مجله اقتصادي

تبیین مفهومی نقش دانش ضمنی در عصر اقتصاد دانشبنیان
شیرین جالوندی
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه رازی
sh_jalavandi@yahoo.com
در عصر اقتصاد دانش بنیان تولید ،توزیع و کاربرد دانش عامل محرکه اصلی رشد اقتصادی ،تولیدد ثدرو

و

اشتغال در همه فعالیتهای اقتصادی است .لذا تبیین نقش دانش و تأثیر آن در عصر جدید اقتصادی امدری
ضروری است .دانش از نظر اقتصادی به دو نوع آشکار و ضمنی تقسیم میشود .سهم و اهمیت دانش ضمنی به
وضوح بیشتر است .روش این پژوهش تحلیلی توصیفی است .در این مقاله ابتدا به معرفدی داندش ضدمنی و
تبیین نقش و اهمیت آن پرداخته شد .سپس مکانیسم تعاملی و مکانیسم تبدیلی بده عندوان دو دیدداا بدرای
انتقال دانش ضمنی مورد بررسی قرار ارفتند .دیداا تعاملی ،بر اهمیت تعامل ،ارتباطا

اجتماعی و روابط

نزدیک برای انتقال دانش ضمنی تأکید میکند .دیداا تبدیلی انتقال کارآمد داندش ضدمنی را مندو

بده

تبدیل آن به دانش آشکار میداند .در قالب این دو دیداا و همچنین بر اساس ویژایهدای داندش آنچده
الزمه تولید دانش ضمنی مورد بررسی قرار ارفت.
واژاان کلیدی :اقتصاد دانشبنیان ،دانش ضمنی ،مدل تعاملی ،مدل تبدیلی.
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مجله اقتصادی سال هجدهم شمار های  1و 2

 .1مقدمه
در مورد اقتصاد مبتنی بر دانش 1،فعالیتهای بانك جهانی در مورد نقش دانش در توسعه ،مطالعههای
اتحاديه اروپا و چشمانداز منتخب آن برای خود 2،نظريهها و مباحث مبتنی بر دانش و اقتصاد دانش 3،و
برنامه کشورهای مختلف در جهت ارتقای اقتصاد مبتنی بر دانش ،نشانگر توجه ويژه در سطح جهانی به
مباحث مرتبط با دانش است .دانش به دسته دانش ضمنی و آشکار تقسیم میشود .سهم دانش ضمنی
بیشتر است و اهمیت بیشتری دارد .تا به حال تعداد کمی پژوهش در اين زمینه انجاا شاده اسات .در
ادامه برخی از اين پژوهشها بررسی میشوند .به عنوان مثال دادخواه ( )1390در پاياننامه خود تحت
عنوان «بررسی مفهومی نقش دانش در رشد اقتصادی در عصر اقتصاد دانشمحور و تأثیر آن بر اقتصاد
ايران» به بررسی سازوکار تأثیر دانش بر رشد اقتصادی پرداخته است .در اين پاياننامه ،مدلی مفهومی
برای تبیین روابط علّی بین دانش و رشد اقتصادی ارائه شده است .نتايج به دست آمده نشان دهنده اين
واقعیت است که کشور ايران با اقتصاد دانشمحور فاصله زيای دارد و نتوانسته از ظرفیتهايی که در
اثر انقالب دانايی ايجاد شده است استفاده کند .همچنین نتايج آن نشان میدهاد کشاورهای در حاال
توسعهای که در مسیر اقتصاد دانشمحاور قارار گرفتاهاناد طای چناد دهاه گذشاته باه پیشارفتهاای
چشمگیری دست يافتهاند .لذا با توجه به اينکه اقتصاد دانشمحور دارای ويژگیهايی است که منجر به
رشد اقتصادی به صورت فزاينده میشود و با توجه به ضعف کشور ايران در اين زمینه ،ضروری است
که هر چه سريعتر اقدامات الز برای ورود به اقتصاد دانشمحور فراهم شود.
ناظمان و همکاران ( )1389در پژوهشی با عنوان «اقتصاد دانشبنیان و توسعه پايدار» مفهو دانش
پايگی اقتصاد و نقش آن را در حصول و پايداری توسعه مورد بحث قرار می دهد .با توجاه باه اينکاه
توسعه پايدار بنا به تعريف بايد متضمن دستيابی به تولید سرانه باالتر ،اصالح الگوی توزيع درآمد و
بهبود محیط زيست باشد ،به طراحی و تنظیم يك مدل تحلیلی کالن برای بررسی رابطه دانش پايگی با
توسعه اقتصادی میپردازد .مدل مورد نظر با استفاده از دادههای آماری جهانی مورد آزمون و ارزيابی
قرار می گیرد .يافته های تحقیق حاکی از آن است که در سطح جهانی ،رابطه معنی داری میان توساعه
)1. OECD (1996
)2. EU (2002
)3. Foray & Lundvall (1996), Foray (2000, 2002, 2004
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اقتصادی و درجه دانش پايگی اقتصاد وجاود دارد .از نتاايج ديگار ،قابا تأيیاد باودن کلای منحنای
حدودی مشهود است .اين بررسی همچنین به تحلی ايان فکار مایپاردازد کاه گساترش آماوزش و
تحقیقات علمی محض به تنهايی برای ارتقای سطح توسعهياافتگی کاافی نباوده و پیشارفت علمای و
اقتصادی مستلز تحول محیط اقتصادی در طول زمان و کاربردی شدن دانش پیشرفته در متن زندگی
اقتصادی ،به ويژه در فرايند جهانی شدن ،تولید و تجارت است .همچنین امیری و بهباودی ( )1389باا
استفاده از روش تصحیح خطای برداری و همانباشتگی جوهانسون ارتباط بین جنبههای مختلف دانش
در چارچوب اقتصاد دانش بنیان و رشد اقتصادی را در دوره  1386- 1346مورد بررسی قرار دادهاند.
آنها چنین نتیجهگیری نمودهاند که بین تمامی محورهای دانش و رشد اقتصادی رابطه بلندمدت وجود
دارد .در بررسیهای آنها بین محورهای آموزش و منابع انسانی و محور رژيمهای نهادی و اقتصادی
تأثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی وجود دارد .محور زيرساختهای اطالعاتی نیز تأثیری مثبت اما
بیمعنی بر رشد اقتصادی ايران دارد .همچنین آنان بر باهکاارگیری داناش از جهاات مختلاف تأکیاد
میکنند .حیدری ( )1386در پاياننامهای با عنوان «اقتصاد دانشمحور و نقش دانش در توسعه اقتصادی
ايران» به بررسی نقش دانش در رشد اقتصادی ايران میپردازد .فرضیه وی اين است که دانش يکی از
اصلیترين عوام تعیین رشد اقتصادی در ايران است که اثر مثبت و معناداری را بر آن دارا است .وی
با کمك تکنیك اقتصادسنجی  ARDLبه تخمین ضرايب مؤثر بر رشد اقتصادی ايران در طای دوره
 1350-83پرداخته است .بر اساس نتايج وی ،سرمايه انسانی و فنااوری اطالعاات و ارتباطاات دارای
عالمت تئوريکی مورد انتظار هستند (ضريب هريك از آنها به ترتیب برابر  1/03و  0/45است) ،ولی
نوآوری و رژيم اقتصادی عالمتی بر خالف انتظارات تئوريکی از خود بروز دادهاند .بنابراين حیدری به
کمك يك مدل اقتصادسنجی به بررسی نقش داناش در رشاد اقتصاادی اياران پرداختاه اسات .وی
چگونگی مکانیز های تأثیر دانش بر رشد اقتصادی را به طور تفصیلی مورد بحث قرار نداده است.
پورفراج و ديگران ،)2011( 1در مقالاهای تحات عناوان «داناش و رشاد اقتصاادی» اثار شااخ
دانش  ،R&Dمنابع انسانی ،فناوری اطالعات و ارتباطات را روی رشاد و توساعه اقتصاادی کشاورها
مورد بررسای قارار مایدهناد .آنهاا باه معرفای اقتصااد داناشمحاور پرداختاه و بیاان مایکنناد کاه
1. Poorfaraj. Alireza, Jafari Samimi. Ahmad, Keshavarz. Hadi
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ساارمايهگااذاری روی  ،R&Dآمااوزش و فناااوری اطالعااات و ارتباطااات منجاار بااه افاازايش سااطح
افزايش رقابت ،هزينههاای پاايینتار ،دساتیابی باه بازارهاای جدياد و افازايش کیفیات خواهناد شاد.
درنهاياات عوام ا قبلاای نیااز باعااث بهبااود تعااادلهااای خااارجی ،افاازايش درآمااد ساارانه و حقااو و
دستمزدهای باالتر خواهد شد و درنهايت ،افزايش اين عوام منجر به افزايش سطح  ،R&Dآموزش
باالتر و سرمايه گذاری بیشتر روی فناوری ارتباطات و اطالعات خواهد شد و اين چرخه دوباره ادامه
خواهد يافت .آن ها نمونه ای شام  16کشور در حال توسعه را برای دوره  2000-2008مورد بررسی
قرار دادند .يافته های آن ها بر پايه پان ديتا نشان می دهد که رابطه مثبتای باین  GDPباه عناوان متغیار
وابساته و نیاروی کاار ،سارمايه ناخاال

 ،صاادرات کااال و خادمات ،هزيناههاای تحقیاق و توسااعه،

هزينه های آموزش عمومی به عنوان متغیرهای توضیحی وجود دارد .نتايج تخمین نشان مای دهاد کاه
 99درصد تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستق توضایح داده مای شاوند .بناابراين پاورفراج و
ديگران اثر دانش را بر رشد اقتصادی با استفاده از روش اقتصادسنجی پانا ديتاا بارآورد کارده اناد،
ولی مکانیز و روابط علّی و چگونگی تأثیر دانش بر رشد اقتصادی را بیان نکردهاند.
در پژوهش حاضر سعی بر آن است تا به معرفی بیشتر دانش ضمنی و اهمیت آن در عصر جديد
اقتصادی پرداخته شود و با استفاده از دو مدل انتقال اين ناو داناش ،زمیناههاای الز بارای تولیاد و
انتقال آن بررسی گردد.
 .2بیان مسئله
از ابتدای دهه  1990به بعد ،با پديده اقتصاد دانش محور مواجه شاده ايام .هماان طاور کاه از ناا ايان
اقتصاد برمی آيد ،دانش نهاده اصلی آن است و اولويت اول را در تما فعالیت های اقتصادی به خاود
اختصااا

داده اساات .از آنجااا کااه دانااش بااازدهی فزاينااده دارد ،اياان امکااان را باارای کشااورهای

توسعهنیافته فراهم میکند که شکاف رشد درآمدی خود با کشورهای توسعهيافتاه را کااهش دهناد.
لذا تولید دانش به خصاو

داناش ضامنی کاه اسااس تکنولاوژی و فنااوری هاای جدياد را تشاکی

میدهد ،ضروری است .همچنین دانش ضمنی منبع مهم کسب مزيت رقابتی برای کشورها است.
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جدول  .1رشد تولید ناخالص داخلی در ایران ،کر جنوبی و چین (واحد :درصد)
سال

ایران

کر

چین

ایران

کر

چین

-1.47

6.33

13.94

1970

10.93

12.87

19.40

1993

8.77

13.08

1971

13.70

10.44

7

1994

-1.70

10.99

1972

14.50

6.51

3.80

1995

2.40

8.93

1973

7.44

14.78

7.90

1996

6.35

7.18

9.92

1974

5.80

9.38

2.30

1997

1.35

5.77

9.23

1975

-0.33

7.34

8.70

1998

2.08

-5.71

7.85

1976

18.26

13.45

-1.6

1999

2

10.73

7.62

1977

-2.77

11.82

7.60

2000

5.84

8.83

8.43

1978

- 12.84

10.30

11.88

2001

2.39

4.52

8.30

1979

- 12.02

8.39

7.60

2002

8.08

7.43

9.09

1980

- 21.60

-1.89

7.81

2003

8.64

2.93

10.2

1981

-5.69

-7.40

5.17

2004

4.34

4.90

10.7

1982

23.17

8.29

9.02

2005

4.20

3.92

11.35

1983

11.09

12.18

10.75

2006

5.70

5.18

12.69

1984

7.14

9.86

15.20

2007

9.12

5.46

14.19

1985

1.87

7.47

13.55

2008

0.91

2.83

9.62

1986

-9.79

12.24

8.93

2009

2.31

0.71

9.23

1987

-0.17

12.27

11.72

2010

6.56

6.49

10.63

1988

-6.08

11.66

11.3

2011

3.75

3.68

9.48

1989

6.13

6.75

4.21

2012

-6.61

2.29

7.75

1990

12.59

9.30

3.93

2013

-1.91

2.89

7.68

1991

12.72

9.71

9.27

2014

4.34

3.31

7.27

1992

3.30

5.77

14.27
Sourse: worldbank(2015),"world development Indicators".
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جدول  .2ارزش صادرا

کاالهای دارای فناوری پیشرفته در کشورهای منتخب (واحد :میلیارد دالر)

2000

5.990

41.735

0.012

54.332

47.026

2.062

1.077

2001

6.057

49.409

0.026

40.358

40.928

2.286

0.991

2002

5.223

69.226

0.038

46.936

43.579

2.353

0.536

2003

4.514

108.669

0.050

57.458

47.370

2.710

0.763

2004

5.954

163.007

0.070

76.117

53.268

3.355

1.010

2005

8.031

215.928

0.131

83.907

57.700

4.139

0.882

2006

8.418

273.131

0.402

93.351

63.494

4.876

1.281

2007

9.076

302.773

-

101.032

65.224

5.997

1.644

2008

10.285

340.118

-

100.908

42.972

7.738

1.679

2009

7.896

309.601

-

92.855

50.972

10.728

1.359

2010

8.122

406.089

0.584

121.478

59.332

10.086

1.714

2011

8.414

457.107

0.652

122.021

61.127

12.871

1.921

2012

8.820

505.646

-

121.312

61.229

12.434

1.979

2013

8.391

560.058

-

130.460

60.372

16.693

2.177

Source:World Bank(2015),World Development Indicators.

ساختار سنتی تولید از مهمترين دالي رشد پايین ايران است؛ و اين خاود معلاول ضاعف تولیاد،
ضعف سرمايه گذاری ،فقدان روشهای تولیدی دانشبنیان و علم محور و وجود بخش نامولد مزاحم
تولید است .بررسی منطقه ای ساختار صادرات کااليی جهان در سالهای  1990و  2004نشاان دهناده
آن است که کشورهای در حال توسعه از صادرات محصوالت ابتادايی و سااده باه سامت صاادرات
محصوالت کارخانهای حرکت کرده اند ،باه نحاوی کاه ساهم آن هاا از صاادرات صانعتی جهاان از
 13/01درصااد در سااال  1990بااه  28/04درصااد در سااال  2004افاازايش يافتااه اساات (مهرگااان و
همکاران.)1389 ،
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 .3تعریف مفاهیم

اصطالح اقتصاد دانشمحور اولین بار توسط سازمان همکااریهاای اقتصاادی و توساعه مطارح شاد.
اقتصاد دانش محور اقتصادی است که بر تولید ،توزياع و اساتفاده از داناش و اطالعاات مبتنای اسات
( .)1996 ،OECDدر اقتصاد دانشمحور ،هماه بخاشهاا (خادمات ،کشااورزی ،صانعت) داناشبار
هستند .درواقع در دانش محور هر زمیناه و بخشای ،نهااده داناش حارف اول را زده و نحاوه و میازان
استفاده از ساير نهاده ها تحت تأثیر آن قرار می گیرد و دانش به شک پیشارفته اش باا شاتاب جانشاین
عوام تولید صنعتی ،زمین ،کارگر و سرمايه می شاود (تاافلر .)1388 ،در ايان عصار ،داناش بایش از
عوام سنتی نظیر کار و سرمايه موجب تولید میشود .به همین دلی است که پا رومار 1اقتصااد دان
رشد تأکید میکند که ايدهها کاالهای اقتصادی بسیار مهمی هستند ،بسیار مهمتار از عاواملی کاه در
اکثر مدل های اقتصادی بر آن ها تأکید میشود .در جهانی باا محادوديتهاای ماادی ،هماین کشاف
ايده های بزرگ ،همراه با کشف میلیون ها ايده کوچك اسات کاه رشاد اقتصاادی ماداو را ممکان
میسازد .ايدهها دستورالعم هايی هستند که به ما کمك میکنناد مناابع محادود ماادی را طاوری باا
يکديگر ترکیب کنیم که برای همیشه باارزش باشند (رومر .)1993 ،اقتصااد داناشمحاور گرچاه باه
منابع کمتری احتیاج دارد ،ولی به مهارت بیشتری نیازمند است (استیگلیتز .)1382 ،2باه هماین دلیا ،
ماهیت کار در اين عصر اساساً تغییر میکند و مهارتهای زياد جای مهارتهای کم را میگیرد.
اين الگوی جديد اقتصادی منجر به بروز تغییراتی در ساختار سازمانها نیاز شاده اسات .يکای از
منشأهای اين تغییرات ،اين است که در اقتصاد دانش محور دانش ضمنی اهمیت فراوان دارد و بخش
اعظم انباره دانش را تشکی می دهد .اين نو دانايی در فرايند انجا کار تولید و آموختاه مای شاود و
در ذهن و تفکر افراد انباشته میگاردد .تحقاق اقتصااد داناشمحاور مساتلز گاردآوری و کااربردی
نمودن دانش های ضمنی انباشته شده در اذهان کارکنان و مشارکت آنان در فرايند خلق دانش اسات.
به همین دلی بر خالف سازمان های موج دو انقالب صنعتی که سازمان ها بیشاتر تمايا باه سااختار
هرمی و عمودی برجگونه داشتند ،ساازمان آرماانی ماوج ساو  ،افقای باا گارايش باه آمااده داشاتن
1. Paul Romer
2. Stiglitz, E.Jozeph
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گزينه های مختلف و شبکه هاای چناد سااختاری اسات (تاافلر .)1388 ،بناابراين ،ايان الگاوی جدياد
تغییرات در بافت نهادی جوامع نیز تغییراتی صورت گیرد .زيارا هماان طاور کاه تاافلر بیاان مایکناد
«چنانچه جامعه ای به پیشرفت اقتصادی خود شاتاب بخشایده ولای نهااد هاای کلیادی را در وضاعیت
موجود رها کند ،درنهايت شانس خود را در ثروت آفرينی محدود خواهد کرد» .چراکه هر اقتصادی
زايیده جامعهای است که آن را در بر گرفته و به نهادهای کلیدی آن جامعه تکیه دارد.
راه ديگر برای تعريف اقتصاد دانش بنیان ،نگااه کاردن باه ساهم خروجای ياا اشاتغال تولیدشاده
توسط بنگاههايی است که نوآوریهای جديد را در فرايناد ياا تولیادات معرفای مایکنناد .برخای از
شااخ

هاای ماورد اساتفاده راياج ماننااد سارمايهگاذاری در  ،R&Dياك معیاار ورودی اسات کااه

اطالعات کمی در مورد بهرهوری در  R&Dمایدهاد .معیارهاای ناوآوری میازان خروجای و طیاف
گستردهتری را در نظر میگیرند .تعريف  OECDدو چیز را شام میشود
•

تولیدات يا فرايندهای فنی جديد؛

•

بهبود قاب توجه در تولیدات و فرايندهای تولید.
در اين ارتباط بنگاه نوآور جايی است که در آن تولیدات يا فرايندهای فنی جديد ياا بهبوديافتاه

انجا می شود .رشد مبتنی بر داناش فقاط شاام بخاش هاای جدياد نیسات ،بلکاه تحاول داخلای در
بخش هايی که از قب وجود داشتند را نیز شام می شاود .تمرکاز کاردن تنهاا روی بخاش هاايی کاه
دارای تکنولوژی باال هستند اين حقیقت را ناديده میگیرد (برينکلی.)2006 1،
 .2-3دانش

الزمه تعريف دانش ،تعريف اطالعات و الزمه تعريف اطالعات ،تعريف داده است .دادههاا ،اعاداد،
کلمات ،صداها و تصاوير سازماندهینشده هستند که بار اسااس آنهاا اطالعاات شاک مایگیرناد.
دادهها توسط ادراک ،احساساات ياا هوشایاری انساان رنا

آمیازی نشادهاناد .اطالعاات ،دادههاای

سازمان دهی شده در قالب متن ،آمار ،ثبت مالکیت و نظااير آن اسات .در اقتصاادهای داناشمحاور،
اطالعات بسایار مهام اسات؛ زيارا در ايان اقتصاادها نخساتین تعاما اقتصاادی ،مبادلاه داناش اسات

1. Brinkley
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(متکالف .)1999 1،دانش از پردازش يا محسوس کاردن اطالعاات توساط ذهان حاصا مایگاردد.
از تجربه ،ارتباطات و استنتاجها به دست آمدهاند .باورها و ارزشها لزوماً حقايق مسلم نیستند؛ آن هاا
انعطااافپذيرنااد و همااواره در معاار

تفساایر قاارار دارنااد (روناای و همکاااران .)2003 2،داده بیااانگر

مشاهدات يا واقعیتهای خارج از متن است که بهطور مستق و مساتقیم معنایدار نیسات .اطالعاات
حاص جايگذاری دادهها در بعضی از متنهای معنیدار است که اغلب به صاورت ياك پیاا ظااهر
میشود .دانش مجموعه اطالعات سازمانيافته با قواعاد معاین اسات کاه ماورد بااور و ارزش فارد و
سااازمان قاارار گرفتااه و کااار مشخصاای را انجااا ماایدهااد .باارای مثااال « »10بیااانگر داده اساات10« ،
سانتیگراد» اطالعات را نشان میدهد .وقتی که گفته میشود «هوا سرد است» مبین دانشی است کاه
از اطال « 10سانتیگراد» استنتاج شده است .اطالعات همراه با تئوری و تجربه ،منجر به شک گیاری
دانش میشود.
دانش تنها در آگاهی از امور خالصه نمیشود ،بلکه آماوختن روش چگاونگی انجاا ماؤثر آن
امور را نیز در بر میگیرد .دانش جديد تنها از طريق فرايند يادگیری حاص میشود که طای آن فارد
اطالعات ،تئوری و تجربه را با يکديگر تلفیق میکند (میلر و موريس.)2003 ،3

نمودار  .1مراحل شکلایری دانش

1. Metcalfe
2. Rooney et. al
3. Miller, William L & Morris, Longdon
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 .1- 2-3انواع دانش از منظر اقتصادی

علم اقتصاد و با تأکید بر جنبه انتقال پذيری و مبادله پذيری است .در اين تقسیم بندی ،انواعی از دانش
که از ديدگاه اقتصاد دانش محور دارای اهمیت خا

هساتند ،متماايز و مشاخ

مای شاوند .از ايان

جنبه ،دانش به دو دسته دانش آشکار 1و دانش غیرآشکار يا ضمنی 2تقسیم میشود.

نمودار  .2انواع دانش از منظر اقتصادی

دانش آشکار :دانش آشکار «قاب تنظیم و انتقال با ابزارهای رسمی و زبان نظاا مناد اسات» (نوناکاا،

3

 .)1995دانش آشکار دانشی است که در اسناد علمی مانند کتاب ها ،مقالاه هاا ياا ساايت هاای علمای
مکتوب شده است .اين دانش از طريق کتاب های آموزشی ،سای دی و ياا صافحات اينترنات کساب
می شود .اما بخش مهم تر دانش ،دانش ضمنی است .بر اساس برآوردها «بیش از نود درصد از حجام
دانش را دانش ضمنی تشکی میدهد».4
دانش ضمنی :نخستین بار ،پوالنی 5با تصريح به اينکه ما بیش از آنچاه مای تاوانیم بگاويیم مای دانایم،
مفهو دانش ضمنی را مطرح کرد .وی دانش ضمنی را جزء الينفك داناش و قادرت بنیاادين ذهان
معرفی کرد .ويژگی هايی که او برای دانش ضمنی برمی شمارد عبارتند از عملی بودن ،وابساتگی باه
زمینه خا

خود ،متمرکز بر چگونگی و دشوار برای کدگذاری ،کمی شادن و انتقاال باه ديگاران.

پوالنی مفهو دانش ضمنی را با ارائه مثالهايی ساده از زندگی روزاناه مای شناسااند .وی باه تواناايی
1. Explicit Knowledge
2. Tacit Knowledge
3. Nonaka
4. McAdam, Mason & Mccrory, 2007
5. Poolaney
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انسان در شناسايی چهرههای مختلف اشاره می کناد؛ مهاارتی کاه ماا داريام اماا نمایتاوانیم بگاويیم
تشخی

می دهیم اما نمی توانیم بگويیم چگونه آن را تشخی

می دهیم .در مثالی ديگار ،پاوالنی باه

مهارت دوچرخهسواری اشاره میکند .فرد نمیتواند با خواندن يك کتااب ،دوچرخاهساواری کناد.
اين امر مستلز کسب تجربه شخصی و تمرين برای فراگیری مهارتهای مورد نیاز است .ما باه طاور
دقیق نمیتوانیم بگويیم چگونه دوچرخه سواری میکنیم اماا تواناايی انجاا آن را داريام .وی داناش
چنین توانايیهايی را «دانش ضمنی» نامید.
نظريه پوالنی درباره دانش ضمنی توضیح میدهد که چگونه افراد دانش را به گونهای فراينادی
و عم گرا توسعه می دهند و به کار می گیرند .به اعتقاد وی دانش ضمنی در حوزه شخصی جاا دارد
و متضمن تالقی میان فرد و فرهنگی است که بدان تعلق دارد .فهم پاوالنی از داناش ضامنی ،هام باه
جامعه ای که فرد در آن عم می کند و هم به تعهدات و عاليق شخصای وی مرباوط اسات .بار ايان
مبنا ،جامعهپذيری پیشزمینه درک افراد را شک میدهد و تجربه در پیوند با نسبت و عاليق شخصی
تفسیر میشود؛ بنابراين «فهمیدن» ،هم به آشنايی با مفاهیم و هم به زمینه نیاز دارد.

1

از ديدگاه پوالنی ،دانش ضمنی را فقط به صورت ضمنی مایتاوان آموخات .ايان امار از تلقای
پوالنی از دانش ضمنی به مثابه نیروی ضمنی ذهن و قدرت تلفیق و درک آن سرچشمه گرفته است.
درواقع دانش در بستری از زمینههای زمانی ،مکاانی و فرهنگای معناا مای ياباد کاه مای تواناد باه
صورتی پارادايمی الزامات متدولوژيك خود را بر روشهای اکتساب ،معانی اکتشافی و موضاوعات
تحمیا کنااد .اياان الزامااات متاادولوژيك صاارفاً در اسااتانداردها و ماادلهااای رساامی ،کااه در قالااب
متدولوژیهای رسمی و کدگذاری شده ارائه میشوند ،خالصه نمیشود .انتقاال داناش تنهاا مساتلز
روشهای رسمی نیست .بدين ترتیب در جذب دانش و انتقال آن ضروری است تا نیازهای اساسی و
اولیه آن در زمینهای فرهنگی ايجاد شود ،پارادايمهای عقالنی و منطق ضمنی آن درک شاود و روح
حاکم بر اکتشاف علمی و فنی در نظر گرفته شود.

1. McAdam, Mason & Mccrory, 2007
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 .4تعاریف دانش ضمنی

می توان بر محور انتقال دانش ضمنی بررسی کرد .در تعريفی ،گرنت ،دانش ضمنی را دانشی می داند
که فقط با استعمال آشکار می شود و انتقال آن امکان پذير نیسات (فتحیاان و همکااران .)1384 ،ايان
تعريف کمکی به انتقال دانش ضمنی نمیکند ،زيرا آن را به قدری انتزاعی فر

کرده که در اساس

امکان شناسايی آن وجود ندارد.
جوهره تعريف میلر و موريس نیز مشابه تعريف فو است ،اما آنها انتقاال داناش ضامنی را رد
نمی کنند .به نظر آن ها دانش ضمنی بخشی است از آنچه میگويیم يا انجا مایدهایم و از آنجاا کاه
اين دانش جزء جدايیناپذير تفکر ماست ،عمیقاً در نحوه کار ما تجلی پیدا می کند (میلر و ماوريس،
 .)1385بنابراين دانش ضمنی در تلقی آنها بیشتر به معنای الگوهای ذهنی است که خود را در گفتار
و عم منعکس میکند.
هاار دو تعريااف فااو بااا تصااريح بااه کاااربرد بااه مثابااه تنهااا راه آشااکار کااردن دانااش ضاامنی و
جداناپذيری آن از تفکر به طور تلويحی به ناخودآگاه بودن دانش ضمنی اشاره دارند.
اين ويژگی را روزنبرگ بهصراحت در تعريف خاود لحاا کارده اسات .وی داناش ضامنی را
دانش فنون و روشها و طرح هايی می داند که فرد ضمن رسیدن به نتايج دلخواه خود آن ها را به کار
می گیرد ،بیآنکه قادر باشد دلی واضحی برايشان بیان کناد (فتحیاان و همکااران .)1384 ،برداشات
روزنبرگ از دانش ضمنی ،جنبه شهودی آن است .دانش ضمنی همچون يك حس الهاا مایشاود،
بیآنکه بتوان آن را با ادله و قوانین اثبات و استدالل کرد.
نوناکا و تاکوچی به طور مبسوطتری به طرح دانش ضمنی می پردازناد .طباق نظار آناان «داناش
ضمنی مهم ترين نو دانش است که با زبان رسمی قاب بیان نیست .اين نو دانش جنبه فردی دارد و
ريشههای آن در تجاارب فارد نهفتاه اسات .داناش ضامنی شاام عواما ناملموسای از قبیا عقیاده
شخصی ،خصیصههای فردی و سیساتم مبتنای بار ارزش اسات» (نوناکاا و تااکوچی .)1385 ،بار ايان
اساس ،مفهو دانش ضمنی بیش از همه بر باورها داللت دارد.
برخی ديگر از نظريه پردازان دانش ضمنی را فن غیرکدپذير و غیرقاب تجسمی در نظر می گیارد
که با دريافت غیررسمی از رفتارها و رويههای يادگرفتهشده کسب می شود .به نظر مای رساد ماراد از
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دريافت غیررسمی ،انتقال دانش ضامنی از طرياق اساتعاره ،تمثیا  ،نماايش و داساتان باشاد .در ايان
بینشها و مفروضات ساخته می شود .تجلی دانش ضمنی هنگامی است کاه فارد باه زمیناه خاصای از
دانش مسلط شده باشد يا مهارت هايی را که به تدريج استادان زبده توسعه داده اند به کار برد .داناش
ضمنی با استعاره ،تمثی  ،نمايش و داستان منتق میشود (فتحیان و همکاران.)1384 ،
دانش ضمنی با اصطالحاتی چون مهارت ،دانش چگونگی ،دانش کاربردی و خبرگای باه کاار
می رود که دانش و توانايی انجا کار را شرح مای دهناد .داناش ضامنی ساطح نامحسوسای از درک
است که ابراز آن با کلمات اغلب دشوار است .دانش ضمنی کامالً در فرد نهفته است و در تجرباه و
تمرين ريشه دارد ،از طريق اجرای ماهرانه بیان میشاود و باه وسایله کاارآموزی باا مشااهده و انجاا
اشکال يادگیری منتق میشود.
 .5تفاو

دانش ضمنی و آشکار

استیگلیتز پیوند دانش صريح و ضمنی را مانند توده يخ متحرک در آب در نظار مای گیارد کاه فقاط
بخش کوچکی از آنکه قله کوه يخ است در بیرون از آب قرار دارد .دانش صريح را مانند قلاه کاوه
يخ می داند که بخش کوچکی از توده را تشکی می دهد؛ و دانش ضمنی را مانند بخش بزرگ توده
يخ می داند که در زير آب قرار دارد .اين تقسیم بندی به اين معنا نیست کاه هار موضاو در يکای از
اين دو بخش قرار میگیرد.
در تقسیم بندی دانش از نظر معرفت شناسی نیز دانش چیساتی و داناش چرايای دارای جنباه هاای
صريح بارزی هستند؛ در مقاب دانش چه کسی و دانش چگونگی بیشتر ضمنی هستند.
می توان دانش را به صورت يك هر نمايش داد؛ آنگاه جايگاه دانش آشاکار و نهاان را در آن
بررسی نمود .از اين منظر دانش به چهار دسته تقسیم می شود .در قاعده هر «داناش اجتمااعی» قارار
می گیرد .اين بخش از دانش ،ارزش ها ،فرهن

 ،روحیه تیمی استاندارد را در بر می گیرد .اين بخاش

از دانش در دسته دانش های ضمنی قرار می گیرد؛ يعنی قابلیت کد شدن آن در پايین ترين سطح قرار
دارد .در مرحله بعد دانش تجربای قارار دارد کاه شاام داناش در ماورد مسائولیت هاا و شابکه هاای
غیررسمی و روشها است .اين بخش از دانش قابلیت تبادي باه کاد شادن بهتاری نسابت باه داناش
اجتماعی دارد؛ به بیان ديگر ،به سمت دانش آشکار پیش می رود .در سطح بااالتر از داناش تجربای،
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دانش مدون قرار دارد .اين بخش لیست خصوصیات مشتری ،نقشه ساخت وساز و کتابچه ها را شاام
اجزاست .اين سطح بااالترين میازان قابلیات کاد شادن را دارد و در دساته داناش هاای آشاکار قارار
میگیرد .نمودار زير اين تقسیمبندی را به صورت کام نشان میدهد.

مأخذ مولر2001 ،؛ به نق از رحمانی1394 ،
نمودار  .3هرم دانش

به پديده نوآوری بايد به عنوان يك چرخه تعام میان دانش مدون و ضمنی نگريسته شود .برای
ايجاد ارتباط میان رويکرد پذيرفته شده توسط اقتصادهای تکاملی ،ممکن ادعا شود کاه  -1بنگااههاا
سازمان هايی هستند که نهاده های مختلفی را به کار میبرند و يکای از مهامتارين نهاادههاای ورودی
اطالعات هستند -2 .اطالعات توسط داده های پايه ای بنگاه پردازش می شود -3 .انباشاتگی داناش و
پردازش دانش توسط بنگاه ها از فرايند يادگیری حاص میشود .از منظر پويايی ،دانش مایتواناد باه
صورت های مختلف مدون و ضمنی ديده شود .از منظر ديگار ،مادون نماودن داناش ضامنی قابلیات
استفاده از دانش را افزايش میدهد (مولر2001 ،؛ به نق از رحمانی .)1394 ،با رشد داناش آشاکار،
عرصه های بیشتری از دانش ضمنی آشکار می گردد .همچناین مرزهاای تشاخی
نو دانش مبهم است.

هرياك از ايان دو
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 .6ابعاد دانش ضمنی

حرفه ها ،مهارت های غیرمتعارف و ناملموس و فنون عینی می شود؛ در حالی که بعد ذهنی که درونی
نیز نامیده میشود ،مواردی چون الگوهای ذهنی ،طرحها ،نمونهها ،زوايا ،عقايد ،باورها و نگرشها و
تصورات باطنی را در بر می گیرد که فرد درباره آنها هیچ ترديدی ندارد .بعد ذهنای داناش ضامنی،
تصورات فرد از واقعیت (چیستی) و نگرش او نسبت به آينده (بايستی) را منعکس می کناد .نوناکاا و
تاکوچی تأکید می کنند که هرچند اين دانش به آسانی قاب بیان نیست ،ديدگاه افراد نسبت به جهاان
پیرامون را شک می دهد و عام مهمی در خلق داناش ناوين باه شامار مایرود (نوناکاا و تااکوچی،
.)1385
 .7اهمیت و ویژایهای دانش ضمنی
دانش ضمنی با تأکید بر يادگیری عملی ،يادگیری کاربردی و هوش عملی گرايش باه عملای باودن
دارد تا اينکه ماهیت نظری داشته باشد و با توجه به طبیعت رقابت بشری ،کسب آن منوط به پشتیبانی
و وجود محیط قانونی و امن است که مزيت رقابتی را با خود به همراه می آورد .عالوه بر ايان ،بارای
دانااش ضاامنی ويژگاایهااای ديگااری چااون محلاای ،دروناای ،تجربااه مااداری ،انتزاعاای ،پايااداری و
تجديدپذيری نیز برشمرده شده و به قابلیت آن به عنوان دانش چگونگی در تبدي دانش چیساتی باه
عم  ،انتقال از طريق روايت و گفتوشنود و اختصا

آن به استادکاران پرداخته شده است.

دانش ضمنی به مثابه ريشه و اساس دانش سازمانی و انسانی و منبع مهم راهبردی سازمان ارزيابی
شده و بر اهمیت آن به عنوان مزيت رقاابتی ساازمان تأکیاد شاده اسات .از آنجاا کاه داناش ضامنی
معموالً قسمتی از فرايندهای يادگیری بلندمدت در يك بافت ويژه است که در سااختار تفکار جاای
دارد ،به ارتباط آن با يادگیری ،نوآوری و توسعه محصول توجه شده است .در اين بااره باياد توجاه
داشت که نوآوری از ايده و آرمان برمیخیزد .درواقع ،عام اصلی در تقويت نوآوری و خلق دانش
نوين نی به آرمان و تحقق ايده خاصی است کاه ريشاه در داناش ضامنی دارد (نوناکاا و تااکوچی،
.)1385
دانش ضمنی از طريق فناوری اطالعات بر رشد اقتصادی تأثیرگذار است .به سه روش ،فنااوری
اطالعات و ارتباطات روی رشد اقتصادی تأثیرگذار است .نخست ،روش مستقیم است .در اين روش
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استفاده از تولید کاالها و خدمات فنااوری اطالعاات و ارتباطاات ،باه رشاد تولیاد ناخاال

داخلای

ارزش افزوده اقتصادی هستند .دو  ،به کارگیری فنااوری ارتباطاات و اطالعاات باه عناوان نهااده در
تولید کاالها و خدمات ،از طريق تعمیق سارمايه ،باعاث ايجااد رشاد اقتصاادی مایشاود .درنهايات،
فناوری اطالعات و ارتباطات ،باعث افزايش رشد اقتصادی از طريق کمك به پیشرفتهاای فنااوری
میشود.
 .8کارکرد دانش ضمنی
درباره کارکرد دانش ضمنی اختالف نظر وجود دارد .مك آدا و همکاران اين اختالف نظار را در
دو سطح فردی و سازمانی بیان میکنند .از منظر آنان ،در سطح فردی دو ديادگاه دربااره کاار وياژه
دانش ضمنی وجود دارد .گروهی دانش ضمنی را برای اجرای بهینه امور ضروری مایدانناد .در ايان
نگرش ،دانش ضمنی شکافهای آموزش رسامی را پار مایکناد .همچناین مجموعاه فاوت و فان و
مهارتهايی است که انطبا افراد با موقعیتهای جديد را تسهی و آن ها را قادر می کند که سريعتر
عم کنند و نسبت به شرايط متغیر چااالکتار و پاساخگوتر باشاند .در مقابا  ،برخای ديگار داناش
ضمنی را مانعی برای تغییرات بنیادين ارزياابی مای کنناد؛ از ايان زاوياه کاه داناش ضامنی از تجرباه
برمیخیزد .تجربه نوعی اطمینان و اعتماد به دانستهها ايجاد مای کناد کاه ممکان اسات باه ايساتايی و
مقاومت در برابر رهیافتهای جديد منجر گردد.
در سطح سازمانی نیز مك آدا و همکاران کارکرد دوگاناه مشاابهی بارای داناش ضامنی بیاان
می کنند .از نظر آنان ،برخی دانش ضمنی را منبع اساسی دانش و ايدههای نوآورانه تلقی میکنناد .از
اين نظر ،داناش ضامنی کلیاد دساتیابی باه مزيات رقاابتی پايادار اسات .ايان امار ريشاه در کمیاابی،
زمینهمداری و منحصربه فردی دانش ضمنی دارد .در مقاب  ،دستهای ديگر خاستگاه داناش ضامنی را
سنتها می دانند .پايبندی به سنتها ،رويکردهای تازه و نوآورانه را برنمیتابد ،بنابراين دانش ضمنی
به عنوان نیرويی محافظهکارانه در سازمان عم میکند.
درواقع ،میان کار ويژههای نوآورانه و محافظهکارانه دانش ضمنی رابطه وجود دارد .محافظهکاری
و سنتمدار بودن دانش ضمنی ،کپی کردن آن را دشوار و آن را منحصربهفرد میکند ،بنابراين دانش
ضمنی را به منبع مزيت رقابتی پايدار تبدي میسازد (مك آدا و همکاران.)2007 ،
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بايد توجه داشت که روح دانش ضمنی عباارت اسات از مهاارتهاا و تجاارب ارزشامندی کاه
بودن آن بجا نیست .محافظهکار بودن معطوف به رويهها و سنتهای تکاراری و غیرمولاد اسات کاه
علیرغم ناکارآمدی تداو پیدا می کنند ،در حالی کاه روح داناش ضامنی ،کاارايی و کارآمادی و
روشمندی است .محافظه کاری يك روحیه سازمانی است و نه رويه يك سازمان .محافظاه کااری باه
ضرورت معطوف به فرايندها و روشها نیست ،در صورتی که دانش ضمنی معطوف باه ياك روش
انجا کار است؛ بدينسان دانش ضمنی معموالً نه به عنوان نیروی محافظه کار بلکه از اين حیاث کاه
تداو روشی را امکانپذير میسازد میتواند منبعی برای توسعه و نوآوری باشد.
 .9مصادیق دانش ضمنی
دانش ضمنی گسترهای متنو از مصاديق را در بر می گیرد که از آن هاا مای تاوان باه نموناههاای زيار
اشاره کرد شهود ،مهارت ،بصیرت ،دانش چگونگی ،باورها ،الگوهای ذهنی ،هوش عملی ،گماان،
حس درونی ،استعداد ،درايت ،قانون مبتنی بر تجربه ،احساسات ،بهترين عم  ،بداههگويی ،واکانش
غريزی ،سلیقه ،ديد هنری ،تجربه و ايستارها .عملی بودن دانش ضمنی در شمار متنوعی از نمونه های
آن ازجمله دانش چگونگی و بهترين عم منعکس شده است.
مصاديق فو نشان میدهد کاه هرچناد مشخصاه اصالی داناش ضامنی« ،ضامنی باودن» اسات،
می تواند در گستره ای از مفاهیم بسیار انتزاعی تا به نسبت غیرانتزاعی متفااوت باشاد .برخای از آن هاا
مانند شهود و الگوهای ذهنی به مثابه يك حس ،از چنان سطح انتزاعی برخوردارند که قاب انتقال به
ديگران نیستند؛ اما بعضی ديگر مانند بصیرت ،استعداد و هوش عملی هرچناد باه گوناه ای نااملموس
درک می شوند ،می توانند به نتايج غیرانتزاعیتری منجر شاوند کاه در رفتاار و باروندادهاای کااری
تجلی می يابد .درواقع ،علیرغم دشواری در تصريح دانش ضمنی مشااهدهپاذيری باااليی در برخای
نمونههای آن مانند مهارتها و بداههگويی مالحظه میشود.
سطح تحلی مصاديق دانش ضمنی نیز متفااوت اسات .برخای از نموناههاا مانناد سالیقه و حاس
درونی صرفاً فرد را به عنوان بازيگر در نظر مای گیرناد ،ولای برخای ديگار مانناد درايات و ايساتارها
عالوه بر افراد ،تیمها و گروههای بازيگر را نیز در بر میگیرند (مك آدا و همکاران.)2007 ،
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 .10انتقال دانش ضمنی

ضمنی را فقط به صورت ضمنی می توان آموخت .بر اين اسااس ،هایچ روش مشخصای بارای انتقاال
عینی و رسمی دانش ضمنی وجود ندارد؛ بنابراين اين ديدگاه بر اهمیت تعام  ،ارتباطات اجتماعی و
روابط نزديك برای انتقال دانش ضمنی تأکید میکند .ديدگاه دو بر مبنای آرای نوناکا و تاکوچی،
انتقال کارآمد دانش ضمنی را منوط به تبدي آن به داناش آشاکار مای داناد .بار ايان اسااس ،داناش
ضمنی قابلیت تبدي به دانش آشکار را دارد که اين امر با فرايند بیرونایساازی محقاق مای شاود .دو
رويکرد فو  ،که می توان آنها را مکانیسم تعاملی و مکانیسم تبديلی در انتقال داناش ضامنی نامیاد،
اساس بحث انتقال دانش ضمنی را تشکی میدهند.
 .1-10مکانیسم تعاملی

سنکر با ناکارآمد دانستن کدگذاری دانش ضمنی بر يادگیری آن از طريق تجارب عملای ،تعاامالت
شخصی و شبکه های اجتماعی با خبرگانی که تجربه و دانش آن را دارناد تأکیاد مای کناد .وی ايان
فرايند را فوت و فن يا يادگیری از طريق انجا يك عم مینامد (فتحیان و همکاران.)1384 ،
مکانیسم تعاملی بر محور روابط نزديك میان دو طرف استوار است .چهار مؤلفه روابط نزدياك
میان شرکتها عبارتند از تعام و ارتباط مکرر و مطلوب؛ اعتماد متقاب يا صمیمیت؛ تعهاد؛ پیشاینه
طوالنی روابط (کاوسگی و همکاران).1
دانش ضمنی ،ماهیت پیچیده و نامشهودی دارد و بنابراين انتقال آن باهآساانی و ياكبااره انجاا
نمیشود .روابط نزديك از خالل تعام و ارتباط مستمر باه دو طارف کماك مای کناد تاا باه مبادلاه
رسامی و غیررساامی اطالعاات بپردازنااد .رواباط نزديااك تارويج ارتباطااات عمیاق و تسااهی مبادلااه
اطالعات جزئی میان دو طرف را به همراه دارد .عالوه بر آن ،به افراد فرصت بیشتری مای دهاد تاا از
طريق تماسهاای رودررو و فیزيکای در احساساات ،انگیازههاا ،تجاارب جمعای و الگوهاای ذهنای
يکديگر سهیم شوند .دانش از طريق گفت وشنودهای مکرر میاان اعضاای دو شارکت ،باه مفااهیم و
اصطالحات مشترک برای آنها تبدي میشود .بنابراين گیرناده امکاان بیشاتری بارای کساب داناش

1. Cavusgil,Calantone and zhao, 2003
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ضمنی می يابد .روابط نزديك ،به گیرنده فرصت دستیابی باه عماق فرايناد عملیاات عرضاه کنناده را
تکمی انتقال دانش ضمنی ،به همکاری شرکت منباع در مرحلاههاای بعادی نیااز دارد .ايان امار
ضرورت تعام مستمر و طوالنی را در انتقال دانش را باز می نماياند .تعام ماداو  ،امکاان باازبینی را
برای بهبود انتقال دانش ضمنی فراهم می آورد .شرکت منبع با دريافات باازخورد از شارکت گیرناده
می تواند دستورالعم های جزئی بیشتری درباره ماهیت دانش و تساهی درک آن در اختیاار گیرناده
بگذارد .نکته مهم آن است که مبادله اطالعات بايد صريح و دقیق باشد تاا شارکت منباع باا آگااهی
کام از مشکالت ،پیشانهادهايی متناساب باا آن مطارح کناد .اگار شارکت منباع ،باازخورد الز را
دريافت نکند ،راهکار پیشنهادی آن مناسب نخواهد بود و احتمال نمیرود کاه انتقاال داناش ضامنی
موفقیتآمیز باشد.
روابط نزديك ،به کیفیت اطالعات مورد مبادله و مطلوبیت حفظ رابطه و ارزشی کاه دو طارف
برای يکديگر قائلند بستگی دارد .زمانی که دانش به اشتراک گذاشته شده باه هنگاا  ،دقیاق و مفیاد
باشد ،دو طرف تماي بیشتری به حفظ رابطه نشان میدهند (کاوسگی و همکاران).
پیشینه طوالنی روابط ،گويای کیفیت بسیار اطالعات مبادله شده و رضايت دو طرف از رابطاه و
اهمیتی است که آن ها برای حفظ و تداو آن قائا هساتند .ضارورت حفاظ ارتبااط و جلاوگیری از
خدشه دار شدن حسن رابطه و اعتبار شک گرفته ،دو طارف را باه يکاديگر متعهاد مای کناد .تعهاد،
مسئولیت پذيری بیشتر را به دنبال دارد و به حمايت و همکاری گسترده تر می انجامد .باه ايان ترتیاب،
احتمال بیشتری وجود دارد که بر دشواریهای انتقال دانش ضمنی غلبه و حجم وسایعتاری از آن باه
گیرنده منتق شود.
عنصر بنیادين ،روابط نزديك و اعتماد متقاب است .اعتماد اساس مبادله دانش ضمنی را تشاکی
می دهد .اهمیت اعتمااد ناشای از قراردادناپاذيری داناش ضامنی اسات .همچناین اعتمااد در کااهش
ريسك و عد قطعیت نهفته در انتقال دانش ضمنی نقش مهمی ايفا میکند .به وجاود آمادن اعتمااد
در بستری از صمیمیت و ارتباطات شخصی شاک مای گیارد کاه تباادل غیررسامی داناش را تساهی
می کند و امکان اشتراک گذاری اطالعات جزئی و راهبردی را افزايش می دهد .ايجاد چنین بساتری،
مستلز وجود ديدگاهها ،اهداف مشترک ،سازگاری فرهنگی و همگاونی اجتمااعی اسات .ايان امار
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فضای مساعد برای تبادل آراء را فراهم می کند و به درک متقابا دو طارف از يکاديگر مای افزاياد.
دو طرف به روشنی بدانند که هرکدا چه هدفی دارناد و چاه مای خواهناد باه دسات آورناد ،داناش
ضمنی به گونه مؤثرتری منتق می شود (فوس و همکاران .1)2006 ،تجربه و مهاارت مااهیتی روشای
دارند ،لذا ظرفیت مستندسازی روشی و قابلیت تدوين پیدا می کنند و مای توانناد حتای قارارداد پاذير
باشند ،در غیر اين صورت دانش ضمنی آن قدر کلی و مبهم می شود کاه قابا اطاال بار هایچ چیاز
نیست و در عین حال همه چیز میتواند در حیطه آن باشاد .بناابراين هرگوناه تعريفای کاه از ماهیات
دانش ضمنی ارائه شود ،نبايد جنبه روشی آن را ناديده بگیرد .اين جنباه روشای ،جاوهره آن چیازی
است که انتقال پذيری را ممکن می سازد .در اين راساتا ،لای و همکااران ( 2)2000باا اشااره باه لازو
انتقال دانش ضامنی از طرياق کاارآموزی ،داناش ضامنی را مخات

زمیناه فرهنگای و ساازمانی آن

میدانند .وی انتقال دانش ضمنی را هنگامی موفق ارزيابی می کناد کاه میاان شارکتهاايی باا بافات
فرهنگی مشابه صورت گیرد.
همگونی فرهنگی و اجتماعی بر میزان تعبیهسازی دانش ضمنی تأثیر می گذارد .تعبیهسازی ،تأثیر
رفتار اقتصادی از اجزا و کلیت روابط اجتماعی را منعکس میکند .اين فرايندی جاری اسات کاه باه
وسیله روابط میان اجزای مختلف شک داده می شود .جوهره تعبیه سازی در تأکیاد بار نقاش رواباط
اجتماعی و ساختار اين روابط ،در ايجاد اعتماد است (داياسینهو .3)2002 ،عالوه بر بافات فرهنگای و
اجتماعی ،ساير عوام ماؤثر بار اعتمادساازی و متعاقاب آن بهباود انتقاال داناش ضامنی ،عبارتناد از
تمهیدات همهجانبه ،التزا اولیه و اهداف ضمنی (فوس و همکاران )2006 ،کاه در اداماه باه توضایح
هريك از اين موارد پرداخته میشود
تمهیدا همه جانبه تمهیدات همه جانبه فرايندی اسات کاه ضامن آن بنگااه گیرناده پایش از تعهاد
بلندمدت ،به ارزيابی موانع و امکانات موجود می پاردازد .در ايان مرحلاه ،شارکای باالقوه اطالعاات
محرمانه را مبادله می کنند ،باه ارزياابی اتکاپاذيری و کفايات يکاديگر مای پردازناد و دربااره مادت
شراکت مذاکره می کنند .کار ويژه تمهیدات همه جانبه ،گردآوری اطالعات برای کاهش ريساك و
1. Foos,Schum & Rothenberg, 2006,
2. Lei, Beeby and Booth, 2000
3. Dayasindhu, 2002
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عد قطعیت مبادله دانش ضمنی است .ماهیت فرايند تمهیدات همهجانبه میتواند به لحاا رسامیت،
نهايی میان شرکتها متفاوت باشد .عالوه بر قابلیت فنی ،جنبه مهم فرايند تمهیدات همه جانباه توجاه
به سازگاری فرهنگی و راهباردی اسات کاه در انتقاال داناش ضامنی اساسای اسات .وجاه فرهنگای
تمهیدات همه جانبه ،به خصو

در ارزيابی اتکاپذيری و تبادل اطالعاات محرماناه اهمیات مای ياباد.

تمهیدات همه جانبه قوی و خوب تعريف شده به گساترش اعتمااد میاان دو طارف کماك مای کناد.
هرچه فرايند تمهیدات همهجانبه کام تر باشد ،انتقال دانش ضمنی افزايش خواهد يافت.
التزام اولیه التزا اولیه ،احتمال شک گیری روابط طاوالنیمادت و ايجااد اعتمااد میاان دو طارف را
افزايش می دهد .التزا اولیه به معنای ايجاد رابطه از زودترين زمان ممکن در چرخه عمر دانش است.
چرخه عمر دانش شام چهار مرحله خلق ،آمادهسازی انتشار و کاال سازی میشود .در اين چرخه ،با
صعود به مراح باالتر از میزان دانش ضمنی انتقالی کاسته می شود و ماهیت ضمنی داناش باه شاک
آشکارتر آن تغییر می يابد .انتقال دانش ضمنی در مراح خلاق و آمااده ساازی برجساتهتار اسات .در
مرحله انتشار ،دانش کدگذاری و عمومی می شود .در مرحله کاالسازی ،دانش ضمنی ديگر اهمیات
خود را از دست می دهد چون محصول (دانش) به آسانی تقلید می شود .التزا اولیه موجب تشويق دو
سازمان به کار با هم به مثابه يك گروه در طی مراح اولیه چرخه توسعه محصول می شود که مبادله
دانش ضمنی بیشترين اهمیت را دارد .التزا اولیاه باه گیرناده امکاان مای دهاد تاا از ابتادا در جرياان
اليههای عمیق دانش قارار گیارد و آن را باه صاورت ملماوس و تجربای فارا گیارد .ايان امار ،زمیناه
مساعدی برای مناسبات صمیمی و غیررسمی فراهم و به گسترش روابط اعتماادآمیز و تاداو ارتبااط
کمك میکند .کارآمدی التزا اولیه در انتقال دانش ضمنی به طور تجربی اثبات شده است.
اهداف ضمنی :منظور از اهداف ضمنی ،نو برداشت دو طرف از دستیابی باه اهاداف انتقاال داناش
ضمنی است که بر اعتماد و انتقال دانش ضمنی تأثیر مثبتی دارد .بر اين مبنا ،میان برداشات دو طارف
از میزان موفقیت پروژه و دستیابی به اهداف انتقال دانش ضمنی از يك سو و سطح اعتماد میان آنها
از سوی ديگر رابطهای قوی وجود دارد.
اعتماد ،بنیان اصلی مکانیسم تعاملی را تشکی می دهاد .اعتمااد باياد در هماه جاا مشاهود باشاد،
احساس شود و از باال جريان يابد .مديران ارشد ،ارزش ها و هنجارها را تعیین می کنناد .اگار ماديران
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باال قاب اعتماد باشند ،حس اعتماد نه تنها به ساير بخش ها نفوذ مای کناد ،بلکاه از قاوا بیشاتری نیاز
تمهیداتی از باال برای آن انديشیده شود .معیارهای اندازهگیری اعتمااد مایتوانناد باه مثاباه راهنماايی
برای مديران عم کنند .اين معیارها عبارتند از میزان اعتماد متقاب  ،صداقت در اشاتراک اطالعاات،
توانايی تیم پروژه در عم به مانند يك تیم به جای دو تیم از بنگاه های مختلف (سطح يکپارچگی)،
اهداف پروژه مشاترک و اشاتراک ديادگاه يکساان دربااره چگاونگی اجارای (فاوس و همکااران،
.)2006
 .2-10مکانیسم تبدیلی

از ديدگاه نوناکا و تااکوچی ،بارای انتقاال داناش ضامنی و تساهی بهارهوری از آن ،باياد آن را باه
کلمات و اعداد تبدي کرد تا همه افراد بتوانند به راحتی آن را درک کنند و باه کاار گیرناد .از نظار
آنان تا زمانی که دانش ضمنی به دانش آشکار تبدي نشود ،بهرهگیاری از اطالعاات و نگارشهاای
صرفاً شخصی ارزش چندانی نخواهد داشت .آن ها سه ويژگی درباره نحوه تبادي داناش ضامنی باه
دانش آشکار برمیشمارند اول ،بیان مطالب ضامنی از طرياق زباان مجاازی و عالئام نماادين؛ دو ،
ضرورت انتقال دانش شخصی فرد به افراد ديگر؛ سو  ،تجلی دانش ضمنی در خاالل ابهاا زدايای و
تکرار مکررات (نسخهبرداریهای مکرر) (نوناکا و تاکوچی.)2005 ،
زبان مجازی که بهخصو

در توسعه محصوالت باه کاار مایرود ،در قالاب اساتعاره ياا قیااس

شک می گیرد .استعاره يا قیاس ،به کاارگیری نمادهاا و تصاورات بارای ياادگیری و درک شاهودی
موضوعات است .در استعاره نیازی به تحلی نیست .افراد با به کارگیری استعاره ،مفاهیم آموختهشاده
را با شیوه کامالً جديدی در يك نقطه مشترک جمع می کنند و سپس به بیاان مفااهیم و موضاوعاتی
میپردازند که قبالً به دلی ماهیت ضمنی آنها علیرغم آگاهی قادر به بیان آن نبودند .قیااس نیاز باا
تعیین تفاوت میان دو ايده يا دو موضو  ،نقش مهمی در هدايت ذهان ايفاا مای کناد .از ايان طرياق،
قیاس میتواند به ساختاربندی مفاهیم ضمنی در قالب کلمات و نمادها بسیار کمك کند.
دانش شخصی فرد از خالل گفتوگو ،تعاامالت رودررو ،منااظره و مباحثاه ،تساهیم تجاارب و
مشاهده جريان می يابد و به ديگران منتق می شود .اشتراک دانش ،زمینه برخاورد آراء ،شاک بنادی
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دوباره آن ها و ظهور ايده های جديد با ترکیببندی متفاوت را فراهم میکناد و باه توساعه و تکاما
ابها زدايی از مضاامین ضامنی ،منبعای بارای مفااهیم تاازه باه شامار مایرود و روشای ناوين در
استدالل منطقی میگشايد .تالشهايی که باه منظاور رفاع ابهاا از مضاامین ذهنای مایشاود موجاب
کدگذاری تدريجی آن میشود و آن را به صورتی تازه و معنادار ساختار میدهد.
تکرار مکررات (نسخهبرداریهای مکرر) ،زمینه مناسبی برای برخورد آراء و نظرات گوناگون و
متعدد فراهم می کند .از آنجا که تکرار موجب تقويت گفت وگوها و ارتباطات مکارر مای شاود ،باه
خلق زمینه ذهنی مشترک میان افراد کمك می کند و با تباادل ماداو ديادگاه هاا و نقطاه نظارات باه
تسهی انتقال دانش ضمنی می انجامد .به اين ترتیب ،تکرار به شفاف تار شادن داناش ضامنی کماك
میکند و آن را به شک بندی در قالب کلمات و کدها سو میدهد (نوناکا و تاکوچی.)2005 ،
ايجاد عرصه عمومی و گسترش آن ،نقش غیرقاب انکاری در انتقال دانش ضمنی ايفاا مای کناد.
اين عرصه عمومی ،چه در يك سازمان باشد و چه يك شهر ياا کشاور زمیناهای فاراهم مای کناد تاا
اطالعات و دانشها جرياان متقاابلی بیابناد .عرصاه عماومی ،جرياان داناش را در جامعاه ماورد نظار
امکانپذير میسازد.
نوناکا و تاکوچی ،ماتريس دانشی را طراحی کاردهاناد کاه داناش را باه شاک داناش صاريح و
ضمنی و نیز دانش فردی يا جمعی دستهبندی میکنند.
گذشته از مکانیسم تعاملی و مکانیسم تبديلی کاه محاور بحاث انتقاال داناش ضامنی را تشاکی
می دهند ،ظرفیتِ جذب گیرنده نیز نقش مهمی در انتقال مؤثر دانش ضمنی دارد .ظرفیات جاذب باه
توانايی شرکت برای شناسايی ارزش منابع بیرونی دانش ،جذب آن در سازمان و بهاره بارداری از آن
برای کسب مزيت تجاری اشاره دارد (باچور و ورباك .1)2006 ،در ايان بااره ،زوالنساکی در کناار
سااخت بااودن رابطااه میااان منبااع و گیرنااده بیشااترين دشااواری را در انتقااال دانااش ضاامنی ناشاای از
کمتجربگی دريافتکننده در استفاده مؤثر از ايدههای جديد عرضهکننده میداند.

2

1. Bachor and Verbeke, 2006
2. Szulanski in Dayasindhu, 2002
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تجربه خود يك کشف است و جذب اين کشف بدون آمادگیهای تاريخی الز بسیار مشاک
نمیبیند» ،ناظر به همین معناست.
استدالل لی هوآ ( 1)2006در تأکید بر توسعه فنیِ دريافت کننده و عد وجود شکاف بزرگ در
توسعه اقتصادی میان دو کشور عرضه کننده و دريافت کننده به مثابه عام اصلی در کارآمدی انتقاال
دانش ضمنی ،گويای اهمیت ظرفیت جذب در کسب مؤثر دانش ضمنی است.
اهمیت ظرفیت جذب ناشی از رشد انفجاری دانش فنی جديد ،تسريع رشد تکنولوژی و رقابات
فزاينده است که اهمیت يادگیری همیشگی را بیش از هر وقت ديگار کارده اسات .بارای کاساتن از
شکاف دانش فنی ،جوامع بايد آموزش همگانی را بارای عماو فاراهم کنناد و فرصاتهاای الز را
برای يادگیری همیشگی به وجود آورند .آموزش همیشگی فراتر از آماوزش هاای پاياه ،کشاورها را
قادر می سازد تا دانش فنی جديد را به طور مستمر ارزيابی کنند ،با شرايط ويژه خود سازگار کنناد و
آن را به کار بندند.
درباره همین موضو  ،ژوزف استیگلیتز در «سیاست گذاری عماومی بارای اقتصااد داناش بنیاان»
اظهار می دارد که اقتصاد اطالعاتی جديد ،در نظا عرضه و تقاضای بازار تغییار ايجااد کارده اسات.
فرهناا

اقتصااااد داناااشبنیاااان ،مساااتلز روح کارفرماااايی (خاااويشفرماااايی /مقاطعاااهکااااری) و

مسئولیت پذيری و نهادهای متناسب است .استیگلیتز به ظرافت انتقال دانش ضامنی توجاه مای کناد و
استدالل می کند که اين انتقال دانش از طريق هیچ کتااب مرجعای امکاان پاذير نیسات؛ باه جاای آن
آژانسهای بومی اقتصادی که دانش ضمنی ضروری را در دست دارند بايد حمايت شوند تاا بتوانناد
الگوی جهانشمول نهادی را با شرايط ويژه خود تطبیق دهند.
توسعه دانش محور ،از طريق تعام باین باازيگران باینالمللای و باومی محقاق مایشاود .در ايان
فرايند ،توجه به اين مطلب ضروری است که دانش نه از طريق حفظ کردن و يادگیری منفعالنه بلکه
با درگیر شدن فاعالنه در عم کسب میشاود .در ايان راساتا ،اساتیگلیتز بنیاانهاای تحلیلای اقتصااد
دانش بنیان را برمیشمارد .دانش يك کااالی عماومی اسات و ياك دارايای بارای حفاظ برتاری بار
ديگری نیست؛ دانش بايد تا حدودی به وسیله حقو مالکیت معنوی محافظت شود اما سرريز شادن
1. Li-Hua, 2006
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آن تأثیرات مثبت زيادی دارد؛ اين درواقع بنیان مديريت دانش را در ساازمان تشاکی مای دهاد .وی
در آموزش تأکید کرد و ابزارهايی را برای تقويت خالقیت و توسعه علم و تکنولوژی طراحی کارد.
بدين سان ،می توان از مطالب استیگلیتز نتیجه گرفت که در عصر جديد تکنولوژی اطالعات ،توسعه
و از جمله توسعه صنعتی بدون محوريت دانش امکانپذير نیست .اين دانش در سايه افزايش خالقیت
کارکنان و توسعه بهره گیری از دانش ضمنی و تجارب آنان ،آموزش ها و تعام ها به دست می آياد.
بايد از حقو کارکنان برای مالکیت معنوی آنان محافظت کرد ،اما بايد شارايطی را فاراهم کارد تاا
دانش که يك کاالی عمومی است سرريز شود و در اختیار ديگران قرار گیرد (استیگلیتز.)1999 ،
 .11نتیجهایری
دانش مهمترين عام تولید در عصر اقتصاد داناشبنیاان محساوب مایشاود .از ياك ساو ،اساتمرار تولیاد
اطالعات و دانش ،نیازمند وجود مجموعاه ای از نهادهاای سیاسای و اقتصاادی اسات کاه انگیازه تولیاد و
انباشت داناش در جامعاه را تاأمین نمايناد .همچناین نهادهاايی کاه انتقاال و مبادلاه ،اطالعاات و داناش را
امکان پذير و دارای محرکهای انگیزشی کافی نمايند تا تولید داناش محاض ،تجمیاع ايادههاای مختلاف
علمی و ترکیب آن ها با يکديگر برای تولید فنااوری هاای ناو ،ممکان گاردد .از ساوی ديگار ،در اقتصااد
دانش به دو نو آشکار و ضمنی تبدي می شود که اهمیات و ساهم داناش ضامنی بسایار بیشاتر از داناش
آشکار است .اهمیت ويژه دانش ضمنی و نقاش آن در تولیاد و خلاق فنااوری هاای جدياد و خلاق ارزش
افزوده ،باعث اهمیت فزاينده نقش نهاد آموزش در عصر فعلی شده است؛ زيرا دانش ضامنی تنهاا توساط
گروه کوچکی از دانشمندان و پژوهشگران خلق نمیشود ،بلکه همه نیروهای دستانادرکار فعالیاتهاای
اقتصادی به طور بالقوه می توانند در فرايند تولید دانش ضمنی مشارکت داشته باشاند .میازان موفقیات هاای
علمی نیروی کار در مشارکت در تولید دانش ضمنی وابسته به چناد عاما ازجملاه فرهنا

خودبااوری،

خوداتکايی و خالقیت و برخورداری از آموزش های کافی و ثمربخش است .بدون ترديد هار چاه ساطح
آموزش نیروی کار باالتر باشد ،آمادگی وی برای مشارکت در تولید دانش ضمنی بیشتر است .اين امار باه
معنای نیاز تما نیروی کار به برخورداری از سطوح کافی آموزش است که ارائه اين حجم آماوزش ،هام
نیاز به تأمین مالی گسترده و هم نیاز به انتخاب هوشمندانه از بین انوا مختلاف آماوزش هاای قابا ارائاه و
هم نیاز به بنیانگذاری سازمانهای مورد نیاز برای فعالیتهای آموزشی مورد نظر دارد.
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