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چکيده
یکی از روشهای بسیار معمول در رشتههای مختلف علوم انسانی ،طبیعی ،اجتماعی و هنر وام گرفتن ایدههاا،
مدلها و رهنمودهایی از سایر رشتهها و مکاتب است که با هدف بسط و تدقیق مخزن دانشی صورت مایپاییرد
هرچه رشتهایی از غنای ذاتی و ویژگی فلسفی بیشتری برخوردار باشد ،بهرهی سایر رشاتههاا از نن رو باه فزونای
میرود در این مسیر ،رئالیسم انتقادی به مبدأ فلسفی فراگیری تبدیل شده که رشتههای مختلف بارای افازودن باه
غنای دانشی خود از نن وام میگیرند نوشتار حاضر با هدف بررسی داللتهای روششاناختی رئالیسام انتقاادی،
با ابتنای بیشتر بر دیدگاههای روی بسکار ،برای مدیریت دانش تنظیم شده است اما روشی کاه بارای ایان منظاور
برگزیده شده ،روشی با نام داللتپژوهی است که تاکنون چند رسالهی دانشگاهی بر مبنای نن باه رشاتهی تحریار
درنمده است مباحث این مقاله نشان میدهد که رئالیسم انتقادی در حوزهی روششناسای بارای مادیریت داناش
سهمیاریهایی جدی دارد که پیامد نن داللتهای قابل توجهی برای این رشته است از سویی ،این مقاله مایتواناد
بهعنوان الگویی برای بررسیهای داللتپژوهانه چه در چارچوب رئالیسم انتقاادی و چاه ساایر مکاتاب فلسافی،
بهشمار نید
کليد واژهها :رئالیسم انتقادي ،مديريت دانش ،داللتپژوهي ،روششناسي
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مقدمه
با تنوع روش شناسای در درون هار پاارادایم یاا سانت فلسافی ،پژوهشاگران ناوعی از
روششناسی را انتخاب میکنند که تجلی پیشفرض های ننهاا در ماورد داناش ،هساتی یاا
واقعیت و ارزشهایشاان اساتی یعنای ایانگوناه میاان باورهاای بنیاادی فلسافی خاود و
روش شناسی ،نوعی تناسب ایجاد میکنند ایان رویکردهاای مختلاف باه پاژوهشی نظریاه
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راههای مختلف تدوین نظریه را نشان میدهند و هر رویکرد و اساتراتژی نظریاهپاردازی را
میتوان بر اساس ارزشها و پیشفرضهای متفاوت نن در مورد دانش ،قوتها ،ضعفها و
شاخصهای نن بررسی کرد

(داناییفرد 11 :1811 ،تا )12

اما ننچه که تاکنون درک ما را شکل داده در سایهی پارادایمهاای مسالط صاورتبنادی
شده است همچنین ،این چارچوبههای اندیشه ،روشهای رسیدن به فهم ما از پدیادههاا را
نیز محدود به حدود خود ساخته اند بنابراین ،اگر خواسته شود به ورای این محادودیتهاا
گام نهاده شود ،چارهای نیست جز نن که هم در مکتب فلسفی شکل دهنده به مبانی فهام و
هم در روش های پژوهشی ناشی از نن نگاهی به مکاتب رقیب داشاته باشایم مگار نن کاه
بخواهیم به همین وضعیت بسنده شود یکی از این مکاتب رقیب مطار در جریاان تفکار
فلسفی کنونی رئالیسم انتقادی است که بهعنوان پارادایم فلسفی زندهی راهبر پاژوهشهاای
حوزهی علوم اجتماعی ،فرصتهایی را برای تحقیق دربارهی پدیدههای پیچیاده در اختیاار
قرار میدهد

(ویین و ویلیامز)717 :2112 ،

بر این مبنا ،پژوهش حاضر ،در بعد نظری ،در پی نن است تا در چارچوب سنتِ فلسفی
رقیب ،تبیینی از مبانی نظری روش شناسی ارائه دهد که نگاهی به نسبت جدید باه موضاوع
باشد در همین راستا ،شناخت سهم یاری این مکتب فلسفی در رشتهی ماورد نظار کاه در
اینجا مدیریت دانش است که خود نیز رشتهای تقریباا جاوان باهشامار مایرود ،مایتواناد
ظرفیت بیشتری را در اختیار قرار دهد
بر این پایه هدف اصلی این نوشتار یافتن سهمیاریهایی است که رئالیسم انتقادی بارای
مدیریت دانش دارد و میکوشد به این سئوال محوری پاسخ دهد کاه داللاتهاای رئالیسام
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انتقادی و ناشی از سهمیاریهای نن چیست

رشاته بارای رشاتهی

یکی از استراتژیهای بسیار متداول ،اقتباس و عاریهی دانش یا

دیگر است این مبادلهی وامگونه بین رشته های همگون و بعضا ناهمگون فراوان باه چشام
میخورد

(داناییفرد 1811 ،و خنیفر و همکار)878 :1811 ،

رشتههای همگون در علاوم اجتمااعی یاا

طبیعی از ایدههای رشتههای همجنس خود بهره میگیرند رشتههاای نااهمگون نیاز از هام
بهره میگیرند اندیشمندان هر رشته مایتوانناد داللاتهاای اولیاهای از ایان نااار را بارای
رشته های تخصصی خود احصاا کنناد ایان داللاتهاا در مراحال نخسات داناشپژوهای
بینرشتهای بعضا خام بوده و صرفا توصیفی-تحلیلی خواهند بود اما با تدقیق و بساط ایان
داللتها با پژوهشهای تجربی -میدانی منجر به دانش محلییِّ خاص هر رشته خواهد شد
این بهرهگیریها میتواند از نااار مکتاوب و شافاهی اندیشامندان هار رشاتهی علمای،
مکاتب ،فلسفهها ،پارادایمها ،نظریهها ،مدل ،فنون و ایدههای پراکنده باشد مثال ایادههاا یاا
سنت های فلسفی منشأ اار فراوان در همهی رشاتههاا (اجتمااعی ،طبیعای و هنار) هساتند
رشتههای همارز نیز می توانند از یکدیگر بیاموزند ارزشامندی هار ااار علمای باه عنصار
فلسفی نهفته در نن است که قابلیت قبض و بسط دارد

(داناییفرد)1811 ،

اندیشمندان هر رشته میتوانند داللتهای اولیهای را از این ناار برای رشتههای تخصصای
خود برگیرند که در مراحل نخستِ دانشپژوهی باینرشاتهای گااه خاام و فقاط توصایفی ا
تحلیلی خواهد بود اما با تدقیق و بسط ننها پژوهشهای تجربای ا میادانی منجار باه داناش
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داللت پژوهي :بنيانهای نظری

محلی خاص هر رشته میشود با این وصف ،همهی رشتهها به شکلی ،مفاهیم و نظریاههاایی
را از رشتههای دیگر وام میگیرند در برخی رشتهها این وامگیاری چناان متاداول اسات کاه
کمبودهای نظری خود را با رشتههای بنیادی (مانند انواع فلسفهها) متوازن میسازند
گاه این عمل مستلزم «استقراض افقی» 1است و دانشپژوهان ی

رشته از مفاهیمی بهره

میبرند که برای مطالعهی پدیده ها در دیگر بسترها شکل گرفته مثال علم سازمان از مفهاوم
نهضتهای اجتماعی در جامعهشناسی (دیویس و همکاران )2111 ،2یاا از بیانشهاای باازارمحوری
1 Horizontal borrowing
2 Davis, McAdam, Scott & Zaid
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اقتصاد (زنگر 1و همکار )1117 ،سود میجویند در ماواردی ،داناشپژوهاان «اساتقراض عماودی»

2

کرده ،از مفاهیمی استفاده میکنند که در سطو مختلف تحلیل کاربرد دارند مثلی برخی نحلاهی
پژوهشی سازمانی که بر مفاهیم روانشناختی اساتوارند مانناد یاادگیری ساازمانی(نرگاوت،)2111،8
تصمیمگیری سازمانی (سیرت 0و همکار )1112،و هویت سازمانی

(نلبرت و همکار)1111،

هر دو نوعی استقراض سبب ارتقای اعتبار و نوعی اهرم مشروعیتبخشی به پویش علمی
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در برخی رشتههاست و باعث برقراری حلقههای قوی بین رشتههای اصیل و

فرعای(گاوردن

1

و همکار1111 ،و نگاروال 6و همکاار  )2117،و رشتههای هموزن میشود وام از رشتههاای همساایه
غنای بین رشتهای را تقویت میکند ایدهگیری از رشتههای بنیاادی و هامجاوار در محافال
علمی رایج بوده و محمل پیشرفتهای عظیمی در علوم شاده اسات فلسافههاای مختلاف
مأخی تحوالتی عظیم در شکل ،محتوا و نحوهی تولید دانش بشری شدهاناد

(دانااییفارد2112 ،ی

محمدپور)1811 ،

مراحل روششناسي پژوهشهای داللت پژوهي
روش شناسی به فرایند انجام پاژوهش و روش باه ابزارهاای ماورد اساتفاده در مراحال
اجرای نن اشاره (داناییفارد )2112 ،و تدقیق مراحل انجام در نن اهمیت دارد اماا ،ایان فرایناد
خطیی غیرقابلی برگشت نیست بین گامها رفت و نمدهای متعددی میشود تا نتیجه ،معتبرتر
و قابلاتکاتر شود مراحل یازدگانهی داللتپژوهی که در زیر نمده ،هام اینگوناهاناد و باین
ننها بده و بستان میشود:
 )1تعیین مناسب بودن پژوهش داللت پژوهی
 )2تعیین ماخی احصاء داللتها برای پرداختن به مسألهی پژوهشی
1 Zenger
2 Vertical borrowing
8 Argote
0 Cyret
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1 Gorden
6 Agarwal

 )0تعیین چارچوب مفهومی موضوع داللت پژوهی
 )1نمونهگیری نظری ابژهی داللت پژوهی
 )6احصاء سهم یاریهای ابژهی داللت پژوهی
 )7اعتبارسنجی سهم یاریهای ابژهی داللت پژوهی
 )1متناسبسازی سهمیاریها با چارچوب مفهومی موضوع داللت پژوهی
 )1احصاء داللتهای مورد نظر
 )11اعتبارسنجی داللتهای احصایی
 )11تدوین گزارش پژوهش
در این پژوهش با مطالعات پیمایشی و میدانی در جامعهی نخبگانی و اسانادی ،تاالش
شد تا به اقناع نظری در یافتهها دست یافته شود و از ایان طریاق از مجموعاهی اطالعاات،
استنباطهای به دست نمده نهایی شده و مورد تأیید قرار گیردی باه عباارتی ،اطالعاات ماورد
نیاز با استفاده از مطالعات کتابخانهای و اَسنادی گردنوری و با روش تحلیل ،داللتهاای نن
استخراج شد بعد ،با بهرهگیری از متون تخصصی و در صورت نیاز ،مصااحبهی تخصصای
با خبرگان و نظرات کارشناسی ننان نتایج حاصله از مطالعات ،تعمیاق ،تکمیال و سابس باا
استفاده از نظرات خبرگان حوزههای فلسفهی مدرن و مدیریت داناش در خصاوص نتاایج
بهدست نمده ،داللتها نهایی شد
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 )8تعیین فرایندی برای واکاوی ابژهی منتخب

مبدأ داللتيابي :روش شناسي رئالیسم انتقادي
یکی از مباحث مهم فلسفی و ادبیات نن چگونگی انجام پژوهشهاای اجتمااعی اسات
مالحظات روششناسی پژوهش اغلب بر اساس مفروضااتی شاکل مایگیارد کاه رویکارد
خاصی بر پژوهش تفوق یاباد و بایاد همااره ماورد پیاروی قارار گیارد رئالیسام انتقاادی
سلسلهای از ژرفبینیهای ارزشمند را دربارهی علاوم اجتمااعی و روششناسای نن پایش
روی قرار میدهد

(اکروید)2110 ،

گرچه ،بسکار روش پژوهشی خاصی را ماورد توجاه قارار

نداده ،لکن ،تعدادی از صاحب نظران در رئالیسم انتقادی به این مسأله پرداختهاناد بسایاری
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از دانشمندان روش شناسی عمدتا دربارهی «روش» 1نگاهی کمّی داشته ،تکنی های کمّی را
برای نن تجویز میکنند که البته با شماری از تکنی های کیفی سعی در رفع برخی کاستیها
دارند اما فعالیت مبنایی مفهومسازی 2همچنان دست ناخورده باقی ماناده

اسات(وییان و کلای،

2112و سایر)IX :2111 ،

نظریهپردازان و پژوهشگرانی که رویکردهای روششناسانهای را بر مبنای رئالیسم انتقاادی
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بهکار میگیرند ،قادر میشوند تبیینهای علِّیی با جزییات بیشاتری از مجموعاهی رویادادها را
ارائه کنند که هم تفسیری کارگزاران و عامالن و هم ساختار و سازوکارهایی را در بر بگیارد کاه
در تعاملند تا خروجیهای مورد تحقیق را نتیجه دهند رئالیسم انتقادی مایتواناد گزیناههاای
روششناسانهی گستردهای را فراهم سازد این مکتاب در پایی توساعهی تبیاینهاای علِّای از
رویدادهای پیچیده است بدینترتیب ،راهی را پیش مینهد تا شکاف ساختگیرانه در پاژوهش
مدیریت را مورد اشاره قراردهد به عالوه ،مفروضات پارادایمیا
بنیادین در قیاس با پوزیتیویسم و تفسیرگرایی ،متفاوت است

نن از نظار تعاداد راههاای

(ویین و همکار)2112 ،

برخی پژوهشگران پنج اصل روششناسانه بر پایهی مبانی و مفروضات هستیشناسانه و
معرفتشناسانهی رئالیسم انتقادی استخراج کردهاند کاه ایادههاایی مبناایی هساتند کاه باه
پژوهشگران در چارچوب رئالیسم انتقادی برای تحقیق یاری میرسانند

(ویین و همکاار)2112 ،

این اصول که در کنش و واکنش درونی با هم قرار دارناد ،عبارتناد از :توضایو رویادادها،
توضیو سارختار و بافتار ،8پسکاوی ،0مؤیدات تجربی 1و روش چندگانه /سهگانه

6

شرح و توضیح رويدادها

1 method
2 conceptualization
8 Explication of Structure and Context
0 Retroduction
100

1 Empirical Corroboration
6 Triangulation/Multimethods

ضرروت شناسایی رویکردهای مفصل رویدادهای مورد مطالعاه را توصایف مایکناد ایان
اصل از هستیشناسی سطوبندی شده و دانش واسطهای در معرفتشناسای اساتخراج شاده
است در این سنت فلسفی ،ما در جستوجوی توسعهی تبیینی ناگیرای علِّی از پدیادارهای
فنی -اجتماعی ،اتفاقات یا خروجی هاا هساتیم شاروع ایان تبیاین باا شاناخت و توضایو
جزییات رویداد یا رویدادهایی است که خروجی مورد مطالعه را میسازد
تجربیات مشاهده شده را هم شاغالن در موضوع و هم پژوهشگر میتوانناد درک کارده
باشند که با شناخت و اندازه گیری از طریق ابزارهای تجربه همراه بوده و تجرید شده باشاد
تا به پژوهشگر اجازهی توصیف و توضیو مفصل رویدادها را بدهد این انتزاع ممکن است
شکلی تجمع لحظهای اقدامات را بگیرد تا عوامل ساطو بااالتر را برجساته کناد و تفسایری
باشد برای به نمایش گیاردنی اجزای ساختاری یا عوامل علِّی یا بازچارچوببندی از عدسی
تئوری های موجود توصیف رویادادها شاامل اجازای اقادامات کلیادی و نتاایج و اجازای
ساختاری خاص است که درگیر شادهاناد زنجیارهی ایان رویادادها شاواهدِ معلاولهاای
زنجیرهی علِّی را معرفی میکند که ترادف این رویدادها شاواهدِ ااارات زنجیارهی علِّای را
فراهم میکند که تغییر یا عدم تغییر غیرقابال انتظااری را در سااختار مجموعاهی پژوهشای
ایجاد میکند به عبارتی ،رویادادها بخشای از تئاوری نیساتند ،اماا ،ابزارهاایی هساتند کاه
پژوهشگر میتواند با ننها تئوریها را توسعه دهد و مبنایی ایجااد مایشاود بارای شاناخت
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اصلی توضیو رویدادها ،1معموال از طریق انتزاع از تجربیات ،بهعنوانی مبنای تحلیلی علِّای،

اجزای ساختار و بافتاری که رویدادهای مورد نظر از ننها ظهور یافتهاند و سااختارهایی کاه
در تعامل بودهاند رویدادها ممکن است در سطو مختلف روی دهند و یا چاارچوبهاای
کامال متفاوتی را بساازند

(النگلای)1111 ،

توضایو مفصال رویادادها بارای شاناخت اجازای

سارختارهای اجتماعی و فیزیکی ،شرکت 2و محیطِ بافتاری بسیار مهم است کاه باه شاکل
علِّی مرتبطند

(النگلی)1111 ،

1 Explication of events
2 agency
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در این اصل ،ضرورت ندارد رویدادها در سطو مفهاومی بااالتری توصایف شاود و باه
دنبال اِعمال نوعی از نظم و سازمان به تجربیات در موضوع است توضیو مفصل رویادادها
برای شناخت اجزای ساختار اجتماعی و فیزیکی ،کارگزاری و محیط بافتااری کاه باه نحاو
علِّی مرتبطند ،ویژگی حیاتی این اصل است
توضیو رویداد دربردارندهی خروجیها و کنشهای کلیدی و اجزای سااختاری خااص
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال پنجم ،شماره  ،11تابستان 1011

است که در موضوع دخلیند توسعهی تسلسل نشکار و مفصل رویدادها امکان تحلیلی علِّی
و ساااختاری بعاادی را در اختیااار قاارار ماایدهااد بااهطااور کلاای ،تجربیااات را ماایتااوان
زیرمجموعهی رویدادها دانست و توضیو رویدادها به شکلی که پژوهش روشن مایکناد و
در سایر اصول روش شناسی مورد اشاره قرار می گیرد ،ممکن است نیازمند بازگویی مکارر
تحلیل باشد مثال ،وقتی نظریهپردازی میکنیم که رویداد خاصی باید رخ داده باشد تاا یا
یا تعداد بیشتر از تجربیات مشاهدتی تبیین شود ،ممکن است نیااز باشاد درباارهی رویاداد
بیشتری توضیو دهیم
شرح و توضیح ساختار و بافتار
از طریقی اصلی توضیو ساختار و بافتار 1در پی شناسایی و حلی تحلیلی اجزای سااختاری
هستیم که به نحو علِّی ارتباط دارند توصیفِ گرایشهای علِّی که رویدادها را تولید میکنند
برای رئالیسم انتقادی نکتهی کانونی است برای فهم منبع این گرایشها اجزایی از سااختار،
تغییرات در اارات بافتاری ایجاد شده در سیستمهای باز و دیگار ساازوکارهای باالقوهای را
شناسایی میکنیم که در تعاملند تا زنجیرهی علِّی پیچیدهای را ایجاد کنند که به فنومن ماورد
عالقه هدایت میکنند

(النگلی)1111 ،

از نظر رئالیسم انتقادی جهان ساختار و ساختارهای ظهور یافته دارد و هر چیزی زماانی
تبیین میشود که در زنجیرهی علِّی قرار گیرد و علتهای پیشینی نن رویداد شناخته شاود و
این زمانی با دقات ،قابال شار دادن اسات

(نکرویاد 181 :2110 ،تاا )101

از ساویی ،توصایف
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طریق توضیو ساختار و بافتار در پی شناخت و تجزیهی تحلیلی اجازای سااختاری هساتیم
که به نحو علِّی مرتبطند و میخواهیم در سیستم بااز و ساازکارهای باالقوه فعاالی را ماورد
شناسایی قرار میدهیم که برای تولید زنجیرهی علِّی پیچیدهای در تعاملناد کاه باه پدیادهی

مورد نظر هدایت میکنند و درپی پاسخ به این پرساش هساتیم کاه «چاه چیازی درباارهی
ساختارها هست که ممکن است اارات مورد بحث را تولید

کند؟» (سایر)11 :1112 ،

محیط های سازمانیی سیستمی بازی پیچیده هستومندهای ساختاری بیشمار و عوامل بافتاری
را معرفی می کند که بر رویدادهای مورد مطالعه اار میگیارناد اینهاا شاامل هساتومندهای
ساامبلی

یااا مصاانوعی ،فیزیکاای و اجتماااعی و روابااط بااین

ننهاساات (فلییااتوود)2111 ،

هستومندهای ساختاری شبیه به سازوکارها ،بهطور مساتقیم قابال مشااهده نیساتند ،اماا ،در
درجهی اول به وسیلهی مصنوعات و معلوالتشان قابل دانستنند به همینگونه ،داناش ماا از
ننها در دامنهی ناگیار ،با وساطتِ تجربهی ما ،ارزشها ،ساختارهای اجتماعی و تئوریهاای
موجود دانسته میشود

(ویین و همکار)

مشاهده ناپییری ساختارها از دیدگاه عرفای باه نااچیز

شمردن وابستگی درونی 1موقعیت هاا و نن چیازی خاتم مایشاود کاه «خطاای ترکیاب»
نامیده اند یعنی این فرض که در تمامی موارد ،هرچه که برای یا
بهطور همزمان ،برای همهی اشخاص ممکن باشد

2

شاخص ممکان اسات،

(سایر)10 :1112 ،

این تحلیل ،ویژگیهای مبنایی و گرایش های هستومندهای سااختاری و رواباط ننهاا را
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گرایش های علِّی که رویدادها را تولید میکنند ،نکتهی محوری رئالیسام انتقاادی اسات از

شناسایی میکند این ویژگیها ،گرایشها و روابط ترکیب میشوند تاا ویژگایهاای ظهاور
یافتهی ساختار را بهعنوان کل ،تولید کنند
پسکاوي (استنتاج فرايندي)
در پسکاوی ،با مفهومسازی دربارهی سازوکارها و نیروهای علِّی یا گرایشها ،فراینادی
را به تصویر میکشیم که تالشی است برای مرتبط کردنی ظرفیتهایی که در اجزای سااختاری
1 interdependence
2 fallacy of composition
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کشف شده با رویدادهای خاصی که تبیین می شود ،وجود دارد ننچه که بسکار پسکااوی
نامیده ،همان چیزی است که پیرس در قالب استدالل «ربایشای» 1توساعه داده اسات اصال
پس کااوی ،کاانون مادل تبیینای رئالیسام انتقاادی ،از ایان فارضهاای هساتیشاناختی و
معرفتشناختی استخراج شده :فرض هستیشناختی ظهاور و تمرکاز معرفات شاناختی بار
تبیین ،استفاده از سازوکارها به سانی محور این تبیین ،وجودِ ظرفیت برای تبیینهای باالقوهی
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال پنجم ،شماره  ،11تابستان 1011

متعدد و دانش به اینکه ممکن است این سازوکارهای علِّی بهطور تجربی مشاهدهپییر باشند
یا نباشند

(مینجرز ،10 :2110 ،همان 717 :2110 ،و سایر)72 :2111 ،

به لحاظ فلسفی ،پسکاوی شکلی از استنتاج 2است که در پی رسیدن به اهداف رئالیسم
انتقادی از تبیین بهوسایلهی شناساایی و تأییاد وجاود مجموعاهای از سازوکارهاسات کاه
تئوریزه شدهاند تا فنومنهاای ماورد مطالعاه را تولیاد کنناد

(وییان ،دونالاد و همکاار)2112 ،

در

پسکاوی ،به بیانی مینجرز ،فنومنهای تبیاین ناشاده را در نظار مایگیاریم و ساازوکارهای
مفروضی را پیشنهاد میدهیم که اگر وجود داشته باشند ،نن چیزی را که قارار اسات تبیاین
شود ،تولید مایکنناد یاا علات نن هساتند در نتیجاه ،از تجربیاات در دامناهی تجرباه باه
ساختارهای احتمالی در دامنهی واقعی حرکت میکنیم البته این خاود ،وجاود ساازوکار را
اابت نمیکند و میتوانیم تبیین های رقیب را در نظر بگیریم بنابراین ،گام بعدی اقدام بارای
حیف برخی تبیینها و حمایت بعضی دیگر است

(مینجرز)811 :2112 ،

در این سب  8از استنتاج ،رویدادها با مسلم فرض کردن( 0و شناسایی) ساازوکارهایی تبیاین
میشوند که ظرفیت تولید ننها را داشته باشند اگار در داناش تئوریا

حاوزهای ساازوکارهایی

وجود داشته باشند ،متناسب باا ویژگایهاای نموناه ماورد نظار وفاق داده مایشاوند اماا اگار
سازوکاری برای تبیین پدیدارهای مورد مطالعه در بافتاری خاص وجود نداشته باشاد ،ساازوکار
تازهای (یا مجموعهای از سازوکارها) پیشنهاد میشود که اگر باود و باه روشای مفاروض کانش
1 abduction
2 inference
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8 mode
0 postulating

براساسی ماهیت خاص سئوال تحقیق و نوع تحلیل ،مجموعهی سازوکارها ممکان اسات دالیال و
باورهای کنشگران فردی را شامل شود این سازوکارها بایستی با تحلیل کنشهایی که کانشگاران
فردی انجام میدهند و نیز دالیل اعالمی یا استنتاجی کنشگران برای انجام چنان کارهاایی شاناخته
شود فهم کنشی مشخص بر تبیینی از تفسیر باورهایی اتکاا دارد کاه هار کانشگاری باه فراخاور
موقعیتی

معین دارد (وین و همکار و بسکار)1111 ،

پس کاوی عمدتا فرایندی خالقانه است که در نن تبیاین هاای چندگاناه ای پیشانهاد
می شود که سازوکاری علِّی را توصیف می کند یعنی ارائه ی مجموعه ای درون سااختار
اجتماعی که باید وجود داشته باشد تا رویدادهای مشاهده شده را تولید کند در اساس،
پژوهشگر از طریق نزمایش ، 1اجزای سازوکار و اارات بافتاری عامل فعاال شادن نن را
شناسایی و توصیف می کند با این فرض که این سازوکارها به ندرت به طور مستقیم باه
تجربه درمی نیند ،اصال اگر به تجربه درنیند سازوکارهای پس کاوی شده استدالل هاای
منطقی تبیین کننده را ارائه می دهند که نشان چگونه پدیدارهای ماورد عالقاه از طریاق
ویژگی های ظهور یافته ی ساختاری در حالی تعامل در بافتار ماورد مطالعاه ،باه مرحلاه ی
وجود درنمده اند به سخن دیگر ،می کوشیم به این پرسش پاسخ دهیم« ،چه ویژگی هایی
باید برای فالن پدیدار وجود داشته باشد تا نن پدیادار وجاود یاباد و نن چاه هسات،
باشد؟ به طور خالصه ،چه چیزی پدیدار مورد نظار را ممکان مای ساازد؟»

(دانار ماارک و
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میکرد ،سازوکاری

برای پدیدار ماورد پرساش محساوب مایشاد(ساایر 17 :1112 ،و بساکار)2111 ،

دیگران 17 :1116 ،و  111و وین و همکار)

توضیو های سازوکارهای علِّی که از طریق پسکاوی شناخته شدهاند ،فرضایاتی ناگایرا
در دامنهی واقعیت هستند که مرکب است از چیزهایی کاه ممکان اسات باهطاور مساتقیم
مشاهدهپییر نباشند

(دانر مارک و دیگران 17 :1116 ،و  111و وین و همکاار)

ولای ایان ساازوکارهای

مولد باید وجود داشته باشند و این وظیفهی علم حقیقی 2است که کشف کند کاه کادامی
از ننها به طور بالفعلی وجود دارند اعتبارسنجی این مدعاهای دانشای شاامل بررسای خاود
1 trials
2 substantive science
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سازوکارها و معلوالت ننهاست بنابراین ،در پی اساتفاده از دادههاای برنماده از مشااهدات
تجربی برای ارزیابی تبیینهای علِّی از دو منظر هستیم
در استنتاج پس کاوی ،بهطوری خالصه:
 1برای تبیین پدیدههای قابل مشاهده و توالی منظمی که باین ننهاا وجاود دارد ،بایاد
کوشید ساختارها و سازوکارهای واقعی ننها کشف شود
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال پنجم ،شماره  ،11تابستان 1011

 2چون این ساختارها و سازوکارها همیشه در دساترس مشااهده نیساتند ،الزم اسات
ابتدا مدلی از ننها برساخته شود که این کار اغلب با استناد ساختارها و تمسا

باه

منابع مانوس پیشین صورت میگیرد
 8مدل باید چنان باشد که اگر این ساختارها و ساازوکارها را باهدرساتی بااز نماوده
باشد ،پدیدهها بهطور علِّی قابل تبیین شوند
 0مدل به عنوان توصیفی فرضی از هستومندهای واقعا موجود و روابط بین ننها ماورد
نزمون قرار می گیرد بنابراین ،الزم است پیامدهای بعدی مدل معاین و چناان بیاان
شود که امکان نزمون تجربی نن فراهم باشد
 1اگر این نزمون موفقیت نمیز باشد ،دلیل خوبی برای اعتقاد به وجود این سااختارها
و سازوکارها بهدست مینید
 6ممکن است با طراحی و کاربرد ابزارهای مناسب بتوان شواهد مساتقیم بیشاتری در
تأیید این ادعای وجودی بهدست نورد
 7فرایند مدل سازی میتواند تکرار شود تا مدل و ساختارهایی تبیین شاوند کاه قابال
کشف شدهاند
مؤيدات تجربي
جست وجو برای شناخت تبیین های تئوری

جایگزین در قالبی سازوکارهای علِّی سبب

میشود بکوشیم برای این تئوری ها بر مبنای مستندات تجربای در دساترس ،شاواهد مؤیاد
فراهم سازیم اصل مؤیدات تجربی در پی استفاده از دادههای به دسات نماده از مشااهده و
111

تجربه است تا اطمینان بدهد که سازوکارهای پیشانهادی ،باه دقات ،واقعیات را نماینادگی

مورد نظر دارند این اصل از مفروضات هستیشناساانهی واقعیات مساتقل ،هساتیشناسای
سطو بندی شده و معرفتشناسی مشاهدهناپییری سازوکارها و تبیینهای بالقوهی چندگاناه
استخراج شده است در نتیجهی این اصل ،ما توصیفهای خود و فهام از شارایط بافتااری
خاص را تقویت می کنیم که در ذیل نن این سازوکارها در تعاملند تأیید الزم است با تالش
برای اعتباردهی ،به وجود ساازوکارهای پیشانهاد شاده بار اساتنتاج نزمایشای 1و احتماالی
بهدست نمده از پسکاوی ،چیره شود
در رئالیسم انتقادی ،سازوکارهای مفروض نه تنها پیوند عقالنی بالقوهی علِّت به معلاول
دانسته میشود ،بلکه باید ،اطمینان حاصل شود که نن ساازوکارهای مفاروض بارای تولیاد
معلولهاای مشااهده شاده کفایات مای کنناد و اینکاه دلیلای وجاود دارد تاا بباییریم کاه
سازوکارهای پسکاوی شده در تولید فنومنی مورد نظر حضور داشتهاند و احتماال در تعامال
بودهاند

(ویین ،دونالد و همکار)2112 ،

توصیفهای سازوکارهای علِّی شناخته شده از طریق پاسکااوی ،مفروضااتی گایرا در
دامنه ی واقعی هستند که از نن چیزهایی که ممکن است مستقیم مشاهده نشاود ،متشاکلندی
اما باید باشند تا رویدادهای مشاهده شده تبیاین شاوند در نتیجاه ،احتمااال باا تعادادی از
تبیینهای علِّی مواجه میشویم که بهطور بالقوه میتوانند رویدادهای مورد تمرکاز را تبیاین
کنند اما« ،این وظیفهی علوم اصلی است که کشف کنند کدام سازوکارهای به شکل بالفعال
وجود

دارند» (بسکار)186 :2111 ،
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میکنند و هم عمق علِّی کافی و نیروی تبیینی بهتری از تبیینهاای جاایگزین بارای پدیادار

اعتباردهی باه ایان مادعیات دانشای شاامل جساتوجاوی

تجربی برای هم خود سازوکار و هام ااارات نن اسات ماا باه دنباال اساتفاده از دادههاای
مشاهدات تجربی برای ارزیابی تبیین های علِّی از دو منظر هستیم :تصادیق اینکاه ساازوکار
پیشنهادی به وضو و بادقت در ربط با نتایج تولید در بافتار مورد نظر توصایف شادهاناد و
اینکه نیروی تبیینی بهتری نسبت به بقیهی سازوکارهای بالقوهی شناخته شده ارائه مایکنادی
یعنی فرایندی که « در نن واقعیت سازوکارهای بدیهی شمرده شده در معرض کاوش تجربی
قرار

میگیرد»(بسکار)186 :2111 ،

پژوهشگر مایکوشاد باا اساتفاده از طیاف کامال دادههاای
111
1 tentativeness of inference

توصیف کننده ی ساختارهای اجتماعی ،شرایط ،کارگزاری و رویدادها ،به شاکلی ،تجرباهی
گسترهای را تأیید کند که تبیینهای علِّی در بافتار مورد مطالعه را حفظ

میکند (ساایر)1112 ،

تأیید ،هم ،از ادراک ارزش نگاه پژوهشگران و مشارکتکنندگانی عمل کننده در سااختارهای
اجتماعی گوناگون اار خواهد پییرفت و هم از اارات ننان بر دیدگاههای تئوری
کاربرد روش های تحلیلی پ ییرفتاه شاده ،منطاق قاانع کنناده ،خالقیات و بصایرت باه
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داده های تجربای ،سابب ایان اعتمااد شاود کاه ساازوکارهای تئوریا

فرضای نیروهاا و

گرایش های استخراج شده از ساختارهای (اجتماعی) ما را به واقعیت را نزدی

میکناد کاه

میتواند دربر دارندهی ارزیابی فعالیت و عمل سازوکارهای علِّی از مناظر مشارکت کنندگانی
متعدد در رویدادهای مشاهدهشده باشاد پژوهشاگران هامچناین ،مایتوانناد گساترهای را
بسنجند که تبیین علِّی پیشنهادی در مورد رویدادها و کیسهای متعدد ماورد پاییرش قارار
میگیرد
روشهاي چندگانه/سهگانه
نواابات گرایان تفسیری ،سیطرهی شناختشناسی پوزیتیویستی بر پژوهشهای مادیریت
را که منحصرا متمرکز بر روشهای قیاسی و اغلاب کمای اسات ،باه چاالش کشایدهاناد و
روششناسی را به روشهای استقرایی و کیفی ساوق دادهاناد اماا در ایان میاان ،رئالیسام
انتقااادی باار رویکردهااای روش شناسااانهی چندگانااه 1تأکیااد ورزیااده و فضااایی را باارای
بهرهگیری از تمامی انواع فنون روششناسانهی در دسترس پژوهشگران ایجاد کرده اسات و
بر حسب دو استدالل شکلی ،کثرتگرایی روش شناسانه را پیشنهاد میدهد
نخست ،استدالل مربوط است به تحلیل ننچه که کیات و ارری وحادت بخشای فهام تبیینای و
تفسیری «در تحلیل روابط ساختارها و نحوهی تأایرگیاری ننها بر معانی ذهنای افاراد و تأایرپاییری
از این معانی» میدانند که نتیجهی نن ،بهکارگیری بعضی روشهاای خااص بارای کااوش رواباط
ساختاری و دیگر روشها برای احصای معانی ذهنی افراد

است (جانسون و دوبرلی)211 :1811 ،
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برتری معرفت شناسانه به دیگر روششناسیها داشته باشد و همهی ننها شکلهای ناقص و
خطاپییری از طرز برخورد با جهان هستند که به صورت اجتماعی ساخته مایشاوند و نیاز
راه را بر تفسیرهای مختلف ممکن از یا

واقعیات اجتمااعی -ساازمانی پیشاینی (از نظار

هستی شناختی) میبندد 1اما این کثرتگرایی مبتنای بار ناوعی برابرنگاری 2بایپایاه نیسات
روشهای متعدد بر اساس نظرگاههای «کفایت عملی» جهتدهی و بازبینی میشوند و از نظار
اندرو سایر ایجاد سنجههای معنادار تنها برای ابژهها و فرنیندهایی ممکن اسات کاه از «لحااظ
کیفی تغییرناپییر »8باشد (جانسون و دوبرلی 211 :1811 ،و )212ی یعنی بدون تغییر در ماهیتشاان قابال
جداسازی و ترکیب باشند و بتوانیم ننها را در زمآنها یا مکآنهای متفاوت و در شرایط متفااوت
اندازه بگیریم و نگاه باشیم که چیز دیگری را اندازه نمیگیریم

(سایر)177 :1112 ،

اصل روشهای سه و چندگانه اهمیت شمول رویکردهای چندگانه برای حمایات از تحلیال
علِّی را بازتاب میدهد که بر تنوع انواع دادهها ،منابع ،روشهای تحلیلای و نگارههاای تئوریا
مبتنی است رئالیسم انتقادی هم وجود واقعیت مستقلی را میپاییرد کاه ندمای تنهاا باه شاکلی
خطاپییر به نن دسترسی مییابدی هم میپییرد که علم باا روشای پایشروناده باه ایان واقعیات
نزدی

میشود در تطابق با اصول معرفتشناسانهی دانش میانجی (یا واسطه) ،مشاهدهناپاییری

و امکان سازوکارهای چندگانه ،پژوهشگران بایستی مجاهادت کنناد تاا باه واقعیات زیارین از
دیدگاههای چندگانه نزدی

شوند تا بر محدودیتهای ادراکی خود فائق نیند
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استدالل دوم از معرفتشناسی ذهنیگرا نشأت میگیرد که هیچ روششناسیی نمیتواناد

روش های سه/چندگانه ،دو هدف دارد نخست ،رئالیسم انتقادی میپاییرد کاه واقعیات
مرکب است از ساختارهای مختلف (مثال فیزیکی ،اجتمااعی ،مفهاومی ،انگیزشای و ) کاه
هرکدام ویژگیهای ظهور یافته ،نیروها و گرایشهای متفاوت دارناد سااختارهای متفااوت
 -1داستان فیل مولوی و فیل نادیدگانی (و یا به قولی کورانی) که سعی در شناخت نن داشتند و هرکادام باه فراخاور
حال و نن واقعیتی که دریافته بود ،شرحی و تبیینی از نن می دادند البته این داستان منحصر در مولوی نیست قبال از او
سنایی نیز در کتاب حدیقه الحقیقه به نن پرداخته پیش از ننان نیز در جنوب شرق نسیا بودا در تیتها سوتا و یا در نیین
جین به نن تمس

جسته است
2 Egalitarian
8 qualitatively invariant
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ابزارهای متفاوت گسترش دانش دربارهی اینها و ویژگیهایشان را فرامیخوانند که نیازمناد
استفاده از نگرهها و روش های متفاوت اسات دوماین هادف ایان اسات کاه ااار مبناهاای
مختلف و یا تعصبات گوناگون بر فرایند تحقیق و نتایج ایجاد شده بهوسیلهی این فرایناد را
کنترل کند
روشهای ساه/چندگانه مایتواناد باا اساتفاده از ترکیابهاای مختلاف از مناابع داده،
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تئوریها ،محققان و روشهای نتیجهگیری از برنامهای پژوهشی همراه شود سهگاناهساازی
دادهها شامل جمعنوری داده از منابع گوناگون (مثال مصااحبههاا ،بایگاانی دادههاا ،اساناد،
مشاهده یا مصنوعات فیزیکی) است تا بستر توسعهی تبیاینهاای باالقوهی مرباوط باه هار
رویداد را فراهم کند با این کار ،فهم روشانتاری از رواباط و فاکتورهاای علِّای باهدسات
مینید سهگانگی تئوری

شامل بررسای دادههاای تجربای ماورد اساتفاده در تئاوریهاای

جایگزین است که پژوهشگر را قادر میسازد تا تبیینهای رقیب را کشف کند باهکاارگیری
محققان متعدد دخالت تعصبات شخصای پژوهشاگران کااهش مایدهاد کاه در غیار ایان
صورت ،ممکن است ،بر تفسیرهای اعمال شده بر مجموعه ی مشخصی از داده اار بگایارد
با این اقدام ،پژوهشگر از نزمون پدیده از طریق دیدگاهها محدود پرهیز میکند و باه جاای
نن ،نگرههای گستردهتری را برمیگزیند

(ویین ،دونالد و همکار)2112 ،

جمع نوری داده و تحلیل از روش های دیگر ،بازخورد و بافتاری بارای نتاایج باهدسات
نمده از سایر رویکردها فراهم مینوردی بهگوناهای دو طارف ایان رویاه ،همادیگر را غنای
میسازند (زکریادیس و همکاران )11 :و سبب فهم عمیقتر از پدیدهی مورد بررسی میشود
از نظر رئالیسم انتقاادی ،دانشامندان علاوم اجتمااعی باا سیساتمهاای اجتمااعی بااز و
پیچیدهای مواجهاند که سازوکارهای علِّی در معرض شرایط خاارجی (شاامل ساازوکارهای
دیگر) قرار دارند که به بافتار وابسته اند و موضوع پژوهش نیز احتماال در معرض تغییر قرار
میگیردی این بهمعنای نن است که مرزهای جستوجو همانطور که فرایناد پاژوهش پایش
می رود ،باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد و ممکن است به تعریف نن کم
در قلمرو مطالعه نباید ی
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کند تجدیادنظر

کنش منفرد باشد بلکه ،ممکن است بخشای از فرایناد تحلیال را

شکل دهد چون هار تجدیادنظر در مرزهاای شابه بساته احتماال دارد اساتفادهی خااصی

بهدست نوریم
محیطهای ساازمانی سیساتم باازی پیچیاده ،عوامالی بافتااری و هساتومندهای سااختاری
بیشماری را معرفی میکنند که بر رویدادهای ماورد مطالعاه ااار مایگیارناد اینهاا شاامل
هسااتومندهای ساامبلی

(نمااادین) ،1مصاانوعی ،فیزیکاای یااا اجتماااعی و روابااط میااان

ننهاست(فلیاتوود)2111 ،

همانند اجزای دامناهی واقعای ،هساتومندهای سااختاری شابیه باه

سازوکارهایی هستند که نوعا باهطاور مساتقیم مشااهدهپاییر نیساتند ،اماا باا معلاولهاا و
مصنوعاتشان قابل شناختند به همین سان ،دانش ما از ننها در بعدِ ناگیرا شکل میگیرند که
تجربههای ما ،ارزشها ،ساختارهای اجتماعی و تئوریهای موجود واسطهی نن است
یکی از مقاصد پژوهش ،یافتن قوانینی است که بتوان به دامناهی شامول ننهاا جامعیات
بخشید که در رئالیسم انتقادی با اهمیت تلقی شده است مساأله نن نیسات کاه یافتاههاای
استنتاج نماری به نمونهها ،بتواند عمومیتی بخشد کاه تعاداد بیشاتری از نموناههاا را دربار
بگیرد در چارچوب این مکتب ،مقصود استفاده از تبیاینهاای علِّای هماراه باا جزییاات از
سازوکارهای در حال کار در مجموعه ی مدنظر است تا به بصیرتی دست یابیم که چگونه و
چرا سازوکاری مشابه میتواند به خروجی های گوناگون و یا احتماال مشابه در مجموعههای
مختلف رهنمون شود

(ویین ،دونالد و همکار)2112 ،

ما به دنبال نن نیستیم که چنین اختالفااتی

را به عنوان استثنائاتی به تئوری یا تصادفاتی 2تبیین کنیم که تحلیل علِّی اصلی را نامعتبر
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روشهای تحقیق در اختیار قرار دهد تا دانشهای مختلف دربارهی سازوکارهای خاصای را

می سازد ،بلکه ،می خواهیم اجزای کامل هر تئوری یا تبیین پیشنهادی باشد از این روی،
کلیت بخشی ،ابزارهایی را فراهم می نورد تا شر هاای موجاود دربااره ی ساازوکارهای
علِّی برای تبیین رویدادهای مشاهده شده درون بافتااری خااص از مجموعاه ای جدیاد
به کار گرفته شود تا مبتنی بر کلیت تئاوری پایش بینای از خروجای هاا بارای بافتاار یاا
جمعیت جدید پیشنهاد شود در اساس ،کلیت در پژوهش رئالیسم انتقادی کلیات دادن
به تئوری است

( لی و بسکرویل)2118 ،
1 symbolic
2 occasions
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تعاماال پاانج اصاال روششناسااانهی مسااتخرج از مفروضااات هسااتیشناسااانه و
معرفتشناسانهی رئالیسم انتقادی در شکل زیر قابل مشاهده است:

فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال پنجم ،شماره  ،11تابستان 1011

شکل شمارهي  :8روابط و تعامل دروني اصول روششناسانه( ،وین ،دونالد و همکار)717 :2112 ،

ويژگيهاي روششناسانه
جریان اصلی پژوهش در مادیریت داناش در قالاب دو مکتاب فلسافی پوزیتیویسام و
تفسیرگرایی صورت میگیرد اما رئالیسم انتقادی جریانی رقیب را پیش نهاده است (ویان و
همکار) که با اتخاذ «حالتی انتقادی نسبت به ضرورت و اعتبار نرایشهای اجتماعی جاری»
رویکردهای روششناسانهی گوناگونی از موقعیتهای فلسافی مختلاف را دربار مایگیارد
بدون نن که از «مفروضات پاارادایمهاای موجاود» پیاروی کناد
انتقادی با طیف وسیعی از روشهای پژوهش تطبیقپییر اسات

(زکریاادیس و دیگاران)

(محمادپور و همکااران)11 :

سطو بر اساس نن که چگونه سازوکارها تحلیل شوند ،متفاوت خواهند
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رئالیسام
چاون

باود (دانرماارک)2211 ،

نتیجهی اولیهی رئالیسم انتقادی برای پژوهش علمی توسعهی تبیین برای روشهاایی اسات

استراتژیهای پژوهشی مبتنی بر رئالیسم انتقادی دربردارندهی ایان ماوارد اسات :شناساایی
سازوکارهای خاص ،تبیین چگونگی تعامل سازوکارها و بافتار و توصیف بافتاری کاه درون
نن سازوکارها عمل میکنند
مقصد داللتيابي :مديريت دانش
امروزه ،توانایی مدیریت دانش ،برای اقتصاد دانشی اماری حیااتی اسات خلاق و نشار
دانش به فاکتورهای به شکلی فزایندهای مهم در رقابات و داناش باه ماادهای بایشازپایش
ارزشمند در محصوالت ،تبدیل شده است در حالی که دانش بهطور روزافزونی به کااال یاا
سرمایهی فکری بدل میشود ،برخی ویژگای هاای متضااد ،نن را از ساایر کاالهاا ،باهطاور
ریشهای ،متمایز میکند :مصارف داناش از مقادار نن نمایکاهادی نشار نن سابب فقادانش
نمیشودی فراوان است ،ولی توان بهرهگیری از نن کمیابی عمدهی منابعی دانشای ساازمانهاا
در پایان روز از درهای سازمان خارج میشوند

(دالکار)2 :2111 ،

تمامی اینهاا سابب شاده تاا

مدیریت دانش اهمیتی روز افزون ،یابد
مدیریت دانش طراحای هوشامندانهی فراینادها ،ابزارهاا ،سااختارها و غیاره باا هادف
افزایش ،نوسازی ،اشتراک یا بهبود استفاده از دانش اسات کاه در هار کادام از ساه عنصاری
سرمایه ی فکری (ساختار ،انسان و اجتماع) نمایان میشود مدیریت دانش طیف وسایعی از
فعالیت هاست که برای مدیریت ،مبادله ،خلق یا ارتقای سرمایههای فکاری در ساطو کاالن
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که چیزها عمل می کنند و اینکه چگوناه مساتع اد انجاام چناین چیازی هساتند شاماری از

بهکار میرود و به گفته ی دالکر ،صدها تعریف مکتوب متفاوت برای نن قابال ذکار اسات
مدیریت دانش حوزهی مطالعااتی باین رشاتهای اسات کاه زمیناههاای زیاادی را پوشاش
میدهد(دالکر 1 :2111 ،تا )11

تأایر حوزههایی مانند فلسافه ،اقتصااد ،نماوزش ،روانشناسای ،تئاوریهاای ارتباطاات و
اطالعات و مطالعات اطالعات و کتابداری در این رشته کامال قابل دیدن اسات و باه گفتاهی
پروساک« 1پیشینهی فکری» 2در اقتصااد ،جامعاه شناسای ،فلسافه و روانشناسای باه ترتیاب
1 Prusak
2 intellectual antrcedent
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اهمیتشان ریشه دارد و به اعتقااد دی 1مادیریت داناش از پدیادار شناسای 2هایادگر ،دیادگاه
تجربهگرایانهی بنجامین به دانش و مفهوم پسافرردیسم ،8اار پییرفته

اسات (واالس 1 :2117 ،تاا )18

و موضوع محوری در تمامی این حوزهها دانش است
از اهداف مدیریت دانش ،تبدیل دانشی درونی 0یا ضمنی 1به نشکار 6اسات اماا تماایز میاان
این دو نوع نن نیست که یکی «در سری شما» و دیگری ابت شده است دانش درونای نن چیازی
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال پنجم ،شماره  ،11تابستان 1011

است که فرد نمیتواند به لفظ درنورد ممکن است دانشی باشد که نمیدانید نن را دارید تا ننکاه
«نن را بیابید»

نمیتوانید بگویید اجزای دانش درونی نشکار هستند(هاسل ،7بیتا)8 :

به نظری برخای،

دانش تنها در ذهن افراد است و به محضی ننکه از حالت پنهان یا ضامنی خاارج ،نشاکار و
مستند شد ،به اطالعات صرف تبدیل میشود دانش ساازمان منحصارا متعلاق باه ساازمان،
مدیرانی و متخصصان نن نیست ،واقعیت هایی پراکنده ،گنگ و پنهان است که غالبا در اختیار
افراد است

(جعفری و همکار)11 :1811 ،

دانش پنهان زمیناهی درخات تصامیم افاراد و سائوالی

است که هنگام کار با مسألهای از خود میپرسیم
در دانش ضمنی دو بُعادِ فنای و شاناختی 1قابال اشااره اسات کاه اولای مهاارتهاای
غیررسمی افراد یا هنری 1است که اغلب با دانشی چگونگی 11اشاره میشود و دومی باورها،

1 Day
2 phenomenology
8 post-Fordism
0 implicit
1 tacit
6 explicit
7 Hassel
1 cognitive dimension
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1 craft
11 know-how

میگیریم و روش ما در دیدنی جهان را شکل میدهد

(داونبورت 2و همکار)111 :2116 ،

دانش نه از سازوکار سادهی انتقال اطالعات ،بلکه ،باید از فرهنگ کاه متضامنی ساازمان
اجتماعی است ،تعهد و ارزشهای مشاترک باهدسات نیاد

(هاسال)8 :

داونباورت داناش را

اطالعاتی 8دانسته که به دلیل افزوده شدنی دیدگاه ،0تجربه و بافتار 1ارزشمندتر اسات تماایز
دانش و اطالعات تا افالطون قابلی پیجاویی اسات نویساندگان دیگاری طبقاهبنادیهاای
پیچیدهتری را ارائه کردهاند
گاه دانش از بُعدِ «فاعل شناسا» برجسته شده و گاه فراتر از معنای شخصی ،بُعدِ فیزیکای
را دربر میگیرد که در کتابها ،مقالهها ،فیلمها ،فرایندها و عملکرد ساازمانی و اینترنات و
مانندِ نن هستی مثلی جهاان ساوم پااپر

(مینجارز 11 :2111 ،تاا )82

«دانساتن» 6را در اساتفادهی

روزانه به معناهای مختلفی بهکار میگیریم به قولی ویتگنشاتاین ،7ممکان اسات بسایاری از
ننهااا شااباهت خااانوادگی 1داشااته باشااند
میداند()11 :2111

()82 :1116

بسااکار دانااش را «دانااش بااه چیاازی»

یعنی همیشه باید موضوع یا ابژهی داناش 1وجاود داشاته باشاد کاه الزم

نیست فیزیکی یا مادی باشدی مانندِ وضعیت جاری ،مردم ،مهارتها ،ارزشها ،احساسها و
هیجآنها دانش فینفسه ،به ویژه وقتی دانشی فرد است ،همیشه بُعدی گیرا شمرده مایشاود
اما ،موضوعات و ابژههای نن حتی وقتی مفاهیم و ایدهها باشند ،بُعدِ ناگایرا هساتند تماایزی
گیرا  /ناگیرا با جهانی درونی /بیرونی یکسان نیست ،ولی ،همواره وابسته به حاداه و بافتاار
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ایدهها ،ارزشها ،طر وارهها 1و مدلهای ذهنی ریشهدوانیده در ماست که اغلاب فرضشاان

1 schemata
2 Davenport
8 information
0 insight
1 context
6 to know
)7 Ludwig Wittgenstein (1888-1951
1 family resemblance
1 object of knowledge
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است بنابراین ،حتی نطق و اظهارنظری 1که در دامنه ی گیرا قرار دارد ،بعد از اظهار و بیاان
میتواند در حوزهی ناگیرا قرار گیرد

(مینجر 88 :2111 ،و )80

برخی دانشها کامال نگاهانه و نشکارند میدانیم که میدانیم و میتوانیم بهروشنی بیاان
کنیم اما برخی درجهای از ضمنی بودن را دارند

(پوالنی)827 :1162 ،

دانش داریم ،اماا ،لزوماا

کامل از نن نگاه نیستیم و یا کامل نمیتوانیم بیان کنیم
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از منظر نوناکا مبانی اولیه ی دانش بر این زیر استوار است :ذهنی انسان محل ظهاور،
پرورش و جایگاه دانش است تسهیم دانش موجب بارور شدنی دانش می شود فنااوری
زمنیه سازی رفتار علم نوین است و دانش حاوی علم و فناوری ویژه اسات ارزش یاابی
دانش مستلزمی وجودِ معیارهای کمّای و کیفای مشاخص اسات داناش مااهیتی خاالق
دارد(حمیدی زاده)11 :1811 ،

خلق يا کسبِ دانش
دانش با تعامل انسانی پدید مینیدی فیزیکی یا غیرفیزیکی 2ماثال مشاارکت و تعامال در
گروه برای اعضا دانش می نورد با گفتمان 8و دیالکتی  ،افراد فرایند فکر دیگران را شکل و
بازشکل می دهند مدلی سسی نوناکا و تاکیچی (اجتماعی سازی ،بیرونای ساازی ،ترکیاب و
درونی سازی) 0فرایندی مارپیچ گونه 1را برای نن معرفی مایکناد

(ما اینرنای21 :ی بساکرویل 6و

همکار)67 :2111 ،

1 utterance
2 virtual
8 discourse
)0 SECI (Socialization, Externalization, Combination, and Internalization
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1 spiral-type
6 Baskerville

در بیرون ،صرفا اطالعات هست چون تعامالت ندمی منبع خلقی دانش و داناشی ساوبژکتیو،
فرایند -رابطهای و زیباییشناختی است و در عمل نفریده مایشاودی داناش و خلاق داناش
مردم مبنا ،1عمل محور 2است و ریشه در فلسفه دارد

(نوناکا و همکار)8 :2111 :2111 ،

دانشی که از تعامل عامل انسانی و ساختار اجتماعی خلق میشود ،در نن نمیتوان فاار
از بافتاری تاریخی ،فرهنگی و اجتماعیی افراد بود تعامل ما با محیط با تبدیلی داناش نشاکار و
ضمنی ،دانش را نفریده و رشد می دهد دانش نشکار و ضمنی ،با تااایر تااار متقابال عمال
میکنندی به خاطری تمایز ذاتی بین رفتارهای اابت 8و تئوری یا دانش نشکار و ضمنی
همکار)8 :2111 :2111 ،

(نوناکاا و

رئالیسمی انتقادی این تماایز باین دامناهی واقعیات و دامناهی تجرباه و

بالفعل را توضیو میدهد

(بسکار)2111 ،

مدلهاي مديريت دانش
هرچه ماهیتِ پویا ،سوبژکتیو و پیچیدهی دانش توسعه یابد ،رویکردی کلگرایاناهتار باه
مدیریت نن ضروری شده و اارات بافتاری و فرهنگی بر پیچیدگی نن میافزاید این عوامال
نیز باید در هر مدل یا چارچوبی به حساب نید که در فرایندها و مفااهیم کلیادی مادیریت
دانش جاگیر و ننها را تبیین میکند رویکرد کلگرا همهی انواع مؤلفههایی را که قرار اسات
مدیریت شود (از داده تا اطالعات و دانش) ،باید دربار بگیارد مادلهاای مادیریت داناش
تالشی است برای نشان دادن مدیریت دانش به شیوهای جامع و کلگرا
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مهم ترین نکته نقشی سوبژکتیویته است مردم دانش را در تعامل با محیط ایجاد میکنناد

(دالکر)61 :2111 ،

بسیاری از مراحل مدل های گوناگون مدیریت دانش قابل تحویل ،تبادیل یاا تأویال باه
یکدیگرند و همپوشانی های زیادی در این مراحل قابل مشاهده است به برخی مراحل هام،
هرچند در تعدادی از مدلها اشارهی صریو نشده است ،اما روشن است که ننهاا را از قبال
پییرفتهاند و نیازی به ذکر دوباره ندیدهاند از سویی ،مبنای فلسفی بیشاتری در مادل ماورد
1 people-centered
2 action-oriented
8 routine
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نظری نوناکا و تاکیچی هست که با صابغهی فلسافی نوشاتار حاضار قرابات بیشاتری دارد و
بنابراین ،بیشتر در مورد نظر واقع شده است
تقسیمبندی دانش به ضمنی و نشکار ،ریشه در نظریهی فلسفی پاوالنی دارد او بررسای
دانش بشری را از این واقعیت شروع کرده که ما بیش از ننکه میتوانیم بگاوییم ،مایتاوانیم
بدانیم

(پوالنی)0 :1166 ،

مدل نوناکا و تاکیچی رویکردی کلگرایانه به مدیریت دانش دارد کاه
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افراد ،فرایند ،سازمان و ابعاد فناورانه را مورد مداقه قارار مایدهاد و در ادبیاات رشاته ،باه
شکلهای مختلف ،گریزی از پرداختن به مدل و نظریهی ننان نیست
نوناکا و تاکیچی با مطالعهی خالقیت و نونوری در شرکتهای ژاپنی دریافتند ،ناونوری
سازمانی اغلب از بصیرت سوبژکتیو ناشی مایشاود از نظار نناان ،عامال کلیادی موفقیات
شرکت های ژاپنی رویکرد دانش ضمنی محور به مدیریت داناش اسات بارخالفِ فرهناگ
غربی که دانا و دانسته شده) ،دو موجود جدا دیده میشوند در این رویکرد ،دانش ،گروهی
است و به نسانی از ضمنی به نشکار (بعد معرفات شناساانه) تبادیل و انتقاال و تساهیم از
فردی به گروهی و به سازمانی (بعد هستی شناسانه) صورت مایگیارد ننهاا بار ضارورت
تجمیع دو رویکرد تأکید دارند تا با ابزارهای عملیاتی و فرهنگی جدید ،خلق دانش بهتاری
در سازمانها بشود

(دالکر 60 :2111 ،و )61

جدول شمارهي  :8عناصر اصلي مدل مورد نظر در اين پژوهش
عناصر اصلي مدیریت دانش
تعریف دانش

بیرونی سازی

اجتماعی سازی

ترکیب

درونی سازی

مدل مفهومي پژوهش
مدل مفهومی این پژوهش در قالب شکل زیر قابل اشاره است
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داللت پژوهي

داللتهاي روششناسي رئالیسم

روششناسي

انتقادي در مديريت دانش

رئالیسم انتقادي

مديريت دانش

تجزیه و تحليل یافتههای پژوهش
بر مبنای پیمایشهای اسنادی و میدانی از جامعهی نخبگی ،اقناع نظری حاصال شاده و
در چارچوب مراحل روششناسی داللتپژوهی ،عناصر و ایدههای اصلی رئالیسام انتقاادی
در حوزهی روش شناسی عبارتند از :توصیف واقعیت بر مبنای تجربیات و تفسیر مشاارکت
کنندگان ،دانش ناگیرا و گیرا ،تبیین بر مبنای سازوکارها ،چندگانگی سازوکارها از ساویی،
ارکان اصلی مدیریت دانش بر مبنای چرخه ی نوناکا بادین شار اسات :اجتمااعی ساازی
(اشتراک دانشهای ضمنی افراد) ،بیرونیسازی (تبدیل دانشهای نشاکار فاردی باه داناش
نشکار گروهی) ،ترکیب و سبس درونی سازی (تبدیل دانش نشکار گروهی به دانش ضمنی
افراد) که اکتساب دانش بخش مهمی از نن است
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شکل شمارهي  :6مدل مفهومي پژوهش

داللتهاي روش شناسانه
در بررسی داللتهای رئالیسم انتقادی از دو منظر به موضوع نگریسته شده اسات یکای
از دیدگاه خود رئالیسم انتقادی و اصول روششناساانهی نن و دومای از نظرگااه چرخاهی
مدیریت دانش ابتدا به بخش اول پرداخته میشود
محوری ترین نکته در این پارادایم ،نخست ،نگاه علِّی و معلولی به پدیدارهاست که ایان
اصل مبنایی در چارچوب سازوکارهای مولد معنا پیدا می کند و در تمامی اصول روشای نن
جریان دارد در نتیجه ،هر پژوهشی ،از جمله در مادیریت داناش ،در مسایر شاناخت ایان
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سازوکارها و یا بازنفرینی ننها باید صورتبندی شود دوم ننکه پنج اصال روش شناساانهی
رئالیسم انتقادی در داد و ستد با یکدیگر تعریف میشوند
توضیح رويدادها :توضیو رویداد دربر دارنادهی خروجایهاا و کانشهاای کلیادی و
اجزای ساختاری خاص است که در موضوع دخلیند ترادف ایان رویادادها شاواهدِ ااارات
زنجیرهی علِّی را فراهم مای کناد کاه تغییار یاا عادم تغییار غیار منتظارهای را در سااختار
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مجموعهی پژوهشی ایجاد میکناد توساعهی تسلسال نشاکار و مفصال رویادادها امکاان
تحلیلی علِّی و ساختاری بعدی را در اختیار قرار میدهد و مبنایی مایشاود بارای شاناخت
اجزای ساختار و بافتاری که رویدادهای مورد نظر از ننها ظهور یافتهاند و سااختارهایی کاه
در تعامل بودهاند
توضیح ساختار و بافتار :هستومندهای ساختاری ،بهعنوان اجزای دامنهی واقعای ،شابیه
به سازوکارهایی هستند که همیشه بهطور مستقیم مشاهدهپییر نیستند ،اما ،ابتدا با مصنوعات
و معلولهایشان ،شناخته میشوند به همین شکل ،دانش ما از ننها که در بُعاد گایرا شاکل
گرفته ،با وساطتِ تئوریهای موجود ،ساختارهای اجتماعی ،ارزشها و تجربیاتماان کساب
میشود و برای تئوریپردازی دربارهی علل پشت سلسلهای از رویادادها ،ابتادا الزم اسات
ساختارهای مرتبط به بخشهای سازندهاش تجزیه شود مثل کنش گاران ،قواعاد ،رواباط و
مانند نن

(ویین و همکار)2112 ،

پیوندهای علِّی بین ساختار و رویدادهای مورد نظر از تحلیل مبتنی بر چنین سئوالهاایی
استخراج میشود :چه چیزی وجود این ابژه (به این شکل) را پیشفرض میگیارد؟ نیاا ایان
میتواند بهخودی خود چنین باشد؟ چه چیزی دربارهی این ابژه هست که سابب مایشاود
چنین و چناان عمال کناد؟ (ساایر )11 :1112 ،و تحلیال ،گارایشهاا و ویژگایهاای بیناادین
هستومندهای ساختاری را که کارهای خاصی را انجام میدهد و روابط ننهاا را کاه ترکیاب
میشوند تا ویژگیهای ظهور یافتهی ساختار در کلیتش را تولید کنند ،شناسایی میکند
پسکاوي :در پس کاوی باید از تجربیات در دامنهی تجربه به ساختارهای احتماالی در
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دامنهی واقعی حرکت کنیم البته این خودش وجود سازوکار را اابت نمیکناد و مایتاوانیم

حمایت از بعضی دیگر است
راهنمای سنجش تبیین های علِّی پیشنهادی در قالب چهار پرسشی کلیدی در جدول زیار
نشان داده شده است
جدول شمارهي  :6داللتها براي سنجش تبیینهاي علّي
داللتها

پرسش آزمون علّي

 تأیید اینکه عامل علِّی در واقع بخشی از بافتاری پدیده(فنومن) است
نیااا عواماال علِّاای پدیااده
(فنومن) به طور بالفعال در
بافتار نمایش داده شده؟

 تأیید اینکه اطالعات تبیینی از کلیت دهی (مثال تئوری ارجااعی) باه بافتاار ماورد
نظر اعمال میشود
 اطمینان از اینکه عوامل علِّی ایدهنل پردازی نشدهانادی عامال علِّای ممکان اسات
بهطور بالقوه در حوزه ی واقعی وجود داشته باشد و نه فقاط باهعناوان هساتومند
تئوری

اگر عوامل علِّی بخشای از
بافتار باشند ،نیا نن عوامال

غیرممکن

 ارزیابی عامل علِّی پیشنهادی برای تشخیص اینکه نیا علِّت پدیده (فنومن) است و
تصادفی یا ویژگی غیرمرتبط به علِّت اصلی نیست

بهنحو علِّی مؤارنند؟

 تعیین اینکه نیا عامل علِّی پیشنهادی در واقع عامل علِّی دیگری علِّت نن هست

نیااا عواماال علِّاای تبییناای

 اطمینان از اینکه تبیین علِّی خیلای دور از دساترس نیسات (پیوناد نامشاخص در

رضاااایتبخاااش بااارای
مخاطبان مورد نظار ایجااد
میکنند؟
نیااا سااازوکار پیشاانهادی
عماااق علِّااای را تمهیاااد
میکند؟

زنجیرهی علِّی یا دانش دقیق از پیوندها نمیتواند فرض شود)
 اطمینان از اینکه تبیین علِّی خیلی کوتاه نیست که فقط ی

ترکیب از علال ایجااد

کنندهی رویداد مشاهده شده باشد
 ارزیابی عمق ضروری همانند اینکه رویداد مورد مشااهده در غیااب عامال علِّای
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تبیین های رقیب را در نظر بگیریم بنابراین ،گام بعدی اقدام برای حیف برخای تبیاینهاا و

پیشنهادی بر دلیل وجود عامل علِّی جایگزینی رخ خواهد داد
 اطمینان از عمق اولویت تا تعیین شود که نیا عامل علِّی پیشنهادی دقیقاا باا عامال
علِّی دیگری پیش میرود که در تبیین رویداد مورد نظر مهم است

با بررسی رویکرد پسکاوانه به خلق دانش میتوان داللتهایی را برای اعتباار و کیفیات
استنتاج تولید شده بهدست نورد اعتبار (یا روایی) ،اغلاب ،نشاان دهنادهی ساطو کیفای و
دقت زیاد پژوهش است و میتواند اار جدی بر کیفیت استداللهایی بگیارد کاه از تحقیاق
بهدست مینید ،در شکل زیر نشان داده شده است
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شکل شمارهي  :3داللت پسکاوي رئالیسم انتقادي به خلق دانش (زکریادیس و دیگران)2118 ،

در دو مدل پژوهش ،کیفی و کمی انواعی از روایی مطر اسات روایای طار  ،روایای
اندازهگیری (یا تحلیلی) و روایی استنباطی

(زکریادیس و دیگاران)2118 ،

روایای طار  1باهطاور

گسترده به روایی داخلی (که همبستگی مشاهده شاده در علیات اسات) و روایای بیرونای
(یعنی امکان کلیت و عمومیت یافتن نتایج) اشاره دارد روایی اندازهگیری 2قابلیات اعتباار

8

داده هاست (یعنی ،نیا خطای اندازه گیری وجاود دارد) و روایای سااخت 0کاه درجاهای را
توصیف می کند که متغیرهای مورد استفاده در مدل ننچه را که قصد اندازهگیری نن را دارند
را ضبط می کنند روایی استنتاجی به روایی نتیجهگیری نماری اشاره میکند و اینکه نیا برای
استنتاج کفایت میکند یا خیر
رئالیسم انتقادی تمرکز توجه را از رویدادهای تجربی به سازوکارهای علِّی زیرین تغییار
میدهد ،با این استدالل که اینها مستقل و غیروابسته هساتندی معناای عملای ایان ساخن نن
است که در حالی که تجربهگرا دلمشغول رابطهی علِّی پدیادارهای تجربای اسات (روایای
1 design validity
2 measurement validity
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8 reliability
0 construct validity

نشدهای در پدیدارهای مشاهده شدهی حوزهی تحقیق دخالت دارد یا خیر پدیده باه هماین
شکل ،برای رئالیسم انتقادی ،روایی بیرونی با کلیت یا عمومیت بخشی به مادعیات دانشای
دربارهی یکی یا بیشتر سازوکارهای علِّی صورت میگیرد یعنی ،این باور کاه ساازوکار یاا
ساوزکارهای تولید کننده که سبب (علت) رویدادهای مشاهده شده هساتند ،خروجایهاای
مشابه (یا حتی متفاوت) را در دامنههای دیگر سبب میشوند روایی ساخت نشان مایدهاد
که نیا ناار تجربی ،دانشی دربارهی رویدادهای بالفعل که ادعا میشود با سازوکارهای تولیاد
کننده ایجاد میشوند ،ارائه می دهند

(اسمیت و همکار)21 :2110 ،

تأکید بر مطالعه ی روابط متغیر ،پویا و چندگانه در بافتار ،به نظر ،به نفع رویکردهای
کیفی باشد که قادر به تولید تبیین های تحلیلی است که ممکن اسات باه نشاکار شادن
سازوکارهای بالقوه ی دخیال در رویادادهای قابال مشااهده کما

کناد پژوهشاگران

اظهارات موجود درباره ی سازوکارهای علِّای را باه کاار مای گیرناد تاا ر ویادادها را در
مجموعااه هااای مختلااف تبیااین کننااد و تئااوری هایشااان را بااا اعتبارساانجی «توصاایف
گرایش های علِّی و اارمتقابل سازوکار و بافتار» بباالیند

(ویین و همکار)2112 ،

از این روی ،میزان روایی بیرونی موضوعی برای فرق نهادن بین عوامال ممکان 1و
ضروری 2است (سایر)1112 ،

یعن ی ،اگر نتوان ویژگی های ضروری ی

فنااوری را از ااار

شرایط بیرونی و بافتاری بر عوامل مورد نظر جدا کرد ،منطقی نیست کاه ماثال از تاأایر
تکنولوژی اطالعات بر نن عوامل سخن
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داخلی) ،رئالیست انتقادی در پی نن است که نیا سازوکار تولید کنندهی مفروضی یا کشاف

بگوییم (زکریادیس و همکار )2118

این انتزاع ،انتزاعی مفهومی ،نظام مند و کامال مدلل از ویژگی های شئ اسات کاه از
شرایط بیرونی به دست نمده و بخشی اساسی از تئوریزه کردن موضوع است که سابب
می شود از چیزهای مختلف دانش کسب کنیم و نیاز است با توصایفی تجربای و ماورد
تحقیق قرار گرفته از امکان های گوناگونی ترکیب شود که نیروهاای علای در نن اتفااق
میافتد
1 contingent
2 necessary
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پییرش دیدگاه رئ الیسم انتقادی درباره ی کلیت ،نقاش رویکردهاای کمّای را تغییار
می دهد که غالبا رویدادها را اندازه می گیرند تا قوانین اجتمااعی را مبتنای بار تکارار و
میزان همبستگی بین متغیرهاا تئاوریزه کنناده و باا مادنظر قارار دادنی اهمیات وجاود
فاکتورهای بافتاری در تولید دانش و کلیت بخشای در ایان مکتاب  ،نقاش روش هاای
کیفی تجربی نشکار کردن شرایط و تمایز نهادن ننها از جنبه های ضروری (داخلی) اشیا
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و ساااختارها ماای شااود بااا ایاان حساااب ،روایاات هااای تاااریخی ،پااژوهش اساانادی و
مصاحبه های شبه ساختاریافته می توانند بخشی مهام در سااختِ روایات هاای نموزناده
باشند
جدول شمارهي  :3داللتهاي رئالیسم انتقادي براي روايي در پژوهش کمي
داللتهاي رئالیسم انتقادي براي روايي در پژوهش کمي
روایی درونی :رویدادهای بالفعل نشانگری سازوکارهای تولید کنندهی خاصای در بافتااری
تحقیق است
روایی طر

روایی بیرونی :شباهت به معنای اینکه رویدادهای مشابه یا مرتبط که رخ مایدهاد (یاا
ممکن است رخ دهد) در سایر مجموعه ها از طریق سازوکارهای تولید کننادهای پدیاد
مینیند (علت) که رویدادهای بالفعل را در تحقیق پدید نوردهاند

روایی
اندازهگیری
روایی
استنتاجی

روایی ساخت :اینکه نیا دادههایی که بهطور تجربی در دساترس اسات داناش معتباری
دربارهی تجلی بالفعل سازوکارهای تولید کنندهی ادعایی در تحقیق ارائه میدهد
روایی نتایج نماری :یافتههای نماری میتواند دانشی دربارهی روابط رویدادهای مشاهده
شده در دامنهی تجربی (نه مفروضات علِّی) تمهید کند

جدول شمارهي  :0داللتهاي رئالیسم انتقادي براي روايي در پژوهش کیفي
داللتهاي رئالیسم انتقادي براي روايي در پژوهش کیفي
161

روایی طر

روایی توصیفی و اعتبار :تبیین سازوکارهای در کانش و شارایطی کاه باا ننهاا در تعاملنادی درک

انتقال پییری :این ایده که رویدادهای مرتبط یا مشابه که در سایر مجموعاههاا رخ مایدهناد (یاا
ممکن است رخ دهند) به علت همان سازوکارهای تولید کننادهای اسات کاه علات رخدادهاای
بالفعل در حوزهی تحقیق بوده است
روایی تئوری  :از تئوری استفاده میشود تا کم

کند به تئوریپاردازی درباارهی ساازوکارها و

تمهید تبیینهایی برای رویدادهایی که رخ داده است
وابستگی :این بخشی اساسی از فرایند پسکاوی و شناسایی فاکتورهای ممکن است
روایی تحلیلی

استحکام (یا سازگاری) :به چالش کشیدن و نگاهی بخشی از شرایط (شبه) بسته و فرایند تحقیق
در حال انجام در تحلیل پسکاوی است
باورپییری :1اینکاه نیاا داده هاای تجربای در دساترس ،دانشای معتبار درباارهی تجلای بالفعال
سازوکارهای تولید کنندهی مورد ادعا در حوزهی تحقیق ارائه میکند یا خیر؟
روایی تفسیری و تأییدپییری :یافتههای پژوهش کیفی میتواناد دانشای درباارهی ساازوکارهایی

روایی

ارائه کنند که علت این رویدادها در سطو تجربی هستند

استنتاجی

مؤيدات تجربي :سنجش تبیینهای علِّی از طریق مؤیدات تجربی ،مایتواناد پیامادهای
زیر را برای پژوهشهای ما داشته باشد (برگرفته از ویین و همکار)2112 ،
 تصدیق کند که عامل علِّی استناد شده در حقیقات بخشای از بافتاار پدیادار باوده
است
 تصدیق کند دانش تبیینی از کلیتدهی (یعنی تئوری مرجع) در مورد بافتار خااص
بهکار گرفته میشود
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حوزهی مورد مطالعه با شناسایی ،اولویتبندی و تعیین حدود تحقیق

 اطمینان دهد عوامل علِّی ایدئالیستی نیستندی فاکتور علِّی ممکن است بهطور باالقوه
در دامنهی واقعی موجود باشد و نه نن که هستومند تئوری

غیرممکن باشد

 ارزیابی فاکتورهای علِّی پیشنهادی برای تشخیص اینکه نیا موضوع پدیدار است یا
ی

ویژگی نامربوط یا تصادفی

 تشخیص اینکه نیا فاکتور علِّی پیشنهادی بهواقع مقدم بر فاکتور علِّی دیگر رویاداد
بوده است یا خیر
161
1 plausibility

 اطمینان از اینکاه تبیاین علِّای خیلای دارای فاصاله نیسات (پیوناد نامشاخص در
زنجیرهی علِّی یا دانشی دقیق از پیوندها قابل فرض نباشد)
 اطمینان از اینکه تبیین علِّی بسیار جزیی نیست که فقط یکی از اجزای علِّای مولادِ
رویداد مشاهده شده باشد
 ارزیابی عمقی ضرورت بهگونهای که رویداد مشاهده شاده در غیااب فااکتور علِّای
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پیشنهادی بر مبنای عامل علِّی جایگزینی رخ دهد
 ارزیابی عمق اولویت برای تشخیص اینکه نیا عامل علِّی پیشنهادی به نحاو قریبای
مقدم بر عامل علِّی دیگر است که رویداد را تبیین میکند یا خیر
نکته ی نخر بر ارزش پژوهش طوالنی در رئالیسم انتقادی تأکیاد مایکناد یعنای ،فهام
تغییرات در گیر زمان معماوال ابازاری اسات بارای باازکردنی ویژگایهاای ظهاور یافتاهی
ساختارهای متعدد ،درک دامنه ی کامل اارات بافتاری دخیل در فعاال ساازی ساازوکارهای
علِّی و توضیو چگونگی و چرایی سازوکارهایی که رویدادهای مشاهده شاده را باهوجاود
می نورند از این روی ،به لحاظ روششاناختی مایتاوانیم از نشکارساازی در طاول زماان
رویدادها و دادههای دارای زمان طوالنی استفاده کنیم تاا باا اطمیناان افازونتاری ،از منظار
تجربی ،تأیید کنیم که گوهرهی سازوکار پیشنهادی در نسبت با تبیینهای جایگزین ،کارنیی
بیشتری داردی یعنی ،با این روش برای ایجاد اطمینان باه اینکاه ساازوکارهای مفاروض باه
واقعیت نزدی

میشود ،کاوش تجربی سختی اعمال میشود و با پاسخ تجربی به پرسشها

برای ارزیابی سازوکارهای شناخته شده از طریق پسکاوی ،میتوانیم اطمینان ایجاد کنیم که
سازوکارهای پیشنهادی تبیینهای علِّی دقیقی از رویدادهای مشاهده شده فراهم مایکنناد و
بافتار کامل ساختارهای تولید کنندهی زیر ساخت نن سازوکارها را نشان میدهند
روش هاي سه/چندگانه :با شناسایی و توصیف سازوکارها در سطو چندگانهی تحلیل
که از ساختارهای اجتماعی و فیزیکای و نیاز مشاارکتکننادگان کلیادی ظهاور ماییاباد،
میتوانیم دانش علِّی نشکاری را بنیان بگیاریم پژوهشگران حوزهی مدیریت دانش هماواره
در چالشند تا انحراف در یافتههای تحقیق از نتایج مورد انتظار را باه نحاو تئوریا
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توجیاه

کنند و توضیو دهند که در چاارچوب اصاول روششاناختی مبتنای بار رئالیسام انتقاادی،

پدیداری دانشی در مجموعهای خاص رخ میدهد
با فرض پدیدارهایی با سطو پیچیدگی باال در پژوهشهای مدیریت دانش ،اگر بخواهیم
مطالعهی مورد نظری را در مجموعههای فرهنگی ،منطقهای ،صنعتی و سازمانی مختلاف باه
اجرا درنوریم ،نمیتوانیم انتظار خروجیهای همسان و یا حتی بسیار مشابه را داشته باشیم
یکی از داللتهای گسترش روش شناسی مبتنی بر رئالیسم انتقادی برای مدیریت داناش
اصل ارزششناسانه ی رهایی بخشی است که نزادی انسان را درپی دارد باه هماین طریاق،
رئالیسم انتقاادی مسایری را بارای پژوهشاگران هماوار مایساازد تاا ارزشهاای اخالقای
ساختارهای اجتماعی را مورد مداقه قرار دهد
از ننجا که سیستم های مدیریت دانش متشکل از ساختارها و سازوکارهاسات ،پاژوهش
مبتنی بر رئالیسم انتقادی که این روابط را توضیو میدهد و بیان میکند که چگوناه شارایط
انسان به نحو متقابلی متأار میشود ،مبتنی بر دانش ما درباارهی ساازوکارهای علِّای دخیال،
دانش جدیدی را در اختیار قرار میدهد که میتواند اصال کننده باشد
در سنت فلسفی رئالیسم انتقادی میتوان فضایی بین تجربهگرایای و تفسایرگرایی بارای
پژوهش در مدیریت دانش گشود مسیر سوم متقاعد کنندهای بین دو قطب کاه مؤلفاههاا و

نقاط قوت هردو را بهکار میگیارد و باه پژوهشاگران اجاازه مایدهاد تئاوریهاای قابال
استفادهای را تولید کنند و تبیینهای علِّی مفصلی از پدیدارهای پیچیده در سیستمهاای بااز
ارائه دهد

مقاله پژوهشی :رهنمودهای روششناسی رئالیسم انتقادی برای پژوهشهای مدیریت دانش :مطالعهای بر اساس روششناسی داللتپژوهی

مسیری ایجاد میشود تا تئوریهای کلی ایجاد شود که به دقات تبیاین کناد کاه چارا یا

(ویین و همکار)2112 ،

این اندیشه بر ناسازگاریهای معرفتشناختی و هستیشناختی در پارادایمی برتار چیاره
میشود که ظرفیتی برای توسعهی عمق و سودمندی یافتههای پژوهش دارد
در قلمرو مدیریت دانش ،تئوریهای مبتنی بر رئالیسم انتقادی از جزییات تجربای مارتبط در
مجموعهای خاص استخراج میشوند ابتنای پدیدار دانشی در این مسیر برای تولیاد تبیاینهاای
علِّی نشکار مبنایی است که از طریق نن میتوان «شکاف دانشی» بین دانشگاه و شاغالن را ماورد
اشاره قرار داد و با توجه به خواستههای ننان راهحلهایی را پیدا کرد این مدل از پژوهش کما
میکند تا بتوان اساس تئوریپردازی را با فراهم کردنی تبیینهای عمیق فهم کرد
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داللتهاي روششناسانه براي چرخهي مديريت دانش
اجتماعي سازي (اشتراک دانشهاي ضمني افراد) :برای ایجاد امکاان اشاتراک داناش
پنهان (ضمنی) اوال باید این نوع از دانش بهطور تفصیلی تعیین شود و اانیا این تفصیل بایاد
دربر دارندهی خروجیها و کنشهای کلیدی و اجزای ساختاری دخیل در نن باشدی اجزایی
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال پنجم ،شماره  ،11تابستان 1011

همانند موقعیت زمان و مکانی ،سازوکارهای ایجاد کننده ،ساختارهای اجتماعی و فیزیکای،
محیط و بافتار کنش گران که به صورت علِّی مرتبطند و باورهاای فاردی و اجتمااعی نناان
بررسی ابعاد مختلف دانش میتواند از اار تعصبات فردی بکاهد
بیروني سازي (تبديل دانش ضمني به دانشش شششکار) :در مستندساازی داناش ضامنی
بهصورت تئوریپردازی برای تحلیل علِّی صورت میگیرد و به این سئوال پاسخ مایدهاد کاه
چه سازوکارهایی در کدام ساختارها بودهاند که اارات مورد نظر را تولید کردهاند و اینکاه چاه
مؤلفههایی سبب شده تا پدیدهی مورد نظر به شکل خاصی عمل کناد بارای تئاوری پاردازی
دربارهی علل رویدادها الزم است قواعد و روابط بین کنشگران و محیط سااختاری ،بافتاار و
اجتماع عمل ننان و اجزای سازنده ننها نیز مشخص و مورد استناد قرار گیارد در ایان مرحلاه
نیاز است تئوریها ،تجربیات و ارزشهای مؤار شناسایی و مستند شوند
ترکیب (تبديل دانش هاي ششکار فردي به دانش ششکار گروهي) :ابتادا هادف ماورد
نظر از فرایند دانشی تبیین میشود سبس معین میشود که چگونه میتوان بین ظرفیتهاای
ذاتی اجزای سازوکارها و ساختاری معلوم شده ارتباط برقارار کارد تاا باه ایجااد پدیادهی
خاص مورد نظر منجر شود هم چنین عالوه بر سازوکارهایی که در مرحلهی قبل مشاخص
و مستند شده ،به دنبال شناسایی سازوکارهای بدیلی خواهیم رفت که وجود ننها مایتواناد
پدید نورنده ی هدفِ تبیین شده باشد برای مثال اگر نونوری مورد نظر باشد ،ابتدا مشخص
خواهد شد که سازوکارها و اجزای ساختاری چگونه امکان این هدف را ایجاد خواهند کرد
و در نوع رابطهای باید قرار گیرند تا مقصود حاصل شود
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از سوی دیگر عالوه بر ساازوکارهای مشاخص شاده ،پژوهشاگر در پای سااختارها و
سازوکارهای علِّی بالقوهی دیگری ،به لحاظ تئوری  ،خواهد بود که ننها نیاز مایتوانناد در

نسبت به یافته های تئوریا

نقشای اطمیناان بخاش و تأییادنمیز را ایفاا کناد و تجربیاات

کنش گران را هم درجهات هادف ماورد نظار ساامان بخشاد باهرغام ایجااد سااختارها و
سازوکارهای مورد نظر ،اار سیستم باز و نیز نااتوانی انساان بارای شاناخت تماامی ابعااد
پدیدارها ،احتمال دارد نتوان خروجیهای همسان و یا حتی بسیار مشابه ایجاد شود
دروني سازي (تبديل دانش ششکار گروهي بشه ضشمني افشراد) :مسایر تبادیل داناش
گروهی به دانش درونای افاراد ایجااد بافتاار ،سااختارهای اجتمااعی و گروهای اسات تاا
کنش گران را در موقعیتی قرار دهد که این هادف را محقاق ساازد در ایان مرحلاه ،امکاان
سنجش تبیین های علِّی پیشنهاد شده و ارزیابی ننها پدید مینید و میتوان اارات گیر زماان
و موقعیت را بر تبیین تئوری

بهدست نمده برای ایجاد پدیدار مورد نظر مشخص کرد

پیشنهادهايي براي شينده
در نوشتار حاضر مبدأ داللات یاابی ،رئالیسام انتقاادی و مقصاد نن یکای از مادلهاای
مدیریت دانش ،چرخهی نوناکا ،در نظر گرفته است که میتواند بهعنوان گام نخساتی باشاد
که با توجه به نن ،نظامها و مکاتب فلسفی دیگر را بهعنوان چاارچوب مرجاع برگزیاد در
این مسیر ،فلسفهی اسالمی ،بهویژه فلسفهی صدرایی ،یکی از مکاتب جدی فلسافی اسات
که میتواند داللتهای نن برای مدیریت دانش مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد

مقاله پژوهشی :رهنمودهای روششناسی رئالیسم انتقادی برای پژوهشهای مدیریت دانش :مطالعهای بر اساس روششناسی داللتپژوهی

صورت وجود هدف مورد اشاره را ایجاد کنند در این مرحله ،بررسیهای تجربی میتواناد

از سوی دیگر ،مقصد مطالعه هم قابلیت تسری به سایر مدلهاای برگزیاده در مادیریت
دانش را دارد همچنین ،میتوان حوزههای دیگری همانند هستیشناسی را مورد مداقه قارار
داد عالوه بر نن ،در روششناسی مبتنی بر رئالیسم انتقاادی بیاان شاد کاه یکای از اصاول
روشی نن یافتن مؤیدات تجربی است بر این اسااس ،یکای از پاژوهشهاای قابال انجاام،
بررسی داللتهای یافته شده با هدف یافتن مؤیدات تجربی است
فهرست منابع و مآخذ
الف .منابع فارسي
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