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مواجهۀ پژوهشگر با روششناسی و نظریه

علا طبشعی و اجتماعی با م ئله ا آغاز میشاند .عل برای ح این م ائ  ،بهطار کلی مان ششاهای را بهکار میگشارد
که عق سلش مارد استفاده قرار مید د؛ یع ی ششاه آزمان و طا .دقشقتر بگای  ،این مان روش آزمادن راه ای حا
م ئله و آنگاه ک ار گذاشتن راهح ای غشرواقعی ،بهمثابۀ راهح ای اشتباه است .در ای ا فرض بر آن است کاه ماا باا
شمار زیادی از راهح ای ت ربی سروکار داری  .راهح ا یکی پا

از دیگاری باهکاار گرفتاه و ساک

ک اار گذاشاته

میشاند؛ ب ابراین اولشن مرحله ،پردا تن به م ئله مدنظر است .این م ئله یا مشک زمانی پدید میآیاد کاه نااعی ا ات
بهوجاد آید .ا ت

یا از ناع انتظار ای فطری یا انتظار ایی است که از طریق فرای د آزمان و طا کشف یا آما ته شده

است .م ائلی که عل مدیریت با آنها روبهرو است ،متعدد و مت اعاند .این طشف گ ترده م ائ از رفتار ر بران و کارک ان
سازمان ا گرفته تا پایایی ای ص عت و بازار ،پشاسته بررسی و ک دوکاو میشاند .روشش اسی اا و نظریاه اا ،ابزار اا و
امکاناتی

ت د که پژو شگران برای درک م ائ و ارائه راهح ا استفاده میک د .نتایج کارب ت روش اا و نظریاه اا

میتااند به ارائه راهح ای سادم د برای ح م ائ و به ب ط نظریه ا م ر شاد.
پژو

ایی که به تاسعه نظری عل مدیریت معطاف

ت د ،یک قاعده فرای د م طقی را دنبا میک اد .تاساعه

ر دو دسته از نظریه ای تاصشفی 1و نظریه ای ت ایزی ،2مبت ی بر این قاعده فرای د م طقی است .اجزای این فرای د در
جدو زیر آمده است.
مراتب

3
2
1

مراحل نظریههای توصیفی

تعششن رابطه و
مقالهسازی بر اسا

ب تگی
صاصشت پدیده ا

مشا ده ،تاصشف و س

پدیده ا

مراحل نظریههای تجویزی

تعششن علشت ا
مقالهسازی برح ب شرایطی که ممکن است در آن واقع شای
مشا ده ،تاصشف و س

پدیده ا
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. Descriptive theory
. Normative /prescriptive theory
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گامی که سشر این فرای د م طقی از تشکش اجزای استداللی آغاز میشاد و جزئشات حاص از مشا ده به تاصشف
به ای اد مقاله ا و در نهایت به تعششن

وس

و سک

را در پش

میگشرد .پشامد این عم  ،نش به تصدیق

ب تگی ا و علشت ا میان امد ،پژو شگر بر ارد اساتقرایی

ب تگی ا و علشات اای ماجااد در رواباط مشاان پدیاده اسات.

ب تگی ا و علشت ای ب ا شده ،م ک ای تازهای را در دستر
پش بش ی رفتار پدیده ا بکردازند .نظریه ای

پژو شگران قرار مید د تا با قشاا گشاری آنهاا باه

اری با گ اندن ع صر شرایط و ماقعشت در سطح مقالهسازی ،باه نواا

متفاوتی با روابط پدیده ا بر ارد میک د .پژو شگرانی کاه باهدنباا وعاع نظریاه اای

ااری

ات د ،در مرحلاه

مقالهسازی ،آن شرایط و ماقعشت ایی را مدنظر قرار مید د که مدیران ممکن اسات ااد را در آن بشاب اد .آنهاا بارای
پردا تن به ع صر نا

اری یا عام نامتعارفی 1میپرس د؛ آن سه شرایطی بااد کاه وقتای مادیران در آن واقاع شادند،

ماجب شد سازوکار علّی به نتایج متفاوتی م ر شاد؟ این امر به پژو شگر این امکان را مید د که شارحی اقتااایی از
علشت ارائه ک د و نشان د د سگانه و سرا سازوکار ای علّی ،به نتایج متفاوت در شرایط متفاوت م ر میشاد.
از ای ا پشداست که صوت و تاانایی تاصشف و ت ایز نظریه ا تا سه اندازه به قات و دقات روشش اسای اا گاره
ارده است .با این حا  ،ر ایی پژو شگر از سشطره و سمتوسا ای روش ا ،میتااند به معرفت بهتر کمک ک د؛ سرا که
ت ها اصلی که مانع پششرفت نمیشاد ،این است :مه سشز ممکن است.
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