پس از جمع تحلیل داده و ایرانی مناسب است؟(

 1جنزء  بنه  برخی از پژوهشنگران بنه تحلینل جنزء     ها وجود دارد؛ یش برای تحلیل دادهبنیاد، دو گرا داده

دعیل  دهند. برخی نیز به کلمه مورد تحلیل قرار می به خط و کلمه به ا خطها ر یعنی متون و داده پردازند؛ می

(، در 1384کننند. )داننایی فنرد،     گیر بودن این روش تنها نکات و مضامین کلیدی را کدگذاری می وقت

روش کدگذاری  آوری شده طی فرآیند مصاحبه به های جمع این پژوهش از روش دوم استفاده شد. داده

( 4و کدگذاری انتخنابی  3، کدگذاری محوری2)کدگذاری باز (1998استراوس و کوربین )ای  سه مرحله

ها استخراج شد  ابتدا نکات کلیدی متن مصاحبه ،گذاریکد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در فرایند

سپس در سه مرحله کدبندی گردید و کدهایی اوعینه، کندهای ثانوینه و کندهای نهنایی حاصنل شند.        

کند نهنایی بندون تکنرار      235ها و از ترکیب کدهای اسنتخراج شنده در مجمنوع     یل دادهبراساس تحل

مقوعه )طبقه( شکل گرفنت کنه در فرآینند     29مفهوم نهایی و  80استخراج شد که از ترکیب این تعداد 

                                                                                                                                       
1. Micro-Analysis Coding 

2. Open Coding 

3. Axial Coding 

4. Selection Cding 
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 کدگذاری انتخابی اعگوی نهایی را ایجاد کردند. 

ها به نظرینه،   صی  صرف پدیده. برای تبدیل دادهنه تو ،بنیاد توعید نظریه است پردازی داده هدف نظریه

کدگنذاری   شنوند. در مرحلنة   منی پیونند داده  طور منظم بنه یکندیگر    های توعید شده به مفاهیم و مقوعه

اسنالمی     ن مدیریت داننش ایراننی   ةپارچه ساخته و نظری ها، آنها را یک انتخابی، با ایجاد ارتباط بین گروه

 ( مطر  شد.4طبق شکل )
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اسالمی(:نظریهمدیریتدانشایرانی4شکل)

 

مقوله

محوری:
مدیریتدانش

 اسالمیایرانی

شرایطعلی:
 های اسالمی آموزه 

 های ایرانی آموزه 

 سازی فرهنگ 

 مدیریت جهادی 

 حمایت و پشتیبانی مدیران عاعی 

 مدیریت دانش سازی ضرورت بومی 

 سازی شرایط و اقتضائات مدیریت  فراهم

 دانش

 فضائل اخالقی جامعه ایران 

 

 
 حح
 

بسترحاکم:
 اسالمی بینی ایرانی جهان 

 های مدیریت دانش استراتژی 

  برتری رقابتی 

  آینده پژوهی 
  های راهبردی طر 
 آوری اطالعات و  بسترسازی فن

 ارتباطات
 سازمانی عوامل برون 

 

 گر:همداخل شرایط
 کردن و نیازسنجی دانش سکوت 

  کسب، خلق و حفظ دانش و
 کاربردی تجربه علمی

 ساختن  کاربستن و کاربردی به
 دانش

  بذل و انتشار دانش و تجربه
 آشکار و پنهان

 روزرسانی و توسعه دانش به 

 

نتایج/پیامدها:
 سازی دانش شبکه 

 تفکرسازی 
 دانایی مبتنی بر معنویت 
 ساالری شایسته 

 لمیمرجعیت ع 

  
 

هاوراهبردها)کنش
تعامالت(:

 دانش کاوی 
 اسالمی ساختارسازی مدیریت دانش ایرانی 

 اسالمی فرایندسازی مدیریت دانش ایرانی 
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شامل کسب، خلق، کدگذاری، تسهیم، ارزیابی و کناربرد داننش در   بیشتر مراحل اصلی مدیریت دانش 

یر  (، می1993ویگ ) مدیریت دانش توسط ین منظور، شش رویکرد عمده به چرخةست. بدا ها سازمان

( و 2002(، بینرکین شناو و شنیهان )   2000(، بیوکنویتز و ویلینامز )  1999عوری )(، مک ا1996و زاک )

هنای ارائنه شنده بنرای      ( مطر  شده است. داعکر تالش خوبی برای مقایسه و تلفیق مدل2005داعکر )

ها انجام داد و براساس مطاععه و مقایسه رویکردهنای   ها و سازمان های مدیریت دانش در شرکت چرخه

 مدیریت دانش یکپارچه را شامل مراحل زیر مطر  کرد: فرایند  قبلی،

 .روزآوری دانش درک، کاربرد و به ن تسهیم، توزیع و دسترسی دانشن   سازی دانش خلق، کسب و متنی

 داننش  کاربرد و میتسه کردن، رهیذخ خلق، کسب، ،ییشناسا یها فعاعیت بر روی  شتریب ،دانش تیریمد

در این ارتباط ون مندیریت داننش    (.507: 2010، 1تأکید دارد )سان ازمانس در ها گروه و افراد ةلیوس به

ها برای خلق، اکتساب، تسهیم و کاربرد داننش بنرای ارتقناء عملکنرد سنازمانی      ای از رویهرا مجموعه

دریافت و جریان اطالعات، سازماندهی اطالعنات و کناربرد    (. نحوة363: 2009، 2کند )ون تعری  می

هایی  ها و تربیت و آموزش کارکنان دانشی از جمله ضرورت های روزانه سازمان اعیتعلمی دانش در فع

سنازد   است که زمینه را برای توعید دانش، ذخیره دانش و کاربرد داننش )مندیریت داننش( فنراهم منی     

های یادگیرنده، بنه تثبینت هنر     سوی سازمان های پیشرو و پویا به (. حرکت سازمان55: 2003)یوگوئل، 

شود )ردگاه و  های پیشرو منجر می شتر جایگاه مدیریت دانش در استراتژی توسعه و رشد سازمانچه بی

مدیریت دانش وجود دارد. انتخاب ابزارهنا   ةهای متنوعی در حوز نظرات و دیدگاه(. 15: 1393فقیهی، 

ه ات مندیریتی در اسنتفاده هنر چن    سازی مدیریت دانش یکی از مالحظن  دههای مناسب جهت پیا و مدل

(. 13: 1394کالنتنری و صناعحی،    )رضنایی اسنت  هنا   های آشکار و نهان در سازمان سودمندتر از دانش

محنور   عنوان عوامل حیاتی در اقتصناد داننش   دانشی به براساس دیدگاه پیتر دراکر کارکنان دانشی و کار

هوشنمند   هنای  تنرین مشخصنه سنازمان    همین دعیل اساسی (. به5: 1390شوند )محمدی فاتح،  تلقی می

هنایی کنه    (. سنازمان 1: 1390اند )محمدی فاتح و همکناران،   را دانش و اطالعات قلمداد کرده 21قرن

دانند دانش و اطالعات را چگونه باید مدیریت کنند، رهبران صنعت خود خواهند بنود )منورینان و    می

                                                                                                                                       
1. Sun 

2. Wen 
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ها  سازمان ةنبع و سرمایترین م عنوان اصلی با مطر  شدن عنصر دانش و دانایی به(. 25: 1390همکاران، 

هنا گشنوده شنده اسنت      ای نو در اداره امور و مدیریت سنازمان  و اهمیت یافتن کارکنان دانشی، دریچه

ترنند، منورد توجنه     اندرکارانی که از نظر فیزیکنی قنوی   براین اساس دست(. 5: 2010، 1)هوعت هوس

اصنلی ثنروت و ارزش    ةایی، توعیدکننند اند که با استفاده از دانش و دانن  و این کارگزاران دانشی نیستند

 (. 105: 2004، 2اعدین و روعند شوند )شری  افزده محسوب می

فراینندی تقسنیم    8تنا   3مدیریت داننش اغلنب بنه مراحنل      توجه به مواردی که مطر  شد، چرخة با

ی کنه  نظران، با ادغنام و تعندیل فراینندهای    شود. در این تحقیق پس از مصاحبه با خبرگان و صاحب می  

فرآینندی مندیریت    ةآوری شنده، چرخن   های جمع محققان مختل  ارائه شده بود و تحلیل دادهدست  به

 دانش به پنج بعد مختل  تقسیم گردید:

کاربسنتن و کناربردی سناختن     ه. ب3. کسب، خلق و حفظ دانش، 2کردن و نیازسنجی دانش،  .سکوت1

 دانش. ةعرسانی و توسروز . به5. بذل و انتشار دانش، 4دانش، 

 گیری بحث و نتیجه. 5

بسیار کمی از تحقیقات شمار  ،مدیریت دانش انجام گرفته است وجود مطاععات فراوانی که در حوزة با

اند و تحقینق جنامع و معتبنری در اینن خصنوص       اسالمی پرداخته ن به مدیریت دانش با رویکرد ایرانی

پنردازی   ا استفاده از روش کیفی و راهبرد نظریهمشاهده نگردید. این امر پژوهشگران را برآن داشت تا ب

هدف پژوهش حاضر اینن بنود کنه ضنمن     مورد اشاره بپردازند.  بنیاد به مطاععه و بررسی در حوزة داده

ینات مندیریت و مننابع    مدیریت دانش در ادب مدیریت دانش و بررسی چرخةهای مختل   مقایسه مدل

منظنور رسنیدن بنه اینن هندف، تحلینل        را ارائه کند. بنه  اسالمی ن مدیریت دانش ایرانی اسالمی، نظریة

اسالمی   ن مدیریت دانش ایرانی و نظریةشد  ها شروع  آوری داده پس از جمعدرنگ  بیهای مصاحبه   داده

کنردن و   . سنکوت 1فرآیندی مدیریت دانش بنه پننج بعند:     . همچنین چرخة( مطر  شد4شکل )برابر 

. بنذل و  4کاربستن و کناربردی سناختن داننش،     ه. ب3دانش،  . کسب، خلق و حفظ2نیازسنجی دانش، 

                                                                                                                                       
1. Holthouse 

2. Sharifuddin, Ikhsan And Rowland 
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ارائنه شنده، مندیریت داننش      طبق نظریةدانش تقسیم گردید. ةروز رسانی و توسع . به5انتشار دانش و 

کنردن و نیازسننجی    اسالمی تالشی برای تحقق عملکرد مدیریت دانش از طریق فرایند سنکوت  ن ایرانی

کاربسنتن و کناربردی سناختن داننش، بنذل و انتشنار داننش و         هدانش، کسب، خلق و حفظ دانش، بن 

های اسالمی و ایرانی جهت نیل به اهنداف متناثر از نظنام     بروزرسانی و توسعه دانش برگرفته از آموزه

دانشنی   اسالمی، ایجاد جامعة ن (. هدف نهایی از مدیریت دانش ایرانی1397ارزشی اسالم است )موفق، 

هنا اسنتمرار    دانش بین نسنل  الم در زندگی واقعی است تا مبادعةو معانی اسها  اسالمی و اجرای ارزش

ها و مبانی اصول اسنالمی   یابد و پس از آن توعید دانش معاصر براساس مقتضیات زمان و بر مبنای پایه 

 شود.  همیشگی وری آن  صورت گیرد و از طریق مدیریت مستمر دانش اسالمی اجرا و بهره

هدف مشترک همگان در نهایت رسیدن به رضایت و قنرب خندا اسنت. رویکنرد     ، در رویکرد اسالمی

زند و  دیگر پیوند مییککند که نقش کاتاعیزور دارد، اجزاء مختل  را به  درونی ایجاد می انگیزة اسالمی

کننند تنا در    ای واحد با هم تالش می کند که در مجموعه گیری اعهی با هم متحد می همگان را در جهت

بتوانند وظای  خود را بنه بهتنرین شنکل    یکدیگر سازی  نی که هستند با نشر دانش و توانمندآن سازما

تنوانیم بنرای بهبنود مندیریت داننش       فرهنگ اسالمی منی  ةتمدن ایرانی و صبغ ما از صبغةانجام دهند. 

دنینا  انندوزی در   آمنوزی، علنم   درخشان و طوالنی در بحث دانش، علم ها سابقة کنیم. ما ایرانیاستفاده 

های مجهزی بوده که در دوران بسیار قدیم داشتیم، در دین اسالم و فرهننگ   داریم. مصداق آن کتابخانه

هنای تمندنی،    شود. بنابراین ظرفیت کید فراوانی میأدانش، انتقال دانش و انتقال تجربه ت ، بر مقوعةایران

های دینی ما مبتنی بر کسنب   رزشسازی مدیریت دانش داریم. ا تاریخی و فرهنگی الزم را برای نهادینه

دانش و نگهداری دانش است. در فرآیند مندیریت داننش بسنیاری از مصنداقهای تناریخی، تمندنی و       

مندیریت  رو بنر   از اینن ید این مطاعب باشند.  ؤتوانیم بیاوریم که م همچنین آیات و روایات متعددی می

ییند اینن موضنوع معرفنی     أتوانیم بنرای ت  یشود و شواهد بسیار زیادی مکید میأاسالمی ت ن دانش ایرانی

اسنالمی   ن الزم است که مدعی با رویکرد ایرانیگمان  بیاسالمی  ن انیکنیم. همچنین در مدیریت دانش ایر

صورت تئوریک وارد کشنور منا شنده اسنت بنا       هایی که از کشورهای غربی به مطر  شود، چون مدل

انی ندارد. بنابراین در اینن پنژوهش   همخوجامعه ما   ریساختار فرهنگی، با دین اسالم و با پارادایم فک

 اسالمی متناسب با فرهنگ ایران و دین اسالم، مطر  شد.  ن مدیریت دانش با رویکرد ایرانی



 پژوهشیمطالعاتالگویپیشرفتاسالمیایرانی–دوفصلنامهعلمی190

 

1399سالنهم،شمارهپانزدهم،بهاروتابستان
 

 منابع   

 ،اکبنر غفناری   تصحیح علی ،اعرسول اععقول عن آل تح   ،ق(1404علی ) ابن  حرانی، حسن  شعبه ابن .1

 .قم: جامعه مدرسین

 ،تبینین مندیریت داننش از دیندگاه اسنالم      ،(1392اعحسنینی )  ان و سنید پیمنان خنادم   اخوان، پیمن  .2

 .126-99، صن 21، سال 2شماره  ،دوفصلنامة علمی پژوهشی مدیریت اسالمی

پنذیری   نظنم  ،(1394اکبنر و بهنروز مهنرام )    میدانی، علنی  فر، مصطفی؛ ناجی وحید؛ سلیمی، ارشدی .3

ای اسنالمی:  هن  ثیرپنذیری عملکنرد اقتصنادی از آمنوزه    أجمعی درون خانواده؛ پدیده محنوری در ت 

، 8، دوره 1 شماره ،ای در علوم انسانی مطاععات میان رشته ةفصلنام ،ای زمینه ای براساس نظریة مقاعه

 .70-45صن 

مدیریت دوعتی دانشکده مندیریت   ةفصلنام ،مدیریت دانش (،1392) پور نژاد، علی و آرین قلی پیران .4

 .36-19، صن 5، دوره 2ه شمار ،دانشگاه تهران

کارشناسنی ارشند بنه     ةنامن  پاینان  ،بررسی مفهوم دانش در منابع اسنالمی  ،(1390اعه ) توالیی، رو  .5

 دانشگاه امام صادق. ،راهنمایی علی رضائیان

ای تحلیل، روشی برای گردآوری، تحلینل و   روش پژوهش فرآیند چرخه ،(1388زاده، جعفر ) ترک .6

فصلنامه علمنی پژوهشنی    ،پر بعد در مسیر توسعه دانش مدیریت اسالمی های کیفی استنتاج از داده

 .61، شماره 15سال  ،شناسی علوم انسانی روش

های مدیریت دانش و ارائنه مندل    بررسی مدل ،(1394حاتمی، رضا؛ صفائی، بهزاد و سعید غالمی ) .7

دومنین   ،ی سیسنتم عنوان مزیت رقنابتی بنا اسنتفاده از رویکنرد پویاییهنا      مفهومی مدیریت دانش به

 های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی. اعمللی پژوهش کنفرانس بین

اوعنین کنفنرانس ملنی     ،موانع زیرساختی اعمال مدیریت دانش در ایران ،(1386زاده، محمد ) حسن .8

 تهران. ،مدیریت دانش

 ،ی سنیری تصحیح علی هالعنی و علن   ،تاج اععروس من جواهر اعقاموس ،ق(1414حسینی زبیدی ) .9

 .بیروت: داراعفکر
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پنردازی   های پژوهش کیفی: تاملی بر نظریه استراتژی، (1386فرد، حسن و سیدمجتبی امامی ) دانایی .10

 .97-69، اندیشه مدیریت، سال اول، شماره دوم، صن بنیاد داده

ژی تئوری رهبری اثربخش از دیدگاه امام علی )ع(، اسنترات  ،(1387فرد، حسن و نونا مومنی ) دانایی .11

، صنن  4، سال 14شماره  ،علمی پژوهشی مطاععات انقالب اسالمی ، فصلنامةبنیاد متنی تئوری داده

75-110. 

 .اعبیت قم: موسسه آل ،اعالم اعدین فی صفات اعمؤمنین ،ق(1408ابن محمد ) دیلمی، حسن .12

ا در گینری از مندل مندیریت داننش نوناکن      کارهنای بهنره   راه ،(1393ردگاه، ژاعه و علیرضا فقیهی ) .13

 ی.اعمللی علوم انسانی و مطاععات رفتار کنفرانس بین ،ها سازمان

هنای   های مدیریت داننش در سنازمان   نقش مدل ،(1394کالنتری، مرضیه و محمد صاعحی ) رضائی .14

شنرکت علمنی    ،اعمللی مدیریت، اقتصاد، حسابرداری و علنوم تربیتنی   اوعین کنفرانس بین ،امروزی

 ساری. ،استان مازندران ،زسا ای آینده پژوهشی و مشاوره

سنازی مندیریت داننش در     ارائه مندعی جهنت پیناده     ،(1393بندرزاده، حمید و مهدی توکلی ) شاه .15

 سومین همایش علوم مدیریت نوین. ،های دوعتی سازمان

 .قم: داراعذخایر ،تصحیح عبداهلل نعمه ،کنز اعفواید ،ق(1410علی )  کراجکی، محمدابن .16

 .قم: داراعحدیث ،اعکافی ،ق(1429کلینى، محمدابن یعقوب ) .17

هنای درسنی براسناس نظرینه      های هویت ملی در برنامه شناسایی موعفه ،(1390نیا و دیگران ) عقمان .18

 .56-33، صن 10، سال 4شماره ،های آموزشی فصلنامه نوآوری ،بنیاد داده

رساعه  ،ی ایرانهای دوعت اسالمی برای سازمان ارائه مدل مدیریت دانش ایرانی ،(1397موفق، حسن ) .19

زاده خوراسگانی، دانشکده مندیریت، گنروه مندیریت فنناوری      رضا هاشم دکتری به راهنمایی غالم

 اطالعات، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.

مدیریت دانش رویکنردی   ،(1390فاتح، اصغر؛ سبحانی، محمدصادق و داریوش محمدی ) محمدی .20

 یش.انتشارات پو تهران، چاپ دوم: ،جامع

مجموعه مقاالت چهنارمین   ،مدیریت دانش در محیط کار پست مدرن ،(1390فاتح، اصغر ) محمدی .21

 اعمللی رازی، تهران. های بین کنفرانس ملی مدیریت دانش، ساعن همایش
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، 7، پیناپی 1شنماره   ،مدیریت دانش با اعهام از منابع اسالمی ،(1392منطقی، محسن و ظاهر اکبری ) .22

 .76-59، صن 3سال 

 ،هنای داننش محنور    خلق سازمان ،(1390پور ) اعه زارع فاتح، اصغر و فضل وریان، عباس؛ محمدیمن .23

 انتشارات سازمان مدیریت صنعتی. تهران:

 

24. Al_Athari A. and  Zairi M. (2001). "Building Benchmarking Competence 

Through Knowledge Management Capability_An Empirical Study At The 

Kuwaiti Contex".  Benchmarking: An  International Journal, Vol 8, No 1, Pp 

70-80. 

25. Al-Attas, Syed Muhammad Al-Naguib. (1980). "The Concept Of Education In 

Islam: A Framework For An Islamic Philosophy Of Education". 

Kualalumpur, Muslim Youth Movement Of Malaysia (Abim). 

26. Denzin, Norman K. And Lincoln, Yvonna S. (1994). "Introduction: Entering 

The Field Of Qualitative Research". Thousand Oaks, Ca:Sage. 

27. Holtshouse, D. (2010). "Knowledge Work 2020: Thinking Ahead About 

Knowledge Wprk". Journal Of On The Horizon. Vol 18, No 3, Pp 1-9. 

28. Liebowitz, J. , Megbolugbe, I, (2003). "A Set Of Frameworks To Aid The 

Project Manager In Conceptualizing And Implementing Knoledge 

Management Initiatives"  International Journal Of Project Management, Vol 

21, Pp 89-98. 

29. Muhammadulbakir, Hj. Yaakub. (2011). "Islamic Conceptualization Of 

Knowledge Management". American Journal Of Economics And Business 

Administration. Vol 3, No 2, Pp 363-369. 

30. Sharifuddin Syed_Ikhsan, S.O. And Fytton Rowland. (2004). "Knowledge 

Management In A Public Organization: A Study On The Relationship 
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