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Abstract
By examining the religious books of Muslims, it can be acknowledged that no
religion as much as Islam does not value thinking and knowledge. However, in the
present era, knowledge has been introduced as a key asset in development and
competitiveness, and knowledge management has been introduced as a new and
necessary solution to increase productivity. But this seemingly new managerial
concept was introduced 1400 years ago in the Qur'an and other religious books and
has been explicitly mentioned by the Holy Prophet and the Imams. The knowledge
management literature review arises from "business experiences and studies" and
despite the many explicit and implicit references to knowledge and wisdom in
Muslim religious texts; these texts have not been analyzed in terms of identifying
structures related to knowledge management. Therefore, in this study, to develop the
"knowledge management framework derived from Islamic texts"; the qualitative
content analysis of the "wisdom of Imam Ali in Nahj al-Balaghah has been used.
The identified main components are classified into six general categories: "causal
conditions", "knowledge phenomenon from the perspective of Islam", "contextual
conditions", "interfering factors ", "strategies and best practices "and" Individual and
social consequences resulting from the implementation of knowledge management
"from an Islamic perspective. In the next stage, by calculating the correlation
coefficient of components and sub-components, a "conceptual framework of Islamic
knowledge management" has been developed.

Keywords: Islamic Knowledge Management, Nahj Al-Balaghah, Qualitative
Content Analysis.
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چكيده
با بررسی کتب دینی به جرأت میتوان اذعان نمود که دین اسالم برای تفکر ،دانش ،معرفت
بسیار یادی قائل اس  .این در حالی اس
مییری

رقاب پذیری مطرح شیه اس

گاتا ی ار

که در عصرحاضتر ،دانتش بتهعنتوان سترمایهای کلیتیی در توستعه
افزایش بهره ری معرفی

دانش بهعنوان را کاری نوین ضر ری جه

شیه اس  .اما این مفهوم بهظا ر جییی مییریتی 1400 ،سال پیش در قرگن سایر کتب دینی مطرحشیه توست
نبیاکرم ائمه اطهار به صراح
«مییری

مورد اشاره قرار ارفتته است  .بتا انتیج جستتدو در ادبیتات پتح ش حتو هی

دانش» ر شن می شود؛ این مفهوم برخاسته ا «تدارب مطالعات کسب کار» بوده مملتو ا مفتا ی ،

میل ا ،را کار ا ،ر

ای متنوع با یف پیادهسا ی اثربخش متییری

اشارات تصریحی تلویحی به دانش حکم
سا ه ای مرتب با مییری
مییری

در متون دینتی مستلمانان ،تتاکنون ایتن متتون ا مناتر شناستایی

دانش مورد تحلیل قرار نگرفته اس  .لذا در این پح ش با یف «شناسایی مؤلفه تای

دانش» توسعه «چارچوب مییری

متقیان در نهجالبالغه با ر

توصیه شیه جه

دانش ا دییااه استالم»« ،شترای

مینتهای

دانش اسالمی»« ،را برد ا بته ر

تای

دانش اسالمی» «پیامی ای فتردی اجتمتاعی منتتج ا پیتادهستا ی متییری

دانتش

اسالمی» .در مرحلهی بعی ،با استفاده ا محاسبهی ضریب مبستگی مؤلفه ا
مییری

تای اهربتار متو ی

ناریه داده بنیاد استفاده شیه اس  .مؤلفه ای اصلی شناساییشیه منتج ا این فرگینتی

دانش اسالمی»« ،عوامل میاخلهار فرگینی مییری
مییری

1

دانش منتج ا متون اسالمی » ا تحلیل حکم

به شش دستهی کلی طبقهبنیی شیهانی« :شرای علّی»« ،پیییه مییری
تسهیلکننیه مییری

دانتش متیباشتی .امتا بتا جتود ک ترت

یرمؤلفته تا «چتارچوب مفهتومی

دانش اسالمی» توسعه یافته اس .

كليدواژهها :مییری

دانش اسالمی؛ نهجالبالغه؛ تحلیل محتوای کیفی؛ امام علی (علیهالسالم)؛ مدیریت دانش.
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مقدمه
انسان خردمند کنونی در جریان تحوالت عرصه اقتصاد ،اجتماا و سیاسات داناش را اهعناوان
سرمایهای کلیدی جهت پویایی و رقا تپذیری مطرحنماوده و در نتیهاه مادیریت داناش اهعناوان
یکی از ضروریات مدیریت نوین ،شناخته شدهاست (افرازه .)1386 ،اصطالح «مادیریت داناش» اه
مهموعهای از فعالیت های سیستماتیک در جهت هدایت منا ع دانش و ایهاد ارزش اساتراتییک در
تمام فرآیندهای تهاری ساازمان ،االاالم مای شاود .راسااا ایان ایاده ،سایاری از محبباان ارای
شناسایی و مدلسازی این فعالیتها تالش کردهاند (کاسیاتوری .)2008 ،1در تبیین مفهوم مادیریت
دانش ،رخای آن را الرايای هوشامندانه فرآینادها ،ا ا ار و سااختار اا هاد ،افا ایش ،نوساازی،
اشتراك یا هبود استفاده از دانش معرفی نمودهاند ه نحوی که عناصر ساختاری ،انسانی و اجتماعی
را در رماایگیاارد (نوناکااا و تاااگو ی .)1995 ،2در جااایی دیگاار ایاان مفهااوم ااهعنااوان فرآیناادی
کمک کننده ه سازمان جهت مدیریت يافظه سازمانی ا هد ،یادگیری سازمانی پویا معرفی شاده
است (ل ر و روکس ) 2004 ،3و گاهی نی ا تأکید ار نباش آن در ساطال کاالن ،مادیریت داناش
الیف وسیعی از فعالیتها معرفی شده است که هدنبال مدیریت ،مبادله ،خلق یا ارتبای سرمایههاای
فکری در سطال کالن هکار میروند (کمهاوی.)2010 ،4
اما آیا این مفهوم ا نین ا عادی از منظار پدیدارشناسای یاک موضاو جدیاد اساتف و صارفا
قا لاستخراج و ارجا در متاون علمای و تهاار کسا وکاار مای اشادف اا ررسای کتا

دینای

مسلمانان ،قرآن ،نهجالبالغه ،تحف العبول ،غررالحکم و دررالکلم ،حاراالنوار و  ...میتوان ه ایان
نکته اذعان کرد که دین مبین اسالم رای دانش ،معرفت و آگاهی ارزش سیار واالیی قائل اسات و
دانش را اساا همه ارزشهاا و جهال را ریشاه هماه مفاساد فاردی و اجتمااعی و انساان را در هار
يرکتی نیازمند شناخت میداند و از او میخواهد که عباید ،اخالم و اعمالش مبنای شناختی داشته
و مبتنی ر علم و دانش اشد.
خداوند متعال در سوره سباء و فااالر« صایرتیاا ی مبتنای ار اکتساا داناش» را ماورد تأکیاد
قرارداده و در سوره شوری« ،فرآیند ارزیا ی دانش» را عنوان و دانش فاقاد ارزش را مایاه گمراهای
1. Cacciatori
2. Nonaka & Takeuchi
3. Leseure & Brookes
4. Kamhawi
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انسان رشمرده اند .در تمامی این آیات اهمیت دانش ،اثرگذاری آن در زندگی فردی و اجتمااعی،
مؤلفههای مرتبط ا پیادهسازی و کار رد دانش مورد توجه قرار گرفتهاند.
پیامبر اکرم صلیاهلل علیه و آله ضمن یان اهمیت دانش ،میفرمایناد «داناش ،اسااا هماه ارزشهاا و
جهل (نادانی و ناآگاهی) ،ریشه همه انحرافات و مفاسد فردی و اجتماعی است» (مهلسای.)1386 ،
از نظر اسالم انسان ها در هر يرکت و کاری نیاز ه دانش و آگاهی دارند و تمام اعتبادات ،اخاالم
و اعمال انسانها اید مبنای علمی داشته اشد .موالی متبیان علیهالسالم در يکمتهای گهر ار خود در
نهج البالغه ه کرّات ه توصیف مشخصات دانش و اهمیت آنها (يکمت هاای  109 ،89 ،30 ،4و
 )...وییگیهای افراد خردمند (يکمت های  139 ،109 ،105 ،87و  ،)280توصیه « اه روشهاایی»
جهت اکتسا  ،تسهیم ،ارزیا ی و کاار رد داناش (يکماتهاای  244 ،199 ،173 ،89 ،30و )216؛
پرداختهاند و هنظر پیوهشگر تحلیل محتوای این يکمتهاا در تکمیال شاناختشناسای 1مفهاوم
مدیریت دانش راهگشا خواهد ود.
لذا ،این پیوهش میکوشد ا تحلیل محتوای کیفی يکمتهای موالی متبیان ا رویکرد استبرا
و قیاا ه شناسایی مؤلفه های اصلی مدیریت دانش از منظر دین مبین اسالم پردازد .در این فرآیند،
پس از کدگذاری محوری و انتخا ی يکمتها ،سازههاا و مؤلفاههاای اصال ایان ياوزه شناساایی
وسپس ا محاسبه ضری

همبستگی فیما ین سازههاا ،مؤلفاههاا و زیرمؤلفاههاای کدگاذاریشاده،

ارتباط محتوایی ین مؤلفههای اصلی و زیرمؤلفهها شناسایی و اار و مادیریت داناش اساالمی
توسعه یافته است.
خالصهی موارد مطرح شده در این مباله عبارت است از در خش  ،2اد یات پیوهش مادیریت
دانش در متون اسالمی موردتوجه قرار گرفته است .خش  ،3توصیفکنندهی روش پیوهش است.
در خش  ،4سازهها و مؤلفههای اصلی مدیریت دانش اسالمی تعیین ،زیرمؤلفههای آنها مشخص و
در نهایت ،ار و مدیریت دانش اسالمی توسعه یافته است .در خاش  ،5خالصاهای از نتاایج و
پیشنهاداتی جهت مطالعات آتی مطرح میگردد.

مبانی نظری و پيشينه پژوهش
دانش و اهمیت آن در کت

دینی مسلمانان سیار موردتوجه قرارگرفته است.
1. Epistemology
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میفرمایند «دانش ،اساا همه ارزشها و جهل (ناادانی و ناآگااهی)،

ریشه همه انحرافات و مفاسد فاردی و اجتمااعی اسات» (محمادی ریشاهری .)26 1377 ،از نظار
اسالم انسان ها در هر يرکت و کاری نیاز ه داناش و آگااهی دارناد و تماام اعتباادات ،اخاالم و
اعمال انسانها اید مبنای علمی داشته اشد.
اهمیت دانش و کار رد آن در یانات امام علی

علیهالسالم

تا يدی است که در فرماایشهاای خاود

نیمی از پایه های دنیا و دین را راساا آن قرار دادهاند هنحوی کاه در يکمات  364نهاجالبالغاه،
دانایی که دانش خود را ه کار ندد و نادانی که ه دنبال دانش است را هعنوان ارکان اصلی دنیاا و
دین نام ردهاند و فرمودهاند در صورتی که هر کدام از این پایه ها د ار لغ ش شوند و داناا ،داناش
خود را نا ی انگارد نادان هم از آموختن سر از زند ،دنیا در معرض زوال و فنا قرار میگیرد (ساید
رضی و دشتی.)1389 ،
روایات متعددی وجود دارد که انسان ها را ه تبادل داناش اا یکادیگر و آماوزش دادن داناش
خود ه دیگران (تسهیم دانش) سافارش نماوده اسات .در هماین زمیناه يهاتاالساالم و المسالمین
محمدی ریشهری خشی از جلد هشتم کتاا میا ان الحکماه خاود را اه گاردآوری ايادیا

اا

موضو «انفام کردن علم» اختصاص داده است .هعنوان نمونه امام يسنعلیهالسالم میفرمایند «دانش
خود را ه دیگران یاموز و از دیگران دانش آنها را یاد گیر ،زیرا اا ایانکاار هام داناش خاود را
محکم اساتوار کاردهای (پارورش دادهای) و هام آن اه را نمایدانساتهای آموختاهای( ».محمادی
ریشهری.)1377 ،
اهمیت اکتسا دانش از دیدگاه اسالم تا يادی اسات کاه در سایره علاوی شایوه آماوختن آن
صلّیاهلل علیه و آله

يضرت از پیامبر

اینگونه مطرح شده است که «هرگاه از پیامبر خدا صلىاهلل علیه و آله سؤال

مىکردم ،خواستهام را پاسخ مىداد و اگر من سکوت مىکردم او خود پیشگام ماىشاد و از داناش
خود هرهمندم مىساخت ( .المصنف  368 6ح  »32061ه نبل از لطیفی.)1379 ،
نااا راین توجااه ااه اهمیاات دانااش ،اکتسااا  ،کااار رد و تسااهیم آن در کت ا

دیناای مساالمانان

قا لاغماض نیست و میتوان مطالعات مذکور را دو دسته کلی دسته ندی نمود .دسته اول؛ ه ارائه
یک گونه شناسی از دانش و انوا آن در متون دینی پرداختهاناد؛ و دستته دوم ار تبیاین مادیریت
دانش از دیدگاه اسالم تمرک نمودهاند .ا این وجود پیوهش های اندکی ه تبیاین مادیریت داناش
اسالمی ا هد ،تبیین مفهوم ،تعیین فرآیند پیادهسازی و معرفی « هروش» های این ياوزه مبتنای ار
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متون دینی پرداختهاند.
پیوهش توالیی و رضاییان ( )2010در زمره دسته اول می اشاند .در ایان پایوهش واده داناش و
معرفت در منا ع اسالمی ه دو دسته کلی تبسیم ندی شدهاند یکی يبیبت و اصل دانش ،و دیگری
ظاهر و فر آن .در این پیوهش ،دانش دارای «يبیبت و جوهر» و«ظاهر و پوسته» است .آنجا کاه
خداوند متعال در سوره سبأ میفرماید «آناان کاه داناش یافتاهاناد ،مایدانناد کاه آن اه از جانا
پروردگارت ر تو نازلشده ،يق است »1و یا در سوره فاالر که میفرمایناد «از میاان نادگان خادا،
تنها دانایان و دانشمندان از او یم دارند»2؛ سخن از يبیبت و جوهر داناش است (توالیی و رضااییان،
 .)2010آنجا که خداوند متعال میفرماید «خداوند او را دانسته و ا آگاهی گمراه گردانیاد »3و یاا
در جای دیگر ،عدم توجه ه اصل دانش را مایه گمراهی انسان رشمرده و میفرمایند «فبط پس از
4

آنکه دانش رایشان ياصل آمد ،راه تفرقه پیمودند » .در تمامی این یاناات ساخن از ظااهر و پوساته

داناش است (محمدی ریشهری .)7 1377 ،در همین راستا روایات متعددی نی وجود دارد که علم
و دانش را ه دو دسته يبیبی و غیريبیبی تبسیم میکند .پیاامبر اکارم صالّیاهلل علیاه و آلاه مایفرمایناد
« دانش و علم ر دو نو است دانش و علمی که در قل

انسان است؛ این نو دانش ،علم ساودمند

است .نو دوم علمی است که ر ز ان جاری اسات ،ایان ناو علام يهات خداوناد ار نادگانش
است( »5پاینده .)528 1382 ،همچنین امام علی علیهالسالم میفرمایناد «داناش دو گوناه اسات داناش
سرشته در البیعت و دانش شنیده (ظاهری) ،و تا داناش سرشاته در البیعات نباشاد ،داناش شانیده و
ظاهری سودی ندارد( ».6تمیمیآمدی .)65 1368 ،امام صادم علیهالسالم نی مایفرمایناد «علام سایار
خواندن و آموختن نیست ،علم نوری است که خدا در دل کسای کاه خواهاد راه را اه او نمایاد؛
میاندازد( ».7کلینی و مصطفوی.)44 1390 ،
راساا این دسته از پیوهش ها ،يبیبت داناش ناوری اسات کاه در پرتاو آن انساان ،جهاان را
 1وَ یَرَى الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِی أُن ِلَ إِلَیْکَ مِن رَّ ِّکَ هُوَ الْحَقَّ ؛ سوره سبا آیه 6
 2إِنَّمَا یَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء؛ سوره فاالر آیه 28
 3وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ؛ سوره الهائیه آیه 23
 4وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن َعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ؛ سوره شوری آیه 11
 5العلم علمان علم فی البل

فذلک العم النّافع ،و علم علی اللّسان فذلک يهّهاهلل ع و جل علی عباده؛ تحفالعبول

 6العلم علمان مطبو و مسمو  ،و ال ینفع المسمو اذا لم یکن المطبوعک؛ نهجالبالغه يکمت 65
 7لیس العلم کثرة التّعلّم ،انّما هو نور یبع فی قل من یریداهلل أن یهدیه؛ اصول کافی ص 44
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آنگونه که هست می یند و جایگاه خود را درهستی مییا د .نور داناش مراتبای دارد کاه ااالترین
آن ،نه تنها انسان را ا راه تکامل خود آشنا میکند ،لکه او را در این مسایر يرکات مایدهاد و اه
مبصد اعالی انسانیت میرساند و وقتی دانش ،جوهر و خاصیت خود را از دست داد ،نهتنها ا جهل
مساوی میشود ،لکه از جهل زیان ارتر میگردد ،زیرا يرکت انسان را هسوی انحطاط و سابوط،
تسریع می خشد .دانش ،وقتی جوهر و جهت يبیبی خود را از دست داد ،درسات مانناد راهنماایی
است که هجای آنکه انسان را در مسیر قرار دهد ،او را هسوی اه سوم میدهاد .ایانجاسات کاه
دانش هر ه یشتر پیشرفت کند؛ رای جامعه انسانی خطرناكتر خواهد ود .از همینرو هنگامیکه
دانش ،جوهر و خاصیت نداشته اشد ،ا جهل ،یکی است (توالیی و رضاییان .)2010 ،در کلیه ایان
روایات اهمیت «دانش دارای ارزش اف وده» در زندگی فردی و اجتماعی انسان ،ماورد توجاه قارار
گرفته است و گمراهی موضو ،منتج از «دانش فاقد ارزش» ه کرّات مورد توجه قرار گرفته است.
از مطالعات دسته دوم می توان ه پیوهش اخوان و خادمالحسینی ( )1392اشاره نماود کاه اه تبیاین
مدیریت دانش از دیدگاه اسالم پرداخته اند؛ نبطه تمرک این پیوهش ،ررسی تناظر مفااهیم جااری
مدیریت دانش ا محتوای دینی و هنحوی تایید اعتبار مفاهیم جاری مادیریت داناش اسات (پیماان
اخوان و خادمالحسینی .)1392 ،در پیوهش دیگر منطبی و اکباری ( )1392نیا اه تبیاین مادیریت
دانش ا الهام از منا ع اسالمی پرداخته اند .در ایان پایوهش اا اتّکاا ار روش توصایفی ،اه ررسای
فرآیند سکوت ،کس  ،نگهداری ،هکارگیری و انتشار دانش ا الهام از منا ع اسالمی پرداخته است
(منطبی و اکباری .)1392 ،در پایوهش دیگاری در کشاور ماراکش تااثیر ارزشهاای اساالمی ار
مدیریت در این کشور ماورد ررسای قارار گرفتاه اسات و از گاونگی نهادیناه شادن ارزشهاای
اسالمی در هنهارهای اجتماعی آن کشور و اثرگذاری آن در یادگیری سازمانی و اجتماعی ساخن
ه میان آمده است (گیلیان و فنویک.)2015 ،1
اد یات اندك يوزه مدیریت دانش اسالمی و تمرک محدود هر پیوهش نشان از مههور ماندن
این مبح

در مطالعات موجود دارد .عاالوه ار انادك اودن مطالعاات ،ساه نکتاهی ذیال در ایان

خصوص يائ اهمیت است

1. Gillian & Fenwick
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مطالعات ه ارائه یک دیدگاه هستیشناسانه 1نسبت ه دانش ،انوا آن و اهمیات

 .1اغل

2

کار رد دانش پرداختهاند و کمتر ه شناختشناسی این مفهوم و ررسی « ه روشها»ی
توصیه شده (توسط رگان دین) جهت پیاده سازی مدیریت دانش سوم یافته اند.
 .2معدود پیوهشهایی نی ا تمرک ر مفاهیم ،مدلها و فرآیندهای جاری مدیریت دانش
( رخاسته از علوم جدید) ه دنبال ومیسازی آنها در ستر کت

دینی وده؛ و اهالاور

مستبیم اقدام ه استخراج و یا ه عبارت هتر اکتشا ،مفاهیم این يوزه از دل محتاوای
کت

اسالمی ننموده اند.

 .3در اغل

پیوهشهای مذکور سعی ر این وده است که از همه منا ع دینی استفاده شود

و الطبع ررسی جامع و کامل این گونه منا ع آن هم هصورت هامزماان ساب

مغفاول

ماندن خشی از محتوای آنها ،خواهد شد.
لذا این پیوهش میکوشد ا تحلیل محتوای کیفی يکمتهای گهر ار موالی متبیاان از کتاا
رفیعالدرجه نهج البالغه ا رویکرد استبرا و قیاا ه شناسایی مؤلفاه هاای اصالی مادیریت داناش از
منظر دین مبین اسالم و از دیدگاه آن رگوار پردازد.

روش پژوهش
در این پیوهش از یکی از روشهای تحلیل محتوای کیفی ا نام نظریه داده نیااد اساتفاده شاده
است .روش تحلیل محتوا یکی از روش های تحبیق است که از گذشتهای نسبتا دور ماورد اساتفاده
قرار گرفته و امروزه در علوم اجتماعی و خاارج از آن کاار رد فراوانای یافتاه اسات .ایان روش در
ساده ترین شکل ،ه یرون کشایدن مفااهیم ماورد نیااز پایوهش از ماتن ماورد مطالعاه مایپاردازد؛
مفاهیمیکه در قال

مبوالتی منظم ،سامان مییا ند (کریپندور .)1980 ،3،ا توجه ه وییگیهاای

این روش تحبیق ،در این پیوهش از روش تحلیل محتوای کیفی ا هرهگیری از دو رویکرد قیااا
و استبرا استفاده میشود (الو و کاینگاا .)2007 ،4تبسیم ندیهای مختلفی از مرايل روش تحلیال
محتوای کیفی ارائه شده است و در این مطالعه از روش ساهمريلاهای آماادهساازی ،ساازماندهی و
1. Ontological
2. Epistemology
3. Krippendorff
4. Elo & Kyngas
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گ ارش استفاده شده است .در این مدل سهمريلهای رای تحلیل محتوای کیفی در دو مسیر اساتبرا
و قیاا ،گام های متفاوتی توصیه شده است کاه ساته اه هاد ،،ناو و میا ان اد یاات موجاود در
يوزهی مورد ح  ،میتوان از گامهای مر والاه اساتفاده نماود .مريلاهی آماادهساازی در هار دو
رویکرد (استبرایی و قیاسی) مشترك است و ه انتخا موضو تحبیق و انتخا وايد تحلیال ااز
میگردد (تبری ی.)1393 ،
مريلهی سازماندهی االالعات که ا هد ،کدگذاری مفاهیم مورد توجه قرار میگیرد ،ا توجه
ه منطق استبرا ،قیاا و یا ترکیبی از این دو منطق دنبال می شود .لذا ،در این پیوهش ا تدا راسااا
اد یات موجود مبولههای اولیه (ماتریس ساخت نایافته) ایهادشده (رویکرد قیاا) و ا ررسی مناا ع
منتخ  ،این ماتریس تکمیل و هروزآوری میشود (رویکرد استبرا) (الو و کاینگاا )2007 ،و در
پایان ا محاسبه ضری

همبستگی ین سازهها ،مؤلفاههاا و زیرمؤلفاههاا اار و نهاایی مادیریت

دانش اسالمی توسعه داده شده است (صارمینیا ،يسنزاده ،الهی و منتظر .)1397 ،شایان ذکر است
که جهت تسهیل فرآیند تحلیل محتوا از نرماف ار «انویوو  1»10و در فرآیند ته یه و تحلیل آمااری
از نرماف ار «ااپیاااا  2»16/0استفاده شده است .مرايل اجرای فرآیند تحلیل محتوای کیفی اا
دو رویکرد قیاا و استبرا در شکل  ،1قا ل مشاهده است.

1. NVivo 10
2. SPSS 16.0

تحلیل محتوای کیفی حکمتهای امیرمؤمنان علی (ع) در نهجالبالغه از منظر مدیریت دانایی
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شکل  . 1مراحل اجرای فرگینی تحلیل محتوای کیفی با د ر یکرد قیاس استقرا برای توسعهی چارچوب
مییری

دانش اسالمی برارفته ا (صارمینیا ،حسن اده ،الهی منتار)1397 ،
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یافتههای پژوهش
همانالور که در روش پیوهش مطرحشده ،این مطالعه در سه فااز آماادهساازی ،ساازماندهی و
گ ارش جهت توسعهی ار و مدیریت دانش اسالمی هشرح زیر ادامه مییا د.

 -1آمادهسازی
این تحبیق در پاسخ ه سئوال اصلی «مدیریت دانش اسالمی از دیدگاه موالی متبیان دارای ه
سازهها و مؤلفههایی است است و این سازهها و مؤلفهها ه ارتباالی ا هم دارنادف» الرايای و اجارا
شده است و سئواالت فرعی این پیوهش عبارتاند از

 شرایط علّی 1و دالیل اهمیت پیادهسازی مدیریت دانش از دیدگاه اسالم یستف
 پدیده 2دانش و مدیریت دانش از دیدگاه اسالم گونه تبیین میشودف


ه شرایط زمینهای 3ر پیادهسازی مدیریت دانش اسالمی ه صاورت اجتمااعی و فاردی
اثرگذار استف

 عوامل مداخلهگر 4ر فرآیند پیادهسازی مدیریت دانش از دیدگاه اسالم یستف

 کنشها ،راهبردها 5و ه روش 6های توصیهشده جهت پیادهسازی مدیریت دانش اسالمی
یستف

 پیامدهای 7منتج از پیادهسازی مدیریت دانش از منظر اجتماعی و فردی یستف
 و در پایان ارتباط ین سازهها و مولفههای شناساییشده گونه استف
جهت پاسخ ه سئواالت پیوهش ،ا توجه اه روش پیوهشای ،عاالوه ار مطالعاه يکماتهاای
موالی متبیان ،از کت

مرجع دینی 8و کت

و مباالت مرجع يوزه مادیریت داناش نیا در فرآیناد

کدگذاری استفاده شده است .وايد تحلیل در این پیوهش ،جمالت مستبل در يکمتهای موالی

1. Casual Conditions
2. Central Phenomena
3. Contextual Conditions
4. Intervening Factors
5. Strategies
6. Best Practices
7. Consequences
 .8قرآن کریم ،تفسیر پنج جلدی قرآن کریم از آیتاهلل مکارم شیرازی ،نهجالبالغه و ...
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متبیان از کتا ارزشمند نهجالبالغه 1است؛ ه نحوی که مفهوم مورد نظر را تبادر نماید.

 -2سازماندهی
ا توجه ه این که در این پیوهش از روش تحلیال محتاوای کیفای اا رویکارد قیااا و اساتبرا
هصورت توأمان استفاده میشود ،در این مريله ماتریس ساختنایافته از مبولهها توسعه ماییا اد و
پس از آن ا ررسی يکمت های منتخ

مبوله های دیگار شناساایی ،کدگاذاری و مااتریس اولیاه

تکمیل و هبود مییا د( .تبری ی .)1393 ،لذا ،در این مريلاه اا توجاه اه مفااهیم اولیاه در نظریا
داده نیاد ،سازههای اصلی در شکلدهی ماتریس اولیه تعریف میشوند (شرایط علّی ،پدیده اصالی،
شرایط زمینهای ،عوامل مداخلهگر ،راهبردها و پیامدها).
ا ررسی «کت

دینی» و «اد یات پیوهش يوزه مدیریت دانش» مؤلفههای اولیه در هر مبولاهی

اصلی شناسایی و ماتریس ساختنایافت آنها شکل میگیرد؛ و پس از ررسی وايد تحلیل منتخ ،
کدگذاری محوری صاورت گرفتاه و پاس از کدگاذاری انتخاا ی مااتریس اولیاه تکمیال و هباود
مییا د .در ادامه نحوه تکمیل فرآیند و مؤلفههای شناساییشده در هر مبوله ه تفصیل آمدهاست.

 -1-2شرایط علّی
شامل مبوالتی است که مستبیما ر پدیدهی اصلی (دانش و مدیریت داناایی از دیادگاه اساالم)
تأثیرگذارند و هنحوی سب

تمرک پیوهش ار پدیادهی اصالی شادهاناد .در واقاع ،ایان مباوالت
2

هگونهای ایهادکننده و عامل توسعهدهنده ی مفهوم دانش در اساالم هساتند (وساتبروك .)1994 ،
پس از ررسی يکمت های منتخ  ،دالیل و ضرورت اهمیت دانش و پیادهساازی مادیریت داناش
اسالمی شناساییشده و در دو دستهی کلی دالیل یرونی و درونی الببه ندی شدهاند.
شرایط علّی درونی یا فردی عبارت اند از سایری ناپاذیری ذاتای انساان در یاادگیری و نیااز اه
تحبق صیرت و شهود وجودی در تصمیمگیریهای زندگی فردی .شرایط علّی یرونی یا اجتماعی
عبارتند از کاهش هانهجویی های ناآگاهانه که منتج از عدم دانش در جامعه است ،کاهش خطاا و
ضررهای عمومی منتج از عدم اکتسا  ،کار رد و تسهیم دانش و نیاز ه دستیا ی ه صیرت و شهود
جهت جایگاهیا ی اجتماعی.
 48 .1يکمت گهر ار (صفحات  444الی  )533از کتا نهجالبالغه ترجمه استاد محمد دشتی
2. Westbrook
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جدول  ،1کلی مؤلفههای شناساییشده در مبولهی «شرایط علّی» و نحوهی الببه نادی آنهاا را
ا توجه ه تعداد کدها و يکمت های تخصیصیافته در فرآیند تحلیل محتوا نمایش میدهد.1
جی ل  .1مؤلفه ای شناساییشیه تعیاد کی حکم
مییری

تخصیصیافته در مقولهی «شرای علّی ا می

دانش در اسالم»

مؤلفهها
سیریناپذیری ذاتی انسان در یادایری
در نی

نیا تحقق بصیرت شهود جودی در تصمی ایری ای
نیای فردی
کا ش خطا ضرر ای عمومی منتج ا عیم اکتساب،کاربرد
تسهی دانش

بیر نی

کا ش بهانهجویی ای ناگاا انه که منتج ا عیم کاربرد دانش
در جامعه
نیا به دستیابی به بصری

دانش

شهود جه

جایگاهیابی اجتماعی

تدمعی/تعیاد کل

شماره

تعداد

تعداد

حكمتها

حكمت

كد

5

5

،77 ،76 ،4
139 92
77 ،76

2

2

276

1

1

276

1

1

77

1

1

10

10

 -2-2پدیدة اصلی
پدیدهی موردنظر در این پیوهش «دانش و مدیریت دانش از دیادگاه اساالم» اسات .پدیادهی
اصلی (محوری) ،ایده یا پدیدهای است که اساا و محور فرآیند تمام مبولههای اصلی دیگر ه آن
ر ط داده میشود (دانایی فرد و امامی .)1386 ،در کدگذاری اولیه مؤلفههای مرتبط ه این سازه ،از
اد یات پیوهش مدیریت دانش استفاده شده است.
اصوال در تنظیم نبشه های دانش از مفاهیم یستی ،رایای و کهاایی داناش اساتفاده مایشاود
(اخوان و اوجدی )1393 ،و وییگیهای مالک دانش نی همان الوری که در اد یات پیوهش اه آن

 1نمونهای از تخصیص کد در نرماف ار  NVivoعبارت است از جمله پایه در يکمت منتخ

«يکمت  276دانش و آگاهی ،راه

عذر ر هانهجویان را سته است ،».کد مولفه اختصاص یافته شرایط علّی یرونی -کاهش هانه جویی ،درصد پوششدهی
محاسبهشده توسط نرماف ار % 50/35
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اشاره شد؛ در متون دینی يائ اهمیت است .نا راین ،مؤلفههاای اولیاه پدیادهی داناش و مادیریت
دانش از دیدگاه اسالم عبارتاند از


دانش چیستتی ایان دساته از مؤلفاه هاا ار تبیاین ماهیات داناش از دیادگاه اساالم
ونو شناسی دانش تمرک دارد.



دانش چرایی این دسته از مؤلفهها اه توصایف دالیال اهمیات داناش در اساالم و
رایی اهمیت دانش سودمند تمرک دارند.



دانش کجایی این دسته از مؤلفهها ه تبیین محال ذخیاره داناش از دیادگاه اساالم
میپردازد و ر نحوه جستهودانش تمرک دارد.



مالک دانش در این خش ه تبیین وییگای هاای مالاک داناش يبیبای از دیادگاه
اسالم میپردازد و گونگی تمای آنها از سایرین را مورد توجه قرار میدهد.

پس از ررسی يکمتهای منتخ  ،زیرمؤلفه های مرتبط ا هر مؤلفاه شناسااییشاده و نحاوهی
الببه ندی آن ها ا توجه ه تعداد کدها و منا ع تخصیصیافته در فرآیند تحلیل محتوا در جادول ،2
قا ل مشاهده است.1
جی ل  .2مؤلفه ای شناساییشیه تعیاد کی منبع تخصیصیافته در مقولهی دانش مییری

دانش ا دییااه

اسالم
مؤلفهها

شماره
حكمتها

تعداد
حمكت
مرتبط

تعداد
كد

دانش

دانش به د دسته دانش حسی عقلی تقسی بنیی میشود.

331

1

1

چیستی

دانش به د دسته دانش ضمنی صریح تقسی بنیی میشود.

188 109 ،105 ،5

4

4

5

7

1

1

دانش
چیستی
دانش

دانش دارای ما یتی مانیاار استهالجناپذیر اس .

،142 ،109 ،4
196 139

دانش دارایی سرمایه مانیاار برای فرد تلقی میشود.

 1نمونهای از تخصیص کد در نرماف ار  NVivoعبارت است از جمله پایه در يکمت منتخ

139

«يکمت  104ای سا دانشمندی

که از نادانی هالك شود و دانش او نفعی دو نبخشد ،».کد مؤلفه اختصاصیافته پدیده اصلی -دانش رایی -عملگرایی اجرایی،
درصد پوششدهی محاسبهشده توسط نرماف ار % 52/63
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شماره

مؤلفهها
چرایی

حكمتها

دانش در صورت عملگرایی جاری میتوانی میراث گتی باشی.
دانش قادر به نوگ ری خالقی
دانش اصلی نزد خیاس

دانش
کدایی

لز م توسل مورد توجه اس .

اذارده اس

دانش

104 ،88 ،4 ،5

به سایرین امیی بخش کاریزماتیک

مالک دانش مفیی با کاربرد دانش خود به یقین رسییه اس
درایر شکیّات نمیشود.

كد

5

4

1

1

139 96

2

3

6

7

3

3

5

7

33

39

142

105

اس .

مالک

مرتبط

،96 ،76 ،39،5

دانش در قلب انسان نهادینه شیه اس .
مالک دانش مفیی نسب

حمكت

5

در نیای افراد اس .

گن را در دل امامان به دیعه

تعداد

تعداد

139

280 105 ،87
،139 ،105 ،87
275 ،142

تدمعی

 -3-2عوامل زمينهای
وییگیهای زمینه ای عواملی را شامل مایشاوند کاه ادون آنهاا تحباق ارزشهاای ناشای از
مدیریت دانش از دیدگاه اسالم امکان پذیر نیست .زمینه یا ستر ياکم شرایط خاصای را کاه در آن
راهبردها رای کنترل و هدایت پدیاده الزم اسات ،فاراهم مایکناد .ایان شارایط را مهموعاهای از
مفاهیم ،مبوله ها و یا متغیرهای زمینهای تشکیل مایدهناد (اساتراتوا و کاور ین .)1990 ،1در ایان
پیوهش ،عامل زمینهای اصلی ال امات و شرایط الزم جهت پیادهسازی مدیریت دانش در سه مؤلفه
عوامل اجتماعی ،انسانی و البیعی دسته ندی شده اند .پس از ررسی يکماتهاای منتخا  ،تعاداد
کدها و منا ع تخصیصیافته مؤلفههای مرتبط ا این يوزه در جدول  ،3قا ل مشاهده است.2

 .2نمونهای از تخصیص کد در نرماف ار  NVivoعبارت است از جمله پایه در يکمت منتخ

1 Strauss & Corbin
«يکمت  77يکمت گمشده مؤمن است ،پس آن را فراگیر گر ه از

منافق اشد ،».کد مؤلفه اختصاصیافته عوامل زمینهای -فردی و شراط مداخلهگر-درونی ،درصد پوششدهی محاسبهشده توسط نرماف ار % 56/73

تحلیل محتوای کیفی حکمتهای امیرمؤمنان علی (ع) در نهجالبالغه از منظر مدیریت دانایی

جی ل  .3مؤلفه ای شناساییشیه تعیاد کی حکم
پیادهسا ی مییری

تخصیصیافته در مقولهی نیا منیی ای مینهای جه
دانش ا دییااه اسالم

مؤلفهها

عوامل

شماره

تعداد

تعداد

حكمتها

حمكت

كد

5

8

عوامل اجتماعی :الزامات نیای جاری انسان در کاربرد دانش در

،87 ،30 ،4

نیای حل مسائل نیای اجتماعی

139 92

عوامل انسانی -فردی :لذتی که در کسب دانش در نهاد انسان
اذارده شیه اس .

مینهای

141 /

،92 ،77 ،4
139

5

7

430

عوامل طبیعی :الزامات نیای جاری انسان در کاربرد دانش در
نیای حل

87 ،30

2

2

مسائل نیای فردی
تدمعی

12

17

 -4-2شرایط مداخلهگر
این شرایط یا مبولهها ه جرح و تعدیل شرایط علّی مایپردازناد و ار راهبردهاا و کانشهاای
متبا ل تأثیر میگذارند .این شرایط در راستای تسهیل یا تحدید راهبردها در يوزهی مورد نظر عمل
میکنند (استراتوا و کور ین .)1990 ،در این پیوهش عوامل مداخلهگر ،فاکتورهای تأثیرگذار در
پیادهسازی مدیریت دانش از دیدگاه اسالم است .این دسته از مبولهها اه دو دساتهی کلای عوامال
انسانی یا درونی و عوامل محیطی یا یرونی الببه ندی شدهاند .پس از ررسی يکمتهای منتخا ،
«فاکتورهای تأثیرگذار در پیادهسازی مادیریت داناش از دیادگاه اساالم» شناسااییشاده و نحاوهی
الببه ندی آن ها ا توجه ه تعداد کدها و يکمتهای تخصایصیافتاه در فرآیناد تحلیال محتاوا در
جدول  ،4قا ل مشاهده است.
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جی ل  .4مؤلفه ای شناساییشیه تعیاد کی حکم
پیادهسا ی مییری

تخصیصیافته در مقولهی فاکتور ای تأثیراذار در

دانش ا دییااه اسالم

مؤلفهها
اعتقاد به قانونمنی بودن دنیا تسهیلکننیه کاربرد اکتساب دانش
انسانی -در نی

اس

حكمتها

حمكت

كد

3

3

87 ،30
92
، 77 ،30

تمایل فرد به اکتساب دانش لذت ناشی ا اکتشاف شهود

139 ،92

5

6

142
م ب ارایی انسان عیم دییااه منفی به محی پیرامون
ا می

محیطی -بیر نی

شماره

تعداد

تعداد

کار مبتنی بر دانش مهارت در اجتماعی که فرد در گن
نیای میکنی
دییااه اجتماع به فرد دانا دارای دانش مهارت

میزان شایستهارایی در انتخاب شاغل در اجتماعی که فرد در گن
نیای میکنی.

87 ،30

3

3

139

1

3

139 87

2

2

364 139

2

3

16

20

139

تدمعی

 -5-2راهبردها و كنشها
راهبردها یانگر آن دسته از تعامالت و کنشهاست که در پاسخ ه شرایط علّی هدنباال تحباق
پدیده ی اصلی در ستر ،ياکم هستند .این راهبردها هشکلی هدفمند انتخا میشاوند و اه پدیاده
محوری جامهی عمل میپوشانند (استراتوا و کور ین .)1990 ،در این پیوهش راهبردها و کنشها
« ه روشهایی 1جهت پیادهسازی مدیریت دانش از دیدگاه اسالم» هستند .این دسته از مبولهها نی ا
توجه ه ررسی اد یات پیوهش در يوزهی مادیریت داناش (نوناکاا1994 ،2؛ پرو سات ،رائاو و
و ل1998 ،3؛ صارمینیا و ستاّر )2013 ،ه  5دستهی کلی الببه ندی شدهاند.

1. Best Practices
2. Nonaka
3. Probst, Bu¨chel, & Raub
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 ارزیابی دانش شناسایی دانش سودمند و دانش فاقد ارزش (در رخی موارد مهلاک)
راساا معیارهای تعیینشده در يکمتهاای ماوالی متبیاان (يکماتهاای ،139 ،88
104 ،142و .)...

 اکتساب و تسخیر دانش استفاده از نکات و ه روشهایی که رای اکتسا و تساخیر
دانش ه مسلمانان توصیه شاده اسات (يکماتهاای ،142 ،139 ،94 ،92 ،91 ،77 ،76
 449 ،364 ،312 ،266 ،199 ،196 ،173 ،163و .)450
 تسهیم دانش تمرک ر راهکارهای توصیه شده و دالیل تسهیم دانش در جامعه و این
افراد (يکمتهای  196 ،173 ،88و .)244
 کاربرد دانش استفاده از نکات و ه روشهاای توصایهشاده جهات کاار رد داناش و
کس ا

ارزش از دانااش اکتسااا شااده ااا هااد ،دسااتیا ی ااه یبااین ،صاایرت و صاابر

(يکمتهای  358 ،276 ،275 ،266 ،142 ،104 ،88و .)364

 هدفگذاری محتوایی در اکتساب دانش تأکید ر تالش آگاهانه در جهت کس
الاعات الهای و منفعات جمعای (يکماتهاای

دانش ا هد ،گذاری در جهت کس
 104 ،139و .)...

پس از ررسی مناا ع منتخا  « ،اه روشهاای پیاادهساازی مادیریت داناش از دیادگاه اساالم»
شناساییشده و نحوهی الببه ندی آن ها ا توجه ه تعداد کادها و يکماتهاای تخصایصیافتاه در
فرآیند تحلیل محتوا در جدول  ،5قا ل مشاهده است.
جی ل  .5مؤلفه ای شناساییشیه تعیاد کی حکم

تخصیصیافته در مقوله به ر

ای پیادهسا ی مییری

دانش ا دییااه اسالم
شماره حكمت ها

مؤلفهها
ار نیهترین نوع دانش خود را در عملکرد
ار یابی
دانش

شناسایی
دانش
ار شمنی

نمایان میکنی

درس
دانشی ار نیه اس

که در کسب طاعات

الهی باشی.

142 ،104 ،94 ،88
358
142 139

تعداد

تعداد

حمكت

كد

5

6

2

2
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شماره حكمت ها

مؤلفهها
دانشی که با یف سوء نسب
کسب اردد فاقی ار

شناسایی
ار یابی
دانش

دانش فاقی

دانش غیر مانا که با مرگ ا لش میمیرد.

142 139

فرمانبرداری ناگاا انه ا دانشمنی.

142 139

2

2

5

5
2

تسخیر

ک بهاترین دانش ،اظهار فضل اس .
جه

142 ،139 ،94 ،88

(صرفاً کالمی عیم عملگرایی)

330

اکتساب دانش ا طریق تدارب شخصی

30

2

312 30

1

1

77 76 ،30

3

3

تسخیر دانش ا مربیان امر با پرسشاری کندکا انه
غیرموذی
استفاده ا ر

ای پیشینیان تدارب سایرین جه
اکتساب دانش

دانش
نگر

1

1

2

مهلک

اکتساب

اس .

حمكت

كد

2

ار

تال

به دیگران

139

تعداد

تعداد

5

5

وشمنیانه به پیییه ا جه

173

1

1

244 142

2

2

تسهی

تبادل افتگو تسهی

مان دانش جمعی

188 173 ،91

3

3

دانش

داستانسرایی تسهی غیر

مان دانش جمعی

188 173 ،91

3

3

109 91

2

2

266 94 ،30

4

4

6

6

7

7

6

6

گمو

اکتشاف شهود

139 ،109 ،77 ،30

دانش به دیگران

امر به معر ف نهی ا منکر با رعای

اصول

رایزنی بررسی در اندام امور با یقین به انتخاب
بهینهترین راهحل
کسب یقین نسب

به دانش کسبشیه ا طریق کاربرد
دانش

کاربرد
دانش

کاربرد دانش در سطح گ مایش
کاربرد دانش در فعالی

ای عام المنفعه اجتماعی

کاربرد دانش در کار

نیای شخصی

199

،266 ،142 ،104 ،30
364 358
،266 ،142 ،104 ،88
364 358 ،275
،266 ،142 ،104 ،88
364 358
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مؤلفهها

شماره حكمت ها

یفاذاری محتوایی دانش بهصورت فردی اجتماعی

30 139

تدمعی

تعداد

تعداد

حمكت

كد

2

3

64

66

 -6-2پيامدها
در صورتی که پدیده محوری ا موفبیت هدایت شود ،تأمینکننده ی شرایط علّی خواهاد شاد.
در واقع ،راهبردها رای هدایت پدیده محوری پیامدهایی دارناد کاه ساب

يال مساأله /نیااز علّای

میشوند (صادا ی .)2006 ،1در این پیوهش پیامدها «نتایج ناشی از مدیریت دانش اسالمی» اسات و
این پیامدها ه دو دسته پیامدهای اجتماعی و فردی دسته ندی شدهاند .پس از ررسی يکماتهاای
منتخ  ،مؤلفه های هرکدام از مؤلفه هاای فاردی اجتمااعی در پیامادهای ناشای از مادیریت داناش
اسالمی شناسایی شادهاناد و نحاوهی البباه نادی آن هاا اا توجاه اه تعاداد کادها و يکماتهاای
تخصیصیافته در فرآیند تحلیل محتوا در جدول  ،6قا ل مشاهده است.2
جی ل  .6مؤلفه ای شناساییشیه تعیاد کی حکم

تخصیصیافته در مقولهی پیامی ای ناشی ا مییری

دانش اسالمی
مؤلفهها

شماره حكمتها

اکتساب کاربرد دانش در نیای فردی سبب ا دیاد
نعم
فردی

364

ای الهی برای صاحب دانش خوا ی شی.

نهادینهشیه دانش در نیای فردی سبب تحقق بصیرت
توان حل مساله خوا ی شی.

تعداد

تعداد

حمكت

كد

1

1

،105 ،88 ،30
199 ،142 ،139

7

8

364

اکتساب دانش ذاتاً سبب خشنودی رضایتمنیی در نی

،139 ،105 ،30

انسان اس .

364 142

 .2نمونهای از تخصیص کد در نرماف ار  NVivoعبارت است از جمله پایه در يکمت منتخ

5

6

1. Suddaby
«يکمت  89این دلها همانند

دنها افسرده شوند ،پس رای شادا ی آنها از يکمتها و سخنان نغ استفاده کنید ،».کد مؤلفه اختصاصیافته پیامد -فردی،
درصد پوششدهی محاسبهشده توسط نرماف ار % 43/67
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شماره حكمتها

مؤلفهها
کاربرد دانش در نیای فرد در شادابی جس
فردی

تنیرستی

89

ا مؤثر خوا ی بود.
دستیابی به توان حل مساله ناشی ا دانش سبب پر ر
صبر گاا انه در مقابل مصائب خوا ی شی.
مالک دانش سودمنی در اجتماع خوشنام خوا ی بود

،105 ،89 ،30
142 139
30

139

تعداد

تعداد

حمكت

كد

1

1

5

5

2

2

نهادینه شیه دانش در نیای فردی اجتماعی سبب تحقق
اجتماعی

بصیرت ایداد جایگاه یای اری اجتماعی برای ی

364 30

2

2

خوا ی شی.
اکتساب کاربرد دانش سبب استر
اجتماع نسب

نیا ای مردم

به مالک دانش میاردد.

139 ،70

تدمعی

2

2

25

27

 -3گزارش (توسعهی چارچوب مدیریت دانش از دیدگاه اسالم)
پیش از این سازه های اصلی مرتبط ا دانش و مدیریت دانش از دیدگاه اسالم اساتخراجشاده از
يکمت های گهر ار موالی متبیان ه همراه مؤلفه و زیر مؤلفههای آنها و نحوهی الببه نادی آنهاا
الی فرآیند تحلیل محتوا شناسایی شد .در این خش ،جهت شناسایی ارتباط ین سازهها و مؤلفههای
اصلی پیوهش از ماتریس کدینگ دادهها و محاسبهی ضری

همبستگی ین مؤلفهها ،استفاده شاده

است.
مؤلفه های سطر و ستون ایان مااتریس عباارت اسات از ساازههاا ،مؤلفاههاا و زیار مؤلفاههاای
شناسایی شده در فرآیند تحلیل محتوا و ارزش هر ساطر عباارت اسات از تعاداد کادهای تخصایص
دادهشده در فرآیند تحلیل محتوا اه صاورت مشاترك اه دو مؤلفاه ساطر و ساتون مااتریس اسات؛
هنحوی که محاسبه ارزش هر سؤال ه شرح ذیل می اشد
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| { ∑ = 𝑗𝑉𝑖,
}
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𝑗𝑉𝑖,
𝑡𝑒𝑐𝑟𝑢𝑜𝑆

مبدار عددی در سلول سطر  iام و ستون jام.
خش انتخا شده از يکمت  tام که در تحلیل محتوا در رگیرنده کد انتخا ی
است.
محاسبات آماری در نرماف ار «ااپیاااا» صاورت گرفتاه اسات و ضاری
مؤلفههای اصالی محاسابهشاده اسات .ضارای

همبساتگی این

همبساتگی ااالی  %50اهعناوان وجاود همبساتگی

محسو شده است و ه صورت را طه دو سویه در رقراری را طه ین مؤلفهها در اار و نهاایی
مورد استفاده قرار گرفتهاند .در تصویر  ،2اار و مادیریت داناش از دیادگاه اساالم (ساازههاا،
مؤلفهها ،ارتباط مؤلفه ها ،جهت این روا ط و وزن هر را طه) راساا ضری

همبستگی نمایش داده

شده است.
در جدول  7نحوه سنهش روایی پایوهش مبتنای ار تحلیال محتاوا اا اساتناد اه کتاا مباانی
روششناسی تحلیل محتوا کریپندرو ،ارائه شده است.
جی ل  .7معیار ای سندش اعتبار در تحلیل محتوا نحوه بررسی گن ا در این پح ش
معيارهای سنجش اعتبار
نوع

نحوه بررسی معيار در این
پژوهش

طرح
در نهای

اعتبار

معطوف به فرگینی

اعتبار سا ه

با استفاده ا ماتریس کتیین

در مؤلفه ا فرا انی مشتترج گن تا

ار یابی میزان میل سا ی یا

محاستتبه ضتتریب مبستتتگی پیرستتون

شتتتبیهستتتا ی یتتتا ارائتتته

فتتیمتتابین گن تتا ،نحتتوه ارتبتتا بتتین

کارکردی ر اب در ن متتن

مؤلفه ای اصتلی چتارچوب شناستایی

داده ا ا سوی عمل تحلیل

شی در پیییه اصلی نیتز ارتبتا بتین

اطالق میشود

یر مؤلفه ا ا

متین طریتق شناستایی

اردد کته مندتر بته ترستی چتارچوب
اردیی.
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معيارهای سنجش اعتبار
نوع

نحوه بررسی معيار در این
پژوهش

طرح

اعتبار
پیشبین

میتتتتزان تتتت ختتتتوانی

با توجه به اینکه در مؤلفه پیییه اصلی،

پتتیشبینتتی تتای حاصتتل ا

چارچوب نهایی بتا استتفاده ا ستاختار

یک ر
اس

با اقعیت

تایی

کته بته طتور مستتقی

مشا یه میشونی.

درختی نحوه دستیابی به بلتوج دانشتی
تای مختلت

موردنیتا را در موقعیت
(پیشبینیشیه)

ادعا پتح ش توستعه «متیل متییری
دانش استالمی براستاس حکمت

معطوف به نتیده
اعتبار
مبستگی

تای

مو ی متقیان» مان متی باشتی نتتایج

گیا نتایج پح ش با چیتزی

پح ش نیز ،شترای

که ادعا می شتی مبستتگی

میاخله اتر ،را برد تای تحقتق پییتیه

م را دارد؟

اصتتلی (متتییری
مشخصتتتات

اعتبار

نهایتت

مینته ای ،شترای
دانتتش استتالمی)

یحاتتتی تتتای گن در

پیامتتی استتتفاده ا گن را ارائتته

مید ی.

اعتبار
نمونهایری

ار یابی میزان نا اریب بودن

نمونه ایری در این تحلیل کامالً یفمنی

نمونه ا جامعه گماری مورد

اس ت

بتتهصتتورت تصتتادفی انتختتاب

بررسی

نشیه اس .

ایتتن نتتوع اعتبتتار بتتا فرگینتتی

معطوف به داده ا
اعتبار معنایی

اردگ ری داده ا ارتبتا دارد،

مان طوری که پیش ا این مطرح شتی،

به نحوی که تر چته فرگینتی

داده ای مورد استفاده در ایتن پتح ش

اتتردگ ری داده استتاختمنیتر

حکم

باشی ،تکنیک تحقیق به نتیرت

کتته محتتتوای گن تتا کتتامال ا کتتتاب

دچتتار مستتأله اعتبتتار معنتتایی

ار شمنی نهجالبالغه قابل

میشود.

ای اهر بار مو متقیتان است

تحلیل محتوای کیفی حکمتهای امیرمؤمنان علی (ع) در نهجالبالغه از منظر مدیریت دانایی

شکل  .2ارتبا بین سا ه ا مؤلفه ای ر سا ه در چارچوب پیشنهادی مییری
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ر البق ار و مدیریت دانش توسعهیافته ،شرایط علّی یرونی (ال ام اه کااهش ساعی و خطاا
ناشی از عدم دانش از یک سو و نیاز انسان ه جایگاهیا ی اجتماعی مبتنی ر صیرت و شهود ازسوی
دیگاار؛ در کنااار توصاایه مساالمانان ااه کاااهش هانااهجااوییهااای ناآگاهانااه منااتج از عاادم دانااش)
ترغی کننده انگی ههای علّی درونی انسان (نیاز ه کار رد دانش در يل مسائل زندگی و وقاو ،اه
سیری ناپذیری ذاتی انسان در کس

دانش) شده است .ایان انگیا ههاای درونای اهعناوان محارك
1

اصلی توجه ه دانش و مدیریت دانش مورد تأکید قرار گرفته اند .
شرایط علّی درونی سب

تحریک شرایط مداخلهگر درونی -انسانی (ایهاد مثبتگرایی در انساان
2

و در نتیهه اعتباد ه قانون مند ودن دنیا و تمایل فرد ه اکتساا وکاار رد داناش) مایگاردد  .ایان
شرایط درونی تأمینکننده ستری جهت رقراری شرایط مداخلهگر محیطای در جامعاه مایگاردد.3
يال در جامعه ای که شرایط مداخلهگر یرونی-محیطای (کاار مبتنای ار داناش و مهاارت در جامعاه
ارزشمند است و در نتیهه شایسته ساالری در انتخا شاغل مرسوم است و دیدگاه جامعه نسابت اه
افراد دانا مثبت است) رقرار است؛ که خود پیشرانی جهت شرایط زمینهای هستند.4
کلیه شرایط مداخلهگر فردی و عوامل زمیناهای (اعم از اجتماعی ،فردی و البیعای) هادایتکنناده
راهبردها و کنش های مدیریت دانش از دیادگاه اساالم اسات اه نحاوی کاه راسااا ایان عوامال
زمینهای و هنهاری ،ارزش گذاری دانش (دانش سودمند و مهلاک) در جامعاه نهادیناه مایگاردد.5
هد،گاذاری آیناده نگراناه در فرآیناد اکتساا و کاار رد داناش

شرایط مداخلهگر اجتماعی سب
میشود.6
ااا ارزشگااذاری مناس ا

دانااش و هااد،گااذاری اسااتراتییک دانااش سااودمند ،از روشهااای

توصیهشده در يکمتهای موال متبیان ،ا هد ،تسهیم دانش (آماوزش داناش اه دیگاران ،امار اه
معاارو ،و نهاای از منکاار ااا رعایاات اصااول ،تبااادل و گفتگااو و تسااهیم هاامزمااان دانااش جمعاای،
داستانسرایی و تسهیم غی همزمان دانش جمعای و رای نای جهات انتخاا
 .1ا ضری همبستگی 0/696
 .2ا ضری همبستگی 0/504
 .3ا ضری همبستگی 0/522
 .4ا ضری همبستگی 0/662
 .5ا ضرای همبستگی  0/540و 0/595
 .6ا ضری همبستگی 0/563

هیناهتارین راهيال) و

تحلیل محتوای کیفی حکمتهای امیرمؤمنان علی (ع) در نهجالبالغه از منظر مدیریت دانایی

کار رد دانش (کار رد دانش در سطال آزمایشی اا هاد ،کسا
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یباین اه اعتباار داناش ،در کاار و
1

زندگی شخصی و در فعالیتهای عامالمنفعه و اجتماعی) استفاده میگردد .
کلیه این ه روش ها سب

توسعه و تسهیم دانشی ا ماهیات دوگاناه «يسای-عبلای» و «ضامنی-

صریال» ا قا لیت ماندگاری در قل

2

مالک خود میگردد کاه قاادر اسات پیامادهای فاردی (ازدیااد

نعمت های الهی ،توان يل مساأله ،خشانودی و رضاایتمندی درونای ،شاادا ی جسام و تندرساتی و
پرورش صبرآگاهانه در مبا ل مصائ ) و اجتماعی (خوشنامی ،ایهاد جایگاه هدایتگری اجتمااعی
و گسترش نیازهای مردم و اجتما نسبت ه مالک دانش) کارا ،مؤثر و سیار ماندگاری را در جامعه
دانشمحور مسلمین ایهاد کند.3

نتيجهگيری و پيشنهادها
 -1تحليل یافتههای پژوهش
اهمیت مهارت ودانش در زندگی انسان از دیر از مطرح اوده اسات .اماا دیرزماانی نیسات کاه
دانش را ه عنوان سرمایه فردی و اجتماعی تعبیر نماوده و مادیریت آن اه ال امای جهات پویاایی و
رقا ت پذیری تبدیل شده است .در دین مبین اسالم توجه ه تفکر ،تعبال و داناشپیوهای در ساطال
زندگی ف ردی اجتماعی سیار توصیه شده است و ا توجه ه اینکه معه ه پیامبر اسالم صلیاهلل علیاه
و آله نی کتا ی سراسر معرفت ،ههت و يکمت است؛ ایان خاود نشاان از اهمیات علام در اساالم
دارد .در اسالم شرو  ،خاتمه و میانه راه و همه و همه ا علم و معرفت ،سنهیده مایشاود و عاالم و
دانشهو و کاس

علم از ثوا و قر زیادی رخوردار می اشاند .نا ول قارآن ار پیاامبر اکارم اا

«خواندن»« ،علم» و «کتا ت» آغاز شد و پیوسته مسلمانان را ه تفکر و تد ّر در هر اه آفریاده شاده
است ،فراخواند .4اهمیت این موضو و کاستیهای اد یات پیوهش ياوزه داناشپیوهای در کتا
دینی ،این جان

را رآن داشت تا ه ررسی یکای از کتا

رفیاع دینای مسالمانان از منظار داناش و

مدیریت دانش در زنادگی فاردی و اجتمااعی پاردازم .لاذا اا اساتفاده از «تحلیال محتاوای کیفای
 .1ا ضرای همبستگی  0/544و 0/601
 .2ا ضرای همبستگی  0/834و 0/745
 .3ا ضرای همبستگی  0/569و 0/576
 .4البته اینکه تا ه يد مسلمانان ه نکته توجه و عمل کردهاند جای تأمل ،تحبیق و پیوهش دارد.
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يکمت های موالی متبیان ا دو رویکرد استبرا و قیاا» از یکسو و « ررسی سیساتماتیک اد یاات
پیوهش در يوزهی مدیریت دانش» از سوی دیگر ،سازهها ،مؤلفهها و زیر مؤلفههای مطرحشده در
يوزه دانش و مدیریت دانش استخراج شده است و ا ررسی می ان همبستگی و ارتباط ین مفاهیم
ار و مدیریت دانش اسالمی ارائه شده است.
در فاز اول این پیوهش ،در پاسخ ه سئواالت فرعی پیوهش«سازههای دانش و مدیریت داناش
اسالمی» شناسایی شده است .این مؤلفه ها ه شش دستهی کلی الببه ندی شدهاناد «شارایط علّای»،
«پدیده دانش از دیدگاه اسالم»« ،شرایط زمینهای تسهیلکنناده مادیریت داناش اساالمی»« ،عوامال
مداخلهگر فرآیند مدیریت دانش اسالمی»« ،راهبردها و ه رو شهای توصایهشاده جهات مادیریت
دانش اسالمی» و «پیامدهای فردی و اجتماعی منتج از پیادهسازی مدیریت دانش اسالمی».
در مريلهی عد ،جهت پاسخ ه سئوال اصلی پیوهش ،ا استفاده از محاسبهی ضری

همبستگی

ین سازه های اصلی ،مؤلفهها و زیرمؤلفههای آنها « ،ار و مفهاومی مادیریت داناش اساالمی»
ارائه شده است .ار و نهایی تأمینکننده «جریان فیما ین مؤلفههاا» جهات تساهیل پیاادهساازی
مدیریت دانش از دیدگاه اسالم است.

 -2وجه تمایز اثر
اد یات اندك يوزه مدیریت دانش اسالمی و تمرک محدود هر پیوهش نشان از مههور ماندن
این مبح

در مطالعات موجود دارد .عاالوه ار انادك اودن مطالعاات ،ساه نکتاهی ذیال در ایان

خصوص يائ اهمیت است
 اغل

مطالعات ه ارائه یک دیدگاه هستیشناسانه نسبت ه دانش ،انوا آن و اهمیت

کار رد دانش پرداختهاند و کمتر ه شناختشناسی این مفهوم و ررسی ه روشهای
توصیهشده (توسط رگان دین) جهت پیادهسازی مدیریت دانش سوم یافتهاند.
 معدود پیوهشهایی نی ا تمرک ر مفاهیم ،مدلها و فرآیندهای جاری مدیریت دانش
( رخاسته از علوم جدید) ه دنبال ومیسازی آنها در ستر کت

دینی وده؛ و هالور

مستبیم اقدام ه استخراج و یا ه عبارت هتر اکتشا ،مفاهیم این يوزه از دل محتوای
کت

اسالمی ننمودهاند.

 در اغل

پیوهشهای مذکور سعی ر این وده است که از همه منا ع دینی استفاده شود

تحلیل محتوای کیفی حکمتهای امیرمؤمنان علی (ع) در نهجالبالغه از منظر مدیریت دانایی
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اما تمرک اصلی این پیوهش ر ررسی محتوایی تحلیلی و همهجانبه يکمتهای
موالی متبیان است.
ا این وجود وجه تمای اصلی این پیوهش ا سایر پیوهشهای ایان ياوزه تمرکا ار رفاع ساه
شکا ،پیوهشی فوم الذکر است .در این پیوهش ا استفاده از تحلیل محتوای کیفی (یکی از کت
دینی) يکمتهای گهر ار موالی متبیان از کتا رفیعالدرجه نهجالبالغه ا رویکرد استبرا و قیاا
اقدام ه شناختشناسی و هستی شناسی مفهوم مدیریت دانش اسالمی نموده است و از نظر کاار رد
این روششناسی پیوهش نی در این يوزه نوین است.

 -3پيشنهادهای اجرایی مبتنی بر «چارچوب مدیریت دانش از دیدگاه اسالم»
راساا این ار و  ،پیامد فردی و اجتماعی یک جامعه دانشمحاور اه تعبیار ماوالی متبیاان
ایهاد «خوشنودی و رضایتمندی فردی»« ،توان يال مساأله»« ،شاادا ی جسام و تندرساتی»« ،ازدیااد
نعمتهای الهی» و «پرورش صبرآگاهانه در مبا ل مصائ » است .کدامیک از پیامدهای هارگاناه
ذکرشده در جامعه کنونی ما جایی رای خودنمایی داردف
کمرنگ شدن محسوا پیامدهای فردی و اجتماعی مذکور در ایاران ،نشاان از ضاعف شایعه
علیا ن ا یطال (علیه السالم) در تحبق جامعه دانشمحور ه تعبیر موالی خود دارد .اا ایان وجاود
جهت ن دیک شدن یا هتر گوییم ،جهتگیری هسوی نین جامعهی دانشمحاوری پیشانهادهای
اجرایی پیوهش رگرفته از شرایط زمینهای (ایهاد ستری جهت پیادهسازی مدیریت دانش) ،عوامل

مداخلهگر (تسهیلکننده پیادهسازی مدیریت دانش) و راهبردها ه شرح ذیل پیشنهاد میگردد
 اف ایش تمایل افراد ه اکتسا دانش از الریق
o

تر یت افرادی معتبد ه قانونمندی دنیا (آموزش و پرورش و آموزش عالی)

o

کاهش ناامیدی و اف ایش دیدگاه مثبتگرایی در جوانان

 هبود نظامهای اجتماعی و جایگاه افراد خبره و دانا در جامعه از الریق
o

ارزشگذاری واقعی و ملموا ه کار مبتنی ر مهارت و دانش

o

شایستهساالری در انتخا شاغل

 هبود نظامهای آموزشی در سطوح آموزش پرورش ،آموزش عالی و يین خدمت
o

ایهاد محیط آموزشی مبتنی ر تهر ه ،پرسشگری کنهکاوانه و نگرش هوشمند
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o

رقراری آموزش يین خدمت مبتنی تهر ه و کار رد دانش ،تبادل دانش

o

تمرک ر انتبال دانش ا استفاده از داساتانسارایی (تساهیل انتباال و هامخاوانی اا
فرهنگ)

 -4پيشنهادهای پژوهشی
ا توجه ه اینکه هد ،اصلی این پیوهش توسعه ار و ی مفهومی ا دیادگاه هساتیشناساانه،
شناختشناسانه و در عین يال پدیدارشناسانه از دانش و مدیرت دانش ازدیدگاه اسالم است ولی ه
دلیل اهمیت تحلیل جامع محتوایی متون ،صرفا ه ارائه ار و  ،ر مبنای يکمتهای موالی متبیان
در نهجالبالغه پرداخته است .ا این وجود پیشنهاد میگردد؛ ار و توسعهیافته اا ررسای ساایر
متون و يفظ سازهها و مؤلفههای اصلی پیشنهادی توسعه یا د و زیرمؤلفهها تکمیل گاردد .از ساوی
دیگر این پیوهش نی مانند سایر پیوهشهای کیفی از اثرپذیری زمینهای محباق رناج مای ارد؛ لاذا
تکرار آ ن اعتبار پیوهش را توسعه و هباود خواهاد داد و در پایاان ساخن خاود را اا ناد یتای از
موالنای لخی م یّن میکنم.
علم دریاییست یيد و کنار

الال علمست غواص حار

گر ه اران سال اشد عمر او

او نگردد سیر خود از جستهو

کان رسول ي ق گفت اندر یان

اینک منهومان هما ال یشبعان
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پيوست
جی ل کیاذاری سه سطحی
مؤلفهها
سطح 1

شرای علّی

بیر نی

سطح 3

سیریناپذیری ذاتی انسان در یادایری

5

5

نیا تحقق بصیرت شهود جودی در تصمی ایری ای نیای فردی

2

2

کا ش خطا ضرر ای عمومی منتج ا عیم اکتساب،کاربرد تسهی دانش

1

1

کا ش بهانهجویی ای ناگاا انه که منتج ا عیم کاربرد دانش در جامعه

1

1

1

1

دانش به د دسته دانش حسی عقلی تقسی بنیی میشود.

1

1

دانش به د دسته دانش ضمنی صریح تقسی بنیی میشود.

4

4

دانش دارای ما یتی مانیاار استهالجناپذیر اس .

7

5

دانش دارایی سرمایه مانیاار برای فرد تلقی میشود.

1

1

دانش در صورت عملگرایی جاری میتوانی میراث گتی باشی.

5

5

1

1

3

2

7

6

3

3

نیا به دستیابی به بصری

دانش
چیستی
پیییه اصلی (مییری

دانش
چرایی

دانش اسالمی)

دانش
کدایی
مالک
دانش

شهود جه

دانش قادر به نوگ ری خالقی
دانش اصلی نزد خیاس

جایگاهیابی اجتماعی

در نیای افراد اس .

گن را در دل امامان به دیعه اذارده اس

لز م

توسل مورد توجه اس .
دانش در قلب انسان نهادینه شیه اس .
مالک دانش مفیی نسب

به سایرین امیی بخش کاریزماتیک اس .

مالک دانش مفیی با کاربرد دانش خود به یقین رسییه اس

درایر شکیّات

نمیشود.
عوامل اجتماعی :الزامات نیای جاری انسان در کاربرد دانش در نیای حل

عوامل مینهای

عوامل
مینهای

حمكت

كد

سطح 2

در نی

تعداد

تعداد

مسائل نیای اجتماعی
عوامل انسانی -فردی :لذتی که در کسب دانش در نهاد انسان اذارده شیه اس .
عوامل طبیعی :الزامات نیای جاری انسان در کاربرد دانش در نیای حل
مسائل نیای فردی

مرتبط

7

6

8

5

7

5

2

2
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مؤلفهها
سطح 1

سطح 2

تعداد
كد

سطح 3

تعداد
حمكت
مرتبط

3

3

تمایل فرد به اکتساب دانش لذت ناشی ا اکتشاف شهود

6

6

م ب ارایی انسان عیم دییااه منفی به محی پیرامون

3

3

3

1

-

دییااه اجتماع به فرد دانا دارای دانش مهارت

2

2

بیر نی

میزان شایستهارایی در انتخاب شاغل در اجتماعی که فرد در گن نیای میکنی.

3

2

6

5

2

2

1

1

دانش غیر مانا که با مرگ ا لش میمیرد.

2

2

فرمانبرداری ناگاا انه ا دانشمنی.

2

2

5

5

2

2

1

1

3

3

5

5

1

1

اصول

2

2

تبادل افتگو تسهی

مان دانش جمعی

3

3

داستانسرایی تسهی غیر

مان دانش جمعی

3

3

2

2

4

4

6

6

اعتقاد به قانونمنی بودن دنیا تسهیلکننیه کاربرد اکتساب دانش اس

انسانی-
شرای میاخلهار

در نی
محیطی

ا می

کار مبتنی بر دانش مهارت در اجتماعی که فرد در گن نیای میکنی

ار نیهترین نوع دانش خود را در عملکرد درس

شناسایی

نمایان می

کنی

دانش
ار شمنی

دانشی ار نیه اس

که در کسب طاعات الهی باشی

ار یابی دانش

دانشی که با یف سوءنسب
ار

شناسایی
دانش فاقی
ار
مهلک

به دیگران کسب اردد فاقی
اس .

ک بهاترین دانش ،اظهار فضل اس ( .صرفاً کالمی عیم
عملگرایی)

را برد ا کنش ا

اکتساب تسخیر دانش

تال

اکتساب دانش ا طریق تدارب شخصی

جه

تسخیر دانش ا مربیان امر با پرسشاری کندکا انه غیرموذی
استفاده ا ر
نگر

ای پیشینیان تدارب سایرین جه
وشمنیانه به پیییه ا جه
گمو

اکتساب دانش

اکتشاف شهود

دانش به دیگران

تسهی دانش

امر به معر ف نهی ا منکر با رعای

رایزنی بررسی در اندام امور با یقین به انتخاب بهینهترین راهحل

دانش

کاربرد

کسب یقین نسب

به دانش کسبشیه ا طریق کاربرد دانش

کاربرد دانش در سطح گ مایش
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مؤلفهها
سطح 1

تعداد

سطح 2

كد

سطح 3

کاربرد دانش در فعالی

ای عام المنفعه اجتماعی
نیای شخصی

6

6

3

2

1

1

8

7

6

5

1

1

5

5

2

2

2

2

2

2

اکتساب کاربرد دانش در نیای فردی سبب ا دیاد نعم

ای الهی برای

صاحب دانش خوا ی شی.
نهادینهشین دانش در نیای فردی سبب تحقق بصیرت توان حل مسأله
خوا ی شی.
اکتساب دانش ذاتاً سبب خشنودی رضایتمنیی در نی انسان اس .

پیامدها

کاربرد دانش در نیای فرد در شادابی جس

تنیرستی ا مؤثر خوا ی بود.

دستیابی به توان حل مسأله ناشی ا دانش سبب پر ر

صبرگاا انه در مقابل

مصائب خوا ی شی.
مالک دانش سودمنی در اجتماع خوشنام خوا ی بود
نهادینهشین دانش در نیای فردی اجتماعی سبب تحقق بصیرت ایداد
جایگاه یای اری اجتماعی برای ی خوا ی شی.
اکتساب کاربرد دانش سبب استر

مرتبط

7

یفاذاری محتوایی دانش به صورت فردی اجتماعی

اجتماعی

حمكت

7

کاربرد دانش در کار

فردی

تعداد

نیا ای مردم اجتماع نسب

دانش میاردد.
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تحلیل المحتوى الكیفی لحِكَم أمیر المومنین علی (ع) فی نهج البالغۀ من منظور
إدارۀ الحكمۀ
صبا الصارمی نیا
من خالل فح



الكتب الدينیۀ ،يمكن االعتراف بجرأۀ أن دين اإلسالم اعطی للتفكر والعلم والمعرفۀ و الحكمۀ مكانۀ عظیمنۀ.

ومع ذلك ،فی العصر الحاضر ،تم تقديم العلم كرا

مال رئیسی فی التوسعه والقدرۀ التنافسیۀ وتنم تقنديم إدارۀ العلنم كطريقنۀ حنل

جديدۀ وضروريۀ لزيادۀ اإلنتفاع .لكن هذا المفهوم االداری الجديد علی الظاهر ،تم طرحه فی القرآن والكتنب الدينینۀ األخنرى مننذ
 1400عام وقد اشیر الیه فی اقوال الرسول الكريم واألئمۀ الطاهرۀ صراحۀً .مع القلینل منن البحنث فنی األدبینات الدراسنیۀ لمجنال
"مديريۀ العلم" نجد ان هذا المفهوم ،ينشأ من "التجارب والدراسات التجاريۀ" وهو ملیء بالمفناهیم والنمناذج و الطنرق واالسنالیب
المختلفۀ بهدف التنفیذ الفعال إلدارۀ العلم .و لكن مع وجود اإلشارات العديدۀ الصريحۀ والضمنیۀ إلى المعرفۀ والحكمۀ فنی النصنوص
الدينیۀ اإلسالمیۀ ،فإن هذه النصوص لم يتم تحلیلها بعد من حیث معرفۀ الهیاكل المتعلقۀ بإدارۀ العلم.و لذلك فی هذه الدراسۀ ،بهندف
"التعرف على مكونات إدارۀ العلم" و التوسعه فی "إطار إدارۀ العلم الناتج عن النصوص اإلسالمیۀ" ،تم اسنتخدام تحلینل المحتنوى
الكیفی للحكم الحكیمۀ المام المتقین فی نهج البالغۀ .تم تصنیف المكونات الرئیسیۀ التی تم تحديدها الناتجۀ عن هنذه العملینۀ إلنى
ست فئات عامۀ" :الظروف السببیۀ"" ،ظاهرۀ إدارۀ العلم من منظور اإلسالم"" ،الظروف االرضیۀ المسنهلۀ إلدارۀ العلنم اإلسنالمی"،
"العوامل المتداخلۀ فی عملیۀ إدارۀ العلم اإلسالمی"" ،االستراتیجیات واألسالیب الموصنى بهنا إلدارۀ العلنم اإلسنالمی" و "النتنائج
الفرديۀ واالجتماعیۀ الناتجۀ عن تطبیق إدارۀ العلم اإلسالمی" .فی الخطوۀ التالیۀ ،منن خنالل حسناب معامنل االرتبناط للمكوننات
والمكونات الفرعیۀ ،تمت توسعۀ "إطار مفهومی إلدارۀ العلم اإلسالمی".

الكلمات الرئیسیۀ :مديريۀ العلم اإلسالمیۀ ،نهجالبالغه ،تحلیل المحتوى الكیفی.

 أستاذۀ مساعدۀ ،من اعضاء اللجنۀ العلمیۀ ،كلیۀ هندسۀ الصنائع والنظامات .جامعۀ األصفهان الصنعتیۀ ،األصفهان ،اإليران.

