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چکیده
هـاي آزمایشـی   هـا از روش پـژوهش  وري نیـروي انسـانی در سـازمان   براي تبیین اثر نور بر بهره

هاي دولتی بـا  آیندي رضایتمندي شهروندان از خدمات سازمانهمکنیم، و براي درك استفاده می
شـویم و فهـم فرهنـگ    ها در انتخابات شوراهاي شهر به روش همبستگی متوسل میمشارکت آن

نگـاري اسـت و   گیري مـا از قـوم  مشترك یک گروه سازمان یا یک جامعه محلی مستلزم بهره
کند و بنیاد را طلب میستراتژي نظریه دادهتفاوتی کارکنان یک سازمان خاص اساخت نظریه بی

بـراي  ... . آوریـم و  براي فهم جوهره یک تجربه توسط افرادي خاص به پدیدارشناسـی روي مـی  
ها، آثار، تبعات، کاربردهاي یک فلسفه، یک چارچوب، یک نظریه، یک مدل یا بررسی داللت

کنید؟ به عبـارت  اي استفاده میاسیشنتان از چه روشیک ایده براي رشته یا موضوع مورد عالقه
دیگر اگر از شما بپرسند فلسفه رئالیسم انتقادي چه کاربردي یا رهنمودي براي حـوزه مطالعـاتی   

شناسـی کـه تـاکنون جـواب تنسـیق      نوعی کمبـود روش . شویدشما دارد به چه روشی متوسل می
نویسـنده  . آن داده نشده اسـت الملل و نه در جوامع علمی کشور بهاي نه در جوامع علمی بینشده

هـا  شناسی متناسب با آننامگذاري کرده و روش"مطالعات داللت پژوهی"این نوع مطالعات را 
هدف این مقاله پرداختن به مطالعات داللـت  . حک کرده است"شناسی داللت پژوهیروش"را 

ا و ارزشـیابی  شناسی داللت پژوهی و نحوه اجـر ها و معرفی روشپژوهی، اهمیت و ضرورت آن
. آن است
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1مقدمه

انـد بـه مطالعه و تتبع توانسـتهپویش،ها از بدو خلقت تاکنون به مدد فرایندی به نام پژوهش،انسان
های مورد اسـتفاده بـرای فرایند گام"در تعریفی کلی، پژوهش عبارت است از .تولید دانش بپردازند

:).۲۰۱۲کرسـول (مان نسبت بـه یـک موضـوعگردآوری و تحلیل اطالعات به منظور افزایش درک
شناسـی فرآیند پـژوهش کـه بعـدها روش"گذشت زمان نشان داد که بسته به مأخذ یا ابژه مطالعاتی 

گرایـی، تفسـیری، نظیـر اثبـات(هـااین امر در پی تنسـیق پـارادایم. متفاوت باشدباید"نامیده شد
، ظهور و بـروز کـرد و هـر )۲۰۱۲فرد دانایی،۱۳۹۰فرد دانایی()مدرنیسمانتقادی، رئالیسم، پست

هـای شناسـی و بـه تبـع آن شـیوهشناسی، روششناسی، شناختپارادیمی تالش کرد در کنار هستی
گیـری نگـرش گرایان برای مطالعه میزان اندازهبرای مثال اثبات. پژوهشی خاص خود را طراحی کند

همبسـتگی بـین متغیرهـا،"نـد و بـرای بررسـیابداع کرد" 2پیمایش"شناسی به نام افراد نوعی روش و برای بررسی اثر یک متغیر بر سایر متغیرهـا بـه . به بازار عرضه کردند"3شناسی همبستگیروش"
هـای پژوهشـی طرفداران پارادایم تفسیری برای مطالعه ابژه. متوسل شدند" 4شناسی آزمایشیروش"

) کـه ابـژه مطالعـاتی عینـی مـی پنداشـتندگرایـان در مقابـل اثبـات(خود که صبغه ذهنـی داشـت 
بـرای واکـاوی 5برای مثال انسلم اشـتراوس و بیرنـی گلیـزر.های متعددی ابداع کردندشناسیروش

پژوهشگران دیگـری .ابداع کردند" 6بنیادشناسی دادهروش"تجارب مشترک افراد برای ساخت نظریه،

حجه االسالم دکتر حمید پارسانیا دانشیار گروه جامعه شناسی  دانشگاه تهران،خـانم دکتـر : نویسنده از استادان ارجمند. ١
ت صنعتی دانشـگاه تربیـت امیرخانی دانشیار گروه علوم قرانی دانشگاه تربیت مدرس، دکتر عادل آذر استاد گروه مدیری

مدرس،دکتر محسن ایمانی دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس،حجه االسالم کاووس روحی دانشیار گروه 
علوم قرانی دانشگاه تربیت مدرس،دکتر لطف الله فروزنده دانشیار گروه مدیریت دولتـی دانشـگاه تربیـت مـدرس،دکتر 

یت دولتی دانشگاه امام صادق،دکتر علی اصغر پـورعزت اسـتاد گـروه مـدیریت دولتـی جوانعلی آذر استادیار گروه مدیر 
دانشگاه تهران،دکتر سید علی رضاییان استاد گروه مدیریت دولتی دانشـگاه شـهید بهشـتی، دکتـر سـید عبـاس موسـوی 

ت دانشـگاه تربیـت دانشیار پژوهشـگاه فرهنـگ و اندیشـه اسـالمی،دکتر طالیـی اسـتادیار اسـتادیار گـروه تعلـیم و تربیـ
مدرس،دکتر مجتبی زارعی دانشیار گروه علوم سیاسی دانشـگاه تربیـت مـدرس، دکتـر علیرضـا چیـت سـازیان اسـتادیار 
دانشگاه امام صادق،دکتر علی رجب زاده دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه تربیت مدرس،دکتر سـید محمـد تقـی 

ر سید حسین هاشمیان  استایار گروه سیاست گذاری فرهنگی دانشـگاه ابطحی استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،دکت
باققرولعلوم  دکتر میثم لطیفی دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه امام صادق ،دکتر محمـد حسـین صـبحیه اسـتاریار 

س،دکتر سـید گروه مدیریت پروژه دانشگاه تربیت مدرس،دکتر لطف الله نبوی دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدر 
مهدی الوانی استاد دانشگاه عالمه طباطبایی مقاله را مطالعه فرمودند و اظهار نظـرات مفیـد و سـازنده ای ارائـه فرمودنـد 

.کردند سپاسگزاری می نماید
2. Survey

3. Correlation Methodology

4. Experimental Methodology

5. Anselm Strauss & Barney Galzier

6. Grounded Theory Methodology
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ابدع کردند و بـرای مطالعـه فرهنـگ " 1یشناسی مطالعه موردروش"برای مطالعه تفصیلی یک ُافته، 
بـرای فهـم "را زدنـد، " 3نگـاریشناسـی قـومروش"جرقـه 2مشترک یک قوم جرهارد فردریش مـولر

ابـداع کردنـد، بـرای فهـم " 4شناسی روایتـیروش"های یک فرد در مورد یک موضوع خاص داستان
را " 6ی پدیدارشناسـیشناسـروش"5جوهره تجربه خاصی توسط  افرادی خاص شوتز و شـاگردانش

بـرای (های کّمیشناسیهای اخیر کتب متعددی به صورت دستنامه در مورد روشجرقه زدندر سال
بـرای مثـال تشـکری و (و ترکیبـی) 8۲۰۰۵برای مثال دنـزن و لیـنکلن(،کیفی)7۲۰۰۴مثال کپالن

ای مختلـف هـهـا در پـارادایمشناسیاین آثار تجلی توسعه روش. منتشر شده است) 9۲۰۰۳تدلی
های ترکیبی توجـه زیـادی را بـه خـود جلـب کـرده در این میان در یکی دو دهه اخیر پژوهش.است
هـا های کیفی و نتایج کّمی برای ارتقاء سطح دقت پـژوهشها ترکیب یافتههدف این پژوهش. است

در میـان انبـوهی از .شناسـی هسـتند، تدلی و تشـکری از مبـدعان ایـن روش10کرسول.بوده است
را بـرای " 12روش شـبکه خزانـه"۱۹۵۵در سـال 11های ترکیبی برای مثال جورج کلـیشناسیوشر

13ویلیام استفن. دهند ابداع کردها میخود به پدیدهدستگاه معنابخشی ای که افراد باواکاوی معانی

ابداع را " 14شناسی کیوروش"بندی اذهان افراد در باب یک موضوع خاص برای بسته۱۹۳۵در سال 
سئوال مهم ایـن روش . طراحی شد" 15شناسی عکاسی سازمانیروش"یا برای مطالعه تصاویر . کرد

هـا هـای خـاص موجـود در سـازمانآن است که تصـاویر رسـانه چـه پیـامی در خصـوص پدیـده
های موجود در واحد روابط عمومی سـازمان چـه پیـامی بـرای هستند؟برای مثال تصاویر یا عکس

تشخص دادن به کارکنان، اهمیت دادن به مدیران میانی، اهمیـت دادن بـه توسـعه "ر هایی نظیپدیده
دارند؟... منابع انسانی و

1. Case Study Methodology

2. Gerald Friedrich Muller

3. Ethnography Methodology

4. Narrative Methodology

5. shutz

6. Phenomenology Methodology

7. Kaplan

8. Denzin & Lincoln

9. Tashakory & Teddley

10. Creswell

11. George Kelly

12. Repertory Grid Methodology

13. William Stephen

14. Q Methodology

15. Organizational Photography Methodology
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شود همـه اما در محافل علمی، وقتی فلسفه، ایده، چهارچوب، نظریه یا مدلی جدید مطرح می
گیـری چـه بهـرهبـرای ایـن .ای خود بهره گیرنـدها تمایل دارند از آنها برای توسعه دانش رشتهرشته

گذاری، آرامش روانـی، مشیخطداری،روشی وجود دارد؟ برای مثال دین چه حرفی برای حکومت
تعامـل حکومـت و "بـرای البالغه امـام علـینهجدارد؟...الملل وروابط بینروابط اجتماعی،

به همـه چه رهنمودی دارد؟ واقعیت آن است که قرآن و سایر کتب آسمانی به صورت مستقیم "مردم 
شود همـه ای مطرح میطور وقتی فلسفههمین. اندهای مختلف نپرداختهموضوعات مطرح در رشته

ها برای یـک رشـته کنند از آن در توسعه و تعالی رشته خود بهره بگیرند زیرا فلسفهها تالش میرشته
چـه بـرای مثـال فلسـفه رئالیسـم. شوند و صبغه عمومی دارنـدخاص و موضوع خاص مطرح نمی

دارد؟ حتی وقتی ... های اطالعاتی، روانشناسی سالمت وهایی برای مطالعات دینی، سیستمداللت
هـا نظریـه یـا مـدلی شناسی، روانشناسی، علوم سیاسی، ایدهدر یک رشته خاصی برای مثال جامعه

خـود را های دیگر در تالشند تا به نوعی به استقراض از آنها بپردازنـد تـا رشـتهشود رشتهمطرح می
عاملیت گیدنز که در رشته جامعه شناسـی مطـرح −برای مثال نظریه دوگانگی ساختار. توسعه دهند

شده است در حوزه ساختار سازمانی که در رشته مدیریت واقع شده است مورد استفاده قـرار گرفتـه 
.است

ه ایـن گذاری عمومی تعـدادی از دانشـجویان بـمشیهای دکتری مدیریت دولتی و خطدر دوره
ــات روی آورده ــل مطالع ــان دادهقبی ــه نش ــد و عالق ــدان ــت. ان ــرای دالل ــادی ب ــم انتق ــای رئالیس ه

گـذاری مشـیهای عقالنیـت در قـرآن بـرای خـطگذاری علم، فناوری و نوآوری، داللتمشیخط
گرایــی بنیــادی، کــارکردگرایی، تفســیری، انســان(هــای چهــار پــارادیم منتخــب عمــومی، داللــت

هـای نظریـه اعتباریـات عالمـه طباطبـایی بـرای برای مدیریت دانش، داللت) بنیادیساختارگرایی 
های نظریه اعتباریـات عالمـه طباطبـایی بـرای نظریـه سـازمان و گذاری عمومی، داللتمشیخط

. های دکتری است که نویسنده نقش راهنمایی آنها را بر عهده داردهای دورهمدیریت از جمله رساله
ها بـه نـام مطالعـات گذاری این پژوهشها، نویسنده تالش کرده است با نامن پژوهشبرای انجام ای

نویسـنده مـدعی اسـت بـا غـور در کـار . ها را تئوریزه کندشناسی این پژوهشپژوهی روشداللت
اند، فرآیند ضمنی و مستتر و تا حدی مبهم آنها را ها را انجام دادهپژوهشگرانی که عمًال این پژوهش

شناسـی بر این اساس چون تاکنون چنین روشی در جوامع علمی روش. و تئوریزه کرده استتنسیق
هـایی را مـورد تواند به ارزیابانی که قصد دارند چنـین پژوهششناسی میارائه نشده است این روش

ارزشیابی و ارزیابی قـرار دهنـد کمـک خـوبی کنـد و دانـش پژوهـان و دانشـجویان را از کـابوس 
اگرچـه نویسـنده تاکیـد بـیش از حـد بـر .ها نجـات خواهـد دادحاکم بر این پژوهششناسی روش
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داند ولی شلختگی بیش از حد فرآیند انجام ها میشناسی را مایه عقیم ساختن اذهان و اندیشهروش
هدف نویسنده از ابـداع ایـن . داندهای پژوهش میپژوهش را دست مایه سوء استفاده و بد اخالقی

.بوده است) پژوهان و ارزیاباندانش(ک به این دو گروه شناسی کمروش
های نظری آن واکـاوی، پژوهی، بنیانبر این اساس در این مقاله پس از تشریح مطالعات داللت

پژوهـی ارائـه، مراحـل های مطالعات داللتگیری آنها ترسیم، انواع طرحاهمیت آنها تحلیل، شکل
هـایی از بـا ارائـه مثـال. آن مورد بحث قـرار داده خواهـد شـدآن به تفصیل تشریح، روایی و پایایی 

.دهیمپژوهی مقاله را پایان میمطالعات داللت

های داللت پژوهیپژوهش
بایسـت اسـتفاده کـرد، اگر از شما بپرسند برای تبیین اثر یک تیمار بر یک رفتـار از چـه روشـی می

پـژوهش مشـهور هـاثورن از ایـن طـرح . خواهد بـود» طرح پژوهشی تجربی«احتماًال پاسخ شما 
آینـدی دو یـا چنـد متغیـر از چـه روشـی اگر از شـما بپرسـند بـرای درک هم. پژوهشی استفاده کرد

برای بررسی این که تا چـه . بایست استفاده کرد، احتماًال خواهید گفت طرح پژوهش همبستگیمی
وجـود دارد بـه مـدد طـرح بین ادراک از عدالت اجتماعی و مشـارکت سیاسـی شـهروندان ارتبـاط 

اگـر ). ۱۳۹۱فرد، خانی، فـانی، دانـاییبـرای مثـال عیسـی(پژوهشی همبستگی میسر خواهد بـود 
بخواهید بدانید شهروندان تا چه حد نسبت به خدمات عمومی رضایت دارند احتمـاًال از پیمـایش 

بـه تجربـه مشـترک اما اگـر بخواهیـد بـا اتکـا )). ۱۳۸۴تهوری، (برای مثال (استفاده خواهید کرد 
ترین روش تفاوتی کارکنان را تئوریزه کنیـد، احتمـاًال مناسـبکارکنان سازمان الف فرآیند رخداد بی

فرد و برای مثـال نظریـه بـی تفـاوتی سـازمانی دانـایی(خواهد بود » بنیادطرح نظریه داده«پژوهش 
زاده و نوروزی، حسـنفرد،های ایرانی دانایی، نظریه مسئولیت اجتماعی در شرکت۱۳۹۰اسالمی،

های مشـی، نظریـه تقلیـد در خط۱۳۹۲های ملـی امـامی، مشی، نظریه تقلید در خط۱۳۹۴فانی، 
اگر بخواهید فرهنگ مشترک یک گروه را . را ببینید) ۱۳۹۱فرد، آذر، اصالحات اداری خیرگو، دانایی

کـاظمی، (اده خواهیـد کـرد نگـاری اسـتففهم کنید و به صور خاصی ترسـیم کنیـد احتمـاًال از قوم
اگر بخواهید نظام معنـایی افـراد پیرامـون یـک مفهـوم، . را ببینید) ۱۳۹۲فرد، رضاییان، آذر، دانایی

مشی عمومی احصا کنید، احتماًال از شبکه خزانه استفاده خواهیـد کـرد کاالها، خدمات، یک خط
هـای مختلـف ای از ذهنیتاسـیشناگـر بخواهیـد گونه). ۱۳۹۳فرد، مرتضوی، آذر، فانی، دانایی(

فرد، جنـدقی، دانـایی(پیرامون یک موضوع را ارائه دهید احتماًال از روش کیو استفاده خواهید کـرد 
اگر بخواهید موردی را به تفصـیل واکـاوی کنیـد احتمـاًال از پـژوهش ). ۱۳۸۹رفتار، الوانی و نیک



۱۳۹۵بهار / ۸۶ش/ ۲۲س/ شناسی علوم انسانیروش۴۴

، اگر بخواهید جـوهره )۱۳۸۹ذر، الوانی، فرد، آعباسی، دانایی(مطالعه موردی استفاده خواهید کرد 
فرد، برای مثـال دانـایی(یک تجربه از منظر افراد را احصا کنید از پدیدارشناسی بهره خواهید گرفت 

اما اگر بـه شـما بگوینـد عقالنیـت قرآنـی چـه رهنمـودی بـرای ). ۱۳۹۱الهی، خداشناس، خائف
هـایی بـرای مـدیریت اسالمی چـه داللتگذاری عمومی دارد، اگر به شما بگویند فلسفه مشیخط

هـای مـدیریتی خـود را متجلـی اگر به شما بگویند رئالیسم انتقادی چگونـه در پژوهشدولتی دارد،
مشـیکند؛ اگر به شما بگویند چارچوب انتخاب عقالیی نهادی چه پیامـدی بـرای تحلیـل خطمی

پردازی چه رهنمودی بـرای نظریـهعمومی دارد، اگر به شما بگویند نظریه حرکت جوهری مالصدرا 
مطالعات سازمان و مدیریت دارد، اگر به شما بگوینـد نظریـه انتخـاب عمـومی چـه تبعـاتی بـرای 

هـایی های مدیریت در بخش دولتی دارد، اگر به شما بگویند مدل مدیریتی غربی چـه داللتنظریه
سـازی دانـش علـوم متحولمدرنیسـت چـه نقشـی در برای کشور ما دارد، اگر به شما بگویند پست

دهید؟ای ارائه میشناسیاجتماعی دارد، چه روش
شناســی موجــود بــرای چنــین شناســی منقحــی در ادبیــات روشنویســنده مــدعی اســت روش

هایی وجود ندارد ولـی شـما بـا عنـاوین متعـددی نظیـر آن چـه گفتـه شـد بسـیار مواجـه پژوهش
کننـد؟ کاربردها، پیامدها، نیات، را احصـا می،در عمل نویسندگان چگونه این رهنمودها.شویدمی

برای مثال رئالیسم انتقـادی (به عبارت دیگر، پژوهشگران برای این که نشان دهند یک فلسفه خاص 
پردازی در حوزه روانشناسی،علوم اجتماعی،علوم سیاسـی، چه حرفی برای نظریه) یا فلسفه اسالمی

گذاری عمومی دارد، چه مسیری  را بایـد مشییا خطمطالعات سازمان و مدیریت، مدیریت دولتی 
طی کند؟ 

ها به شـدت رایـج اسـت و بـه گونه مطالعات در همه رشتهدهد اینمطالعات نویسنده نشان می
اعتقاد وی مآخذ و محمل اصلی گسترش، تقویت و غنابخشی به دانـش بشـری از ایـن جـا نشـئت 

بـر ایـن . ها را انجام دهدکرده است این گونه پژوهشای به سلیقه خود تالش گیرد و هر نویسندهمی
های داللـت پژوهش«را که » هاشناسی این پژوهشنظریه روش«نویسنده تالش کرده است اساس،
شناسـی در نویسنده معتقد است اگرچه قرائن ایـن روش. نامگذاری کرده است ترسیم کند» پژوهی

ها رعایت شده است صورت ضمنی از جانب آنفعل نویسندگی نویسندگان وجود داشته است و به
هـا تواند به افراد مبتدی در این حوزه در ارتقـای ایـن گونـه پژوهششناسی آن میولی طراحی روش

شناسی را آن طور که از دل مطالعات داللتی کشف نویسنده تالش دارد این روش. دهنده باشدیاری
.و ساخت کرده است به محضر پژوهشگران عرضه کند
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های داللت پژوهیهای نظری پژوهشبنیان
تـدقیق، ) علوم انسانی، علوم اجتماعی، علوم طبیعـی، هنـر(ای علمی در هر رشتههدف هر جامعه

توان این دانش تولیدی را به دو دسته کلی علـوم اثبـاتی و به طور کلی می. بهبود و بسط دانش است
دسـته نخسـت. تری نیـز وجـود داردهای جزئیبندیبندی کرد، اگر چه دستهعلوم هنجاری تقسیم

توصـیف، فهـم، و واکـاوی و تبیـین نحـوه عمـل . اشاره به دانش تولیدی در مورد آن چه هست دارد
هـای اصـلی پژوهشـی موجـود همه پارادایم. پژوهی استهای تجربی حاصل این نوع دانشپدیده

آن چـه هسـت را ) گرایی، پیچیـدگی و آشـوباثبات گرایی ، تفسیری، فمینیست، رئالیست، عمل(
اشاره به دانش تولیـدی در بـاب ) برای مثال انتقادی(در عوض دسته دوم. دهندقرار میمورد مطالعه

بـرای . های اصلی پژوهش مستعد تولید این نـوع دانـش هسـتندهمه پارادایم. آن چه باید باشد دارد
. کنندهای متعددی اختیار میها، جوامع علمی استراتژیتولید این نوع دانش

بسیار متداول اقتباس و عاریه دانش یک رشته برای تدقیق، بهبود، یا بسـط های یکی از استراتژی
های همگون و بعضًا نـاهمگون فـراوان بـه گونه در میان رشتهاین مبادله وام. دانش رشته دیگر است

علـوم سیاسـی، اقتصـاد، (های مختلفـی برای مثال علوم اجتماعی در خـود رشـته. خوردچشم می
طور که علوم انسانی از چنین خاصیتی برخوردار دارد، همان... ) تاریخ و شناسی،مدیریت، جامعه

های همگون در علوم اجتماعی رشته. های مختلف دارندعلوم طبیعی و هنر نیز در خود رشته. است
های ناهمگون علوم طبیعی رشته. گیرندهای هم جنس خود بهره میهای رشتهیا علوم طبیعی از ایده

. گیرندعی نیز از هم بهره میو علوم اجتما
چـه آن. تواند آثار مکتوب و شفاهی اندیشمندان هر رشته علمی باشدها میگیریمآخذ این بهره

های ها، مدل، فنـون و ایـدهها، نظریهها، پارادایمتواند مکاتب، فلسفهگیرد میمورد استفاده قرار می
های دیگرنـد، بـرای مثـال کننده اصـلی رشـتهغذیهها تاگر چه برخی رشته. پراکنده مورد توجه باشد

چـه طبیعـی و چه اجتمـاعی،(ها های فلسفی منشأ اثر فراوان در همه رشتههای فلسفی یا سنتایده
ارزشمندی هـر اثـر علمـی . توانند از یکدیگر بیاموزندارز نیز میهای همهستند ولی رشته) چه هنر

عنصـر فلسـفی ). ۱۳۹۰فرد، دانـایی(سفی نهفتـه آن اسـت به عنصر فل) فلسفه، نظریه، مدل، ایده(
. اشاره به پتانسیل درونی هر اثر دارد که قابلیت قبض و بسط دارد

های تخصصی خـود را ای از این آثار برای رشتههای اولیهتوانند داللتاندیشمندان هر رشته می
ی بعضـًا خـام بـوده و صـرفًا ارشـتهپژوهـی بینها در مراحل نخسـت دانشاین داللت. احصا کنند

میدانی منجـر -های تجربیها پژوهشاما با تدقیق و بسط این داللت. تحلیلی خواهند بود-توصیفی
مدرن برای مـدیریت های نگاه پستبرای مثال، داللت. به دانش محلی خاص هر رشته خواهد شد
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ها را در بسـتر رشـته مدرنیستهای کلیدی پستبایست ایدهچیست؟ اندیشمندان علم مدیریت می
ــده. مــدیریت بازیــابی داللتــی کننــد ــه بســط دانــش مــدیریت در پرتــو ای های ایــن کــار منجــر ب

ــتپست ــدمدرنیس ــد ش ــازمانی پست. ها خواه ــاختارهای س ــی س ــهطراح ــتی نمون ای از مدرنیس
.مدرنیستی مدیریت استهای پستکاربردهای غیر مستقیم داللت

های دیگـر هایی را از رشـتهحوه ای از انحـاء، مفـاهیم و نظریـهها به نبا این توصیف همه رشته
های بنیـادی نظیـر روانشناسـی و هـای سـازمانی از رشـتهبـرای مثـال، پژوهش. کننداستقراض می

مدرن، های بنیادی نظیر اثبات گرایی، تفسیری، انتقادی، پسـتشناسی از یک طرف و فلسفهجامعه
گیـری چنـان ها ایـن عمـل وامدر برخی از رشته. گیرندبهره میآشوب، پیچیدگی، رئالیسم انتقادی 

شـود متـوازن می) هاهمانند انـواع فلسـفه( های بنیادی متداول است که کسرِی تراز تجاری با رشته
اسـت کـه درآن 2»اسـتقراض افقـی«گاهی اوقات چنین عملی مسـتلزم ). ۱۹۸۹، 1ایلگن و کلین(

ها در دیگـر بسـترها شـکل داده شـده ه بـرای مطالعـه پدیـدهپژوهان یک رشته از مفاهیمی کـدانش
دیویس، (شناسی های اجتماعی در جامعهبرای مثال علم سازمان از مفهوم نهضت. کننداستفاده می

ــازارمحور از اقتصــاد یــا از بینش) ۲۰۰۴، 3آدام، اســکاتو زالــدمــک ، 4زنگــر و هســترلی( هــای ب
در . شوندمی5»استقراض عمودی«پژوهان درگیر دیگر دانشدر برخی موارد . گیرندبهره می)۱۹۷۷

. کننـداند، اسـتفاده میاین سبک استقراضی مفاهیمی که در سطوح مختلف تحلیل شکل داده شده
های برای مثال چندین، نحلـه پژوهشـی سـازمانی بـر مفـاهیم روانشـناختی اسـتوارند نظیـر نحلـه

سـیرت و (گیری سـازمانی ، تصـمیم)6،۱۹۹۹تآرگـو(های یـادگیری سـازمانی پژوهشی در حوزه
).8،۱۹۸۵آلبرت و وتن(و هویت سازمانی ) 7،۱۹۶۳مارچ

عمـل اسـتقراض . تواند بسیار مهـم و مفیـد باشـدها میهر دو شکل استقراض برای همه رشته
بخشی به پویش علمـی در ها باعث ارتقای اعتبار و نوعی اهرم مشروعیتها، مفاهیم و نظریهفلسفه

و گـوردن(های اصـیل و فرعـی های قـوی بـین رشـتهشود و باعث برقراری حلقهها میی رشتهبرخ
گاروال و هتکر١٩۵٩، 9هال در واقـع . شـودوزن نیـز میهای هماز یک طرف و رشته) 1،۲۰۰۷و آ

1. Ilgen & Klein

2. Horizontal borrowing

3. Davis, McAdam, Scott & Zaid

4. Zenger & Hesterly

5. Vertical borrowing

6. Argote

7. Cyret & March

8. Albert & Whelten

9. Gorden & Howell



۴۷...:پژوهی در علوم اجتماعی و انسانیشناسی مطالعات داللت روش

. پژوهشی را تقویت کرده استای دانشهای همسایه غنای بین رشتهاستقراض از رشته

اللت پژوهیهای د اهمیت پژوهش
های اولیه دارد که در ابتدا دانش منقحی نبوده و با گذشت رسد دانش بشری ریشه در ایدهبه نظر می

گری بـر های تخصصی خود نوعی فرآینـد غربـالاند از قبِل برداشتپژوهان تالش کردهزمان دانش
های طور خـاص رشـتهبه(روی آنها انجام دهند و با انجام نوعی پژوهش تجربی اعتبار آن دانش را 

به عبارت دیگر، پیشرفت علم چیزی جز قبض و بسط دانش نیست، که تغییر . ارتقا دهند) کاربردی
بـرای مثـال ایـده . انـدچنینی را  بعضًا تحوالت پارادایمی، نظری، مـدلی یـاری کردهو تحوالت این

یل بـه لنزهـایی در دوربـین  های انسان بعدها تبدگر برداشتکانت از دانش پیشین، به عنوان پاالیش
جلـوات . نظریه آشوب در طی فرآیند قبض و بسط در جاروبرقی بکار گرفته شـد. های عکاسی شد

رسـد بـه نظـر می. خود را به نمایش گذاشـت... های عینی حمل و نقل و علم پیچیدگی در سیستم
انشـمند بـه یـک های داللتی است، حتی نگاه یـک دهای بشری مدیون پژوهشبسیاری از پیشرفت

های بنیادی و همجوار گیری از رشتهبازار ایده). ۱۹۹۷هچ، (خزنده به نام مار باعث تولید بنزن شد 
های عظیمـی در علـوم بـوده همیشه در محافل علمی رایج بوده است و این پدیده محمل پیشـرفت

همچـون سـنگی ای که در ابتدای امر توسط فیلسوفی مطرح شده اسـت برای مثال هر فلسفه. است
های مختلـف فلسـفه. شـود تولیـد امـواج عظیمـی کـرده اسـتای پرتاب میبزرگ که در رودخانه

مآخذ تحوالتی عظیم در شکل، محتوا، و نحوه تولید دانش ) ۱۳۸۹؛ محمدپور، ۲۰۱۲فرد، دانایی(
نگـاری، بنیـاد، قومبـرای مثـال داده(شناسی متعددی با ظهور پارادایم تفسیری روش. اندبشری شده

چـرا؟ چـون انـد،ظهـور و بـروز کرده...) پدیدارشناسی، مطالعه موردی کیفـی، تحلیـل گفتمـان،
پـارادایم تفسـیری . گرایی از جانب پارادایم تفسـیری ارائـه شـدهای متفاوتی نسبت به اثباتداللت

شناسـی یاری بـرای روشهـای ایـن سـهماست، داللت» واقعیت ساخت اجتماعی«اظهار داشت 
هـا بتـوان هـایی کـه از قبـل آنانسـانی و مـدیریت چـه بـود؟ طراحـی روش-مطالعات اجتمـاعی

شناسی در حوزه علوم اجتماعی تفسـیری حجم عظیم دانش روش. را شناخت» های ذهنیواقعیت«
دهه پیشین نگاه کنید ذکری از اگر به کتابهای. یاری پارادایم تفسیری بوده استمحصول همین سهم

های علـوم انسـانی و تفسیری وجود نداشت ولی جلوات پارادیم تفسیری در اکثـر رشـتههاینظریه
های داللـت پژوهـی بنابراین، پژوهش. اجتماعی تحوالت عظیمی در تولید دانش ایجاد کرده است

در حـوزه علـوم اجتمـاعی و . راه اصلی بسط و تدقیق، بهبود و غنابخشـی دانـش بشـری اسـتشاه 

1. Agarwal & Hoetker
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اصـوًال بخـش عظیمـی از نـوآوری در . ها، نقش مهمی در توسعه دانش دارندمدیریت این پژوهش
های داللـت هاست که تجلی پژوهشهای دیگر رشتهخاطر برگیری ایدههای علوم اجتماعی بهرشته

حوزه روانشناسی،علوم سیاسی،جامعه شناسی،مدیریت و سازمان، مدیریت دولتـی و . پژوهی است
در عین حـال، ایـن پـژوهش مخـتص اندیشـمندانی . طالعات استگذاری مملو از این ممشیخط

کنند است که قدرت اندیشیدن خالق و پویا دارند؛ کسانی که در مرزهای دانش هر رشته حرکت می
هـا و پرسـتیژ و جایگـاه علمـی ایـن پژوهش. و دچار دور باطل آزمون چند متغیر تکـراری نیسـتند

ای شکنان رشـتهتوجه است و صفر مجامع علمی قابلها دطور پژوهشگران این نوع پژوهشهمین
های از این رو اهمیت پژوهش. ها و از میان این قبیل پژوهشگران جسترا باید در این قبیل پژوهش

ای از پژوهشگران کـه در عین حال دسته. داللتی برای بسیاری از اندیشمندان واضح و مبرهن است
دسـته نخسـت . هـا ندارنـدای بـه ایـن پژوهشان عالقـهدل در کارهای تجربی متدول دارند، چنـد

هـای ها پژوهشهای فکری این پژوهشگران را ایجاد و دسته دوم به اتکای آن زیرسـاختزیرساخت
تر و تعـداد هـای داللـت پژوهـی قـویهـر چـه جامعـه پژوهش. دهنـدتجربی خـود را انجـام می

. علمی بیشتر خواهد بودپژوهشگران آن ها بیشتر باشد توسعه دانش درآن جامعه 

شناسی داللت پژوهیگیری روشچگونگی شکل
کنیــد احتمــاًال بــا عبــاراتی نظیــر هــا نگــاه میها یــا کتابگــاهی اوقــات وقتــی بــه عنــاوین مقالــه

، ...5هـایی، نقش4)بـرای(، تـأثیرات3)بـرای(، تبعـاِت 2)بـرای(، کاربردهایی 1)برای(هاییداللت
ــد ــ. برخــورد کــرده ای ــارات هدر مقال ــا عب ــز بعضــًا ب ــب فارســی نی ــرایداللت«ها و کت ، »هــایی ب

منظور از این عبارات چیست؟ واقعیت آن است که گـاهی اوقـات . ایدبرخورد کرده» رهنمودهایی«
ای رهنمودهایی خواهند از یک فلسفه، چارچوب، نظریه، مدل یا ایدهنویسندگان یا پژوهشگران می

این رهنمودها ممکن است بعـدها تبـدیل . تقیم در عمل ندارنداستخراج کنند که چندان مصرف مس
به عبـارت دیگـر، گـاهی اوقـات پژوهشـگران . به دانش خاص رشته تخصصی آن پژوهشگر شوند

ای، از یـک چـارچوب، از یـک های پایهاز رشتههای مختلف،ها از فلسفهخواهند از سایر رشتهمی
ها رهنمودهایی قـرض کننـد و آن را در مطرح در سایر رشتهابتدایی نظریه، از یک مدل، از یک ایده

1. Implication of (for)

2. Application of (for)

3. Consequences of (for)

4. Influences of (for)

5. The roles of (for)
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گـاهی . کنـداطـالق می"داللت پژوهـی"نویسنده به این عمل، . حوزه تخصصی خود بکار گیرند
برای مثال فلسفه و نظریه سـازمان . شوداوقات یک رشته مآخذ الهام و داللت پژوهی رشته دیگر می

، روانشناسـی و مـدیریت )۱۹۵۳دورکهـیم، (شناسـی ، فلسـفه و جامعه)۱۳۹۴، 1تسوکاس و چیا(
). ۲۰۱۳، 2دیل و کراسیاستوک(

. کنـدهـایی از آن احصـا میگاهی اوقات یک رشته مضاف از یک فلسفه الهام گرفتـه و داللت
3برای مثال، رئالیسـم انتقـادی در علـوم اجتمـاعی دانرمـارک، اکسـترچل، جاکوبسـن و کارلسـون

، )۲۰۱۳، 4مینگرز، مـاچ و ویکـاکس(های اطالعاتی در پژوهش سیستمرئالیسم انتقادی ) ۱۹۷۷(
، 6برتیـر(مدرنیسـم بـرای علـم های پست، داللت)۲۰۰۴، 5هدگسون(رئالیسم انتقادی در اقتصاد 

مدرنیسـم و ،  پست)۲۰۱۵، 7وتسل و شـیلدز(گرایی در مدیریت دولتی های اثبات، پویایی)۱۹۹۴
، پراگماتیســم و مــدیریت دولتــی )۲۰۰۰، 9گارســیون، ۲۰۰۱، 8بوگاســن(مــدیریت دولتــی 

، )۱۳۹۳نیا، داوودی و صـداقت، شـکری(، فلسـفه مشـاء در علـوم تربیتـی )۲۰۰۵، 10هیلدبرند(
گرایی و روانشناسـی و علـوم ، سـازنده)۱۳۹۲چابکی، محمـدی(فلسفه پیچیدگی و علـوم تربیتـی 

).دانایی فرد،۱۳۹۲(گذاریشیم، علم پیچیدگی و خط)۱۳۸۱فینی، فردانش و شیخی(تربیتی 
ها و نظرات یک دانشمند مأخذ الهام یا داللت برای یـک حـوزه مطالعـاتی یـا گاهی اوقات ایده

برای مثـال، اخـالق عرفـانی در اندیشـه عالمـه محمـدتقی جعفـری . گیردعناصر آن حوزه قرار می
، )۱۳۹۳ری، منـوچهری و هنـ(هـای سیاسـی اندیشـه سـنایی ، داللت)۱۳۹۳نجفی و واحـدی، (

گاهیداللت ضرغامی و نصری، بابایی، قائدی،(فهم /های هرمنوتیک فلسفی گادامر برای حصول آ
پــوپر و ،)۱۳۸۳حسـنی، (شناســی عالمـه طباطبــایی هـای تربیتــی دیـدگاه ارزش، داللت)۱۳۹۳

های نظریـه شـناخت فـارابی بـرای تعلـیم و تربیـت ، داللت)۱۳۹۰نوروزی و سجادی، (یادگیری 
گاهی اوقـات ).۱۳۹۳آقاجانی، (، عالمه طباطبایی و فلسفه علوم اجتماعی )۱۳۹۲یرزا احمدی، م(

گیرد، ،گاهی اوقات یـک نظریـه مأخـذ الهـام و یک چارچوب مأخذ الهام و داللت پژوهی قرار می

1. Tsoukas & Chia

2. Stockate & Crosby

3. Danermark, Ekstrom, Jakobsen & Karlsson

4. Mingers, Mutch & Wilkocks

5. Hodgson

6. Bereiter

7. Whetsell & Shields

8. Bogason

9. Garrison

10. Hildebrand
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.گیردگیرد، و گاهی اوقات  نیزیک مدل مأخذ الهام و داللت پژوهی قرار میداللت پژوهی قرار می

های پژوهش داللت پژوهینواع طرحا
، در )گرامند، برایشی، ساختنظام(بنیاد سه گونه بارز وجود دارد شناسی دادههمان طور که در روش

:ها وجود داردهای داللت پژوهی نیز چند گونه متمایز برای انجام این پژوهشپژوهش

مندطرح پژوهش داللت پژوهی نظام-۱
هـایی از رشـته، ای که به دنبـال داللتوهشگر در ابتدا چارچوب مفهومیدر این طرح پژوهشی، پژ

شده در مجامع علمی اسـت، بـه تفصـیل طراحـی های طرحفلسفه، چارچوب، نظریه، مدل یا ایده
تـک عناصـر هـایی بـرای تکها بـه دنبـال یـافتن داللتکند و سپس در مآخذ استقراض داللتمی

هـای علـم پیچیـدگی برای مثال برای احصای داللت. گرددیدهنده آن چارچوب مفهومی متشکیل
تعیین و تعریـف مسـئله ) ۱: گذری را که مشتمل برمشیگذاری عمومی، چرخه خطمشیبرای خط

تغییـر ) ۶مشـی ارزشـیابی خط) ۵مشی اجرای خط) ۴کردن مسئله فرموله) ۳کارگذاری دستور) ۲
در . دهدپژوهی خود از علم پیچیدگی قرار میمشی است را مبنای داللتخاتمه خط) ۷مشی خط

تـک یاری برای تکهای هر سهم، داللت)نکات کلیدی علم پیچیدگی(ها یاریاین حالت بین سهم
بیشتر مطالعات داللت پژوهی بر ایـن رویکـرد . شودمشی نوعی تناظر برقرار میعناصر چرخه خط

. متمرکزند، اما بعضا رویکرد برایشی نیز وجود دارد

طرح پژوهش داللت پژوهی برایشی-۲
کند تا مشخص شود که مآخذ داللت پژوهی چـه در این طرح پژوهشی یک سؤال کلی را مطرح می

بـرای مثـال رئالیسـم . دارد) بگویید رشته یا حوزه مطالعـاتی وی(هایی برای عرصه کلی وی داللت
گذاری عمـومی دارد؟ بعـد از مطالعـه مشـیهـایی بـرای خطانتقادی چـه رهنمودهـایی یـا داللت

های عمومی و مشیگذاری، تحلیل خطمشید که رئالیسم انتقادی برای فرآیند خطشومشخص می
ها به صـورت ها و موضوع داللتهایی دارد ولی این داللتهای عمومی داللتمشیارزشیابی خط

هـا های داللتای از موضـوعگیرند و چارچوب مفهومی اولیهشکل می) برایشی(ناگهانی و ظهوری
. مشخص نشده است
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های داللت پژوهیشناسی پژوهشمراحل روش
بـه ) یـا در اصـل شـیوه(، روش )۲۰۱۲کرسـول، (شناسی اشاره به فرآیند انجام پـژوهش دارد روش

نظر ). ۲۰۱۲فرد، دانایی( شناسی اشاره دارد ابزارهای مورد استفاده در مراحل مختلف اجرای روش
تـوان بهـره های مختلفی میپژوهی از شیوههای داللتبه این که در مراحل مختلف انجام پژوهش

شناسـی اگر چه تدقیق مراحل انجام در روش. شناسی برای آن انتخاب شده استگرفت عنوان روش
مرحله انجام شود ولی واقعیت ایـن اسـت کـه ایـن پژوهش اهمیت دارد، یعنی پژوهش باید مرحله

ها رفت و آمـدهای متعـددی ه بین گامشود؛ بلکبرگشت انجام نمیفرآیند به صورت خطی غیر قابل
هـایی را پژوهی نیـز گامشناسی داللتروش. اتکاتر شودگیرد تا نتیجه حاصله معتبر و قابلشکل می

. گیـردها خطی کامل نیست؛ بلکه مدام بین مراحل بده و بستان صورت میکند ولی این گامطی می
:شوندیتشریح ماین روش دارای یازده مرحله است که ذیالً 

تعیین مناسب بودن پژوهش داللت پژوهی
ها برای پرداختن به مسئله پژوهشیتعیین ماخذ احصا  داللت

تعیین فرآیندی برای واکاوی ابژه منتخب
تعیین چارچوب مفهومی موضوع داللت پژوهی

گیری نظری ابژه داللت پژوهینمونه
های ابژه داللت پژوهییاریاحصای سهم

های ابژه داللت پژوهییاریماعتبارسنجی سه
ها با چارچوب مفهومی موضوع داللت پژوهییاریسازی سهممتناسب

های مورد نظراحصاء داللت
های احصاییاعتبارسنجی داللت

تدوین گزارش پژوهش
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شناسی داللت پژوهیتعیین مناسبت روش-۱
پـژوهش هـا شـما قصـد شناسی داللت پژوهی مناسب انجام پژوهش هایی اسـت کـه در آن روش

های یک رشته، یک مکتب، یک فلسفه، یک نحلـه مطالعـاتی، یـک چـارچوب، یاریدارید از سهم
ای بـرای رشـته یـا حـوزه یک نظریه، یک مدل، یا یک ایده عام و بعضـًا خـاص رهنمودهـای اولیـه

پـژوهش شناسـی در پـی انجـام بنابراین این روش. مطالعاتی  یا موضوع مطالعاتی خود احصا کنید
رسـد در پس به نظـر می. چون هدف آن داللت پژوهی است. نیست) تبیین، فهم، واکاوی(تجربی 

شناسی داللت روش. ای است، مناسب استمواردی خاص که پژوهشگر در پی کسب دانش عاریه
طـور پژوهی برای آن دسته از پژوهشگران قابل اجراست که توانمنـدی سـازماندهی ذهنـی و همین

بنابراین چنین افرادی . ها برای استفاده در رشته تخصصی خود هستندها از سایر رشتهایدهبرکشیدن 
نیز احاطـه خـوبی دارنـد، زیـرا برکشـیدن ) چارچوب، نظریه یا مدلفلسفه،(در آن رشته صادراتی 

ای نیست که از عهده هـر پژوهشـگر مبتـدی ها برای اقتباس کار سادههای کلیدی از سایر رشتهایده
های پژوهش کیفی به طور خاص و بعضـًا کمـی بـرای موفقیـت در آشنایی پژوهشگر با شیوه. برآید

.شناسی ضروری استاین روش

هاتعیین مأخذ احصای داللت-۲
شناسی داللت پژوهی معموًال یک مأخذ صادرکننده ایده و یک مأخذ واردکننده ایده وجود در روش

شناختی بـه درون حـوزه مطالعـاتی خـود های جامعهد کننده ایدهبرای مثال نظریه سازمان وار. دارد
در پی کسب رهنمودهـایی از رئالیسـم انتقـادی ) کنندهوارد(گذاری علم و فناوری مشیخط. است

گیرنـده ایـده سـرمایه توسـعه منـابع انسـانی وام. برای ارتقای کیفیت و ظرفیت اسـت) صادرکننده(
کننـده نظریـه سـازمان قرض. اسـت) دهنـدهوام(شـناختی معهاجتماعی برای اسـتفاده از حـوزه جا

. در ابعاد و جوانب خود است) دهندهقرض(های فلسفی های پارادایمیاریسهم
های همجوار استقراض کند به چنـدین عامـل گیرد از رشتهاین که پژوهشگر چگونه تصمیم می

:بستگی دارد
الملـل، بـرای مثـال روابـط بین(طفیلـی معمـوًال رشـته هـای :ماهیت رشته پژوهشـگر-الف

ــاعی و  ــددکاری اجتم ــدیریت، م ــته...) م ــادی از رش ــت، جامعه(های بنی ــم سیاس ــی، عل شناس
بـرای مثـال پژوهشـگران . های همنوعکنند تا رشتهبیشتر استقراض می) اقتصاد، فلسفهروانشناسی،

نشناسی، فلسـفه و علـم سیاسـت اقتصاد، رواشناختی،های جامعهنظریه سازمان به شدت از نظریه
یـا علـم . های همجوار نظیـر رفتـار سـازمانی، روابـط صـنعتی، علـوم اداریگیرند تا رشتهبهره می
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گذاری بـه شـدت بـه اقتصـاد، مشـییـا علـم خط. بـردبازاریابی استفاده وافری از روانشناسـی می
. شناسی و علم سیاست متکی استجامعه
های مـادر یـا های جـذاب در رشـتهصرف وجود ایـده: رانتوانمندی یا ظرفیت پژوهشگ-ب

کننـده جامعه علمی رشته وارد. ها نیستکننده برکشیدن و کاربرد آن ایدههای همجوار تضمینرشته
های درسـی برنامـه. ها بهره گیـردهای مادر را داشته باشد تا بتواند از آنباید ظرفیت آشنایی با رشته

ها بسـیار تعیـین جاد توانمندی در پژوهشگران برای آشنایی با سایر رشتهکننده در ایرشته درخواست
ای  در ایجـاد ایـن ظرفیـت و ای ، فرارشـتهرشتهای ، میانهای آموزشی بین رشتهبرنامه. کننده است

. تواند مفید باشدتوانمندی می
ای بیشـتری دهنـده از غنـای ایـدههـر چـه رشـته قرض: دهنـدههای قرضبودن رشتهغنی-ج

. هـای آن بیشـتر خواهـد بـودگیـری از وامگیرنـده بـه بهرههای قرضاشتیاق رشـتهبرخوردار باشد،
باعث شده است که پژوهشگران رشته هـای ... شناسی، فلسفه علم، فلسفه و بودن رشته جامعهغنی

. ها رجوع کننداین رشتههایگیرنده برای نوآوری دانشی به ایدهقرض
گـاهی اوقـات ): گیرنـدهدهنـده و رشـته قرضرشته قرض(ای طرفینی گری رشتهلفاظی-د

هـا گری جامعه علمی آنهایی که ممکن است چندان وثوق علمی هم نداشته باشد بلکه لفاظیایده
د و جکسـون هـو(های دیگر تقلید شود را به شدت برجسته کرده است، ممکن است از جانب رشته

ای ها در دانش تولیدی رشـتهگیرنده نیز که دنبال مدهای روزند از این ایدههای قرضرشته). ۱۹۹۱
. گیرندخود بهره می

گاهی اوقات ایده خاصـی در جامعـه علمـی مـدام :علمی-متداول شدن یک ایده فلسفی-ه
برای مثال واژه راهبرد کـه . ندکشود و در نتیجه پژوهشگران را نسبت به خود حساس میقول مینقل

شود، از این رو روانشناسـی،علوم ای مختلفی نقل میاز اردوگاه نظامی سر برآورده، در محافل رشته
گذاری عمومی، مدیریت راهبردی و حتـی مشیسیاسی،علوم تریتی،جامعه شناسی ، مدیریت، خط

. کنندعلوم دینی به شدت از این واژه استفاده می
ها برخی از پژوهشگران، کسب استقراضی دانش از سایر رشته:پژوهییدی دانشسبک تول-و

هـای آن ها و تئـوریزه کـردن داللتای نو از سایر رشتهاینان مترصد شکار ایده. گیرندرا در پیش می
. برای رشته خود هستند

گاهی اوقات حامی یـک پـژوهش خـاص، پژوهشـگر را وادار بـه: کسب پژوهانه پژوهشی-ز
ای از یـک پژوهشـگر برای مثال مؤسسه. کندهای همجوار و یا بنیادی میکسب استقراضی از رشته

گذاری عمومی احصا کند یا مشیرا برای خط) یا علوم دینی(کند تا داللت علم پیچیدگیدعوت می
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نـد در تحلیـل، ارزشـیابی یـا فرآی) یا علوم دینـی(توان از علم پیچیدگیبه مؤسسه بگوید چگونه می
.گذاری عمومی استفاده کردمشیخط

گاهی اوقات اسـتاد راهنمـایی نسـبت بـه نـوعی فلسـفه، : پژوهی دکتریهای دانشرساله-ح
منـد اسـت و از ها عالقهای از دیگـر رشـتهای مطالعاتی، نظریه یا چـارچوبی، مـدلی یـا ایـدهنحله

مدل یا برنامـه پژوهشـی بـرای نظریه، های آن فلسفه، چارچوب،خواهد داللتدانشجوی خود می
های فلسفه اسـالمی را، چـارچوب خواهد داللتبرای مثال از دانشجو می. رشته خود را احصا کند

ای از آن گذاری عمـومی یـا مرحلـهمشـیانتخاب عقالیی نهادی را، نظریه معنابخشی را بـرای خط
.احصا کند...) خاتمه و اجرا، ارزشیابی،(

یت سازمانی پ-ط بـرای مثـال (ای تخصصـی گاهی اوقات مأموریت مؤسسـه:ژوهشیمأمور
های هـای فلسـفی جدیـد، برنامـهاحصـای داللت) گذاری عمومی الـفمشیمرکز مطالعات خط

. همجوار در حوزه تخصصی خود استهای بنیادی و بعضاً های نو از رشتهپژوهشی جدید، ایده
یر کتب درسی یا غیردرسی-ک هشـگری بـه قصـد تـدوین یـک کتـاب گاهی اوقات پژو:تحر

های ها، نحلـههای تخصصی از سایر فلسفهای از داللتکند مجموعهدرسی یا غیردرسی تالش می
برای مثال پژوهشـگری ممکـن اسـت . را احصا و به صورت یک کتاب منتشر کند... مطالعاتی و یا 

. را تحریر کند» های فلسفی در مدیریت دانشهای پارادایمداللت«
فلسفه، چـارچوب، نظریـه و (دهنده قرض) نکات کلیدی(های یاریکته مهم آن است که سهمن
بندی و مشـخص شـده باشـد و ممکن است به وسیله بانیان یا صاحبان آن به قدر کافی بسـته) مدل

های اصـلی برای مثـال نکـات کلیـدی یـا ایـده. های بسیار واضح و مشخص باشدمرزهای آن ایده
ایـده اختیـاری بـودن . مندان به این نهضت واضح اسـتست قدری برای عالقهمدرنینهضت پست

، گفتمـان و اعمـال گفتمـانی )لیوتـار(روایات بلند و اعطای صدا ،)سوسوردی(رابطه دال و مدلول 
) بودریار(، صورت خیالی و تصور خیالی از واقعیت )دریدا(شکنی و تفاوت ، شالوده)میشل فوکو(

توانـد در این حالت، پژوهشگر می. مدرنیست، شناخته شده استبا نهضت پستدر میان آشنایان، 
درچنین حالتی، مآخذ دست اول مورد (های کلیدی را احصا کند مدرن ایدهبا مطالعه ادبیات پست

ممکـن اسـت سـایر (در حالت دوم پژوهشگر ممکن است مآخـذ دسـت دوم )گیردمطالعه قرار می
ها را مورد پژوهش های کلیدی آنمدرنیست، برخی از ایدههای پستبرای احصای داللتها،رشته

توانـد بـرای تـدقیق در ایـن در هر دو حالت پژوهشگر مبتـدی می. را انتخاب کند) با شندقرار داده
بـه عبـارت . های کلیدی احصایی را بر اساس اسـتنادات پژوهشـی اعتبارسـنجی کنـدها، ایدهیافته

تواند در پژوهشگر ایجاد اطمینان کند که آن ایده تا حـد زیـادی ه آن ایده میدیگر، تعداد استنادها ب
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های احصایی را از نظر توان ایدهشده است؛ یا برای اعتبارسنجی بیشتر می) بندییا بسته(مرزبندی 
. مورد بررسی قرار دهد) دهندهگیرنده و قرضحوزه قرض(خبرگان آن دو حوزه 

ی فلسفه یا نحله مطالعـاتی مـورد بررسـی چنـدان روشـن نیسـت،های اصلدر صورتی که ایده
ها اقدام کند، یا با تحلیل هرمنوتیـک، های تخصصی نسبت به احصای آنتوان با انجام مصاحبهمی

، تحلیل محتوای کیفی بـه مضـامین یـا )اسناد(بنیاد متنی، تحلیل متن تحلیل مضمون، تحلیل داده
در هـر حالـت، اگـر پژوهشـگر در پـی جامعیـت . اقـدام کـرددهنـدههای کلیدی مآخذ قرضایده

. های احصایی است الزم است از اعتبار مضامین کلیدی خود اطمینان حاصل کندداللت

تعیین فرآیندی برای واکاوی ابژه-۳
های کلیـدی یـک فلسـفه، چـارچوب، های ایـدهچون نیت پژوهش داللت پژوهی یا ترسیم داللت

رشته متقاضی است، شناسایی و تعیین یک فرآیند موقتی اولیه در مطالعه داللت نظریه یا مدل برای 
ممکن است فرآیند در حین مطالعه شما تغییر کند ولی تصویری فرآیندی از . پژوهی ضروری است

هایی کـه بایست به طور طبیعی از مسئله پژوهش و سـؤالاین فرآیند می. مراحل پژوهش نیاز دارید
).را ببینید۱شکل(های اعتبارسنجی شده باشد ن هستید تا داللتدر پی پاسخ به آ

فرایند اولیه انجه پژوهش داللت پژوهی :۱شکل 

تعیین چارچوب مفهومی موضوع داللت پژوهی-۴
های هـای ایـدهشـود آن اسـت کـه داللتیاب مطرح مینخستین سؤالی که برای پژوهشگر داللت

هـای رئالیسـم انتقـادی شـود داللتبه عبارت دیگر وقتی گفته می. کلیدی بر چه موضوعاتی است
هـا بـرای چـه عناصـری از گذاری علم، فناوری و نـوآوری منظـور چیسـت؟ داللتمشیبرای خط

های کلیدی از ابژه منتخب به شـیوه کند که نوعی از مطالعه ایدهمسئله پژوهشی ایجاب می
:کند مشتمل برداللت پژوهی انجام شود که خود فرآیندی را طی می

های کلیدییافتن ایده
های کلیدیاعتبارسنجی ایده

های مناسبداللتتعیین 
هااعتبارسنجی داللت
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:ر چنین حالتی پژوهشگر دو مسیر انتخابی در پیش داردگذاری؟ دمشیخط
ای برای استقراض در این رویکرد پژوهشگر پیشاپیش چارچوب مفهومی: مندرویکرد نظام-۱

هـای مناسـب هـر عنصـر چـارچوب دهنـده داللتکند و از قرضدهنده تدوین میهای قرضایده
ای رئالیسـم انتقـادی پژوهشـگر چرخـه هـبـرای مثـال در مثـال داللت. کنـدمفهومی را احصا می

کردن، اجرا، ارزشیابی، تغییـر و شناخت مسئله، دستورکارگذاری، فرموله(گذاری عمومی مشیخط
پرسد بـرای هـر کـدام از عناصـر چـه حرفـی را انتخاب و از رئالیسم انتقادی می) مشیخاتمه خط

. کندتک عناصر احصا میبرای تکهاییهای کلیدی رئالیسم انتقادی داللتدارید؟ از کلیه ایده
هـای مترتـب بـر دهیم داللتدهنـده اجـازه مـیدر این رویکـرد بـه قرض: رویکرد برایشی-۲

بـه عبـارت . شده شکل دهـدموضوع مورد بحث ما را بدون یک چارچوب مفهومی از پیش تعریف
بنـابراین در پایـان . دهـدها موضوع و عناصر موضوع ما را به صورت برایشی آدرس میدیگر داللت

های داللتی متعددی احصا شود که لزومًا مبنی بـر چـارچوب مفهـومی از پـیش ممکن است گزاره
. تعیین شده نیستند

پژوهشگر نوعی نگاه نظری به موضوع مطالعاتی منتخب خود دارد و در : رویکرد لنز نظری-۳
. دهدمیهای احصایی را در جدول مندلیف نظری خود قرار پرتو آن داللت

پژوهشگر ممکن است مجهز به نوعی لنز نظری و یک چارچوب مفهـومی :رویکرد تلفیقی-۴
خواه بـا لنـز نظـری و ها به صورت برایشی ظهور کنند؛ها و داللتیاریباشد ولی اجازه  دهد سهم

ها ممکن اسـت برخـی از سـؤال. چارچوب مفهومی وی مطابقت داشته باشند، خواه نداشته باشند
. های جدیدی اضافه شوداسخ داده نشود یا سؤالپ

ممکن اسـت پـس : ها بر چارچوب مفهومیها و ایدهیاریرویکرد تقدم شناسایی سهم-۵
در ایـن . ها را مشخص کندها مقصد داللتها آنهای کلیدی و اطمینان از ظرفیتاز شناسایی ایده

های لی در مرحله بعد از شناسـایی ایـدهشده وجود ندارد وحالت چارچوب مفهومی از پیش تعیین
در عین حال جامعیت چارچوب مفهـومی بسـتگی بـه غنـی بـودن . کلیدی ممکن است ظهور کند

. های کلیدی احصایی داردکمی و کیفی ایده
گیری نظری ابژه داللت پژوهیانجام نمونه-۵

اطالعـاتی اسـت کـه شناسی داللـت پژوهـی، گـردآوریها در روشنکته کلیدی در گردآوری داده
پردازان و اگـر چـه نظریـه. هـای مـورد جسـتجو را شـکل دهیـدتواند به شما کمک کند، داللتمی

برای مثـال مصـاحبه، (ها استفاده کنند توانند از انواع متعددی از دادهپژوهشگران داللت پژوهی می
بهتـرین وجـه بـه متـون هـا بـهاما بسیاری از پژوهشگران برای استخراج داللت...) بررسی متون و 
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یکی از مختصات پژوهش داللت پژوهی این است که پژوهشگر بـیش از . کنندتحریر شده اتکا می
تـر بـه مآخـذ پردازد زیرا مرتبًا برای گـردآوری اطالعـات بیشـتر و غنیها مییکبار به گردآوری داده

د وجود نـدارد و پژوهشـگران تـا بنابراین موعد زمانی دقیقی برای این فرآین. گرددای خود برمیداده
از ایـن . دهندها ادامه میها خود را به طور کامل و جامع احصا نکنند به گردآوری دادهوقتی داللت

به هر حـال، هـر پژوهشـگری کـه مـتن یـا . های مورد استفاده صبغه نظری داردگیری متنرو نمونه
زند ولـی گیری میتردید دست به نمونهکند، بیهای خود انتخاب میمصاحبه را ابزار کسب داللت
ها ماننـد گیری در این قبیل پژوهشتردید نمونهبی. گیری اجتناب کندممکن است از ذکر واژه نمونه

پـذیری آمـاری متـداول در های کیفی هدفمند اسـت، یعنـی پژوهشـگر دنبـال تعمیمسایر پژوهش
کنـد کـه بـه تئـوریزه کـردن اب میای انتخـاز ایـن رو مـتن یـا مصـاحبه. های کمی نیستپژوهش
چه پژوهشگر از آن مطلع باشـد چـه (گیری نظری بنابراین نمونه. های مورد نظری کمک کندداللت
اگر پژوهشـگری قصـد مطالعـه مآخـذ . گیردهای داللت پژوهی مدنظر قرار میدر پژوهش) نباشد

مشـخص باشـد ت کامالً ها داشته باشد ممکن است تعداد آن به صوردست اول برای کسب داللت
بـرای مثـال . و در گذر مطالعه تعداد آن افزوده نشود ولی تعداد دور مطالعه به غنای نظـری بیفزایـد

احصـا » گذاری عمـومیمشـیخط«البالغـه را بـرای های مدیریتی نهجخواهد داللتکسی که می
و غنـایتعـداد کند، مأخذ واحدی را انتخاب کرده است ولـی تکـرار مطالعـه آن ممکـن اسـت بـه

تواند تعداد مآخذ را بیشـتر کنـد زیـرا تنهـا پژوهشگر نمی. ها را تدقیق کندها کمک کند و آنداللت
های پراگماتیسم برای مدیریت دولتـی خواهد داللتولی پژوهشگری که می. یک مأخذ وجود دارد

ممکن است بـا انتخـاب دهد، را احصا کند و در این راه مآخذ دست دوم را مبنای کار خود قرار می
پراگماتیسـم و «های متمرکـز بـر موضـوع تعـداد از مقالـه)برای مثال بیست سـاله(یک بازه زمانی 
ها و درنتیجـه یاریها سـهمرا انتخـاب کنـد و تـالش کنـد بـر اسـاس ایـن مقالـه» مدیریت دولتی

تواند بود، پژوهشگر میاما اگر این نتایج اولیه چندان غنی ن. های پژوهشی خود را احصا کندداللت
با افزایش بازه زمانی تعداد مقاله بیشتری را مطالعه کند یا بدون افزایش بازه زمانی با بسط پیوندهای 

هـای ها یا داللتیاریها به غنای سهمها یا محتوای آنپراگماتیسم و مدیریت دولتی در عنوان مقاله
یـا مراجعـه ها،عالوه بر افزایش تعداد مقالـهدر این جا نیز پژوهشگر ممکن است . خود کمک کنند

. تر، غنای داللتی خود را تقویت کنندچندباره و مطالعه دقیق

یاری های ابژه داللتیاحصای سهم-۶
های داللت پژوهی آن است که این رشته، این فلسفه، این چارچوب، سؤال کلیدی مهم در پژوهش



۱۳۹۵بهار / ۸۶ش/ ۲۲س/ شناسی علوم انسانیروش۵۸

چه حرفی برای حوزه مطالعاتی مـا یـا موضـوعی «یا جدید این نظریه، این مدل، یا این ایده قدیمی
؟ برای مثال یک پژوهشگر سازمانی ممکن است این سـؤال را »خاص درون حوزه مطالعاتی ما دارد

هایی برای حـوزه مطالعـات سـازمانی دارد؟ مدرن چه رهنمودها یا داللتمطرح کند که نگاه پست
های داللتـی را ه خوبی بداند تا بتواند از آن نگاه، ایـدهمدرن را بپژوهشگر سازمانی باید نگاه پست

در این راه پژوهشگر سازمانی ممکن است مأخذ دست اول را مورد مطالعه قرار دهـد و . احصا کند
برای مثال بر این نتیجـه تأمـل . مدرن احصا کندهای پستدر پایان نوعی چارچوب مفهومی از ایده

ماهیـت هویـت ) ۳ماهیـت دانـش  ) ۲ماهیـت واقعیـت  )۱مدرن در سه محور مهمشود که پست
مدرن به این سه محور چه رهنمـود حال این سؤال را مطرح کند که نگاه پست. اظهارنظر کرده است

یا داللت پژوهی برای مطالعات سازمانی دارد؟ اما صرف این اظهارنظر ممکن است مفیـد نباشـد، 
بـرای مثـال در . ر سه حوزه را به تفصیل احصـا کنـدها دمدرنیستهای پستپژوهشگر باید دیدگاه

بـرای مثـال (ها مدرنیسـتحوزه ماهیت واقعیت ممکن است نکـات کلیـدی بـارزی توسـط پست
هـا سـطح مطرح شده باشد و پژوهشـگر بـا احصـای آن...) سازی شده و فراواقعیت، واقعیت شبیه

ها را احصـا و ادامـه مدرنیسـتتها یا نکات کلیدی پسیاریتری از چارچوب سهمدومی تفصیلی
ای کـه از مآخـذ اما پژوهشـگر سـازمانی. ها انجام دهدفرآیند پژوهش داللت پژوهی را بر روی آن

دوم که به طور خاص به پیونـد ها و کتب دستکند ممکن است با تعیین مقالهدست دوم استفاده می
در نـوع . ها اقدام کنـدیاریی سهماند نسبت به احصامدرنیست و مطالعات سازمانی پرداختهپست

یاری های ضمن مطالعه یک یا چنـد سـهمبندی یادداشتاول پژوهشگر ممکن است از طریق دسته
) فرآیند کدگـذاری دقیـق(مند دست به این اقدام را احصا کند ولی ممکن است هم به صورت نظام

ارزیت مفهومی دارند فهرسـت کنـد و یاری را که به نظر ببعد از مطالعه متن چند سهمنزند و صرفاً 
در نـوع دوم پژوهشـگر ممکـن اسـت نکـات کلیـدی یـا . ادامه فرآیند پژوهش را بر آن اعمال کنـد

ها را حـذف و ها همپوشانیهای منتخب را فهرست و با سرند آنهای مورد اشاره در مقالهیاریسهم
. ها اعمال کندیاری اصلی را احصا و ادامه پژوهش داللتی را بر آنچند سهم

های کلیدی یک رشته، فلسفه، چارچوب، نظریه یـا مـدل در ایدهعالوه بر این دو حالت، بعضاً 
ها کـه بسـیار یاریمحافل علمی واضح است، از این رو پژوهشگر ممکن اسـت آن دسـته از سـهم

را انتخـاب و فرآینـد) ها یاد کـرده باشـندها کرارًا از آنممکن است سایرین در سایر رشته(متداولند 
. ها اعمال کندپژوهش داللتی را بر آن

ها را در متونی کالسـیک یاریدر عین حال، وظیفه کسانی که برای نخستین بار قصد دارند سهم
. کنند بسیار دشوارتر استاحصا کنند نسبت به سایر پژوهشگرانی که به متون دست دوم مراجعه می
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ای بسیار دشوار مواجه مشخص کند، با کارویژهالبالغه را یاری قرآن و نهجخواهد سهمکسی که می
البالغـه السـالم در نهجهای بسیار متنوعی سخن گفته است و علـی علیهقرآن در مورد پدیده. است

شناسـان و عالمـان انـد ولـی قرآنای را ذکر کردهخود محورهای بسیار متنوع و در عین حال پیچیده
دو مأخذ که یکی کالم خداست و دیگری کـالم معصـوم یاری این البالغه توانایی احصای سهمنهج

های نهفته از این مآخذ غنی است در واقع وظیفه اصلی عالمان برگیری دانش. در چندین جلد دارند
های مـورد یاریهـای سـهمهای مضاف را از داللتها، رشتههای آنتا سایرین بتوانند از قبِل تالش

اگر چه قرآن کتابی اسـت بـا . ق به رشد دانش بشری کمک کنندها تجهیز کنند و بدین طریاشاره آن
حجمی مشخص و تعداد آیه مشخص، اما کتب و آثاری که در پرتو آن توسـط مسـلمانان بـه رشـته 

ایـن بسـط . ها را مشـخص کنـدتحریر درآمده، شاید به شمارش نیاید و کسی نتواند تعداد دقیق آن
های احصایی ممکـن اسـت یاریکته آخر این که سهمن. تجلی پژوهشی به نام داللت پژوهی است

پژوهشگر باید تعریف مآخذ اصلی یا فرعی از آن . هایی یا در قالب عباراتی ارائه شوددر قالب گزاره
های مدنظر خود ها را در قالب یک یا چند پاراگراف عرضه کند تا بتواند در پرتو آن داللتیاریسهم

. را احصا کند

های ابژه داللت پژوهییاریسهماعتبارسنجی -۷
انــد بـرای کســانی کــه دانشــمند یـک حــوزه تخصصــی هســتند و در آن حـوزه آثــاری عرضــه کرده

ها به اعتبار علمی آن دانشمند است و در گذر زمان جامعـه علمـی در مـورد های آنیاریاعتبارسهم
یاری مـورد اشـاره آن همتردیـد تعـداد اسـتنادهایی کـه بـه سـبی. کنـدیاری وی اظهار نظر میسهم

های وی صـبغه یاریسـهم. یاری اسـتدانشمند در آثار مختلف شده است مؤیـد اعتبـار آن سـهم
. یاری متکـی اسـتهای عقبه آن سهمها به استداللای آناجتهادی آن دانشمند را دارد و اعتبار پایه

کند وره از قرآن را احصا میها و نکات کلیدی یک سیاریکسی که به استنادات قرآنی و روایی سهم
یاری ها به استنادات عقبـه هـر سـهمیاریاعتبار آن سهمکند،و به صورت موضوعی آن را ترسیم می

منـدی را بـرای انتخـاب اما پژوهشگر مبتدی یا پژوهشگری که دوست دارد رویه نظام. بستگی دارد
پژوهشگر ممکـن بر این اساس،. دها انتخاب کند، ممکن است مسیر دیگری را دنبال کنیاریسهم
:است
را معیـار اعتبـار یـک "محور یا موضـوع"آثار دست اول را مطالعه و میزان فراوانی استعمال ) ۱
. یاری بداند و با توجه به حجم کار دست به انتخاب بزندسهم

یاری یاری را معیار اعتبار آن سـهمآثار دست دوم را مطالعه کند و تعدد استنادات به هر سهم) ۲
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. بداند و با توجه به حجم کار دست به انتخاب بزند
یاری را احصا و با اتکا به نظر خبرگـان آثـار دسـت با مطالعه آثار دست اول فهرستی از سهم) ۳

. ها را تعیین کنداول اعتبار آن
دهنده در جامعه علمی همواره ها یا نکات کلیدی رشته یا مآخذ قرضدر برخی از موارد ایده) ۴

در این قبیل موارد اعتبار . ها وجود نداردتکرار و مورد بحث قرار گرفته است که تردیدی نسبت به آن
داوری ها در جامعه علمی بستگی دارد و در صـورت پـذیرش هیـأت ها به میزان شیوع آنیاریسهم

. کندها کفایت میپژوهش، اعتبار آن

ها با چارچوب مفهومی موضوع داللت پژوهییاریسازی سهممتناسب-۸
های مأخذ مورد استقراض مشخص شده اسـت، در صـورتی کـه پژوهشـگر از یاریاکنون که سهم
ین آن دو کننده استقراض چارچوبی مفهومی تعیین کرده است، باید نـوعی انطبـاق بـمأخذ دریافت

های علم پیچیدگی را به شـرح ذیـل مشـخص کـرده یاریبرای مثال پژوهشگری سهم. صورت گیرد
و ...اصول مشـترک) ۵تعامل متقابل)۴لبه نظم در بی نظمی )۳خودسازماندهی )۲برایش ) ۱: است

فرضـًا چرخـه (ها را در مـورد عناصـر چـارچوب مفهـومی خـود یاریاکنون قصـد دارد ایـن سـهم
مشـی، اجـرای دستورکارگذاری، فرموله کردن خطذاری عمومی مشتمل بر درک مسئله،گمشیخط
در این مرحلـه پژوهشـگر ممکـن . اعمال کند) های عمومیمشیمشی، ارزشیابی و تغییر خطخط

).را ببینید۱جدول(است جدولی طراحی کند و این پیوندها را به نمایش بگذارد 

یوند سهم یاری ها با چهارچوب مفهومیپنمونه جدول :۱جدول 

عناصر چارچوب
مفهومی

هایاریسهم
درک 
دستورگذاریمسئله

فرموله 
کردن 

مشیخط
اجرای 

مشیخط
ارزشیابی 

مشیخط
خاتمه 

مشیخط

۶داللت ۵داللت ۴داللت ۳داللت ۲داللت ۱داللت برایش
خودسازماندهی

لبه نظم در بی نظمی
تعامل متقابل

اصول مشترک
بازخورد

ها بـا یاریدر ایـن حالـت چـارچوب سـهم. مند متـداول اسـتاما در این حالت رویکرد نظام
در ایـن . شـودگاهی اوقات رویکرد برایشی در پـیش گرفتـه می. شودچارچوب مفهومی منطبق می
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دهد بـه ها اجازه میای وجود ندارد، پژوهشگر به دادهحالت چارچوب مفهومی از پیش تعیین شده
برای مثال پژوهشگر از قبل بـرای داللـت پژوهـی از . های خود را نشان دهدصورت برایشی داللت

درک مسـئله، دسـتورکارگذاری، فرمولـه کـردن، اجـرا، (مشـی عمـومی چرخه خطعلم پیچیدگی،
کنـد بـا کند بلکـه تـالش میرا به عنوان چارچوب مفهومی انتخاب نمی) ، تغییر و خاتمهارزشیابی

های داللـت خواهـد گذاریمشـیهایی از خطها، تعیین کند که بـرای چـه جنبـهیاریتأمل بر سهم
مشـی بـه عنـوان تنهـا مـدل گذاری صرفًا چرخـه خطمشیدر این حالت کلیت فرآیند خط. داشت

در عین حال ممکن اسـت یـک . ها و جوانب دیگری هم دارداری عمومی مدلگذمشینیست، خط
هـای احصـایی کـل عناصـر چارچوب مفهومی از قبل تعیین شده وجود داشـته باشـد ولـی داللت

. چارچوب مفهومی را تحت پوشش قرار ندهد

های مورد نظراحصای داللت-۹
ها در دو حالـت ممکـن اسـت احصای داللت. کندها را تحریر میدر این مرحله پژوهشگر داللت

هـایی کـه ممکـن شود و داللتهایی که نخستین بار توسط پژوهشگر احصا میداللت. انجام شود
در حالـت نخسـت ممکـن اسـت پـژوهش . است به وسیله پژوهشگر قبض و بسط یا تـدقیق شـود

هـای همـه داللتدر این حالت . داللت پژوهی برای نخستین بار روی موضوعی خاص انجام شود
های داللت پژوهی در مورد احصایی صبغه نوآوری دارد ولی بعضًا ممکن است تعدادی از پژوهش

ای از موضوعی انجام شده باشد، و پژوهشگر با گردآوری، تجمیع، اصـالح یـا بـازنگری مجموعـه
:ذکر چند نکته در مورد این مرحله ضروری است. ها را احصا کندداللت

. ها از مآخذ منتخب فعالیتی خطی و محاسباتی دقیق نیستتاحصای دالل-۱
گیرنـده ها به خالقیت ذهنی و مطالعات تفصیلی پژوهشـگر از مأخـذ قرضاحصای داللت-۲

. هاستدهنده  داللتو مآخذ قرض)دسته(
. افزایدها میتنوع حوزه مطالعاتی پژوهشگر به غنای داللت-۳
. افزایدها میها به غنای داللتمتن داللتاستنادهای پژوهشگر درون-۴
. های مفصل تنظیم شودای مختصر یا پاراگرافها ممکن است به صورت گزارهداللت-۵
. های کالن، میانه و خردداللت: بندی کردتوان سطحها را میداللت-۶
. ها به صورت روایتی ارائه دهده داللتپژوهشگر ممکن است نوعی تصویر یکپارچه در ارائ-۷
سـازی کـاربردی آن توسـط وی و یـا تر بیان کند، زمینهها را واضحهر چه پژوهشگر داللت-۸

. پژوهشگران آتی بیشتر خواهد شد
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هـا از خاصـیت توان درجه یا میزانی تعیین کرد ولی اگر داللتها نمیدر مورد حجم داللت-۹
. ها استحکام بیشتری خواهند دانستدار باشد، داللتجامعیت و مانعیت برخور

ها استناداتی انجام نشود، در این صورت عقالنیـت روایتـی ممکن است درون متن داللت-۱۰
. ها حائز اهمیت استداللت

های داللت پژوهی در این مرحله نهفته است، زیـرا مراحـل با این اوصاف هسته اصلی پژوهش
قوت و قدرت پژوهش داللـت پژوهـی در ایـن مرحلـه . ام این مرحله استسازی انجپیشینی زمینه

شـفاف و ای جـامع و مـانع،هـا را بـه نحـوهنهفته است، بنابراین، پژوهشگر باید تالش کند داللت
چون این مرحله نیاز به سیالیت ذهنی، توان پردازش، ذکاوت پیوند . منطقی، روان و زیبا ترسیم کند

رسد داللت پژوهی قابل آموزش مستقیم نباشد زیـرا به نظر می. ها استداللتها و یاریدادن سهم
توانــد بــه اگرچــه نمــایش دادن آثــار انجــامی در ایــن حــوزه می. بیشــتر نــوعی شــم درونــی اســت

. دهنده باشدیاریپژوهشگرانی که ذهنی آماده شکوفایی دارد،

های احصاییاعتبارسنجی داللت-۱۰
تعیـین 1های ارسالی به فصلنامه علمی از طریق مـرور همتـاحصایی برای مقالههای ااعتبار داللت

توانـد در تعیـین اعتبـار هـا میها از یک طـرف و اسـتحکام اسـتنادی داللتمنطق داللت. شودمی
هـایی تـوان داللتای میای و رسالهنامههای پایاناما در پژوهش. کننده باشدها بسیار تعیینداللت

توانـد بـا از ایـن رو پژوهشـگر می. معرض قضاوت تعداد بیشتری از خبرگـان قـرار داداحصایی در
هـای احصـایی میـزان موافقـت یـا و داللت) نکات کلیدی(ها یاریتعیین جدولی متشکل از سهم

ها و یاریتوانـد گـزارش سـهمها را احصا کرده یا میطور دلیل مخالفتمخالفت خبرگان را و همین
ها درخواست کند تـا نظـر صورت روایتی نه جدولی در اختیار خبرگان قرار داده و از آنها به داللت

هـا را بـر داللت) ۱۹۸۹(در عین حال هر پژوهشگر به اتکـا سـنت وایـک. کلی خود را اعالم کنند
ها ارائـه کند آن چه به عنوان داللتکشد و تالش میهای خود به بند نقد میفرضاساس معیار پیش

. موجه و مقبول باشددهدمی

ارائه گزارش پژوهش-۱۱
در این گـزارش، پـنج فصـل . ارائه گزارش نهایی استآخرین مرحله انجام پژوهش داللت پژوهی،

:توان به شرح ذیل رعایت کردها را میمتداول در همه پژوهش

1. Peer review
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کلیات پژوهش: ۱فصل -۱
مقدمه

بیانیه مسئله
شناسی اولیه پژوهشروش

مرور ادبیات پژوهش: ۲فصل -۲
مرور توصیفی ادبیات پژوهش

شناسی پژوهشروش: ۳فصل -۳
فرآیند انجام پژوهش

های پژوهشتحلیل یافته: ۴فصل -۴
هایاریسهم

هاداللت
گیری و بحثنتیجه: ۵فصل -۵

نتایج کلی پژوهش
تبیین نتایج
هامحدودیت

های آتیپژوهش

پژوهیهای داللت روایی و پایایی در پژوهش
های کیفی به طـور اعـم و های رایج در بازار پژوهش کمی هستند و در پژوهشروایی و پایایی سکه

افراد از یک پدیـده ممکـن «های کمی متداول نیستند زیرا مانند پژوهشمطالعات هرمنوتیکی متنی
هـای پذیری مدنظر پژوهشگران کمی در پژوهشو تعمیم» های متفاوتی داشته باشنداست برداشت

های داللتی شناسی پژوهشدر عین حال، در هر کدام از مراحل روش. داللتی چندان مدنظر نیست
ها میـزان یاریدر مرحلـه احصـای سـهم. گیرددقت الزم برای تقریب به روایی و پایایی صورت می

ها را تـا یاریتوان روایی و پایایی سهمها میها در متون مختلف و استنادات داده شده به آنتکرار آن
شـود، بررسـی نظـرات هایی که برای نخستین بار احصـا مییاریدر مورد سهم. حدی تضمین کند

در مرحله داللت پژوهـی نیـز میـزان اسـتنادات درون متـون .تواند به این امر کمک کندخبرگان می
.تواند به این امر کمک کندهای احصایی از یک طرف و بررسی نظرات خبرگان میداللت
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معیارهای ارزشیابی مطالعات داللت پژوهی: ۲جدول 

معیارهای کیفیت
های کیفیت باالشاخصه)عناصر کلیدی(

آیا مآخذ داللت پژوهی دارای عنصر فلسفی است؟-۱

هر چه مآخذ داللت پژوهی دارای عنصر فلسفی بیشتری باشد، 
.یاری داردظرفیت بیشتری برای عرضه سهم

پژوهی دارای عنصر فلسفی بیشتری باشد هر چه مآخذ داللت 
.گیر قرار خواهد دادخزانه داللتی بیشتری در اختیار مآخذ داللت

های داللت پژوهی مناسب این پژوهش بوده آیا روش-۲
است؟

هر چه بین روش داللت پژوهی با ابژه مطالعاتی خود تناسب 
.برقرار باشد، پژوهش کیفیت باالتری دارد

پژوهی صرفًا برای پژوهشگرانی که در پی روش داللت 
.ای دیگر هستند مناسب استاستقراض از مآخذ رشته

تر باشد، هر چه فرآیند انجام پژوهش داللت پژوهی واضحآیا فرآیند انجام پژوهش داللت پژوهی واضح است؟-۳
.کیفیت پژوهش از منظر داوران بهتر ارزیابی خواهد شد

موضوع داللت پژوهی مشخص آیا چارچوب مفهومی -۴
است؟

مند، چارچوب های داللت پژوهی نظامهر چه در پژوهش
تر باشد، کیفیت پژوهش از منظر تر و روشنمفهومی واضح

.داوران بهتر ارزیابی خواهد شد
های های داللت پژوهی برایشی هر چه بین داللتدر پژوهش

تری د کاملهای احصایی مفهومی برایشی پیونبرایشی و چارچوب
.داوران کیفیت پژوهش را بهتر ارزیابی خواهند کردباشد،

تری انتخاب شود، کیفیت پژوهش هر چه مآخذ داللتی معرفگیری نظری وثیقی انجام شده است؟آیا نمونه-۵
.داللتی بهتر ارزیابی خواهد شد

های احصایی جامع و مانع هستند؟یاریآیا سهم-۶
تر باشد و پژوهشگر در احصای معرفهر چه مآخذ داللتی 

ها جامعیت و مانعیت را مدنظر قرار دهد، کیفیت یاریسهم
.پژوهش داللتی بهتر ارزشیابی خواهد شد

ها بیشتر یا اجماع نظر خبرگان یاریهر چه استنادها به سهماند؟ها اعتبارسنجی شدهیاریآیا سهم-۷
.ابی خواهد شدها بهتر ارزییاریبیشتر باشد، کیفیت سهم

ها و چارچوب مفهومی موضوع داللت یاریآیا بین سهم-۸
پژوهی تناسب وجود دارد؟

ها و چارچوب مفهومی پژهشگر تناسب یاریهر چه بین سهم
.بیشتری باشد، پژوهش از کیفیت باالتری برخوردار خواهد بود

های تر  و استداللها متناسبیاریبا سهمهاهر چه داللتها جامعیت و مانعیت دارد؟آیا چارچوب داللت-۹
.تری در خود داشته باشند، کیفیت باالتری خواهند داشتقوی

ها ها مستندتر باشند و اجماع خبرگان بر سر آنهر چه داللتاند؟ها اعتبارسنجی شدهآیا داللت-۱۰
.ها بهتر ارزشیابی خواهد شدبیشتر باشد کیفیت داللت

ارزشیابی کلی مطالعات داللت پژوهی: ۳جدول 

دهد که پژوهش جامع و مانع است؟آیا گزارش نشان می-۱
ها، نـوعی اسـتدالل ها، داللتیاریهر چه مسئله پژوهش، سهم

تـر و تر، مهممنطقی و منسـجم را شـکل دهنـد، پـژوهش جالـب
. معنادارتر خواهد بود

هر چه پـژوهش برانگیزاننـده، روشـن، جـامع، مـانع و قرائـت آن آیا گزارش به خوبی تحریر شده است؟-۲
. تر باشد، با کیفیت باالتری ارزشیابی خواهد شدساده
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مثال هایی برای روشنگری
شناسـی نویسـنده در ادبیـات هایی داللت پژوهـی بـا روشارائه مثالی کامل از نحوه انجام پژوهش

با پایان یافتن تعدادی از رساله های دکتری کـه بـه شناسی وجود ندارد و نویسنده امیدواراستروش
راهنمایی ایشان در حال انجام است بتواند آن را به جامه علمی عرضه کند ولی رگـه هـای آن را مـی 

بـــرای مثـــال مـــری جـــو هـــچ در کتـــاب نظریـــه .هـــا نشـــان دادتـــوان در برخـــی از پژوهش
تاثیرات "م در عنوانی تحت قالبدر فصل دو) ۲۰۱۳(تفسیری و پست مدرن-مدرن،نمادین:سازمان

زبـان و بـازی .۱:پست مدرن بر نظریه سازمان پنج سهم یاری پست مدرنیسم را مشخص مـی کنـد
ــانی شــالوده شــکنی و .۴گفتمــان و اعمــال گفتمــانی .۳روایــات بلنــد و اعطــای صــدا.۲هــای زب

کلیدی به عبارت دیگر مری جو هچ حرف های.صورت خیالی و تصور خیالی از واقعییت.۵تفاوت
سـپس .پست مدرنیست ها یا ایده های اصلی آنها را در قالب پنج مضـمون فـوق احصـا مـی کنـد

داللت ها یا اثرات یا رهنمود های ضمنی یا اشارات این پنج مضمون را برای جوانب مختلف نظریه 
.سازمان مورد بحث قرار می دهد

پـژوهش سـازمانی مضـامین در مقاله خود تحت عنوان تنوع پـارادایم و) ۲۰۰۸(گرث مورگان
کارکردگرایی،تفسیری،انســان گرایــی بنیادی،ســاختارگرایی (کلیــدی چهــار پــارادایم منتخــب خــود

.را مشخص و داللت های آنها را برای حوزه تحلیل سازمان مورد بحث قرار می دهد) بنیادی

گیرینتیجه
انـد کـه علـت کـاهش مدعی) ۱۹۸۹؛ وایـک ۲۰۰۷برای مثال مینتزبرگ، (نظران برخی از صاحب

قرار گرفتن پـژوهش در چنبـره قیـود ) خصوصًا دانشجویان دکتری(های نو در میان دانشجویان ایده
بر این اساس، دانشجویان تحصیالت تکمیلـی، بـیش از آن کـه بـه فکـر ارائـه . شناسی استروش

شناسـی بال نـوعی روشبنابراین در ابتدا به دن. ای نو باشند در پی اعتبارسنجی ایده خود هستندایده
هستند که بتوانند از قبِل اجرای دقیق آن، بتوانند نظر استاد راهنما و مشـاورین از یـک طـرف و تـیم 

شاید بتوان چنین ادعا کرد کـه داوران بـیش از آن کـه بـه . داوری رساله را از طرف دیگر جلب کنند
از این رو، دانشـجویان . پردازندیهای رساله ممنطق نظری ایده دانشجویان متمرکز شوند، به حاشیه

این رویه . کنند چیزی را عرضه کنند که قابل اعتبارسنجی در سنت متداول پژوهشی استتالش می
دهد و گستره دانش، عمق و ارتفاع پیـدا های نو را نمیهای خالقانه و اندیشهاجازه ظهور و بروز ایده

توانند دانش شناسی مناسب نمیون داشتن روشاند دانشجویان بدای دیگر مدعیعده. نخواهد کرد
قابل اتکایی تولید کنند و بیشتر به ذهنیات بدون اعتبار خود یا باورهـای بـدون پشـتوانه خـود تکیـه 



۱۳۹۵بهار / ۸۶ش/ ۲۲س/ شناسی علوم انسانیروش۶۶

نویسنده مدعی است حالت افراطـی در . کنندشناسی را توصیه میاز این رو، تدوین روشکنند،می
خالقیت را منکوب خواهد کرد و سـد بزرگـی در وش،دیکتاتوری ر. دو سر طیف مفید نخواهد بود

بـرای اندیشـمندی کـه دارای. هـم چنـدان روا نخواهـد بـودراه علم خواهد بود ولی شلختی روش
ولـی بـرای افـراد مبتـدی ورود بـه حکمت نظری است، روش دقیق چنـدان محـل بحـث نیسـت،

داللت پژوهی این امر از اهمیت در حوزه مطالعات  . نیاز مناسبی استشناسی پیشپژوهش، روش
های شناسی پژوهش دکتری در برخی دانشـگاههای روشنویسنده در دوره. بیشتری برخوردار است

. توان مطالعات داللت پژوهی انجـام دادکشور، همیشه با این سؤال مواجه بوده است که چگونه می
. این مقاله پاسخی مقدماتی به این درخواست است
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منابع

معرفــت فرهنــگ . عالمــه طباطبــایی و فلســفه علــوم اجتمــاعی). ۱۳۹۳. (آقاجــانی، نصــرالله.۱
. ۲۱-۴۰، صص ۱۸سال پنجم، شماره دوم، پیاپی . اجتماعی

واکـاوی جایگـاه ). ۱۳۹۳. (بابایی، مظهر؛ قائدی، یحیی؛ ضـرغامی، سـعید؛ و نصـری، امیـر.۲
گــاهیهــامفهــوم بــازی در هرمنوتیــک فلســفی گــادامر و داللت . فهــم/ی آن بــرای حصــول آ

.۵۱-۶۸، صص ۲، سال چهارم، شماره نامه مبانی تعلیم و تربیتپژوهش
ترجمــه حســن . فلســفه و نظریــه ســازمان). ۱۳۹۴. (تســوکاس، هریــدیموس؛ و چیــا، رابــرت.۳

. نشر مهربان: تهران. فرد و حسین کاظمیدانائی
ت یریمـد«ت شـغلی کارکنـان شـاغل در بخـش یزان رضـایـبررسـی م). ۱۳۸۴. (تهوری، زهرا.۴

، ۲۱، دوره فصلنامه علوم و فناوری اطالعـات. نرایکتابخانه ملی جمهوری اسالمی ا» پردازش
. ۲۵-۴۶، صص ۲شماره 

نامـه مبـانی تعلـیم و پژوهش. تحـول تربیتـی در پـارادایم پیچیـدگی). ۱۳۹۲(مد چابکی، مح.۵
.۱۳۱-۱۵۰، صص ۲سال سوم، شماره ،تربیت

هـای آن در شناسـی عالمـه طباطبـایی و داللتبررسی دیدگاه ارزش). ۱۳۸۳. (حسنی، محمد.۶
-۲۲۴، صـص ۲، سال سی و چهارم، شماره مجله روانشناسی و علوم تربیتی. تربیت اخالقی

۱۹۹ .
). ۱۳۸۹. (رفتــار، طیبــهفرد، حســن؛ جنــدقی، غالمرضــا؛ الــوانی، ســیدمهدی؛ و نیکدانــایی.۷

انداز مدیریت فصلنامه چشم. های دولت افقی در ایرانالگوهای ذهنی خبرگان در مورد چالش
.۹-، صص  ۲، شماره دولتی

. سمت: رانته. هاشناسیمبانی و روش: پردازینظریه). ۱۳۹۰. (فرد، حسندانائی.۸
آیـا رهنمودهـایی بـرای : گذاری عمومیمشیعلم پیچیدگی و خط). ۱۳۹۲. (فرد، حسندانائی.۹

،شناسـی علـوم انسـانیفصـلنامه روش. مشـی عمـومی دارد؟ورزان خطاندیشمندان و اندیشه
. ۷-، صص  ۷۶شماره 

. بنیاد در عملهکاربرد استراتژی پژوهشی نظریه داد). ۱۳۸۹. (فرد، حسن؛ اسالمی، آذردانائی.۱۰
. السالمانتشارات دانشگاه امام صادق علیه: تهران
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فهـم جـوهره ). ۱۳۹۱.(خداشـناس لـیالالهی، احمـدعلی؛ و ساداتفرد، حسن؛ خائفدانائی.۱۱
دو فصـلنامه اندیشـه . پژوهشـی پدیدارشناسـانه: تجربه بازنشستگی کارکنان در بخش دولتـی

. ۱۵۳−۱۷۶، صص ۱۲، شماره مدیریت راهبردی
فهـم انتقـال ). ۱۳۹۱. (اصـغرو فـانی، علیفرد، حسن؛ خیرگـو، منصـور؛ آذر، عـادل؛دانائی.۱۲

مجلـه مـدیریت . بنیـادپژوهشـی بـر مبنـای راهبـرد داده: مشی اصالحات اداری در ایرانخط
. ۵−صص  .۲۶، شماره فرهنگ سازمانی

پردازی سـازه). ۱۳۹۳. (اصـغرفرد، حسن؛ مرتضـوی، لـیال؛ آذر، عـادل؛ و فـانی، علیدانائی.۱۳
. نشر صفار: تهران. کاربرد روش پژوهشی شبکه خزانه در عمل:اثربخشی مدیریتی

. گفتمانی بر تحلیل گفتمان در مطالعات سـازمانی). ۱۳۹۰. (فرد، حسن؛ و نوری، علیدانائی.۱۴
صـص  . ۶۹، شـماره شناسی علوم انسـانیفصلنامه روش. و اسلوب اجراتأملی بر مبانی نظری 

-۱۶۳ .
شناسـی در معرفت). ۱۳۹۳. (نیا، محمدعلی؛ داوودی، محمـد؛ و صـداقت، منصـورهشکری.۱۵

، سـال ششـم، شـماره اول،های تربیتـیاسالم و پژوهش. های تربیتی آنفلسفه مشاء و داللت
. ۴۵−۶۴، صص ۱۱پیاپی 

تبیـین تغییـر ). ۱۳۸۹. (فرد، حسـن؛ آذر، عـادل، و الـوانی، سـیدمهدیناییعباسی، طیبه؛ دا.۱۶
، فصلنامه سیاسـت علـم و فنـاوری. مشی با استفاده از نظریه جریانات چندگانه کینگدونخط

. ۸۱−۹۸، صص ۹شماره 
تبیـین رابطـه بـین تعلـق ). ۱۳۹۱. (فرد، حسناصغر؛ و داناییخانی، احمد؛ فانی، علیعیسی.۱۷

، صص ۱۶شماره . های مدیریت عمومیمجله پژوهش. خاطر کاری و تعهد سازمانی کارکنان
۳۸−۲۳.

گرایی در روانشناسـی و درآمـدی برسـازنده). ۱۳۸۱. (اکبـرفینی، علیفردانش، هاشم؛ شیخی.۱۸
، سـال دوازدهـم، شـماره پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهـرا−فصلنامه علمیعلوم تربیتی،

.۱۲۵-۱۴۶، صص ۴۲
ساختن بـرای ). ۱۳۹۲. (فرد، حسن؛ رضاییان، علی؛ و آذر، عادلکاظمی، سیدحسین؛ دانایی.۱۹

. نگـاری سـازمانیهـای سـاخت اجتمـاعی واقعیـت در پرتـو قومفهـم پویایی: ماندن در اداره
. ۷۱−۸۸، صص ۳، شماره ۳، دوره ای مدیریت منابع سازمانیهفصلنامه پژوهش

: تهـران. درباره ساخت معرفت در علـوم انسـانی: روش در روش). ۱۳۸۹. (محمدپور، احمد.۲۰
.شناسانجامعه
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مطالعـات . های سیاسـی اندیشـه سـنائیداللت). ۱۳۹۳. (منوچهری، عباس، و هنری، یدالله.۲۱
.، صص ۲۲، سال ششم، شماره تاریخ اسالم

های آن در تعلیم بررسی نظریه شناخت فارابی و داللت). ۱۳۹۲. (میرزااحمدی، محمدحسن.۲۲
کید بر برنامه درسی(و تربیت  ، سال ششم، پژوهشی تربیت اسالمی−دو فصلنامه علمی). با تأ

. ۱۵۵−۱۷۲، صص ۱۲شماره 
ی محمـدتقی درآمدی بر اخالق عرفانی در اندیشه تربیت). ۱۳۹۳. (نجفی، محمد، و واحدی، مریم.۲۳

.۴۵−۸۰، صص ۱۵، سال چهارم، شماره ترویجی اخالق−فصلنامه علمی. جعفری
ترجمـه حسـن .تفسیری و پست مـدرن−مدرن،نمادین:نظریه سازمان).۱۹۹۷.(هچ،مری جو.۲۴

.نشر مهربان:تهران.دانایی فرد
ــه ســازمان).۲۰۱۳.(هچ،مــری جو،کــانلیف ،آن ال.۲۵ تفســیری و پســت -مــدرن،نمادین:نظری

.نشر مهربان:تهران.حسن دانایی فردترجمه .مدرن
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