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مقدمه
یکی از مهمترین تحوالت در جهانی که ما هنوز آن را جهان صنعتی میینیامیم ،آن اسیت کیه جهیان

دیگر صنعتی نیست .ما شاهد یک جابجایی سریع از جامعه صنعتی به جامعیه دانشیی هسیتیم .جامعیه
دانشی بر پایه اهمیت روزافزون دانش به عنیوان چهیارمین عامیل تولیید بنیا شیده اسیت .بسییاری از
محصوالت و تمامی خدمات ،دارای هزینههای گزاف تحقیق و توسعه هستند .حیال آنکیه هزینیههیای
تولید به مراتب پایین تر است .استخدام تعیداد زییادی از مشیاوران کیه در الیب سیرمایهگیذاری روی
شرکتهای خدمات مشاوره صورت میگیرد ،میتواند هزینههای زائد شرکت را به حدا ل برساند.
در وا ع سرمایهگذاری بر دانش و پایگاههای آن ،همانند در اختیار داشتن مشاوران بیه صیورت
همزمان و آماده است که طبعاً هزینه زیادی ایجاد می نماید ،اما کار وا عی آنان و نتیایج آن بیه مراتیب
برای کارفرما ،ارزانتر تمام میشود .در وا ع ،ما کماکان از کشورهای صنعتی شده صیحبت مییکنییم،
حال آن که بسیار از تفکرات ما همچنان بر پایه مفاهیم تولید صنعتی است که به سالهای آغازین رن
بیستم و چه بسا اواخر رن نوزدهم برمی گردد؛ اما امروزه دانش و در وا یع ررفییت میدیریت ،خلیق و
انتشار آن ،هدف اصلی شرکتهای موفق است .این امر را میتوان با مفیاهیمی چیون میدیریت نیام و
نشان تجاری ،بازاریابی مستقیم برای مشتریان و ...تعبیر و تفسیر کرد.
اما این تنها جلوه بصری گذار از بازار صنعتی به بازار دانش محور است ،دانش در وا ع مشخصه
دیگری برای ا تصاد در حال تحول است (کرلینجر .)2891 ،براساس میوارد فیوو و بیه طیور خالصیه
می توان سرعت تغییرات محیطی ،تغییر در عوامل تولید ،تغییر پیارادایمهیای میدیریت ،وجیود و رهیور
بحث مزیت ر ابتی و تغییر انتظارات مشتریان را ضرورتهای اساسیی بیروز میدیریت دانیش برشیمرد
( لیچ لی .)2181 ،آنچه در پیش آمد ،به باور بسیاری از صاحبنظران ،شاخصهها و نشانگرهای پیارادایم
پیچید گی است و دانش و مدیریت صحیح آن به عنوان اصلیترین سازوکار رویارویی بیا چیالشهیای
مطرح در این پارادایم است.
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مروری بر مبانی نظری

تعریف پارادایم
به عقیده کان علم و تی به درجه ای از بلوغ برسد ،واجد یک چارچوب پژوهشی میشود؛ یا به اصطالح
صاحب پارادایم می شود یعنی تولید علیم در ییک پیارادایم ،صیورت میی گییرد و هیر پژوهشیگری در
چهارچوب یک پارادایم در حال فعالیت است و بیرون از پارادایمها پیش علم و یا شبه علم است (کیان،
 .) 2811پارادایم در وا ع الگیوی مسیلطی اسیت کیه در حییات علیم متعیارف جعبیه ابیزار میورد نییاز
پژوهشگران را برای حل و فصل مسائل فراهم میکند؛ زیرا اوالً دورنمایی از «نگرش هستی شناسانه»
به آنان می بخشد ،ثانیاً تعریفی از نظریه خوب (مانند سازگاری منطقی ،سیادگی ،مفیید بیودن و یدرت
پیشبینی) ارائه می کند ،ثالثاً چارچوبی نظری برای تجزیه و تحلیل رفتار یا پدیده مورد مطالعیه و رابعیاً
روشهایی برای آزمون تجربی نظریهها در اختیار پژوهشگران رار میدهد .همه اینها باعث مییشیود
کار پژوهشی توسط یک انجمن علمی سامان مییابد که در مورد نظریهها و روشهای میورد نیازشیان
توافق دارند و مفروضات پایهای و اصلی برای پیشبینی به کار میبرند.
به عبارت ساده ،پارادایم ،معیارهای کار و پژوهش مجاز را در درون علمی که مربوط به آن است
تعیین میکند و فعالیتهای محققان آن حوزه از علم را هماهنگ و هدایت میکند.
ماهیت پارادایم به گونهای است که نمیتوان برای آن تعریف د یقی ارائه داد ،با این همه امکان
توصیف بعضی اجزا بارزی که مقوّم آن هستند وجود دارد (الزی:)2184 ،
 . 2پارادایم با اجزاء هسته مقاوم در برنامه پژوهشی الکاتوش ابل مقایسه است.
 .1پارادایم شیوه های ابل بول و مرسوم برای انطباو وانین بنیادی به چند وضعیت گونیاگون
را شامل میشود (برای مثال انطباو پارادایم ا تصاد نئوکالسیکی بیر وضیعیت بازارهیا ،رفتیار مصیرف
کنندگان و تولیدکنندگان و )...
 .1بخش دیگری از پارادایمها حاوی بعضی اصول کلی مابعدالطبیعی هستند کیه پیژوهش درون
پارادایم را هدایت میکنند.
البته باید توجه داشت خود کان نیز در آغاز کار اصطالح پارادایم را بیه گونیهای میبهم بیه کیار
میبرده است (کان) 2811 ،؛ چرا که در علوم مختلف ماهیت پارادایم متناسب با ماهیت آن علم اسیت و
لذا ارائه تعریف د یق و جامع و مانع آن نه ممکن است و نه مفید است.

/222
/ 022

فصلنامه مطالعات منابع انسانی ،سال ششم ،شماره بیست و چهار ،تابستان 69

زیرا در این صورت حوزه تعریف پارادایم د یقاً بر حوزه کیاربرد پیارادایم منطبیق نخواهید شید؛
بنابراین پارادایم چنان غیرد یق و بدون مرز خواهد بیود کیه نخواهید توانسیت تعیداد زییادی مسیائل
پژوهشی متنوع را درون خود جای داده و هدایت کند (بیباچ 1441 ،الف).
پارادایم در زبان فارسی با معادل هایی همچون الگوی فکری ،الگوی سرمشق ،الگوی تفکر و ...
به کار رفته است که البته با تعریفی که از کلمه پارادایم و ویژگیهای آن گردید به نظیر مییرسید کیه
هیچ کدام نمی توانند ترجمه خوب و رسایی برای آن باشند؛ لذا در این مقاله از همیان معیادل انگلیسیی
آن استفاده میشود.
کاربردهای پارادایم
به طور کلی دو کاربرد از مفهوم پارادایم را میتوان چنین مشخص کرد .2 :پارادایم به معنای «ماتریس
زمینهای» یعنی مجموعهای از پیش فرضهای یکرشته  .1پارادایم به معنای الگو ییا نمونیه شیاخص.
کان استدالل میکند بل از آنکه تحقیق علمی در برخی حوزههای علمیی آغیاز شیود ،جامعیه علمیی
اصوالً پاسخهایی به سئواالت بنیادی درباره آن حوزه دارد؛ مثالً چه انواعی از اشیا در جهان وجود دارد؟
چگونه آنها با یکدیگر و با حواس ما در تعامل هستند؟ چه تکنیکهایی بیرای پاسید دادن بیه اینگونیه
سؤاالت مناسب است؟ آنچه به عنوان شواهد برای یک نظریه در نظر گرفتیه مییشیود ،چیسیت؟ چیه
چیزهایی به عنوان راه حلی برای یک مسأله منظور میشود؟ «ماتریس زمینهای» ییا همیان مجموعیه
پیشفرضهای یک رشته ،پاسدهایی برای سئواالت این چنینی است که دانشمندان در حین تحصییل
آنها را فرا میگیرند« .ماتریس زمینهای» چارچوبی را فراهم میکند که دانشمندان در آن محدوده عمل
میکنند .همچنین برخی جنبههای «ماتریس زمینهای» شامل مهارتها و روشهای عملیی اسیت کیه
ضرورتاً ابل بیان در واژه ها نیست .این همان چیزی است که تا اندازهای «پارادایم» را از ییک نظرییه
متفاوت میسازد؛ چون «ماتریس زمینهای» مهارتهایی را شامل میشود که دانشمندان را به سیاختن
وسایل عملی و فنآوری ادر می سازد؛ مانند اینکه چگونه تلسکوپ را تنظیم کنیم یا شامل مهارتهیای
آزمایشی است؛ مانند اینکه چگونه یک نمک را از یک واکنش شیمیایی کریستاله کنیم کیه بایسیتی از
طریق تجربه عملی فرا گرفته شود (این بیل مهارتها برخی او ات معرفت ضمنی نامیده میشود) .اما
پارادایم به معنای «الگو» آن بخشهای متعارف از علم هستند که تمام دانشیمندان مبتیدی آن را فیرا
میگیرند و برای آنها اسلوبی فراهم میکند تا موجب پیشرفت علم در حوزه کاریشان شود.
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در وا ع آموزش از طریق «الگوها» نقش مهمی در آموزش دانشمندان بازی میکند .کتابهای
درسی پر از مسائل شاخص و راه حلهای آنها هستند و دانشجویان تمرینهایی را انجام میدهنید کیه
موجب می شود آنها تکنیکهای استفاده شده در «الگوها» را برای وضعیتهای جدیید اسیتفاده کننید.
مثالهایی از پارادایم عبارتند از« :مکانیک کالسیک نیوتنی»« ،نجوم بطلمیوسی»« ،شییمی دالتیونی»
(نظریهای در شیمی که براساس آن عناصر به واسطه وزنهیای اتمیی متفاوتشیان از یکیدیگر متمیایز
میشوند)« ،نظریه ذرهای نور» (که براساس آن نور مجموعهای از ذرههای کوچیک بیا حرکیت سیریع
است)« ،نظریه موجی نور» (که بیان میکند نور ترکیبی از امواج در نوسان در محییط اسیت)« ،نظرییه
نسبیت اینشتین» و «مکانیک کوانتوم» (کان.)2811 ،
کان در کتاب «ساختار انقالبهای علمی» استدالل میکند که علیوم مختلیف تیدریجاً تکامیل
نمی یابند ،بلکه تکامل آنها ناگهانی و جهشی است .پارادایم یک علم تا مدتهای مدید تغییر نمیکند و
دانشمن دان در چارچوب مفهومی آن به حل مسائل خود سرگرم هستند .او این دورهها را دورههای علیم
متعارف می نامد .بیشتر علم ،به تعبیرکان ،علم متعارف است ؛ زیرا درون ییک پیارادایم تثبییت شیده و
شناخته شده ،جریان دارد .علم متعارف مسئول بکارگیری و بسیط دادن موفقییتهیای پیارادایم اسیت؛
بنابراین غالباً گفته می شود علم متعارف فعالیتی مانند حل جدول است .دانشمندان علم متعیارف درگییر
حل جدول هستند و جدولهای خود را براساس واعد پذیرفته شده ،حل میکنند .براساس نظر کان در
طی دورههای علم متعارف بیشتر فعالیتهای روزمره علم ،فعالیتی نسبتاً محافظهکارانه است تا آنجا که
دانشمندان اصول بنیادی رشته خود را زیر سؤال نمیبرند (بیباچ 1441 ،الف؛ بیباچ 1441 ،ب).
پارادایم :عناصر سازنده و مدل کلی
علی رغم وجود تعاریف نوین مختلفی از پارادایم ،متاسفانه هنوز هیچ مدل مدون و مشخصی که عناصر
سازنده پارادایم و رواب ط موجود بین آنان را تشریح نماید ،وجود ندارد .در ایین بخیش براسیاس تعیاریف
نوین پارادایم و مجموعه مطالعات انجام شده مدل اولیهای برای آن ارایه شیده اسیت (چیالمرز2181 ،؛
ساروخانی.)2191 ،
براساس مجموعه دیدگاه های موجود در مورد پارادایم و به عنوان جمع بندی ،میدلی سیسیتمی
ارائه شده است که پارادایم را به عنوان یک الگو و چارچوب مفهومی به تصویر میکشد.
همانگونه که در شکل  2مشخص است (کادر پر رنگ) ،پارادایم شامل سه بخش کلی است:
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نگرش ،دیدگاه ،تعقل ،پردازش ،واعد و وانین ،حل مساله ،تصمیمگیری ،رفتار ،کردار ،هنجارها
اگر چه این الگو نشات گرفته از نظام فکری انسان است اما برای سازمان یا هویتی ملیی و فیرا
ملی نیز می تواند به کار رود .در ادامه ،هر پدیده یا داده گذریافتیه از عینیک پیارادایم ،بیه ییک مقولیه،
موضوع ،مشکل یا مساله تبدیل شده و به بخش دوم منتقل میگردد .در این بخیش ،انسیان براسیاس
چ ارچوب ذهنی خود و واعد حاکم به تعقل و پردازش موضوع یا مساله پرداختیه و بیه حیل مسیاله ییا
تصمیمگیری میپردازد.
در بخش بعد ،بر اساس راه حل یا تصمیم اتخاذ شده ،رفتار انسان طراحی و صورت مییپیذیرد.
این رفتار در چارچوب هنجارها وا ع شده و نحوه عمل و واکنش ما را بنا مینهید .در پاییان انسیان در
چرخه بسته ،از اعمال خود نیز بازخورد دریافت نموده و فرآیند یادگیری او اتفاو میافتد.
اما موارد ذیل بر این چارچوب فکری احاطه دارد و بر آن تاثیرگذار است:
اصول ،ارزشها ،عقاید ،دکترین (آموزهها)
نیازها ،خواستها ،اهداف ،چشمانداز
حافظه ،تجربیات
آداب ،رسوم ،هویت ،ومیت
مجموعه عناصر و عوامل فووالذکر ،شکل دهنیده فرهنیگ فیردی و جمعیی در جوامیع بشیری
هستند که متاثر از محیط پیرامونی میباشد (همان).
انواع پارادایمهای حاکم
بل از مرور پارادایم های چهارگانه باید این نکته را یادآور شد که این چهار پارادایم مانعهالجمع هستند.
پارادایم ها بدیل هستند به این مفهیوم کیه انسیان میی توانید در طیول زمیان بیه صیورت متیوالی در
پارادایم های مختلفی عملکرد داشته باشد اما از این لحاظ مانعهالجمع هستند کیه انسیان نمییتوانید در
یک مقطع زمانی مشخص در بیش از یک پارادایم عملکرد داشته باشد زیرا با پذیرفتن پیشفرضهای
یک پارادایم پیشفرضهای تمام پاردایمهای دیگر نقض میشود.
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محیط
فرهنگ (فردی و جمعی)

پدیده ها
وقایع
حقایق

عمل
اقدام
واکنش

شکل  -2مدل مفهومی پارادایم و نحوه تعامل عناصر سازنده آن

پارادایم کارکردگرایی
این پارادایم بیانگر دیدگاهی است که کیامال در جامعیهشناسیی نظیمدهیی ریشیه دارد و از رویکیردی
عینیگرا به بحث درموضوع خود میپردازد .این پارادایم به دنبال ارائه تبیینهیای وضیع موجیود ،نظیم
اجتماعی ،همرأیی ،تلفیق اجتماعی ،همبستگی ،ارضای نیاز و فعلیت میباشد .پیارادایم کیارکردگرایی از
طریق نظریههایی که متمایل به وا عیتگرایی ،اثبات گرایی ،جبرگرایی و انون بنیادی است وارد بحث
در این مقوالت عام جامعه شناسی می شود .این پارادایم در رهیافت کلی خود بیه دنبیال فیراهم آوردن
تبیین هایی وا عا عقالنی در امور اجتماعی است .این پارادایم ،دیدگاهی کامال عملگیرا نسیبت بیه درک
مو عیت دارد و عال هامند است جامعه را به شیوهای که منجر به ایجاد دانش کیاربردی مییشیود درک
کند.
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این پارادایم در رهیافت خود غالبا مساله محور بوده و عال هامند اسیت بیرای مشیکالت علمیی
راهحل هایی عملی فراهم نماید .همچنین این پارادایم به شدت به فلسفه مهندسی اجتمیاعی بیه منزلیه
مبنایی جهت تغییر اجتماعی پایبند بوده و بر اهمیت شناخت نظم ،تعادل و ثبات در جامعه و شیوه تداوم
آنها تاکید میکند .پارادایم کارکردگرایی به کنترل و نظمدهی اثربخش امور عال همند است.
رهیافت این پارادایم این طور فرض می کند که جهان اجتماعی از مصینوعات و روابیط تجربیی
نسبتا د یقی تشکیل شده است که از طریق رهیافت های برگرفتیه از علیوم طبیعیی مییتیوان آنهیا را
شناسایی ،بررسی و اندازه گیری کرد .استفاده از یاس های مکانیکی و زیستی به منزله ابزار مدلسازی و
شناخت اجتماعی مورد توجه خاص بسیاری از نظریه پردازان کارکردگراییست .برخیی دانشیمندان کیه
درباره این پ ارادایم ارهارنظرکرده اند :ماکس وبر ،جرج زیمل ،جرج هربرت مید ،هربرت اسپنسر ،امییل
دورکهایم و( ...داناییفرد2191،؛ ویور و جیویا2880 ،؛ هاسرد)2899 ،
پارادایم تفسیری
پارادایم تفسیری مدعی است جهان را آنچنان که هست باید شناخت ،و عال همند است ماهییت
بنیادی جهان اجتماعی را در سطح تجربه ذهنی بشناسد .این پارادایم در رهیافت خود به علوم اجتماعی
به نام انگاری ،غیراثبات گرایی ،اختیارگرایی و ایده نگیاری گیرایش دارد .پیارادایم تفسییری محصیول
مستقیم سنت تفکر اجتماعی ایدئالیست آلمانی است .این پارادایم خود را به درگیری در مباحث مربیوط
به ماهیت وضع موجود ،نظم اجتماعی ،توافق انسجام و تلفیق اجتمیاعی ،همبسیتگی و فعلییت متعهید
میداند .نظریه پردازانی چون دیلتای ،وبر ،هوسرل و شوتز در ایجاد این سنت به منزله چهارچوبی بیرای
تحلیل اجتماعی کمک زیادی کردهاند (داناییفرد2191 ،؛ اورلیکوفسکی.)1441 ،
پارادایم انسانگرایی بنیادی
رهیافت این پارادایم به علوم اجتماعی وجوه مشترک زییادی بیا رهیافیت پیاردایم تفسییری بیه علیوم
اجتماعی دارد از این نظر که این پارادایم نیز جهان اجتمیاعی را از دییدگاهی متماییل بیه نیامانگیاری،
غیراثباتگرایی ،اختیارگرایی و ایدهنگاری مینگرد ولی چهارچوب مرجع ایین پیارادایم بیه دییدگاهی از
جامعه تاکید میکند که بر اهمیت طردکردن یا رفتن به فراسیوی محیدودیتهیای ترتیبیات اجتمیاعی
موجود پایبند است (شوانت.)2880 ،
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عمدهترین توجه نظریه پردازانی که از طریق این پارادایم وارد بحث در مقوله انسیانی مییشیوند
رهاسازی انسان از محدودیت هایی است که ترتیبات اجتماعی موجود فراروی پیشرفت او رار میدهید.
این پارادایم جامعه را به صورت ضدانسان مینگرد و در پی بییان روشهیایی اسیت کیه از طرییق آن
انسانها از محدوده ها و غل و زنجیرهای معنوی که آنان را به الگوهای موجود اجتماعی پیوند میدهید
فراتر رفته ،در نتیجه به استعدادهای کامل خود پی ببرند .پارادایم انسان گرایی بنیادی بر تغییر بنییادی،
شیوههای سلطه ،رهاسازی ،محرومیت و امکان تاکید میکند .بجز کیار اولییه میارکس ،افیرادی چیون
لوکاچ ،گرامشیی ،ایلییچ ،کاسیتاندا و لینیگ در حیوزه ایین پیارادایم کیار کیردهانید .همچنیین فلسیفه
اگزیستانسیالیستی (وجودگرایی) سارتر به این پاردایم تعلق دارد (دنزین و لینکلن1422 ،؛ کیالن1441 ،؛
شفیلد و گو.)1441 ،
پارادایم ساختارگرایی بنیادی
ساختارگرایی بنیادی در تحلیلی که بر تضاد ساختاری ،شییوه هیای سیلطه ،تضیاد و محرومییت تاکیید
میکند ،به تغییر بنیادی ،رهاسازی و امکان پایبند است .این پارادایم از طریق دیدگاهی که متمایل بیه
وا ع گرایی ،اثبات گرایی ،جبرگرایی و انون بنیادی است به بحث در مقولههای عمومی فوو میپردازد.
ساختارگرایان بنیادی بر روابط ساختاری در جهان اجتماعی وا ع گرا توجه دارند .ائالن به ایین نظرییه
بر این حقیقت تاکید می کنند که تغییر بنیادی در ماهیت و ساختار جامعه امروزی نهاده شده اسیت و در
صددند تبیینهایی را برای روابط متقابل اساسی درون بافت شکلبندیهای کلی اجتماعی ارائیه دهنید.
وجه مشترک تمام نظریهپردازان این دیدگاه آن است که جامعه کنونی را میتوان با تضیادهای بنییادی
حاصل از بحران های سیاسی و ا تصادی تغییر بنیادی توصیف کرد .از طریق چنین تضیادها و تغیییرات
است که رهایی انسان از ساختارهای اجتماعی که در آن زندگی میکند تحقق مییابد (شیوانت1444 ،؛
تاچمن.)2880 ،
این پارادایمی است که مارکس بعد از یک دهه مشغلههای سیاسی فعال بر اثر توجه فزاینده بیه
نظریه های تکامیل دارویین و نییز ا تصیاد سیاسیی بیه آن روی آورد .افکیار اساسیی میارکس در نیزد
نظریه پردازانی که خواهان پیروی از الگوی وی بودند با طیف وسیعی از تفاسیر مواجه شده است کیه از
میان آنان به خصوص انگلس ،پلخانف ،لنین و بوخارین نفوذ بیشتری داشتند .اگرچه تاثیر میارکس بیر
پارادایم ساختارگرایی بنیادی بدون شک حایز اهمیت است اما میتوان تاثیر وی طرفداران وِبِیر را نییز
در این پارادایم به چشم دید (ساروخانی.)2191 ،
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فرآیند تغییر پارادایم
آنچه امروز بیش از بحث بر سر مفاهیم اساسی پارادایم مطرح است ،مطالعه نحوه تغیییر پیارادایمهیا و

رهور پارادایم های جدید است .در وا ع ،تغییرات سریع جهانی و نگاه کیفی به پیارادایمهیا باعیث شیده
است تا تمایل چندانی به مطالعه فلسفی ،جامع و ریزبینانه پارادایمهیا در جهیان وجیود نداشیته باشید و
بیشتر پژوهشگران به دنبال معرفی تغییرات اساسی و ژرف در حوزههای مختلیف از طرییق بکیارگیری
مفهوم پارادایم میباشند .معموالً پارادایمها در دوران تسلط خیود ادرنید بیرای اغلیب مسیائل ،پاسید
انعکنندهای ارائه دهند.
شکل  -1تغییر پارادایم

اما دیر یا زود پدیدهای از آن سوی محدوده پارادایم راهر خواهد شد و نشانههایی مبنی بر عدم
کفایت پارادایم موجود آشکار میسازد (داناییفرد.)2191 ،
تغییر ،اصالح و تکمیل پارادایم (زنجیره پیشرفت علوم) طبق نظریه کان ،پیشرفت و تکامل علم
در الب زنجیرهای خاص صورت می گیرد .حلقه اول این زنجیره را پیش علیم ییا شیبه علیم تشیکیل
می دهد .حلقه دوم مربوط به کارکرد علم متعارف ،حلقه سوم را بحران علم متعیارف و حلقیه چهیارم را
انقالب علمی تشکیل می دهد که نتیجه و حاصل آن حلقه پنجم یعنی بروز علیم متعیارف تیازه اسیت.
تصویر کان از شیوه پیشرفت یک علم را میتوان به وسیله طیرح میداوم زییر خالصیه کیرد (چیالمرز،
.)2181
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در دوره پیشرفت علم ،فعالییتهیای پراکنیده و گونیاگون انجیام مییگییرد و نتیجیه آن تولیید
گزاره هایی از هم گسسته است که هنوز انسجام الزم را پیدا نکردهاند .این فعالیتها و گزارههیا مقدمیه
تکوین علم متعارف است .فعالیتهای پراکنده دوره پیش علم پس از آن کیه بیه ییک پیارادایم میورد
پذیرش جامعه علمی تبدیل شد ،منظم و هدفدار می گردد .در این صورت ،دوره علم متعارف شروع شده
است .در این دوره تحقیقات درون حوزه کامالً مشخصی کیه پیارادایم تعییین کیرده انجیام مییشیود.
فعالیتهای علمی در این دوره به عنوان حل معما نگریسته میشود و اگر مواردی حل نشده با ی ماند،
پارادایم با بحران مواجه نمی شود ،یعنی هر گاه تنا ضی بین نظرییه و شیواهد تجربیی مشیاهده شیود،
به عنوان شکست پارادایم تلقی نمی شود ،بلکه به عنوان معمایی به حساب میآید که بایید بیا کوشیش
بیشتر در الب همان پارادایم حل شود .اما زمانی نیز فرا میرسد که نارساییها و اختاللهیای اساسیی
در پارادایم مشاهده می شود .این نارسایی بیش از حد معمولی است که در چهارچوب پارادایم مسلط حل
و فصل شود .در اینجا دیگر پارادایم درت حل معما را از دست میدهد ،فرضهای کلیدی زییر سیوال
میرود و بحران در علم متعارف به وجود میآید .در اینجاست که فرضهای پایهای پارادایم ،بررسیی و
بازنگری می شود و زمینه برای اصالح پارادایم موجیود (در صیورت امکیان) ییا تیدوین نظرییه فکیری
جایگزین آماده میشود .اگر این تالش ها بتواند علم متعارف را بازسازی کنید علیم متعیارف از بحیران
نجات می یابد ،در غیر این صورت نظریه و پارادایم جدید ،جای پارادایم علم متعارف را مییگییرد .ایین
فرآیند ،انقالب علمی نام دارد .پس از استقرار پارادایم جدید ،دوره علم متعارف جدید شروع میشود کیه
نظم دهنده فعالیتهای علمی جدید است .به مرحلة رفتن از ییک پیارادایم بیه پیارادایم دیگیر ،انتقیال
پارادایم گفته میشود (داناییفرد.)2191 ،
بدین ترتیب از نظر کان پیشرفتهای علمی ترکیبی از علم متعارف و علم انقالبی اسیت (کیان،
 .)2811در دوره علم متعارف پارادایم متداول به عنوان پایه مناسبی برای کار پژوهشی پذیرفتیه شیده و
پژوهشگران بهجای به چالش کشیدن این فروض بنیادین میتوانند تالش خیود را بیر تفصییل بیشیتر
پارادایم متمرکز کنند؛ اما زمانی که علم متعارف به سختی به چالش کشیده شد و نیاز به تغییر پیارادایم
احساس گردید آنگاه کار پژوهش علم متعارف رو به پایان مینهد .در این هنگام علم انقالبی ییا وییژه،
جایگزین علم متعارف می گردد و وریفه مهم فراهم آوردن جانشینهای ر یب برای تئوریهای موجود
را بر عهده میگیرد.
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دانش و انواع آن
مفهوم دانش تاکنون از جنبه های مختلف مورد تحلیل و بررسی رار گرفته و تعیاریف متعیددی توسیط
صاحبنظران و نویسندگان مدیریت برای آن ارائه شده که به چند مورد اشاره میشود:
از دید داونپورت و پروساک ،دانش ترکیبی منعطف و ابل تبدیل از تجارب ،ارزشها ،اطالعیات
معنیدار و بینش های متخصصان است که چارچوبی را برای ارزیابی و انسجام اطالعات و تجارب جدید
ارائه میدهد (داونپورت و پروساک .)2889 ،این پژوهشگران در جای دیگر دانش را مخلیوط سییالی از
تجربیات ،ارزشها ،اطالعات موجود و نگرشهای کارشناسی نظام یافته تلقی کیردهانید کیه چیارچوبی
برای ارزشیابی و بهرهگیری از تجربیات و اطالعات جدید به دست میدهد .دانش ،در ذهن دانشیور بیه
وجود آمده و به کار میرود .دانش در سازمانها نه تنها در مدارک و ذخایر دانیش بلکیه در روییههیای
کاری فرایندهای سازمان ،اعمال و هنجارها مجسم میشیود (پیانچ .)2880 ،داونپیورت و همکیارانش،
دانش را مجموع کل شناختها و مهارتهایی می دانند که افراد برای حل مسائل به کار میبرند .دانش
هم نظریهها و هم واعد و دستورات عملی روزمره جهت ا یدام را شیامل مییشیود .دانیش بیر داده و
اطالعات پایهگذاری می شود ،اما برخالف آنها دانش همیشه به اشخاص محدود مییشیود .دانیش بیه
وسیله افراد ساخته می شود و باورهای افراد درباره روابط علّی را نشان میدهد (داونپیورت و همکیاران،
 .)1441نویسنده دیگری نیز دانش را چنین تعریف کرده است :اطالعات پیردازش شیده توسیط ذهین
آدمی که شامل عکسالعملها ،استنتاجها و مفاهیم و زمینههیا اسیت و ویژگییهیایی چیون دشیواری
ساختاردهی ،دشواری ادراک و اخذ توسط ماشین ،دشیواری انتقیال و نهیان بیودن را همیراه خیود دارد
(سدیوین و واینهارت .)1441 ،اگرچه تعاریف فوو به لحاظ رویکرد ،تأکیدات و چارچوب کالمی استفاده
شده در مواردی با یکدیگر متفاوت هستند ،اما چند ویژگی مشترک در ارتبیاط بیا دانیش در کلییه ایین
تعاریف ابل استنباط است:
 -2دانش ،مجموعهای از اطالعات سازماندهی شده است؛
 -1سازماندهی اطالعات باید به صورت هدفمند باشد؛
 -1اطالعات سازماندهی شده برای تبدیل به دانش باید یک فراینید تفکیر و اندیشیه ذهنیی را
پشت سر بگذارد .بدون اندیشه و تفکر ،اطالعات تبدیل به دانش نمیشود و به بیان دیگر دانش چیزی
فراتر از گردآوری و سازماندهی اطالعات است.
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بر اساس هدف این پژوهش و فضای سازمانی مدنظر آن ،میتوان دانش را چنین تعریف نمود:
«دانش مجموعهای است از مبانی علمی و تئوریک و زمینههای کاربستی این مبانی که در نیوع
آشکار خود در منابع علمی ،وانین و استانداردها و جزوات سازمانی و در نوع پنهان در ذهن و عملکیرد
افراد مستتر است و محصول گذر اطالعات سازماندهی شده و هدفمند از فرایند اندیشه و ادراک انسانی
میباشد».
انواع دانش
یکی از معروفترین طبقهبندیها از دانش توسط نوناکا انجام گرفته است که این طبقهبندی ،مبتنی بیر
نگرش پوالنی در خصوص دانش است (تالیسایون .)1441 ،نوناکا در این طبقهبندی ،دو نیوع دانیش را
معرفی میکند که عبارتند از:
 -2دانش آشکار :دانشی است که عینی بوده و می تواند به صورت رسمی و زبیان سیسیتماتیک
بیان می شود .وی معتقد است که این نوع دانش مستقل از کارکنان بوده و در سیسیتمهیای اطالعیات
کامپیوتری ،کتابها ،مستندات سازمانی و نظایر اینهیا وجیود دارد .دانیش آشیکار ابیل رمزگیذاری و
کدگذاری است و می توان به سادگی آن را مخابره ،پردازش ،منتقل و در پایگاه دادهها ذخیره کرد .ایین
نوع دانش را می توان فرم داد و در الب یک فرمول علمی و یا کتابچیه راهنمیا بیین افیراد و سیازمان
منتشر کرد.

 -1دانش پنها ن :دانشی است که انتزاعی بوده و دستیابی به آن آسان نیسیت .لیی و چیوی بیه
نقل از پوالنی دانش نهفته را به این صورت تعریف میکنند« :دانشی که منابع و محتوای آن در ذهین
نهفته است و به آسانی ابل دستیابی نبوده و غیرساختارمند است .این دانش از طریق تجربه و یادگیری
عملی کسب می گردد و کدگذاری شده نیست( ».کرلینجر .)2891 ،این دانش ،دانش نانوشیته سیازمان
است که بیانگر میزان تجربه و مهارت کارکنان است.

دانش پنهان را می توان ،دانش فردی و شخصی نهفته در تجربیات فردی کیه بیشیتر از طرییق
تماس چهره به چهره و نشستهای حضوری مبادله میگردد و تبادل آن مستقیم و اثربخشتیر اسیت،
تعریف کرد .پوالنی ،نخستین بار در سال  2818با بیان این مطلب که « ما بیشتر از آنچیه مییگیوییم،
میدانیم» به نمونههایی از تواناییهای انسان نظیر یادگیری ،دوچرخه سواری و شنا یا توانایی تشخیص
چهرهها اشاره میکند که تشریح نحوه آن به راحتی توسط فرد امکانپذیر نیست.
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به بیانی دیگر ،دانش ضمنی را میتوان مجموعهای از تجارب ،مهارتها ،دیدگاههیای کیاری و
نظام ارزشی و ذهنی در درون فرد دانست که ابل گفتن نبوده و در هیچ پایگیاه دادهای ذخییره نشیده
است ،بلکه جایگاه آن را ذهن آدمی و فعالیتهای او تشکیل میدهد (فتحعلیان و همکاران.)2190 ،
مدیریت دانش
صرف نظر از همه گرایشهایی که در تدوین تئوریهای مختلف به دانش وجیود دارد ،نحیوه میدیریت
دانش در سازمان همواره محل سؤال است .انبوهی از تعاریف در خصوص مدیریت دانش مطرح شدهاند
که در این سمت به بخشی از آ ن اشاره شده است .برخی از نویسندگان بین رویکرد مبتنیی بیر منیابع
انسانی و رویکرد مبتنی بر تکنولوژی تمایز ائل شده انید .بیا ایین حیال ،تحقیقیات جدییدتر بیه طیور
برجستهتری ،به رویکرد موسوم به« یکپارچه» گرایش پیدا کردهاند .این رویکرد بیر ایین بیاور اساسیی
مبتنی است که اجز اء انسانی و تکنولوژیکی در جهت دسیتیابی بیه اهیداف بهینیه بیا یکیدیگر ترکییب
میشوند .از دیدگاه برخی صاحبنظران مدیریت دانش عبارتست از:
 -2مجموعهای از مکانیزم های داخلی بیرای همگراییی اسیت کیه طیی آن اطالعیات کلییدی
جمعآوری شده توسط افرادی که مسئولیت آنها جمعآوری و تحلیل اطالعات و فرصیتهیای محیطیی
است؛ ادغام شده و به کار بسته میشوند (عباسی2191 ،؛ عدلی.)2190 ،
 -1فرایندی که سازمان ها به واسطه آن توانایی تبدیل داده به اطالعات و اطالعات به دانش را
پیدا کرده و همچنین ادر خواهند بود دانش کسب شده را به گونهای مؤثر در تصمیمهای خود به کیار
گیرند ( لیچ لی2181 ،؛ یانگ.)2182 ،
 -1نظامی است که با حفظ و تقویت ارزش حال و آینده دارایییهیای دانشیی سیازمان ،در پیی
ارتقای عملکرد افراد و سازمانهاست .سیسیتم هیای میدیریت دانیش هیم فعالییتهیای افیراد و هیم
ماشینآالت و نیز محصوالت آنها را دربرمیگیرد (بوکوویتز و ویلیامز.)2181 ،
در تعاریف فوو و سایر تعاریف مطرح شده ،آنچه که به وضوح ابل مشاهده است ،تکثر موجیود
در تعاریف و رویکردهای نهفته در آن است .همانطور که پیشتر ذکر شد ،برخی از تعیاریف مبتنیی بیر
تکنولوژی و برخی دیگر مبتنی بر منابع انسانی است ،اگر چه که در تعاریف جدیدتر ،تالش شیده اسیت
تا هر دو مفهوم در تعاریف لحاظ گردد .در بسیاری از تعاریف به اهداف مدیریت دانش نیز اشیاره شیده
است که در این امر نیز تکثر در دیدگاهها ابل مالحظه است (دانشفرد و ذاکری.)2199 ،
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برخی از تعاریف ،اهداف درون سازمانی و برخی دیگر اهداف محیطی را مدنظر رار دادهاند .بیه
طور کلی به نظر می رسد گرایشات تخصصی مدیریتی نویسنده ،موضوع مطالعیه وی و جامعیه تحقییق
(در مواردی که تعریف در یک تحقیق خاص ارائه شده است) همگی در رویکرد نظری نویسنده کیه در
تعریف و نگاه او به موضوع متجلی شده است ،تأثیرگذار است (بوکوویتز و ویلیامز.)2181 ،
با توجه به تعاریف فوو و نیز چارچوب این تحقیق و رویکرد آن میتیوان ایین تعرییف را بیرای
مدیریت دانش ارائه نمود« :مجموعه فرایندها ،واعد و روشهای درون و بین سازمانی است که بر پایه
زیرساخت های سازمانی ،فرهنگی و تکنولوژیکی در پی بهره گیری بهینه از سرمایه دانشیی سیازمان در
الب تبدیل دانش فردی به سازمانی و هم افزایی دانشی در سازمان در راستای افیزایش تیوان ر یابتی
میباشد».
تغییر پاردایم در مدیریت دانش
یکی از ایراداتی که به آموزش و پژوهش علم مدیریت در ایران وارد است ،عدم توجه بیه نقیش جیدی
پارادایم ها در تعیین محتوای آموزشیی و پژوهشیی اسیت .تحلییلهیاییکیه از روی نظرییات میدیریت
میشود ،غالباً تطبیق مصادیق بر نظریات بوده است که روییترین الیه تولید علم محسوب میشود .هر
دانشی سه الیه عمده معرفتی دارد؛ الیه اول که روییترین الیه دانش است گزارههیای علمیی اسیت.
معموالً افرادی که مشغول به تحصیل یک شاخه از علوم میشوند در ابتدا با آن آشینا شیده ،آن را فیرا
میگیرند .در الیه زیرین گزارهها ،نظریهها و تئوریها رار دارند ،به این معنی که هر گزارهای در پشت
خود یک یا چند نظریه دارد که آن نظریهها این گزارهها را تولید میکنند و بدون نظریات ییک دانیش
کاربردی وجود نخواهد داشت .حتی جمعآوری و پردازش سادهترین دادهها نیز نییاز بیه نظرییه دارد .در
الیه سوم ،زیرینترین الیه ،پارادایمها رار دارند .نظریهها همواره درون چارچوبی به نام پارادایم تعریف
میشوند که این پارادایمها حافظ و پشتیبان نظریهها هستند .معموالً پارادایمها بهطور عام میورد بیول
جامعه علمی میباشند و در فرآیند نظریهپردازی ،مفروض و داده شده تلقی گردیدهاند؛ لذا صیاحبنظران
علم مدیریت در کتابها ،مقاالت و پژوهشهای خود نیازی به یادآوری آنها احسیاس نمییکننید .ایین
مسأله باعث گردیده تا خواننده به آنها توجه نکرده و گمان کند که علم مدیریت نیز مانند علیوم د یقیه
میباشد ،هرچند آن علوم نیز در بستر پارادایمها شکل گرفتهاند (کرلینجر2891 ،؛ پانچ.)2880 ،
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کان ،فضایی را که در آن هر کس سنگی را بر روی سنگ بلی رار میدهد« ،توسعه و تیرویج
پارادایم حاکم» و مقطعی را که بنای گذشته فرو می ریزد تا بنیای جدییدی شیکل بگییرد« ،جابجیایی
پارادایم» نامگذاری میکند (کان.)2811 ،
تغییر پارادایم ،ادامه پیوسته مسیر تغییر و توسعه تیدریجی علیم و نگیرش نیسیت .بلکیه تغیییر
پارادایم زمانی روی میدهد که مفروضات پایهای ما تغییر کند .مدیریت دانیش در دهیه  2814معرفیی
گردید .شاید بتوان آرجریس را از نخستین نظریهپردازان در حوزه مدیریت دانش دانست که در مطالعات
خود به مقوالتی چون یادگیری سازمانی پرداخته است .در آن برهه زمیانی بیه دانیش و تکنولیوژی در
مدیریت دانش اهمیت بسیاری داده می شد و رویکرد اثباتگرایی و یا کارکردگرایی به دانش و میدیریت
دانش در سازمان ها وجود داشت .به عبارتی در آن دوره به کاربرد دانش در سیازمان و میدیریت تاکیید
میشد و تمرکز مطالعات بر روی وا عیتهای عینی بود (داونپیورت و همکیاران1441 ،؛ شیوتز2882 ،؛
دنزین و لینکلن1422 ،؛ گوبا .)2884 ،اما کم کم با ورود افراد دیگری چون داونپورت ،پروساک و نوناکا
به این حوزه ،به منابع انسانی بیش از گذشته توجه شد .در این زمان به استانداردسازی دانش و تاثیر آن
بر عملکرد انسان ها در سازمان پرداخته شد و رویکرد غالب در این زمان تفسیرگرایی بود .یعنی از منظر
این پارادایم ،دانش وسیله ای در راستای نظم اجتماعی و همبستگی کارکنان در سازمان به شمار میآمد
و تمرکز مطالعات بر روی نرم های اجتماعی بود .پس از آن با مطرح شدن بحث خلق دانش در سازمان
رویکرد غالب به کثرت گرایی و انتقادی تغییر پییدا کیرد و همزمیان افیرادی ماننید جکسیون ،نوناکیا و
تاکوچی در این مبحث فعالیت میکردند و تمرکز مطالعات بر روی ارزشهای فردی بود (شفیلد1424 ،؛
جکسون و کارتر2882 ،؛ مینجرز1442 ،؛ اورلیکوفسکی1441 ،؛ الینگسن1441 ،؛ شیفیلد و گیو1441 ،؛
داونپورت و پروساک.)2889 ،
امروزه با تغییر سازمان ها و پیشرفت روز افزون دانش و تکنولوژی با نوع جدیدی از سازمانها و
رویکردهای حاکم بر آنها روبرو هستیم .همان طور که بوژه و دنهی بیان میکنند ،سازمانهای امروزی
با کارکنانی دانشی و آگاه به تکنولوژی روز که مدام در حیال تبیادل دانیش بیا محییط بییرون و درون
سازمان هستند نیاز به الگوی ذهنی جدیدی دارند .الگویی که بتواند به آنهیا کمیک نمایید بیه آسیانی
بنیان های فکری پیشین خود را متناسب با سطح دانش خود به کناری نهاده و پیذیرای تنیوع و تفیاوت
حاصل از تبادل اطالعات و دانش گردند (بوژه2881 ،؛ بوژه.)1442 ،

مطالعه تاثیر تغییر پارادایمهای فلسفی بر مدیریت دانش

273 /

در وا ع دانش باعث شده است که کارکنان مرزهای سازمانها را درنوردیده و در جهیان بیدون
مرز در الب پارادایمی جدید تحت عنوان پست مدرنیسم شالوده شکنی نماینید (بیوژه و دنهیی2881 ،؛
بوژه و دنهی .)1444 ،در شکل  2میتوان تغیییر پیارادایم در حیوزه میدیریت دانیش را در طیی زمیان
مشاهده نمود:

شکل  -5تغییر پارادایم در مدیریت دانش

روند تحقیقات اخیر
بررسی مطالعات و تحقیقات از لحاظ پارادایمی میتواند نشان بدهد که پارادایم غالب در تحقیقات اخییر
چه میباشد و آیا روند تحقیقات صورت گرفته همسو با روند نظریه پردازی که در شکل  2بدان اشیاره
شده است ،میباشد ؟ اینکه آیا تغییر پارادایم در نظریه پردازی توانسته برای محققان نیز جذابیت داشیته
باشد و فضای ذهنی آنها و پارادایم تحقیقات را نیز تغییر دهد؟ بدین منظور پارادایم حیدود  04مقالیه از
سال  1422تا  1422مورد بررسی رار گرفت .ایین مقیاالت از لحیاظ روش شناسیی و موضیوع میورد
بررسی رار گرفتند .بدین ترتیب که کمی و یا کیفی بیودن روش مییتوانید راهنمیای مناسیبی بیرای
شناسایی پارادایم مورد استفاده باشد .تشخیص کمی یا کیفی بودن روش مورد استفاده نییز آسیانتیر از
هستی شناسی یا معرفت شناسی مقاله میباشد .بدین ترتییب ابتیدا روش تحقییق میورد مطالعیه یرار
گرفت .در صورتیکه روش مورد استفاده کمی باشد ،بدون شک پارادایم غالب ییا کیارکردگرایی (اثبیات
گرایی) است و یا ساختارگرایی بنیادی .با توجه به اینکه هسیتی شناسیی ایین دو متفیاوت مییباشید و
کارکردگرایی مبتنی بر عینی بودن پدیدهها و ساختار گرایی بنیادی نیز مبتنی بیر ذهنیی بیودن اسیت،
میتوان این دو پارادایم را از یکدیگر تفکیک نمود .مشکل شیناخت پیارادایم بیشیتر در پیارادایم هیای
انسانی گرایی بنیادین و تفسیری است که روش هر دو کیفی است .البته عینی و ذهنیی بیودن هسیتی
شناسی آنها تا حد زیادی به حل مساله تشخیص پارادایم کمک مینماید .در مورد پارادایم پست میدرن
نیز چنانچه روش کیفی بوده و تفسیرهای غیر طعی و موضوعات وییژه و ساختارشیکنانه در آن وجیود
داشته باشد ،مقاله پست مدرن است.

/272
/ 082

فصلنامه مطالعات منابع انسانی ،سال ششم ،شماره بیست و چهار ،تابستان 69

بر اساس پارادایم های غالب در نظریه پردازی که در شکل  2بدان اشاره شد ،ابتدا مقاالتی کیه
در پارادایم کارکردگرایی (اثبات گرایی) وجود دارند مشخص میشوند .از بین مقاالت مورد بررسیی 19
مورد در این پارادایم رار داشت .کانتنر و همکاران ( )1422به بررسی تاثیر میدیریت دانیش بیر کسیب
موفقیت نوآورانه در شرکتهای آلمانی پرداختهاند (کانتنر و همکاران .)1422 ،این مقالیه از روشهیای
کمی در تجزیه و تحلیل دادهها استفاده نموده و مشخص است که هستی شناسی آن نیز عینی میباشد
چرا که روی پدیدههای وا عی و ابل مشاهده (شرکتهای آلمانی) بررسی شده است ،بنابراین میتوان
این مقاله را در پارادایم کارکردگرایی دسته بنیدی نمیود .هونیگ و همکیاران ( )1422نییز بیه توسیعه
استراتژی مناسب جهت غلبه بر موانیع تسیهیم دانیش در ییک شیرکت میالی پرداختیهانید (هونیگ و
همکاران.)1422 ،
این مقاله نیز از حیث روش کمی و از منظر هستی شناسی عینی مییباشید و مقالیه در دسیته
بندی پارادایم کارکردگرایی (اثبات گرایی) رار میگیرد .نظیم یوسف و ابوبکر ( )1421به بررسی رابطه
مدیریت دانش و میزان رشد عملکرد در شرکتهای سیاختمانی پرداختیهانید (نظییم یوسیف و ابیوبکر،
 .) 1421این مقاله را نیز با توجه به روش شناسی و هستی شناسی باید در پارادایم کارکردگرایی (اثبیات
گرایی) جای داد .نویانتو و پوسپاساری ( )1421نیز در مقالهای بیه بررسیی پییاده سیازی سیسیتمهیای
مدیریت دانش در یک سازمان در طول سالیان تغییر نسل پرداختهانید (نوییانتو و پوسپاسیاری.)1421 ،
روش شناسی کمی و هستی شناسی عینی مقاله ،آن را در دسته پارادایم کیارکردگرایی (اثبیات گراییی)
رار میدهد .بوتناریو و میلوسان ( )1421به ارزیابی مقدماتی مدیریت دانش در دانشگاهها پرداختیهانید
(بوتناریو و میلوسان.)1421 ،
تحلیل روش شناسی مقاله نشان میدهد که توزیع پرسشنامه در دانشگاهها بیه منظیور بررسیی
مدیریت دانش ،نشان دهنده پارادایم کارکردگرایی مییباشید .ییون ( )1421در مقالیهای بیا اسیتفاده از
روشهای آماری به پیش بینی متغیرهایی که بر نگرش و صد پرستاران در بیمارسیتانهیای کیره بیه
استفاده از سیستمهای مبتنی بر مدیریت دانش پرداخته است (یون .)1421 ،پارادایم مقاله بیا توجیه بیه
مطالعه صورت گرفته کارکردگرایی (اثبات گرایی) میباشد .فلوید و همکاران ( )1421به بررسی طراحی
و پیاده سازی سیستمهای مدیریت دانش و یادگیری الکترونیکی به منظیور توسیعه سیالمت و امنییت
شغلی در شرکتهای کوچک و متوسط پرداختهاند (فلوید و همکاران.)1421 ،
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روش مورد استفاده در این مقاله کمی بوده و مطالعه  SEMها نشیان دهنیده هسیتی شناسیی
عینی مسلط بر مقاله است و با توجه به ویژگیهای ذکر شده ،مقالیه را بایید در پیارادایم کیارکردگرایی
(اثبات گرایی) رار بگیرد .زیم و همکاران ( )1421به مدلسازی فرایند مدیریت دانیش در ییک شیرکت
هوایی ترکیهای با استفاده از مدلهای سیستمهای پویا پرداختهاند (زیم و همکاران .)1421 ،مدلسیازی
سیستمهای پویا یک روش کمی است و مطالعه شرکت هوایی ترکیه نییز نشیان دهنیده عینیی بیودن
هستی شناسی مقاله است .بنابراین مقاله در پارادایم کارکردگرایی (اثبات گرایی) دسته بندی مییشیود.
رمپی ( )1421به بررسی مدلی جهت توسعه مدیریت دانش با اسیتفاده از شیبکههیای اجتمیاعی بیرای
افزایش مهارتها و تواناییهای خودآموز دانشجویان پرداخته است .مطالعه صورت گرفته بیا توجیه بیه
روش شناسی (استفاده از روشهای آماری و مدلسازی) و هسیتی شناسیی (بررسیی دانشیجویان فیارغ
التحصیل از دانشگاه) در پارادایم کارکردگرایی (اثبات گرایی) رار میگیرد .لیتواج و استانسیکوا ()1420
فرایند تصمیم گیری و تاثیر مدیریت دانش بیر آن را میورد مطالعیه یرار دادنید (لیتیواج و استانسیکوا،
.)1420
در این مقاله رویکردی کمی وجود دارد و بررسی بر اساس مطالعات میدانی صورت مییپیذیرد،
بدین ترتیب مقاله در پارادایم کارکردگرایی (اثبات گرایی) دسیته بنیدی مییشیود .سییوری و کرالمیان
( )1420مدیریت دانش فرایند محور را در سیستمهای تغیییر محصیول در صینایع خودروسیازی میورد
بررسی رار دادند (سیوری و کرالمان .)1420 ،روش شناسی پژوهش نشان مییدهید کیه رویکیرد بیه
تجزیه و تحلیل مقاله کمی و مدلسازی است و هستی شناسی آن با توجه به اینکیه مقالیه دارای میورد
مطالعاتی است ،عینی میباشد .نتیجه اینکه مقاله را باید در پارادایم کارکردگرایی (اثبات گراییی) دسیته
بندی نماییم .گارسیا آلوارز ( )1420در مقالهای به تحلیل تاثیر  ICTبیر میدیریت دانیش و نیوآوری در
شرکت زارا پرداخته است (گارسیا آلوارز .)1420 ،این مقاله به طور مشخص از روشهای آماری و میورد
مطالعاتی بهره برده است و تشخیص پارادایم آن کار دشواری نمیباشد .در مقاله دیگری گاریدو مورنیو
و همکاران ( ) 1422به هموارسازی مسیر کسب توفیق در مدیریت ارتباط بیا مشیتری از طرییق بهبیود
مدیریت دانش و تعهد سازمانی پرداختهاند (گاریدو مورنو و همکاران.)1422 ،
با عنایت به روش کمی مقاله و بررسیی میوردی آن ،مقالیه در پیارادایم کیارکردگرایی (اثبیات
گرایی) رار میگیرد .پاک و همکاران ( )1422به طراحی یک مدل چنید مرحلیهای یکپارچیه میدیریت
دانش برای ادغام شرکتهای بین المللی پرداختهاند (پاک و همکاران.)1422 ،
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مطالعه موردی و استفاده از مدلهای ریاضی و برنامه نویسی های کامپیوتری ،این مقالیه را در
زمره مقاالت پارادایم کارکردگرایی (اثبات گرایی) رار میدهد .مورنو و کاوازوتی ( )1422با اسیتفاده از
سیستمهای اطالعاتی ،به تسهیل فرایند مدیریت دانش پرداختهاند .آنها نقش محیط کاری ،ویژگیهای
شغلی و تناسب کارها با تکنولوژی رابه عنوان متغیرهای تسهیل کننده این فراینید میورد مطالعیه یرار
دادهاند (مورنو و کاوازوتی .)1422 ،بررسی روش شناسی و هستی شناسیی مقالیه نشیان مییدهید کیه
استفاده از روشهای آماری در شرکت مورد مطالعه به معنی رار گرفتن مقاله در پارادایم کیارکردگرایی
(اثبات گرایی) است .کالوو مورا و همکاران ( ) 1422نییز در مقالیه خیود بیه توسیعه میدیریت دانیش و
دستاوردهای کسب و کار از طریق کسب موفقیت در مدل  EFQMپرداختهاند (کالوو مورا و همکیاران،
 .) 1422بررسی این مقاله نیز از حیث روش شناسی کمی و از منظر هستی شناسیی عینیی مییباشید و
پارادایم مقاله نیز کارکردگرایی (اثبات گرایی) است.
سیتیونگ و مانیوم ( ) 1422به بررسیی نظیر دانشیجویان در میورد سیسیتم میدیریت دانیش و
پشتیبانی آنالین برای یادگیری در خانه و از راه دور پرداختهانید (سییتیونگ و میانیوم .)1422 ،مطالعیه
صورت گرفته هم کمی و هم عینی است و پارادایم مقاله نیز کارکردگرایی (اثبات گرایی) است .کاسترو
( ) 1422به مطالعه مدیریا دانش و نوآوری در بازار صنایع پیشرفته پرداخته و نقش ررفیتهای استقبال
از تغییر و جاذب تغییر را بررسی نموده است (کاسیترو .)1422 ،بررسیی روش شناسیی پیژوهش نشیان
میدهد که محقق از روش کمی برای تجزیه و تحلیل دادههای جمع آوری شیده از طرییق پرسشینامه
استفاده نموده و بررسی موردی نشان از عینی بودن هستی شناسی پیارادایم دارد .گیاگنون و همکیاران
( )1422در مقاله خود سازمان یادگیرنده را پدیدهای در خدمت مدیریت دانش بیرای پرسیتاران لمیداد
میکنند و با بررسی یک مورد مطالعاتی ،ادعای خیود را بیه اثبیات مییرسیانند (گیاگنون و همکیاران،
 .)1422روش شناسی کمی و عینیت موجود در هستی شناسی نشان از پیارادایم کیارکردگرایی (اثبیات
گرایی) این مقاله دارد .پی و کانکانهالی ( ) 1422در مقاله خود به بررسی رابطه عوامل موثر بر میدیریت
دانش در سازمانهای دولتی پرداختند (پی و کانکانهالی.)1422 ،
بررسی روش شناسی مقاله و مطالعه موردی نشان دهنده رار گیرفتن ایین مقالیه در پیارادایم
کارکردگرایی (اثبات گرایی) دارد .سانچز و همکاران ( )1422نیز به بررسی نقش میانجی مدیریت منابع
انسانی استراتژیک بر مدیریت دانش و عملکرد سازمانی پرداختند (سانچز و همکاران.)1422 ،
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روش شناسی کمیی (آمیاری) و هسیتی شناسیی عینیی (مطالعیه میوردی) نشیان از پیارادایم
کارکردگرایی (اثبات گرایی) به عنوان پارادایم غالب بر این مقاله دارد .دسی و همکاران ( )1422نیز بیه
بررسی چارچوب پشتیبانی ابری به همراه مدیریت دانش برای بهبود شیرایط تولیید داروهیای پزشیکی
پرداختند (دسی و همکاران .)1422 ،روش کمی مطالعه و مورد مطالعاتی مقاله دالیل کافی بیرای یرار
دادن مقاله در پارادایم کارکردگرایی (اثبات گراییی) را فیراهم مییآورد .مونیوز و همکیاران ( )1422در
مقالهای با استفاده از روش تجزیه مبتنی بر الگرانژ ،یک مدل ریاضیی بیرای میدل کیردن اسیتفاده از
مدیریت دانش برای یکپارچه سازی زمان بندی تولید و زنجیره تامین طراحی نمودند که نحوه پرداخت
این مقاله به روشنی نشان میدهد که پارادایم غالب بر آن پارادایم کارکردگرایی (اثبیات گراییی) اسیت
(مونوز و همکاران.)1422 ،
در ادامه به بررسی مقاالتی پرداخته میشود که در پارادایم تفسیری رار داشیتند .کیفیی بیودن
روش مطالعه اولین نشانه شناسایی این پارادایم بود .پس از آن نظم دهی پدیدههای ذهنیی بیه عنیوان
مهمترین نشانه مورد استفاده رار گرفت .به عنوان مثال جیودروپز ( )1422در مقالیه خیود بیه تحلییل
مدلهای یکپارچه سازی میدیریت دانیش و ییادگیری الکترونیکیی پرداخیت (جیودروپز .)1422 ،روش
شناسی کیفی از یک سو و عینی نبودن مطالعه از سوی دیگر به همراه تمایل محقق در نظم دهیی بیه
پدیده مدیریت دانش و یادگیری الکترونیکی نشان میدهد که نزدیکترین پارادایم برای دسیته بنیدی
مقاله ،پارادایم تفسیری است .همچنین دسوزا و همکاران ( )1422به بررسی ابتکیارات میدیریت دانیش
برای تست نرم افزار پرداختهاند و از روش کیفی تحلیلی نقشه راه برای نظیم دهیی بیه ایین ابتکیارات
استفاده نمودهاند (دسوزا و همکاران .)1422 ،اوژیال ( )1422نیز به معرفی تکنیکهیای پیشیرفته بیرای
مدیریت دانش و دستیابی به اطالعات استراتژیک میپردازد (اوژیال .)1422 ،روش کیفی مورد اسیتفاده
و تالش برای نظم دهی به پدیده مدیریت دانش و شیوه دسترسی به اطالعات اسیتراتژیک منجیر بیه
رار دادن مقاله در پارادایم تفسیری شد .لیو و لی ( )1422نیز به بررسی افزایش تمایل به کارآفرینی از
طریق تجمیع سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش پرداختهاند (لیو و لی.)1422 ،
روش شناسی کیفی ،ذهنی بودن موضوع مورد بررسی و نظم دهی موجیود در مقالیه نشیان از
پارادایم تفسیری دارد .لوپز و همکاران ( )1422به بررسی مدیریت دانش اجتماعی از مسئولیت اجتماعی
دانشگاهها برای ارتقای سطح توسعه پایدار پرداختهاند (لوپز و همکاران.)1422 ،
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این مقاله از نظر روش شناسی در زمره مطالعات کیفی و از منظر هستی شناسی ذهنی میباشد
که محققان در تالش برای نظم دهی به موضوع مورد مطالعه میباشیند .میارتینز میارتینز و همکیاران
( )1422مقالهای تحت عنوان مدیریت دانش محیطی تالیف نمودهاند و در آن به بررسی توانمندسازهای
توسعه صنعت گردشگری پرداختهاند (مارتینز مارتینز و همکیاران .)1422 ،روش شناسیی مقالیه نشیان
میدهد که روش تحقیق کیفی مورد استفاده رار گرفته اسیت و نظیم دهیی موجیود در مقالیه نشیان
میدهد که پارادایم تفسیری نزدیکترین گزینه برای انتخاب پارادایم این مقاله است.
دسته سوم از مقاالت در پارادایم انسان گرایی بنیادین (تئوری انتقادی) رار مییگیرنید .در ایین
پارادایم هستی شناسی ذهنیی اسیت و روش شناسیی نییز کیفیی مییباشید .تفیاوت ایین پیارادایم بیا
تفسیرگرایی در نظم دهی و جامعه شناسی تغییرات بنیادین است .در ایین دسیته بایید ابتیدا بیه مقالیه
هانتراکول و همکاران ( ) 1421اشاره نمود که به بررسیی رونید مطالعیات پیرامیون میدیریت دانیش در
شرکتهای مالی پرداختهاند (هانتراکول و همکاران .)1421 ،این مقاله از نظر روش کیفیی بیوده و بیه
مطالعه مفهوم مدیریت دانش در بین مقاالت مختلف پرداخته است و بیه نیوعی از تغیییر در مفهیوم را
دنبال میکند  .به همین دلیل در دسته بندی مقاالت با پارادایم انسان گرایی بنیادین (تئیوری انتقیادی)
رار میگیرد .سونگسانگیوس ( )1421نیز در مقالهای به بررسی مدیریت دانش در آموزش عالی چیانگ
مای پرداخته است (سونگسانگیوس .)1421 ،روش مطالعه کیفیی و اسیتفاده از روش مطالعیه تطبیقیی
شیوهای است که در مطالعات با پارادایم انسان گرایی بنیادین (تئوری انتقادی) دیده مییشیود .پتیروا و
همکاران ( )1420مدیریت دانش را به عنوان یک استراتژی برای اداره محیط آموزشی دانشگاهها مورد
بررسی رار دادهاند (پتروا.)1420 ،
شیوه پرداخت مقاله و موضوع انتخاب شده در کنار روش شناسی کیفی و ذهنی بیودن موضیوع
مورد بررسی ،موجب شد که این مقاله نیز در دسته مقاالت با پارادایم انسیان گراییی بنییادین (تئیوری
انتقادی) رار گیرد .کاپون گارسیا و همکاران ( )1422چارچوب زمان بندی گسترده در سرتاسر سیازمان
با پشتیبانی یک سیستم مدیریت دانش طراحی نمودند که روش کیفی مورد اسیتفاده و نحیوه پرداخیت
مقاله نشان میدهد که پارادایم انسان گرایی بنیادین (تئوری انتقادی) نزدیکترین پارادایم برای دسیته
بندی این مقاله است (کاپون گارسیا و همکاران .)1422 ،سییگاال و چیالکیتی ( )1422در مقالیهای بیه
بررسی مدیریت دانش ،شبکههای اجتماعی و خال یت کارکنان پرداختهاند (سیگاال و چالکیتی.)1422 ،
روش کیفی مورد مطالعه ،ذهنی بودن و عدم تالش محقق برای نظیم دهیی بیه پدییده میورد

مطالعه تاثیر تغییر پارادایمهای فلسفی بر مدیریت دانش

276 /

بررسی نشان میدهد که این مقاله باید در دسته پارادایم انسان گرایی بنیادین (تئوری انتقیادی) جیای
گیرد .همچنیین برینگیر و ساسینبر ( )1422بیه معرفیی شیبکههیای اجتمیاعی در میدیریت دانیش
پرداختهاند .آنها مشخصههایی که موجب ایجاد اشتیاو و رغبت در کارکنان برای اسیتفاده از ابزارهیای
جدید شود را مورد مطالعه رار دادند (برینگر و ساسنبر  .)1422 ،روش تحقیق کیفی و ذهنی بیودن و
نحوه پرداخت موضوع نشان میدهد که دسته بندی مقاله در پارادایم انسیان گراییی بنییادین (تئیوری
انتقادی) بهترین گزینه است .کوهن و اولسن ( )1422ابلیتهای مدیریت دانش و عملکرد سیازمان را
از دیدگاه ا تضایی ،جهانی و تکمیلی مورد بررسی رار دادهاند (کوهن و اولسن.)1422 ،
فرایند بررسی اختالف بین دیدگاه و استفاده از روش کیفی مقاله را در پیارادایم انسیان گراییی
بنیادین (تئوری انتقادی) رار داد .همچنین بود و همکاران ( )1422به بررسی مدیریت دانش فضیایی و
دیجیتالی در حاکمیت شهری با نگاهی به کشورهای هند ،برزیل ،افریقای جنوبی و پرو پرداختند (بود و
همکاران .)1422 ،روش شناسی مقاله نشان میدهد که روش مورد استفاده کیفی است و نحوه پرداخت
مقاله به دور از هر گونه نظم دهی میباشد .بنابراین میتوان مقاله را در پارادایم انسان گراییی بنییادین
(تئوری انتقادی) جای داد .مضغنی و همکاران ( )1422در مقالهای تحت عنوان روش شناسی مشارکتی
مدیریت دانش آشکار به بررسی کاربرد ییک روش بیرای اسیتفاده از تحقیقیات علمیی پرداختیه اسیت
(مضغنی و همکاران .)1422 ،این مقاله از حیث روش شناسی در زمره مطالعات کیفی رار مییگییرد و
در مورد شیوه بررسی و پرداخت موضوع به نظر میرسد نزدیکترین پیارادایم ،انسیان گراییی بنییادین
(تئوری انتقادی) است .چن و فونگ ( )1422به ارزیابی عملکیرد میدیریت دانیش پرداختیهانید (چین و
فونگ .)1422 ،روش کیفی مورد استفاده و عدم نظم دهی موضوع مورد بررسی ،این مقاله را در دسیته
بندی پارادایم ،انسان گرایی بنیادین (تئوری انتقادی) رار میدهد.
با توجه به مطالعات صورت گرفته تنها دو مقاله نیز با رویکرد پست میدرن دییده شید .در ایین
مقالهها که توسط استرونگا ( )1422و هاکانسون و نلکی ( )1422تدوین شده است ،روش مورد استفاده
کیفی است اما مقاله به بررسی پدیدههای جدید با نگاهی ساختارشکنانه میپردازد و تفسیر ارائیه شیده
طعی نمیباشد .استرونگا ( )1422در مقاله خود به بررسی استفاده از شبکههیای ییادگیری مجیازی در
شکل دهی سیستم تعلیم و تربیت دانش آموزان تخصصی سطوح پیش دبستانی و ابتیدایی مییپیردازد
(استرونگا.)1422 ،
رویکرد مقاله جدید بوده و روش تحقیق نیز کیفی است .همچنین هاکانسیون و نلکیی ()1422
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نیز به مدیریت دانش به عنوان یک بخش حیاتی از هوش ر ابتی نگاه کیردهانید (هاکانسیون و نلکیی،
 .)1422موضوع و شیوه پرداخت این دو مقاله متفاوت از سایر مقاالت بوده و جدید بودن موضوع میورد
بررسی در آنها ،محقق را بر آن داشت که این دو مقاله را دسته مقاالت با پیارادایم پسیت میدرن یرار
دهد .همچنین نتایج به دست آمده از بررسی صورت گرفته در جدول زیر ارائه شده است.
جدول  .2خالصه بررسی پارادایم مقاات
محقق

سال

پارادایم

محقق

Pee and Kankanhalli

۵۱۰۲

کارکردگرایی (اثبات گرایی)

Sánchez et al

۵۱۰۲

کارکردگرایی (اثبات گرایی)

Judrups
de Souza
et al

Martínez-Martínez et
al

۵۱۰۲

تفسیرگرایی

CapónGarcía et al

Chen & Fong

۵۱۰۲

انسان گرایی بنیادی (رویکرد
انتقادی)

López et al

۵۱۰۲

تفسیرگرایی

GarridoMoreno et
al
Muñoz et
al

Dessì et al

۵۱۰۲

کارکردگرایی (اثبات گرایی)

سال

پارادایم

۵۱۰۲

تفسیرگرایی

۵۱۰۲

تفسیرگرایی

۵۱۰۲

انسان گرایی
بنیادی
(رویکرد
انتقادی)

۵۱۰۲

کارکردگرایی
(اثبات گرایی)

۵۱۰۲

کارکردگرایی
(اثبات گرایی)

۵۱۰۲

کارکردگرایی
(اثبات گرایی)

۵۱۰۲

کارکردگرایی
(اثبات گرایی)

۵۱۰۲

کارکردگرایی
(اثبات گرایی)

انسان گرایی
بنیادی
(رویکرد
انتقادی)
کارکردگرایی
(اثبات گرایی)

Gagnon et al

۵۱۰۲

کارکردگرایی (اثبات گرایی)

Mezghani et al

۵۱۰۲

انسان گرایی بنیادی (رویکرد
انتقادی)

GarcíaÁlvarez
& Sivri
Krallman
n
& Litvaj
Stancekov
a

Castro

۵۱۰۲

کارکردگرایی (اثبات گرایی)

Petrova et
al

۵۱۰۲

Strungă

۵۱۰۲

پست مدرن

Rampai

۵۱۰۲

Ogiela

۵۱۰۲

تفسیر گرایی

Zaim et al

۵۱۰۲

Liu & Lee

۵۱۰۲

تفسیرگرایی

Floyde et
al

۵۱۰۲

کارکردگرای

ی (اثبات
گرایی)
کارکردگرایی
(اثبات گرایی)
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محقق

سال

پارادایم

محقق

Baud et al

۵۱۰۲

انسان گرایی بنیادی (رویکرد
انتقادی)

Yun

۵۱۰۲

& Sittiwong
Manyum

۵۱۰۲

کارکردگرایی (اثبات گرایی)

Songsang
yos

۵۱۰۵

انسان گرایی
بنیادی
(رویکرد
انتقادی)

Cohen & Olsen

۵۱۰۲

انسان گرایی بنیادی (رویکرد
انتقادی)

Hantrakul
et al

۵۱۰۵

انسان گرایی
بنیادی
(رویکرد
انتقادی)

Håkansson & Nelke

۵۱۰۲

پست مدرن

۵۱۰۵

کارکردگرایی
(اثبات گرایی)

Calvo-Mora et al

۵۱۰۲

کارکردگرایی (اثبات گرایی)

۵۱۰۵

کارکردگرایی
(اثبات گرایی)

& Behringer
Sassenberg

۵۱۰۲

انسان گرایی بنیادی (رویکرد
انتقادی)

۵۱۰۵

کارکردگرایی
(اثبات گرایی)

Moreno & Cavazotte

۵۱۰۲

کارکردگرایی (اثبات گرایی)

۵۱۰۰

کارکردگرایی
(اثبات گرایی)

Pak et al

۵۱۰۲

کارکردگرایی (اثبات گرایی)

۵۱۰۰

کارکردگرایی
(اثبات گرایی)

Sigala & Chalkiti

۵۱۰۲

انسان گرایی بنیادی (رویکرد
انتقادی)

Butnariu
&
Milosan
Novianto
&
Puspasari
Nizam
& Yusof
Abu
Bakar
Hon`g et
al
Cantner et
al

سال

پارادایم
کارکردگرایی
(اثبات گرایی)

به منظور کشف پارادایم غالب ،فراوانی هر پارادایم مورد بررسی رار گرفت و نتایج آن در ادامیه
ارائه شده است.
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جدول  .1بررسی فراوانی پارادایم مقاات

نوع پارادایم

فراوانی

کارکردگرایی (اثبات گرایی)

22

تفسیری

9

انسان گرایی بنیادی (انتقادی)

11

ساختارگرایی بنیادی

1

پست مدرن

2

تئوری آشوب

1

شکل  -7نمودار دایرهای درصد فراوانی پارادایم های مقاات

نتیجه بررسی پارادایم ها نشان میدهد که در حوزه مدیریت دانش ،پارادایم غالب کیارکردگرایی
(اثبات گرایی) است و پارادایم بیش از نیمی ( 21درصد) از مقاالت مورد بررسی کارکردگرایی میباشید.
پارادایم حدود  10درصد از مقاالت نیز انسان گرایی بنیادین میباشد 22 .درصد مقاالت نیز در پیارادایم
تفسیری و فضای مرتبط با آن شکل گرفتهاند .تنها  2درصد مقاالت نیز با رویکرد پست میدرن تیدوین
شده است و هیچ مقالهای در دو پارادایم ساختارگرایی بنیادی و آشوب دیده نشد.
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نتیجهگیری
با تأملی فرا تئوریک بر سیر تطور تاریخی ،وضعیت حال ،و دورنمای آینده علیم میدیریت دانیش ،ایین

نکته روشن میگردد که پژوهشها در گستره علم مدیریت دانش در چنبره کیارکردگرایی بیوده اسیت.
کارکردگرایی در علم سیازمان و میدیریت در پیی ایجیاد مجموعیهای از دانیش بیوده کیه متشیکل از
تئوری های علّی در مورد سازمان و مدیریت آن است .روایی این تئوریها به صورت تجربی و از طریق
شیوههای علمی حاصل میشود ،و از آن جهت کیارکردگرا محسیوب مییشیوند کیه بیه جیای حالیت
هنجاری ،دست به تبیین نحوه کار سازمان میزنند و آنچه باید رخ دهد را تجویز میکنند .علم مدیریت
دانش تا به امروز از طریق استفاده از رویکرد کارکردگرایی پیشرفتهای ابل مالحظهای داشته اسیت.
به عالوه ،زمینیه هیای بیالقوه فراوانیی وجیود دارد کیه علیم سیازمان و میدیریت مییتوانید از طرییق
کارکردگرایی در آنها پیشرفت کند .بنابراین در زمینههای متعدد مییتیوان از نگیاه کیارکردگرایی بیه
سازمان نگاه کرد.
رویکردهای تفسیری به علم را در بسیاری از علوم از جمله علم سیازمان و میدیریت مییتیوان
یافت .به اعتقاد تفسیریون ،جهان اجتماعی را نمیتوان به شیوه جهان طبیعی و فیزیکی درک کرد .این
امر ،مستلزم آن است که درک شود افراد و گروهها چگونه درون و بین خیود معنیا را مییسیازند ،آن را
بیان میکنند و ابالغش میکنند .بنابراین در برخی از موضوعات سازمانی الزم است میدیر سیازمان بیا
استفاده از رویکرد تفسیری دست به پژوهش بزند .همینطور اگر موضوع بحثانگیزی در سازمان وجیود
دارد که مستلزم توافق جمعی است ،بکارگیری پارادایم انسانشناسی بنیادی (تئوری انتقیادی) مناسیب
خواهد بود .عالوهبر موارد فوو ،شالوده شکنی به عنوان سرمشق پست مدرنیستها میتوانید در برخیی
از موضوعات سازمانی مورد استفاده رار داد .مدیران میتوانند برخی از سنتهای غلط در سیازمان را از
پایه تخریب کنند و برای تحقق آن از رویکرد پست مدرنیست بهره ببرند.
برای درک آثار تغییرات جزئی در انواع مختلف سیستمهای سازمانی میتوان از تئیوری آشیوب
استفاده کرد .بنابراین در حوزه علم و سازمان ،بسته به موضوع مساله پیشرو هر کدام از پیارادایمهیای
موجود می توانند مورد استفاده رار گیرد .نتیجه بررسی مقاالت محققان بین سالهای  1422تیا 1422
نیز نشان داد که پارادایم غالب تحقیقات متفاوت از پارادایم غالب نظریه پردازی و طراحیی میدلهیای
مدیریت دانش است.
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روند بررسی پارادایم غالب مقاالت نشان داد که پیارادایم کیارکردگرایی (اثبیات گراییی) دارای
باالترین تعداد مقاالت در بین محققین میباشد .آثار به چاپ رسیده در نشریات معتبر بین المللی نشان
میدهد که محققان در دانشگاههای مختلف دنیا ،تحت سیطره پارادایم کارکردگرایی (اثبیات گراییی) و
روش شناسی کمی میباشند .روند موجود البته امیدوار کنند است و نشان میدهد که حیدود  11درصید
از مقاالت نیز در پارادایم انسان گرای بنیادین تدوین شده است که این رویکرد انتقادی بسییار نزدییک
به فضای موجود در نظریه پردازی است و میتواند نوید دهنده حرکت علمی محققان به سمت بررسیی
موضوعات و مسائل در پاردایم غالب در نظریه پردازی باشد.
نابع
بوکوویتز ،وندی آر .و ویلیامز ،روث ال .)1262( .مدیریت دانش کاربردی .مترجم :دکتر علی حسین کشاورزی  ،دکتر علیی
رضائیان ،انتشارات سمت ،تهران ،چاپ دوم.
چالمرز ،آلن.اف ( .)1262چیستی علم؛ درآمدی بر مکاتب علم شناسی فلسفی ،ترجمه سعید زیبیاکالم ،انتشیارات سیمت،
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فصلنامه پژوهشهای حفاظتی -امنیتی ،سال اول ،شماره .2
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