
 
 

 اي دانش راهبرديرشتهفصلنامه علمي مطالعات بين

 1041 بهار، وششمچهل سال دوازدهم، شماره

 98-121از صفحات  چهارممقاله 

 

های ی رئالیسم انتقادی برای پژوهششناسمعرفتپیامدهای مقاله پژوهشي: 

 پژوهیشناسی داللتای بر اساس روشمدیریت دانش: مطالعه

20.1001.1.24234621.1401.12.46.4.4 
 2فردحسن دانایی و 1محمد محمدی الموتی 

 

 22/12/1044تاريخ پذيرش:  04/11/1044تاريخ دريافت: 

 

 چکيده
هاای ک اداود در   هاا و کااتاا ا  روش  و رهنمودهاایی ا  ساایر رها ه    الگوهاا ها، یابی به ایدهتالش برای دست

کخان    کارد   و ار هامندتر  تادیی   ،های کخ لف علوم انسانی، طبیعی، اج ماعی و هنر است که با هدف بسا  ره ه
ی ساایر  تاری برواوردار باهاد، ب اره    ای ا  غنای ذاتی و ویژگای للسا ی بای    پذیرد. هرچه ره هدانشی صورت کی

هاای  رود. در این کسیر، رئالیسم ان قادی به کبدأ للس ی لراگیری تبادی  هاده کاه رها ه    ها ا  آ  رو به لنونی کیره ه
 گیرند.وام کیکخ لف برای النود  به غنای دانشی وود ا  آ  

هاای روی  تر بار دیادگاه  هناو ی رئالیسم ان قادی، با اب نای بی های کعرلتبررسی داللت ا هدفب ،نوه ار حاضر
. روهی که برای ایان کنظاور   ی دانشی نوناکاستکه تمرکن آ  بر چروه است تنظیم هدهبساار، برای کدیریت دان  

ی تحریار  ی دانشگاهی بر کبنای آ  به رها ه است که تاکنو  چند رسالهپژوهی برگنیده هده، روهی بدیع با نام داللت
 درآکده است.

هناسای بارای کادیریت دانا      ی کعرلات دهاد کاه رئالیسام ان قاادی در حاو ه     کباحث ایان کقالاه نشاا  کای    
تواناد  یبرای این ره ه اسات. ا  ساویی، ایان کقالاه کا      یتوج های یاب هایی جدی دارد که پیاکد آ  داللتیاریس م

هامار  پژوهانه چه در چارچوب رئالیسم ان قادی و چه سایر کااتا للس ی، بههای داللتعنوا  الگویی برای بررسیبه
 آید.
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 مقدمه
ی بسیاری و تعم  در للس هار همندی هر اثر علمی به عنصر للس ی ن   ه در آ  است 

هناسای، کادیریت و   هناسای، سیاسات روا   هناسای، کاردم  هاا کلا  ای صااد، جاکعاه    نظریه

« پااارادایم»دهااد کااه ایاان ک اام در چااارچوب  ک  ااوم هااای کخ لااف آ  نشااا  کاایهاااوه

 -1پااذیرد. هاار پااارادایمی سااه رکاان دارد: کاای (2993، 1و کورگااا  83: 1830لاارد، )داناااییصااورت

هاای ایان ساه    . تغییر پارادایم، لرض6هناسیروش -8و  8هناسیکعرلت -2 2اسیهنهس ی

 .(42: 1830لرد، )داناییکند رکن را دچار تغییر کی

هاای  عناوا  چارچوباه  ها را هناسایی و یاا باه  گوناگونی پارادایمی انواع رییبی ا  تحلی 

صات و گروهای ت دیاد    ، کاه آ  را بروای لر  (18: 2993)کورگاا ، کناد  جایگنین پیشن اد کای 

هاای جاال ااده   اند. نگاه ت دید کحاور غالبااد در باین الارادی روار دارد کاه باه الگاو       دانس ه

ها تنوع دانند. ا  نظر آ بندند و تولیدِ دان  را لرایندی نظم یال ه، انباه ی و تدریجی کیپای

 8«هاای  یی هاوربخ جعباه »هایشاا  و گشاود     پارادایمی چالشی برای کشاروعیت دانسا ه  

های کخ ل ی ا  نگریس ن به ج اا  را  . این تنوع، هیوه)هما (کشاالت و کسائ  جدید است 

دهاد باه   هاای ناهای ا  آ  باه کاا اکااا  کای      ، لرصت(69-83: 1809)هچ و هماار، پدید آورده 

 پردا ی بارای درِِ آرا  بادی   عالوه، هر نظریه. به(2993)هما ، ای دست یابیم های تا هبین 

هاا کب نای اسات، آگااهی کاکا       هایی کاه دیادگاه واودش بار آ     لرضباید ب واند ا  پی 

 .(4-8: 1838و هماار،  4)بوری یابد

آنچه تجرباه  »به « آنچه هست»ی ناک عارف پو ی یویسم و لروکاس ه هد   روار و سیطره

د و ی علمای ایجااد هاو   هایی چشم ناپوهیدنی در کسیر توسعه، سبا هده کاس ی«هودکی

هاای  آوری باه سانت  هاای راهگشاا روی  ها را کحدود است. یای ا  روشل م کا ا  پدیده

                                        
1. Morgan 

2. Ontology 

3. Epistemology 

4. Methodology 

5. Pandora box 

6. Burrell 
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تواند در رب  با کدیریت دان  و لانوم توساعه در دانا     للس ی رییا است. این دییقه کی

تاری را در او یاار   تری را ایجاد کند و ظرلیت بای  کدیریت دان  اهمیت و ضرورت بی 

عنوا   ک  وم کرکنی کدیریت دانا     و توسعه در ک  وم دان  بهاکاا  بس دهد تایرار کی

 وصوص آناه به لحاظ روهی نین این پژوه  بر روهی نوین اس وار است.لراهم آید. به

ی رئالیسام ان قاادی بارای    هناساانه های کعرلتهناوت داللتهدف ا  این نوه ار نین، 

ی هناساانه های کعرلات که داللت کوهد به این پرس  پاسخ دهدکدیریت دان  است و کی

 آ  برای کدیریت دان  چیست.

 

 مباني نظری پژوهش

 داللت پژوهي

. برای (878: 1803)ونی ر و هماار،ی علمی تدیی ، ب بود و بس  دان  است هدف هر جاکعه

ی دانا  یار رها ه بارای     این هدف، یای ا  راهبردهای بسیار ک اداود ای بااس و عاریاه   

هاای همگاو  و بعًااد نااهمگو      گونه در کیاا  رها ه  ی واماین کبادله ی دیگر است.ره ه

 وورد.لراوا  به چشم کی

جنس وود ب اره  های همهای ره ههای همگو  در علوم اج ماعی یا طبیعی ا  ایدهره ه

توانناد  گیرناد. اندیشامندا  هار رها ه کای     های ناهمگو  نین ا  هم ب ره کیگیرند. ره هکی

ها در های تخصصی وود احصا کنند. این داللتای ا  این آثار را برای ره هیههای اولداللت

تحلیلای وواهناد   -ای بعًاد وام بوده و صرلاد توصی یره هپژوهی بینکراح  نخست دان 

کیدانی کنجر به دان  کحلای   -های تجربیها با پژوه بود؛ اکا با تدیی  و بس  این داللت

 واص هر ره ه وواهد هد.

های ک  اوتی را کماان اسات   ها، داللتتغییری در هر یر ا  سه رکن اصلی پارادایم هر

. (42: 1830لارد،  )داناایی هاای گونااگو  پژوهشای پدیاد آورد     های علمای و حاو ه  برای ره ه

های کخ لف برای هر ره ه، س می در توساعه،  ها با لراچنگ آورد   درکی ا  داللتپارادایم

 های کخ لف وواهند داهت.گرا  و اندیشمندا  ره هدانشی پژوه تدیی  و ب بودِ کخن  
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ا  کار لیلسولا  اس خرار هده اسات.  « دان »ی ها و تماینات واژهبندیها، طبقهتعریف

های للس ی، روهن نیسات کاه سا م    ی کدیریت دان  به پارادایمرغم اتاای گس ردهاکا به

کدیریت دان  چگونه بوده و هار ایاده چاه     ی عم های للس ی در ل م تئوریرِ نحوهایده

ی ک ااهیم  های هر پارادایم ظرلی ی را در توساعه هایی را ایجاد کرده است. ل م داللتداللت

کند که ا  آ  در النای  تولیاد دانا  در کادیریت دانا      ایجاد کی 1بنیادین هر نظام علمی

تواناد ا   کدیریت دان  کی های کااتا للس ی برایتر اس  اده هده است. بررسی داللتکم

هاای ناهای ا  کااتاا     . ا  ساویی، ل ام داللات   (12-19: 1830لارد، )داناایی این نقیصاه بااهاد   

تاوا ،  کند. بر این کبناا کای  ها را لراهم کیی بنیا  نظریات، درِ ب  ری ا  نظریهدهندهها 

یت دانا ، یعنای   ویاژه در داد کرکانی کادیر   سعه، بههای رئالیسم ان قادی توبا درِ داللت

 دان  را تم ید و کسیری را در این چارچوب گشود.

 

 يابي: رئاليسم انتقاديمبدأ داللت

پاذیرد و یائا    طور کلی، دیدگاهی است که وجودِ عالم را کس ق  ا  کا را کیرئالیسم، به

هاای کخ لاف   ای ا  وجوه، به این عالم کعرلت داریم. گرچه گارای  است که الای  در پاره

لیس ی در جنئیات این ادّعا با همدیگر او الف دارند، ولی همه ات اق نظر دارند که عاالم   رئا

 وارر، کس ق  ا  کعرلت بشری، وجود دارد و کعرلت کا توصی ی ا  آ  است. 

هاناو ی  های رئالیسم، رئالیسم ان قادی است. ایان نحلاه باه لحااظ هسا ی     یای ا  نحله

تاوا  حادی ا    و کای  (86: 1037، 2ویات )اوثهاناو ی اسات   پررنگ اکا توأم با اح یاط کعرلت

آکیانی  . لان، با درهم(2998، 8گر )ویرهناو ی را برای آ  در نظر گرلت گرایی کعرلتنسبی

هاا،  نشمرده، کعیارهایی رئالیس ی بارای داوری نظریاه   6آ  با داوری عقالنی، علم را دلبخواه

 کند.ارائه کیها و ترجیح یای بر دیگری ی تبیینکقایسه

                                        
1. Discipline 

2. Outhwaite 

3. Wikgren 

4. arbitrary 
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ی این کا ا توصی اتی ا  وایعیت بر کبنای تحلیلی ا  تجربیاتِ کشاهده و ت سایر هاده  

دهاد. کادعیات دانا   حاصا ، بار      هاا را ارائاه کای   کنشگرا  همراه با انواع دیگری ا  داده

تشخیص و توصیف عناصر وایعی ی ک مرکن است که باید باهاند تاا رویادادها و تجربیااتِ     

هاناو ی  خ داده باهند. کاهیت و ها  این کدعیات دانشی ا  ک روضات کعرلتکورد نظر ر

 .(2912و دیگرا ،  1)وینهناو ی کرتب  هس ند واصی اس خرار هده که با کقدکات هس ی

 

 توصيف واقعيت بر مبناي تجربيات و تفسير

بررسای   در رئالیسم ان قادی، دان  تبیینی تولیدهده ا  تحلی  رئالیس ی، همواره پاذیرای 

. هاواهد تجربای کماان اسات     (2998گار ،  )ویار ی تجرباه و تئاوری اسات    و تغییر بر پایاه 

 توصی اتی ک  اوت و گاه ک نایض ا  توصیفِ کنشگرا  ارائه دهد.

 

 دانش دو بعدي در رئاليسم انتقادي

ی تبیینای ا  دالیا    های ناگذرا عمدتاد باه ارائاه  دان  دو بعد ناگذرا و گذرا دارد. نظریه

. : کخ لاف( 2993، 2)بسااار پردا ناد  ی کوردِ نظار کای  داده در سیس م اج ماعی پیچیدهدیدار رخپ

های کشاابه،  های ک  اوت، اکا با ویژگیسیس م با  ا  بُرو   سا وکار علّی واصی در کجموعه

اج مااعی یالات.    -هایی در پدیادارهای لنای  سادگی کشاب تتوا  بهکند و کیکمانعت نمی

هاای  هاا یاا پاروژه   ی سیسا م النارهای کاورد اسا  اده  ها، انواع نرمبندی سا کا کل  ساو ار

الناری سا کانی. کمان است، اجنای سااو اری  های نرمکدیریت دانشی برای اجرای سیس م

های کشابه در سطوح اج ماعی و لینیای کش رِ و عواک  بال اری در کار باهند تا به تجربه

ی تااارار بااالقوه در ساااو ارها و رویاادادهای تولیااد هااده کخ لااف کشاااهدتی بیانجاکنااد.

که تارار  بخشی ا  رویداد  (2912)هما : هود سا وکارهای علّی، هبه نیمه تاراری هناو ه کی

ی نسابت پایادار در کحادوده   های باه است، هاک  هناوتِ ات ایی سا وکاری علّی با گرای 

                                        
1 .Wynn 

2. Bhaskar 
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تاراری، با توجه به تبیین، به دو روش یابا   . نیمه (1007، 1)الوسو کشخصی ا   کا  و کاا  

اک شااف  بارای  هاای بال ااری کشاابه    اس  اده است. اود، به پدیدارهای کش رِ در کجموعه

عناوا  کبناایی بارای    ی واحد نظر کنایم و ناه باه   وجود و کن   سا وکاری در هر کجموعه

هایی هناسایی کنایم  هایی کاکالد ک  اوت را در کجموعه. دوم، کمان است وروجیبینیپی 

هاایی ا  ساا وکارهای   هود ا  عواک  کحیطی، بال اری و ساو اری ان ظار تجلیکه سبا کی

ن د که ل م کا تا حدی کشابه در کلیت را داه ه باهیم. این نیمه تارارها ظرلی ی را پی  کی

لی ای را  کند. هر دو روش  نیمه تارارهاا ظر ا  ساو ار علّی را به هالی اساسی دگرگو  کی

دهد تا دان  وود ا  علیات و تجلای ساا وکارها ا  طریا  سااو ارها را      در او یار یرار کی

 تعمی  و کلیت بخشیم.

ی ج ا  وارر تن اا باا   دان  در این کا ا، ویژگی ان قادی دارد و کعرلتِ کع بر درباره

د دانا  لعاالی ی   . تولیا (72: 1804) ارعای و دیگارا ،   آیاد  دست کای تأکالت ان قادی بر تجربه به

تواناد بار   ( و کای گاذرا ی انسانی است که بر جنئیات و لرایندهای واصی اتاا دارد )داکناه 

ی پژوهشگر در  کاا  و کااا  واصای    ها و لنو  کطالعهها، الگوها، روشاکور وایع، نظریه

و  : دانا  جدیاد  (2918و دیگارا ،   2) کریادیسهود کب نی باهد. دانشی که در دو بعد تعریف کی

اسات.  « ی اج مااع ی چینهای طبیعی )کس ق  ا  آدکی( تولید هاده درباره»نوع دوم، دانشی 

هناساانه،  رغام رئالیسام هسا ی   دهد که رئالیسم ان قادی، بهاین تماین تحلیلی ک ید نشا  کی

هاود، کینانای ا    آنجا که لرایند دان  علمی ظ وری تاریخی، سیاسای و ناتماام دیاده کای    

 دهد.را اجا ه کی او یهننسبیت کعرلت

دان  به وایعیت هماواره، بار تواناایی درِ کب نای نیسات، بار تواناایی انجاام اب ناا          

ی تواند هم بر توانایی کا بر کشاهده. باورهای کا به وجود سا وکارها کی(1003)بساار، یال ه

هاا  ی آثاار آ  ها، با ابنار یا بدو   آ ، اس وار باهد و هم بر توانایی بر کشااهده کس قیم آ 

ی وایعی بر دس رسی کسا قیم  و تالش برای ول  دان  در داکنه( 2993)هما ، )کعیار علّی( 

                                        
1. Lawson 

2. Zachariadis 
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یابد، بلاه، ک مرکن بر رسید  باه دانا    به اجنای ساو ار و سا وکارهای علّی تمرکن نمی

  ترکیبی نادر ا»هاست. دان  کا ا  این هس وکندها بر های آ ی تجلی آثار و کعلوددرباره

تاوانیم  اتاا دارد. به عباارتی، کاا نمای   )هما ( « 1عملی و عقالنی -های ادراکی، لنیک ارت

هاا باا اسا ن ار  وجودهاا  کب نای بار       ها را کشاهده کنیم، باید بر توانایی هناساایی آ  آ 

 اند.ها هدههایی اتاا کنیم که به باور کا سبا آ تجربه

ی کا و تالش بارای تبیاین   ق  ا  حواس و تجربهبُعدِ ناگذرا هاک  اجنایی ا  ج ا ، کس 

ی ج ا   کس ق  است که ها دربارههاست. بُعد گذرا هاک  کشاهدات پژوهشگرا  و نظریهآ 

هاا  سا ی کاک  بین نظریهو چو  همسا ( 1006، 2یر)کولیهای علمی توسعه یال ه در اثر  تحقی 

وده، اح ماالد در گاذر  کاا  ا  وطاای    و وایعیت ناکح م  است، در ن یجه، دان  وطاپذیر ب

یابند؛ اکاا دانا     هود. هس وکندهای ناگذرا ضرورتاد در ج ا  طبیعی تغییر نمیآ  کاس ه کی

 ها( تغییر وواهند کرد.کوضوعات بُعد گذرا )نظریه

ای است کاه  لرض بر آ  است که دان  کا ا  هس وکندهای ناگذرا هاک  وایعیت وابس ه

هاا تعلا    هود که کا به آ گیرد و با ساو ارهای اج ماعی وساطت کیکی در بُعد گذرا ها 

های علمی، هماارا  و کانند آ (. این دان  به سا وکارها و داریم )سایر پژوهشگرا ، گروه

هود )ویان و دیگارا (، بلااه، در ربا  باا تعااکالت       ول  نمی 8ساو ارهای  یرین ا  عدم

گیارد. تمااکی   ت سیرهای ک  وکی و حسی کا ها  کای اج ماعی کوجود و باورها به همراه 

دان  در رئالیسم ان قادی وابس ه به ار ش )به یولی ار ش آگاه( و به لحاظ نظاری کسابوق   

است و ا  ادراکات وابس ه به ار ش چندگانه نسبت به یر وایعیت کس ق  کجانا اسا خرار   

 .(110: 2999، 9و دیگرا  6)هیلیهده 

 .(2993، 8)کینجار  هاود  دانشی است که در پژوه  کدیری ی تولید کیدان  در کدیریت دان ، 

اناد. بسایاری   پردا انه کدیریت دان ، آ  را به سطوح کخ ل ی تقسیم کارده گروهی ا  نظریه

                                        
1. intellectual 

2. Collier  

3. ex nihilo 

4. Healy 

5. Mingers 
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؛ اکاا ا   1(2916)هماو،  عنوا  چیانی عینای و یابا  دادوسا د هسا ند      هم کن قد تأکید بر آ  به

نحاو کارثری آ  را بال اار دایی کارد و      اوا  باه  دیدگاهی، دان  چینی ثابت نیسات کاه ب  

راح ی به چرو  درآورد، بلاه در اساس، اکری لعاد و کنشگر است که به نحاو کارثری   به

 کند.در هرای  اج ماعی کن  کی

همیشاه کوضاوع  آ  وجاود    ( 2993)بسااار،  باوده   دان  به چینیهر هالی ا  دان  باید 

هاا،  هاا، ار ش ینیاای نیسات. حالاتِ کاردم، ک اارت     داه ه باهد، گرچه ضرورتاد کادی یا ل

ها و هس وکندهای لینیاای پیچیاده را هااک     ها، عم  اج ماعی، سا کا احساسات و انگینه

ویاژه لاردی،   کند. دان ، بهدار بود ، دان  را به رئالیسم ان قادی کرتب  کیهود. کوضوعکی

هاا کاه در   گیرند، ح ی ک اهیم یاا ایاده  در بُعد گذرا و کوضوعاتِ آ  در بُعد ناگذرا یرار کی

کعرض تحقی  و بحث یرار دارند. لان، تماین گذرا/ناگاذرا باا توجاه باه رویاداد و بال اار       

تواند، با بدد هاد  باه کوضاوع    ی گذرا بوده، کیتواند تغییر کند. نظری که اب دا در داکنهکی

 .(2993)کینجر ، دانشی، تبدی  به ناگذرا هود 

نبعی دارد که باید ا  آ  اس خرار هود، چه کوضوعی ا  کنطا  باهاد یاا    دان  همیشه ک

ی لردی. بروی کنابع دانشی عبارتند ا  ادراِ کس قیم، یار  های تجربهییاس یا بروی جنبه

ی ساده در گذر  کاا . بروای ا  اناواع دانا  کااکالد      پیام یا ارتباط، تمرین نقاهی یا تجربه

روهنی آ  را بیاا  کنایم.   توانیم بهدانیم و کیانیم که چه کیدآگاهانه و آهاار است و کا کی

. دان  داریم اکا ضارورتاد  (867: 1042، 2)پوالنیبروی ا  انواع آ  کینانی ا  ضمنی بود  را دارد 

. کلالد ب وانیم باه  (2993)کینجر ، آگاهی کاکلی ا  آ  نداریم یا کاکالد یادر نیس یم آ  را بیا  کنیم 

تار دانا  کاا در    وییم که ا  یواعد حاکم بر آ  آگاه نباهیم. در ن ایت، بای   بانی سخن بگ

گیارد کاه بار آنچاه کاه      سطح ادراکی و ح ی در سطح باالتر در سطح پی  آگاهی یرار کی

ای بسایار ک ام ا  دانا     دهد؛ اکا جنبهراند یا ها  کیتوانیم ا  آ  آگاه هویم، حام کیکی

                                        
 ی ص حه ندارد.است که هماره EPUBاین کنبع در یالا لایلی با لرکت  .1

2. Polanyi 
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است که الب ه، کاهی ی بسیار پیچیده دارد و با  1هود، صدقه کیکه بدد به باور ساده یا دیدگا

 هود.های ک  اوت دان ، ک  اوت کیها 

نسابت  ای رو اناه کاه آگااهی باه    کینجر  دان  را به انواعی تقسیم کرده. دانا  گاناره  

و ا  کناابع  « دانسا ن اینااه  »ی ج ا  اطاراف در او یاار یارار داده، یعنای،     کس قیمی درباره

ناکاد و باا صادق در نظریاه     کای  2کرجع بیا که بساار آ  را )هما ( آید دست کیی بهکخ ل 

ی ارتباطی هابرکاس رب  دارد. ها  دوم، دان   تجربی است کربوط باه تجربیاات گذها ه   

، هااک  داها ن   6گویدش. نوع ساوم، دانا  عملای   کی 8اع بار هنجاریاهخاص که بساار 

ای، ادراکی و یا هناو ی( برای انجام چینهایی کاه در  ها )لینیها یا هایس گیبروی ک ارت

ی و وجه کمینهو کخ لف(  867: 1042)پوالنی،  است 8چگونگیگیرند و دان  به طود  کا  لراکی

سانجند، ناه   آ  لراتر رل ن ا  تجربیات ساده است که آ  را با کولقیت یا هاست عملی کی

آورد و تری را به ارکغا  کای ل م ژرفهناو ی است که صدق. چ ارکین نوع، دان  کعرلت

است؛ دانس ن صدق  چینی، کطمئن بود  باه چیانی یاا ل میاد  چیانی.       4چراییبه دنباد 

گذارند و بی  ا  سایر انواع با ویژگای صادق هماراه اسات.     دان  علمی را در این رده کی

ای کاادی  گیرد تا کولقیت و لق  به چینها عمدتاد برای بررسی صحت کورد داوری یرار کی

گیرد. ج ا  اج ماعی و هخصی هر دو ا  ک علَقات آنناد. در ج اا  اج مااعی باه     تعل  نمی

کنادیم کاه وجاود دارد و کانادگار هاده و      تبیین چرایی نُرم واصی یا الگوی رل اری عالیه

وواهیم هم ت سیرهای کع بار ا  دیگارا  و   که چرا بقیه چنین نشدند. در ج ا  لردی کیاین

. در دنیاای وایعای   (12 -0: 2999)ساایر،  دسات آوریام   ریف نشده ا  وود لرد بههم ل می تح

 های دان  کمان است با هم بوده، در تعاک  باهند.ی این نوعهمه

                                        
1. truth 

2. referential expressive 

3. normative fiduciary 

4. performative 

5. know how 

6. why 
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انجاکناد کاه   دان ، در کجموع، لرایندی و اج ماعی است و رویدادها به تجربیااتی کای  

حااد، سااو ارها، ا  جملاه سااو ار     کنناد. در عاین   ها و دان  الراد را تولید کای کعنا، ایده

ی کا ا  رویدادها و نین دان  یاب  دس رسی ا  هناو ی کا، هرایطی را برای چگونگی تجربه

کنند. این لرایندِ پویای در تعاک ، هردوی ج ا  کادی و اج مااعی را  این رویدادها ایجاد کی

 هود.هاک  کی

 

 تبيين بر مبناي سازوکارها، چندگانگي سازوکارها

ای ا  رویدادها با کشف وجود لرضای ساا وکارهایی   هدفِ رئالیست ان قادی، تبیین کجموعه

. (2993و  1003)بسااار،  توانند این رویدادها را ایجاد کنناد است که اگر کوجود و در تعاک  باهند، کی

 ای ا  لاک ورهای تجربی در ارتباط با رویاداد یاا پدیادار کاورد نظار و بال اار،      با لرض کجموعه

کوهد تبیین کند، وایعیت چگونه باید باهاد تاا آ  رویاداد ح مااد رخ دهاد.      رئالیست ان قادی کی

هدف او هناسایی سا وکارهایی است که ا  اجنای ساو ارهای اج ماعی و لینیای ظ اور یال اه   

 .  : کخ لف(1002)سایر، تا رویدادهای کدنظر را تولید کند 

لق  ساو ارها و سا وکارها را باه هاا  نظاری     های ن یجه هده باید ب وانند نهنظریه

هاا پدیادارها تولیاد    ها و ابناری که با آ برای تحلی  بشناسد، بلاه، رواب  درونی بین آ 

وواهیم تبیین کنیم را هم بشناسد؛ هاک  هرای  تشوی  کننده )توانمندسا (، هود و کیکی

هاا و نیروهاای   د گارای  ی کحظاورات بارای اعماا   اندا  )کحرِ( یا برطارف کنناده  راه

ای ا  سا وکارهای کوجود . این تبیین علّی، کجموعه(2997و هارتویاگ،   2993)بساار، ک روض 

دهد، همراه باا اثار هار لااک ور سااو اری و هارای  کارتب  کاه         و در تعاک  را ها  کی

 وروجی کورد کطالعه را تولید کرده.

لی سبا هاده ایان رویادادها باا     چه عل»هود، هناسی بررسی کیبر کبنای این کعرلت

پرس  علّی سابا تمرکان بار تحقیا  ا      « پدیداری همراه هوند که این پدیدار رخ دهد؟

چگونه  یرسااوت  »طور کلاد . به(2912)وین و هماار، هود سا وکارها در بال اری واص کی

وجاوی  ایان پرسا  در جسات   « تواند سا وکارهایی برای نوآوری ایجاد کند؟دانشی کی
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دار  رویدادهای کلیدی ایجاد نوآوری در هرکت است. یا ایان پرسا    وکارهای ع دهسا 

های کادیریت  های سا کا  را تبدی  به توسعه و اِعماد طرحچه عللی دس اورد تالش»که 

 «.کند؟راهبردی دان  در سا کا  کی

ای ا  سااا وکارها اح ماااد دارد هااای کمااان چندگانااهدر کااوارد  یااادی، کجموعااه

های کورد کطالعه را تولید کرده باهند و چو  سا وکارها و ساو ار   یارین در  وروجی

هاای پدیادار را کشااهده کنایم.     ی جنباه توانیم همهسیس می با  یرار دارند، نوعاد، نمی

ی ساو ار کورد نظر، در کعرض اثرات و هرای  داولای و واارجی   دهندهاجنای ها 

هاای  هاا و در دوره ایان تأثیرهاا اح مااالد در روش    .)هما (ای یرار دارند گس رده کمان 

هاود. باا لارض  تعادد ترکیاا       کانی ک  اوت یا هارای  بال ااری تاا ه هناساایی کای     

رسیم که هم در کعرض عواکا   سا وکارها، اح ماالد، به چندین تبیین ا  یر رویداد کی

رسند( و هم دد کیی کشاب ی که به اثرات ن ایی ک عچندگانه )سا وکارها و هرای  اولیه

در کعرض عواک  یاسا  )سا وکارها و هارای  ناکشاابه کاه باه اثارات ن اایی کشاابه        

دیات، علا  دییا  وروجای کادنظر را      تاوا  باه  رسند( یرار گرل ه باهند. نوعاد نمیکی

هناسایی و سایر لاک ورهای کمان را حذف کرد تا ا  نظر علّی کاالی باه نظار برساند.     

آنچاه کعماوالد تعادد در علا      »ات سا وکارهای ک روض و حاذف  باید در هناسایی اثر

 .: کخ لف(b2993)بساار، دیت کرد « سا دکمان را در سیس م با  کی

اسات و گانین     عقالنیات داوری های کمان  چندگانه، ی تبیینابنار سنج  و کقایسه

جاای  ود؛ باه ها های جایگنین در بُعد گاذرا انجاام کای   ی توا  تبیینی نظریهنظری با کقایسه

هاا باا هسا وکندهای وایعای در بعاد ناگاذرا کاه کماان اسات          ی آ تالش بارای کقایساه  

تارین علات پدیادار ک اروض،     . تبیین برگنیاده ا  کح ما   (2990)هما ، ناپذیر باهند کشاهده

هاایی ا   تارین ارائاه  ی سا وکارهایی که در تعاک  هسا ند تاا دییا    ترکیا هده ا  کجموعه

 ولید کنند که دان  کوجود کا را ایجاد کرده است.ج ا  وایعی را ت
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 يابي: مديريت دانشمقصد داللت

توا  ا  کدیریت دان  بدو  اهاره به للسا ه ساخن گ ات و در ادبیاات آ ،     اغلا نمی

. در کادیریت دانا  و   (808: 1،2996)آرونان هاود  ها کای ارجاعات  یادی به لیلسولا  و للس ه

هاای کادیریت   تغییر در ک روضات بنیاادی و نظریاه   باعث و رددا للس ه اثر  اساسی 2دانش

 .(2999، 8کال وتراو  1806نعم ی، ) هودهای کدیریت دانشی کیدان  و به تبع آ  کن 

بای  ا  صاد    2993های کخ ل ی ارائاه هاده. در سااد    برای کدیریت دان  تعریف

کاه حادای  ه  ااد و دوتاای     ( 8: 8،2911و دالار 1: 2911و دیگرا ، 6اینِرنی)کرتعریف ارائه هد 

ای باود  کادیریت   توا  بسیار ووب دانست. این تعدد، ک ًمن چند رها ه ها را کیآ 

. ساه تعریاف سان ی در ساه     (8)هماا :  های  یادی اسات  دان  و پوه  داد  به  کینه

کادیریت دانا    »گویاد:  ی  کانی ارائه هده. داونپورت در تعری ی سرراست کیکرحله

تارین  در دوکای کاه هااید هاایع    «. ی کرثر دان  استو اس  اده 7، تو یع4لرایند کسا

ای است که رویاردی تجمیعی را برای هناوت، کسا، ار یابی، با یابی و ره ه»باهد، 

هاای  تواند هاک   پایگاهکند که کیهای اطالعاتی هرکت ترویج کیتس یم تماکی سرکایه

ی لرد لردِ دست نیاکده و تجربههای ا  یب  بهها، لرایندها، تخصصداده، اسناد، سیاست

تر، اطالعات کحورتر و روهنگر است.  یرا نه تن ا این یای کمی واص«. کارگرا  باهد

یا دانا  ن اا  را آهااار    « دان  ضمنی»واحدهای دانشی و اطالعات کرسوم را بلاه، 

هود. در سوکی، هود، اکا در هیچ روش آهاار یا رسمی کسا نمیکند که دانس ه کیکی

های انجاام  آ   کدیریت دان  تالهی است برای النای  دان  ک ید درو  سا کا . راه»

هاا بارای یاادگیری و تارویج تسا یم  کوضاوعاتِ       ی لرصتهاک  تشوی  ارتباط، ارائه

کناد،  ی تعاکلی کدیریت دان  تأکید کای که بر وجه« دانشی کناسا یا کصنوعات است

                                        
1. Aarons 

2. Knowledge 

3. Malhotra 

4. McInerney 

5. Dalkir 

6. capturing 

7. distributing 
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عناوا   سیسا می بارای    جاای ل ام  کشا رِ کادیریت آ  باه     یعنی، تسا یم دانا ، باه   

 .(1)هما : بدانیم «کوضوعات دانشی»دهی چینی که کمان است سا کا 

کند برای کسا، ساو اربندی، کادیریت و  کدیریت دان  را لرایند اِعماد رویاردی نظام

ی و کااه   هنیناه   هاتر، با  اس  اده ا  ب  رین هیوهان شار دان  در سا کا  برای کار  سریع

یا لرایندهای سیاسای ناوواسا ه یاا دلخاواه کاداوم      ( 2)هما : ای ای تا پروژهکار  کجدد ا  پروژه

در ل ام آ  کشاارکت دارناد.    « 1تاااکلی هام »اند که در کنار سیاسات ساا کانی و ک  اوم    دانس ه

کارکنان  تم یاد   ها و پیاکدهای کدیریت دان  بر سا کا  وتااکلی راهی را برای ل م داللتهم

دهاد. اثارات   ی عاکال  در جماع را همانناد اثار کحیطشاا ، توضایح کای      کند و اثر دو سویهکی

 نیارو تواند وواس ه یا ناوواس ه، ساا نده یاا غیرساا نده باهاد. ایان ساه در ک  اوم        دوجانبه کی

 .(696و  698: 2994و دیگرا ،  2)لنداه راِ دارند و هرکدام ا  روهی که نیرو تو یع هده ک أثر هس ند 

 

 دانش

ی کباحث بسیاری در بین لیلسولا  کایهکم دو هنار ساد بنی دان  دستِک  وم پیچیده

پوها ، تاراری و هااید ک  ااوت ا  ان ظاار ا     هایی همبرای آ  تعریفو اندیشمندا  بوده. 

، تبادی  باه   هود، ارائه هده: وی ی اطالعات تحلی ، پردا ش و وارد ک ن کی«تعریف»ی واژه

گردد. دان ، اس ن ار و هناوت الگوهای نااکعمود، رونادهای پن اا ، اسا لناهای     دان  کی

های ار همند بر اساس  تجربیات و ی پیچیده است که برای داوریلرایندداده و اطالعات یا 

عات ها و اطالا  الاار، یواعد، رویه اییال هسا کا درِ الگوها نیا  به انسا  دارد یا ترکیا 

 سا د.و کعنایی است که ذهن کی

ای، اع قادِ صحیح  یاب  تصدی  است کاه  و تاکوچی، الای  در دوره 8دان ، به نظر نوناکا

یا اطالعات کارتب ، یابا  کااربرد و    ( 1876)گ یه، دانند لیلسولا  تحلیلی باور صادق کوجه کی

هاا،  لی ا  تجربیاات، ار ش تا حدی کب نی بر تجربه است. به بیا  دراکر، دان  کخلوط سایا 

                                        
1. Coevolution (CE) 

2. Land 

3. Nonaka 
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یاابی و  های کارهناسی نظام یال ه است که چارچوبی برای ار شاطالعات کوجود و نگرش

 .(28-29: 1809)جع ری و دیگرا ، دهد گیری ا  تجربیات و اطالعات جدید ارائه کیب ره

 ، دانند که در عاین حااد، در تاار و پاودِ ساا کا     کعنا کیبعًی دان  را بدو  انسا  بی

هاای ساا کا  و نیان در    هاا و لنااوری  های کاری، سااکانه لرهنگ آ ، یوانین و دس ورالعم 

هاای  لرایناد ای است ا  یا کجموعه( 16و  18: 1809)حسنوی و دیگرا ، ها ن   ه رواب  بین سا کا 

هاا،  هایی کانندِ حالظه، لراسات، تخیا ، ایاده   هایی هاک  پدیدهلاری، اج ماعی و برساو ه

کِنا با رب  ورد به دان ، وارد  . کر(16: 1830)رونی و دیگرا ، ودی، والییت و باورها درِ ه

کناد  داند که اس وار، اواالق های کنطقی، علمی، داورانه، ار یابانه و ک عالی کیرا تعادد  ها 

 .(10تا  18: ا )همگرا باهد ار شو 

بالتِ ذهنی  کاربر یرار دارد دان  ریشه در اع قادات و تع دات داه ه، در ا  نظر بروی، 

دانند، کارهایی اسات کاه انجاام    کند. دان  آنی نیست که کردم کیکه بر اساس  آ  عم  کی

هاا را در  . ا  کنظری، دان  ویژگای عاواکلی اسات کاه آ     (12: 1809، دیگرا )رکًا  و دهند کی

ناه، ذهنای یاا    سا د، یعنی، ویژگی هخصی و نگاهی لردگرایاکویعیت واص عمالد آکاده کی

هاا و  هاا، توانمنادی  هاای دانشای در یالاا  لنااوری    هناسانه. به بیا  بویسات، دارایای روا 

ی عما  یاا یابلیات بارای     ای ا  جوهرههود. کال وترا دان  را کجموعهاس عدادها ظاهر کی

ر . دان  اطالعات ترکیا هده با تجربه، هرای ، ت سایر و ت اا  (18تاا   11: 1834)داند ایدام کی

آیاد و ها  ویژگای    وجود نمیاست. کنبع یاب  تجدیدی که بیرو  ا  ذهن الراد سا کا  به

ی حااد، تعلا  باه اج ماعاات و     ی ت ار، کخلوق در لحظاه کاندهدارد: عملی انسانی و بایی

 .(11و  19: 1833لی، )یلیچهای کخ لف گردش ا  طری   اج ماعات به روش

اسات؛ اکاا تمااین     8به آهااار  2یا ضمنی 1   درونیا  اهداف کدیریت دان ، تبدی  دان

و دیگاری ثبات هاده اسات.     « در سر  هما»کیا  دان  درونی و آهاار این نیست که یای 

تواند به ل ظ درآورد. کمان است دانشی باهد کاه  دان  درونی آ  چینی است که لرد نمی

                                        
1. implicit 

2. tacit 

3. explicit 
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یید اجنای دانا  درونای آهااار    توانید بگونمی«. آ  را بیابید»دانید آ  را دارید تا آناه نمی

کاه ا   کحاض آ  . به نظر  بروی، دان  تن ا درو  ذهن الراد است و باه (8تا: ، بی1)هاس هس ند 

هود. دانا   حالت پن ا  یا ضمنی وارر، آهاار و کس ند هد، به اطالعات صرف تبدی  کی

هایی پراکنده، یتسا کا  کنحصراد ک عل  به سا کا ، کدیرا   آ  و ک خصصا  آ  نیست، وایع

. دانا  پن اا    (88: 1809)جع اری و همااار،   گنگ و پن ا  است که غالباد در او یار الاراد اسات   

 پرسیم.ای ا  وود کیی دروت تصمیم الراد است و سرالی که هنگام کار با کسئله کینه

هاای  یابا  اهااره اسات کاه اولای ک اارت       2در دان  ضمنی دو بُعادِ تانیاااد و هاناو ی   

هاود. دوکای باورهاا،    اهااره کای   6است که اغلا با دانا   چگاونگی   8رسمی الراد یا هنریغیر

های ذهنی ریشاه دوانیاده در کاسات کاه اغلاا لرضشاا        و کدد 8هاوارهها، طرحها، ار شایده

تواناد باا   دهاد. ولای دانا  آهااار کای     گیاریم و روش کاا در دیاد   ج اا  را هاا  کای      کی

هاای سیسا ماتیر و رسامی    کلمات و اعداد کدبنادی و باه روش  های سمبلیای کل  جایگنین

. دان  ضمنی نیا کندِ آ  است که دیگر کردم و چینهاا را  (311: 2994و هماار،  4)داونپورتکن ق  هود 

درو  واود را ا  طریا     3یبندی هاده و کس قیم آگاهی غیر  ت صی  7«درو  وود حاضر بدانیم»

ی بد  ( واود احسااس کنایم،    چینی را بخشی ا  بد   )اداکهکه دست آوریم. کل  آ پنج حس به

 .(11: 2913)نوناکا و هماار، کنیم بخشی ا  کاست کانندِ  کانی که ا  ابنار اس  اده و احساس کی

آید، باید ا  لرهناگ کاه ک ًامن     دست نمیی ان قاد اطالعات بهدان  ا  سا وکار ساده

دانا   . داونپورت (8)هاسا :  دست آید. کش رِ بههای سا کا  اج ماعی است، تع د و ار ش
ار هامندتر اسات.    11، تجربه و بال اار 19دانس ه که به دلی  النوده هد   دیدگاه 0را اطالعاتی

                                        
1. Hassel 

2. cognitive dimension 

3. craft 

4. know-how 

5. schemata 

6. Davenport 

7. to “indwell” 

8. unarticulated 

9. information 

10. insight 

11. context 
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هاای  بندیجویی است. نویسندگا  دیگری طبقهتماین دان  و اطالعات تا الالطو  یاب   پی

ناکشخص و کب م است کاه ذاتااد باا کعناا،      ای پویا،اند. دان  پدیدهتری را ارائه کردهپیچیده

ای ا  لراینادهای  ل م و لرایند ارتباط دارد و در ن یجه کدیریت آ  سخت است و کجموعاه 

 کند.وایع هده، پیچیده و پویاست که به نحو  کرثری در کویعیت اج ماعی عم  کی

لینیاای را دربار   گاه بُعدِ سوبژک یو دان  برجس ه هده. گاه لراتر ا  کعنای هخصی، بُعادِ  

ها، لرایندها و عملاارد ساا کانی و این رنات و کاننادِ آ      ها، لیلمها، کقالهگیرد که در ک ابکی

ی رو انه به کعناهاای  را در اس  اده 1«دانس ن. »(82-13: 2918)کینجر ، هست؛ کل   ج ا  سوم پاپر 

هاا هاباهت   ا  آ  کماان اسات بسایاری    2گیریم. به یود  وی گنشا این، کار کیکخ ل ی به

« داناا  بااه چیاانی»داناا  را  . بساااار(82: 1034)وی گنشاا این، داهاا ه باهااند  8وااانوادگی

وجود داه ه باهد کاه ال م   6ی دان ابژهیعنی همیشه باید کوضوع یا  ؛(11: 2993)بساار، داندکی

 هاا، هاا، ار ش ای لینیای یا کاادی باهاد؛ کاننادِ وضاعیت جااری، کاردم، ک اارت       نیست ابژه

ویژه وی ی دانا   لارد اسات، همیشاه بُعادی گاذرا       ن سه، بهها. دان  لیها و هیجا احساس

ها باهند، بُعدِ ناگاذرا  های دان  ح ی وی ی ک اهیم و ایدههود، اکا کوضوعات و ابژههمرده کی

هس ند. تماین  گذرا / ناگذرا با ج ا   درونی/ بیرونی یاسا  نیسات، ولای هماواره وابسا ه باه      

ی گذرا یرار دارد، بعاد ا  اظ اار   که در داکنه 8ثه و بال ار است. لذا ح ی نط  و اظ ارنظریحاد

هاا کااکالد آگاهاناه و    بروی دانا   .(86و  88)کینجر: ی ناگذرا یرار گیرد تواند در حو هو بیا  کی

  ضامنی  ای اروهنی بیا  کنیم؛ اکاا بروای درجاه   توانیم بهدانیم و کیدانیم که کیآهاارند. کی

. دان  داریم، اکا لنوکااد کاکا  ا  آ  آگااه نیسا یم و یاا کاکا        (827: 1042)پوالنی، بود  را دارند 

، آ  را ا  عقایاد و  4پاذیری یاا تًامین    صادق ی دانا ،  ترین وجهتوانیم بیا  کنیم. ک منمی

 .(86: 2918)هما ، کند که کوضوعی بسیار پیچیده است های ساده ک ماین کیدیدگاه

                                        
1. to know 

2. Ludwig Wittgenstein (1888-1951) 

3. family resemblance 

4. object of knowledge 

5. utterance 

6. warrantability 
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کار عملای کارتب  باا آ ، ن اایج     ان ، لراتر ا  داده و اطالعات و کجموع اطالعات، راهد

هاای  های کارتب  و نگارش الاراد در کسائولیت    کارگیری در تصمیمات کخ لف، آکو شبه

تر است که بیان ، تجرباه، بال اار یاا     با ار ش . اطالعاتی(0)دالار:  استکخ لف کرتب  با آ  

 .(21ا : )همت سیر را بیالناید 

 ی دان  بر کوارد  یر اس وار است:ا  کنظر نوناکا کبانی اولیه

 .ذهن  انسا  کح  ظ ور، پرورش و جایگاه دان  است 

 هود.تس یم دان  کوجا بارور هد   دان  کی 

 سا  رل ار علم نوین است و دان  حاوی علم و لناوری ویژه است.لناوری  کینه 

 یارهای کمّی و کی ی کشخص است.یابی دان  کس لنم  وجودِ کعار ش 

 (13: 1830 اده، دان  کاهی ی والق دارد )حمیدی 

 های انواع دان  در نمودار  یر نمای  داده هده است:بندییای ا  تقسیم
 پن ا 

               آهاار بود        
 آهاار    

 دان  لردی      
           دس رسی   

  دان  کشارک ی    انواع دان 
 1واص دان 

 سطح ان ناعی بود    
 2دان  کلی      
        دان  توصی ی    

 ای بود                گناره  
 دان  لرآیندی    

 

 (218)پرات، نیاالس: : انواع دانش 1ي نمودار شماره

                                        
1. Specific knowledge 

2. General knowledge 
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 هاي آنخلق يا کسبِ دانش و استراتژي

 1ریااب ی هارکت   تارین کنباع کنیاتِ   بارداری کارثر ا  دانا  ک ام    ظرلیتِ ایجاد و ب ره

یااا تن ااا کنبااع  و ( 17: 1833؛ لراپااائولو،12: 1801؛ حساانوی و هماااار،08: 2918)نوناکااا و دیگاارا ،اساات

. 8هود؛ لینیای یا غیرلینیاای با تعاک  انسانی ول  کی 2. دان (1: 2913)نوناکا و دیگرا ، کعنادار

و دیالا یار،   6گ  ماا  آورد. باا  کلالد کشارکت و تعاک  در گروه برای اعًا دان  پدید کای 

دهناد. کادد  سسای نوناکاا و تااکیچی      الراد لرایند لاار دیگارا  را هاا  و با هاا  کای     

را بارای آ    4لرایندی کارپیچ گوناه  8سا ی(سا ی، ترکیا و درونیسا ی، بیرونی)اج ماعی

 .(47: 2911و دیگرا ،  7؛ بساروی 29اینرنی: )کرکند کیکعرلی 

  تاریخی، لرهنگی و اج ماعی  الراد باود و ت ااوتِ   ارغ ا  بال ارتوا  لدر ول  دان  نمی

کناد و اگار ساا کا     هاا را نااگنیر کای   ها، تعارضات کیا  الراد و سا کا در اهداف و بال ار

جای کانع دید ، این تعارضات ا  کلنوکات ول   دانا  هاده،   هوی ی دان  آلرین باهد، به

)نوناکاا و  جای یال ن  توا نی ب ینه بین تعارضاات  آید، بهیها پدید کدان  ا  طری   ترکیا  آ 

 .(03-08: 2918دیگرا ،

باور  »ی تحلیلی، دان  یعنی های ول  دان  ا  تعریف آ  ک أثرند. در للس هنظریه

تن اا  « دان  آهاار»که ج انی، علمی، کنطقی و عقالنی است. بنابراین « صادق  کوجه

بااور بار دانا  پیشای     »ا آگوس ین  هیپویی کوالقیم کاه  تواند باهد. اکا بها   آ  کی

باورها و تع دات کنابع دان   کایند که در دان  ضمنی هس ند. دان  آ  بیرو  «. دارد

                                        
1. firm 

ی انند )برای نمونه   ِ به الالطاو ، دوره ددانند، بلاه آدکی را یادر به کشف آ  کیبروی دان  را ول  هدنی نمی. 2

ویاژه وجاودِ   و یا بحث علم حًوری و حصولی لیلساولا  کسالما  باه    678تا  671و  848: 1839کاک  آثار، ر اود، 

ذهنی  کرحوم آووند(. در بروی ک و  کدیریت دان  هم این تردید هست که ول  اعم ا  کشف است یاا ویار )بارای    

 (319: 2994و هماار، نمونه نر به داونپورت 
3. virtual 

4. discourse 

5. SECI (Socialization, Externalization, Combination, and Internalization) 

6. spiral-type 

7. Baskerville 
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کنیم. در ترکیا نیست تا کشف یا به چنگ آید. چینی است که درو  وود ایجاد کی

بااور لاردی باه ساود     توا  آ  را لرایندِ اج ماعی پویای کوجه کارد   با این ل م، کی

ترین نا ه نق   سوبژک یوی ه است. کردم دان  صدق، ویر و  یبایی تعریف کرد؛ ک م

کنند. در بیرو ، صرلاد اطالعات هست. چو  تعااکالت  را در تعاک  با کحی  ایجاد کی

هناو ی اسات و  ای و  یباییرابطه -آدکی کنبع ول   دان  و دان   سوبژک یو، لرایند

است و ریشه در  2، عم  کحور1هود؛ دان  و ول  دان  کردم کبناده کیدر عم  آلری

 .(8: 2913)هما ، للس ه دارد 

دان  ا  کسیر ترکیا  تعارضات کنابع  داولی هرکت با کحی  ول  و راهبرد در کمپاانی  

 )نوناکاا و دیگارا ،  تواند در یالا  ترکیا  کنابع داولی و تطبی   کحیطی پدید آیاد  دیالا یای کی

. دان  ا  تعاک  عاک  انسانی و ساو ار اج ماعی ول  هود. تعاک  کا با کحی  (00و  03: 2918

دهاد. دانا  آهااار و ضامنی     با تبدی   دان  آهاار و ضمنی، دان  را آلریده، رهاد کای  

و نظریه یا دانا  آهااار    8کنند، به واطر تماین ذاتی بین رل ارهای ثابتدیالا یای عم  کی

ی تجربه و بال عا  را  ی وایعیت و داکنه. رئالیسم  ان قادی این تماین بین داکنه()هما و ضمنی 

 .(2993)بساار، دهد توضیح کی

هاای  یا لرایند تبدی   دان   ضمنی جدید ا  طریا  تجرباه   سا یاج ماعیول  دان  با 

هااار  تبادی  باه دانا   آ    ساا ی برونیکش رِ در تعاک   اج ماعی رو کره آغا  و با لرایند 

آوری و ساپس ترکیاا، تصاحیح یاا لارآوری      هود که ا  بیرو  و درو  ساا کا  جماع  کی

تری ها  یابد. بعاد، دانا     هوند تا با لرایند ترکیا، دان  آهاار  ساکانمندتر و پیچیدهکی

تبادی  باه دانا  ضامنی الاراد       سا یدرونیایجاد و تس یم هده ا  طری  سا کا  با لرایند 

 .(192تا  00: 2918دیگرا ،  )نوناکا وهود کی

 

 

                                        
1. people-centered 

2. action-oriented 

3. routine 
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 ي مديريت دانشفرايندهاي چرخه

ی عملیاتی ، به دو دس ه1برداریسا ی، ان قاد و ب رهلرایندهای کبنایی یعنی، ول ، ذویره

ریانی، الگوبنادی و کن ارد(    هاک  لرایندهای کبنایی و سطح تاک یای یاا راهباردی )برناکاه   

 هود.تقسیم کی

 
 (216و  218: 2994)پرات، رايندهاي مديريت دانش : ف2ي نمودار شماره

 

هاا کوجاودی   چگوناه ساا کا   »کاه  ا  دیدِ بوکوی س و ویلیاکن کدیریت دان  یعنی این

و « گیرند تاا ار ش ایجااد کنناد   کار کیی دانشی را تولید، ح ظ و بهاصالح  اس راتژیر هده

هاای  اتی،  یرسااوت هاای اطالعا  دان  کرکا اسات ا  کخاا   دانشای، روابا ، لنااوری     

دهای کحیطای،   های ک ارت کارکردی، لرایناد دانا   چگاونگی، پاساخ    ارتباطاتی، کجموعه

اصطالحاتی در کاهیات،  « 6کشارکت»و « 8یادگیری»، «2اوذ»هوش سا کانی و کنابع بیرونی. 

سااوت/  »، «8ار یاابی »اندا ناد.  ها را به راه کای های ناهی ا  با ار آ اند که لرصتتاک یای

                                        
1. utilization 

2. get 

3. learn 

4. contribute 

5. assess 
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تر راهباردی هسا ند کاه تغییار در     کراحلی در کاهیت بی « 2کحروم هد »و « 1ایدارسا یپ

 هود.ها کیسبا آ  8کحی  کال 

 
 (80و  83)دالار: ي مديريت دانشي بوکويتس و ويليامز : چرخه0ي نمودار شماره

 

ر گوید، دان  سا کانی به هاا   ساوبژک یو د  ی دان ، کیروی با اهاره به چروهادکر

هود که با هم پایگاه دانا  تو یاع   ها و ابژک یو در ها  آهاار ح ظ کیذهن الراد و گروه

 .(88)دالار: ی سا کانی را دربر دارند هده

 

 الگوهاي مديريت دانش

، کادیریت  8، لنااوری اطالعاات  6های اطالعااتی هایی کل  سیس مکدیریت دان  ا  ره ه

نساانی، علاوم آکو های، روانشناسای و هاوش      راهبردی، نظریه ساا کا ، کادیریت کناابع ا   

هاا در کادیریت   کصنوعی ترکیا هده. در ک و ، چند الگو پیشن اد هده تا چندگانگی ره ه

دان  را با تااب دهاد و هدلشاا  تم یاد ابنارهاای ک  اوکی  پاژوه  یاا/و کاربسات آ           

                                        
1. Build/sustain 

2. divest 

3. macro environment 

4. information system (IS) 

5. information technology (IT) 
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هاای  سیسا م »ا   عناو را باه  1های کدیریت دان . الوانی و لِیدنر سیس م(211: 2994)پرات، است

اناد تاا ا  لراینادهای ولا ،     اناد کاه توساعه یال اه    تعریاف کارده   2لناوری اطالعاات پایاه  

. کشااهدات  (620: 2994)جنیان،حمایت و تقویت کنند « ذویره/با یابی، ان قاد و کاربست دان 

، کارهاای لنااوری اطالعاات نیسات    ی راهی اب اارات کدیریت دانشی بر پایهنشا  داد، همه

دانناد و ک  اوم آ  باه لنااوری     لناوری اطالعات را توانمندسا ی برای کدیریت دانا  کای  

های کادیریت دانشای و ابنارهاای    اطالعات و ارتباطات توسعه یالت. الوانی و لیدنر سیس م

اناد: ولا ،   ی دان  اس وار کردهی چروههای کدیریت دانشی را بر کراح  چ ارگانهسیس م

ی الگاوی نوناکاایی سسای    ان قاد و کاربست دان . کاویر آ  را بر پایاه با یابی و ذویره، 

 بنیا  ن اده.

تر به گرایانهی دان  توسعه یابد، رویاردی ک هرچه کاهیتِ پویا، سوبژک یو و پیچیده

کدیریت آ  ضروری هده و اثرات بال اری و لرهنگی بر پیچیدگی آ  النوده اسات. ایان   

حساب آید که در لراینادها و ک ااهیم کلیادی    یا چارچوبی بهعواک  نین باید در هر کدد 

هاایی  ی انواعی کرل هگرا همهها را تبیین کند. این رویارد ک کدیریت دان  جاگیر و آ 

را که یرار است کادیریت هاود را بایاد دربار بگیارد، ا  داده تاا اطالعاات و دانا  را.         

ای جااکع و  ت دان  به هیوهکدیری های کدیریت دان  تالهی است برای نشا  داد الگو

 .(49)دالار: گراک 

های گوناگو  کدیریت دان  یاب  تحوی ، تبادی  یاا تأویا  باه     بسیاری ا  کراح  الگو

های  یادی در این کراح  یاب  کشاهده است. به بروی کراحا  هام   پوهانییادیگرند و هم

هاا را ا  یبا    ن اسات کاه آ   ی صریح نشاده، اکاا روها   ها اهارههرچند در تعدادی ا  الگو

ی للسا ی پاژوه    اناد. ا  ساویی، صابغه   اند و اح ماالد نیا ی به ذکر دوباره ندیاده پذیرل ه

 تواند کوجه سا د.تر را کیهایی با رنگ و بنیا  للس یحاضر، گرای  به الگو

                                        
1. Knowledge Management System (KMS) 

2. IT-based. 
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بنادی و  تری در الگوی کورد نظر  نوناکا و تاکیچی هسات. دو تقسایم  کبنای للس ی بی 

ی للسا ی کایاا    و آهااار، ریشاه در نظریاه   ضامنی     وم اصلی آنا  در بحث ا  دان  ک

کاه  کاا بای  ا  آ   دارد. او بررسی دان  بشری را ا  این وایعیت هروع کارده کاه    1پوالنی
گرایانه به کدیریت . این الگو رویاردی ک (6: 1044)پاوالنی،   توانیم بدانیمتوانیم بگوییم، کیکی

دهاد. در ادبیاات   الراد، لرایند، سا کا  و ابعاد لناورانه را کورد کدایه یرار کی دان  دارد که

ی نوناکاا و تااکیچی   های کخ لف، گرینی ا  پرداو ن به الگاو و نظریاه  این ره ه، به ها 

ی کورد اهااره در الگاوی کاذکور    نیست. در کاربست ابنارهای این حو ه هم تحق  چروه

 ضرورت دارد.

های کولا  ژاپنای ا    ی والییت و نوآوری دریال ند که هرکتچی با کطالعهنوناکا و تاکی

لرایند کاانیای دان  عینی دورند و ل میدند، نوآوری سا کانی اغلا ا  بصیرت ساوبژک یو  

آهااار  اناواع دانا  )بعاد      هاا، طیاف ضامنی/   ی آ گرایاناه هود. در الگوی کا  ناهی کی

نی یا الگوی سه سطحی ان شاار یاا تسا یم دانا      سا کا هناسانه( و لردی/ گروهی/کعرلت

هناسانه( هردو برای نوآوری ال م اسات. ا  نظار آناا ، عاکا  کلیادی کولقیات       )بعد هس ی

های ژاپنی رویارد دان  ضمنی کحور به کدیریت دانا  اسات. باروالفِ لرهناگ     هرکت

گی و ساو اری های لرهنهوند، ویژگیغربی که دانا و دانس ه هده دو کوجود جدا دیده کی

ها را به سمت وحدت انسانیت و طبیعات، ذهان و عاین و واود و دیگاری       با  ژاپنی آ 

آساانی ا  ضامنی باه    کند. در این لرهنگ، دان  در اساس گروهای اسات و باه   هدایت کی

هناسانه( تبدی  و ان قاد و تس یم ا  لردی به گروهی و به سا کانی )بعد آهاار )بعد کعرلت

ها بر ضرورت تجمیع دو رویاارد تأکیاد دارناد تاا باا      گیرد. آ صورت کی هس ی هناسانه(

 .(48و  46)دالار: ها بشود ابنارهای عملیاتی و لرهنگی جدید، ول  دان  ب  ری در سا کا 

                                        
 های هیمی لینیر، ای صاد و للسا ه ( که در حو ه1074تا  1301بری انیایی )-دانشمند جاکع کعقود و کنقود کجاری. 1

دانسات و اسا دالد کارد کاه     کشارکت نظری ک می داهت. او پو ی یویسم را وطری برای دس اوردهای علمی بشر کای 

عناوا   ترین دس اوردهای کا باه دهد، که اگر جدی گرل ه هود عالیدانس ن را به دست کی هرح نادرس ی ا  گراییاثبات

 کند.بشریت را تًعیف کی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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 : عناصر اصلي مدل مورد نظر در اين پژوهش:1ي جدول شماره
 عناصر اصلي مدیریت دانش

 درونی سا ی ترکیا سا یبیرونی  اج ماعی سا ی تعریف دان 

 

 الگوی مفهومي پژوهش

 الگوی ک  وکی این پژوه  در چارچوب ها   یر یاب  اهاره است.
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : مدل مفهومي پژوهش1ي شکل شماره

 

 هاي داللت پژوهيهاي نظري پژوهشروش داللت پژوهانه: بنيان

ی دانا    ، ای بااس و عاریاه  تر اهاره هد، ا  راهبردهای بسیار ک داودگونه که پی هما 

. ایان  (1808لارد،  )داناایی ی دیگار اسات   یر ره ه برای تدیی ، ب بود، یا بس  دان  ا  رها ه 

ی علمای، کااتاا،   تواند ا  آثار کا وب و ها اهی اندیشامندا  هار رها ه    ها کیگیریب ره

هاای  ها یا سنتالد ایدههای پراکنده باهد. کلها، الگو، لنو  و ایدهها، نظریهها، پارادایمللس ه

ار  های همطبیعی و هنر( هس ند. ره ه ها )اج ماعی،ی ره هللس ی کنشأ اثر لراوا  در همه

شناسي معرفت
 رئاليسم انتقادی

شناسي های معرفتداللت
رئاليسم انتقادی در مدیریت 

 دانش

 مدیریت 
 دانش

داللت 
 پژوهي

داللت 
 پژوهي
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توانند ا  یادیگر بیاکو ند. ار همندی هر اثر علمی باه عنصار للسا ی ن   اه در آ      نین کی

 که یابلیت یبض و بس  دارد.( 1809لرد، )داناییاست 

هاای  ای را ا  ایان آثاار بارای رها ه    هاای اولیاه  توانناد داللات  ه کیاندیشمندا  هر ره 

ای گاه وام و ره هپژوهی بینها در کراح  نخستِ دان تخصصی وود برگیرند. این داللت

کیادانی   -هاای تجربای  ها پژوه تحلیلی وواهد بود؛ اکا با تدیی  و بس  آ -لق  توصی ی

هاای کلیادی   لالد عالما  کدیریت بایس ی ایدههد. ککنجر به دان  کحلی واص هر ره ه کی

دالل ی کنند. این کار کنجر باه بسا     ی کدیریت، با یابیها را در بس ر ره هکدرنیستپست

کدرنیسم وواهد هد. طراحای سااو ارهای ساا کانی    های پستدان  کدیریت در پرتو ایده

یس ی کادیریت اسات. باا    کدرنهای پستای ا  کاربردهای غیرکس قیم داللتپساکدر  نمونه

هاای دیگار وام   هاایی را ا  رها ه  ها باه هاالی، ک ااهیم و نظریاه    ی ره هاین وصف، همه

گیری چنا  ک داود است که کمبودهای نظری وود را با ها این وامگیرند. در بروی ره هکی

 سا ند.ها( ک وا   کیهای بنیادی )کانند انواع للس هره ه

پژوها  یر ره ه ا  ک اهیمی ب ره است و دان  1« قراض القیاس»گاه این عم  کس لنم 

ها در دیگر بس رها ها  گرل ه. کلالد علم سا کا  ا  ک  اوم  ی پدیدهبرند که برای کطالعهکی

هاای باا ارکحور    یاا ا  بیان   ( 2998، 2)دیویس و هماارا هناسی های اج ماعی در جاکعهن ًت

 8«اسا قراض عماودی  »پژوهاا   جویند. در کواردی، دان ود کیس( 1077، 6و هس رلی 8) نگرای صاد 

ی کنند که در سطوح کخ لف تحلی  کاربرد دارند. کل   بروی نحلاه کرده، ا  ک اهیمی اس  اده کی

، (4،2911)آرگاوت هناو ی اسا وارند؛ کانناد یاادگیری ساا کانی    پژوهشی سا کانی که بر ک اهیم روا 

 .(3،1083)آلبرت و وتنو هویت سا کانی ( 7،1002چ)سیرت و کارگیری سا کانی تصمیم

                                        
1. Horizontal borrowing  

2. Davis, McAdam, Scott & Zaid 

3. Zenger 

4. Zenger & Hesterly 

5 .Vertical borrowing  

6 .Argote 

7. Cyret & March 

8. Albert & Whelten 
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بخشای باه پاوی     هر دو نوع  اس قراض سبا ارتقای اع بار و نوعی اهرم کشاروعیت 

هاای اصای  و   ای یاوی باین رها ه   ههاست و باعث بریراری حلقهعلمی در بروی ره ه

ود. وام ا  ها و   کای هاای هام  و رها ه ( 2،2997و آگاارواد و ه اار   1080، 1و هااد  )گاورد  لرعای 

هاای بنیاادی و   گیری ا  رها ه کند. ایدهای را تقویت کیره ههای همسایه غنای بینره ه

ده اسات.  های عظیمی در علوم ها جوار در کحال  علمی رایج بوده و کحم  پیشرلتهم

کأوذ تحوالتی عظیم در هاا ، کح اوا و   ( 1830؛ کحمدپور، 2912لرد، )داناییهای کخ لفللس ه

 اند.ولید دان  بشری هدهی تنحوه

 

 های داللت پژوهيشناسي پژوهشمراحل روش

هناسی به لرایند انجام پاژوه  و روش باه ابنارهاای کاورد اسا  اده در کراحا        روش

( و تدیی  کراح  انجام در آ  اهمیت دارد؛ اکا این لرایند 2912لرد، اجرای آ  اهاره )دانایی

هود تا ن یجه کع برتار  ها رلت و آکدهای ک عددی کیوطی  غیریاب   برگشت نیست. بین گام

اناد و باین   گونهپژوهی که در  یر آکده، هم اینی داللتگانهاتااتر هود. کراح  یا دهو یاب 

 هود:ها بده و بس ا  کیآ 

 تعیین کناسا بود  پژوه  داللت پژوهی .1

 ی پژوهشیها برای پرداو ن به کسئلهتعیین کأوذ احصا  داللت .2

 ی کن خایین لرایندی برای واکاوی ابژهتع .8

 تعیین چارچوب ک  وکی کوضوع داللت پژوهی .6

 ی داللت پژوهیگیری نظری ابژهنمونه .8

 ی داللت پژوهیهای ابژهیاریاحصا  س م .4

 ی داللت پژوهیهای ابژهیاریاع بارسنجی س م .7

 ها با چارچوب ک  وکی کوضوع داللت پژوهییاریسا ی س مک ناسا .3

                                        
1. Gorden & Howell 

2. Agarwal & Hoetker 
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 های کورد نظرداللتاحصا   .0

 های احصاییاع بارسنجی داللت .19

 تدوین گنارش پژوه  .11

ی نخبگاانی و اسانادی، تاالش    در این پژوه  با کطالعات پیمایشی و کیدانی در جاکعه

ی اطالعاات،  ها دست یال ه هود و ا  ایان طریا  ا  کجموعاه   هد تا به ایناع نظری در یال ه

کورد تأیید یرار گیرد. باه عباارتی، اطالعاات کاورد      دست آکده ن ایی هده وهای بهاس نباط

هاای  ای و اَسنادی گردآوری و با روش تحلی ، داللات وانهنیا  با اس  اده ا  کطالعات ک اب

ی گیاری ا  ک او  تخصصای و در صاورت نیاا ، کصااحبه      آ  اس خرار گشت. بعد، با ب ره

کطالعات تعمیا  و تامیا  و    تخصصی با وبرگا  و نظرات کارهناسی آنا  ن ایج حاصله ا 

ی کدر  و کدیریت دان  در وصوص های للس هسپس، با اس  اده ا  نظرات وبرگا  حو ه

 ها ن ایی هد.دست آکده، داللتن ایج به

 

 های پژوهشتجزیه و تحليل یافته

هاای اصالی   ی نخبگی، عناصار و ایاده  های اسنادی و کیدانی ا  جاکعهبر کبنای پیمای 

توصیف وایعیت بر کبنای تجربیات و هناسی عبارتند ا : ی کعرلت قادی در حو هرئالیسم ان

ت سیر کشارکت کنندگا ، دان  ناگذرا و گاذرا، تبیاین بار کبناای ساا وکارها، چنادگانگی       

 سا وکارها.

ی نوناکا بادین هارح اسات:    ا  سویی، ارکا  اصلی کدیریت دان  در چارچوب چروه

هاای آهااار   سا ی )تبادی  دانا   های ضمنی الراد(، بیرونیسا ی )اه راِ دان اج ماعی

سا ی )تبدی  دان  آهاار گروهای  لردی به دان  آهاار گروهی(، ترکیا و سپس درونی

 به دان  ضمنی الراد( که اک ساب دان  بخ  ک می ا  آ  است.

هاود. وی باا یباود    هناسی، کح اطانه گاام برداها ه کای   ی بساار، در کعرلتدر للس ه

هاود؛  صورت اج ماعی ساو ه کای پذیرد، دان  همیشه به، کی«هناو یگرایی کعرلتسبین»

به کعنای لقدا  « گرایی یًاوتی یا داورینسبی»کند که این اکر کس لنم پذیرش اکا تأکید کی
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« ییاس ناپاذیری کعناا  »کبنایی برای ترجیح یر نوع دان  بر دیگری، نیست. در صورتی که 

ِ »یا رخ دهد، ابعاد ثابت یا ی ریبین دو نظریه هاای کشا رِ کاورد    )جنباه « کدلود کشا ر

کناد؛ یعنای، هار    های رییا را ایجاد کیریابت ا  وایعیت( اکاا  گنین  عقالیی بین نظریه

اش یادر باه تبیاین چاه کیانا  ا  کادلود کشا رِ باهاد،        نظریه بر اساس توصی ات ریاب ی

 ها داوری کرد.ین آ دهد تا ب وا  بکعیاری در او یار یرار کی

هاای  توانند بس ه باهند؛ اکا تمااکی نظریاه  های اج ماعی نمیدر رئالیسم ان قادی، سیس م

لارض  ها عمالد، سیس م  بس ه را پای  ی آ هناسانهی علم و رهنمودهای روشکرسوم  للس ه

سات. ا   گری یاب  دلااع نی های اج ماعی با  هس ند، تاریخگیرند. ا  سویی، چو  سیس مکی

در ایان للسا ه، جاوهر  لعالیات علاوم      های با  تالر و تعددِ عل  است. های سیس مویژگی

روش در »کنناد؛ یعنای،   طبیعی و اج ماعی یاسا  است و همه ا  روش یاسانی پیروی کی

آید )بعادِ کعرل ای( و   دست کیی علوم آ  است که همه در هالی که کعرلت علمی بههمه

هاا  هود )بعدِ روهی( و ک اهیمی کاه بار حساا  آ    با آ  علم تولید کینین در اس داللی که 

طور  کناساا تئاورینه یاا با ساا ی هاود )بعادِ ک االینیای(، یاساا          تواند بهتولید علم کی

گانااه در رئالیساام ان قااادی، در کجمااوع توصاایف و بااا تحلیاا  ایاان اجاانای سااه«. هساا ند

 هود.ده کیدست داهناسی کاکالد ک  اوتی ا  علم بههس ی

ا  نظر بساار، ساو ارهای اج مااعی، ک  ااوت ا  سااو ارهای طبیعای، لقا  باه دلیا          

دهند )وابس ه به لعالیت(. این سااو ارها وابسا ه   های عاکال  به وجودِ وود اداکه کیلعالیت

ها را با تولیاد  دهند، آ ی آنچه انجام کیصرف باورهایشا  دربارهبه ک  وکند و کنشگرا ، به

طور  نسبی پایدارند )وابس ه باه  کنند. این ساو ارها، بر والفِ ساو ارهای طبیعی، لق  بهکی

 کا  و کاا (. علم اج ماعی، کرداری اج ماعی است و لذا بخشی ا  کوضوع. سااو ارهای  

دهند. او گاام کلیادی را یابا     ها را با تولید یا تغییر کیکنند، آ اج ماعی را کردم ول  نمی

هناو ی، وصوصیتِ هیچ ساطحی  داند؛ یعنی به لحاظ هس ینبود   جاکعه به الراد کیتقلی  

گرایاناه باه کاهیات کوضاوع     تر یاب  تقلی  نیسات و نگااه تقلیا    به وصوصیتِ سطح  پایین

 کند.ها ایجاد کیاج ماعی هناوت غلطی ا  آ 
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وضاوع دانا  کاا    هاا را ک هایی دارند کاه آ  در این کا ا، کردم یا عاک  انسانی ویژگی

سا د. وود انسانی، ا  یر سوی، جدا ا  کویعیت تاریخی اج ماعی با هاوی ی کشاخص   کی

های غالا جاکعه یا اج ماع نیست. وودیات  نیست و ا  سوی دیگر، یاب  لروکاس ن به نُرم

ی اج مااعی هاا    کوجا آ  و با واسطهدر پرتو لرایندهای کس مری یاب  ل م است که به

کند که جادا ا   هود. لرد ا  وایعی ی دان  کسا کیطور اج ماعی ک عین نمیبه گیرد، اکاکی

با نمایی کا ا  آ  است؛ یعنی، کا به وایعیت دس رسی کس قیم نداریم. دس رسی کاا باه آ  ا    

جاای  های وطاپذیر است. بنابراین چو  دان  وطاپذیر است، ب  رین کاار، باه  طری  نظریه

 ص، ب بود ت سیرهایما  ا  وایعیت است.جویی  صدق  یطعی  کشخپی

عنوا   ساو ارهای کولدِ رل ار  یصادکند  کوهد هم ا  وایعیت نیروهای ذهنی بهبساار کی

یابناد و باا پاذیرش     دلاع کند، هم نشا  دهد که این نیروها به وواص لینیای تقلیا  نمای  

 و رل ار تأکید دارد. ها به عملیات لینیای کحضآ  تقلی  ناپذیریاین نیروها بر  وایعیت

کناد. ا   ی علّی ووی  در ج ا  طبیعای باا آگااهی عما  کای     عاک  انسانی در کداوله

ساا د باه هاالی    نیروهای واص و کشخص  او کان  یصادکند اسات کاه او را یاادر کای      

وودآگاهانه در ج ا  عم  و نه تن ا عملارد وود را  یر  نظار گیارد و کن ارد کناد، بلااه،      

ای در ج اا   در رئالیسام ان قاادی اگار رابطاه    ی را هم  یر  نظر بگیرد؛ اکا همین  یر نظرگیر

 باهد، یای ا  تولیدات طبیعی است، نه ت سیر آدکی

رئالیسم ان قادی بر نق   دان   سوبژک یو  کنشگرا  اج مااعی را در کاویعی ی ک اروض،    

د که ایان عواکا  را   ور گونه که بر وجودِ ساو ارهای کس قلی تأکید کیکند؛ هما تأکید کی

 ای کوردِ نظر پیگیری نمایند.سا د تا ایداکاتِ واصی را در کجموعهکحدود و یادر کی

یای ا  تماینهای نگاه بسااری، نق  کحوری سا وکارهایی است که جاایگنین  علات   

هادفِ  در نگاه ک عارف است. ا  نظر او ج ا  کرکا است ا  سا وکارها و ناه رویادادها و   

کعرلت نسبت به این سا وکارهایی اسات کاه در پیوناد باا هام جریاا  وایعای        علم تولید 

 سا ند.های ج ا  را کیپدیده
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هاود و  ا  این کنظر، علم تبیینی است که با ارجاع به سا وکارهای کس ق   کوجود حاص  کای 

ی رویادادهای واصای اسات،    سا وکارهای تولیدکننده تبیین هدف ا  پژوه  و کسا کعرلت، 

رویدادهای آینده یا ل م کعانی لرهنگی/اج ماعی پُشاتِ آ  رویادادها. در ایان     بینیپی  بی  ا 

باه یار وروجای     هماواره ی کاکلی ا  سوابقی را هناوت که توا  کجموعهندرت، کیکا ا، به

ای باا  طور  یرکجموعاه واطر  تعاک  کمان  سا وکارهایی که بهبیانجاکد؛ اگر اصالد چنین هود. به

 ای ساو اری و عواک  بال اری در سیس می با  در تعاکلند.هس وکنده

تارین  آ   ان ساب  چینها به نوعی واص باید طب  کعیار کشخصی صورت گیرد که ک ام 

داه ن  نیرو یا توا   واصی برای اثرگذاری بر دیگر  چینهاست و نیرو یعنی آناه چیانی در  

ی کورد نظر، . اگر کس ق  ا  پدیدههرای  کناسا، عملی را برحسا  طبیعتِ وود انجام دهد

ی علمی تولید هده اسات. باه   وجود چنا  ساو اری با چنا  نیرویی اثبات هود، یر نظریه

 باور  رئالیسم ان قادی، روندِ حرکتِ علمی دیالا یای است.

ای ا  رویادادها باا آهااار کارد  وجاودِ ک اروض       هدفِ رئالیست ان قادی، تبیین کجموعاه 

توانند آ  رویدادها را ایجااد کنناد و   ت که اگر باهند و در تعاک  یرار گیرند، کیسا وکارهایی اس

« چنادیطبی »عنوا  کوجودی وود ت سایرگر، لعا  انساانی را وابسا ه باه بال اار یاا        کاهیت کا به

 سا د.کی

رئالیسم ان قادی، تأکید دارد که سا وکارها و ساو ارهای کبنایی در سیس م با  یارار دارناد   

کاه اجنایای کاه سااو ار     های لنوکن را کشاهده کنیم و ایان ی جنبهنوعاد یادر نیس یم همهو کا 

هارای    اکااا  دهند، کوضوعی برای اثرگذاری بار عارض عریًای ا     کورد نظر را ها  کی

هاای ک  ااوتی ا    هاست. لذا در اغلا کوارد، اح ماد وجاود کجموعاه  بیرونی و درونی کعلود

 است وروجی کورد کطالعه را تولید کرده باهند.سا وکارها هست که کمان 

 

 شناسانههای معرفتگيری: داللتنتيجه

ی ی داکنهناپذیری سا وکارها تالش برای ایجاد دانشی دربارهطب  داللت کشاهده دانش:

یابی بر اجنای ساو ار و سا وکارهای علّی تمرکن  کس قیم نخواهاد داهات،   وایعی بر دست
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هود که کاکالد ا  عواک  علّای و  ها ک مرکن کیها یا اثرات آهاار آ کعلود ترجیحاد بر دانس ن

ها ک اای اسات   ی آ ها غیریاب  دانس ن نیس ند، اکا دان  دربارهکنندگا  کس قلند. اینادراِ

 های ادراکی.عملی و ک ارت -بر ترکیا نادر لاری، تانیای

قااادی عبارتنااد ا : هناسااایی هااماری ا  راهبردهااای پژوهشاای کب ناای باار رئالیساام ان  

سا وکارهای واص، تبیین چگونگی تعاک  سا وکارها و بال ار و توصیفِ بال اری کاه درو   

ی هرای ِ تانیای و کنند. توسعه یا پیشرلت دان ، هم در اثر  توسعهآ  سا وکارها عم  کی

صالح و تغییر ی آ  اهود که ن یجهنظری دان  و ابطاد آ  با ا  بین رل ن هرای  کمان کی

 دان  است و دان ، نین، کحصولی اج ماعی است و نه اک سابی لردی.

هود و انساا  لقا  دانا  واود را     ی علمی هاک   تغییر کحصوالت اج ماعی کیتوسعه

کند و این تغییر هم به کمرِ ابنارهاای هاناو ی در دسا رس    دهد؛ آ  را ول  نمیتغییر کی

ی حسای لاردی باهاد. در ایان چاارچوب، کباانی       هتواناد تاابع  تجربا   است و دان  نمای 

 پاهد.هناسی جن نگرانه لروکیهس ی

هوند و دانا  آهااار و ضامنی را در لًاای     آنجا که با یگرا  پذیرای کحی  وود کی

 واوی  باهاد. بال اار    تواند در کسا آ  لارغ ا  بال ارکنند، کسی نمیاج ماعی ترکیا کی

الراد واجد اهمیت اسات؛  یارا باه آدکای کبناایی بارای        تاریخی، لرهنگی و اج ماعی برای

 دهد.ت سیر و ول  کعنا کی

های بندی دان  بایس ی در یالبی تئوریر ارائه هود و چو  پدیدارها واجد جنبهصورت

هاای  ی ابعااد آ  آگااهی یاباد، توصایف    اند که کمان است یر لرد ن واند به همهک عددی

توا  پاذیرلت. الب اه، کعیارهاایی رئالیسا ی     ی یر پدیدار کیک  اوتی را ا  کنشگرا  درباره

ها و برای ترجیح یای بر دیگری وجاود دارد. دانا  در ایان    برای داوری بین این توصیف

بینی را ندارد که بایس ی کعطوف به واکاوی عل  ایجااد  ی پی کا ا، تبیینی است و وظی ه

 آید.کار نمیایجاد کننده وگرنه بهها باهد. دان  یعنی واکاوی عل  ی پدیدهکننده

کویعیت  کانی و کاانی الراد و ساو ارهای اج ماعی که الراد باه آ  تعلا  دارناد، بُعاد     

دهند و بر دان  آنا  ا  رویدادها اثر علّی دارد و این دان  یاب  تغییار  ک غیر دان  ها  کی
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  سااو ارها ا  عادم ولا     و تبدی  در اثر تغییر در عواک  اثرگذار است ا  سوی دیگر، چو

 هوند، دان  اک سابی است و نه ول  هدنی.نمی

های ک عدد پدیادارها و وطاپاذیری، در کساا دانا  ا      به دلی  جنبه اجتماعي سازي:

های ک عدد دان  ضمنی الراد هناساایی و باا توجاه باه تبیینای باود        یر پدیده، باید جنبه

هاای  رد نظر باهد و ایان هارای  بایاد در روش   ها کوهای کخ لفِ پدیدهدان ، اکاا  تبیین

 های بال اری تا ه کورد هناسایی یرار گیرند.کخ لف و با وضعیت

با توجه به بُعادِ گاذرای دانا ، بایاد در کس ندساا ی ک وجاه نیاروی علّای          بيروني سازي:

کشا رِ  سا وکارهای پن ا   ایجاد دان  ضمنی الراد ا  پدیدارها بود و سا وکارها و ساو ارهای 

های یاب  اه راِ برای ایجاد سا وکارها، ساو ار و رواب  جدید باین  بین صاحبا  دان  و  کینه

هاغال  و صاحبا  دان   کورد نظار، کسا ند هاود و کس ندساا ی ا  الگاوی تبیاین بار اسااس         

 سا نده تغییر یابد. -تجربیات و رواب  ثابت به تبیین بر کبنای سا وکارهای تولید کننده

های ک عددی ا  ساا وکارهای ک اروض بارای    سا وکارهای گوناگو  و ترکیا :ترکيب

تبیین ویوع یا وجود یر پدیده کدنظر وایع و در حذف عواک  لرضی کناحم برای نیا  باه   

هاای  هدف کورد نظر، در سیس م با ، اح یاط به ورر داده هود. با ایجاد ارتباط باین تبیاین  

ی ساا وکارها، سااو ارها و   ی لراگیرتاری دربااره  هاای علّا  علّی کسا هده بایسا ی تبیاین  

های تجربی کورد نظار را تحلیا  کناد و اکااا      بال ارهایی کسا کرد که ب واند ویوع پدیده

های تبیینای هام کاه ن یجاه     ی کورد نظر را در او یار یرار دهد. نظریهایجاد پدیدارهای تا ه

هاا و ابنارهاای تولیاد    درونای باین آ    هود باید یادر باهد ساو ارها، سا وکارها، رواب کی

پدیدارها را هم بشناسد. هاک   هناسایی هرایطی که تشاوی  کنناده )هارای  توانمندساا (،     

ی کحظاورات بارای اعمااد    اندا  یا تقویت کنناده )هارای  کحارِ( یاا برطارف کنناده      راه

ا   ایدسات آکاده، کجموعاه   هاا و نیروهاای ک اروض باهاند. لاذا تبیاین علّای باه        گرای 

دهد، هماراه باا اثار هار لااک ور سااو اری و       سا وکارهای کوجود و در تعاک  را ها  کی

 هرای  کرتب  که وروجی کورد کطالعه را تولید کرده است.
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به دلی  سیس م باا  و اح مااد وجاود سااو ارها و ساا وکارهای علّای        دروني سازي:

کاک  کحق  نشود. لاذا در   طورهای آکو ش و یادگیری بههناو ه نشده، کمان است، هدف

تری عما  و ا  بلنادپروا ی پرهیان کارد. سااو ارها و      اهداف آکو هی باید با اح یاط بی 

سا وکارهای یاد دهنده با توجه به هرای   کانی، کااانی و اج مااعی یادگیرنادگا  لاراهم     

بایاد،   هود. به عبارتی، در یاددهی و یادگیری عالوه بر توجه به وضع الاراد و بای  ا  آ ،  

ی آ  یاادگیری و تبادی    ساو ارها و سا وکارهای سا کانی را کورد نظر یرار داد که ن یجاه 

توا  نقاط ضعف دان  کوجود و یا کورد هدف به دان  ضمنی الراد باهد. ا  این طری  کی

هاا را  و یوت سا کا  را نین هناسایی و برطرف کرد و رواب  درونی در کرسسات و هرکت

و با هناسایی سا وکارها، رواب  و هرای  کحوری اکاا  ب  اری بارای ایجااد    ب بود بخشید 

 دهد.های تعیین کننده در او یار یرار کیهایس گی

 

 پيشنهادهایي برای آینده

های کدیریت یابی رئالیسم ان قادی و کقصد آ  یای ا  الگودر نوه ار حاضر کبدأ داللت

عنوا  گام نخس ی در نظار گرل اه   تواند بهکه کیی نوناکا، در نظر گرل ه است دان ، چروه

عنوا  چارچوب کرجع برگنیاد.  ها و کااتا للس ی دیگر را بههود که با توجه به آ ، نظام

ی صادرایی، یاای ا  کااتاا جادی للسا ی      ویژه للس هی اسالکی، بهدر این کسیر، للس ه

 ی و پژوه  یرار گیرد.های آ  برای کدیریت دان  کورد بررستواند داللتاست که کی

هاای برگنیاده در کادیریت    ا  سوی دیگر، کقصد کطالعه هم یابلیت تسری به سایر الگو

هناسای  هناسی و یاا روش های دیگری همانند هس یتوا  حو هچنین، کیدان  را دارد. هم

د کاه  هناسی کب نی بر رئالیسم ان قادی بیا  هرا کورد کدایه یرار داد. عالوه بر آ ، در روش

هاای  یای ا  اصود روهی آ  یال ن کریدات تجربی است. بر این اساس، یاای ا  پاژوه   

 های یال ه هده با هدف یال ن کریدات تجربی است.یاب  انجام، بررسی داللت
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 فهرست منابع ومآخذ

 فارسي . منابعالف

  ( 1838بوری ، گیبسو  و کورگا ، گاارت ،)تحلينل   هين تجزو  يشنناخت جامعههاي کالن نظريه

ی ناورو ی، کحمادتقی، چااپ: پانجم     ، ترجماه حيات سازماني يشناختجامعهسازمان: عناصر 

ی آکو های و  ی علوم انسانی و کرسساه (، ت را : ان شارات سمت، کرکن تحقی  و توسعه1802)

 پژوهشی اکام ومینی )ره(

 ، هاها و تکنيکمديريت دانش: نگاهي جامع بر ابزار(، 1809پیما  ) جع ری، کصط ی و اووا ،

 ی ودکات لرهنگی رساچاپ: اود، ت را : کرسسه

  ( 1801حسنوی، رضا و رکًا ، کجیاد ،)ي فکنري و  ي فکري: مبناني نظنري سنرمايه   سرمايه

 نگر، چاپ: اود، ت را : آتیمديريت آن

  ( 1809حسنوی، رضا، اووا ، پیما  و سنجقی، کحمادابراهیم ،) عوامل کليدي موفقيت مديريت

 نگرپ: دوم، ت را : آتی، چادانش

 مديريت دانش و دانايي: سناختار، فرآينندها و سنازوکارها   (، 1830 اده، کحمدرضا )حمیدی ،

 چاپ: اود، یم: ان شارات یایوت

 ( 1803ونی ر، حسین و کسلمی، ناهید ،)جلاد دوم،  هاي پنژوهش کيفني  مباني و اصول روش ،

 چاپ اود، ت را : ان شارات نگاه دان 

 چاپ: اود، ت ارا : ان شاارات   هاشناسيپردازي: مباني و روشنظريه(، 1830حسن )لرد، دانایی ،

 سمت

 ت را : سمتهاشناسيپردازي: مباني و روشنظريه(. 1809لرد، حسن. )دانایی . 

 ( رضا، 1809رکًا ، کجید و حسنوی ،)چااپ: اود،  هناي دانشني  وري دانش در سازمانبهره ،

 نگرت را : آتی

  ،اد، کحماد،  ی حسان ، ترجماه اقتصاد دانش(، 1830هِر ، گر گ و نینا ، آبراهام )رونی، دیوید 

 احمدی، کصط ی و کحبوب، سیاکر، چاپ: اود، ت را : سمت

 ( 1833لراپائولو، کارد ،)ی صدی  احمدی، لصیح، چااپ:  ، ترجمههامديريت دانش در سازمان

 اود، ت را : نشر چاپار

 ي فکنري در  انش: فرآيند خلق، تسهيم و کناربرد سنرمايه  مديريت د(، 1833لی، ب رو  )یلیچ

 ، چاپ: اود، ت را : سمتکسب و کارها
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 (  1834کال وترا، یوگ ،)اده، کحماد، چااپ:   ی حسان ، ترجماه دانش: سنجش و اندازه گيري 

 اود، ت را : نشر ک ابدار

 ( 1830کحمدپور، احمد ،)اپ: ، چا ي ساخت معرفت در علوم انسناني روش در روش: درباره

 دوم، ت را : ان شارات جاکعه هناسا 

 ( 1809هچ، کاری جو و کانلیف، ا  اد ،)تفسنيري و پسنت    -ي سازمان: مدرن، نمنادين نظريه

 ی دانایی لرد، حسن، ت را ، ت را : ک ربا  نشر، ترجمهمدرن

 

 هامقالهب. 
 و انساانی:  روش هناسی کطالعات داللت پژوهای در علاوم اج مااعی    (، 1808لرد، حسن )دانایی

ي علمي پژوهشني روش شناسني   فصلنامهها، تعاریف، اهمیت، رویاردها و کراح  اجرا، بنیا 

 1808، ب ار 34، ش 22س ، علوم انساني

 ( اهداف دان  پژوهای در  1804 ارعی، السانه؛ ضرغاکی، سعید، یائدی، یحیی و بایری وسرو ،)

 -ي علمني فصنلنامه ای، در اهی کیا  رها ه علوم اج ماعی با نظر به دیدگاه رئالیسم ان قادی؛ نگ

، 1804، تابسا ا   8ی ی ن ام، هاماره  ، دورهانسناني  اي در علنوم پژوهشي مطالعات ميان رشته

 01تا  47صص 

 ( آیا کعرلت باور صادق کوجه اسات 1876گ یه، ادکوند ،)ارغننون ی اع مااد، هااپور،   ترجماه  ؟ ،

لرهنگای و ارت لرهناگ و ارهااد اساالکی،      ، ت را ، کرکن کطالعات و تحقیقات3و  7ی هماره

 1876 کس ا  

      ( 1806نعم ی همس آباد، حسنعلی، کوسای واانی، کحماد و کانیاا ، اکیار،)  ی دانا   ا  نظریاه

ی کدد ک  وکی تأثیرپذیری کادیریت دانا  ا  کعرلات    )کعرلت هناسی( تا کدیریت دان : ارائه

 63تا  28صص  1806 ، پایین88ی رهساد ن م، هما، ي علوم مديريت ايرانفصلنامه، هناسی
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