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پژوهشهای تفسیری و کمک به درک پیچیدگیهای مدیریت
مسائل حوزه مدیریت از پیچیدگی ویژهای برخوردارند که بهطور عمده از پیچیدگی سازمان و محیی نن نشیتت مییگییرد و از
ننجا که قوانین ساده به شیوههای پیشبینیناپذیر رفتارهای پیچیده تولید میکنند ،گاهی رفتارهای این سیسیت هیا در میییا
بزرگ (در سطح کالن) نوظهور نامیده میشوند .بنابراین چنیین سیسیت هیایی ،رفتارهیای نوظهیور ریربیدیهی از خیود نشیان
میدهند .پیچیدگی قبل از همه بهصورت عدم امکان سادهکردن مطرح میشود و جایی ظیاهر مییشیود کیه وحیدت پیچییده،
نوپیداییهای خود را بهوجود مینورد؛ تمایزها و روشنیها در هویتها و علیتها از بین میرود ،بینظمییهیا و عیدم یییینهیا
پدیدهها را دستخوش اختالل میکنند ،سوژه ی مشاهدهگر دفعتاً چهرۀ خود را در ابژۀ مورد مشاهدۀ خیود کشیم مییکنید و در
نهایت ،جایی که تناقضِ منطیی ،جریان تعیل را از مسیر خود منحرف میکند .بنابراین ابژهها تنها ابژه نیستند ،چیزهیا ،چیزهیا
نیستند ،تمام ابژههای مشاهده یا مطالعه در رابطه با سازمانشان ،محیطشان ،مشاهدهگرشان فه مییشیوند .چنیین اتلیالی از
پندارههایی که تاکنون از ه جدا بودهاند ،ما را به هستۀ اصلی خود پیچیدگی نزدیک میکند.
پدیدارشناسی با برجستهسازی نیش مشاهدهگر به ما در درک پیچیدگی کمک مییکنید .بیدینسیان پدیدارشناسیی کیه
بهصورتی مضاعم منفلل و بیطرف است ،میتواند احکام جدی و معنادار در هر علر را مشخص کند .پدیدارشناسیی نیوعی
تالش سازنده و بازسازنده است .شعار «بهسوی خود چیزها» در وهلۀ اول رایتی ایجابی دارد؛ ما را فرا میخواند به اینکیه روی
نوری به پدیدارهایی که قالبها و الگوهای پیش روی ننها سد راه دیدنشان شدهاند.
رویکرد پدیدارشناسانه ،خالف فرضیههای تبیینی است .این رویکرد خود را به بداهت بیواسطۀ مشاهدۀ شهودی محیدود
میکند .ویژگی ایجابیتری از رویکرد پدیدارشناسانه ،نن است که این رویکرد تالشی اسیت قاطعانیه بیرای رنیا بخشییدن بیه
جهان تجربۀ ما از طریق عیانکردن وجوهی از تجربه که تاکنون مغفول ماندهاند .بهعالوه ،در پس چنین مییل همیهچیزخیواه
نسبت به تنوع ،ممکن است انگیزهای عمیقتر نهفته باشد .این انگیزه را میتوان حرمت نهادن به پدیدارها نامید .وحدت نهفتیه
در پس روالها و شیوههای پدیدارشناسانه را میتوان کوششی سرسختانه خواند برای نگریستن به پدیدارها و وفادار مانیدن بیه
ننها ،حتی پیش از ننکه به پدیدارها بیندیشی .
تمرکز پدیدارشناسی ،بر کشم چگونگی تجربۀ افراد از پدیدهای خاص استوار است .محیق پدیدارشنا  ،بهدنبیال کشیم
نن است که چگونه افراد معنای تجربهشان را میسازند و اینکه چگونه معناهای ساختهشدۀ هر یک از این افراد ،در کنار ه به
معناهای گروهی یا فرهنگی شکل میدهند .ارزش پدیدارشناسی ،در اولویتبنیدی و بررسیی چگیونگی تجربیۀ جهیان توسی
انسانهاست .اینکه بیمار چگونه بیماری را تجربه میکند ،معل چگونه تعلی دادن را تجربه میکند ،دانشنموز چگونیه موفیییت
یا شکست را تجربه میکند و ما چگونه شیوههای جدید تعامل با دیگران و جهان را تجربه میکنی .
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تحلیل پدیدارشناسانۀ تفسیری ،نوعی رویکرد به تحلیل کیفی است با گرایش روانشناسانۀ خاص به اینکه میردم چگونیه
از تجاربشان معناسازی میکنند .تحلیل پدیدارشناسانۀ تفسیری ،مستلزم نن است که محیق موارد را بهصورت جزئی ،بازتابی و
دست اول ،از مشارکتکنندگان دریافت و جمعنوری کند .تحلیل پدیدارشناسانۀ تفسییری ،رویکیردی اسیت جاافتیاده و از نظیر
پدیدارشناسانه ،متمرکز برای تفسیر این موارد .ماحلل مطالعۀ پدیدارشناسانۀ تفسیری یکی« ،دادن صدا» (تحلییل و بازتیا
مدعیات و عالیق اصلی مشارکتکنندگان) و دیگری «دادن معنا» (ارائۀ تفسیری از این مواد اطالعاتی که ریشه دارد در میوارد
مختلم؛ اما استفاده از مفاهی روانشناسانه ممکن است ننها را به ورای این موارد بس دهد) است .تحلیل پدیدارشناسیانه بیا
درک تجار زیستۀ فرد و با کشم ارتباط یا پیوند فرد در رویداد یا فرایندی خاص مرتب است.
در نهایت ،بداعت کل رویکرد پدیدارشناسانه مبتنی بر تأثیر رالب انگیزۀ حرمتنهادن به پدیدارهاست .ننچه پدیدارشناسی
را از سایر روشها متمایز میکند ،مرحلۀ خاصی نیست که میپرورد یا به ننها میافزاید؛ بلکه روحیۀ حرمتنهادن فلسیفی بیه
منزلۀ نخستین و مه ترین هنجار فلسفهورزی است.
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