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  :چکیده

) شناسییا معرفت(دانش دانش از تئوريتبیین چگونگی تأثیرپذیري رشته مدیریتمسأله این تحقیق 

تأثیرات هدف اولیه از طرح این مسأله، ارائه یک مدل مفهومی از . و ترسیم خط سیر این تأثیرپذیري است

براي . دهددانش و بیان قضایا و احکامی است که خط سیر تأثیر را نشان میدانش بر مدیریت تئوري

دانشِ موجود شناسیِ مدیریتحل این مسأله و رسیدن به هدف تحقیق، ادبیات مرتبط با مبانی معرفت

بندي و نحوه تحقق آن، با بررسی دقیق مباحث مطرح شده در رابطه با تعریف دانش، طبقه. مرور شد

جود در هاي موبا بررسی پارادایم. دانش محرز گردیدشناسی و مدیریترابطه مستقیم بین معرفت

دانش از طریق شناسی با مدیریتمستقیم معرفت هاي مرتبط با آن، رابطه غیردانش و رشتهمدیریت

این روابط کشف شده به صورت . هاي مستقر در سایر علوم مرتبط نیز بدست آمدها و نظریهپارادایم

قضیه قضایا شش از ترکیب این . قضیه بسیط مطرح و سپس در قالب یک مدل مفهومی ارائه گردید 14

تجمیع شد در نهایت کلیه قضایا در قالب یک قضیه . کندترکیبی بدست آمد که مسأله تحقیق را تبیین می

ارائه شناسی  و در به صورت یک نظریه مقدماتی پیرامون خط سیر تأثیرپذیري مدیریت دانش از معرفت

این دانش و بسط و گسترش مدیریتهاي توان براي بازخوانی و بازسازي نظریهاز این مدل می. گردید

  .هاي رقیب استفاده کردرشته بر مبناي معرفت شناسی

  مفهومیپردازي، مدل  شناسی، مبانی فلسفی، نظریه مدیریت دانش، تئوري دانش، معرفت :مفاهیم کلیدي

                                                                                                                                   
 دانشگاه تهران یریت،اطالعات دانشکده مد يورافن یریتمد استادیار 

 وري اطالعات دانشکده مدیریت، دانشگاه تهرانامدیریت فن استادیار **
 وري اطالعات دانشکده مدیریت، دانشگاه تهرانامدیریت فن استادیار ***
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  مقدمه

رشته شناسی یک دانش یا مبانی معرفتترین ادعاي این مقاله این است که با تغییر در تئوريکلی

همراه تواند تحول در عمل را به علمی میعلمی، آن رشته متحول خواهد شد و تحول در یک رشته

در این مقاله تبیین، توجیه و به عبارتی اثبات این ادعاي کلی در قالب یک مورد . داشته باشد

  .شوددر قلمرو یک رشته علمی دنبال می مطالعاتی

رشته این . دانش استطالعه در نظر گرفته شده رشته مدیریتاي که به عنوان مورد مرشته

 گذردسال از مطرح شدن آن می 35هاي مدیریت است و حدود یک پدیده نوظهور در میان رشته

(Stankosky, 2005) رشته به این . اندها نیز به آن روي آوردهر رشتهـو محققین بسیاري از سای

 شده استان تبدیل ـها در سراسر جهار در دانشگاهان رشته پرطرفدـیک چندرشته و یا می

(Wallace, 2007) ا نیز برخی از ـدر کشور م. شودزوده میـاي مباحث آن افـو هر روز برغن

دنیا هاي بزرگ تربیت مدرس به تقلید از دانشگاه هاي بزرگ از جمله دانشگاه تهران ودانشگاه

  .اندمبانی مستقر در تمدن غرب ایجاد کردهاي را با این نام و با همان محتوي و رشته

چگونگی دانش از تئوري دانش و مساله این تحقیق یعنی تبیین خط سیر تأثیرپذیري مدیریت

که چرا . دانش از اهمیت خاصی برخوردار استشناسی بر قلمرو علم مدیریتتاثیرگذاري معرفت

بر ازخوانی و بازسازي این رشته روشن شود، زمینه براي تحقق هدف ب اگر این خط سیر کامالً

افزودن گردد و عالوه بر شناسی دینی فراهم میهاي رقیب ازجمله معرفتاساس معرفت شناسی

و تحقق عملی  1»دانش دین بنیاننظریه مدیریت«به غناي این رشته، ما را به سوي تدوین 

بدون . کندنزدیک میاسالمی  -دانش بر اساس این نظریه در فرهنگ و تمدن ایرانی مدیریت

شناسی غرب و هم مسائل آن شک مدیریت دانشی که هم مبانی آن برگرفته از مبانی معرفت

با مسائل فرهنگ و تمدن دینی ما سنخیت نداشته باشد، مشکلی از مشکالت مدیریتی جامعه 

رداخته پدانش به اینگونه مسائل نظري و بنیادي کمتر در ادبیات مدیریت. ما را حل نخواهد کرد

گرایانه و کارکردگرایانه عمل شده است و اکثر مطالعات و تحقیقات به صورت یکطرفه صرفاً

مانیان،  خانی،موسی(. است که ریشه در پارادایم اثبات گرائیِ مسلط بر علم مدرن و تمدن غرب دارد

  . )1393آباد، آملی و نعمتی شمساخگر، جوادي

مستقیم  غیردانش روابط مستقیم و متون اصلی مدیریت در این مقاله، از طریق مشاهده دقیق

یک قضیه بسیط مطرح و در قالب  14دانش استخراج شده و به صورت شناسی با مدیریتمعرفت

در آنگاه برخی از این قضایاي ساده با یکدیگر ترکیب شده و . مدل مفهومی ارائه گردیده است

اولیه یا در نهایت کلیه قضایا در قالب یک نظریه . شوندقالب شش قضیه و گزاره ترکیبی بیان می

  .استشناسی و برعکس ارائه گردیده دانش از معرفتپیرامون خط سیر تأثیرپذیري مدیریت 2خام
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  پیشینه تحقیق

تر از آن است که بدون برخورداري از یک چارچوب نظري دانش بسیار گستردهادبیات مدیریت

تبیین از آنجا که مساله این مقاله . ن را به درستی مشاهده و بررسی کردو مشاهداتی اولیه بتوان آ

به دانش است، در مرور پیشینه تحقیق تأکید بر مقاالتی است که شناسی و مدیریترابطه معرفت

به مقاالت چند این  هر. انددانش را مدنظر قرار دادهنحوي از انحاء مسائل فلسفی و نظري مدیریت

فهم آنها دانش اندك هستند اما از محتواي بسیار غنی برخوردارند و یات مدیریتنسبت گستره ادب

با توجه به مقدمه فوق در  .علم داردشناسی و فلسفهمعرفتنیاز به مقدماتی از جمله آشنایی با 

  .شودگیرند، بررسی میاین قسمت برخی از مقاالتی که در حیطه مسأله این تحقیق قرار می

  

  فلسفه مدیریت دانش و

بدون دانش وجود داشته باشد، غیر ممکن است، متنی اصیل به منظور آشنایی با مدیریت تقریباً

به اکثر متون مربوط به مدیریت دانش مملو است از ارجاع . اینکه از فلسفه در آن ذکري نشده باشد

و دانش به فالسفه انگیز اینکه، با وجود اشاره متون اصلی مدیریت شگفت. هافالسفه و فلسفه

شناسی و توان متونی را یافت که در جزئیات امر، بین معرفتهاي فلسفی، به دشواري میتئوري

گویا علی رغم وجود . روشن و معینی برقرار کرده باشند دانش روابط کامالًشیوه عمل در مدیریت

اي کار سادهرابطه  دانش نسبت به آن، تبیین دقیق ایناین رابطه و اعتراف صاحبنظران مدیریت

  .  نیست

 فلسفه(هاي سنتی فلسفه بسیاري از بحث«: معتقدند (Aarons, 2004) برخی از صاحبنظران

دانش محدویت دارند چرا که شدن در قلمرو مدیریتبه طور کلی براي کاربردي) غربتحلیلی

 کاربردگذاري و است و درباره به اشتراك 3ارجحیت آنها، تمرکز بر تولید دانش فردي یا شخصی

  » .کنندبحث نمی 4دانش در یک بافت مشارکتی و همکارانه

دانش مناسب است فلسفی براي وظایف مدیریت از نظر آرونز در عرصه فلسفه، آن تئوريِ

دانش  االمري، دانش عملی، دانش ضمنی،دانش نفس(که بتواند تمایز بین اشکال گوناگون دانش 

نسبت به این تئوري فلسفی باید به فهم ما . و رابطه بین آنها را در عمل تبیین کند 5)نولوژیکیتک

چنین دانش از فلسفه درخواست مدیریت. دانش کمک کندفرآیندهاي زیرین و اساسی مدیریت

خوبی فلسفی رابطه دانش و یک تئوريتواند بین مبانی مدیریتاین درخواست، می. چیزي است

   .(Aarons, 2004) کندبرقرار 
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سرشناس و دانش به ویژه کارهاي افراد مدیریت هاي پایهاي و تئوريبا مطالعه کارهاي ریشه

 & Nonaka)اوچیو نوناکا و تاکه(Sveiby, 1994) دانش مانند اسویبی پردازان مدیریتنظریه

Takeuchi, 1995) هاي بینشدانش بر روي توان فهمید که کارهاي پیشرو در قلمرو مدیریتمی

  .فلسفی همچنان در قلمرو مدیریت دانش کارساز است هايفلسفی عمیقی بنا شده و بینش

و » تعریف دانش«توان با تحقیق درباره چگونگی دانش را میرابطه بین فلسفه و مدیریت

پاسخ داد  ، آغاز کرد و به این سؤال)فلسفه و مدیریت دانش(مفهوم آن در هر یک از این دو رشته 

مفهوم دار است و هر رشته در باره این  که چرا این مفهوم براي هریک از این دو رشته مهم و معنی

  گویند؟چه می

ویژه به ( که بیشتر ادبیات مدیریت دانش تحت تأثیر آن 6از دیدگاه سنت فلسفه تحلیلی غرب

موجه از یک باور صادق و است، دانش عبارت است ) تحت تأثیر شرح دکارتی از دانش و پیروان او

داشته  باید آن را باور چیزي را بدانید اوالً در این دیدگاه براي اینکه اصالتاً. 7)یا شخصی(انفرادي 

و در حقیقت امر،  این باور بیاورید و آن باور واقعاً» درستی«باید توجیه خوبی براي  باشید، ثانیاً

چیست این است که دانش  - یا تئوري دانش - یشناسترجیح رویکرد سنتی معرفت. باید درست باشد

چگونه و به جاي اینکه در جستجوي چگونگی خلق و یا استفاده از دانش باشد، در پی این است که 

  . توان هویت دانش را احراز کرد و یا آن را شناسایی کردمی

 در ادبیات مدیریت ، این رویکرد به دانش، آشکارا با تعاریفی که نوعاً)2004(به نظر آرونز 

از دانش بررسی تعاریف دانش توسط برخی از صاحبنظران مدیریت. دانش وجود دارد، مغایر است

 (Davenport & Prusak, 2000) 9پورت و پروساكو دیون(Rumizen, 2002)  8جمله رومیزن

موجه نگاه  ر باورِ شخصیِ صادقِـدانش، به دانش از منظدر مدیریت. کندر را تأیید میـاین نظ

 گذاريبندي تجربیات، به اشتراكیک ابزار عملی براي چهارجوب شود دانششود، بلکه تصور مینمی

فردي دانش، دانش چیزي بیش از فهمِ از منظر مدیریت. ها و همکاري در وظایف عملی استبینش

کنترل دانش در این نگاه یک ابزار عملی براي دستکاري و . هاي درست جهان استاز واقعیت

کند مینظر است که ایواري این چهار خصوصیت را براي دانش پیشنهاد  از همین نقطه. جهان است

(Iivari, 2000) :معین است؛ دانش توزیع شده است؛  -دانش همگانی است؛ دانش فعالیت

   10.تاریخی است -دانش فرهنگی

 شناسی شود براي ایجاد انسجام فکري بین تعریف دانش از نگاه معرفتهمانطور که مشاهده می

در سنت تحلیلی غرب و بین آنچه در مدیریت دانشِ موجود در تمدن غرب مرسوم است با 

گردد که فالسفه تحلیلی برمی تفاوت اصلی به این واقعیت. بنیادي روبرو هستیمهاي دشواري
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، در حالیکه مدیریت دانش در جستجوي دانش از حیث 11اندرگیر مسأله شکاکیت بودهاز ابتدا د

متفاوت از دانش و  سازي کامالًادي است و باعث مفهومـاین یک تفاوت بنی. گرایی استعمل

  . دانش شده استاهمیت آن در قلمرو مطالعات مدیریت

رابطه توان دانش، نمیو مدیریتغرب رغم وجود این اختالف در تعاریف دانش در فلسفه علی

 شناسیدر این معرفت. غرب را نادیده گرفتدانش موجود در تمدنغرب و مدیریتشناسیبین معرفت

تواند می دانشهاي مادي جهان توجه شده و مدیریتو رابطه دانش با واقعیت» صدق«به مسأله 

دانش  دانش از دانش، رابطهریف مدیریترسد در تعااز این ایده استفاده کند در حالی که به نظر می

است دانش، دانش بیشتر شبیه باور مطابق با تعاریف مدیریت. از دست رفته است» صدق«با ایده 

که بودن بودن و صادق، و جنبه مهمِ موجه)این باور ممکن است از هر طریقی بدست آمده باشد(

 مدیریتدر صورتی که این دیدگاه در . الزمه دانش است از دست رفته و نادیده گرفته شده است

استفاده از است و » مدیریت تجربه«یا » مدیریت باور«دانش همان دانش گسترش یابد، مدیریت

  . دانش براي این رشته محل اشکال استعنوان مدیریت

 هاي تئوريدانش بیشتر تحت تأثیر فلسفه تحلیلی است اما در رغم اینکه ادبیات مدیریت علی

ی وجود دارد یهااي است، ایدهمتناسب با رویکرد قاره تا حدودي مطرح شده وکه اخیرا  دانشی

اي ایدهبه عنوان نمونه، نگاه هرمونتیکی به دانش و . تواند از آنها استفاده کنددانش میکه مدیریت

استفاده از کند، در مباحث مربوط به تولید و مطرح می 12که دانش را به عنوان یک عمل اجتماعی

  .(Aarons, 2004)دانش کاربرد دارد 

در » هامکتب علمی مدیریت اطالعات و سیستم«آرونز که رشته اصلی او فلسفه و عضو 

انجام  کارهاي اخیر«: دانش عالقمند است عقیده دارداست و به مدیریت 13دانشگاه موناش استرالیا

 شناسی جامعه«و  14»اجتماعیشناسیتمعرف«و چه در زمینه » فلسفه علم«ه ـشده چه در زمین

  16.»دانش ایجاد کندمدیریت هاي نظري مفیدي برايتوانند بینشمی 15»معرفت

  : توان گفتدانش میشناسی و مدیریتبه طور خالصه درباره نسبت معرفت

 مسائلی که شناختی سازگار با ماهیت  دانش نیاز دارد تا از یک دیدگاه فلسفی و معرفتمدیریت

 . با آن روبرو است، برخوردار باشد

 و شناسی باشد تواند محمل تعریف مسائل جدیدي براي فلسفه و معرفتدانش، میمدیریت

  . تر کندهاي خود را مستحکمدر تعامل با فلسفه پایه



   1393 پاییز، 35فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال نهم، شماره 

30 

  هاي مؤثر بر مدیریت دانشها و نظریهها، رشتهها، گفتمانپارادیم

ها بندي پارادیمبراي طبقه. 17گفتمان، از ابهامات زیادي برخوردار هستنداصطالحات پارادیم و 

هاي مشخصی که از مطالعات علوم دانش از چارچوبهاي موجود در قلمرو مدیریتو گفتمان

  . شوداجتماعی یا مطالعات سازمان و مدیریت گرفته شده، استفاده می

 آباد،شمسنعمتی( ان شناسایی شده استدانش حداقل دو پارادایم و چهار گفتمدر مدیریت

 گفتمان: ها عبارتند ازو گفتمان 19و پارادایم زیستی 18پارادایم رایانشی: ها عبارتند ازپارادایم. )1393

اي محاورهانتقادي و گفتمانتفسیري، گفتمان، گفتمان) گرا، کارکردگراگرا، عملاثبات(هنجاري 

  ). پست مدرن(

شناسی دانش را بر اساس دو گونه متمایز از معرفتقلمرو مطالعات مدیریت) 2009(هیسلوپ 

بوریل ( بندي بوریل و مورگاناو از طبقه. (Hislop, 2009)کند نسبت به دانش از هم تفکیک می

مبتنی و منظر  20گراشناسی رقیب از دو منظر عینیگیرد و از دو معرفتالهام می )1386، و مورگان

  . بردنام می 21عرفیبر شیوة عمل 

گذاشته، دانش اثر ها که مبانی نظري آنها بر مطالعات مدیریتها و گفتمانعالوه بر این پارادایم

متفاوتی هاي ها و مدل اندازها، استراتژيدانش نیز رویکردها، چشمساختار درونی مطالعات مدیریت در

میخائیل . اندتعبیر کرده» دانشمدیریت هاي درونیپارادایم«مطرح شده است که از آنها به عنوان 

طبقه این هفت مکتب در سه . دانش معرفی کرده استهفت مکتب براي مدیریت) 2001(ارل 

  . (Earl, 2001)اند قرار گرفته 22کلی مکاتب تکنوکرات، اقتصادي و رفتاري

رد که راي مدیریت دانش وجود داـپنج مدل کالن ب )2003( کاکابادسِ و همکاراناز نظر 

دانش، اي مدیریتدانش، مدل شبکهدانش، مدل شناختی مدیریتمدل فلسفی مدیریت: عبارتند از

مدل هایی نظیر تلقی هر ها بر اساس ویژگیاین مدل. و مدل کوانتمی 23)اجتماعی(مدل جماعتی 

ابزارهاي آمدهاي اولیه مدل و نقش نسبت به دانش، استعاره، تمرکز، هدف اولیه، اهرم حیاتی، پی

 & ,Kakabadse, Andrew)د ـانایسه شدهـا یکدیگر مقـآوري اطالعات بنـی بر فـمبتن

Alexander, 2003).  

رشته ، دو رشته یا (Hazlett, McAdam, & Gallagher, 2005)از نظر هازلت و همکاران 

رشته : د ازگذارند، عبارتنر میـدانش سهم دارند و بر آن اثاصلی که در قلمرو مباحث مدیریت

آنها در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که تمایزي . اطالعات و رشته مدیریت هايسیستم

مدیریتی هاي اطالعات است با آنهایی که زمینه آشکار بین پژوهشگرانی که زمینه آنها سیستم

آمده وجود  هاي متنوعی بر اساس هر یک از این دو دیدگاه بهرویکردها و مدل. دارند، وجود دارد
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دیدگاه . ها وجود داردافزایی و همگرایی در بین این رویکردها و مدل اما شواهد کمی در رابطه با هم

مدیریت، هاي اطالعات، پارادایم رایانشی و دیدگاه پژوهشگران رشته پژوهشگران رشته سیستم

اهمیت پارادایم ارگانیک، . پارادایم زیستی یا ارگانیک را در قلمرو مدیریت دانش به وجود آورده است

کند و افراد، تعامالت آنها و موضوعات سازمانی و اجتماعی را در مدیریت دانش برجسته می

سب متنادانش با این دیدگاه در مدیریت» سازيشخصی«استراتژي . دیدگاهی نَرم به دانش دارد

روي هاي از پیش تعریف شده، استواراست و بر پارادایم رایانشی بر پایه مفروضات و مدل. 24است

استراتژي . افزاري متمرکز شده است و نگاهی سخت به دانش دارد افزاري و سخت موضوعات نرم

  .25با این دیدگاه متناسب است» کدگذاري یا تدوین«

حال  دانش دربه این نتیجه رسیدند که مدیریت در مطالعات خود) 2005(هازلت و همکاران 

علمی هاي و بر اساس نظریه انقالب 26قرار دارد» علم- پیش«در وضعیت ) 2005سال (حاضر 

27تامس کوهن
دیدگاه یک . انددانش را تحلیل کردهوضعیت آینده رشته مدیریت )1383 ،کوهن( 

رایانشی هاي افزار و تکنولوژيبر نرم غالباًدانش قراوالن مدیریتاین است که بدان علت که پیش

اش رایانشی به علت افزایش کاربردهاي پیشرفته و فریبندهتأکید اصرار دارند، سرانجام پارادایم

رایانشی تحمیل دیدگاه دیگر این است که موضوعات انسانی خود را بر پارادایم. شودمسلط می

که ت که هیچکدام از این دو پارادایم مسلط نشود سناریوي سوم این اس. شودکند و مسلط میمی

شود دانش است ظاهر متفاوتی که متناسب با مدیریت این صورت ممکن است پارادیم کامالً در

  .پارادایمی مسلط در این قلمرو غلبه نکند و یا اصالً

حال  قابل بررسی است که در با توجه به گذشت یک دهه از تحلیل فوق، این موضوع مجدداً

محسوس دانش از نظر پارادیمی چگونه است؟ آیا در دهه اخیر تغییر وضعیت مدیریت) 2015(حاضر 

  و مهمی در این قلمرو صورت گرفته یا وضعیت همانگونه است؟

پنهان دانش با تعدادي مفروضات آشکار و اعتقاد هازلت و همکاران بر این است که مدیریت

) 2000(الم . که راهنماي تئوري و شیوه عمل است، سر و کار دارد و بررسی انتقادي آن الزم است

اند و جزئی از اجزاي تشکیل دانش جاسازي شدهمعتقد است، این مفروضات در درون مدیریت

کمک تواند به بیان صریح این مفروضات آن هستند و تحلیل پارادیمی می) هاي( دهنده پارادایم

آموزش توان در تئوري، شیوه عمل و دانش میبا تحلیل مکاتب فکري موجود در قلمرو مدیریت .کند

  .(Lam, 2000) آن سهیم بود 

شناسی روش بیش از حد براي ایجاد یک نشان داد که تالش) 2005(مطالعات هازلت و همکاران 

زیربنایی از آن، مفروضات دانش، حرکت در مسیر انحرافی است، مگر اینکه قبل بهینه براي مدیریت

 .28هاي آن درك شوددانش تعیین گردد و پارادیممدیریت
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شده در کوهن از چارچوب نشان دادههاي تامسهازلت و همکاران با تأثیرپذیري از دیدگاه

سطوح پینو گیچ و پیآنها از قول وان. انددانش استفاده کردهبراي تحلیل رشته مدیریت 1شکل

دنبال شناسی به معرفت: کنندشناسی، نظریه و شیوه عمل را اینگونه تشریح میانتزاعی معرفت

کند هایی را ایجاد دانش یک رشته را تعریف نموده و پارادایم) مبدأ و منشأ(این است تا خاستگاه 

که هایی است نظریه، آن دسته از فعالیت. باشد) اصول نظري(کننده نظریه که راهنما و هدایت

رفتار را  ،هاو مدل) هانگرش( هابتواند از طریق فرضیه شود تا آن رشتهایجاد می در یک رشته

متأثر از پارادیم است و ورودي خود را از آن ) نظري( این سطح. کندبینیتشریح، تبیین و پیش

در نهایت سطح  .کندفراهم میرا اي شاغلین حرفهشیوه عمل براي ك سطح اگیرد و خورمی

 واقعیها در جهان ها، تکنولوژيشود که در آن تئوري، مدلها را شامل میاز فعالیتعملی آن دسته 

باالتر کند تا سطوح این بازخورکمک می. بین همه سطوح بازخور وجود دارد. شوندبه کار گرفته می

  (Van Gigch & Pipino, 1986, pp. 72-73) . بندي شوندمقوله تر مجدداًبر مبناي سطوح پایین

ریه ـنه تنها به طور مستقیم بر نظ) وري دانشـتئ(شناسی معرفت 1ر اساس مدل شکل ـب

نظریه رابطه بین . گذارد بلکه از طریق ایجاد پارادایم نیز بر آن مؤثر استدانش تأثیر میمدیریت

. ندارددانش نیز آنقدر واضح است که نیاز به توضیح دانش و شیوه عمل و عمل مدیریتمدیریت

هاي نظریه. دهندکنند و یا تغییر میهاي این قلمرو را اصالح میدانش، نظریهاي عملی مدیریتهشیوه

خود شناسی را تحت تأثیر توانند با طرح سؤاالت بنیادي جدید، مباحث معرفتدانش میمدیریت

  .)1393 ،آباد نعمتی شمس( قرار دهند
  
  

  

  

  

  

  
  
  )2005(ها، نظریه و عمل با اقتباس هازلت و همکاران شناسی، پارادیمرابطه معرفت. 1شکل 
  

 استیبلو دیگري با  (Schultze & Leidner, 2002)دو مقاله توسط شولتز یکی با لیدنر 

(Schultze & Stabell, 2004) ها و است که در آن گفتماندانش موجود در ادبیات مدیریت

  . گیرددانش مورد توجه قرار میمفروضات نظري مدیریت

 شناسی معرفت

 نظریه

 شیوه عمل

 پارادایم



  شناسی ارائه مدل مفهومی تأثیرپذیري مدیریت دانش از معرفت :تا مدیریت دانش) شناسی معرفت(از نظریه دانش 

33 

اطالعات، آن دسته از هايبا بررسی ادبیات موجود در قلمرو سیستم) 2002( شولتز و لیدنر

 دیتزاند و بر اساس چارچوب دانش بوده است را تحلیل کردهتحقیقاتی که که مرتبط  با مدیریت

(Deetz, 1996) هاير سیستمـه معتبـدر شش مجل 2000و  1990، تحقیقاتی که بین سال 

بندي اطالعات منتشر شده بود را در یکی از چهار گفتمان علمی مطرح شده توسط دیتز طبقه

علت به  29.ايها عبارتند از گفتمان هنجاري، تفسیري، انتقادي، و محاورهاین گفتمان. اندکرده

ها انجام یی، تحقیقات مدیریت دانشی که در هر یک از این گفتمانتفاوت در مفروضات زیربنا

) 2002(هاي شولتز و لیدنر هاي دانشی که از تحلیلاستعاره. هایی داردشود با یکدیگر تفاوت می

یا دانش به مثابه دارایی مادي، دانش  دانش به مثابه شیء،: مشخص شده به ترتیب عبارتند از

تحقیق این . 30ثابه کاالي عمومی، و دانش به مثابه دستگاهواره یا رشتهبه مثابه ذهن، دانش به م

تحت اطالعات به شکل خاصی هايدانش در ادبیات سیستمنشان داد که سبد پژوهش مدیریت

تحقیقات درصد  70بیش از (تأثیر گفتمان هنجاري است و سوگیري تا حد زیادي یکطرفه است 

  . 31)ارنددانش در این گفتمان قرار دمدیریت

، محور افقی 32اد از محور افقی چارچوب دیتزـانتقاي با در مقاله) 2004( ابلـشولتز و است

براي را ) 34گرایی در مقابل دوگانیدوگانه( 33شناسیچارچوب باریل و مورگان یعنی محور معرفت

قلمرو ها و مطالعات هاي پژوهشتر دیده و از آن براي تفکیک گفتمانها مناسبتفکیک گفتمان

در رد ـگیاد شکل میـه در این ابعـاي از چهارگفتمانی کخالصه. انددانش استفاده کردهمدیریت

  . نشان داده شده است 1جدول 

  )2004شولتز و استیبل، ( هاي مدیریت دانشگفتمان. 1دول ج

  شناختی بعد معرفت 

  36گراییدوگانه 35دوگانی   

ی
اع

تم
ج

م ا
ظ

د ن
بع

  

ف  
ال
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ا

)
م

عد
ق

اف
تو

(
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   38)پست مدرن( ايگفتمان محاوره

  )از ادبیات% 3(نظم و انضباط؛ : استعاره دانش

ساختارشکنی ادعاهاي : هانقش دانش در سازمان

  هاي چندگانهدانش، خلق دانش

-هايگرایی، تئوريپساساختهايناشی از تئوري

  پسامدرنهايفمینیستی و تئوري

   39گفتمان انتقادي
  )از ادبیات% 1حدود (قدرت؛ : استعاره دانش

  اجتماعیاصالح نظم : نقش دانش در طبقه محروم سازمانی

  )نیروي انسانی(فرآیندکار  ناشی از تئوري

ع 
ما

ج
ا

)
ق

اف
تو

(
4

0
  

)تفسیري( گراییگفتمان ساخت
41   

  )از ادبیات% 25حدود (ذهن؛ : استعاره دانش

هماهنگی، بافت : هانقش دانش در سازمان

  هاي یکسان، ایجاد فهممشترك، کشف ارزش

هاي گرایی، تئوريهاي ساختناشی از تئوري

  شیوه عمل، ادراك و تئوري بازیگر شبکه

  42)هنجاري -گرایی اثبات( گفتمان نوکارکردگرایی

  )از ادبیات% 70بیش از (دارایی؛ : استعاره دانش

بینی، و، پیشروشنگري پیشر: هانقش دانش در سازمان

  کاهش عدم اطمینان، تخیص بهینه منابع

ناشی از دیدگاه مبتنی بر منبع به شرکت، تئوري هزینه 

  هاي اقتضاییتراکنش، تئوري پردازش اطالعات و تئوري
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انتقادي شود و زمینه خود مجدد کارهاي گذشته می دانش باعث تفسیرنگاه گفتمانی به مدیریت

شود تا صاحبنظران این رشته با دقت بیشتري به مفروضات نظري کند و سبب میرا ایجاد می

تحقیقاتی خود نگاه کنند و براي امتحان هم که شده از مفروضات اولیه خود دست بردارند و درگیر 

مطرح به هر حال باید این احتمال را . دارد) هنجاري(شوند که گفتمانی متفاوت با گفتمان غالب 

بهتري هاي شناختی به تبیینشناختی و معرفتمفروضات اولیه هستی کرد که ممکن است با تغییر

  .)1393 ،نعمتی شمس آباد( در رابطه با دانش و مدیریت آن دست یابیم

ها، شناسی، پارادیمهاي زیر پیرامون نسبت معرفتتوان به گزارهاز آنچه در این بخش بیان شد می

  :ت یافتدانش دسهاي مؤثر بر مدیریتها و نظریهرشته

  گیري بر شکل) علمیرشته(و خرد ) تمدن(دو دسته پارادیم مرتبط با هم در دو سطح کالن

  .هاي آن مؤثر استدانش و نظریهدرونی رشته مدیریت پارادیم

 مهندسیاطالعات، هايها مانند مدیریت، سیستمهاي موجود در برخی از علوم و رشتهنظریه 

  .دانش تأثیر داردمدیریت مصنوعی بر تکاملکامپیوتر، هوش

  

  هاي مدیریت دانش  نظریه

هاي ، تعداد زیادي از نظریه(Baskerville & Dulipovici, 2006) پویسیباسکرویل و دولی

قرار ها از آنها ناشی شده است را مورد بحث و بررسی هایی که این نظریهدانش و نظریهمدیریت

 ه اقتصاداطالعات، مدیریتـانی نظري مربوط بـبر روي مبآنها معتقدند که این رشته . اندداده

کیفیت و مصنوعی، مدیریتسازمانی، ساختارسازمانی، هوشسازمانی، رفتاراستراتژیک، فرهنگ

اولیه ها را به عنوان مبانی بر این اساس آنها این تئوري. سنجش عملکردسازمانی بنا شده است

عنوان توان به ها را میمعتقدند که مفاهیم ناشی از این تئورياند و مدیریت دانش در نظر گرفته

مفاهیم کننده اصول اعتقادي و یا منطق اصلی مدیریت دانش درنظر گرفت و این مفاهیم پایه تأمین

هاي منتشر شده در بین مقالهآنها با بررسی . جدیدي است که در این قلمرو مطرح شده است

 دانشی،اند که مفاهیم جدیدي نظیر اقتصاددانشی، پیماننتیجه رسیده، به این 2005و  1995هاي  سال

پدیدار دانش در قلمرو مدیریت 43دانشیدانشی و برابريدانشی، زیرساختدانشی، سازمانفرهنگ

هر دانش، حداقل چهار دسته تئوري که هاي فرآیندي مدیریتدر قلمرو مفاهیم تئوري. اندشده

  . 44شوندبا هم ترکیب می دسته زمینه متفاوتی دارد

صورت گرفته، زمینه بسیار مناسبی  دانشمدیریتنظري مبانی ی که در این مقاله از تحلیل

 مدیریتهر نظریه . آورددانش و خاستگاه آنها را فراهم میهاي مدیریتبراي درك برخی از نظریه
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توجه . شودع داده میهاي مرجع ارجاهایی در رشتهدانش یک خط سیر مشخصی دارد و به نظریه

) 2006(پویسی هاي مطرح شده در تحقیق باسکرویل و دولینظریهبه این نکته مهم است که 

دانشی که در قلمرو ها از مطالعات مدیریتاین نظریه. گیرندرار میـل گفتمان هنجاري قـذی

ان ـرایانشی و گفتمه در بر قلمرو پارادیمـاند کاطالعات انجام شده احصاء شده هايسیستم

سایر دانش مطرح است که با هاي دیگري نیز در قلمرو مدیریتنظریه. کارکردگرایی غلبه دارد

  .)1393, نعمتی شمس آباد( .ها تناسب بیشتري دارندپارادیم

انجام هر چند مطالعات معدودي با مبانی پارادایمی متفاوت در قلمرو مدیریت دانش در حال 

هاي ها متأثر از پارادایماین پارادایم. ها نسبتا یکسان استفلسفی این پارادایم هاياست اما بنیان

پارادایم گرایی، پارادایم تفسیري، کالن موجود در فلسفه علم هستند که عبارتند از پارادایم اثبات

. ودشها نقاط مشترکی دارند که کمتر به آن توجه میاین پارادایم. انتقادي و پارادایم پست مدرن

بینی آنها ها مبناي هستی شناختی واحدي دارند چرا که جهانبه عنوان نمونه همه این پارادیم

هاي که به ظاهر در مقابل یکدیگر قرار این جهان بینی در همه پارادیم. ماتریالیستی است

معرفت گیرند مشترك است و این اشتراك باعث اشتراکات دیگري در زمینه شناخت انسان و می

  ).همان( ها نسبت به انسان استاومانیزم وجه مشترك نگاه این پارادیم. شودنیز میاو 

  : نتیجه اینکه

 هاي پارادایمشناسی هستند بلکه از تحت تأثیر معرفت دانش نه تنها مستقیماًهاي مدیریتنظریه

  .پذیرندهاي گوناگون نیز تأثیر میشناسیناشی از معرفت

 گذارنددانش اثر میهاي مدیریتدانش بر نظریهمرتبط با مدیریتهاي مستقر در علوم نظریه .  

 مسائل ها نیز با توجه به هاي آن است و این نظریهدانش تحت تأثیر نظریهعرصه عمل مدیریت

  .شونددانش بازتولید میموجود در عرصه عمل مدیریت

  

  مدیریت دانشرشته  بدنهمباحث مطرح در 

اکثر  45دانشالمعارف مدیریتدائره در. دانش بسیار گسترده استریتدامنه مباحث بدنه رشته مدی

عبارتند ها این مقوله. بندي شده استدانش در هفت مقوله مختلف تقسیممباحث قلمرو مدیریت

هاي هاي مدیریتی، جنبههاي سازمانی و اجتماعی، جنبههاي تئوریک، فرآیندها، جنبهجنبه: از

 .(Schwartz, 2006) دانشو کابردهاي خاص مدیریت) تکنیکی(هاي فنی حقوقی و قانونی، جنبه

دانش مباحثی مانند تعریف و فهم دانش، انواع دانش، هاي تئوریک مدیریتدر مقوله جنبه

مدیریت هاي هاي فکري و مدلها، جنبههاي تاریخی، سازمانها، پایههاي فلسفی، آنتولوژيپایه
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مطرح گانه فوق مباحی متناسب با هر مقوله هاي هفتدر سایر مقوله. گیرددانش مورد بحث قرار می

 .شده است

دانش اي که با مشارکت صاحبنظران در زمینه مدیریتساختار سایر مطالعات اصلی و عمده

 مدیریتبه عنوان نمونه، ساختار دیگري از مباحث . مشابه ساختار قبلی است انجام شده نیز تقریباً

جنکس هاي مختلف توسط هاي دانشگاهی و ملیتپژوهشگر از رشته 434کت دانش که با مشار

ها، ادي و تئوريـمفاهیم بنی: بندي شده عبارتند ازهـاردهی و مقولـآوري، ساختجمع) 2008(

سازمانی هاي ها، کاربست و کاربردها، داللتهاي طراحی و توسعه، ابزارها و تکنولوژيمتدولوژي

 دانشدانش، مسائل انتقادي و روندهاي نوظهور در مدیریتمدیریتی مدیریتو اجتماعی، تأثیرات 

(Jennex, 2008).  

گرایی اثباتدانش وجود دارد تحت تأثیر پارادیم هایی که در ادبیات مدیریتاغلب مقاالت و کتاب

اند کرده هاي اخیر مباحثی را مطرح ها نیز در سالسایر پارادایم. باشدهاي مرتبط با آن میو نظریه

  .که نویدهایی براي توجه به آن در این قلمرو وجود دارد

  

  عرصه عمل مدیریت دانش

با ها به وجود آمده و توسط انسان مدیریت دانش یک واقعیت اجتماعی پیچیده است که عمالً

غیره هاي اجتماعی نظیر جامعه، سازمان، مدیریت، نظام اقتصادي، نظام فرهنگی و سایر واقعیت

. باشدمیگیري این واقعیت و تغییر و تحوالت آن مؤثر بوده و عوامل متعددي بر شکل. ارتباط دارد

برخی از این عوامل مبناي منطقی و معرفتی ثابتی دارند و برخی نیز وابسته به شرایط زمانی 

مدیریتی دانش یک کنش یا عمل از آنجا که مدیریت. گیري آن هستندو مکانی و فضاي شکل

ها از کنشاین . گیري و اجراي امور روبرو هستیمدانش با تصمیمباشد در عرصه عمل مدیریتمی

نظریه هر . گذاردپذیرد و از طرفی بر آن اثر میدانش اثر میهاي مدیریتیک طرف از علم و نظریه

برسد ي سازهاي اجرایی و پیادهدانش به طور مستقیم یا غیرمستقیم باید در نهایت به الیهمدیریت

  .وگرنه آن نظریه بیهوده است

 عمالًهاي فنی نیاز دارند که باید ها و زیرساختدانش به تکنولوژيهاي مدیریتحلبرخی راه

دارند پردازش و توزیع آن تأکید  دانش،آوريدانش بر جمعهاي مدیریتبرخی از نظریه. ایجاد شوند

 هايحلتحقق عینی برخی دیگر از راه. شودمی دانش انجامهاي مدیریتکه این کار در قالب سیستم

در گردند آنچه هاي فرهنگی و یا اجتماعی باز میدانش به ایجاد زمینهمدیریت) هانظریه( نظري

  .نشان داده شده است 2دانش وجود دارد در چارچوب شکل عرصه عمل مدیریت
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  )1393 ،آبادنعمتی شمس( عملی مدیریت دانشالیه . 2شکل 
  

  شناسی از معرفت مدیریت دانشپذیري تأثیر ارائه مدل مفهومی

مستقیم قضیه ساده دست یافت که براساس آنها روابط  14توان به با توجه به مطالب گذشته، می

مفهومی توان به صورت مدلی این روابط را می. آیدشناسی با مدیریت دانش می و غیرمستقیم معرفت

، پارادایمی )قضیه 3(شناسی در چهار سطح معرفت 2قضیه ساده در جدول 14این . نشان داد

هر . بندي شده استطبقه) قضیه 2(و سطح عمل ) قضیه 3(ها علمی و نظریه، رشته)قضیه 5(

قضیه گیري هر  منطقی است که قبل از استنتاج آن نتیجه - قضیه نتیجه تعدادي گزاره تحلیلی

مستقیم و یا به طور غیر ها به طور پراکنده، مستقیماًالزم به ذکر است هر یک از این گزاره. دراست

 عرصه عمل مدیریت دانش
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 هايابزار، هاداده ضبط، ابزار واسط هاي، ابزارنوشتن و اصالح هايابزار

 هايبرنامه ،ايحرفه هايپایگاه داده، ها سازي ، شبیهتصمیماز پشتیبانی 

کنترل  واژگان، گروه افزار، الگوتطبیق  ابزارهاي پایگاه داده، ،کاربرد- خاص

ابزارهاي  ،سازيبصري ها، ابزارگرافیک هايابزار ها،زیرساخت، شده

به  ابزارهاي، )رایانامه(پست الکترونیکی، تطبیق الگو، نویسی فهرست

گذاري  به اشتراك، تخته سفید الکترونیکی، متن فروم، نوشتن گذاري اشتراك

 چندوجهی کنفرانس، ویدئو کنفرانس، صفحه

  

مدیریت  داده،مدیریت پایگاه هايسیستم، داده کاوي مدیریت محتوا،

، )وب( هوشمند عوامل، )دسکتاپ( هوشمند عوامل، یدیجیتال حقوق

، ايحرفهپایگاه داده  شرکتی،درون  يموتور جستجو، سازمانیبین رایانش

هاي شبیه  سیستم، همکاري بالدرنگ، جستجوي عمومی موتورهاي
 سازي بصري سازي،
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شواهدي از شود که در این جداول توسط دیدگاه برخی از صاحبنظران مدیریت دانش پشتیبانی می

  .آن ارائه شده است

  

  قضایاي ساده مبین رابطه مستقیم و غیرمستقیم . 2جدول

  شناسی و مدیریت دانش معرفت

  

 شواهدي از ادبیات  تحلیل

ت
رف

مع
ح 

ط
س

 
ی

س
نا

ش
  

) 2(آن است؛ و  گیري دربارهمدیریت دانش، تدبیر امر دانش و تصمیمموضوع رشته ) 1(از آنجا که 

شناسی  معرفت) 3(؛ و ممکن نیستگیري درباره دانش بدون شناخت آن تصمیمتدبیر این امر و 

  : توان گفت بندي آن است؛ پس میدار شناخت دانش، تعریف و طبقه عهده) نظریه دانش(

(Sveiby, 1994), (Nonaka & 

Takeuchi, 1995), (Aarons, 

2004), (Hazlett, McAdam, 

& Gallagher, 2005), 

(Hislop, 2009) 

 . دانش مؤثر استبر بدنه رشته مدیریت شناسی مستقیماًمعرفت  1قضیه

هاي هاي علمی متفاوتی از جمله نظریههاي رشتهدانش از نظریهرشته مدیریت) 4(از آنجا که 

هر نظریه در هر رشته علمی حداقل تحت تأثیر موضوع، ) 5(کند؛ و رشته مدیریت استفاده می

علم دانسته یا  کشف و تولید هر) 6(ماهیت مسائل و روش کشف یا تولید آن علم است؛ و 

  : ندانسته، به طور ضمنی یا صریح مبتنی بر نظریه خاصی از معرفت شناسی است؛ پس

(Aarons, 2004), (Hazlett, 

McAdam, & Gallagher, 

2005), (Baskerville & 

Dulipovici, 2006), (Jennex, 

2008) 

 .گذارددانش اثر میمرتبط با مدیریتهاي علوم بر نظریه شناسی مستقیماًمعرفت 2قضیه

االذهانی مشترك بین گروهی از صاحبنظران  منظور از پارادایم، مفروضات بین) 7(از آنجا که 

ها را حداقل در دو سطح مفروضات زیربنایی فلسفی سطح باال توان پارادایممی) 8(است؛ و 

تحلیل ) در سطح رشته(رد ـیا خو مفروضات روبربنایی سطح پایین ) تمدنی -کالن اجتماعی(

تعیین ) تئوري دانش(شناسی  هاي مهم درباره دانش در معرفتفرضبرخی از پش) 9(کرد؛ و 

  : توان گفتشوند؛ میتکلیف می

(Van Gigch & Pipino, 

1986), (Schultze & Stabell, 

2004), (Hazlett, McAdam, 

& Gallagher, 2005) 

 .گذاردهاي کالن اثر میبر پارادایم مستقیماًشناسی معرفت 3قضیه

م
دی

را
پا

 
ن

ال
 ک

 و
رد

خ
ي 

ها
  

اط از ماهیتی ـاین ارتب) 11(ا یکدیگر مرتبط هستند؛ و ـهاي علمی برشته) 10(از آنجا که 

علمی را ها بخش اصلی بدنه هر رشته  نظریه) 12(باشد؛ و اي برخوردار میسلسله مراتبی و یا شبکه

با آن از هاي مرتبط دانش و رشتهبرخی از نظریات مطرح در رشته مدیریت) 13(و دهند؛ تشکیل می

در این دسته ) 14(شوند؛ و تمدنی مطرح می -سطوح سازمانی فراتر رفته و در سطح  اجتماعی

  : توان گفتنتیجه می وجود دارد؛ در) کالن(سطح باال  هایی پارادایمیفرض ها پیشاز نظریه

(Hazlett, McAdam, & 

Gallagher, 2005) 

 .گذارنددانش اثر میهاي مدیریتبر نظریه هاي کالن مستقیماًپارادایم 4قضیه

  .گذارنددانش اثر میهاي علوم مرتبط با مدیریتبر نظریه هاي کالن مستقیماًپارادایم  5قضیه

  .گذارندمیدانش اثر هاي مدیریتبر نظریه دانش مستقیماًهاي مدیریتپارادایم  6قضیه

) 16(هاي پارادایمی از ماهیتی سلسله مراتبی برخوردار هستند؛ و فرضپیش) 15(از آنجا که 

هاي سطح فرضدر یک رشته علمی بر اساس پیش) خرد(هاي پارادایمی سطح پایین فرضپیش

مرتبط با هاي مفروضات پارادیمی رشته مدیریت دانش و رشته) 17(شوند؛ و تفسیر می) کالن(باال 

  : توان گفتشوند؛ در نتیجه میآن در سطح خرد مطرح می

(Earl, 2001), (Kakabadse, 

Andrew, & Alexander, 

2003), (Gottschalk, 2005), 

(Hazlett, McAdam, & 

Gallagher, 2005) 
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  .گذارندهاي مدیریت دانش اثر میبر پارادایم هاي کالن مستقیماًپارادایم 7قضیه

  .گذارنددانش اثر میهاي علوم مرتبط با مدیریتبر پارادایم هاي کالن مستقیماًپارادایم  8قضیه

  .گذارندهاي آن اثر میبر نظریه دانش مستقیماًهاي علوم مرتبط با مدیریتپارادایم  9قضیه

یه
ظر

ن
 

ها
  

هاي  نظریهدر برخی از ) 18(و از آنجا که ) 12(و ) 11(و ) 10(و ) 4(هاي تحلیلی با توجه به گزاره

بدون شود که شناخت آن موضوعات می درباره نسبت دانش با موضوعاتی بحثمدیریت دانش 

  :توان گفتپس در نتیجه می هاي علوم مرتبط با آن موضوعات ممکن نیست؛ رجوع به نظریه

(Stankosky, 2005), 

(Schwartz, 2006), 

(Wallace, 2007), (Iivari, 

2000), (Jennex, 2008) 

  .گذارنددانش اثر میهاي مدیریتبر نظریه دانش مستقیماًهاي علوم مرتبط با مدیریتنظریه  10قضیه

 شواهدي از ادبیات  :تحلیل منطقی

هاي جنبههاي علوم مرتبط با آن به برخی از هاي مدیریت دانش و نظریهدر نظریه) 19(از آنجا که 

جدیدي را هاي جدید سؤاالت بنیادي این جنبه) 20(شود که تاکنون مطرح نبوده؛ و دانش توجه می

و پاسخ به سؤاالت بنیادي و فلسفی درباره دانش برعهده ) 21(کنند؛ و درباره دانش مطرح می

  :توان گفتشناسی است؛ پس می معرفت

(Van Gigch & Pipino, 1986), 

(Aarons, 2004), (Wallace, 

2007), 

  .شناسی مؤثرندبر معرفت دانش مستقیماًهاي مدیریتنظریه  11قضیه

  .شناسی مؤثرندبر معرفت هاي علوم مرتبط با مدیریت دانش مستقیماًنظریه  12قضیه

ل
عم

ه 
ص

عر
  

- براي یک مسأله در فضاي تصمیمحل دانش حداقل یک راههر نظریه مدیریت) 22(از آنجا که 

دانش، در گذر در عرصه عمل مدیریت) 23(دهد؛ و درباره دانش و عرصه اجراي آن ارائه می گیري

دار حل ها عهدهو نظریه) 24(زمان در سطوح سازمانی و اجتماعی با مسائل جدیدي روبرو هستیم؛ 

  :     توان گفتاین مسائل هستند؛ پس می

(Hazlett, McAdam, & 

Gallagher, 2005), 

(Baskerville & Dulipovici, 

2006) 

  .عمل آن مؤثر است بر عرصه دانش مستقیماًهاي مدیریتنظریه  13قضیه

  .هاي آن مؤثر استبر نظریه دانش مستقیماًعمل مدیریتعرصه  14قضیه

  

به توان می هاي مفهومی هر یک از قضایاي موجود در این جدولاز روابط موجود بین مؤلفه

  . شناسی دست یافتدانش از معرفتمدل تأثیرپذیري مدیریت

 مدیریتشناسی به طور مستقیم و غیرمستقیم بر مشخص است که معرفت 2بر اساس جدول 

 دیریتم هاياین تأثیر اساسی است و باعث تغییر مفروضات بنیادي و نظریه. گذارددانش تأثیر می

همراه هاي مفهومی به روابط بین مؤلفه. 46شوددانشی میمدیریتهاي دانش و به تبع آن کنش

نشان  3در مدل شکل  2هاي جدول بر اساس شماره ردیف) خطوط خط چین( برخی از بازخورها

شده گذاري  شماره 2ها بر مبناي جدول در این شکل ارتباط بین هر یک از مؤلفه. داده شده است

  .تر باشدنظر راحت وردتا ترکیب و تجمیع قضایا و احکام م
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  مدیریت دانششناسی بر  مدل مفهومی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم معرفت. 3شکل 

  

ها مؤلفهبرخی از جزئیات  3 سازي و پرهیز از شلوغی مدل ترسیم شده در شکلبه منظور ساده

دانش به عنوان نمونه، هر نظریه مدیریت . و برخی از خطوط ارتباطی کم اهمیت رسم نشده است

  

  

  

  

 مدیریت دانش

هاي علوم مرتبط پارادیم

  با مدیریت دانش

٩ 

6 

  مبانی نظری مدیریت دانش

  تئوري دانش

  )شناسی معرفت(
  هاي کالنپارادیم

  تمدنی-اجتماعی

هاي نظریه

  مدیریت دانش

  هايپارادیم

  مدیریت دانش

عرصه عمل 

  مدیریت دانش

هاي علوم مرتبط نظریه

  با مدیریت دانش

1 

13 

2 
5 

7 

3 3 

12 

14 

10 

8 

9 

11 

4 

  هاي کالنپارادیم

  تمدنی -اجتماعی
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مؤلفه داراي حداقل یک مسأله اصلی است اما مؤلفه مسائل مدیریت دانش و ارتباطات آن با سایر 

دانش در مقصود از مدیریت. در این مدل ترسیم نشده است و به طور تلویحی لحاظ شده است

 مدیریتدانش و یا به عبارتی علم و عمل دانش و عرصه عمل مدیریتهاي مدیریتاین مدل نظریه

  . اندشدهچین مشخص  است که براي نشان دادن توأم بودن آنها، با هم در یک مستطیل خط دانش

  

  اعتبار مدل

دالیل باشد، نه تنها با می 3که مبناي مدل ارائه شده در شکل  -  2گانه جدول  14قضایاي بسیط 

یا مستند به این قضا. دانش نیز اعتبار دارندعقلی معتبر هستند بلکه با توجه به ادبیات مدیریت

نظرانی است که از تحقیقات آنها استفاده شده و در ستون آخر جدول به متون نظرات صاحب

و در  توسط افراد ذیصالح و خبرگان نیز داوري شده این متون قبالً. مربوطه ارجاع شده است

قضایاي توان پیرامون این مدل و به منظور اطمینان بیشتر می. معتبر منتشر شده است مجالت

مدیریت خبرگانی براي این کار مناسبند که با مبانی نظري . آن، از خبرگان نیز نظرخواهی کرد

مستقل تواند در تحقیقی این کار می. دانش آشنا و بر قلمرو مطالعات این رشته اشراف داشته باشند

  .دنبال شود

  

  ترکیبی استخراج شده از مدل قضایاي 

شکل هاي ترکیبی که مسأله تحقیق را به بسیط فوق و ایجاد گزارهامکان ترکیب برخی از قضایاي 

  :هاي ترکیبی عبارتند ازبرخی از این قضایا و گزاره. واضحتري تبیین کنند وجود دارد

 گذاردپذیرد و بر آن تأثیر میشناسی تأثیر میدانش به طور مستقیم از معرفتمدیریت: قضیه الف.  

 تمدنی از  -اعیـکالن اجتمهايتأثیرپذیري از پارادایم دانش به واسطهمدیریت: قضیه ب

  .پذیردشناسی تأثیر میمعرفت

 معرفتهاي علوم مرتبط با خود  از دانش به واسطه تأثیرپذیري از نظریهمدیریت: قضیه ج -

 .پذیردشناسی تأثیر می

 تمدنی - تماعیکالن اجهايهاي خود که تحت تأثیر پارادایمدانش از پارادایممدیریت: قضیه د

  .پذیردشناسی تأثیر میهستند از معرفت

 هايپارادایمهایشان و هاي علوم مرتبط که تحت تأثیر پارادایمدانش از نظریهمدیریت: قضیه ه 

  .پذیردشناسی تأثیر میتمدنی هستند، از معرفت -کالن اجتماعی
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 گذارندشناسی اثر میمعرفتها بر هاي آن و نظریهدانش بر نظریهعرصه عمل مدیریت: قضیه و.  

  بیان آن به صورت یک نظریه مقدماتی و  قضایاي مدل تجمیع

نظریه توان نتیجه این تحقیق را در قالب یک هاي استخراج شده از مدل میبا تجمیع قضایا و گزاره

به این نظریه مقدماتی . شناسی بیان نمود مقدماتی پیرامون تأثیرپذیري مدیریت دانش از معرفت

  :شودصورت زیر بیان می

به  تحت تأثیر معرفت شناسی است بلکه به طور غیرمستقیم مدیریت دانش نه تنها مستقیماً

، )هستندها هاي فکري مستقر در جوامع و تمدنکه تحت تأثیر پارادایم(هاي خود واسطه پارادایم

خودشان و هاي تأثیر پارادایمکه تحت (هاي علوم مرتبط با خود هاي کالن تمدنی و نظریهپارادایم

این . پذیردر میـشناسی اث از معرفت) ها هستندهاي فکري مستقر در جوامع و تمدنپارادایم

حتی تأثیرپذیري به صورت مبنایی و زیربنایی است به طوري که ممکن است دامنه تأثیر تغییر 

در یک گزاره مبناي معرفت شناسی بر مدیریت دانش بسیار گسترده باشد و برخی از قضایاي 

یک زمانی که تعریف دانش، ارکان دانش و اقسام آن در . هاي آن را متحول کنداصلی و نظریه

شناسی دیگر متفاوت باشد، بدون شک نظراتی که  نگرش معرفت شناختی با نگرش معرفتی

نه عالوه بر این . گردد متفاوت و متمایز از دیگري خواهد بودارائه می این دانش در باره مدیریت

هاي آن است بلکه در این عرصه ظرفیت تنها عرصه عمل مدیریت دانش تحت تأثیر نظریه

موضوعات و تواند طرح سؤاالت و مسائلی جدید و اساسی وجود دارد که پس از تئوریزه شدن می

  . شناسی ایجاد کند سخ به آنها براي معرفتمباحث جدیدي را در پا

  

  کاربرد اصلی مدل

 مدیریتشناسی موجود در یک نظریه کاربرد اصلی این مدل زمانی است که بخواهیم مبانی معرفت

کار این  دهد که اوالًاین مدل به ما این اطمینان را می. دانش را با مبانی متفاوتی جایگزین کنیم

آید، دانش به وجود میاي که در آن نظریه مدیریتد از تغییرات گستردهنبای ممکن است و ثانیاً

مبنا اي که از آن اي را در نظریهشناسی، تغییرات گستردهتغییر در یک مبناي معرفت. نگران بود

  .کند به همراه دارداستفاده می

دانش مدیریتشناسی با توجه به مطلب فوق، این مدل زمینه اولیه براي تغییر مبانی معرفت

شناسی هاي رقیب از جمله معرفتشناسیموجود در علم مدرن و تمدن غرب را با مبانی معرفت

 مدیریتهاي شناختی که نظریههاي معرفتکند و در صورت جایگزینی کلیه گزارهدینی آماده می
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مدیریت ي از هاي جدیدتوان به نظریهاند با مبانی رقیب، میدانش را تحت تأثیر خود قرار داده

  . دانش که مبناي متفاوتی دارند، رسید

  گیري و پیشنهادات نتیجه

است،  دانششناسی بر مدیریتنتیجه این تحقیق که مسأله آن تبیین خط سیر تأثیرگذاري معرفت

این . در قالب یک نظریه مقدماتی با عنوان تأثیرپذیري مدیریت دانش از تئوري دانش بیان شد

اي هاي سادهتجمیع قضایاي مندرج در مدلی بدست آمد که مبناي آن گزارهنظریه مقدماتی از 

این است که به صورت پراکند در ادبیات مدیریت دانش وجود دارد و مورد پذیرش صاحبنظران 

از آنجا که مؤلفه و روابط بین آنها از ادبیات معتبر استخراج . قرار گرفته است مطالعاتی قلمرو

است شده، اعتبار قضایا و در نتیجه اعتبار مدل و نظریه مقدماتی حاصل تا حدودي تضمین شده 

خبرگان شود قضایاي اولیه این مدل در معرض نظرخواهی اما براي اطمینان بیشتر پیشنهاد می

  . نیز قرار گیرد

دانش یریتشناسی رشته مداین مدل کاربردهاي از جمله کاربرد در زمینه تغییر مبانی معرفت

توان براي جایگزینی مبانی از این مدل می. دانش داردهاي جدید مدیریتو رسیدن به نظریه

مبانی شناسی رقیب از جمله  هاي مدیریت دانش با مبانی معرفتشناسی موجود در تئوري معرفت

  . هاي جدیدي که مبناي متفاوتی دارند، تأسیس کردشناسی دینی استفاده کرد و نظریه معرفت

یک هاي شناختی و سایر مبانی فلسفی نظریهدر صورتی که مبانی معرفت: نتیجه نهایی اینکه

ها وجود رشته موجود در علم مدرن و تمدن غرب، با مبانی جدیدي که در سایر علوم و تمدن

البته این کار در صورتی سودمند . توان به نظریات جدیدي دست یافتدارد جایگزین شود می

نظر باشد تا بتواند نیازي  ائل آن رشته نیز متناسب با مسائل موجود در تمدن مورداست که مس

فرهنگ که امري وابسته به - دانش هاي عملی مدیریتحلاز نیازهاي آن تمدن را در عرصه راه

  .است، برآورده سازد

  

  :نوشت  پی

 .ده استتدوین این نظریه در قالب رساله دکتري نویسنده مسئول مقاله پیگیري ش .1

پرداز  هاي اصلی و روابط مفهومی آن در یک زمینه خاص توسط نظریهاي مقدماتی است که سازهنظریه خام نظریه .2

جهت اطالع . یابدشود و در طی زمان و پس از نقد و بررسی تکال میهاي مرتبط و منسجم بیان میگزارهقالب در 

 )1389فرد، دانایی(ها رجوع کنید به انواع نظریهبیشتر درباره 

٣. production of individual or personal knowledge 
٤. sharing and use of knowledge in a collaborative context 
٥. Factua knowledge, Practical knowledge, Tacit knowledge, and Technological knowledge 
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٦. Western Analytic tradition of philosophy 

گراي  اي مانند دکارت، هیوم و الك تجربهگردد و تحت تأثیر فالسفهاین سنت به فلسفه یونان باستان برمی

آلمانی کانت و برخی از فالسفه قرن بیستم مانند فرگه، راسل و ویتگنشتاین و فلسفه مدرن آلیست ایدهبریتانیایی، 

اي و در تقابل با سنتی است که در فلسفه به آن سنت قارهکاریپک و رائلز است دیویدسون، آمریکایی مانند کواین، 

هاي ریشه. کندهگل، هایدگر، هوسرل، دریدا و لوین پیروي میمانند نیچه، اي از متفکرینی گویند، سنت قارهمی

شناسی و هم از نظر نوع ظاهراً، هم از نظر روشاما نیز همانند سنت تحلیلی است ) ايقاره(این سنت فلسفی 

 .(Aarons, 2004) التی که درگیر آن است، از آن انشعاب کرده استسؤا

٧. an individual’s true, justified belief 

براي زایش فهمی ) مربوط به قرائن(اطالعات در یک بافت یا زمینه «): 2002(تعریف دانش از منظر رومیزون . 8

 »اقدام و قابل تعقیب در عمل مبتنی بر

اطالعات  ها،دانش مخلوطی سیال از تجربیات، ارزش«): 2000(ظر دیون پورت و پروساك تعریف دانش از من. 9

ارزیابی و است که چهارچوبی را براي ) مهارتی(بندي شده، و بینش کارشناسی چهارچوب) وابسته به قرائن(ايِ زمینه

دانند سرچشمه گرفته و به کار دانش از ذهن آنان که می. کندتجربیات و اطالعات جدید فراهم میدرهم آمیختن 

هاي شیوهها، فرآیندها، ها نه تنها در مستندات و مخازن جاسازي شده بلکه در روالدانش، غالباً در سازمان. شودبسته می

  ».دارد هاي سازمانی وجودعملی و نرم

١٠. Knowledge is communal. Knowledge is activity-specific. Knowledge is distributed. 
Knowledge is cultural-historical. 

 .گردداو برمی )skepticism( شناسی به کارهاي رنه دکارت و روش شکاکیت هاي معاصر در معرفتریشه بحث. 11

در مواجه با  )justification of knowledge(بودن دانش  شناسی معاصر با تمرکز بر پرسش از موجه معرفت

به همین علت سؤاالت در باره تولید دانش، و استفاده از آن . کندشکاکیت، قویاً از این سنت دکارتی پیروي می

 .شناسی است پردازها در معرفتهاي دانش، موضوع جانبی براي اکثر تئوريو زمینه

١٢. Knowledge as a social practice 
١٣.School of Information Management and Systems, Monash University 
١٤. Social Epistemology 
١٥. Sociology of Knowledge 

 -معرفت شناسی کند، یعنی نشان دهد که چگونه انواعمعرفت بر آن است که معرفت را جامعهشناسیجامعه. 16

به نحوي مرتبط با، یا تغذیه شده از، یا متأثر از، یا تقویم و تعیین  - )Knowledge Claims(معرفتی یا دعاوي 

شناسی اجتماعی بخشی از معرفتشناسی معرفت. استاست که در آن روئیده و طرح شدهاي جامعه شده توسط

 ،1384زیباکالم، (میان معرفت یا همان دعاوي معرفتی و جامعه است رابط است و در پی برقرار کردن نوعی 

و » معرفتشناسیجامعه«، )مضاف به علوم هايو فلسفهعلم عمومی فلسفه (علم در زمینه فلسفه. )4-3. ص

توسط فالسفه، به خصوص فالسفه عالقمند به  کارهاي بسیار زیادي در حال حاضر» اجتماعیشناسیمعرفت«

از یک طرف فیلسوفان . ر حال انجام استعلوم اجتماعی و یا دانشمندان علوم اجتماعی عالقمند به مباحث فلسفی د

دیگر شناخت را صرفاً اند و شدهدانش و معرفت آگاه گیريشناسان به نقش عوامل اجتماعی در فرآیند شکلو معرفت

 شناسیکنند و از طرفی جامعهتلقی نمی) ايچه از نوع فعال و سازنده و چه از نوع منفعل و آینه(فعالیتی ذهنی و فردي 

آید که مورد توجه دانشمندان علوم شناسی به حساب میهاي مهم جامعهاضر یکی از شاخهدر حال ح معرفت

 .)16-15. ، ص1390زاده، و کافی،  داوري، آژدري(اجتماعی است 

ها مرزهاي درهم گفتمان: توان گفتتوان بین گفتمان و پارادیم تفاوتی اساسی در نظر گرفت اما میهر چند نمی. 17

ها در بسیاري از موارد کشی کرد اما پارادیم توان به طور صریح بین آنها خطدر درون هم دارند و نمیتري هتنید
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توجه به این نکته مهم است . حتی ممکن است به طور صریح در مقابل هم قرار گیرندمتمایزند و کامالً از یکدیگر 

 .مرزهاي آنها درهم تنیده استیکدیگر متفاوت است اما ها نیز با که کانون مرکزي گفتمان

١٨. Computing Paradgim 
١٩. Organic Paradigm 
٢٠. Objectivist Perspective 
٢١. The practice-based perspective on knowledge 

مکاتب  .کشی، مکتب مهندسیها، مکتب نقشهمکتب سیستم: انددانش سه دستهمکاتب تکنوکرات مدیریت. 22

مکتب : انددانش نیز سه دستهمکاتب رفتاري مدیریت. دانش در واقع همان مکتب تجاري استمدیریتاقتصادي 

سه مکتب از این مکاتب یعنی مکتب اقتصادي، مکتب . (٢٠٠١ ,Earl)مکتب استراتژیک فضایی و سازمانی، مکتب 

تحلیل ه طور کامل دانش بهاي مدیریتدر کتاب استراتژي) 2005(شاك سازمانی و مکتب استراتژیک توسط گات

انداز مبتنی بر اطالعات،  چشم. انداز مدیریت وابسته استدانش به چشماز نظر او رویکردهاي مدیریت. اندشده

نسبت به مدیریت با هم متمایز هستند و رویکردهاي فرهنگ انداز مبتنی بر  انداز مبتنی بر تکنولوژي و چشم چشم

 .(٢٠٠٥ ,Gottschalk)دانش به دنبال دارند متفاوتی را در مدیریت
٢٣. Community KM Model 

ایجاد گره خورده، شخص است که آن را ) شخص(دانش چیزي است که بطور ذاتی به یک نفر در این استراتژي  .24

غرض اولیه کامپیوترها در . گذاردآن را به اشتراك می) شخص به شخص(اساساً از طریق ارتباط نفر به نفر و کرده 

کدگزاري بندي، یا سازي، دستهباشد، نه ذخیرهسازي تسهیل ارتباطات بین افرادي صاحب دانش می استراتژي شخصی

 .و تدوین دانش

 .و ذخیره دانش متمرکز است) کدگذاري(بر استفاده از تکنولوژي اطالعات براي تدوین این استراتژي . 25

در باره وضعیت مدیریت ) 1998(سیو و پاسترناك و ویس) 1999(نظر هانسن و همکاران  این موضوع با. 26

اند، سازگار تشبیه کرده» )Fledgling(اي که تازه بال و پر در آورده و آماده پرواز است جوجه«به را  دانش که آن

در این . ز راه درازي در پیش دارد، این جوجه تازه بال و پر، هنو)2001(الدي میرو ويسوکاس و به تعبیر تی. است

) رشته علمی(مدیریت دانش به عنوان یک دیسیپلین « نتیجه گرفته که ) 1998( سیوخصوص، پاسترناك و ویس

 در حقیقت، قلمرو. برد و بسیاري از مفاهیم آن هنوز در حال رشد و نمو استهنوز در دوران طفولیت به سر می

 ».خواهد داشت) انقالب(ي درگیر تغییر و تکامل و دگرگونی مدیریت دانش، هنوز به میزان زیاد

نرمال شود و سپس به حالت علم مدعی است حیات هر رشته، از حالت پیش علم آغاز میتامس کوهن . 27

از نظر کوهن، (پارادایمی شود و در مجموع هر رشته ممکن است چهار حالت پیش علم، علم نرمال تکمی منتقل

یا (انقالب و .) افتد از نظر کوهن، این حالت مواقع نادري اتفاق می(، علم نرمال چندپارادیمی .)این حالت مرسوم است

 .را تجربه کند) انتقال پارادایمی

و  )1391, طباطبائی(شناسی  شناسی عاله بر تأثیرپذیري از موضوع تحقیق، متأثر از مبانی معرفتروش. 28

ها و ترکیب آنها بدون توجه به مبانی تأکید بیش از حد بر متدولوژي. اره دانش استزیربنایی در بمفروضات 

موضوع  این بررسی. دانش وجود داردشناسی و مفروضات زیربنایی، آفتی است که قلمرو مطالعات مدیریتمعرفت

 .نیار به تحقیقی مستقل دارد

٢٩. the normative, the interpretive, the critical, andthe dialogic 
٣٠. Object or Asset, Mind, Commodity, and Discipline 
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هاي کنند، در برنامهدانش پژوهش میاطالعات که در زمینه مدیریتهاي تعداد معدودي از پژوهشگران سیستم. 31

ها اي سروکار دارند، البته شاید تحقیقات بیشتري در این گفتمانهاي انتقادي و محاورهبا گفتمانپژوهشی خود 

  .ها را نشر دهدهاي معدودي وجود دارد که این گفتمانژورنالوجود داشته باشد اما 

 »اند؟آمده مفاهیم تحقیق از کجا و چگونه به وجود«: سؤال کلیدي مطرح توسط دیتز در این بعد عبارت است از. 32

دو سؤال که در اینجا مطرح است . شناسی چارچوب باریل و مورگان بر تعریف دانش متمرکز است محور معرفت. 33

 )’?what is knowledge?’ and ‘when is knowledge‘( 1دانش چیست؟ دانش چه موقع هست؟: عبارتند از

سؤال دوم ارزش زیادي در . کندشناسی دوگانی متمایز می گرایی را از معرفتشناسی دوگانه معرفتسؤال، این دو 

سؤال از . دهداي از کاربردپذیري و اقدام قرار میدارد و پدیده مورد بررسی را در شبکهدانش مطالعات مدیریت 

کند و حال آنکه سؤاالت از را منعکس می )epistemology of practice(عمل شناسیِ شیوه  معرفت» چه موقع«

 گرایی متصمن تفکردوگانه. است )epistemology of possession(دارایی و  شناسیِ تصرف ناظر بر معرفت» چه«

 .است )both/and thinking( هم آن/دوگانی متضمن تفکر هم ایناست اما  )either/or thinkin( یا آن/ این یا
٣٤. Dualism versus Duality 
٣٥. Duality 
٣٦. Dualism 
٣٧. Dissensus 
٣٨. Dialogic (Post Modern) Discourse 
٣٩. Critical Discourse 
٤٠. Consensus 
٤١. Costructivist (Interpretive) Discourse 
٤٢. Neo-Functionalist (Positivist or Normative) Discourse 
٤٣. knowledge economy,knowledgealliance, knowledge culture, knowledge organization, 
knowledgeinfrastructure, and knowledge equity 

 بنديضمنی و دانش مقولهسازمانی است، براي مثال دانشهایی است که در مورد فرهنگاولین دسته، تئوري. 44

هاي ساختارسازمانی است دومین دسته، تئوري. شونددانش بکار برده میکه در توسعه مفهوم فرهنگ، )صریح(شده 

سومین دسته، کارهاي انجام شده در رفتار . شوندآل استفاده میدانشی ایدهسازمانیساختارهاي که براي توسعه 

دانش کنند و منجر به مفاهیم جدید مدیریتیادگیري و حافظه حمایت مینوآوري، هاي سازمانی است که از تئوري

یند، کارهاي انجام شده در هاي مرتبط با فرآدسته از تئوريچهارمین . گردنددانش میدر رابطه با خلق و کدگذاري

هاي هایی در مورد زیرساختمنجر به تئوريکه ) مصنوعی در رشته هوش(دانش بر  مبتنی هايزمینه سیستم

  .گرددپشتیبان دانش می
٤٥. Encyclopedia of knowledge management 

تأثیر : کند عبارتند ازدانش را فراهم میشناسی بر مدیریتبرخی از این تأثیرات که زمینه ارائه مدل تأثیر معرفت. 46

هاي شناسی بر پارادیمبندي آن؛ تأثیر معرفت دانش از طریق تعریف دانش و طبقهشناسی بر مدیریتمعرفتمستقیم 

هاي رشته هاي کالن بر پارادیمتمدن و تعیین برخی از مفروضات زیربنایی آن؛ تأثیر پارادیمدر یک کالن موجود 

شناسی از طریق علوم مرتبط با از مفروضات اساسی آن؛ تأثیر غیرمستقیم معرفتتعیین برخی  دانش ومدیریت

- مدیریت  دانش؛ تأثیردانش بر عمل مدیریتهاي مدیریت دانش؛ تأثیر نظریه هاي مدیریتدانش بر نظریهمدیریت

  .شناسیدانش بر معرفت
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