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چکیده
مـدیریت نظريدانش از مبانیمدیریتهايله این تحقیق تبیین چگونگی تأثیرپذیري نظریهئمس

له، ارائـه یـک مـدل   ئسیر این تأثیرپذیري اسـت. هـدف اولیـه از طـرح مسـ     دانش و ترسیم خط
هاسیر این تأثیراست که خطها و بیان روابطینظري بر نظریهمبانیهايجامع از تأثیریمفهوم

دانـش موجـود   مـدیریت بازسازي رشتهۀمسئلغایی، ایجاد زمینه براي طرحدهد. هدفرا نشان
دینـی و تمـدن  جمله مبـانی رقیب ازغرب، و بازخوانی آن براساس مبانیمدرن و تمدندر علم

دینی اسـت. دانش براساس مبانیمدیریتهدربارجدید ۀ آوردن زمینه تدوین نظریم هدینی، و فرا
. خواهـد شـد  ارائـه  » بنیاندانش دیننظریه مدیریت«عنوانباآتیهاي این نظریه جدید در مقاله

تحقیقـات  ها انجام شـده و بـه   اندکی در این زمینهبسیارهايپژوهشدهد میادبیات نشانمرور
اولیه تأثیرپـذیري مـدیریت  مفهومیهدف، مدلمسئله و رسیدن بهاز است. براي حل بیشتري نی

ادبیـات مـرتبط بـا مبـانی    منظـور، شد. براي اینشناسی) بسط داده(معرفتدانشدانش از نظریه
شد و در قالب یک مدل مفهـومی اولیـه ارائـه    مدرن مروردانشِ موجود درعلمنظري مدیریت

اصـلی  سه الیـه بندي و مبانی نظري بهسته مبانی معرفتی و غیرمعرفتی طبقهگردید. مبانی به دو د
دور، مبـانی نظـري عنوان مبـانی بهفلسفیبندي شد. مبانینزدیک طبقهدور، میانی ونظريمبانی

میـانی و  نظـري مبـانی عنـوان علـوم بـه  ایـن هـاي انسانی، برخی علـوم و نظریـه  علومپارادایمی
نزدیـک شناسـایی  نظـري مبانیعنوانهاي مرتبط، بهدانش و حوزهمدیریتدرونی هايپارادایم

شـد و در قالـب   دانـش کشـف  مدیریتهايفوق با نظریههايشدند. در نهایت روابط بین مؤلفه
چگـونگی تأثیرگـذاري مبـانی    ارائـه گردیـد. ایـن مـدل    هبندي شدچارچوبمفهومییک مدل

هـاي  تـوان از آن بـراي بازسـازي نظریـه    کنـد و مـی  میهاي آن را تبییننظریهمدیریت دانش بر
هاي جدید استفاده کرد.موجود و تدوین نظریه
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مقدمه
مفروضـات ی مبانی نظـری واثرگذارشیوهمفهومی است که این مقاله ارائه یک مدلنخستهدف 

های مـدیریت دانـش های کلیدی آن را بر نظریهان هستی و برخی از عناصر و مؤلفهباره جهاولیه در
ی قـرار یهـادانش تحت تأثیر چه عناصر و مؤلفههای مدیریت مسئله این است که نظریهنشان دهد. 

مسئلهحل این شود. برایبنیادی محسوب میمسئلهماهیتی نظری دارد و یک مسئلهگیرند. این می
از کلمات کلیدی این تحقیق شامل مبانی نظری مدیریت دانش، نظریه و مدیریت دانش هدفابتدا 
ؤثر ها و عناصر م، آنگاه مؤلفهدشوین زمینه انجام شده است، مرور میسپس کارهایی که در اوبیان 

ود. ایـن مقالـه در واقـع شمیقالب یک مدل مفهومی ارائه گردد و درو روابط بین آنها استخراج می
تأثیرپـذیری مـدیریت دانـش از نویسـندگان اسـت کـه در آن مـدل مفهـومی پیشـینمقالـه مکمل

. مبـانی الـف)۱۳۹۳،خـانی و مانیـانموسـی،آبـاد(نعمتـی شـمسشناسـی ارائـه گردیـد معرفت
اسـتتأثیرگـذارهای مـدیریت دانـش های اساسی است که بر نظریهیکی از مؤلفهشناسی معرفت

(Van Gigch & Pipino, 1986)بینـی و یـا مبـانی جهـانهمچـونهـای دیگـری امـا مؤلفـه
غیرمسـتقیم بـر مسـتقیم و یـاشـکلکـه یـا بـهشناسی نیز وجود دارند شناسی و مبانی انسانهستی
.(Aarons, 2004)گذارندهای مدیریت دانش اثر مینظریه

هـدف نهـایی، کنـد. میروشنرا آننهایی هدف و ، مسیر تحقق پژوهشمدل ارائه شده در این 
غـرب، و مدرن و تمدندانش موجود در علممدیریتبازسازی رشتهۀمسئلایجاد زمینه برای طرح

آوردن زمینـه تـدوین دینـی، و فـراهمدینی و تمدنرقیب ازجمله مبانیبازخوانی آن براساس مبانی
آیندههای این نظریه جدید در مقالهاست.دینی دانش براساس مبانیمدیریتدر موردجدید ۀ نظری

.خواهد شدارائه » بنیاندانش دیننظریه مدیریت«عنوان با

طالحات اصلی و کلمات کلیدی تحقیقمعرفی اص
»یت دانش مقصود از مدیریت دانش در این تحقیق هم قلمرو علـم و هـم عرصـه :»مدیر

هـای ت دانـش، هـم نظریـهعمل مدیریت دانش است. به عبارت دیگـر مقصـود از مـدیری
هـا و مدیریت دانش است و هم آنچه در عرصه اقدمات عملی مـدیریتی دانـش در سـازمان

شود. طبیعی است که مدیریت دانش اثربخش، مدیریت دانشی اسـت کـه جامعه انجام می
به علم و عمل به صورت توأمان توجه دارد. در حال حاضر قلمرو مطالعات مدیریت دانـش 

مـدیریت دانـش در حـال گستره کارکردها وجود دارد و رشته علمی در دانشگاهعنوان یکبه
؛استای تبدیل شدن به یک فعالیت تخصصی و حرفه

»های مفروضی است که در گزارهحاضر عبارت در تحقیق این مقصود از »: مبانی نظری



۹...دانش:یریتمدیهایهتا نظریرنظیاز مبان

این رشـته اثـر بر اما؛مدیریت دانش قرار دارندبرای مثال،خارج از بدنه یک رشته علمی
گانـه کن است به صورت ناند و حتی مماها از نظر نوع بسیار متنوعگذارند. این گزارهمی آ

یـک هـایی کـه در ایـن قلمـرو وجـود دارد اثـر بگذرانـد. گـاهی ممکـن اسـت بر نظریه
گـاهی نداشـته و نظریـه او بـهپرداز نسبت به این مفروضـات نظریه گـاه ایگونـهآ ناخودآ
گاهی از این مفروضات به نظریهباشداین مفروضات پذیر ازتأثیر کنـد پرداز کمک مـی. آ

خود را تدوین و از تأثیر برخی از مفروضاتی که قبـول نـدارد در یهاتا با چشم باز نظریه
بـه دو کمدسـت، مبـانی نظـری )۱۳۸۷،(رشاداساس نظر رشاد . برکندنظریه جلوگیری 

(دور)، الیه مبانی قریبه (نزدیک). ایـن تحقیـق بعیدهشوند: الیه مبانی بندی میطبقهالیه
(میانه) و سه الیه مبانی نظری دور، مبانی نظری متوسطرا درمبانی نظری مدیریت دانش

خواهد کرد؛بندی و بررسی طبقهمبانی نظری نزدیک
»یه مقصـود متفاوتی داشته باشد. کارایینظریه در تحقیقات مختلف ممکن است »:نظر

هـای یـک رشـته علمـی ماننـد ای منسـجم از گـزارهدر این تحقیق مجموعـه» یهنظر«از 
ای مشـخص در مسـئلهاست که در پاسخ به پرسشی معین یا برای حل »مدیریت دانش«

های مفهومی مشخصی ؤلفهعناصر و ممشتمل برشود. هر نظریه آن رشته علمی بیان می
هـا در جهـت حـل ایـن عناصـر و مؤلفـهرابطه بین هایی،قلب قضایا یا گزارهاست که در 

توان سلسله مراتبی بر حسب درجه انتـزاع ها میشود. برای نظریهبیان میآن نظریه مسئله
عنوان نمونه یک نظریـه کـالن مسـتقر در علـوم مولـدی بهآنها از واقعیت در نظر گرفت.

م مانند علوم اجتمـاعی ممکـن اسـت مبنـای نظـری برخـی از نظریـات مسـتقر در علـو
کاربردی مانند علم مدیریت باشد.

پیشینه تحقیق و مبانی نظری آن
هـای مـدیریت دانـش اسـت راموضوع این تحقیق که در پی یافتن رابطه بین مبانی نظـری و نظریـه

هـای هـر علـم در که نظریـهعنوان رابطه علم و فلسفه ارجاع داد. چراتری باتوان به موضوع کلیمی
این موضوع در ادامـه و به هر علمی برای اثبات موضوع خود به فلسفه نیاز دارد. بدنه آن قرار دارند و

ایـن موضـوع کلـی، نظـرات متفـاوت و دربارۀ.ای شده استویژهپس از تقسیم مبانی نظری توجه 
های این ای در قالب کتاب، مقاله و سخنرانی منتشر شده است. یکی از شاخهمباحث بسیار گسترده

های مضاف به یـک علـم یـا که فلسفه1احث مطرح شده پیرامون فلسفه علم استموضوع کلی، مب

1. Philosophy of Science
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های مضاف به یـک علـم یـا امـر خـاص شود. برای درک آنچه در فلسفهامر خاص را نیز شامل می
زیـک، فلسـفه بیولـوژی، فلسـفه هایی مفصلی که درباره فلسـفه فیتوان به کتابمی،شودمطرح می

و سایر علوم و امور منتشر 1فلسفه تعلیم و تربیت، فلسفه علوم اجتماعیفلسفه علم اقتصاد، منطق،
شده است، مراجعه کرد.

رابطه مدیریت دانش با فلسفه و همچنین در مورددهد که مرور ادبیات مدیریت دانش نشان می
ای انجام نشده و در این موضوع مطالعـاتی فلسفه مدیریت دانش کارهای مستقل، منسجم و گسترده

مدلی اولیه از رابطه مـدیریت دانـش بـا فلسـفه نشـان ۱تحقیق وجود دارد. در شکل کاف و خألش
داده شده است. 

های مضاف و علوم و اموررابطه بین فلسفه مطلق، فلسفه:۱شکل 

به علم و امر مدیریت دانش در بیرون 2شود، فلسفه مضافمشاهده می۱که در شکل گونههمان
به بدنه علم و امر مدیریت دانـش راهه قرار دارد و بسیاری از مسائل بنیادی فلسفی از این از این رشت

عنـوان یـک پیشـنهاد بـرای پرکـردن ایـن ها و بهتحقیقاتی در این زمینهبا توجه به خألشود. وارد می
شکاف، تدوین فلسفه مدیریت دانش یک ضرورت است. فلسفه مدیریت دانـش کـه نـوعی فلسـفه

توان در دو محور تدوین کرد: فلسفه رشته علمی یا علم مدیریت دانش کـه یـک است را میمضاف 
انتقـادی −نگر، با روش عقلی و با رویکـردی تحلیلـیفلسفه مضاف به علم است و به صورت برون

کند؛ و فلسفه امر مدیریت دانـش کـه بـه بررسی میمدیریت دانش را به عنوان یک ُکلرشته علمی
کنـد و بـا رویکـردی هـای مـدیریت دانشـی نظـر مـیبه عرصـه اعمـال و فعالیـتصورت بیرونی

ها به اصـالح کند. این نوع بررسیانتقادی و با روشی عقلی کلیت این عرصه را تحلیل می−تحلیلی
شود. میمنجر بارتر شدن عرصه علم و عمل مدیریت دانش و پر

1. Philosophy of Physics, Philosophy of Biology, Philosophy of Logic, Philosophy of Economics,

Philosophy of Education, Philosophy of the Social Sciences

شـود رود. فلسفه مضاف، مباحثی که در فلسفه مطلق مطرح مـیکار می. اصطالح فلسفه مضاف در مقابل فلسفه مطلق به٢
کند.بینی را به یک علم یا امر خاص منتقل میجهانشناسی ومانند مبانی هستی

های مضاف به علوم و امور (مثًال فلسفه مدیریت دانش) فلسفه

فلسفه مطلق 

علوم و امور (مثًال رشته مدیریت دانش) 
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تـوان بـه آنهـا پرداخـت دانـش مـیای که در فلسـفه مضـاف رشـته مـدیریت گانهمحورهای ده
هندسـه، قلمـرو، سـاختار .۲شناسایی ماهیت رشته مدیریت دانش و چیستی آن؛ .۱ند از: اعبارت

شـناخت معنـای مفـاهیم کلیـدی رشـته علمـی .۳ترین مسائل آن؛ علم مدیریت دانش و بیان مهم
؛مـدیریت دانـشهای رشـته علمـی و رهیافتشناسی و کشف رویکردهاروش.۴مدیریت دانش؛ 

هـا؛ شناختی رشته علمی مدیریت دانش مانند چگـونگی توجیـه و اثبـات گـزارهمباحث معرفت.۵
غایـت، کـارکرد و پیامـدهای . ۷ها و مبادی علمی و غیرعلمی رشته مدیریت دانـش؛ فرضپیش.۶

ت هـای مختلـف رشـته مـدیریمطالعه و مقایسه گرایش.۸فردی و اجتماعی رشته مدیریت دانش؛ 
کشـف .۱۰هـای مـرتبط؛ نسبت و مناسبات رشته مدیریت دانش با سـایر علـوم و رشـته.۹دانش؛ 

جلـد درکـه فلسـفه اسـالمیها با الهام از مقاله های رشته مدیریت دانش. این محوربایدها و نباید
با تغییراتی بـرای فلسـفه مضـاف الف)۱۳۹۰،(خسروپناهآمده است های مضاففلسفهاول کتاب 

ریت دانش اقتباس شده است.مدی
فلسـفه اطالعـاتهمچـونپیرامون فلسفه برخـی از علـوم و امـور مـرتبط بـا مـدیریت دانـش 

(Adriaans & Benthem, 2008) ،و اطالعـات 1فلسـفه رایـانش(Floridi, 2004)، فلسـفه
و (Hooker, 2011)هـای پیچیـده ، فلسفه سیستم(Meijers, 2009)تکنولوژی و علوم مهندسی 

تـوان از آنهـا بـرای کارهای انجام شده اسـت کـه مـی،(Jones & Bos, 2007)لسفه و سازمان ف
.  کردتدوین فلسفه مدیریت دانش بر مبنای فلسفه علم در تمدن غرب استفاده 

نیز کارهای فراوانی انجام شده که برخی از موضوعات مطـرح 2(معرفت)در زمینه فلسفه دانش
باشد. موضـوعات و مبـاحثی کـه در زمینـه ریت دانش قابل استفاده میدر این فلسفه در قلمرو مدی

وجـه اشـتراک فراوانـی دارد. 3شناسی یا نظریه دانششود با مباحث معرفتفلسفه دانش مطرح می
امـا ؛داننـدهـای مضـاف مـیشناسـی را بخشـی از فلسـفهای فلسفه معرفت و معرفتچند عدههر

هـا از هم فلسفه است و با توجه به مختلف بودن نیازمنـدیشناسی خود یکی از محورهای ممعرفت
شناسـی معرفت«شناسی به فلسفه نیاز دارد. شناسی و از جهتی معرفتجهتی فلسفه محتاج معرفت

است که بدون یمقدمات فراوانیرا دارایقراردارد، زیازمسائل عقلیاریبعد از بس» اثبات«درمقام 
آنها مقدم اسـت؛ ۀ همبر» ثبوت«از نظر یول،کل خواهد بودشناخت مشمسئلهبه دست آوردنآن 

بیـاند، هرگـز شـون نییل بشر به شناخت خود و خارج ازخود تبیو مقدار نحلمعرفت ۀ یرا تا نظریز
طور مطلق برد که جهان بهیسر مه ن پندار بیکه در ایندارد. کسیو... سودیکالم،یمسائل فلسف

سـور یمیرتجربـیز غیـچ چیر است که شناخت هیّ ن وهم متحیدر اکه یا کسیست یقابل شناخت ن

1. Philosophy of Computing 2. Philosophy of Knowledge

3. Epistemology or Theory of Knowledge



۱۳۹۳بهار و تابستان / ۵ش/ ۳س/ اسالم و مدیریت۱۲

» نـداردیاو نفعـیرش اصـل شـناخت اسـت، بـرای، که مسـبوق بـه پـذیمسائل عقلۀ ست، ارائین
. )۲۱ص،۱۳۸۶،(جوادی آملی

شناسـی هسـتی«کنـد. شناسی تغذیـه مـیشناسی معرفت از هستیهستیراهشناسی از معرفت
هـای پیرامـون وجـود و ماهیـت معرفـت ای از معرفت که به پرسـشهمعرفت عبارت است از شاخ

. ابتـدا بایـد اصـل وجـود علـم اثبـات و پذیرفتـه شـود تـا در ب)۱۳۹۰،(خسـروپناه» پـردازدمی
شناسی محتـاج فلسـفه اسـت. در آمـوزش شناسی از آن گفتگو شود، لذا این حیث معرفتمعرفت

شناسی مقدم بر آموزش فلسفه است. در فلسفه عکس است. یعنی آموزش معرفتفلسفه موضوع بر
شود.شناسی معرفت نیز مطرح میشناسی، مباحث هستیمعرفت عالوه بر طرح مسائل معرفت

های مضاف و همچنین برخی از علـوم مضـاف نیـز در ارتبـاط اسـت. شناسی با فلسفهمعرفت
موضوعی از دیـدگاه یـک شناشی معرفت است که در آنمنظور از علوم مضاف علومی مانند جامعه

» شناسی معرفت دغدغه شـناخت عوامـل اجتمـاعی معرفـت را داردجامعه«شود. علم شناخته می
ـــروپناه ـــهب)۱۳۹۰،(خس ـــات جامع ـــت . ادبی ـــی معرف ـــدهشناس ـــلدر بردارن ـــای تحلی ه

و 1»کنش و سـاخت اجتمـاعی«شناختی از رابطه متقابل شناختی و گاه فقط جامعهجامعه−فلسفی
فهـم و تبیـین «شناسی معرفـت بـه های بشری است و به تعبیری دیگر توصیف جامعهرفتانواع مع

ن اجتماعی معرفتجامعه . )۶۱−۵۱ص،۱۳۹۰،زاده و کافیژدریا،(داوریاست » شناختی تعیُّ
، کـرده اسـتاز نظر آرونز که در مقالـه خـود رابطـه بـین فلسـفه و مـدیریت دانـش را بررسـی 

تـوان از آنهـا هایی هستند که مـیشناسی اجتماعی دو رشته از رشتهرفتشناسی معرفت و معجامعه
. مقصـود از )Aarons, 2004(های نظری زیرین مدیریت دانـش اسـتفاده کـرد برای شناخت الیه

های نظری زیرین مدیریت دانش همان مبانی نظری و یا مفروضاتی است که در خارج از رشـته الیه
شناسی اجتمـاعی بـه سـنت فلسـفه تحلیلـی های آرونز معرفتیدگاهدمدیریت دانش قرار دارد. در
ای غرب انتساب گردیده است. ایـن شناسی معرفت به سنت فلسفه قارهغرب منسوب شده و جامعه

شناسـی کنـد. رشـته معرفـتدیدگاه زنجیره اتصال فلسفه و مدیریت دانش را تا حدودی کامـل مـی
ردهای فلسفه علم است و افرادی مانند کیچر، النگینـو، اجتماعی در حقیقت بسیار نزدیک به رویک

شناسـی جامعـه«زیباکالم معتقـد اسـت بـین «اند. در این زمینه کار کرده2سولومن، گلدمن و ترنر
های ماهوی و بنیانی مشخص و بارزی وجود ندارد و تفاوت» شناسی اجتماعیمعرفت«و » معرفت

شناسـی کنـد، یعنـی ی بر آن است که معرفت را جامعهاما اول،هر دو هدف و رسالت واحدی دارند

1. Action and Social Construction

2. Kitcher (2001), Longino (2001), Solomon (2001), Goldman (1999) and Turner (1994, 2002).
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نحوی مرتبط با، یا تغذیه شـده از، یـا متـأثر به1نشان دهد که چگونه انواع معرفت یا دعاوی معرفتی
امـا . ای اسـت کـه در آن روئیـده و طـرح شـده اسـت... از، یا تقویم و تعیین شـده توسـط جامعـه

شناسی اسـت، بـا ایـن تفـاوت کـه در ز حوزه معرفتشناسی اجتماعی، به تعبیری عضوی امعرفت
، به نحو پیشینی و انتزاعی یا فلسفی بـه موضـوعاتی از قبیـل امکـان شناسی عموماً حالی که معرفت

پـردازد، پـذیری دعـاوی معرفتـی مـیمعرفت، چگونگی حصول معرفت، موازین معرفت، و توجیه
و −همـان دعـاوی معرفتـی−یـان معرفـتشناسی اجتماعی در پی برقرارکردن نوعی رابط ممعرفت

.)۴−۳ص،۱۳۸۴،(زیباکالم» جامعه است
تـوان یـک توجه به این نکته نیز مهم است که علم یا رشته علمی مدیریت دانش را از جهاتی می

کـه اگـر ترکیـب مـدیریت و دانـش را ترکیـب اضـافی یـا مضـاف و علم مضاف محسوب کرد. چرا
گیـرد یعنـی در رشـته الیـه مـدیریت قـرار مـیانش، دانش مضـافالیه بدانیم، در مدیریت دمضاف

مدیریت دانش، دانش موضوع علم مدیریت است و قصد بـر ایـن اسـت تـا دانـش از دیـدگاه علـِم 
مدیریت بررسی شود و در نهایت دانـش مـدیریت شـود. آنچـه در ادبیـات رشـته مـدیریت دانـش 

» مـدیریت بـر دانـش«هدف مدیریت دانـش، یعنی ،کندشود این دیدگاه را تقویت میمشاهده می
است. ترکیب وصـفی » مدیریت با دانش«توان مطرح کرد که هدف آن دیگری نیز میاست. دیدگاه

تـوان رساند. در این دیدگاه مییا صفت و موصوف مدیریت و دانش، ترکیبی است که این معنا را می
اساسفاده کرد. یعنی مدیریتی که براست» مدیریت دانشی«به جای عبارت مدیریت دانش از عبارت 

دانـش محکـوم بـه احکـام، ،شود. در دیـدگاه اولشکل گرفته و با استفاده از دانش انجام میدانش
دانش حاکم بـر مـدیریت اسـت. در برخـی از ،های مدیریتی است و در دیدگاه دومها و نظریهگزاره

ریت مطرح شده است. مدیریت موفق در این عنوان یک پارادایم در علم مدیمنابع، مدیریت دانش به
بر علم مدیریت، در برخی افزونمدیریت کردن با استفاده از دانش و بر مبنای دانش است. ،دیدگاه

آفـرین معرفـی عنوان یک منبـع بـا ارزش و ثـروتدانش بهمسئلهدیگر از علوم نظیر علم اقتصاد نیز 
بنیـان (اقتصـاد دانشـی) و جامعـه اقتصاد دانشبنیان (مدیریت دانشی)،شده است. مدیریت دانش

شناسی اقتصاد و جامعه،دانشی) اصطالحاتی است که در علومی مانند مدیریتهعبنیان (جامدانش
وتی دارند کـه بـرای درک های متفاها مقصودشود. البته افراد مختلف از این عبارتزیاد استفاده می

رسی کرد.باید مبانی نظری آنها را برانمقصود آن
توان نظران بیان شد، میکه در قسمت پیشینه تحقیق از برخی صاحبیادشدهبا توجه به مباحث 

شناسـی، خالصه کرد. ایـن مـدل رابطـه بـین هسـتی۲این مباحث را در قالب مدل مفهومی شکل 

1. Knowledge Claims
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شناسـی اجتمـاعی، شناسی، فلسفه مضـاف بـه یـک علـم، معرفـتشناسی معرفت، معرفتهستی
دهد.را نشان میو...علوم مرتبط با آن علموی معرفتشناسجامعه

شناسی معرفت و یک علم یا رشته علمیشناسی، فلسفه مضاف، جامعهشناسی، معرفترابطه بین هستی:۲شکل 

مقالـه همچـوناشاره شد که کارهای محدودی پیرامون رابطـه فلسـفه و مـدیریت دانـش پیشتر
امــا از کارهــای دیگــری کــه در رابطــه بــا مبــانی ؛انجــام شــده اســت،)Aarons, 2004(آرونــز 

هـا در قلمـرو مطالعـات مـدیریت دانـش هـا و گفتمـاننظری، ساخت تئـوری، شناسـایی پـارادایم
هـای ایـن قلمـرو اسـتفاده کـرد. توان برای شناخت مبانی نظری و تأثیر آنها بر نظریهانجام شده می

قاله بسکرویل و دولی پویسی درباره مبـانی نظـری مـدیریت دانـشند از: مابرخی از کارها عبارت
)Baskerville, 2006&Dulipovici( دربـاره سـاخت تئـوری در ، مقالـه هازلـت و همکـاران

و کار شولتز و ) McAdam, 2005&Gallagher, Hazlett(هامدیریت دانش بر مبنای پارادیم
)Schultze, 2004&Stabell(ز و اسـتیبل و شـولت) ,Schultze, 2002&Leidner(لیـدنر 

تـوان از های مدیریت دانش. این کارها از غنای بسیار زیادی برخوردار هسـتند و مـیباره گفتماندر
ی موجود در قلمـرو مـدیریت دانـش اسـتفاده کـرد. در عنوان مبنایی برای پرکردن شکاف نظرآنها به

شود.نقد و بررسی میادامه مقاله محتوای اصلی این مقاالت بیان و 
از آنجا که در برخی منابع معتبر نظیـر کتـاب واالنـس دربـاره تاریخچـه مـدیریت دانـش و میـان 

ایجاد یک دیسـیپلین بـرای درباره، و همچنین کار استانکوسکی (Wallace, 2007)ای بودن آنرشته
یـک رشـته مرجـع عنـوان را بـه1های اطالعات، حوزه سیستم(Stankosky, 2005)مدیریت دانش 

کارهـای گیرنـد، ازفـراوان بـرای رشـته مـدیریت دانـش در نظـر مـیهایبسیار نزدیک و یا با اشتراک

1. Information systems Domain

علم یا رشته علمی
(رشته مدیریت دانش)

تقدم در مقام اثبات
فسلفه مضاف به علم

شناسی هستیت دانش)( فلسفه مدیری
معرفت (دانش)

شناسی معرفت
اجتماعی

شناسی معرفتجامعه

شناسیمعرفت
(نظریه دانش)

شناسی هستی
بینی)(جهان علوم 

مرتبط 
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توان برای درک رابطه بین فلسفه و مـدیریت میزهای اطالعات نیانجام شده در زمینه فلسفه سیستم
ند از: مقاله ارها عبارتدانش و همچنین تدوین فلسفه مدیریت دانش استفاده نمود. برخی از این کا

، (Van Gigch & Pipino, 1986)های اطالعـات های سیستمباره پارادایمنو درپیون گیچ و پی
، مقـاالت (Basden, 2008)های اطالعات باره فهم سیستمباسدن دراز سویچارچوب ارائه شده 

هـای اطالعـات سیستمتئوری اجتماعی و فلسفه در موردآوری شده توسط مینگرز و ویلکوک جمع
(Mingers & Willcocks, 2004)ــفه سیســتم ــاره فلس ــل درب ــه رافائ ــین مقال ــای و همچن ه

. (Ropohl, 1999)اجتماعی −فنی
در رابطه با درک رابطه بین فلسفه و مدیریت دانش و همچنین تـدوین فلسـفه مـدیریت دانـش، 

چرا از منابع فلسـفی فـوق وچونو بیتوجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که استفاده مستقیم 
برای تدوین فلسفه مدیریت دانش خالی از اشکال نیست و باید با نگرشـی انتقـادی بـه ایـن منـابع 

گرایـی خـام دارد و صـدای سـایر در مدیریت دانش ریشـه در اثبـاتغالبکه پارادیم نگریست چرا
ــارادیم ــد و شــاید در قلمــرو مطالعــات مــدیرهــا آنپ شــود. یت دانــش شــنیده نمــیطــور کــه بای

ــدنر  ــولتز و لی ــات ش ــای تحقیق ــر مبن ــتیبل(Schultze & Leidner, 2002)ب ــولتز و اس و ش
(Schultze & Stabell, 2004) درصد تحقیقات مـدیریت دانـش ۷۰بیش از م،۲۰۰۴، تا سال

ارادایمی درصـد از ایـن تحقیقـات بـا مبـانی پـ۳۰گرایی انجام شده و تنها کمتر از با رویکرد اثبات
هـا بنـایی ایـن پـارادیمای صورت گرفته است. تفـاوت مفروضـات زیـرتفسیری، انتقادی و محاوره

ــر ــان ب ــل و مورگ ــارچوب بوری ــاس چ ــز(Burrell & Morgan, 1979)اس ــارچوب دیت و چ
(Deetz, 1996)مقالـه )۱۳۹۳،آبـاد(نعمتـی شـمسآبـاد در رساله دکتری نعمتی شـمسپیشتر ،

و همچنـین الـف)۱۳۹۳،خـانی و مانیـانموسـی،آباد(نعمتی شمسو همکاران آباد نعمتی شمس
،آبـادجـوادی آملـی و نعمتـی شـمس،اخگـر،مانیـان،خانی(موسین اخانی و همکارمقاله موسی

ده است. شح یتشر)۱۳۹۳
نکته فوق، درباره رویکردهای دینی به مدیریت دانش و درک مبـانی دینـی مـدیریت دانـش نیـز 

توان همه مطـالبی کـه در . برای تدوین فلسفه مضاف دینی پیرامون مدیریت دانش نمیصادق است
که مبانی فلسفی غرب با مبانی فلسفی اسالم و فرهنگ و تمدن چرامنابع فوق آمده است را پذیرفت

های مختلفی که مبنای گرایشهای جدی دارد و تمام منابعی که از آنها نام برده شد، بردینی مغایرت
تدوین شده است. ایـن نکتـه نیـز قابـل توجـه اسـت کـه حتـی مبـانی ،ر فلسفه غرب وجود داردد

شناسـی مسـتقر در فلسـفه علـم شناسی موجود در قلمرو مدیریت دانش کـه متـأثر از معرفتروش
شناسی علم دینـی مغـایرت دارد. ایـن بحـث مفصـل اسـت و نیـاز بـه مدرن است، با مبانی روش

ای مستقل دارد.مقاله
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دهــد کـه در زمینـه فلسـفه دینــی مـدیریت دانـش و فلسـفه مــدیریت مـرور ادبیـات نشـان می
البکیر توجهی انجـام نشـده اسـت. کـار محمـددانشی که مبتنی بـر مبـانی دینـی باشـد کـار قابـل

(Muhamadul Bakir, 2011)سـازی مـدیریت دانـش اسـالمی اسـت و از کـه درصـدد مفهوم
در رابطه با تولید علم اسالمی نشأت گرفته اسـت، از محـدود کارهـای های فاروقی و سردار اندیشه

تحقیقی با رویکرد اسالمی است که در ادبیات مدیریت دانش موجود در تمدن غرب و علـم مـدرن 
کـه برازنـده طوروجود دارد. در این کار یک مدل کارکردی از مدیریت دانش اسالمی ارائه شده و آن

سئله مغایرت مبانی فلسفی غرب یا مبانی دینی توجه نشده است.یک تحقیق بنیادی است به م
پـس از بررسـی ادبیـات مـدیریت دانـش، روابـط پژوهش حاضـرنویسندگان پیشیندر مقاله 
شناسـی و مـدیریت دانـش تشـریح و در قالـب یـک مـدل کـه مسـتقیم بـین معرفتمستقیم و غیر

آباد، دهد، ارائه گردیده اسـت (نعمتـی شـمسپذیری مدیریت دانش از نظریه دانش را نشان میتأثیر
نــو پیگیــگ و پیالــف). ایــن مــدل کــه بــر مبنــای مــدل اولیــه وان۱۳۹۳خانی و مانیــان، موســی

72)−(Van Gigch & Pipino, 1986, pp. 731.نمایش داده شده است۳یافته در شکل توسعه

شناسی) بر مدیریت دانشعرفتمدل مفهومی تأثیرات نظریه دانش (م:۳شکل 
ب)۱۳۹۳،مانیان،خانیموسی،آباد(نعمتی شمس

و خـانیموسـی،آبـاد(نعمتـی شـمسشـده اسـتمنتشـر فصلنامه علوم مدیریت ایران. این مدل پس از اندکی اصالح در ١
.ب)١٣٩٣،مانیان

تئوری دانش
(معرفت شناسی)

های مدیریت نظریه
دانش

عرصه عمل مدیریت 
دانش

های کالنپارادیم
تمدنی- اجتماعی
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۳۸ ۷
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۵ ۶

۱۳
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دانش

عرصه عمل مدیریت دانش

های علوم مرتبط با نظریه
مدیریت دانش

های علوم مرتبط با مدیریت پارادیم
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۱۴
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۹
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های مدیریت دانش و عرصه عمل مدیریت دانش و مقصود از مدیریت دانش در این مدل نظریه
یا به عبارتی علم و عمل مدیریت دانش است که برای نشان دادن تـوأم بـودن آنهـا، بـا هـم در یـک 

اند. هچین مشخص شدمستطیل خط
آمده است.۱در جدول ۳قضایای مرتبط با مدل شکل 

شناسی و مدیریت دانش مستقیم معرفتقضایای ساده مبین رابطه مستقیم و غیر:۱جدول
ب)۱۳۹۳،و مانیانخانیموسی،آباد(با اقتباس از نعمتی شمس

شواهدی از ادبیاتقضیه

یریت دانش مؤثر است.شناسی مستقیمًا بر بدنه رشته مد: معرفت۱قضیه
(Sveiby, 1994),(Nonaka &

Takeuchi, 1995), (Aarons, 2004),
(Hazlett, McAdam & Gallagher,

2005), (Hislop, 2009)

گذارد.های علوم مرتبط با مدیریت دانش اثر میشناسی مستقیمًا بر نظریه: معرفت۲قضیه
(Aarons, 2004), (Hazlett, McAdam
& Gallagher, 2005), (Baskerville &
Dulipovici, 2006), (Jennex, 2008)

گذارد.های کالن اثر میبر پارادایمبه شکل مستقیمشناسی : معرفت۳قضیه
(Van Gigch & Pipino, 1986),

(Schultze & Stabell, 2004),(Hazlett,
McAdam & Gallagher, 2005)

گذارند.های مدیریت دانش اثر میبر نظریهقیمطور مستبههای کالن : پارادایم۴قضیه
گذارند.های علوم مرتبط با مدیریت دانش اثر میهای کالن مستقیمًا بر نظریه: پارادایم۵قضیه
گذارند.دانش اثر میهای مدیریتهای مدیریت دانش مستقیمًا بر نظریه: پارادایم۶قضیه

(Hazlett, McAdam & Gallagher, 2005)

گذارند.های مدیریت دانش اثر میبر پارادایمطور مستقیمبههای کالن پارادایم:۷قضیه
گذارند.های علوم مرتبط با آن اثر میهای کالن مستقیمًا بر پارادایم: پارادایم۸قضیه
گذارند.های آن اثر میهای علوم مرتبط با مدیریت دانش مستقیمًا بر نظریه: پارادایم۹قضیه

(Earl, 2001), (Kakabadse, Andrew,
& Alexander, 2003), (Gottschalk,

2005), (Hazlett, McAdam, &
Gallagher, 2005)

گذارند.های آن اثر میهای علوم مرتبط با مدیریت دانش مستقیمًا بر نظریه: نظریه۱۰قضیه
(Stankosky, 2005), (Schwartz,
2006), (Wallace, 2007), (Iivari,

2000),(Jennex, 2008)
شناسی مؤثرند.های مدیریت دانش مستقیمًا بر معرفت: نظریه۱۱قضیه
شناسی مؤثرند.های علوم مرتبط با مدیریت دانش مستقیمًا بر معرفت: نظریه۱۲قضیه

(Van Gigch & Pipino, 1986),
(Aarons, 2004), (Wallace, 2007),

رصه عمل آن مؤثر است.های مدیریت دانش مستقیمًا بر ع: نظریه۱۳قضیه
های آن مؤثر است.: عرصه عمل مدیریت دانش مستقیمًا بر نظریه۱۴قضیه

(Hazlett, McAdam, & Gallagher,
2005), (Baskerville & Dulipovici,

2006)

تأثیرپـذیری مـدیریت دانـش از مسـئلهنظریه مقـدماتی زیـر دربـاره ۳با استفاده از مدل شکل 
است:شدهشناسی ارائهمعرفت

بهیممستقیرطور غاست بلکه بهیشناسمعرفتیرتحت تأثیماً دانش نه تنها مستقیریتمد«
هـا مسـتقر در جوامـع و تمـدنیفکـر یهایمپارادایرخود (که تحت تأثیهایمواسطه پارادا

یرعلـوم مـرتبط بـا خـود (کـه تحـت تـأثیهـایـهو نظر یکـالن تمـدنیهایمهستند)، پارادا
هــا هســتند) از مســتقر در جوامــع و تمــدنیفکــر یهــایمخودشــان و پــارادایهــایمپــارادا

کـه یطـور بهاستزیربناییومبناییصورتبهتأثیرپذیریاین. یردپذیاثر میشناسمعرفت
دانـش یریتبـر مـدیشناسـمعرفـتیگزاره مبنایکدر یحتییرتغیرممکن است دامنه تأث
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یفکه تعر یآن را متحول کند. زمانیهایهو نظر یاصلیایاز قضایگسترده باشد و برخیاربس
یگـردیشناسیبا نگرش معرفتیشناختنگرش معرفتیکدانش، ارکان دانش و اقسام آن در 

یزگردد متفـاوت و متمـایارائه مدانشینایریتباره مدکه دریشک نظراتمتفاوت باشد، بدون
یهـایـهنظر یردانش تحت تـأثیریتا عرصه عمل مدنه تنهینخواهد بود. عالوه بر ایگریاز د

وجـود دارد کـه یو اساسـیـدجدیطرح سؤاالت و مسـائلیتعرصه ظرفینآن است بلکه در ا
معرفـتیرا در پاسـخ بـه آنهـا بـرایـدیتواند موضوعات و مباحـث جدیشدن میزهپس از تئور 

.ب)۱۳۹۳یان،و مانیخانیموس،آبادشمسی(نعمت» کندیجادایشناس

هـای ارائه مدل مفهومِی تأثیرگذارِی مبانی نظری مـدیریت دانـش بـر نظریـهسازاین مدل زمینه
شود. شناسی تحقیق در این مقاله به آن پرداخته میمدیریت دانش است که پس از بیان روش

شناسی تحقیقروش
ی اسـت و روش آن انتقـاد−رویکرد این تحقیق در مقام گردآوری توصیفی و در مقام داوری تحلیلی

آن اسـت کـهای و در مقام دوم عقلی و استداللی است. منظور از روش عقلی در مقام اول کتابخانه
شود. رویکرد و روش این تحقیق متأثر از ماهیـت موضـوع و هـدف از استدالل و برهان استفاده می

یـق، نظـری شناسی نویسندگان مقاله اسـت. ماهیـت موضـوع تحقتحقیق و همچنین مبانی معرفت
گرانی هستند که از بیروِن بدنه مدیریت دانش، کلیت این رشـته را مشاهدهبساناست و پژوهشگران 

های ایـن قلمـرو ند و در پی کشف، تحلیل و نقد روابط پنهان بین مبانی نظری و نظریهکنمیبررسی
از بدنـه علـم هستند. توجه به این نکته حائز اهمیت است که مبانی نظـری مـدیریت دانـش بیـرون 

های مدیریت دانش در درون اند و نظریهمدیریت دانش هستند و رشته مدیریت دانش را احاطه کرده
سازی برای بازخوانی، اصـالح و ایجـاد بهبـود در بدنه این رشته قرار دارند. هدف نهایی مقاله زمینه

رشته مدیریت دانش با مبانی رقیب است. 
هـای تـر از روشقلی برای موضوعات نظری و کلی مناسـبانتقادی و روش ع−رویکرد تحلیلی

انتقادی و روش عقلی برای تحقیقاتی کـه هـدف آنهـا −بر این رویکرد تحلیلیافزونتجربی است. 
تـر از سـایر بازخوانی، اصالح و ایجاد بهبود و یا ایجاد تغییر بنیادی در یـک حـوزه اسـت، مناسـب

لف).ا۱۳۹۰،(خسروپناهها استروشرویکردها و 
ای است که قابل طرح در فلسفه مضـاف مـدیریت گانهموضوع این تحقیق یکی از محورهای ده

حدسـی اسـت، گرچـه همچـون −های مضاف به علـوم و امـور عقلـیروش فلسفه«دانش است و 
های مضاف نیز در مقام گردآوری گـاه از شـیوه تجربـی سـود بـرده های دیگر فلسفه، در فلسفهگونه
چند محقق فلسفه مضاف بـرای است؛ هرانتقادی−های مضاف نیز تحلیلید فلسفهشود. رویکرمی
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ق، در هاله و حاشیه و نه در حاق و هسته مباحـث، بـه توصـیف و توصـیه نیـز بهینه سازی علم متعلَّ
.)۱۳۸۵، (رشاد» پردازدمی

این تحقیق در مراحل زیر انجام شده است:مذکور،هایبراساس رویکردها و روش
مـرتبط بـا یارائـه شـده قبلـیهـاحـلراهیفکشف و توص. ۲؛مسئلهیانو بیفرک، توصد. ۱
.یقبلیهاحلراهیاصالح، بهبود و بازساز. ۴؛یقبلیهاحلو نقد راهیلتحل. ۳؛مسئله

ای انجام شده و در ادامه مقالـه توصیفی و روش کتابخانه−مراحل اول و دوم با رویکرد اکتشافی
شود. انتقادی و روش عقلی انجام می−ارم با رویکرد تحلیلیمرحله سوم و چه

پژوهشگران نویسـنده آثار پیشیناست با توجه به اینکه در ادبیات تحقیق از برخی یادآوریالزم به 
مقاله استفاده شده و تحلیل و نقد مدِل قبلی ارائه شده توسط خود آنها، زمینه ارائه مدل جدید را ایجـاد 

انعکاسـی و خودانتقـادی اسـتقاده شـده اسـت. در رویکـرد کرد خودانعکاسی و خـودکند، از رویمی
شود و انجام شده در آینه وجود خود پژوهشگرو دیگران استفاده میپیشتری، از بازتاب آنچه تقادخودان

حل آن پیـدا اساس افرایش دانش و بینشی که خود نسبت به مسئله و راهتواند با گذر زمان برمحقق می
طور بـهای مـوارد اند، کارهای قبلی خود را اصـالح و در پـارههایی که دیگران به او دادهخوردده و بازکر

تغییر دهد. این رویکرد در تحقیقات نظری بسیار بیش از سایر تحقیقات است. کامل
شناسـی ایـن تحقیـق اهمیـت دارد کـه روش تحقیـق ایـن مقالـه بـا توجه به این نکتـه در روش

گرایانــه، هــای اثبـاترســوم در مـدیریت دانــش کمـی متفــاوت اسـت. غلبــه پـارادایمهـای مروش
های گوناگون آزمون تجربی است در قلمـرو مـدیریت ی بر روشنگرایانه که مبتکارکردگرایانه و عمل

ــه در  ــی داوران مقــاالتی ک ــن رشــته و حت ــیاری از پژوهشــگران ای دانــش رواج بیشــتری دارد و بس
شناسـند را به رسـمیت نمـیهاشود نه تنها سایر روشمدیریت دانش ارائه میها و مجالت کنفرانس

ها آشنایی نیز ندارند. این روشگاهی با ، بلکه

های موجودتحلیل و نقد مدل
کـه پیشـینهای یافته، ابتدا یکی از مدلمنظور ارائه یک مدل مفهومی بهبوددر این بخش از مقاله به

تر و از نظـر تـاریخ انتشـار از سـایرین جدیـدتر اسـت و بـر مبنـای غنیهای مفهومی از نظر مؤلفه
شود و بـا توجـه بـه هـدف تحقیـق حاضـر ایـن مـدل انتخاب می،یافته استهای قبلی توسعهمدل

شـود تـا های مفهومی جدیدی به آن افزوده مـیشود. سپس مؤلفهتحلیل، نقد و بررسی میانتخابی
شود، هدف اولیه از این تحقیق ف آن را محقق سازد. یادآوری میتحقیق حاضر را تبیین و هدمسئله

اثرگذاری مبانی نظری و مفروضات اولیه درباره جهان هستی و شیوهمفهومی است که ارائه یک مدل
این اسـت مسئلههای مدیریت دانش نشان دهد. های کلیدی آن را بر نظریهبرخی از عناصر و مؤلفه
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گیرنـد. هـدف نهـایی نیـز های قرار مـیتحت تأثیر چه عناصر و مؤلفههای مدیریت دانشکه نظریه
سازی برای بازسازی و بازخوانی این رشته براساس مبانی دینی است. زمینه

یـنایسـندگانموضوع و اسـتنباط نویاتکه براساس ادب۳و ۲یهاارائه شده در شکلیهامدل
یـنابتـدا ایدبایقتحقینحل مسئله ایدارند. براصییقابل نقد بوده و نقایمقاله ارائه شده از جهات

.  کردرا شناخت و سپس آنها را برطرف صینقا
که هدف آن بررسی چگونگی تأثیرپذیری رشته مدیریت دانش از ۲برخی از نقایص مدل شکل 

ند از:اشناسی یا نظریه دانش است عبارتمعرفت
طور مسـتقیم در ارتباط هستند و بهاسیشنهای مهم مفهومی که با معرفتؤلفهبرخی از م

هـای مـرتبط و مـؤثر بـر شناسـی و رشـتههسـتی:گذارند ماننـدشناسی اثر میبر معرفت
ارز بـا شناسـی کـه هـمشناسی در این مـدل دیـده نشـده اسـت. موضـوع هسـتیمعرفت

شناسی اسـت و تـا هسـتی دانـش اثبـات بینی است در مقام ثبوت مقدم بر معرفتجهان
؛حث از دانش ممکن نیستنشود ب

ای مانند فلسفه مضاف مـدیریت دانـش کـه بـر مـدیریت دانـش اثـر مفهومی پیچیدهسازه
پذیرد در این مدل وجود ندارند. فلسـفه مضـاف شناسی اثر میخود از معرفتگذارند ومی

مفـاهیم در بردارنـدهیـک از ایـن محورهـا خـود محور موضـوعی دارد کـه هردهکمدست
گذارند. این مفاهیم با متغیرهای فراوانی که دارند بر مدیریت دانش اثر می.استای گسترده

مسئله و هدف این تحقیق با تحقیق قبلی تا حدود زیادی متفـاوت اسـت. که اشاره شد،گونه همان
شناسی بود که یکی از محورهای فلسفی است و تنها یک دسـته از مبـانی تمرکز مسئله قبلی بر معرفت

د. مسئله این تحقیق تعیین مسیری اسـت کـه از مبـانی چرخیریت دانش حول این محور مینظری مد
رسیم و مبانی نظری به هیچ قید و بندی محـدود های مدیریت دانش مینظری مدیریت دانش به نظریه

که براساس مرور ادبیـات قلمـرو مـدیریت دانـش و نظـرات ۳نیست. هرچند مدل ارائه شده در شکل 
های الزم بـرای مسـئله ایـن تحقیـق را وارد نظران این قلمرو ارائه شد، برخی از مؤلفهحببرخی از صا

اما انسجام و ظرفیت الزم برای تبیین مسئله این تحقیق را ندارد. برای افزایش ظرفیـت ایـن ؛کرده است
هـای و الیـهتمرکز خـود را بـر انـواع و اقسـام،های آن باید در ارائه مدلبخشی به مؤلفهمدل و انسجام

ابتـدا بایـد چـارچوب ،دیگـربیـانشـوند. بـه ییشناسایمبانی بگذاریم تا براساس آن همه انواع مبان
اساس انـواع این آن علم داشته باشیم و بریمستحکمی برای شناخت مبانی یک علم و رابطه آن با مبان

مربوط بـه خـود در ایـن چـارچوب های و اقسام مبانی مدیریت دانش را شناسایی کنیم و آنها را در الیه
قرار دهیم و رابطه آنها را با بدنه علم برقرار سازیم. در این چارچوب توجه به مبانی و عوامل غیرمعرفتی 

های یک علم در بدنه یک علم مشخص شود.بر آن باید جایگاه نظریهافزوننیز اهمیت دارد. 
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مهمـی در امـر دانـش و ۀناسی کـه مؤلفـشبر این، غفلت از ماهیت انسان و مبانی انسانهعالو
اری مبـانی ذ. پـرداختن بـه نحـوه تأثیرگـنادیده گرفته شده استها مدیریت دانش است در این مدل

تنها ذکر این . در اینجاشودهای مدیریت دانش به تحقیقی مستقل واگذار میشناسی بر نظریهانسان
شناسـی و گـذارد و رابطـه بـین انسـانیشناسـی اثـر مـشناسی بـر انسـانکه هستیالزم استنکته 

تـوان در ذیـل مباحـث شناسی او را مـیشناسی انسان و معرفتشناسی متقابل است. هستیمعرفت
امـا بـه علـت اهمیـت و تـأثیر بسـیار زیـاد مؤلفـه ؛شناسی نیز دنبـال کـردشناسی و معرفتهستی
شناسـی بـه ذکـر اسـت در معرفـت. الزم ضرورت داردهااز سایر مؤلفهسازی آنشناسی جداانسان

عـاِلم یـا انسـان داننـده در کنـار علـم و معلــوم و بیـتو مکتـب اهـلقـرآن حکـیمبرگرفتـه از 
دهـد. از نظـر برخـی گانه دانـش را تشـکیل مـی(خدای متعال) یکی از ارکان چهارهمچنین معلم
شناسـی قرآنـی معرفـتهای منحصر به فرد حکمت متعالیه توجه به معلم از ویژگی،حکیمان متأله

. )۱۳۸۶،(جوادی آملیاست

تحقیقمسئلهارائه یک چارچوب انتزاعی برای حل 
مبانی یک علم و نظرات دربارۀ)۱۳۸۷،(رشادرشاداز سویبندی ارائه شده با ترکیب خالقانه طبقه

هـم بـه توان به چارچوبی دسـت یافـت کـهنظریه و فرهنگ میمورد در)۱۳۹۲،(پارسانیاپارسانیا
های اصلی مستقر در به اجزا و مؤلفهنیزمعرفتی و مبانی نظری یا معرفتی و هم به مبانی و عوامل غیر

های آن توجه شده باشد. خصوص نظریهبدنه یک علم و به
درباره مبادی یک علـم یـا رشـته علمـی، )۱۳۸۷،(رشادبندی ارائه شده توسطبا الهام از طبقه

براساس درجه انتزاع آنها یا فاصله آنها نسبت به بدنـه ک علم یا رشته علمی رانظری یمبانیتوان می
:بندی کردطبقهآن علم یا رشته علمی به سه الیه

یرشـته علمـیـاعلـم یـکدور از یمبـانها): فرضشیپها (فراانگارهشیپفراایدور یمبان
یهـارشـتهیـهکلیبـه عبـارتیاو هستند یعلمیهارشتهیههستند که فراتر از کلییهاگزاره
شوند بلکه بـه یعلم خاص مربوط نمیکدهند. آنها به یرا تحت پوشش خود قرار میعلم

؛همه علوم هستندیهافرضیشفراتر از پبیان دیگرشوند. به یهمه علوم مربوط م
یـزنیرشـته علمـیـاعلـمیـکیـانیمیمبـانها): فرضشیها (پانگارهشیپاییانیمیمبان

. یرنـدگیدور قـرار مـیو مبـانیـکنزدیمبـانینهسـتند کـه در حـد وسـط بـییهـاگزاره
یـکبـه یدهچسبیاو یمفروضات درونینتوان آنها را حلقه اتصال بیکه مییهافرضیشپ

؛همه علوم دانستینعلم و مفروضات مشترک ب
هـا و گـزارهی،رشـته علمـیـاعلـم یـکبـه یـکنزدیمبـانها): ها (فرضانگارهایکینزدیمبان
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یـاعلـم و یـکدرون مسـائل یشـناختروشیـایشـناختمعرفتیلهستند که به دالییهافرض
.یرندگیمورد بحث قرار میهایهبه بدنه آن علم قرار دارند و در آن علم و در علوم و نظریدهچسب

نظریه را به این صورت تبیـینلم وتوان رابطه بین مبانی یک عمی)۱۳۹۲،(پارسانیابا توجه به نظرات 
گذارنـد. ها اثـر مـیطور توأمان بر نظریهکه مبانی نظری و سایر مبانی غیرمعرفتی و عوامل محیطی بهکرد 

ها کاربردهـایی دارنـد و هر نظریه نیز حداقل یک مسئله اصلی دارد که به دنبال حل آن مسئله است. نظریه
های نظری جدیدی را فعال کننـد. سائل جدیدی را مطرح و حوزهتوانند با حل مسئله مربوط به خود، ممی

اند. مبانی نظری، سایر مبانی و عوامل، و علوم در بافت یک تمدن یا فرهنگ تنیده شده
بندی رشاد دربـاره مبـادی علـم و نظـرات پارسـانیا که از ترکیب طبقه۴چارچوب ارائه شده در شکل 

ه برای حل مسئله این تحقیق و درک رابطه بین مبانی نظری و نظریـهپیرامون رابطه علم و فرهنگ ایجاد شد
های واسطه آن مؤلفهتوان بهدر هر رشته علمی از جمله رشته مدیریت دانش تا حدودی مناسب است و می

دست آورد.هسیر آن را بگذارند را درک کرد و خطاصلی که بر یک نظریه مدیریت دانش تأثیر می
برخی از روابط جزئی رسم نشـده اسـت و تنهـا روابـط رهیز از شلوغی شکلبرای پ۴در شکل 

های اصلی یعنی مبانی معرفتـی و مبـانی غیرمعرفتـی و بدنـه یـک علـم و برخـی از کلی بین مؤلفه
ظـری نهای درونی این سه مؤلفه اصلی اکتفا شده است. مقصود از مبانی معرفتی همان مبـانی سازه

تی عوامل فردی و اجتماعی است. مبانی معرفتی از جنس دانش و مجـرد ی غیرمعرفنو منظور از مبا
معرفتی وابسته بـه زمـان و مکـان هسـتند و اما مبانی غیر؛هستند و به زمان و مکان وابستگی ندارند

اسـتگذارنـد. ممکـناثر می،شوندها برای حل آنها ایجاد میطور مستقیم بر مسائلی که نظریهبه
نباشـد. مسـئلهمحسوب شود و در زمان و مکـانی دیگـر مسئلهو مکانی خاص یک پدیده در زمان 

گذارند. بودن یا نبودن یک پدیده اثر میمسئلهمبانی معرفتی نیز بر 

)۱۳۸۷،رشاد؛۱۳۹۲یا،(پارسانعلم با اقتباس از نظرات یکیهایهو نظریمبانینرابطه بییشناسای: چارچوب انتزاع۴شکل 

تمدن و فرهنگ

مبانی غیرمعرفتی و عوامل محیطی مبانی نظری یک علم یا یک رشته علمی

مبانی نظری دور

مبانی نظری میانی

مبانی نظری نزدیک

بدنه یک علم یا رشته علمی

مسائل هانظریه کاربردها

عوامل فردی

عوامل اجتماعی، فرهنگی، 
سیاسی، تکنولوژیکی و ...
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تحقیقمسئلهه مدلی جامع در چارچوب انتزاعی ارائه شده برای حل ارائ
یهـامندرج در شـکلیهاو عناصر و روابط مدلیمفهومیهابا ادغام مؤلفهیق،حل مسئله تحقیبرا
کـه در هاییکاسـتیبراسـاس یگـردیهااز مؤلفهیو افزودن برخ۴شکل یدر چارچوب انتزاع۳و ۲

شـده یبندو چارچوبیافتهبهبودیتوان به مدلیشد، میانبیهاولیهامدلنیقبل درباره ایهاقسمت
علـم را بـا در یکو بدنه ینظریگانه مبانسهیهایهاز الیهمختلف هر الیاجزاینکه ارتباط بیدیجد

شده است. یمترس۵مدل در شکل ینایاتکرد. جزئیمترسیعوامل اجتماعیرنظر گرفتن سا
بندی شده فراتر از یـک مـدل سـاده اسـت کـه در آن فقـط یافته و چارچوبدِل بهبودالبته این م

هـا و بـر مؤلفـهافزون۵ها و روابط بین آنها نشان داده شده است. در شکل برخی از مفاهیم و مؤلفه
های ارتبـاطی بـین آنهـا نیـز ارائـه شـده بندی مفید برای شناخت الیهروابط بین آنها، یک نوع طبقه

شود ترکیبی از مدل و چـارچوب تکمیل می۵ارائه شده و در ادامه در شکل ۴آنچه در شکل است.
شـده گذاشـته شـده اسـت. ایـن مـدل بنـدی، مـدل چـارچوب۵است. به همین علت نـام شـکل 

معرفتی ند از: مبانی نظری؛ مبانی غیراشده، سه مؤلفه مفهومی اصلی دارد که عبارتبندیچارچوب
اجتماعی مؤثر بر یک علم یا رشته علمی؛ بدنه یک علـم یـا رشـته علمـی. مبـانی و عوامل فردی و

بندی شده است: مبانی نظری دور و مشترک در همـه علـوم؛ مبـانی نظـری نظری در سه سطح طبقه
مدیریت دانش؛ مبانی غیرمعرفتی و عوامل محیطی مؤثر بر علم یا یـک :میانی یک علم معین مانند

هدو یا سه الیـدر بردارندههای مفهومی یک از این مؤلفهه مدیریت دانش؛ هرعلمی مانند رشترشته 
مبانی نظری دور و مشترک در همه علـوم حـاوی برای مثالهای دیگر است. شده از مؤلفهبندیطبقه

شناسـی؛ مبـانی شناسـی دانـش، مبـانی معرفـتشناسـی؛ هسـتیهایی ماننـد مبـانی هسـتیمؤلفه
شناسی است. شناسی و مبانی ارزششناسی؛ مبانی روشانسان

ایـن مسـئلهمنظور ایجاد یـک نگـرش کلـی از به۵شده در شکل بندیمدل مفهومی چارچوب
ها نشـان تأثیرگذاری مبانی نظری را بر نظریهشیوهحل آن ترسیم شده و مسیرهای اصلی تحقیق و راه

کید این مدل بر مبانی نظری اسـتمی ظـری نیـز غفلـت نشـده اسـت. امـا از مبـانی غیرن؛دهد. تأ
هـای محیطـی یـا عوامـل فـردی و اجتمـاعی بـه پرداختن به مبانی غیرنظری یا غیرمعرفتی و مؤلفـه

شود. تحقیقی مستقل واگذار می
هـای مفهـومی هـا و سـازهسازی، برخی از روابط بین مؤلفـهبرای رعایت اصل سادگی در مدل

از آوردن متغیرهـای مفهـومی مربـوط بـه نگری،ئیموجود نشان داده نشده است. برای پرهیز از جز
ها و یا عرصه عمل هایی مانند مسائل، نظریهها نیز پرهیز شده است. پرداختن به جزئیات مؤلفهسازه

امـا شـود؛کشد و بهتر است در مقاالتی مستقل تشریح میا و کاربردهای مدیریت دانش نیز به دراز
شود. ها اکتفا میگذاری مبانی نظری بر نظریهه تأثیرشیواز یبرای درک بهتر مدل به ذکر مثال
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دانشیریتمدیهایهدانش بر نظریریتمدینظریمبانیرشده تأثیبندچارچوبیمدل مفهوم:۵شکل 

شده بندیذکر یک نمونه تحلیل نظریه برای فهم کارکرد مدل چهارچوب
است. از )Tordoir, 1995(مدیریت دانش، نظریه اقتصاد دانشهای مطرح در بدنهیکی از نظریه
گـری کـه بـرای درک توان برای درک رئوس کلی تحلیل این نظریه دست یافت. تحلیـلاین مدل می

توانـد از برد و مـیاین مدل به واقعیات زیر پی میراهکند از عمیق این نظریه از این مدل استفاده می
ه استفاده کند.آنها برای درک بهتر نظری

یک مسئله اصلی دارد که برای حـل آن، ایـن نظریـه ایجـاد شـده اسـت. ایـن کمدستاین نظریه 
یابد کـه میگر در پی مسئله اصلی این نظریه باشد. او پس از تحقیق درشود تا تحلیلواقعیت باعث می

ئلی ماننـد تبیـین چرخه حیات محصول دانش است. این مسئله خود ریشـه در مسـا،مسئله این نظریه

تمدن و فرهنگ
مبانی غیرمعرفتی و عوامل محیطی 
مؤثر بر علم یا یک رشته علمی مانند 

رشته مدیریت دانش 

عوامل فردی:
پرداز، شخصیت نظریه

...

عوامل اجتماعی، فرهنگی، 
سیاسی، تکنولوژیکی، ...

مبانی نظری دور مشترک در علوم

دیریت دانشمبانی نظری میانی م
بدنه یک علم یا رشته علمی 
(بدنه رشته مدیریت دانش)

های مستقر در رشتهنظریه
مدیریت دانش

مبانی نظری یک علم یا یک رشته علمی

شناسیمعرفت
(نظریه دانش)

مبانی 
شناسیهستی

تقدم در مقام اثبات

شناسی هستی
معرفت (دانش)

شناسیانسان شناسیمبانی روش
ادیبنی

شناسیمبانی ارزش

معرفت
شناسی معرفتجامعهشناسی اجتماعی

پارادیم
های کالن اجتماعی

مبانی نظری نزدیک مدیریت دانش

فسلفه مضاف به علم (فلسفه مدیریت دانش)

شناسی جامعه

علوم اجتماعی

علم اقتصاد

علوم تربیتی

سایر علوم میانی

نظریه
های کالن اجتماعی

سایر
نظریه

های علوم میانی

های پیچیدهسیستم

های رایانشیتکنولوژی

حوزه هوش مصنوعی

های اطالعاتسیستمحوزهعلم مدیریت

سایر علوم
ک و مرجع و مادر 

نزدی
ش

مدیریت دان

مسائل موجود در رشته
مدیریت دانش

های عرصه عمل به نظریه
مدیریت دانش

های درونی پارادیم
های یمعلم (پاردا
دانش)مدیریت
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ای (فنـی و تخصصـی) دانـش حرفـهویـژهبهنسبت دانش و ثروت و همچنین نسبت دانش و مالکیت
مسائل اصلی این نظریه مسئله مالکیت دانش و تولید ثروت از دانش است.سخن دیگردارد. به 

ی دور. اسـت: مبـانی نزدیـک؛ مبـانی میـانی؛ مبـانتأثیرپـذیرسه دسته مبانی نظـریازاین نظریه 
هـای یابد که برای یافتن مبانی نظری نزدیک باید در پـی پـارادیماین مدل در میگر با استفاده ازتحلیل

های اصلی مرتبط با مسئله اصلی نظریه باشد. برای یافتن مبانی میانی باید در جستجوی درونی و حوزه
ته وجود دارد و یا ایـن رشـته را تحـت های کالنی که در این رشهای مرتبط با این مسئله و پارادایمرشته

دهد، باشد. برای یافتن مبانی دور نیز باید به دنبال مبانی فلسفی مرتبط با نظریه باشد. تأثیر قرار می
هـای درونـی مـدیریت دانـش و گر نظریه اقتصاد دانـش پـس از تحقیـق دربـاره پـارادیمتحلیل

رسد کـه ایـن نظریـه تحـت تـأثیر پـارادایم مینظریه به این مطلبمسئلههای اصلی مرتبط با حوزه
های فکری و ذیل عناوینی مانند سرمایهو موضوع آن معموالً مسئلهاقتصادی مدیریت دانش است و 

یابد که این نظریه تا حدود زیادی تحت تأثیر شود. او همچنین در میحق مالکیت فکری مطرح می
های آن است.و نظریهای از علم اقتصاد به نام اقتصاد اطالعاتشاخه

کسب سرمایه و ثروت از دانش، از ترکیب چند گزاره معرفتی به وجود آمده است. برخـی مسئله
ند از:اها عبارتاز این گزاره

1؛انسان استیبرنامه زندگیبرایادینمطلوب بنیکاطالعات . ۱

؛استاقتصادیمهم)ی(کاالهامنابعیردر کنار سایاسرمایه) ی(کاالمنبعیکاطالعات . ۲
؛شودمیحاصلاطالعاتیعنیاقتصادیمهم) ی(کاالمنبِع یناثربخش ایریتدانش از مد. ۳
؛مجرِد قدرتمنِد قابِل تملک استیءِ و شیفکریهسرمایک(دانش) اطالعات. ۴
؛استیاسیو سیدر رقابت اقتصادیتموفقیجهدانش منبع کسب ثروت و قدرت و در نت. ۵
؛برخوردار استیاالعادهفوقیتبه ثروت از اهمیوراعلم و فنیلتبدروند . ۶
؛خود استیبه دنبال نفع شخصیعیطور طبانسان به. ۷
رفاه و استفاده از آن است.یبه وضع مادیدنانسان رسیهدف کنش اقتصاد. ۸

اسـت، در که برخی آنها از برخـی دیگـر نیـز قابـل اسـتنتاجیادشدهپذیرش شش گزاره ابتدایی 
قدر طبیعی است که جزئی از اصول اعتقادی این رشـته های اقتصادی رشته مدیریت دانش آننظریه

گیرند. گـزاره جدی مورد نقد و بررسی قرار نمیایگونهگاه در این رشته بهشوند و هیچمحسوب می
آدام هـایرین اعتقادتدو گزاره در محوریها متفاوت است. ریشه اینگزارهدیگرتا حدودی با ۸و ۷

داری لیبـرال گـذار نظـام سـرمایهکه پدر علم اقتصـاد و بنیـان−ثروت مللنویسنده کتاب −اسمیت 

قدرت، فرصت، درآمد و ثروت و ،یمانند حق، آزادیو اجتماعیعیطبنیادینبیهامطلوبریساکناردراطالعاتیعن. ی١
انسان عاقل دارد.یبرنامه زندگدریاحترام به خود نقش مهم
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شـود کـه بـرای رشـته های فوق نتایجی حاصل میباشد. از ترکیب منطقی گزارهشود، میشمرده می
. )۱۳۹۳،آباد(نعمتی شمسمدیریت دانش قابل تأمل است

هایی هستند کـه بـه صـورت فرضدو گزاره اخیر در واقع اعتقادات و پیشویژهبهیادشدههای گزاره
الزرقـا ، محمد انـس)۱۱۵ص،۱۳۸۸،(میرمعزیاند. به نقل از میرمعزی های توصیفی بیان شدهگزاره

بـه فـرض اساسـی اسـت کـه انسـان بر این پـیشمبتنی های علم اقتصاد بسیاری از جنبه،معتقد است
دخواه (نه دگرخواه و ایثارگر) است و انگیزه او در رفتارهایش نفع شخصی است. او خو1صورت فطری

فـرض مفـاهیمی ماننـد تـابع منفعـت ها) از ایـن پـیش(نئوکالسیکمعتقد است، اقتصاد دانان غربی
اند که رفتـار اقتصـادی انسـان را کننده را الهام گرفتهکننده و هدف سود شخصی تولیدشخصی مصرف

های تعادل عمـومی در کننده و نظریه تولید و ویژگیرفتار مصرفبخش بزرگی از نظریهکند.تفسیر می
گرایی علم اقتصاد) اعتقاد (پارادیم اثباتاقتصاد رقابتی مبتنی بر این پیش فرض است. در اقتصاد اثباتی

2انجامد.طور غیرمستقیم میبر این است که تالش هر فرد برای رفاه شخصی به رفاه اجتماعی به

توان برخی از مبادی معرفتی مهم مستتر در آنها را نیز درک کرد. مییادشدههای با دقت در گزاره
شود که انسان موجودی منطقی اسـت و برداشت میگونه های فوق اینشناختی از گزارهاز بعد انسان

رفـاه مـادی و کند. او نفـع شخصـی خـود را در ایجـاد ریزی میدر جهت نفع شخصی خود برنامه
طـور داند. اطالعات و هـر چیـز دیگـری کـه بـهاستفاده خود از آن (بدون توجه به رفاه دیگران) می

عنوان یـک مستقیم در جهت تأمین رفاه مادی او قرار گیرد، برای او مطلوبیت دارد و بهمستقیم یا غیر
همان اطالعات است کـه یـک شناسی، دانشکند. در این نگاه، از بعد هستیابزار از آن استفاده می

شود، و یک ابژه یا شیء برای تأمین منـافع مـادی و رفـاه اقتصـادی انسـان شیء مجرد محسوب می
فکـری اسـت کـه بـا ۀشود. دانش نوعی سرمایمصرف میتولید، توزیع واست و مانند سایر کاالها

قـدرت اقتصـادی و عنوان یک منبـع مهـم بـرای کسـبتوجه به ارزش مادی و قابلیت تملک آن، به
هـای فـوق، رهیافـت شـود. در یـک کـالم، در گـزارهقدرت سیاسی و بازتولید این ارزش توجه مـی

گـرا و آمپرسیسـم، مبـادی شناسـی آن حـسمعرفـتمبـادیبـه بیـان دیگـر،غلبه داردگراییاثبات
رفته و ابـزار گرا است و انسان چیزی بیش از حیوانی عاقل و پیششناسی آن ماتریالیسم و مادیهستی

. )۱۳۹۳،آباد(نعمتی شمس3ساز نیست
گیـری برخـی از موضـوعات، اگر این تلقی از انسان، معرفت و هستی را بپذیریم، علـت شـکل

راهگرایــی از شــود. ســرایت مــادیهــای اقتصــادی مــدیریت دانــش روشــن مــیمســائل و نظریــه

آن یکه خداوند در قرآن آن را به خود نسـبت داده و بـرایاست نه فطرت پاک الهیطبع انساننجایاز فطرت در امنظور. ١
.استمعروف»ئینامر دست «اعتقاد به اصل نیا. ٢.استکردهادیالله با عبارت فطرت

، هبـوطویهسـت،ای(پارسـانایپارسـاندیدکتر حمهبوطویهستبه کتاب افتیرهنیادربارهشتریکسب اطالعات بیبرا. ٣
.دی) مراجعه کن٣6ص
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مسـتقیم بـر طور مسـتقیم یـا غیـرانش بهداری در همه عناصر مرتبط با دمبانی نظری اقتصاد سرمایه
یعنی کسب ثروت و سرمایه از دانش تأثیر گذاشته اسـت. علـم مسئلهگیری ابعاد مختلف این شکل

اقتصاد (به تعریف مشهور) بررسی رفتار انسانی در زمینه تولید، توزیع و مصرف کاالها و خـدمات 
کند. دانش نیز کاالیی بیش نیست. در میطور طبیعی نفع شخصی خود را دنبال است. انسانی که به

گیرد و با همان مبانی بـه نتیجه، در این دیدگاه، رشته مدیریت دانش مبانی خود را از علم اقتصاد می
بررسی رفتار انسانی در زمینه تولید، توزیع و مصرف دانش که شـکل خاصـی از اطالعـات اسـت، 

وجود اقتصادی است، تـدابیر و رفتارهـای دانشـی او پردازد. از آنجا که در این نگاه، انسان یک ممی
(براساس نفـع شخصـی) های اقتصادینیز همانند سایر کارهایش ماهیتی اقتصادی دارد و با نظریه

هـا، جـنس مسـائل مـدیریت دانـش و فـرضبـر پـیشافـزونقابل تحلیل است. گویا در این نگاه، 
یم تعریفـی از مـدیریت دانـش براسـاس ل آن اقتصادی است. اگر بخواهئهای حل مساگیریجهت

توان گفت: مدیریت دانش در این نگاه یعنـی کنتـرل چرخـه ارائه دهیم، میمسئلهتحلیل این نمونه 
تولید، توزیع و مصرف اطالعات و بررسی رفتارهای انسانی در تولید ثـروت و سـرمایه از دانـش در 

(همان). جهت تأمین منافع شخصی او
ی این نظریه از مبانی نظری که برخی از آنها تحلیل شـد، ایـن نظریـه تحـت بر تأثیرپذیرافزون

داری سیاسی سرمایه−تأثیر عوامل فردی و اجتماعی فراوانی است که ریشه در سیطره نظام اجتماعی
لیبرال دارد. 

مرتبط با آن درست باشد، همه چیز در مدیریت دانش بـه نگـرش و نظریهمسئلهاگر تحلیل این 
گـردد. ایـن موضـوع مهـم، بـا ه خود، و یا به تعبیر آدام اسمیت به تشخیص نفع خود باز میانسان ب

های دیگری از جمله رهیافت دینی نیز قابل نقد و بررسی است و پـس از نقـد و بررسـی آن رهیافت
های جدیدی در حوزه نظریات مدیریت دانش باز شود.ممکن است افق

بـا طبیعـت و فطـرت در ارتباطهای فرضد، پیششمشاهده که در تحلیل نمونه فوق گونههمان
هـای مـرتبط بـا فرضهای مرتبط با جهان و هستی، و پیشفرضها و نیازهای او، پیشانسان، انگیزه
هـای های اقتصادی و از آن طریـق بـر نظریـههای کسب معرفت آثار عمیقی بر نظریهشناخت و راه

های مدیریت دانش بر جای گذاشته است. هاقتصاد اطالعات و بدین وسیله بر نظری
شده ارائه شـده در بندیبرای نشان دادن یکی از کارکردهای مدل چارچوبیادشدهتحلیل نمونه 

هـای حقـوقی و اخالقـی، هـای مـدیریت دانـش ماننـد نظریـهاین مقاله بود. بررسی سـایر نظریـه
های مرتبط با مدیریت استراتژیک، ههای ساختاری، نظریات رفتاری، نظریات سازمانی، نظرینظریه
گیـری های فرهنگی، نظریات کیفی و نظریات زیرساختی و نظریات مرتبط با سنجش و اندازهنظریه

توان آنها را در مقاالت بعدی دنبال کرد.دانش همانند نمونه فوق قابل بررسی است که می
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هابندی، نتیجه گیری و پیشنهادجمع
های آن تبیین چگونگی تأثیرگذاری مبانی نظری مدیریت دانش بر نظریههمسئلنتیجه این تحقیق که 

. این مدل نه تنهـا تـا شدشده ارائه بندیمدیریت دانش است، در قالب یک مدل مفهومی چارچوب
های مدیریت دانش را از مبانی نظـری و معرفتـی آن تبیـین سیر تأثیرپذیری نظریهحدود زیادی خط

های مدیریت دانـش غیرمعرفتی یعنی عوامل اجتماعی و فردی مؤثر بر نظریهبلکه به مبانی،کندمی
ها و روابط بین آنها در مدل مفهومی ارائه شده از ادبیات معتبر استخراج توجه دارد. از آنجا که مؤلفه

امـا بـرای اطمینـان ؛شود تا حدودی تضـمین شـده اسـتشده، اعتبار نتایجی که از آن حاصل می
شود در تحقیق بعدی این مدل به سؤاالتی تبدیل شـود و در معـرض نظرخـواهی د میبیشتر پیشنها

های زیر قابل بیان است:خبرگان قرار گیرد. نتایج این تحقیق به صورت گزاره
پذیرنـد: مبـادی های مدیریت دانش دارای دو دسته مبدأ هسـتند و از آنهـا تـأثیر مـینظریه

توان مبـانیمعرفتی (یا عوامل فردی و اجتماعی). میمعرفتی (یا مبانی نظری) و مبادی غیر
های مبنـایی مشـترک در (مبانی فلسفی و گزارهنظری مدیریت دانش را به سه الیه مبانی دور

هـای مـرتبط) و مبـانی نزدیـک(مبانی پارادایمی و علـوم و نظریـههمه علوم)، مبانی میانی
بندی کرد. مبـادی غیرمعرفتـی بـه ) طبقههای مرتبطها و نظریه(مبانی اقتباس شده از حوزه

ــردی ــل ف ــثالً عوام ــه(م ــیت نظری ــی، شخص ــل فرهنگ ــامل عوام ــاعی ش ــرداز) و اجتم پ
ترین عنصر موجود در بدنـه شود. مهمایدئولوژیکی، سیاسی، تکنولوژیکی و...) تقسیم می

ود ها برای حل مسائل این قلمـرو بـه وجـهای آن است و نظریهرشته مدیریت دانش، نظریه
؛گیرنداند و در عرصه عمل مورد استفاده قرار میآمده

شناسـی شناسی، مبانی هسـتیند از: مبانی هستیامبانی نظری دور به ترتیب اثرگذاری عبارت
شناسـی شناسی و مبـانی روششناسی، مبانی ارزششناسی، مبانی انساندانش، مبانی معرفت

ر یک گزاره مبنـا از مبـانی نظـری دور، تغییـرات (تولید نظریه). گاهی ممکن است تغییبنیادی
واسطه مبـانی میـانی اساسی در بدنه یک علم یا رشته علمی ایجاد کند. این تغییرات اساسی به

هـا و به بدنه آن علم یا رشته علمی یعنـی مسـائل، نظریـهالیه یادشدهبه الیه مبانی نزدیک و از 
میانی ریشه در مبانی دور، مبانی نزدیک ریشه در شود. در واقع مبانیهای آن منتقل میکاربرد

؛ها ریشه در مبانی نزدیک دارندمبانی میانی و مبانی نظریه
:ذیل استهای مدیریت دانش به ترتیب نتیجه اینکه چگونگی شناخت مبانی نظریه

در مدیریت دانش باید مسـائل، های مدیریت دانش: برای شناخت یک نظریهشناخت نظریه. ۱
؛حل آن نظریه را شناخت و به مبانی نزدیک مراجعه کردهای راههای مفهومی و احکام و گزارههساز

یک نظریـه در مـدیریت دانـش: بـرای شـناخت مبـانی نزدیـک بایـد شناخت مبانی نزدیک. ۲
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هـای درونـی مـدیریت دانـش را های مفهـومی نظریـه و پـارادایمهای مرتبط با مسائل و سازهحوزه
ه مبانی میانی مراجعه کرد. اگر فلسفه مضاف مدیریت دانش تدوین شده بود، بـرای شناخت سپس ب

؛این منظور امکان مراجعه به آن وجود داشت
شناخت مبانی میانی یک نظریه در مدیریت دانش: برای شناخت مبـانی میـانی بایـد براسـاس . ۳

کـالن مربوطـه و یـا علـوم و یمشـکل گرفتـه، پـاراداپارادایم درونی یا ُخـردی کـه نظریـه براسـاس آن 
؛های وابسته به آن را مشخص کرد و سپس به مبانی دور مراجعه کردهای مرتبط با نظریه یا حوزهنظریه
شناخت مبانی دور یک نظریه در مدیریت دانش: استفاده از مبانی پارادایم کالنی کـه نظریـه . ۴

رک مبـانی نظـری دور یـا مبـانی فلسـفی گیرد، بهتـرین مسـیر بـرای دمدیریت دانش در آن قرار می
مدیریت دانش است. شناخت مبانی نظری نیز بهتر است از پایین به باال انجـام شـود. یعنـی بـرای 

را شـناخت و شـناخت مبـانی سـیشناشـناختی ابتـدا بایـد مبـانی معرفـتشناخت مبـانی هسـتی
شناختی ممکن است.شناسی با استفاده از مبانی روشمعرفت

ی از جمله کاربرد در زمینه تغییر مبانی نظری رشته مدیریت دانش و رسیدن یهااربرداین مدل ک
توان برای جایگزینی مبانی نظری موجود در از این مدل میهای جدید مدیریت دانش دارد.به نظریه

های جدیدی کـه مبنـای دینـی دارنـد، های مدیریت دانش با مبانی دینی استفاده کرد و نظریهتئوری
یس کرد. تأس

های یک رشته موجود در علم مدرن و تمدن غرب، بـا در صورتی که کلیه مبانی نظریهو در نهایت 
توان به یک رشته جدید دینی رسید. البته ایـن کـار در صـورتی سـودمند مبانی دینی جایگزین شود می

زی از نیازهـای است که مسائل آن رشته متناسب با مسائل موجود در تمدن دینـی باشـد تـا بتوانـد نیـا
را حل کند.انانجامعه دینی را برآورده سازد و مشکلی از مشکالت فراوان موجود در جامعه مسلم
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