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 ای کارگشااای  اار سااه   اات د

 ای بااار ورو تاااا در  ایاااا 

 که آمد از عدد باش  در ص ع تا

 از ظلمااات  ااااد ر اااایش  ده

 

 نااا  تااا کلشااد  اار سااه ب اات د

 از آغاااز رسااشده تااا بااه ان ااا 

 عاجز شده عقا  علات انادی 

 باااا ناااار  ااااد آشااا ایش  ده

 

 شناسی و نظریهپژوهشگر با روش ۀمواجه

گشارد کار میای را به مان ششاهطار کلی به ،شاند. عل  برای ح  این م ائ  ا آغاز میعلا  طبشعی و اجتماعی با م ئله

 ای حا  تر بگای ، این  مان روش آزمادن راهیع ی ششاه آزمان و  طا. دقشق ؛د دکه عق  سلش  مارد استفاده قرار می

 ای اشتباه است. در ای  ا فرض بر آن است کاه ماا باا ح راه ۀمثاببه ، ای غشرواقعیح م ئله و آنگاه ک ار گذاشتن راه

کاار گرفتاه و ساک  ک اار گذاشاته  ا یکی پا  از دیگاری باهح  ای ت ربی سروکار داری . راهح یادی از راهشمار ز

 آیاد کاه نااعی ا ات  ب ابراین اولشن مرحله، پردا تن به م ئله مدنظر است. این م ئله یا مشک  زمانی پدید می؛ شاندمی

ی است که از طریق فرای د آزمان و  طا کشف یا آما ته شده  ایفطری یا انتظار  ایا ت   یا از ناع انتظار. وجاد آیدبه

  از رفتار ر بران و کارک ان ئاند. این طشف گ ترده م امتعدد و مت اع ،سترو اروبهلی که عل  مدیریت با آنها ئم ا است.

و  ابزار اا ، اا اا و نظریاهش اسی. روشاندشمیپشاسته بررسی و ک دوکاو  ، ای ص عت و بازارگرفته تا پایایی  اسازمان

 اا  اا و نظریاه. نتایج کارب ت روشک  دمی ا استفاده ح امکاناتی   ت د که پژو شگران برای درک م ائ  و ارائه راه

  ا م  ر شاد.  ای سادم د برای ح  م ائ  و  به ب ط نظریهح تااند به ارائه راهمی

ک  اد. تاساعه یک قاعده فرای د م طقی را دنبا  می ،ی عل  مدیریت معطاف   ت دتاسعه نظر  ایی که بهپژو  

این فرای د در  یمبت ی بر این قاعده فرای د م طقی است. اجزا ،2 ای ت ایزیو نظریه 1 ای تاصشفی ر دو دسته از نظریه

 جدو  زیر آمده است. 

 های تجویزیمراحل نظریه های توصیفیریهظمراحل ن مراتب

  اتعششن علشت ب تگیتعششن رابطه و    3

 سازی برح ب شرایطی که ممکن است در آن واقع شای مقاله  اپدیده شتصاسازی بر اسا   صمقاله 2

  اتاصشف و س    پدیده مشا ده،  اتاصشف و س    پدیده مشا ده، 1

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

. Descriptive theory 

. Normative /prescriptive theory 
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شاد و جزئشات حاص  از مشا ده به تاصشف استداللی آغاز می ی  گامی که سشر این فرای د م طقی از تشکش  اجزا

پژو شگر بر ارد اساتقرایی  ،ان امد ا می ا و علشتب تگی ا و در نهایت به تعششن   و س    و سک  به ای اد مقاله

 اسات.  اای ماجااد در رواباط مشاان پدیاده ا و علشاتب تگینش  به تصدیق    ،گشرد. پشامد این عم را در پش  می

گشاری آنهاا باه د د تا با قشاا ای را در دستر  پژو شگران قرار می ای تازهم ک ، ای ب ا شده ا و علشتب تگی  

باه نواا  ،سازی ای    اری با گ  اندن ع صر شرایط و ماقعشت در سطح مقالهد. نظریهن ا بکردازبش ی رفتار پدیدهپش 

در مرحلاه  ، اای    ااری   ات ددنباا  وعاع نظریاههپژو شگرانی کاه باک  د.  ا بر ارد میمتفاوتی با روابط پدیده

آنهاا بارای  .که مدیران ممکن اسات  ااد را در آن بشاب اد د  دمدنظر قرار می  ایی راسازی، آن شرایط و ماقعشتمقاله

 ،آن واقاع شادندپرس د؛ آن سه شرایطی بااد کاه وقتای مادیران در می 1پردا تن به ع صر نا   اری یا عام  نامتعارفی

 د که شارحی اقتااایی از داین امر به پژو شگر این امکان را می شاد؟ی به نتایج متفاوتی م  ر ماجب شد سازوکار علّ

 شاد. میم  ر به نتایج متفاوت در شرایط متفاوت  ،یعلشت ارائه ک د و نشان د د سگانه و سرا سازوکار ای علّ

 اا گاره ش اسای ا تا سه اندازه به قات و دقات روشاصشف و ت ایز نظریهای  ا پشداست که صوت و تاانایی ت از

سرا که ؛ تااند به معرفت بهتر کمک ک دمی ، اوسا ای روشر ایی پژو شگر از سشطره و سمت ،حا   ارده است. با این

  مه سشز ممکن است. :این است ،شادت ها اصلی که مانع پششرفت نمی

 منابع
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 .، انتشارات طرح نااسطاره سارساب در دفاع از عل  و عق نشت(. 1331)ریماند کار   ،پاپر

 .انتشارات فکر روزمترج (، مهدی قاا  صفری، ) بر عد روش طرح نظریه آنارشش تی معرفت (.1331)پائا   ،فایراب د
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. Anomaly 


