ارائة نظریة مدیریت دانش ایرانیاسالمی با راهبرد نظریهپردازی دادهبنیاد
دکتر حسن موفق ،1دکتر غالمرضا هاشمزاده خوراسگانی ،2دکتر اسفندیار دشمنزیاری

چکیده
هیچ مکتبی به اندازة اسالم برای دانش و آگاهی ارزش قائل نیست و هیچ دینی مانند دین اسالم انسانها
را از خطر جهل برحذر نداشته است .مدیریت دانش ،مفهوم تازهای نیست و بیشتر حاصل کار تمدنهای
قدیمی از جمله تمدن اسالم و ایران است .بسیاری از فیلسوفان علم بر اینن امنر تأکیند دارنند کنه هنر
جامعهای نیازمند به مجموعه دانشی است که متناسب با حافظة تاریخی ،فرهنگی و بهطور کلی ،سنازگار
با محیط زندگی آن جامعه باشد .در این میان کشورهای اسالمی بهویژه ایران بنا داشنتن فلسنفة زنندگی
خاص و فرهنگ متفاوت با دیگر کشورها ،به تئوریهای خاص خنود نیناز دارنند .بنا وجنود مطاععنات
فراوانی که در حوزة مدیریت دانش انجام گرفته است ،شمار بسیار کمی از تحقیقات به مندیریت داننش
با رویکرد ایرانیناسالمی پرداختهاند و تحقیق جامع و معتبری در این خصوص مشاهده نگردید .این امر
پژوهشگران را برآن داشت تا با بهکار بردن روش کیفی و راهبرد نظرینهپنردازی دادهبنیناد بنه مطاععنه و
بررسی در حوزة مورد اشاره بپردازند .هدف این پژوهش این است که ضمن مقایسة مدلهنای مختلن
مدیریت دانش و بررسی چرخة مدیریت دانش در ادبیات مدیریت و منابع اسالمی ،نظریة مدیریت دانش
ایرانیناسالمی را ارائه کند .در این پژوهش با هفده نفر از خبرگان مصاحبة اختصاصی صورت گرفت که
براساس تحلیل دادههای جمعآوری شده و پس از فرآیند کدگذاری سه مرحلهای متن مصاحبههنا 235
کد نهایی 80 ،مفهوم نهایی و  29مقوعه بهدست آمد و سپس نظریة مدیریت دانش ایرانیناسالمی مطنر
شد.
واژههایکلیدی :دانش ،مدل هنای مندیریت داننش ،فرآینند مندیریت داننش ،نظرینة مندیریت داننش
ایرانیناسالمی ،نظریهپردازی دادهبنیاد.
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 .1مقدمه و بیان مسئله
مدیریت دانش مفهوم تازهای نیست .در حقیقت مدیریت دانش بیشتر حاصل کنار تمندنهنای قندیمی
است تا نوآوریهای اخیر .مروری بر روند تکامل مدیریت دانش نشان میدهد که مندیریت داننش در
سراسر دورهها به شکلهای مختلفی حضور داشته ،از تصاویر حک شده در عو های رُسنی گرفتنه تنا
انواع سیستم های فنی که امروزه انسان با استفاده از آنها ،ایجاد فرهنگ دانشمندار و تحقنق یکپارچنه
چهار حلقه خلق ،سازماندهی ،تبادل و بهکار بسنتن داننش ،آن را مندیریت منیکنند .در دورة معاصنر
نظریهپنردازان بسنیاری در راسنتای تک امنل مندیریت داننش درگینر بودنند کنه از آن مینان منیتنوان
نظریهپردازان بزرگی همچون پیتر دراکر ،پاول استراوسمن و پیتر سنگه از آمریکا را نام بنرد .دراکنر و
استراوسمن بیشتر در زمینة اهمیت ارتقاء اطالعات و دانش ساده بهعنوان منابع سنازمانی ،و سننگه بنا
تمرکز بر سازمانهای یادگیرنده ،ابعاد فرهنگی مدیریت دانش را بهوجنود آوردهانند .تعنداد دیگنری از
دانشمندان وابسته به مجلة هاروارد حقایق دیگری از مندیریت داننش را آشنکار نمودنند .در حقیقنت
دانشمند معروف عئونارد بارتون توانست مورد کاوی قابل توجهی را از شرکت استیل چاپارل ارائه دهد.
همزمان با رشد ایدة دانش بهعنوان منبع استراتژیک در قرن  ،21دانش به مثابة یک مزیت رقنابتی مهنم
در سازمانهای پیشرو ،مورد توجه جدی قرار گرفت .از اینرو چندی است که بسنیاری از دانشنمندان
علم مدیریت ،تالشهایی برای نظاممند کردن استفاده از دانش در سازمان ،از راه ایجاد باب جدیدی در
مدیریت با عنوان مدیریت دانش را آغاز کردهاند .عصر دانایی یا دانش ،عنوان جدیدی است که به زمان
حاضر و آیندة نزدیک اطالق میشود .بهمنظور بهرة بهینه از سرمایة دانش در سازمانها رشتة تازهای از
مدیریت بهنام مدیریت دانش ،پدید آمده است تا ضمن بهبود بخشیدن به فرآیندهای دانش و بنا پیونند
میان استراتژی سازمان و استراتژی مدیریت دانش در تأمین دانش مناسب ،در زمان مناسب ،بنرای فنرد
مناسب به حفظ مزیت رقابتی سازمان کمک کند (موفق.)1397 ،
در زمینة مدیریت دانش اسالمی و از منظر اهل سنت ،آثاری وجود دارد که در آنها منابع منورد اسنتناد،
معدودی از آیات قرآن و یکی دو نقل از رسول اکرم (ص) آمده .مدیریت دانش از منظر اسنالم تنالش
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برای تحقق دانایی های کارکنان ،مدیران و ذینفعان درونی و بیرونی سازمان از طرینق فراینند سنکوت،
کسب ،نگهداری ،بهکارگیری و انتشار دانش است .در منابع اسالمی ،برای مدیریت دانش ،فرایندی بیان
شده است که می توان آن را از آیات و روایات بهدسنت آورد (منطقنی و اکبنری .)5 :1392 ،در مننابع
اسالمی آمده است :مردى خدمت رسول خدا آمد و گفت :یا رسول اهلل دانش چیست؟ فرمود :سنکوت
کردن .گفت :سپس چه؟ فرمود :گوش فرادادن .گفت :سپس چه؟ فرمود :حفظ کردن .گفت :سپس چه؟
فرمود :آن را بهکار بستن .گفت :سپس چه اى رسول خندا؟ فرمنود :انتشنار دادن آن (کلیننی1429 ،ق:
 .(48مضمون حدیث فوق بهصورت جدیتر ،در حد عزوم و وجوب ،در روایت دیگری از رسول اکرم
نقل شده است که حضرت فرمود :چهار چیز بر هر صاحب خرد و عقلى از امنت منن واجنب اسنت.
گفتند :اى پیامبر! آن چهار چیز چیست؟ گفت :گوش فرا دادن به دانش و بهیناد سنپردن آن و در مینان
مردمان نشر کردن ،و بهکار بستن (ابن شعبه حرانی1404 ،ق .)57 :همچنین از امام باقر (ع) نقنل شنده
است که در ایام فتح مکه ،پیامبر اسالم در محوطة کعبه ایستاده بود که هیأتی از نمایندگی قبیلة بکر بنن
وائل محضر رسول خدا آمدند و بنهحضنرت سنالم کردنند .رسنول خندا از آنهنا در منورد قُنس بنن
ساعده پرسید .آنها در پاسخ گفتند :مُرد .پیامبر خدا در حق او دعا فرمود و از صنفات و رفتنار نینک او
یاد نمود و فرمود :او برای مردم خطبه میخواند و میگفت :ای مردم گنرد آییند و چنون گنرد آمدیند،
خاموش شوید و چون خاموش شدید ،گوش دهید و چون شنیدید ،بیندیشنید و کامنل فنرا بگیریند و
چون فرا گرفتید ،بهخاطر بسپارید و چون بهخاطر سپردید ،درست نقل کنید و انتشار دهید (کراجکنی،
1410ق .)134 :در روایات بعضی از ائمه نیز ،فرایند پنجگانه همانند روایات پیشین ،که از رسول اکنرم
نقل شده ،آمده است« :و قال بعضهم :أَوَّلُ اعْعِلْمِ اعْإِنْصَاتُ ثُمَّ اعِاسْتِمَاعُ ثُمَّ اعْحِفْنظُ ثُنمَّ اعْعَمَنلُ ثُنمَّ نَشْنرُه»
(دیلمی1408 ،ق.)15 :
از نظر اسالم انسانها در هر حرکت و کاری نیاز به دانش و آگاهی دارند و تمنام اعتقنادات ،اخنالق و
اعمال انسانها باید مبنای علمی داشته باشد (توالیی .)1 :1390 ،جامعة فعلی ینک جامعنة داننشمندار
است .سه مشخصة این جامعه عبارتند از :بیمنرزی ،پوینایی و سنرعت .مشخصنات سنهگاننة منذکور
موجب رقابتی شدن بسیار زیاد جامعة دانشمدار میگردند (حناتمی و همکناران .)2 :1394 ،در عصنر
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کنونی بسیاری از فیلسوفان علم بر این امر تأکید دارند که هر جامعهای نیازمند به مجموعه دانشی است
که متناسب با حافظة تاریخی ،فرهنگی و بهطور کلی ،سازگار با محیط زندگی آن جامعه باشند .بنراین
اساس جهان شمول بودن بسیاری از تئوریها نه تنها در حوزة علماالجتماع و علنوم انسنانی ،بلکنه در
حوزة فیزیکی و مادی نیز زیر سوال رفته است .در این میان کشورهای اسالمی با داشتن فلسفة زندگی
خاص و فرهنگ متفاوت با دیگر کشورها ،به تئوریهای خاص خود نیناز دارنند .بنه همنین صنورت
جوامع اسالمی نیز در حوزة مدیریت جامعه بهطور اعم و مدیریت سازمانهنا بنهطنور اخنن نیازمنند
تئوری های بومی و اسالمی متناسب با مبانی علوم دینی هستند (دانناییفنرد و منومنی .)80 :1387 ،در
حوزة مدیریت دانش مدلهای مختلفی ارائه شده است وعی بسیاری از آنها بنا مبنانی علنوم اسنالمی و
فرهنگ ایران سنخیت چندانی ندارد و عدم کاربرد آنها در عمنل ،شنکاف مینان تئنوری و عمنل را در
اذهان متبادر کرده است .از سوی دیگر ،با توجه به این مسئله که نرخ شکست در پروژههنای مندیریت
دانش قابل توجه است (شاهبندرزاده و توکلی ،)13 :1393 ،از اینرو ارائة مدل مندیریت داننش بنومی
امری ضروری بهنظر میرسد ،تا احتمال شکست پروژه های مدیریت دانش کاهش یابند .بنا توجنه بنه
موارد ذکر شده باید گفت استقرار مدیریت دانش بدون داشنتن مندل بنومی امنری بیهنوده و ناکارآمند
خواهد بود .تا کنون تحقیقات مدونی بهمنظور ارائه و توسعة مدیریت داننش ایراننیناسنالمی صنورت
نپذیرفته و نوآوری این پژوهش مطر نمودن نظریة مدیریت داننش ایراننیناسنالمی اسنت .بننابراین،
هدف پژوهش حاضر این است که ضمن مقایسة مدلهای مختل

مندیریت داننش و بررسنی چرخنة

مدیریت دانش در ادبیات مدیریت و منابع اسالمی ،در نهایت نظریة مدیریت دانش را با رویکرد ایرانی
و اسالمی ارائه کند .مسئله و دغدغة اصلی نبود مدل مدیریت دانش متناسب بنا فرهننگ و ارزشهنای
ایرانیناسالمی است .بنابراین پژوهشگران در این تحقیق با اتکا به راهبرد نظریهپردازی دادهبنیاد به ارائة
نظریة مدیریت دانش ایرانیناسالمی پرداختهاند تا در این عرصة اعگویی کاربردی مطر نمایند.
 .2هدف و پرسش پژوهش
هدف اصلی :ارائة نظریة مدیریت دانش ایرانیاسالمی.
پرسش اصلی :چه مدل مدیریت دانشی بر مبنای آموزههای اسالمی و ایرانی مناسب است؟
سالنهم،شمارهپانزدهم،بهاروتابستان 1399

پردازیدادهبنیاد


باراهبردنظریه
نیاسالمی
ارائةنظریةمدیریتدانشایرا 

179

 .3پیشینة پژوهش
1

اععطاری و زیری ( )2001در یک مطاععة تطبیقی ،قابلیت دسترسی سیستمهنای مندیریت داننش را در
بخشهای دوعتی و عمومی کویت بررسی کردهاند .در این مطاععه مشخن گردید که بیشتر بخشهنای
دوعتی و عمومی باور دارند که سیستم های مدیریت دانش برای پیشرفت سازمانهایشان بسنیار مهنم و
ضروری است .همچنین مشخن شد که عمدهترین روش در سازمانهای کویت بنرای تسنهیم داننش
بین کارکنان ،استفاده از مجالت داخلی سازمانی است .عیوبیتز و چن ( )2003در پژوهشی کنه در بنارة
مدیریت دانش در بخش دوعتی انجام دادند ،به این نتیجه رسیدند کنه تسنهیم داننش در سنازمانهنای
دوعتی چاعشهایی دارد ،چون بیشتر آنها وابسته و بوروکراتیک هستند و تسهیم داننش در آنهنا سنخت
است .بسیاری از مردم به تسهیم دانش بیمیل هستند زیرا آنها دانش را در خود حفظ کنرده تنا توسنط
دانش که عامل قدرت شمرده میشود ،صناحب درجنه و مقنام گردنند .حسننزاده ( )1386در رسناعه
دکتری خود با هدف بررسی زیرساخت مدیریت دانش در جمهوری اسالمی ایران ،پژوهشنی را در 21
وزارتخانه و نیز سازمان مدیریت و برنامهریزی انجام داد .نتایج پژوهش نشان داد که بین وزارتخانههای
مختل

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

معنیداری وجود دارد .نتایج نشان داد که بهطور کلی وضعیت عوامنل زیرسناختی مندیریت داننش در
وزارتخانهها و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مناسب نیست .در زمینة مدیریت دانش اسنالمی و
از منظر اهل سنت آثاری هست که در آنها منابع مورد استناد ،معدودی از آیات قرآن و یکی دو نقنل از
رسول اکرم (ص) است .اخوان و خادماعحسینی ( )1392در مقاعهای با عنوان «تبیین مندیریت داننش از
2

دیدگاه اسالم» تحقیق کیفی با رویکرد پژوهش فرایند چرخهای تحلیل انجنام دادهانند .نتنایج کلنی از
مطاععات حاکی از همخوانی مدیریت دانش با مفاهیم و اصول اسالم است تا حدی که میتوان مفناهیم
و پایههای مدیریت دانش را با استناد به قرآن ،سنت و سیرة معصومین (ع) و سایر منابع دانش اسنالمی
بازشناسایی و تعری

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

قرار داد .این تحقیق نخستین بار به بررسی تطبیقی مدیریت دانش و مدیریت داننش اسنالمی بنر پاینة
1. Al-Athari And Zairi
2. The Cyclical Process Of Analysis
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احادیث و تبیین رابطة قرآن و علم بهویژه دانش روز از دیدگاه منابع شنیعی پرداختنه اسنت (اخنوان و
خادماعحسینی .)124 :1392 ،در شکل ( )1میتوان دیدگاه اسالمی را نسبت بنه مفناهیم و روابنط بنین
اقسام دانش تشریح کرد .این تقسیمبندی بهنوعی تقسیمبندی معرفت شناختی دانش اسنت .شنکل ()1
نشان دهندة تصور کلی نسبت به دانش و معرفت است .هر دانشی از دانشهنا پدیندآورننده و حناملی
دارد و گوناگونی دانش و معرفت به شکلهای ذیل ،محصول احوال و اسباب آنها است.

دانش قدسی (وحی)

دانش ضمنی
دانش اطالعاتی
جعفری
خداو(منبع دانش)

دانش صریح
جعفری
دانش
پدید آورنده و

و

سازیمرسومورایجدردانش(روابطبیندانشومعرفتدردیدگاهکلی)(محمدبکر )365:2011،

:مفهوم
شکل()1
همکارا
همکارا

بهتری از مفاهیم اسالمی دانش رسید.ن
در شکل ( )2میتوان به درک ن

خدا (منبع دانش)

دانش اعهامی

رشد دانش
دانش بشری

دانش اکتسابی

تحقیق در دانش

شکل(:)2دیدگاهفراگیرومفهومیاسالمبهدانشومعرفت(العطاس )55:1980،
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ترکزاده ( )1388در مقاعهای با عنوان «روش پژوهش فرایند چرخهای تحلیل ،روشی برای گنردآوری،
تحلیل و استنتاج از دادههای کیفی پر بعد در مسیر توسعة دانش مدیریت اسالمی» اعگوی کنارکردی از
توسعة دانش مدیریت اسالمی ارائه دادهاند ،که مدیریت دانش در مرکز چنرخ توسنعة داننش مندیریت
اسالمی قرار دارد و نقشهای تشخین ،جهتدهی ،هماهنگی و پیشبرد امور را ایفا میکند.

دانشمدیریتاسالمی(ترکزاده )106:1388

شکل(:)3الگویکارکردیتوسعة

مقاعة «مفهومسازی اسالمی مدیریت دانش» بهطور مستقیم و مقاعة «مفهوم آموزش در اسالم» غیرمستقیم
به موضوع پرداختهاند .مقاعة «مدیریت دانش و دعوت اسالمی و کارآفرینی» نیز منرتبط اسنت .در اینن
مقاالت این فرضها تأیید شده است:
 جامعة اسالمی جامعهای دانشبنیان است.
 بین مفاهیم مدیریت دانش و مفاهیم اسالمی ارتباط وجود دارد.
 میتوان براساس مدیریت دانش ،اعگویی برای مدیریت دانش اسالمی 1عرضه کرد.
تاکنون تحقیقات مدونی بهمنظور ارائه و توسعة مندیریت داننش ایراننیناسنالمی صنورت نپذیرفتنه و
نوآوری این پژوهش ارائة نظریة مدیریت دانش ایرانیناسالمی است.
 .4چارچوب نظری و روش پژوهش
در دهههای گذشته تأکید بر روششناسی کیفی ،جایگزین تفوق و برتری روششناسی کمی شده است.

1. Islamic Knowledge Management
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1

اگر به پیروی از دنزین و عیننکلن مباحنث مطنر شنده در روششناسنی کیفنی را بنه چهنار عرصنة
پارادایمها و رهیافتها ،استراتژیها ،روشهای جمعآوری و تحلیل دادهها و در نهایت روشهای ارائه
پژوهش تقسیم کنیم ،یکی از جذابترین این عرصنههنا ،اسنتراتژیهنای پژوهشنی اسنت .امنروزه در
روششناسی کیفی استراتژیهای گوناگون نظیر مطاععه موردی ،قنومنگناری ،پدیندار شناسنی و غینره
وجود دارد .یکی از مهمترین این استراتژیها کش

نظریه از دادهها است که نظریهپنردازی دادهبنیناد

2

نامیده میشود .امروزه این روششناسی یکی از پرطرفدارترین استراتژیهای پژوهش کیفی است و هر
روز نیز بر دامنة استفاده از آن افزوده میشود (داناییفرد و امامی .)71 ،1386 ،بنابراین نظرینه پنردازی
دادهبنیاد روشی است که براساس و پایة دادهها به توعید نظریه میپردازد .امروزه سه رهیافت مسنلط در
4

3

نظریهپردازی دادهبنیاد قابل تمیز است :رهیافت نظناممنند کنه بنا اثنر اسنتراوس و کنوربین شنناخته
5

6

7

میشود؛ رهیافت ظاهر شونده که مربوط به اثر گالسر است و رهیافت سناختگرایاننه کنه توسنط
8

چارمز حمایت میشود .در نظریهپردازی دادهبنیاد از نمونهگیری نظری استفاده میشود و تصمیم برای
انتخاب نمونه در جریان فرآیند پژوهش ،سازمان مییابد .در این روش ،نمونهگیری به شنیوهای کنه در
پژوهشهای کمی انجام میشود مطر نیست ،بهعبارت دیگر گسترة جمعیت اصلی و ویژگیهنای آن
از پیش مشخن و شناخته شده نیست .از سوی دیگر نقطة شروع در نظریهپردازی دادهبنیاد کار آسانی
نیست و این نکته اهمیت فراوان دارد ،زیرا گامهای آغازین پژوهشگر در رسیدن به نظریه را پایهرینزی
میکند .یکی از مفروضات زیربنایی نظریهپردازی دادهبنیاد این است که دادههای ناشنی از نظرینههنای
گذشته نباید جریان تحقیق و جمعآوری داده را جهت دهند .همچننین مرحلنة اول تحقینق بنر مبننای
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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نظریهپردازی داده بنیاد ،ماهیتی اکتشافی دارد (عقماننیا به نقل از گالسر .)39 ،1390 ،در اینن پنژوهش
فرآیند اجرای نظریهپردازی دادهبنیاد براساس معروفترین رهیافت موجود ،رهیافت نظاممند اسنتراوس
و کوربین ارائه میشود .و برای تجزینه و تحلینل دادههنای بنهدسنت آمنده از مصناحبههنا ،از تحلینل
1

نظریهپردازی دادهبنیاد استفاده شده است؛ نظریهپردازی دادهبنیاد یک نظریه نیست بلکه روششناسنی
برای کش

نظریههنای خوابینده در دادههنا اسنت .بننابراین نظرینههنا بنه آهسنتگی در ینک فرآینند
2

انتزاعیسازی تدریجی از دادهها پدیدار میشوند (ریچرتز .)2010 ،
برای انجام این پژوهش با هفده نفر از خبرگنان سراسنر اینران در سنالهنای  1396و  1397مصناحبة
3

اختصاصی صورت گرفت .راهبرد این پژوهش به عحاظ کیفی نظریهپردازی دادهبنیاد است که ریشه در
واقعیت داشته و توضیحات حوادث را همان گونهای شر میدهند کنه رخ داده اسنت (پینرانننژاد و
قلیپور .)23 ،1392 ،این روش از نظر پارادایمی و نظنری بنر اصنول پنارادایم تفسنیرگرایی اجتمناعی
استوار است و فرض میگیرد که انسانها عاملهای هدفمندی هستند که نقش فعاعی در تفسیر کنردن
و پاسخگویی بهمسئله ایفنا منیکننند (ارشندی و دیگنران .)55 :1394 ،در نظرینهپنردازی دادهبنیناد از
نمونهگیری نظری استفاده می شود و تصمیم برای انتخاب نمونه در جرینان فرآینند پنژوهش ،سنازمان
مییابد .یکی از مفروضات زیربنایی نظریهپردازی دادهبنیاد این است که دادههای ناشنی از نظرینههنای
گذشته نباید جریان پژوهش و جمعآوری داده را جهت دهد .همچنین مرحلة اول پنژوهش بنر مبننای
نظریهپردازی داده بنیاد ،ماهیتی اکتشافی دارد (عقماننیا بهنقنل از گالسنر .)39 :1390 ،در اینن راهبنرد،
گردآوری و تحلیل دادهها و نظریهای که در نهایت از دادهها استنتاج منیشنود ،در ارتبناط نزدینک بنا
یکدیگر قرار دارند .پژوهشگر بهجای این که مطاععه خود را با نظریة از پیش تصور شدهای آغناز کنند،
کار را با یک حوزة مطاععاتی خاص شروع کرده ،اجازه میدهد که نظرینه از دل دادههنا پدیندار شنود.
نظریه برگرفته از دادهها نسبت به نظریهای که حاصل جمع آمدن یک سلسله مفاهیم بر اساس تجربه یا
تأمالت صرف است ،با احتمال بیشتری میتواند نمایانگر واقعینت باشند و از آن جنا کنه نظرینههنای
1. Grounded Theory
2. Reichertz
3. Grounded Theory
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زمینهای از دادهها استنتاج میشوند ،میتوانند با ایجاد بصیرت و ادراک عمیقتر ،رهنمود مطمئنی بنرای
عمل باشند (استراوس و کوربین.)45 :1998 ،
در پژوهش کنونی از پایایی بازآزمون و روش توافق درونموضوعی دو کدگذار (ارزیاب) برای محاسبة
پایایی مصاحبههای انجام گرفته ،استفاده شده است و برای افزایش تأثیرپذیری دادههنای مصناحبه ،دو
روش کنترل اعضاء و بهره مندی از ناظران خارجی را مورد استفاده قرار داده است که از جمله روشها
و معیارهای اعتبارسنجی پژوهشهای کیفی هستند .در روش نخست طنی دورة پنژوهش ،یافتنههنا در
اختیار مشارکت کنندگان قرار گرفت و از جانب ایشان کنترل و ارزیابی شد .در روش دوم نینز مفناهیم
استخراج شده با دو نفر از استادان صاحبنظر و رویکرد انتقادی مورد ارزیابی قرار گرفت تنا اطمیننان
حاصل شود که موارد استخراج شده ،بهدرستی بیانگر نظریههای مطر شده مشارکتکنندگان است.
 .5یافتههای پژوهش
بهمنظورپاسخدادنبهپرسشاصلیپژوهش(چه مدل مدیریت دانشی بر مبنای آموزههای اسنالمی

و ایرانی مناسب است؟) تحلیل دادهها بالفاصله پس از جمعآوری دادهها شروع شد .در نظریهپنردازی
دادهبنیاد ،دو گرایش برای تحلیل دادهها وجود دارد؛ برخی از پژوهشنگران بنه تحلینل جنزءبنهجنزء

1

میپردازند؛ یعنی متون و دادهها را خطبهخط و کلمهبهکلمه مورد تحلیل قرار میدهند .برخی نیز بهدعیل
وقتگیر بودن این روش تنها نکات و مضامین کلیدی را کدگذاری میکننند( .داننایی فنرد ،)1384 ،در
این پژوهش از روش دوم استفاده شد .دادههای جمعآوری شده طی فرآیند مصاحبه بهروش کدگذاری
2

3

4

سه مرحلهای استراوس و کوربین (( )1998کدگذاری باز  ،کدگذاری محوری و کدگذاری انتخنابی )
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .در فرایند کدگذاری ،ابتدا نکات کلیدی متن مصاحبهها استخراج شد
سپس در سه مرحله کدبندی گردید و کدهایی اوعینه ،کندهای ثانوینه و کندهای نهنایی حاصنل شند.
براساس تحلیل دادهها و از ترکیب کدهای اسنتخراج شنده در مجمنوع  235کند نهنایی بندون تکنرار
استخراج شد که از ترکیب این تعداد  80مفهوم نهایی و  29مقوعه (طبقه) شکل گرفنت کنه در فرآینند
1. Micro-Analysis Coding
2. Open Coding
3. Axial Coding
4. Selection Cding
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کدگذاری انتخابی اعگوی نهایی را ایجاد کردند.
هدف نظریهپردازی دادهبنیاد توعید نظریه است ،نه توصی

صرف پدیده .برای تبدیل دادهها به نظرینه،

مفاهیم و مقوعههای توعید شده بهطور منظم بنه یکندیگر پیونند داده منیشنوند .در مرحلنة کدگنذاری
انتخابی ،با ایجاد ارتباط بین گروهها ،آنها را یکپارچه ساخته و نظریة مدیریت داننش ایراننیناسنالمی
طبق شکل ( )4مطر شد.
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شرایطعلی :

 آموزههای اسالمی
 آموزههای ایرانی
 فرهنگسازی

 مدیریت جهادی

 حمایت و پشتیبانی مدیران عاعی

 ضرورت بومیسازی مدیریت دانش

 فراهمسازی شرایط و اقتضائات مدیریت
دانش

 فضائل اخالقی جامعه ایران









بسترحاکم :

مقوله

جهانبینی ایرانیاسالمی
استراتژیهای مدیریت دانش
برتری رقابتی
آینده پژوهی
طر های راهبردی
بسترسازی فنآوری اطالعات و
ارتباطات
عوامل برونسازمانی

حح
محوری :
مدیریتدانش
ایرانیاسالمی








شرایط مداخلهگر:

سکوتکردن و نیازسنجی دانش
کسب ،خلق و حفظ دانش و
تجربه علمیکاربردی
بهکاربستن و کاربردیساختن
دانش
بذل و انتشار دانش و تجربه
آشکار و پنهان
بهروزرسانی و توسعه دانش

راهبردها(کنشهاو


تعامالت) :

 دانش کاوی

 ساختارسازی مدیریت دانش ایرانیاسالمی
 فرایندسازی مدیریت دانش ایرانیاسالمی

نتایج/پیامدها :

 شبکهسازی دانش
 تفکرسازی

 دانایی مبتنی بر معنویت
 شایستهساالری

 مرجعیت علمی


):نظریهمدیریتدانشایرانیاسالمی 

شکل(4
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مراحل اصلی مدیریت دانش بیشتر شامل کسب ،خلق ،کدگذاری ،تسهیم ،ارزیابی و کناربرد داننش در
سازمانها است .بدین منظور ،شش رویکرد عمده به چرخة مدیریت دانش توسط ویگ ( ،)1993مییر
و زاک ( ،)1996مک اعوری ( ،)1999بیوکنویتز و ویلینامز ( ،)2000بینرکین شناو و شنیهان ( )2002و
داعکر ( )2005مطر شده است .داعکر تالش خوبی برای مقایسه و تلفیق مدلهنای ارائنه شنده بنرای
چرخههای مدیریت دانش در شرکتها و سازمانها انجام داد و براساس مطاععه و مقایسه رویکردهنای
قبلی ،فرایند مدیریت دانش یکپارچه را شامل مراحل زیر مطر کرد:
خلق ،کسب و متنیسازی دانش ن تسهیم ،توزیع و دسترسی دانش ن درک ،کاربرد و بهروزآوری دانش.
مدیریت دانش ،بیشتر بر روی فعاعیتهای شناسایی ،کسب ،خلق ،ذخیرهکردن ،تسهیم و کاربرد داننش
1

بهوسیلة افراد و گروهها در سازمان تأکید دارد (سان  .)507 :2010 ،در این ارتباط ون مندیریت داننش
را مجموعهای از رویهها برای خلق ،اکتساب ،تسهیم و کاربرد داننش بنرای ارتقناء عملکنرد سنازمانی
تعری

2

میکند (ون  .)363 :2009 ،نحوة دریافت و جریان اطالعات ،سازماندهی اطالعنات و کناربرد

علمی دانش در فعاعیتهای روزانه سازمانها و تربیت و آموزش کارکنان دانشی از جمله ضرورتهایی
است که زمینه را برای توعید دانش ،ذخیره دانش و کاربرد داننش (مندیریت داننش) فنراهم منیسنازد
(یوگوئل .)55 :2003 ،حرکت سازمانهای پیشرو و پویا بهسوی سازمانهای یادگیرنده ،بنه تثبینت هنر
چه بیشتر جایگاه مدیریت دانش در استراتژی توسعه و رشد سازمانهای پیشرو منجر میشود (ردگاه و
فقیهی .)15 :1393 ،نظرات و دیدگاههای متنوعی در حوزة مدیریت دانش وجود دارد .انتخاب ابزارهنا
و مدلهای مناسب جهت پیادهسازی مدیریت دانش یکی از مالحظنات مندیریتی در اسنتفاده هنر چنه
سودمندتر از دانشهای آشکار و نهان در سازمانهنا اسنت (رضناییکالنتنری و صناعحی.)13 :1394 ،
براساس دیدگاه پیتر دراکر کارکنان دانشی و کاردانشی بهعنوان عوامل حیاتی در اقتصناد داننشمحنور
تلقی میشوند (محمدی فاتح .)5 :1390 ،بههمین دعیل اساسیتنرین مشخصنه سنازمانهنای هوشنمند
قرن 21را دانش و اطالعات قلمداد کرده اند (محمدی فاتح و همکناران .)1 :1390 ،سنازمانهنایی کنه
می دانند دانش و اطالعات را چگونه باید مدیریت کنند ،رهبران صنعت خود خواهند بنود (منورینان و
1. Sun
2. Wen
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همکاران .)25 :1390 ،با مطر شدن عنصر دانش و دانایی بهعنوان اصلیترین منبع و سرمایة سازمانها
و اهمیت یافتن کارکنان دانشی ،دریچهای نو در اداره امور و مدیریت سنازمانهنا گشنوده شنده اسنت
1

(هوعت هوس  .)5 :2010 ،براین اساس دستاندرکارانی که از نظر فیزیکنی قنویترنند ،منورد توجنه
نیستند و این کارگزاران دانشیاند که با استفاده از دانش و داننایی ،توعیدکننندة اصنلی ثنروت و ارزش
2

افزده محسوب میشوند (شری اعدین و روعند .)105 :2004 ،
با توجه به مواردی که مطر شد ،چرخة مدیریت داننش اغلنب بنه مراحنل  3تنا  8فراینندی تقسنیم
میشود .در این تحقیق پس از مصاحبه با خبرگان و صاحبنظران ،با ادغنام و تعندیل فراینندهایی کنه
بهدست محققان مختل

ارائه شده بود و تحلیل دادههای جمعآوری شنده ،چرخنة فرآینندی مندیریت

دانش به پنج بعد مختل

تقسیم گردید:

.1سکوتکردن و نیازسنجی دانش .2 ،کسب ،خلق و حفظ دانش .3 ،بهکاربسنتن و کناربردی سناختن
دانش .4 ،بذل و انتشار دانش .5 ،بهروزرسانی و توسعة دانش.
 .5بحث و نتیجهگیری
با وجود مطاععات فراوانی که در حوزة مدیریت دانش انجام گرفته است ،شمار بسیار کمی از تحقیقات
به مدیریت دانش با رویکرد ایرانیناسالمی پرداختهاند و تحقینق جنامع و معتبنری در اینن خصنوص
مشاهده نگردید .این امر پژوهشگران را برآن داشت تا با استفاده از روش کیفی و راهبرد نظریهپنردازی
دادهبنیاد به مطاععه و بررسی در حوزة مورد اشاره بپردازند .هدف پژوهش حاضر اینن بنود کنه ضنمن
مقایسه مدلهای مختل

مدیریت دانش و بررسی چرخة مدیریت دانش در ادبینات مندیریت و مننابع

اسالمی ،نظریة مدیریت دانش ایرانیناسالمی را ارائه کند .بنهمنظنور رسنیدن بنه اینن هندف ،تحلینل
دادههای مصاحبه بیدرنگ پس از جمعآوری دادهها شروع شد و نظریة مدیریت دانش ایرانیناسالمی
برابر شکل ( )4مطر شد .همچنین چرخة فرآیندی مدیریت دانش بنه پننج بعند .1 :سنکوتکنردن و
نیازسنجی دانش .2 ،کسب ،خلق و حفظ دانش .3 ،بهکاربستن و کناربردی سناختن داننش .4 ،بنذل و

1. Holthouse
2. Sharifuddin, Ikhsan And Rowland
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انتشار دانش و  .5بهروز رسانی و توسعة دانش تقسیم گردید.طبق نظریة ارائنه شنده ،مندیریت داننش
ایرانیناسالمی تالشی برای تحقق عملکرد مدیریت دانش از طریق فرایند سنکوتکنردن و نیازسننجی
دانش ،کسب ،خلق و حفظ دانش ،بنه کاربسنتن و کناربردی سناختن داننش ،بنذل و انتشنار داننش و
بروزرسانی و توسعه دانش برگرفته از آموزه های اسالمی و ایرانی جهت نیل به اهنداف متناثر از نظنام
ارزشی اسالم است (موفق .)1397 ،هدف نهایی از مدیریت دانش ایرانیناسالمی ،ایجاد جامعة دانشنی
اسالمی و اجرای ارزشها و معانی اسالم در زندگی واقعی است تا مبادعة دانش بین نسنلهنا اسنتمرار
یابد و پس از آن توعید دانش معاصر براساس مقتضیات زمان و بر مبنای پایهها و مبانی اصول اسنالمی
صورت گیرد و از طریق مدیریت مستمر دانش اسالمی اجرا و بهرهوری آن همیشگی شود.
در رویکرد اسالمی ،هدف مشترک همگان در نهایت رسیدن به رضایت و قنرب خندا اسنت .رویکنرد
اسالمی انگیزة درونی ایجاد میکند که نقش کاتاعیزور دارد ،اجزاء مختل

را به یکدیگر پیوند میزند و

همگان را در جهتگیری اعهی با هم متحد میکند که در مجموعهای واحد با هم تالش میکننند تنا در
آن سازمانی که هستند با نشر دانش و توانمندسازی یکدیگر بتوانند وظای

خود را بنه بهتنرین شنکل

انجام دهند .ما از صبغة تمدن ایرانی و صبغة فرهنگ اسالمی منیتنوانیم بنرای بهبنود مندیریت داننش
استفاده کنیم .ما ایرانیها سابقة درخشان و طوالنی در بحث دانش ،علمآمنوزی ،علنمانندوزی در دنینا
داریم .مصداق آن کتابخانههای مجهزی بوده که در دوران بسیار قدیم داشتیم ،در دین اسالم و فرهننگ
ایران ،بر مقوعة دانش ،انتقال دانش و انتقال تجربه تأکید فراوانی میشود .بنابراین ظرفیتهنای تمندنی،
تاریخی و فرهنگی الزم را برای نهادینهسازی مدیریت دانش داریم .ارزشهای دینی ما مبتنی بر کسنب
دانش و نگهداری دانش است .در فرآیند مندیریت داننش بسنیاری از مصنداقهای تناریخی ،تمندنی و
همچنین آیات و روایات متعددی میتوانیم بیاوریم که مؤید این مطاعب باشند .از ایننرو بنر مندیریت
دانش ایرانیناسالمی تأکید میشود و شواهد بسیار زیادی میتوانیم بنرای تأییند اینن موضنوع معرفنی
کنیم .همچنین در مدیریت دانش ایرانیناسالمی بیگمان الزم است که مدعی با رویکرد ایرانیناسنالمی
مطر شود ،چون مدلهایی که از کشورهای غربی بهصورت تئوریک وارد کشنور منا شنده اسنت بنا
ساختار فرهنگی ،با دین اسالم و با پارادایم فکری جامعه ما همخوانی ندارد .بنابراین در اینن پنژوهش
مدیریت دانش با رویکرد ایرانیناسالمی متناسب با فرهنگ ایران و دین اسالم ،مطر شد.
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