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چکیده
در عصر اقتصاد دانشبنیان بیشازپیش مدیریت دانش در مدیریت موفق سازمانها نقش دارد .بااینحاال بسایار از
پروژهها مدیریت دانش شکست خورده و به هدف خود نرسیده است .بر همین اساس مدیریت دانش در کانون توجه
محققین قرار گرفته و تئور ها مختلفی در این زمینه جهت رفع این نقیصه ارائه شده است .بااینحال هنوز تئاور
جامعی در این زمینه ارائه نشده است .لذا این مقاله با هدف تبیین ساختار حاکم بر مدیریت دانش و ارائه نظریاه پویاا
تدوین شده است .منبع این مقاله ،سیره ارزشمند امام على(ع) است که ازیکطرف منبعی موثق و قابلاتکا باوده و از
طرف دیگر مبتنی بر عمل هست چراکه ایشان بهعنوان حاکمی مدبر و کارآمد است .در مقاله حاضر چرخاۀ مادیریت
دانش بهعنوان مبنا قرار داده شده و تمام حکمتها و نامهها موجود در نهج البالغه و احادیث غررالحکم و دررالکلم
بررسى گردیده و احادیث ،حکمتها و ناماههاا مارتبش شناساایی و براسااس آنهاا سااختارها تقویاتکنناده و
تضعیفکننده چرخۀ مدیریت دانش با استفاده از رویکرد پویاییشناسی سیستمها مدلساز شده است .براساس نتایج
شبیهساز  ،استراتژ هایی با توجه به سیره امام علی(ع) جهت بهبود مدیرت دانش استخراج شده است که عبارتند از:
شناسایی شاخصها تفکیک دانش ،استراتژ مدیریت دانش مبتنی بر احساس نیاز افراد سازمان ،جهاتگیار باه
سمت ایجاد سازمان یادگیرنده از طریق یادگیر تکتک افراد ،شناسایی موانع تسهیم دانش و موتورهاا رشاد آن،
تدوین استراتژ تربیت نیرو انسانی شایسته.
کلید واژهها :سیره امام علی(ع) ،نهجالبالغه ،مدیریت دانش ،رویکرد پویاییشناسی سیستمها.
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پویاییشناسی مدیریت دانش در سیره امام علی(ع)

حاجی غالم سریزدی و همکاران

 .1مقدمه
در قرن حاضر که عصر اطالعات را پشت سر گذاشته و در عصر دانش و فناور قرار داریم ویژگیهاایی بار
زندگی بشر در سطوح مختلف فرد  ،گروهی ،اجتماعی و سازمانی حاکم شده است که ازیکطرف نیاز به
دانش را مشهود ساخته و از طرف دیگر انتخاب اساتراتژ حاحیا اساتفاده از داناش و مادیریت داناش را
ضرور تر کرده است .در این عصر ،سازمانها امروز که با سرعت زیاد تغییارات ،محایش ماتالطم و باا
عدم اطمینان باال و افزایش اهمیت روزافزون دانش و استفاده از آن بهعناوان منباع و منشا مزیات رقاابتی
روبرو هستند (ساندهاوالیا و دالچر11 :2112 ،1؛ رادمکرز )132 :2112 ،2نیاز باه رویکارد جاامع و پویاا در
جهت حمایت از خلق ،کسب ،تسهیم ،و بهکارگیر دانش (نوناکاا و ون کارو  )831 :2112 ،3چاه داناش
ضمنی و چه آشکار برا مواجهه با این دنیا جدید دارند (فالطور  .)112 :1311 ،هرچناد در ایان زمیناه
مطالعات و نظریه ها مختلفی در جهت توسعه و بهبود مدیریت دانش حورت گرفته است بااینحال بسیار
از پروژهها مدیریت دانش شکستخورده و به هدف خود نرسیده است.
با توجه به نیاز بشر امروز به موضوع مدیریت دانش و همچنین ضرورت بهرهمند از منابع عظیم دینای
و معرفتی موجود هم از جنبه خأل واقعی (شکست پروژهها مدیریت دانش) و هم خأل نظر (نباود تئاور
جامع و فراگیر) ،این مقاله بهدنبال مدلساز و طرح نظریه مدیریت دانش براساس سایره اماام علای(ع) باا
کمک رویکرد پویاییشناسی سیستمها است .بهعبارتدیگر این مقاله بهدنبال پاسخگویی به این سؤال است
که "بر طبق دیدگاه امام علی(ع) چه ساختارها در تحقق مدیریت دانش وجود دارد؟".
در این راستا ،در ادامه مقاله ضامن معرفای مسائله و بررسای پیشاینه نظار و پژوهشای ،روج انجاام
پژوهش معرفی گردیده و در ادامه احادیث ،نامهها و حکمتها مرتبش با مادیریت داناش در نهاجالبالغاه،
دررالحکم و دررالکلم شناسایی و براساس اجزا چرخه مدیریت دانش طبقهبناد گردیاده اسات و سا
براساس روج پویاییشناسی سیستمها ،نمودارها علای  -معلاولی و همچناین نمودارهاا جریاان رسام
گردیده و پ از اعتبارسنجی و تست مدل ،نتایج حاحل از آن ارائه گردیده است.
 .1-1بیان مسئله

در این قسمت به تبیین بیشتر مسئله پرداخته میشود .همانطور که بیان شد در ادبیات موضوع ،مادلهاا و
استراتژ ها مختلفی برا مدیریت دانش ارائه شده است که هر یاک باه جنباههاایی از مادیریت داناش
پرداختهاند ولی نتوانستهاند همه جنبهها الزم برا مدیریت داناش اثاربخش را ارائاه کنناد (ماریال 2و
همکاران .)21 :2112 ،لذا در این زمینه نیاز به تئور پرداز و ارائه نظریها فراگیر هست (خأل نظر ).

1. Sandhawalia and Dalcher
2. Rademakers
3. Nonaka, I., von Krogh
4. Mariel
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از طرف دیگر در عمل نیز باالبودن نرخ شکست پروژهها مدیریت دانش بهگونها که گاهاا نارخ ایان
شکست در حدود  %11ذکر شاده اسات (داون اورت ،د الناو و بیارز )22 :1221 ،1نیااز باه نظریاههاا و
رویکردها جدید مبتنی بر منابع جدید را ضرور تر کرده است (خأل عملی).
از طرف دیگر ،در مذهب شیعه منابع بزرگ و معتبر ازجمله نهجالبالغه وجود دارد که تااکنون از منظار
مدیریت دانش موردبررسی قرار نگرفته و این در حالیست که کنکاج در این منبع بزرگ پیراماون ابزارهاا
مدیریتی نوین ازجمله مدیریت دانش میتواند در مسیر بهرهبردار هر چه بهتار از آن مطاابق باا نیازهاا
جدید و ارائه تئور ها بومی کمک بسزایی در مدیریت ساازمانهاا کناد .کماا اینکاه تااکنون بار مبناا
نهجالبالغه در موضوعاتی نظیر راهنما پژوهش (مؤید  ،)1312 ،مباحث مرتبش با رهبر (نصراحافهانی،
حاجیان ،کریمی و رضوانی1321 ،؛ رستمی ،کریمی و شایراز 1321 ،؛ ریااحی ،حافر و شااملی1321 ،؛
ریاحی ،حفر و شاملی ،)1328 ،سبکها مدیریت (یعقوبی ،موفق و فتحی )1321 ،پژوهشها حاورت
گرفته ولی در مفهوم مدیریت دانش و پویاییشناسی سیستمها ،پژوهش مشخصی یافت نشد.
الزم به ذکر است که در اهمیت این کتاب شریف نیز باید گفت که نهجالبالغاه ،مجموعاه گارانسانگی
است که به حق آن را "أخ القرآن " یعنی برادر قرآن نامیدهاند و در عظمت و شگفتی این اثر جاوداناه هماین
الم الم ِ
خلوق َو دو َ َک ِ
رالم الخرِلِ " یعنی کالمی که باالتر از کالالم
ب که در توحیفش گفتهاندَ " :کالمٌ فَ َ
وق َک ِ َ
بشر و پایینتر از کالم خداوند است.
 .2-1پیشینۀ پژوهش

در این قسمت ،سوابق پژوهشی در حوزهها "مدیریت دانش در سیره اماام علای(ع)" و همچناین کااربرد
رویکرد "پویاییشناسی سیستمها در حوزه مدیریت دانش" و یا "در تحلیال سایره اماام علای(ع)" بررسای
گردیده است.
پژوهش ها انجام گرفته در حوزه مدیریت دانش و رویکرد پویاییشناسی سیستمها بسیار گساترده و در
موضوعات متنوع هست .در بسیار از این پژوهشها ،ت ثیر برخی متغیرها بر این دو رویکارد بررسای شاده
است .در موارد هم خود موضوع و رویکرد و مؤلفه ها آن و یا کاربرد آن در یک سازمان خاا بررسای
شده است.
بررسی سیره امام علی (ع) و استخراج نکات و مطالب مختلف و انطباق آن باا مفااهیم و ضارورتهاا
حال در حوزه ها مختلف ازجمله حکمرانی ،سبک زنادگی ،اخاالق اجتمااعی و  ...موردتوجاه باوده اسات.
به عنوان مثال قدسی و قائمی ( )1323به بررسی تطبیقی سبک ها فرزندپرور با سبک فرزنادپرور اماام
علی (ع) در نامه سی و یکم نهجالبالغه پرداختهاند .ترکاشوند ،حالحی و کشااورز ( )1321باه تبیاین سایره
تربیتی امام علی(ع) جهت ارائه الگویی برا سبک زندگی اسالمی-ایرانی پرداختهاند .در پژوهشی به بررسی
نقش "حکمرانی خوب" برا تحقق زندگی مطلوب در سیره امام علی(ع) پرداخته و در این راستا از مناابعی
نظیر نامهها دولتی ،خطبهها و سفارج ها آن حضرت به کارگزاران حکومتی استفاده نمودهاناد (اکبار ،
1. Davenport, DeLong, Beers
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فیلهکش و تقو  .) 112 :1322 ،در مقاله دیگر  ،بر مبناا سایره اماام علای(ع) ساعی در ارائاه رهیاافتی
اسالمی در مفهومساز بنیاد عملیات روانی شده است .بدین منظور سه جنو گساترده جمال ،حافین و
نهروان انتخاب گردیده و براساس سیره حضرت در این سه جنو ،تحلیل و جمعبند انجام پذیرفتاه اسات
(محمد سیرت ،موسو نیا .)11 :1322 ،در مقالها با عنوان "بررسی سیره امام علی(ع) در زمیناه احاالح
اخالق اجتماعی" ،به بررسی سیره امیرالمؤمنین(ع) در زمینه اخالق اجتماعی پرداخته اسات .در ایان مقالاه،
سیره حضرت علی(ع) در طول دوره خالفت بررسی و در ارتباط با عنوان پژوهش تحلیل شده است (خادمی،
 .)11 :1322در مقالها با بررسی سیره امام علی(ع) ،یک مطالعه تطبیقی باین احاول مادیریت اساالمی و
مدیریت در سیره امام علی(ع) انجام داده است .در این مقالاه پا از توحایف اهمیات مادیریت و جایگااه
مدیریت اسالمی ،نظر و شیوة عمل امام در زمینۀ مهمترین احاول مادیریت (برناماهریاز  ،ساازماندهای،
هماهنگی ،هدایت و رهبر و کنترل و ارزیابی) بحث شده است .در این مقاله برا یافتن مصاادیق عملای
مدیریت اسالمی از سخنان و سیرة حضرت علی (ع) بهعنوان حااکم و مادیر اساالمی اساتفاده شاده اسات
(عالئی .)21 :1322 ،در پژوهشی دیگر که ،جایگاه مصلحت در سایره و ساخن اماام علای(ع) بررسای و
تحلیل گردیده است (مشایخیپور .)122 :1311 ،در بررسی پژوهشها انجاام شاده باا موضاوع مادیریت
دانش در سیره امام علی(ع) ،پژوهشی که به بررسی مفهوم مدیریت دانش و یا موضوعات مارتبش باه آن در
سیره امام علی علیهالسالم اختصا داشته باشد؛ یافت نشد.
بهعنوان جمعبند میتوان گفت که در ارتباط با مسئله احلی این پژوهش که همان عدمتوجه به سایره
امام علی(ع) در موضوع مدیریت دانش و ن رداختن به این منبع در جهت اثربخشای بیشاتر مادیریت داناش
بوده است ،اقدام مشخصی حورت ن ذیرفته و عمده کارها انجام شده در مورد سیره این امام همام ،بیشاتر
در سایر موضوعات مدیریتی ازجمله رهبر بوده است.
سیرۀ امام علی(ع)
برا واژه سیره معانی مختلفی ازجمله ذکر حوادث و سرگذشات افاراد ،چگاونگی رفتاار انساان (عظایمزاده
اردبیلی ،)1318 ،نوع و سبک خا رفتار دارا روج و سبک ویژه ،سبک و قاعده رفتار (فالطور :1311 ،
 )112ارائه شده است.
در باب اعتبار سیره و ضرورت و اهمیت توجه به آن نیز باید گفت که سیره امامان معصوم برحساب ایان
تعریف و استدالل ،از همان جایگاه و اعتبار برخوردار است که قرآن در آن قارار دارد .ساخن رساول خادا
( ) که فرمود« :إنی تِرک فیکم الثقلین کتِب اهلل و عتآتی ،اهلبیتی ،مِ إ تمسکتم بهمِ لن تضلوا ابراا» دلیل بر
اثبات همین جایگاه است که قرآن و اهلبیت را از نظر ارزشی با هم برابر قارار داده اسات .برابار قارآن و
امامان معصوم ،در معرفی دین و شناخت حکم خدا مساتلزم کنادوکاو گساترده در عماق زنادگی اماماان و
زوایا ناشناخته آن هاست که باید در موضوع سیره امامان نیاز همانناد قارآن باه تفسایر و تبیاین نشسات
(واثقیراد.)22 :1311 ،
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نظر به جایگاه موضوع امامت در فقه شیعه و همچنین جایگاه امام علی علیهالسالم در فقه شیعه ،از آنجاا
که ایشان عالوهبر اینکه ولی امر بود (والیت باطنی) دارا والیت ظاهر و رهبر و حاکم بار ماردم نیاز
بود و بهعنوان یک مدیر ارشد نیز فعالیت رسمی داشتند؛ بنابراین میتوان از سیره ایشان نکات عمیقای را در
رابطه با مباحث مدیریت مخصوحاً مدیریت دانش استخراج کرد.
مدیریت دانش
با اینکه احطالح دانش و مدیریت دانش دارا تعریف جهانشمول و موردتوافق همگاان نیساتند (نوناکاا و
ون کرو  )832 :2112 ،ولی تعاریف مختلفی از آن ها وجود دارد .در این مقالاه منظاور از مادیریت داناش
فرآیند سیستماتیک منسجمی است که ترکیب مناسبی از فناور ها اطالعاتی و تعامال انساانی را باهکاار
میگیرد تا سرمایهها اطالعاتی سازمان را شناسایی ،مدیریت و تسهیم کند .هدف مدیریت دانش برقارار
ارتباط بین خبرگان و افراد مجرب سازمان با افراد است که نیااز باه داناش خاحای دارناد .ایجااد چناین
ارتباطی به کمک فرایندها و ابزارها مدیریت دانش تسهیل میگردد .مادیریت داناش منشا مزیاتهاا
رقابتی پایدار در سازمان است و پیادهساز ححیا آن به افزایش و تقویت نوآور و ایجاد انگیزه ،بهرهور ،
تسریع در یادگیر  ،اتخاذ تصمیمات بهتر و سریعتر ،افزایش توانایی توسعه برا کارکنان و ...منجر میشود.
برا مدیرت دانش در سازمانها روج ها مختلفی وجود دارد .در ایان راساتا در ایان پاژوهش چرخاه
مدیریت دانش مبنا کار قرار گرفته است .ایان چرخاه از  2گاام احالی زیار تشاکیل شاده اسات (زارع و
همکاران.)122 :1322 ،
 گام اول :کسب دانش :در ایان گاام داناش مادیران باه کماک ابزارهاا مادیریت داناش ازجملاه
مصاحبه ها تخصصی ،مستندساز تجارب ،استفاده از تکنیکها داستانسرایی ،رسام فلوچاارتهاا و
نمودارها مراحل انجام کار و  ...استخراج میشود.
 گام دوم :سازماندهی و ذخیرهسازی دانش :در این گام دانش هر فرد به شکلی منسجم و مانظم
تدوین میگردد .در نهایت نیز تحلیل و مقایسها بر رو تجارب مستند شده انجام خواهد شد و عوامال
ت ثیرگذار در موفقیت ،موانع و راهکارها پیشنهاد جهت تسهیل امر افراد تازهوارد به این حاوزه فاراهم
خواهد شد.
 گام سوم :تسهیم دانش :در این گام به اشترا گذار و انتشار نتایج حاحال از گاامهاا قبلای در
دستور کار قرار دارد.
 گام چهارم :بهکارگیری دانش :هدف از سه گام فوق در این دو گام منعک خواهد شد .به عباارتی
سه گام قبل امکانات الزم برا استفاده از دانش این افراد خبره را در اختیار سایرین قرار داده و میتوانناد
در جهت عملکرد موفق از آن بهره ببرند.
 گام پنجم :خلق دانش جدید :این گام نیز در پی گامهاا قبال چرخاه مادیریت داناش را تکمیال
می کند .چراکه دانش اگر نتواند خود را ارتقا دهد ،دانش نیست .بدین رو در یاک چرخاه کامال مادیریت
دانش این گام از اهمیت باالیی برخوردار است (زارع و همکاران.)122 :1322 ،
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رویکرد پویاییشناسی سیستمها
پویاییشناسی سیستمها یک تکنیک مدلساز کاام یوتر مبتنای بار باازخورد و رواباش غیرخطای بارا
ساختاردهی ،در و بحث پیرامون مسائل و موضوعات پیچیده هست .رویکرد پویاییشناسای سیساتمهاا از
دهه  1221با کارها فارستر 1آغاز گردید .و با انتشار سه کتاب معروف خود یعنی پویااییهاا حانعتی،
پویاییها شهر و پویاییها جهان رویکرد پویاییشناسی سیستمها را پایهگذار کارد (فارساتر1281 ،؛
11 :1211؛ استرمن .)28 :2111 ،این رویکرد واقعیتها جهان را که تا حد از چشم جزءنگار ماا باه دور
است با احل کلگرایی نمایش و به تصویر میکشد و به مدیران بنگاهها کماک مایکناد تاا درکشاان را از
فرایندها سازمانی بهبود دهند .امروزه پویاییشناسی سیستمها در سراسر بخاشهاا خصوحای و دولتای
برا تجزیهوتحلیل و طراحی سیاستهاا بکاار گرفتاه مایشاود (حااجی غاالم ساریزد  ،منطقای و زارع
مهرجرد  .)122 :1322 ،رویکرد پویاییشناسی سیستمهاا روشای بارا مطالعاه و مادیریت سیساتمهاا
پیچیده و دارا بازخورد است .این سیستمها میتوانند در حاوزههاا مختلفای مثال کسابوکاار ،اقتصااد،
محیشزیست ،مدیریت انرژ  ،مسائل شهر و سایر حوزهها اجتماعی و انسانی وجود داشته باشند (حااجی
غالم سریزد  .)82 :1322 ،در سیستمها پیچیده دنیا امروز نکتاه مهام یاافتن ابزارهاایی جهات در
پیچیدگیها سیستمها اجتماعی – اقتصاد و س مدلساز و طراحی سیاستهاا مناساب بارا
بهبود اینگونه سیستمهاست که رویکرد پویاییشناسی سیستمها به ما کمک میکند تا این پیچیادگیهاا را
بهدرستی دیده و با روشی مناسب برخورد کرده و مسائل درون سیستمهاا را حال نمااییم (اساترمن:2111 ،
 .)283گامها این رویکرد  2گام هست .در گام اول پدیده یا مسئله موردنظر شناسایی و تبیین میشود .این
مسئله باید پیچیده و پویا باشد (استرمن .)23 :2111 ،بهعبارتدیگر رفتاار متغیرهاا مسائله بایاد در طاول
زمان قابلبررسی باشد .س در گام دوم فرضیه پویا رفتار متغیر احلی مسئله و علل وجود آن بهحاورت
مدل تشریحی بیان میشود .گامها بعد به مدلسااز فرضایه و مسائله در قالاب نمودارهاا علات و
معلولی و جریان پرداخته و نهایتاً با فرموله کردن مدل جریان و تست آن مدل احلی ایجاد و شابیهسااز و
تست سناریوها مختلف امکانپذیر میشود (فارستر121 :1281 ،؛ حاجی غاالم ساریزد  .)82 :1322 ،در
ساخت مدلها پویا میتوان از منابع سهگانه عدد  ،مکتوب و ذهنی استفاده کرد (حاجی غاالم ساریزد ،
.)13 :1322
از آنجا که ازیکطرف موضوع مدیریت دانش هم پیچیده (دربرگیرنده متغیرها و اجزا مختلف) و هم در
طول زمان تغییر میکند (پویا) و از طرف دیگر رویکرد پویاییشناسی سیستمها مناسب برا تئور پارداز
در موضوعات پیچیده پویا است (حاجی غالم سریزد و همکاران )2121 ،لذا این ر روج برا مدلسااز
ساختار حاکم بر مدیریت دانش مناسب هست.

1. Forrester
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 .3-1ضرورت و اهمیت پژوهش

از نظر ضرورت و اهمیت پژوهش همانطور که در قسمت قبل اشاره شد سه موضوع قابلبحاث اسات کاه
عبارتند از:
 .1وجود خأل عملی و نیاز واقعی در زمینه تئور پرداز در حوزه مدیریت دانش
 .2وجود خأل نظر و نیاز به تئور پرداز در این حوزه با استفاده از منابع موثق
 .3موثق بودن و عملیاتی بودن سیره امام علی(ع) به دالیل زیر:
 معصومیت :در احطالح علم کالم به کسی «معصوم» گفته می شود که دارا موهبت الهی آگاهی کامال
و دائم به زشتی گناه و اراده قو بر مهار کردن تمایالت نفسانی با عنایت خا الهی هسات .در نتیجاه
فرد معصوم عار از گناه و اشتباه است و سیره و نیز عار از خطا است و منبعی راهنما هست.
 دانش وابسته به وحی
 مدیر ارشد بودن امام علی(ع) :و عالوه بر اینکه ولی امر بود (والیت بااطنی) دارا والیات ظااهر و
رهبر و حاکم بر مردم نیز بود .لذا نظریاتشان مبتنی بر عمل مدیریتی کالن هست.
به عبارت دیگر چون سیره ،دارا ویژگی هایی چون :منش الهی ،دارا عمق محتوایی ،مفسر قرآن باودن،
ارائهدهنده ارزجها اسالمی و برخوردار از جامعیت و شمولیت هست میتواند منبع مناسبی جهت بهباود
مدیریت دانش گردد (راستخون )1322 ،لذا در این مقاله براساس سایره اماام علای(ع) باه مادیریت داناش
نگریسته و از دیدگاه ایشان استراتژ ها مناسب جهت مدیریت دانش را استخراج میکنیم.
 .2روششناسی پژوهش
همانطور که بیان شد در این پژوهش به این پرسش پرداخته میشاود کاه "دیادگاه اماام علای(ع) دربااره
مدیریت دانش چگونه است؟" و "براساس دیدگاه ایشاان چاه سااختارهایی در تحقاق مادیریت داناش رخ
میدهد؟".
بر این اساس در این پژوهش با استفاده از رویکرد پویاییشناسی سیستمهاا باا محاور قارار دادن چرخاه
مدیریت دانش بهعنوان حلقه اولیه و احلی مدیریت دانش ،سیره امام علی(ع) در رابطه باه مادیریت داناش
استخراج و بهحورت مدل علت و معلولی ترسیم شده است .س مدل جریان و معادالت ریاضی آن تدوین
گردیده و مدل شبیهساز شده است.
از نظر روج مدلساز  ،این مقاله از روج مدلساز اسناد  1بهره گرفته اسات .مادلسااز اساناد
اشاره به استفاده از منابع و اسناد مکتوب بهعنوان منبع احلی در مدلساز پویاییشناسای سیساتمهاا دارد.
منظور از اسناد شامل پایگاه اطالعاتی مکتوب و عدد هست (حاجی غالم ساریزد  .)88 :1322 ،در ایان
روج مدلساز بعد از جستجو ،شناخت منابع و اسناد مرتبش با مسئله ،به بررسای مساتندات و آناالیز آنهاا و
استخراج دانش برا مدلساز براساس دیادگاه سیساتمیک خاود مایپاردازد (حااجی غاالم ساریزد و
)1. Document Model Building (DMB
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همکاران2112 ،؛  .)2121لذا این پژوهش از نظر روج گردآور اطالعات ،مطالعاه کتابخاناها هسات .در
این پژوهش ،تمرکز ما بر سیره گفتار (نقلی) امام علای(ع) اسات .در نتیجاه نهاجالبالغاه و غاررالحکم و
دررالکلم بهعنوان پایگاه دادها مکتوب (نهجالبالغه و تفاسیر مرتبش) در نظر گرفتاه شاد .در ایان پاژوهش
دامنه پژوهش بر رو حکمتها و نامهها در نهجالبالغه و احادیث غررالحکم و دررالکلم محدود شاد .بارا
این منظور ابتدا حکمتها و نامهها مرتبش با مدیریت دانش شناسایی و س تجزیاهوتحلیال شاد .بارا
تجزیهوتحلیل و مدلساز از پایگاه داده ذهنی (دیدگاه سیستمی محقق و تفاسیر مرتبش) استفاده شد.
برا شناسایی حکمت ها و طبقهبند آن ها در چرخه مدل دانش از روجشناسی تحقیاق کیفای شاامل
روج داده بنیاد استفاده شد .روج داده بنیاد روشی مناسب و پرکاربرد در تحلیل نهجالبالغه هست (حکاا
و حیدزاده1321 ،؛ قربانی ،اشرف سمنانی و حسینی .)1321 ،بدینحورت که همۀ حکمتهاا و ناماههاا در
نهجالبالغه و احادیث غررالحکم و دررالکلم از طریاق تحلیال محتاوا کیفای موردبررسای قارار گرفتاه و
موارد که نشانگر و مرتبش با مدیریت دانش بودند شناسایی شدند .س براساس بار معناایی هار ماورد و
براساس چرخه مدیریت دانش در یک مرحله از چرخه طبقهبناد شادند .باهعباارتدیگار در ایان تحقیاق
بهمنظور ایجاد تمرکز در جستجو از رویکرد اس یکارد )2111( 1برا یافتن محتوا مناساب و رباش دادن آن
به چرخه مدیریت دانش استفاده شد .براساس این رویکرد محقق در محله نخست نسبت به شناسایی ساؤال
کلی تحقیق (دیادگاه اماام علای(ع) دربااره مادیریت داناش چگوناه اسات؟) مایپاردازد (کدگاذار بااز).
بهعبارتدیگر در این مرحله حکمتها و نامه ها که مرتبش به مدیریت دانش بود شناسایی شدند .در مرحله
بعد به ارتباط یافتهها با سؤال جزئی و فرعی تحقیق (براسااس دیادگاه ایشاان چاه سااختارهایی در تحقاق
مدیریت دانش رخ میدهد؟) میپردازد که در این مرحله طبقهبند حکمتها و نامهها شناسایی شاده باا
چرخه دانش حورت گرفت.
از آنجا که در نظریه داده بنیاد از نمونهبردار نظر برا کسب داده استفاده میشاود و معیاار متوقاف
نمودن این نمونهبردار  ،کفایت نظر است (داناییفرد و امامی )1318 ،لذا در این مقاله ضمن رسایدن باه
کفایت نظر  ،بررسی تمام حکمتها و نامهها نیز بررسی شد .در کفایات نظار هماانطاور کاه گلیسار و
استراوس ( )1281بیان می کنند وقتی پژوهشگر اطمینان حاحل کند یک مقوله باه کفایات رسایده اسات و
بهعبارتدیگر مفهوم موردنظر ظهور پیدا کرده است (داناییفرد و امامی )1318 ،پژوهش متوقف میشود.
 .3تحلیل دادهها و ارائه یافتهها
در این بخش ،براساس روششناسی ذکر شده ،تحلیل دادهها انجام و یافتههالای آن ارائاله گردیالده
است.

1. Spickard
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 .1-3طبقهبندی براساس حلقه مدیریت دانش
همانطور که اشاره شد ابتدا احادیث ،نامهها و حکمتها مرتبش با مدیریت دانش شناسایی و براساس اجزا
چرخه مدیریت دانش طبقهبند شد .در جدول زیر دستهبند براساس اجزا حلقه مادیریت داناش احادیاث،
حکمتها و نامهها نشان داده شده است.
جدول  :1دستهبندی حکمتها براساس اجزا حلقه مدیرت دانش
ردیف

مرحله چرخه مدیریت دانش

1

کسب دانش

2

سازماندهی و ذخیره دانش

3

تسهیم دانش

2
2

استفاده از دانش
خلق دانش

حکمتهای مرتبط )نهجالبالغه)
حکمت ،111 ،22 ،21 ،18 ،12 ،12 ،11 ،11 ،12 ،13 ،11 ،113 ،22 ،31 ،31 ،2
221 ،128 ،121
حکمت 331 ،111 ،22
حکمت ،112 ،113 ،181 ،122 ،121 ،21 ،21 ،13 ،11 ،21 ،21 ،113 ،22 ،31
321 ،223 ،212 ،288 ،212
حکمت212 ،21 ،22 ،13 ،11 ،31 ،23
حکمت 212 ،212 ،212

جدول  :2دستهبندی نامهها براساس اجزا حلقه مدیریت دانش(نهجالبالغه)
سیره
نامه 31
نامه 21
نامه  23و 81
نامه 11

عنوان مرحله چرخه دانش
سازماندهی و ذخیره دانش  /تسهیم دانش
استفاده از دانش
تسهیم دانش
استفاده از دانش

جدول  :3دستهبندی احادیث در غررالحکم و دررالکلم (تمیمى آمدى و جمالالدین خوانساری)1311 ،
ردیف
1
2
3
2
2

مرحله چرخه مدیریت دانش
کسب دانش
سازماندهی و ذخیره دانش
تسهیم دانش
استفاده از دانش
خلق دانش

حکمتهای مرتبط
حدیث 2331 ،2218 ،82 ،32 ،31
حدیث ،2222 ،2211 ،2211
حدیث 2311 ،2312 ،2211 ،22 ،31 ،38 ،21 ،12 ،12 ،2
حدیث 21 ،21 ،32 ،21

 .2-3مدل علت و معلولی
در این قسمت حلقهها علت و معلولی مدیرت دانش براساس گفتار امام علی (ع) آورده شده است.
حلقه  R1همان چرخه مدیریت دانش هست .طبق این حلقه با کسب دانش نیاز به سازماندهی و ذخیره
دانش زیاد شده و حجم دانش ذخیره شده افزایش مییابد .با ساازماندهای و ذخیاره درسات داناش ،افاراد
سازمان میتوانند بهراحتی به دانش یکدیگر دست یافته و تسهیم دانش تقویت میشود .با تسهیم دانش بین
افراد آنها از دانش موجود و تجربهها افراد دیگر بهره برده و از آنها استفاده مینمایند که این خود سبب
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موفقیت و همچنین خلق دانش میشود .این یک حلقه تقویتی است که سبب رشد دانش و موفقیت مدیریت
دانش میگردد.
کسب دانش
+

+

خلق دانش
سازماندهی و ذخیره

R1

دانش

+

چرخه مدیریت دانش
+

استفاده از دانش
تسهیم دانش
+

شکل  :1حلقه تقویتی چرخه مدیریت دانش

در شکل شماره  2طبق حکمت  21و  11و  212و نامه  31حلقهها تعادلی  B1,2شکل میگیرند .امام
در حکمت " 11نشانه کمال عقل را سخن اند دانسته" و در حکمت  21بیان میدارند که "زبان عاقل در
پشت عقل او هست و عاقال بادون مشاورت و سانجش و فکار؛ زباان خاود را باه حرکات وا نمایدارد".
بهعبارتدیگر با حرکت چرخه مدیریت دانش و کسب دانش ،افراد سازمان به کماال عقال نزدیاک شاده و
سخن آنها اند میگردد که اینها در کنار سایر موانع تسهیم براساس نامه  31و خطبه  212مانند غرور و
خودخواهی ،مجادله ،نقصان فرستنده و گیرنده ،مقتضیات سنی و هوا نف گیرناده؛ ماانع نشار و تساهیم
دانش میشوند.
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+
عقل کامل

کسب دانش

+

+

-

+

B1
سنجش و فکر

B2

سازماندهی و
ذخیره دانش

حکمت 11

سخن

خلق دانش
R1
چرخه مدیریت دانش

+

حکمت 40

+
استفاده از دانش

+

تسهیم دانش
+

-

نامه 13

هوای نفس گیرنده
مقتضیات سنی

سایر موانع تسهیم
خطبه 212

نقصان فرستنده

غرور و خودخواهی

مجادله

شکل  :2حلقه تعادلی حکمت  04و  11و  212و نامه 31

در شکل شماره  3امام شرم از پرسش و ندانستن را نکوهش کرده است و آن را سبب هالکت مایداناد.
در نتیجه با پرسش و کسب دانش میتوان به موفقیتها شخصی و سازمانی رسید که ایان موفقیات نیاز
سبب کاهش شرم خواهد شد و یک حلقه تقویتی را شکل میدهد.
+
عقل کامل

کسب دانش

+
-

+

B1
سنجش و فکر

+

B2

سخن

خلق دانش

سازماندهی و ذخیره دانش

R1

حکمت 11

چرخه مدیریت دانش

+

حکمت 12
+

+
استفاده از دانش

تسهیم دانش

+
+

-

+
خطبه  212ونامه 13
سایر موانع تسهیم

-

R2
پرسش

حکمت  22و  22و
390
شرم
-

شکل  :3حلقه تقویتی حکمت  22و  22و 394

موفقیت و دستاوردهای
شخصی و ساززمانی
-
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در شکل شماره  2حلقه تقویتی دیگر با فعال شدن حلقه مدیریت دانش براساس حکمات  22و  331و
نامه  31شکل میگیرد .در این حکمتها و نامه امام معیار شناخت داناش باا ارزج را معرفای مایکناد .در
حکمت  22دانشی که در تمام اعضا و جوارح نه فقش زبان جار باشد دانش با ارزج دانسته شده اسات .در
نامه  31امام در وحیت خود به امام حسن(ع) بیان میکنند که "دانشی که سودمند نباشاد فایاده نداشاته و
آموختنش شایسته نیست" .و در حکمت  331تطابق با فطرت را یکی از معیارها شاناخت داناش بااارزج
میدانند .در نتیجه با کسب داناش و شاناخت معیارهاا فاوق ،داناش باهدرساتی تفکیاک شاده و زمیناه
سازماندهی بهتر و ذخیره دانش را افزایش میدهد که این حلقه مدیریت دانش را تقویت میکند.
تطابق با فطرت

سودمندی

+

+

عقل کامل
شناخت دانش
با ارزش

+

-

+

+

حکمت 29و 233
تفکیک دانش

سنجش و فکر

+

R3

حکمت 11

B2

+

نامه 13
کسب دانش

+

B1

+

+

سخن

خلق دانش

سازماندهی و
ذخیره دانش

R1
چرخه مدیریت دانش

+

حکمت 12

استفاده از دانش
تسهیم دانش

+

+
+

-

+
خطبه  212ونامه 13

+

R2

پرسش

موفقیت و دستاوردها
شخصی و ساززمانی

حکمت  21و  21و 123

سایر موانع تسهیم
-

شرم

-

شکل  :0حلقه تقویتی حکمت  92و  332و نامه 31

در شکل شماره  2نقش رهبر در مدیریت دانش و تقویت چرخه مدیریت دانش مطرح شاده اسات .در
حکمت  13به تعلیم و تسهیم دانش توسش رهبر از طریق کردار رهبر توحیه شده است .بهعبارتدیگر رهبار
با استفاده و کسب دانش زمینه بهتر را برا پیرو از خود و تعلیم دیگران ایجااد کارده و سابب تساهیم
دانش میشود.
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تطابق با فطرت

+

+

عقل کامل
+

شناخت دانش با ارزج
B1
+

-

نامه 13
+

+

+

سخن

حکمت 12

R1

+

+

+

+

-

+

استفاده از دانش
تسهیم دانش

+

R4

حکمت  31و 29
+

چرخه مدیریت دانش

+

خطبه  212ونامه 13

خلق دانش

سازماندهی و
ذخیره دانش

+

رهبری

+

حکمت22
تفکیک دانش

سنجش و فکر

+

R3

حکمت 11

B2

سودمند

کسب دانش

+

66

پیروی از رهبری

+

موفقیت و دستاوردها
شخصی و ساززمانی

پرسش

R2

سایر موانع تسهیم

حکمت  21و  21و 123
-

شرم

-

شکل  :2حلقه تقویتی حکمت  13و 92

در شکل شماره  8به نقش مشورت و جلب حمایت ذینفعاان از ایان طریاق اشااره شاده اسات .اماام در
حکمت " 22مشاورت را پشاتیبانی مناساب دانساته" و در حکمات " 113داناش را شارافت و مشاورت را
پشتیبانی مطمئن میداند" و در حکمت " 181مشورت را شراکت در عقل دیگران میداند" .در نتیجاه ایان
حکمتها نشان می دهد که شرافت حاحل از دانش دستاورد بزرگ باوده و سابب تقویات انگیازه جهات
مشورت میشود که این نیز سبب تسهیم دانش و نهایتاً جلب نظر ذینفعان میشود .جلب نظر ذینفعان باعث
تقویت امور و نهایتاً موفقیت بیشتر میگردد .این حکمتها نشانگر حلقه تقویتی حاحل از کسب نظر دیگران
و مشورت هست.
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تطابق با فطرت
+

+

سودمند

عقل کامل
+

شناخت دانش با ارزج

+

-

کسب دانش

+

B1

R3

حکمت 11

سنجش و فکر

+

حکمت29

سخن

خلق دانش

سازماندهی و
ذخیره دانش

+

R1

حکمت 12

+

چرخه مدیریت دانش

+
+

تسهیم دانش

+

-

حکمت  31و 22
+

+

سایر موانع تسهیم

پیرو

+

از رهبر

حکمت  21و  21و 123

+
-

-

شرم

+
+

انگیزه

مشورت
جلب حمایت ذینفعان

+
موفقیت و دستاوردها
شخصی و ساززمانی

R2

پرسش
+

R4

استفاده از دانش
+

خطبه  212ونامه 13

رهبر

+

+

تفکیک دانش
B2

+

نامه 13
+

R5

+

حکمت  311 ،02و
161

شکل  :1حلقه تقویتی حکمت  113 ،20و 111

در شکل شماره  1طبق حکمت  21و  212حلقه تقویتی  R6شکل میگیرد .امام در حکمت " 21کساب
پیروز و موفقیت را در دوراندیشی میداند" و "دوراندیشای را در باهکاارگیر حاحیا اندیشاه و اندیشاه
ححیا را از طریق رازدار میداند" .در نتیجه با استفاده از دانش دوراندیشی محقق شده و سبب رازدار و
سنجش قبل از سخن میشود و این خود سبب اندیشه ححیا و خلق دانش میگردد .همچنین طبق خطباه
 212از آنجا که "قربانگاه اندیشه زیر برق آرزوهاا هسات" در نتیجاه آرزوهاا دور و دراز ماانعی در برابار
اندیشه ححیا هست.
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+
تطابق با فطرت
+

نامه 13

عقل کامل
+

شناخت دانش با ارزج

-

+

R3

حکمت 11

سنجش و فکر

R4

حکمت29

سخن

حکمت 12
-

R1

پیرو

+

+
خطبه  212ونامه 13
-

دوراندیشی

موفقیت و دستاوردها
شخصی و ساززمانی

R2

+

+

+

حکمت  21و  21و 123
-

راز داری

 +حکمت  20و 912
++

از رهبر

پرسش

+

R6

+

+

سایر موانع تسهیم

اندیشه
صحیح

استفاده از دانش
تسهیم دانش

+

+

+

چرخه مدیریت دانش

+
+
>راز داری<

رهبر
-

خلق دانش

سازماندهی و
ذخیره دانش

+

آرزوه ای دور و دراز

+حکمت  31و 22

+

تفکیک دانش
B2

+
کسب دانش

+

B1

+

سودمند

+

-

شرم

+

انگیزه

مشورت
+

R5

جلب حمایت ذینفعان

حکمت  311 ،22و 181

شکل  :1حلقه تقویتی حکمت  02و 219

در شکل شماره  1امام در حکمت " 21سخنان زیبا حکمتآمیاز را سابب شاادابی دلهاا مایداناد".
شادابی افراد نیز ایجادکننده محیش کار مناسب هست .در محیش مناسب کسب دانش افازایش ماییاباد و
سبب ایجاد سخنان حکمتآمیز میگردد .از طریق دیگر در حکمت " 331تطابق باا فطارت را معیاار ارزج
دانش و سودمند آن میداند" که سبب شادابی دل میگردد.
+
+
+

حکمت 233
تطابق با فطرت

شادابی افراد
+

حکمت و سخنان
حکمت آمیز
+

حکمت 19

عقل کامل
شناخت دانش با ارزج
+

B1
+

سنجش و فکر

-

حکمت 11

B2

سخن

-

+

+

سودمند

+

+

R3

+

+

حکمت 22و 133
تفکیک دانش
سازماندهی و
ذخیره دانش
+

R4

+
>راز دار <

اندیشه ححیا

چرخه مدیریت دانش

استفاده از دانش
تسهیم دانش

+

-

پیرو

+

++

+

حکمت  21و  21و 123

+
-

-

شرم

مشورت
جلب حمایت ذینفعان

+
انگیزه

R5

دوراندیشی

موفقیت و دستاوردها
شخصی و ساززمانی

R2

پرسش

سایر موانع تسهیم

+

+

حکمت  311 ،22و 181

شکل  :2حلقه تقویتی حکمت  91و 332

راز دار

حکمت 212 , 12

+

از رهبر

+

R6

+

+

+

حکمت  31و +22

R1

آرزوه ای دور و درا ز
-

رهبر

خلق دانش

+

خطبه  212ونامه 13

+

کسب دانش

حکمت 12
-

R7

محیط کاری
مناسب

نامه 13

+

+

پویاییشناسی مدیریت دانش در سیره امام علی(ع)
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در شکل شماره  2دو حلقه تقویتی  R8,9براساس حکمتها  113 ،11 ،11 ،22 ،31 ،31و  181شکل
گرفته است .امام در حکمت  31پایهها عدالت ژرفاندیش را بیان کرده که سبب رسیدن به حقیقت شده و
این از زیادهرو جلوگیر کرده و عدالت را بوجود میآورد .همچنین در این حکمات "تاوهم و کنجکااو
دروغین و بحثوجدل بیمورد را از پایهها کفر دانسته و مانع رسیدن به حاق و حقیقات مایداناد" .اماام
میفرمایند که "کسی که بحثوجدل بیمورد را عادت خود گرداند از تاریکی شبهات بیرون نخواهاد آماد".
البته امام در حکمت " 181مشورت نه بحثوجدل بیماورد را سابب موفقیات و اساتفاده از عقال دیگاران
میداند".
اما در حکمت  22و " 113عقل را ثروتی بزرگ و سرمایها سودمند میداند" .همچنین در خطباه  11و
" 113شرافت و ارزج فرد را به دانایی و عقل او میداند" .در خطبه " 11نادان را کند رو یا تنادرو و دور از
عدالت معرفی میکند" .و در خطبه " 31عقل ارزشمندترین بینیاز دانسته شده است".
ارزیابی و داوری

توهم و کنجکاوی
دروغین

-

-

+

رسیدن به حقیقت

بحث و جدل بی مورد

R8

+

+
عقل کامل
+

+

شناخت دانش با ارزج

+

سنجش و فکر

سخن

-

خطبه  212ونامه 13

رهبر

حکمت  31و +22

R1

تسهیم دانش
پیرو

+

از رهبر

پرسش

حکمت  21و 123 , 21

+
-

شرم

+

+

ارزش فرد

ثروت

راز دار
اعتبار
+

+

+

-

+
+

+

+

انگیزه

مشورت
جلب حمایت ذینفعان

+

+

حکمت 02 ،23
و 311

+

R6
+
حکمت  12و 212

موفقیت و دستاوردها
شخصی و ساززمانی

R2

-

دوراندیشی

شرافت و بی نیازی

+

اندیشه ححیا

استفاده از دانش
+

+

حکمت 41و 12

R4

چرخه مدیریت دانش

-

>عقل کامل<

آرزوه ای دور و دراز

+

+

+

+

شکیبایی

خلق دانش

+
+
>راز دار <

+

+
+

+

سایر موانع تسهیم

+

سازماندهی و
ذخیره دانش

حکمت 12
-

+

حکمت 22و 133

+

+

R9

+

تفکیک دانش

+

R7

کسب دانش

R3

حکمت 11

B2

+

+

منفعت رسانی به
دیگران

محیش کار مناسب

حکمت 12

نامه 13

+

تطابق با فطرت

شادابی افراد

+

درک تاخیر

+

+

حکمت و سخنان حکمت
آمیز

سودمند

B1

عدالت

حکمت  13و 111

خرد

-

+
+

R5

+

حکمت  311 ،22و 181

شکل  :9حلقه تقویتی حکمت  113 ،21 ،14 ،20 ،32 ،31و 111

در شکل شماره  11طبق حکمت  212امام با اشاره به گنجایش نامحدود ظرف دانش بیان میکنناد کاه
"هر ظرفى با ریختن چیزى در آن پر میشود جز ظرف دانش که هر چه در آن جا دهی ،وساعتش بیشاتر
میشود" .با توجه به این حکمت حلقه تقویتی خلق دانش سبب کسب داناش و کساب داناش سابب خلاق
دانش میشود شکل میگیرد.
در این نمودار حلقه تقویتی  R10براساس حکماتهاا  122و  121و  223شاکل مایگیارد .اماام در
حکمت  122بیان میکنند که "دوستی کردن نیمی از خردمند است" .بهعبارتدیگر خردمند و اهل دانش
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دوستیها بیشتر و قاعدتاً با افراد همتراز خود دارند که این سبب تسهیم دانش و نهایتاً افزایش خردمناد
آنها میگردد .و در حکمت  223از "همنشینی و دوستی با بیخرد ما را پرهیز میدهد".
در حکمت  121تسهیم دانش را نیازمند انسانها مناسب میداند و در بیان اقسام دانشپژوهاان اشااره
به سینه مبار میکند و میفرمایاد "داناش فراواناى انباشاته اسات ،اى کااج کساانى را ماییاافتم کاه
میتوانستند آن را بیاموزند؟" و بیان میکنند که "تیزهوشانی و خردمندانی وجود دارند ولی مناساب نیساتند
چراکه یا مورد اعتماد نمیباشند .دین را وسیله دنیا قرار داده ،و با نعمتهاى خدا بر بندگان و با برهاانهااى
الهى بر دوستان خدا فخر مى فروشن .یا گروهى که تسلیم حامالن حق میباشند اما ژرفاندیشیِ الزم را در
شناخت حقیقت ندارند ،که با اولین شبهها  ،شک و تردید در دلشان ریشه میزند؛ پ نه آنها ،و نه اینها،
سزاوار آموختن دانشهاى فراوان من نمیباشند .یا فرد دیگرى که سخت در پى لذت بوده ،و اختیار خاود را
به شهوت داده است ،یا آنکه در ثروتاندوز حر میورزد ،هیچکدام از آنان نمیتوانند از دین پاسادارى
کنند ،و بیشتر به چهارپایان چرنده شباهت دارند ،و چنین است که دانش با مرگ دارندگان دانش میمیرد".
در نتیجه یکی از دستاوردها مدیریت دانش و تسهیم دانش در سازمان و افراد ساختهشدن افراد مناسب
هست .در اینجا فرد مناسب باید دارا ویژگیهایی ازجمله مورد اعتمااد ،متواضاع ،ژرفانادیش در شاناخت
حقیقت ،دور از شهوت ،و عدم حر در ثروتاندوز باشد.
ارزیابی و داور
دروغین

توهم و کنجکاو

-

-

+

+

+

+

B1

سنجش و فکر

سخن

R3

-

+

+

حکمت 242

تسهیم دانش
+

سایر موانع تسهیم

پیرو

+

از رهبر

+

R2

-

حکمت 201
+

راز دار
اعتبار

+

+

انگیزه
R5

جلب حمایت ذینفعان

ارزج فرد

+

+

-

شرم

+

+

+
+

حکمت  311 ،22و 181
نیروی انسانی مناسب

R 10
حکمت  101و 392

شکل شماره  :14حلقه تقویتی حکمت  102و  101و  242و 293

+

+

+
+

موفقیت و دستاوردها
شخصی و ساززمانی

مشورت

>عقل کامل<

+

دوراندیشی

حکمت  21و  21و 123

+

+

R6
+
حکمت  12و 212

+

شرافت و بی نیاز
حکمت  22 ،13و 311

اندیشه ححیا

+

پرسش
دوستی

حکمت  31و +22

+

+

رهبر

خلق دانش

+
R1

+

خطبه  212ونامه 13

R4

چرخه مدیریت دانش

+

>عقل کامل<

حکمت 11و 11

استفاده از دانش

+

+

+

شکیبایی

+
+

+

+
>راز دار <

+

R9

حکمت 22و 133
تفکیک دانش
سازماندهی و
ذخیره دانش
+

-

محیش کار

مناسب

کسب دانش

حکمت 12
-

+

+

+

+

تاخیر

منفعت رسانی به دیگران

R7
حکمت 12

نامه 13

شناخت دانش با ارزج

تطابق با فطرت

B2

حکمت و سخنان حکمت
آمیز

سودمند
عقل کامل
+

شادابی افراد

+

در

+

R8

+

حکمت 11

عدالت

حکمت  13و 181
خرد

+

+

رسیدن به حقیقت

بحث و جدل بی مورد

-

+

ثروت
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 مدل جریان.3-3
.در شکل زیر نمودار جریان مدل علت و معلولی آورده شده است
Time to
Absolete
f
Knowledge
Absolete
Knowledge
Storage

Knowledge
Accumulaion

f4

Knowledge
Loss

Normal

Time to need

Consultancy

Need to KM
Normal
Knowledge

Knowledge
Saving
Leader Support

Defferentitation of
Knowledge
f5

Knowledge
Acqusition
Appropriate
Enviroment

Valuable
Knowledge
Identification

time to follow

Inquiry

Knowledge
Sharing
leader following

Time Adjustment
to Sharing
Shame

Knowledge
Generation

Stackholders
Support

f3

Esprit Rate
Personal Wise
time to Esprit

Experience Over
Time

Time to wise

Change rate in
Achievment

Oral
Presentation
f1

Motivation

f6

Knowledge
Utilization

Achievement

Time to
Motivite

Measurment and
Think

Coeficient Of
Think
Adjustment Time
to Hiring firing
Knowledge
Worker

Achievment
Coeficient

Hiring firing
Desired Worker

 نمودار جریان:11 شکل

 متغیر حالت با نرخهایشان وجاود دارناد کاه در جادول زیار2 همانطور که مشخص است در این مدل
.تشریا شدهاند
 توصیف متغیرهای حالت و نرخ آنها:0 جدول
تشریا
ذخیره دانش از جمع شدن دانش در سازمان ایجاد
شده و از بین رفتن دانش چه بهحورت منسوخ شدن
آن و چه بهحورت از دست دادن آن در قالب
.فراموشی باعث کاهش ذخیره دانشی میگردد
تعداد کارگران دانشی براساس میزان مطلوب
موردنیاز و زمان جهت استخدام و اخراج محاسبه
.میگردد
کسب دانش در طول زمان سبب ایجاد دستاورد و
افزایش روحیه کارکنان شده و محیش مناسبی را
.ایجاد میکند
حمایت ذینفعان و بهکارگیر دانش و دستاوردها
.حاحله سبب تغییر در موفقیت میگردد

متغیرها نرخ
 جمع شدن دانش: نرخ ورود
Knowledge Accumulate
 منسوخ شدن دانش:1نرخ خروجی
Knowledge Obsolete
 از دست دادن دانش:2نرخ خروجی
Knowledge Loss

نام متغیر حالت

ردیف

ذخیره دانش
Knowledge Storage

1

نرخ استخدام و اخراج
Hiring-firing Rate

کارگر دانشی
Knowledge Worker

2

نرخ روحیه آفرینی
Esprit Rate

محیش مناسب
Appropriate
Environment

3

نرخ تغییر در موفقیت
Change rate in
Achievement

موفقیت
Achievement

2
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 .0-3تست مدل
سنجش میزان اعتبار یک مدل همیشه بحثی چالشبرانگیز و درعاینحاال جالاب هسات .در سیساتمهاا
پیچیده اقتصاد – اجتماعی مخصوحاً در مدلساز پویاییشناسی سیستمها این کار همیشه ابهامبرانگیاز
هست.
از آنجا که در مدلساز پویاییشناسی سیستمها هدف بهبود در ما از سیساتم و یاادگیر باا هادف
اتخاذ سیاستهایی با عملکرد بهتر هست تست و اعتبارسنجی مدل نیز ضمن اعتباربخشی به مدل و فرایناد
مدلساز سبب یادگیر بیشتر ما و در بهتر ما از سااختار سیساتم مایگاردد (فارساتر و سانگه:1211 ،
 .)221برا اعتبارسنجی مدلها پویاییشناسای سیساتمهاا روجهاا مختلفای وجاود دارد .روجهاا
اعتبارسنجی پویاییشناسی سیستمها در سه دسته کلی شامل :تستها ساختار مدل ،تستها رفتار مادل
و تستها مضامین سیاستها قرار میگیرند(حااجی غاالم ساریزد  ،منطقای و زارع مهرجارد :1322 ،
.)182
در این مقاله برا اعتبار سنجی مدل از تستها زیر استفاده شد که در ادامه تشریا شده است.
تست ساختار مدل
تست ساختار مدل برا اطمینان از ساختار مدل هست .برا تست ساختار مدل از تستها شرایش حاد ،
تست کفایت مرز و تست سازگار ابعاد استفاده شد.
تست شرایط حدی :هدف در این تست ،بررسی معادالت در شرایش ویژه و حد هست .برا این منظور
متغیر مدت زمان جهت منسوخ شدن دانش در شرایش حد یعنی برابر حفر قرار گرفت .هماانطاور کاه از
شکل زیر مشخص است اگر زمان منسوخ شدن حفر گردد میزان منسوخ شدن برابر تمام دارا دانشی شده
و در نتیجه ذخیره دانشی حفر میگردد.
Knowledge Storage
20

17.5

15

12.5

10
100

90

80

70

40
50
60
)Time (M onth

30

20

10

0

Knowledge Storage : Extreme Test

شکل  :12نتایج تست در شرایط حدی

تست کفایت مرز :در این تست کفایت متغیرها و ساختارها مدنظر و رسم شده را با توجه به اهداف و
مسئله موردنظر بررسی میکنند .ساختار باید با اهداف مطالعه متناسب باشد .همانطور که در قسمت
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مدلساز علت و معلولی و همچنین نمودار جریان بیان شد ما تمام حکمتها و سخنان امام را درباره
مدیریت دانش و دانش مدلساز کردیم .در نتیجه ساختار ما هدف مطالعه را پوشش میدهد.
تست سازگاری ابعادی :در این تست به تحلیل ابعاد و واحدها معادالت مادل مایپاردازیم .ایان کاار
توسش نرمافزار ونسیم (قسمت  )Units checkحورت گرفت و ابعاد مدل ت یید شد.
تست رفتار مدل
در این تست کفایت ساختار مدل از طریق رفتار آن بررسی میشود .برا این کار از تستها سیاست
حد و تست حساست رفتار (تحلیل حساسیت) استفاده شد .در تست سیاست حد خاحیت کشش مدل در
برابر تغییرات عمده و گسترده در سیاستها بررسی شد و مدل ت یید شد .همچنین در تست تحلیل حساسیت
مدل در برابر تغییر مقادیر عدد و رفتار موردبررسی قرار گرفت و دیده شد که رفتار متغیرها مدل به
پارامترها حساسیت زیاد ندارد و به همین دلیل مدل ت یید شد .بهعنوان نمونه در این تست متغیر متوسش
دانش را تغییر دادیم که طبق نمودار  13حساسیت ذخیره دانش منطقی است و مدل مورد ت یید هست.
همچنین متغیر زمان انگیزج را نیز تغییر داده و همانطور که مشخص است تغییرات تسهیم دانش منطقی
هست.
100.0%

95.0%

Current
50.0%

75.0%

100.0%

95.0%

100
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50
)Time (Month

25

75.0%

Knowledge Sharing
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)Time (Month

25

0

0

شکل  :13تست حساسیت مدل

 .2-3شبیهسازی مدل
بعدازاینکه مدل ت یید شد .میتوان رفتار متغیرها احلی را باا شابیهسااز مادل موردبررسای قارار داد .در
نمودارها زیر رفتار متغیر ذخیره دانشی ،موفقیت و محیش مناسب نشان داده شده است.
در نمودار باال سمت راست شکل  ،12نمودار ذخیره دانشی بهتدریج روبه رشاد مایرود ولای اثار آن بار
محیش با ت خیر شکل میگیرد .به همین دلیل نوسانات تغییر در ذخیره دانشی در نمودار دیده نمیشود و بازه
زمان آن در جایی خارج از بازه مدل شکل میگیرد.
در نمودار باال سمت چپ شکل  12دیده میشود که با افزایش دانش ،قدرت شناخت و تفکیک دانش باا
ارزج بیشتر شده و این نیز سبب تقویت حجم دانش میشود.
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طبق نمودار پایین سمت راست شکل  12با افزایش حجم دانش ،سخن افراد کاهش مییابد و سنجش و
فکر افراد زیاد میگردد .همچنین طبق نمودار پایین سمت چپ شکل  12میبینیم که با کساب دساتاوردها
مشورت نیز زیاد میشود.
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Knowledge Storage-Oral Presentation and Measurment and Think
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شکل  :10رفتار متغیرهای مدل

بحث و نتیجهگیری
مدیریت دانش در عصر اقتصاد دانشبنیان نقش مهمی در بقا و رشد سازمانها باز میکناد .در ایان باین
مدلها مختلف و استراتژ ها مختلفی ارائه شده است که هریک جنبها از مادیریت داناش را تقویات
کرده و بر آن ت کید نمودهاند .این در حالیست که با اینکه بسیار از پاروژههاا مادیریت داناش در عمال
موفق نبوده و نیاز به تئور پرداز در این زمینه وجود دارد ولی تااکنون براسااس سایره اماام علای(ع) باه
موضوع مدیریت دانش پرداخته نشده است .در این مقاله با مبنا قرار دادن سیره امام علی(ع) که منبعی موثق
و معتبر و برگفته از وحی و عار از خطا و دارا جامعیت هست بهعنوان پایگاه دادها (مکتوب) و اساتفاده
از مدلساز پویاییشناسی سیستمها به در ویژگیها مدیریت دانش پرداخته و نتایج حاحله به تفکیک
هر یک از مؤلفهها کلید چرخه دانش و حلقهها علت و معلولی به شرح زیر اشاره شده است.
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قابلاستفاده در مؤلفه "کسب دانش" به شرح زیر توحیه

براساس تحلیل حورت گرفته ،استراتژ
میگردد:
 ایجاد محیش مناسب کار (محیش شاد آفرین) بهدلیل دانش مبتنی بر شاخص (فطرت و سودمند ) از
طریق سخنان دانشی (حلقه .)R7
 ایجاد محیش مناسب کار (محیش شاد آفرین) بهدلیل دانش مبتنی بر شاخص (فطرت و سودمند ) از
طریق ایجاد عدالت (حلقه .)R8
 ت خیر بین کسب دانش و ایجاد محیش مناسب.
براساس تحلیل انجام شده ،استراتژ ها پیشنهاد در مؤلفه "سازماندهی و ذخیرهساز دانش" به
شرح زیر استخراج شده است:
 سازماندهی و ذخیره دانش
 شناخت دانش با ارزج (شاخص تفکیک دانش) (حلقه )R3
 سودمند ناشی از دستاوردها فرد و سازمانی (اعتبار ،ارزج و ثروت) (حلقه )R3
 تطابق با فطرت (حلقه  :)R3برخالف تئور ها موجود که تمرکز بر فرهنوسازمانی و تطابق مدیریت
دانش با آن را در بهبود و ارتقا سیستم مدیریت دانش مهم میدانند (خرم خواه ،هاشم نیا و پیمان)1322 ،
در این استراتژ تطابق با ذات و فطرت انسانی نیز مهم دانسته شده است.
در مؤلفه "تسهیم دانش" ،استراتژ ها پیشنهاد از تحلیل حورت پذیرفته به شرح زیر ارائه شده
است .این استراتژ ها در سه محور "موانع تسهیم دانش"" ،ویژگیها افراد دانشی" و "موتورها مثبت
تسهیم دانش" دستهبند شده است:
موانع تسهیم دانش (شکل شماره )2
 oغرور و خودخواهی
 oمجادله
 oنقصان فرستنده و گیرنده
 oمقتضیات سنی
 oهوا نف فرد گیرنده
ویژگیها افراد دانشی
 oسخن اند (بهعنوان نشانه کمال عقل و زبان عاقل در پشت عقل او) (حلقه )B1
 oاستفاده عاقل از مشورت و سنجش و فکر (حلقه )B2
موتورها مثبت تسهیم
 oپرسشگر و عدم شرم از آن ناشی از دستاوردها فرد و سازمانی (حلقه )R2
 oنقش رهبر (کردار و گفتار) در تسهیم دانش (حلقه  )R4که مطابق با نتایج مطالعات مختلف ازجمله
آتشی ،رستگار و دامغانیان ( )1321و محمد شهرود و همکاران ( )1321است.
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 oنقش مشورت در تسهیم دانش و جلب نظر ذینفعان و اثر متقابل در کسب دستاورد
 oدوستی با خردمند (حلقه )R10
 oنیاز به نیرو انسانی مناسب و شایسته (استراتژ تربیت نیرو انسانی) (حلقه  :)R10در بیشتر
مطالعات به نقش مدیریت دانش بر توانمندساز افراد ت کید شده است (حادقی دروازه و همکاران،
 )1321درحالیکه در این مدل به نقش منابع انسانی شایسته در اجرا موفقیتآمیز مدیریت دانش در
ابتدا ت کید شده است.
در پایان میتوان بیان کرد که نوآور این مقاله در دو سطا روج و منبع تحقیق و ساطا نتاایج قابال
تقسیمبند است .در سطا روج و منبع ،استفاده از پویاییشناسی سیستمها در تحلیال کااربرد مادیریت
دانش مبتنی بر سیره امام علی(ع) موردنظر است چراکه تحقیقات مشاابهی در توجاه باه موضاوع مادیریت
دانش در سیره امام علی(ع) و تحقیقات مشابه در توجه همزمان باه موضاوع پویااییشناسای سیساتمهاا و
مدیریت دانش در سیره تاکنون انجام نشده است .در سطا نتایج نیز مادل اساتراتژ هاا و شااخصهاا را
پیشنهاد می کند که در تحقیقات قبلی بدان اشاره نشده است که ایان یکای از عوامال شکسات مادلهاا
موجود هست ازجمله اینکه مدلها قبلی تمرکزشان بر سودمند ساازمان و سا فارد و آنهام از بعاد
ماد فرد بوده است و توجهی به فطرت انسانی و همراستایی بعد فطرت با بعاد مااد فارد و همچناین باا
سازمان نداشتهاند .از طرفی در این مدل برخالف مدلها قبلی بار ویژگایهاا روانشناسای فارد (غارور،
سخن اند و  )...ت کید شده و بیان میشود در طراحی مدل مدیریت دانش باید این ویژگیها موردسانجش
قرار گرفته و نسبت به آن مدل طراحی شود.
محدودیتهای پژوهش
با توجه به محدودیت زمانی و هزینه امکان بررسی عمیقتر مباحثی چون اثر عدالت با لحاا شااخصهاا
آن بر ایجاد محیش مناسب کار ،تعیین میزان ت خیر باین کساب داناش و ایجااد محایش مناساب و بررسای
ویژگی ها دانش خوب از بعد فطرت انسانی و همچنین بررسی مدیریت دانش در سیره پیامبر اکارم( ) و
سایر ائمه معصومین(ع) و بررسی تطبیقی آن میسر نشد .از طرف دیگر امکان بررسی میدانی نتایج حاحل از
این مقاله که میتواند جزئیات اجرایی و عملی بیشتر را به مدیران ارائه کند نیز حورت ن ذیرفت.
پیشنهادهای پژوهش
پیشنهادها این پژوهش در دو دسته کلی به شرح زیر ارائه میگردد:
پیشنهادات مبتنی بر نتایج مدل
 با توجه به استراتژ مرتبش باا مؤلفاه "کساب داناش" و حلقاههاا  R7,8و مؤلفاه "ساازماندهای وذخیرهساز دانش" و حلقه  R3در طراحی سیستم مدیریت دانش و همچنین ارزیابی دانش معیار تطابق باا
فطرت انسانی و سودمند فرد و سازمانی لحا شود .بهعنوان یک پیشنهاد مایبایسات در فارم ارزیاابی
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دانش دو شاخص میزان تطابق دانش پیشنهاد با فطرت انسان و میزان هامراساتایی ساودمند فارد و
سازمانی دانش پیشنهاد گنجانده شود.
 با توجه به استراتژ مرتبش با مؤلفه "تسهیم دانش" و نمودار شکل  2و حلقاههاا  B1,2در طراحای واجرا سیستم مدیریت دانش؛ موانع فرد در دو سطا موانع افراد ضعیف (شامل غرور ،مجادله ،هوا نف
فرد گیرناده و  )...و مواناع افاراد دانشای (شاامل ساخن اناد و اساتفاده از سانجش زیااد) لحاا شاود.
بهعبارتدیگر در طراحی سیستم مدیریت دانش در جهت تقویت تسهیم دانش نیاز به ارزیاابی ویژگایهاا
فرد در جهت تعیین میزان وجود موانع فرد و س مبتنی بر نتایج آن به ارائه راهکارها مناسب جهت
حل آن اقدام شود.
 مبتنی بر حلقه  ،R2در طراحی سیستم مدیریت دانش ،سیستم پرسشگر و رفع مواناع شخصای ازجملاهترس و خجالت طراحی شود .در این زمینه استفاده از مشوقها انگیزشی قو در طراحی سیستم مادیریت
دانش ضرور است .بهعنوانمثال تعیین دانشکار برتر (فرد کاه باا کیفیاتتارین و بیشاترین پیشانهادات
دانشی را در طول سال ارائه کند) و ارائه پاداج به و پیشنهاد میشود.
 طبق حلقه  ،R10برا شروع بکار سیستم مدیریت دانش استفاده از نیروها شایسته ضارور اسات تااموفقیت این سیستم در ابتدا تضمین شود.
پیشنهادها برای پژوهشهای آینده
 اثر عدالت با لحا شاخصها آن بر ایجاد محیش مناسب کار تعیین میزان ت خیر بین کسب دانش و ایجاد محیش مناسب بررسی ویژگیها دانش خوب از بعد فطرت انسانی بررسی موضوع مدیریت دانش از جنبهها مختلف آن در سیره امام علی(ع) استفاده از روج پویاییها سیستمی در بررسی و تحلیل سیره امام علی(ع) بررسی موضوع مدیریت دانش در سیره پیامبر اکرم( ) و سایر ائمه معصومین(ع) بهکارگیر روج پویاییشناسی سیستمها در بررسی و تحلیل سیره پیامبر اکرم( ) و سایر ائمهمعصومین(ع).
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