
 

 

 

 

 

 

 مدیریت  پژوهش کیفی در حوزه استراتژی

 ید محمد اعرابیدکتر س

  یاضیمرجان فدکتر 

 

 چکیده
هدف اصلی از انجام هر فرایند تحقیق، تولید و توسعه علم است تا از این طریق بتوان کاااایی و ارربشیای   

ت کاه دا ستاتجوی انجاام    مند از تحقیق دا سازمان اس نظامای  اا افزایش داد. تحقیق دا مدیریت، حوزه
هاای   اقدامات مؤرر به منظوا بهبود و حل متائل و موضوعات سازمانی و مدیریتی است. همانند سایر حوزه

ویتام و  یهای تحقیق کیفی دا ایان حاوزه نیاز براساا  دو بعاد فلتافه علام  پوزیت        پژوهیی، استراتژی
اناد از    شاوند و عبااات   بنادی مای   یی( دستهگرایی و سبرگرا ساختااگرایی استماعی( و فلتفه انتان  اااده

هاای انجاام گرفتاه از ایان      . براسی نمونهوا پایهتحقیق پیماییی، تحقیق موادی، تحقیق عملی و تحقیق 
نوع تحقیقات، به محققان مدیریت دا داک و شناخت بهتر فرایند تحقیق کیفی و ایجااد مماادگی بییاتر    

 کند.   کمک می

 کلیدی گانواژ
 .، تحقیق پیماییی و تحقیق عملیوا پایهیق کیفی، تحقیق موادی، تحقیق استراتژی تحق

                                      
   یی    طباطبادانیگاه عالمه  ت یریگروه مد عضو هیئت علمیائیس پژوهیکده مدیریت سما وEmail: aarabi@atu.ac.ir
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 مقدمه
 ، یوااساا یق دا لغااتب بااه معناا یااتحق

قات  یقات و باه کناه حق   یکیا  حق  براسی،

و  یدا اصااحال ، کوشااش علماا  و  دنیاساا

کیا    یدن توأم با طر  و نقیاه بارا  یییاند

تحقیق تنها ااه اشد و  .مجهول است یقتیحق

بتایاای از فیلتاوفان علام     تعالی بیر است.

، ایجااد  یعلمتحقیق معتقدند که هدف اصلی 

و بتاان نظریااه بااه منظااوا شااناخت داساات 

پدیده مواد براسای اسات تاا از ایان طریاق      

بتوان با توصای ، پایش بینای و کنتارل من،     

 ,Stone, 2007) عملکاارد اا بهبااود بشیااید

p.93).  ،هدف اصلی از انجام تحقیاق،  دا واقع

ه علم است تا با مبنا قاراا دادن  تولید و توسع

این علام،  بتاوان داسات انجاام دادن کااهاا      

 کااایی( و انجام کااهای داسات  ارربشیای(   

 اا تحقق بشیید. 

انجاااام هااار تحقیاااق، متاااتلزم طااای 

فرایناادهای خااات و تمرکااز باار عناصااری    

میشص است. دا هر تحقیق، توسه به چهااا  

عنصر و موضاوع اصالی ضاروای اسات  ناوع      

، استراتژی تحقیق، اوش سماع موای  تحقیق

اطالعااات و اوش تجزیااه و تحلیاال اطالعااات 

 (. توسه به این عناصر، باعا  1 نموداا شمااه 

تر و بهتر انجام  شود مدیریت تحقیق، ساده می

ی، ایاز  برناماه شود. مدیریت تحقیاق، فرایناد   

اسرا و اازیابی تحقیق است کاه دا دو ساح    

اسااات. اساااتراتژیک و عملیااااتی قابااال اسر

ی ایااز برنامااهاسااتراتژی تحقیااق، حاصاال   

استراتژیک تحقیق و برای تمام علوم میترک 

است. از منجا کاه ناوع و اساتراتژی تحقیاق،     

موای و تجزیااه و  اوش سمااع کننااده تعیااین

تحلیل اطالعات است، دا این مقالاه باه ایان    

 شود. می عناصر پرداخته
 

 عناصر تحقیق -( 1نموداا شمااه  

 

  تحقیقانواع  -1
  یا تاوان از ساه ح   مای  قای اا یهر تحق

ل یه و تحلیجه، هدف و نوع داده مواد تجزینت

مشتل  از های  بین اسا  ترکیقراا داد و بر ا

جه، هادف و ناوع داده قابال تصاوا     یلحاظ نت

باات  یاز ترک یهر چناد کاه بعضا   خواهد بودب 

 کم انگ هتتند. یاا پر انگ و بعضیبت
شناسی انواع تحقیقق   روش -1-1

جاه  یقات از لحاظ نتیتحق بر اساس نتیجه:

 یکااابرد و  یا ، توساعه یادیا باه ساه ناوع بن   

استراتژی 

 تحقیق

اوش سمع 

 موای اطالعات

 نوع تحقیق

اوش تجزیه و 

 تحلیل اطالعات
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شااوند. ویژگاای کلیاادی تحقیااق  یماام یتقتاا

بنیادی این است که هدف از انجاام من خلاق   

است. تحقیقات تیلوا، محالعات هاروان   نظریه

 معروف و  های  نمونه فایول،های  و پژوهش

ای از تحقیقاات بنیااادی   شاناخته شااده  

ای،   تحقیاااق توساااعه  هااادف ازهتاااتند. 

سازی و میشص کردن نحوه ااتباط بین  مدل

هاای   ناماه  عوامل ماؤرر اسات. معماوپا پایاان    

دانیجویی دا مقحع دکتاری، باا ایان هادف     

هادف از تحقیاق   شاوند.   مای  و اسارا  طراحی

حل بارای میاکالتی    کاابردی، پیدا کردن ااه

خااات اساات، و معمااوپا متااتلزم همکاااای  

تنگاتنااگ میااان پژوهیااگر و کاافرماساات.   

معرفی یک سیتتم مدیریت دانش برای یاک  

از تحقیقات کاابردی ای  سازمان خات، نمونه

، اناااواع و (1  شااامااه اسااات. دا سااادول 

یق  بر اسا  نتیجه خالصه شناسی تحق اوش

 گردیده است.

انواع تحقیق بر اساس  ( ق1شماره ) جدول

 نتیجه

 (20ت ، 1382، اعرابی منبع  
شناسی انواع تحقیقق   روش -1-2

از لحااظ هادف    از لحاظ هدف تحقیقق: 

نااوع  سااهقااات اا بااه یتحق ،قیااانجااام تحق

کنناد   یم میتقت یفیتوص و ینییتب ،یاکتیاف

 ،پرسااش ،اظ هاادفکااه تفاااوت منهااا از لحاا 

هاااا دا  داده یو اوش سماااع موا یاساااتراتژ

 .نیان داده شده است (2شمااه   سدول
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 گرایی ضد اربات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گرایی اربات

 عالم او  قلب ادااکات قلبی یفلتف یادیبن

(، بر موضوعن عوامل مورر یی تع یساز یتئوا

ن یهدفداا ب یا و حد  اابحه بندی طبقه 

 ها( دهیپد

 تحقیقات تیلوا

 محالعات هاروان

 های فایول پژوهش

 عقل ینظر یمنحق توسعه ای

 

 عالم معقول

 

رر، ؤن عوامل می،  نحوه ااتباط بیساز مدل

ت و ظهوا و ینیدا ع یان تئوایل سری تته

 من( یتجل

 

های  نامه پایان

 دکتری

  افتاا( یحت یتجرب کاابردی
 حوا 

 پنجگانه
 تینیعالم ع

 یمدل برا یریاگمزمون و کاابرد مدل،  به کا

 (یتیدن به من  نتشه نویت بشیینیع

محالعات و 

تحقیقات 

 ای میاواه
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ق از لحاظ ی( انواع تحق2شماره ) جدول

 )هدف(

 (1377 ،مااشال و اا  من منبع  

شناسی انواع تحقیق  روش -1-3

 تحقیقاات اا   هقا:  بر مبنقای نقوع داده  

د. م نمویتقت یو کم یفیتوان به دو نوع ک می

و  یکم ا  یهاا  غالبااا از داده  یکم ا  یها قیتحق

 یفا یک یهاا  غالبااا از داده  یفا یک یها قیتحق

اتکااای  یمنظااوا از کم اا .کننااد یاسااتفاده ماا

چاارا کااه  ،تااتیاعااداد و اقاام نتحقیااق بااه 

تبدیل به کم ی توان  یاا هم م یفیک یها داده

 کرد.

ژه دا یاااقاااات، باااه ویاز تحق یاایبتااا

، ی، ماردم شناسا  ی، سامعه شناسا یاوانیناس

 هاای  اوشاقتصاد به  و تیری، مدیاسیعلوم س

قااات ین تحقیااااز داانااد. یاان یفاایق کیااتحق

 یهاا  کوشند تا با شناخت باواها و نگارش  یم

و  ی، سان ی، زباان یقاوم هاای   موسود دا گروه

 ,Horck) ناد کن، افتااا منهاا اا داک   یسنت

2007, p.2) .توسه ، یفیک یها استفاده از داده

، یو فرهنگا  یاستمااع  یهاا  دهیا عمده باه پد 

کاه   ید بر وسود انتان و معناا و مفهاوم  یکأت

د بر اابحاه متقابال   یکأتو  انتان دا نظر دااد

از سملااه  قیااان محقااق و مااواد تحق یاام

از نظر  است. یفیق کیتحق یاساسهای  یژگیو

اوانیناساان، مفهاوم    یشناسان و بعض سامعه

کرد است که یاو یشامل تعداد یفیق کیتحق

ن یدهد.  ا یقراا م یمفهوم عمل اا مواد براس

، یانتااان یکردهااا شااامل افتاااا شناساا  یاو

گارا،   کال  ینگااا  ، قومیشناخت بوم یاوانیناس

و  یااتباااط ینگاااا ، مااردم  یشناساا انتااان

که تمام منها دا  شوند ین مینماد ییگرا تعامل

بافاات سااازمان و حااوزه موضااوعات ماادیریت 

 قیتحق یاستراتژ قیپرسش تحق قیهدف تحق

   یاکتشاف

 کی  -

 

 دا حال اخ دادن است؟ ین برنامه استماعیز دا ایچه چ -

 -و  وساود دااد؟  یریچیمگ بندی طبقهها الگوها و  چه حالت -

 . ندااتباطدا ن الگوها با هم یچگونه ا

  یق موادیتحق -

 یدانیق میتحق -

   ینییتب

   علیت -

ده ماواد نظار شاکل    یبه پدهایی  استیدادها، باواها و سیچه او -

  خواهند داد؟

 گذااد؟  یر میده مواد نظر تاریج پدین عوامل دا نتایچگونه ا -

  یق چند موادیتحق -

  یشیتاا -

  یدانیق میتحق -

  یمردم نگاا -

  یفیتوص

  شر  حال -

 یهااا یهااا و ساااختاا دادها، باواهااا، نگاارشیااچااه افتااها،او -

 کنند؟  یده مواد نظر پردازش می، اخدادها اا دا پدیریچیمگ

  یدانیمق یتحق -

  یق موادیتحق -

 یمردم نگاا -
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، 1381کاااابرد داانااد  مااشااال و اا  ماان، 

 (.23-26صص 
 

انواع تحقیق براسا  نتیجه، هدف و نوع 

توان دا الگوی سه شاخگی انواع  می ها اا داده

دا کناااا هاام نیااان داد  نمااوداا    ،تحقیااق

شاود،   مای  همان گونه که مالحظاه (. 2شمااه

 یها رهیبه سمت دا یداخل یها رهیهر چه از دا

م، از عینیاات بااه یکناا ماای حرکاات یخااااس

 م.یشو یتر م کیت نزدیذهن

انواع  یمدل سه شاخگ( ق 2شماره ) نمودار

 قیتحق

 

 استراتژی تحقیق -2
 جایگاه فلسفیتعریف به  -2-1

همااان طااوا کااه گفتااه شااد، ماادیریت  

ی، اساارا و ایااز برناماه تحقیاق شااامل فراینااد  

ازیااابی تحقیااق اساات کااه دا دو سااح      ا

استراتژیک و عملیاتی قابال انجاام اسات. دا    

ی اساتراتژیک  ایاز  برناماه سح  اساتراتژیک،  

های تحقیق  تحقیق، منجر به تدوین استراتژی

شود که باید بر مبنای یک معیاا صاحی ،   می

شناساای گردنااد. یااک   بناادی و گونااه دسااته

دهد کاه   می بندی خوب به محقق اسازه دسته

ساامع و حتای قحعای    هاای   از گونهای  دسته

ااائااه دهااد. کاااهش پی یاادگی، شناسااایی   

و تفاوت ها، ااائه لیتاتی کامال از   ها  شباهت

از هااا  ابعااد، فهرساات بناادی و مقایتاه گونااه  

سمله مزایای دساته بنادی و گوناه شناسای     

تواناد تاک    می بندی طبقهبندی و  است. دسته

دسته  بعدی  تنها از یک بعد یا میشصه برای

بندی استفاده کرد( یا چند بعدی باشد. اایاج  

ترین نوع دسته بندی، دسته بندی دو بعادی  

است که از دو میشصه مرتبن باا هام بارای    

 ,Bailey, 1994)کند  دسته بندی استفاده می

pp.11-14)هااای  . باار ایاان اسااا ، اسااتراتژی

تحقیق کیفی اا باید بر مبنای دو بعد تعریا   

تاوان   مای  دن این ابعاد،کرد. برای میشص کر

شناساای اسااتفاده کاارد. دا    از تعریاا  اوش

شناسی تحقیق، اابحه بین علام و عاالم    اوش

گیرد. باه عبااات دیگار،     مواد براسی قراا می

توان فلتفه علام   شناسی تحقیق، می دا اوش

 معرفاااات شناساااای( و فلتاااافه عااااالم   

( اا محوا قراا داده و بر اساا   شناسی انتان 

هاای   ت مشتلا  و اساتراتژی  این دو، ترکیباا 

 گوناگون اا دسته بندی کرد. 
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دا فلتااافه علااام  معرفااات شناسااای(، 

چیتااتی  ماهیاات( علاام مااواد توسااه قااراا  

یفاای از گیاارد. از ایاان حیاا ، علاام ط   ماای

گرایای   گرایی  پوزیتیویتم( تا ضد اربات اربات

ن یااباار ا، تاامیویتیپوز ساااختااگرایی( دااد. 

ات اساااتواا اسااات کاااه از نظااار    یرضاااف

 یناایو ع یروناایت اا بیااواقع یشناساا یهتاات

داناد   یمعتبر ما  یداند و دانش اا تنها زمان یم

 ت اساتواا باشاد.  یا ه میااهدات واقع یکه بر پا

 یدیااسد میپااااادا، یاستماااعگرایاای  ساااختاا

است که دا پاساخ و واکانش باه اساتفاده از     

شکل  یدا علوم استماع یتتیویتیدگاه پوزید

ه اساات کااه ین فرضاایااباار ا یو مبتناا گرفتااه

اسات کاه    یتیبلکه ماه، تتین ینیت عیواقع

شاود و   یتوسن سامعه و استمااع سااخته ما   

 دا سادول  ابد.ی یتوسن مردم معنا و مفهوم م

تااام و سااااختااگرایی یپوزیتیو، (3شااامااه  

نمونااه  انااد. استماااعی بااا هاام مقایتااه شااده

تاااوان دا  یتااامی اا مااایپوزیتیوتحقیقااات  

نمونااه محالعااات هافتااتد دابااااه فرهنااگ و 

تاااوان دا  تحقیقاااات سااااختااگرایی اا مااای

 میاهده کرد. تحقیقات پدیدااشناسی

دا فلتااافه عاااالم  انتاااان(، ماهیااات  

ن پژوهیگر مواد توسه قراا دااد. برخی انتاا 

 گارا  اا سبرگرا و برخای دیگار انتاان اا اااده   

دانند. انتان سبرگرا، تاابع شاراین حااکم     می

بااوده و اختیاااا و مزادی عماال خااود اا دا    

داناد.   واکنش نتبت به یک پدیده دخیل نمی

گرا، از اختیااا، مزادی و   دا مقابل، انتان اااده

قدات خاود دا تفتایر و تغییار یاک پدیاده      

سهاان  های  تبت به پدیدهکند و ن استفاده می

 دهد.   خااج واکنش ااادی نیان می
 

 یها سه نشانهیمقا( ق 3شماره ) جدول
 یاجتماع ییسم و ساختارگرایویتیپوز

 (1384منبع   اسمیت و همکااان، 

 

از ترکیااب ایاان ابعاااد، چهاااا اسااتراتژی 

اصلی تحقیاق  از سملاه تحقیاق کیفای( باه      

ی اناد از  اساتراتژ   میاد کاه عبااات    مای  دست

تحقیق پیماییی، استراتژی تحقیاق ماوادی،   

 یاجتماعگرایی  ساختار سمیویتیپوز یژگیو

 و میاهده است یاز سوژه مواد براس یبشی د متتقل باشدیبا گر  فرد میاهده

 علم و دانش هتتند یاصل یها زهیانگ نداشته باشد ید نقییبا یعالئق انتان

 ش بدهندیت اا افزایاز موفق ید داک کلیبا دد علل اا میشص سازنیبا حاتیتوض

  یاطالعات غن یسمع موا ها و استتاسات هیفرض قیق از طریتحق

 ز توسه کردینفع ن یدگاه افرا ذید به دیبا شوند که بیود منها اا اندازه گرفت یاتیعمل یا د به گونهیبا  میمفاه

 کل باشند یها تیموقع یدگی یتوانند شامل پ یم .ندیتر دام ساده ییها د به شکل وازهیبا لیتحل یواحدها

 یانتزاع نظر یاحتمال مماا قیم از طریتعم

 ل خات استیده به دپیموااد برگز یتعداد کم  یتصادف یها نمونه یادیتعداد ز  یرینمونه گ
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استراتژی تحقیق عملی و اساتراتژی تحقیاق   

 (.3 نموداا شمااه  وا پایه

های  استراتژیماتریس ( ق 3شماره ) نمودار

 تحقیق
 

 
شناسای تحقیاق اا    مبانی فلتافی اوش 

توان با مبانی و الگوهای مدیریت هماهنگ  می

بااا   ااااد ا . هااالیاکاارد. بااه عنااوان م ااال، 

 یالگاو "باا عناوان    ییک مدل اقتضای یمعرف

د کرد کاه  ین نکته تأکی، بر ا"یسامع ارربشی

تااوان دا  یاا ماا یتیریموضااوعات مااد  یتمااام

، ین مدل دوبعدیکرد. ا  ین مدل تعریقالب ا

ا شدت کنترل دا داون یک سو بر تمرکز یاز 

زان توساه و  یا گار بار م  ید یسازمان و از ساو 

 یج از سازمان، مبتنا ا خاایل به داخل و یتما

(، 4دا نماوداا شامااه     .(1384 هاال،   است

ترکیب ابعاد اوش شناسای تحقیاق و الگاوی    

 سامع ارربشیی هال ااائه شده است. 

 
 

های  استراتژیماتریس  ( ق 4شماره ) نمودار

 با توجه به الگوی هال تحقیق

 

 تعریف به اجزا -2-2

توان از لحاظ نوع  میاستراتژی تحقیق اا 

سش تحقیق، قابلیت کنترل افتااا و زماان   پر

براساای اویااداد مااواد توسااه قااراا داد  یاان، 

، (4شااااامااه   (. دا سااااادول7 ت ،1381

براساا  اسازا     تحقیق،اصلی های  استراتژی

 اند.   تعری  شده

( ق تعریف به اجزاء 4شماره ) جدول

 استراتژی تحقیق 

 (1381منبع   ین، 
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 تحقیق پیمایشی -2-2-1

سات موادن  ده با  یبارا  یش اوشا یمایپ

 ،نظارات  ،باواهاا  ،هاا  دگاهیا دابااه د یاطالعات

ک یا  یاز اعضاا  یا میشصات گروها یافتااها 

ق اسات. باه   یا از ااه انجاام تحق  یسامعه مماا

از  یا ش مجموعاااهیماااایپ ،گاااریعبااااات د

 یمنظم و استاندااد اسات کاه بارا    یها اوش

هاا و   خانواده ،افراد هاطالعات داباا یموا سمع

ماواد اساتفاده قاراا    تر  بزاگ یها عها مجموی

ش هاام اباازاا  یمااایدا واقااع پرد. یااگ یماا

ها و هم باه   داده یموا سمع یشده برا استفاده

کااگرفتاااه شاااده هنگاااام ه بااا ینااادهایفرم

 ادواادز  شاود  یاز من ابزاا اطالق م یریگ بهره

هااااادف از . (19، ت 1384و همکاااااااان، 

، نظرسانجی  سماع موای اطالعاات   پیمایش، 

ب و یابی مراا تغییرات( ااتباطات و عااضهبهبود 

مراحل من شامل انتشاب تئوای، اسرای مدل 

اساات.  براساای مراااا اساارا دا افکاااا مااردم و

بر اسا  نحوه میاااکت دا   یییمایق پیتحق

م یر قابال تقتا  یا توسعه علم به ساه دساته ز  

  دا طاول  یاکتیاف یییمایق پیتحق. 1 است 

ده اتفاق یک پدیق دا مواد یه تحقیمراحل اول

 ییا یمایق پیتحق ،ییافتد. دا مراحل ابتدا یم

مفااهیم  تواناد کماک کناد تاا      یما  یاکتیاف

، نیاایده مااواد نظاار اا تع یاابااا پد ماارتبن

ق یااتحق. 2 م.یکیاا  کناا و  یریااگ اناادازه

ده یا ک پدیکه دانش  ی  زمانینییتب یییمایپ

  یا م تعریبا استفاده از مفااه  به شکل نظری

شده  یشکل بندها  فرض شیها و پ مدل ،شده

 ییا یمایق پیا تحق. 3 افتاد.  یاتفااق ما   ،است

ده یا ک پدیا   به منظوا داک سوانب یفیتوص

ک یا ده دا یا ع پدیا   نحوه توزیخات و توص

بلکاه   ،تتین یجاد تئوایت. هدف من ایسمع

تواناد   ی  شده و ما یق توصیق من حقایاز طر

جااد و اصاال    یا یبارا  یدیا مفهای  ییااهنما

-Forza,2002,pp.155) ااائااه دهااد  یتئااوا

تارین   . تحقیق پیماییی یکی از متاداول (157

های تحقیاق دا مادیریت اسات کاه باا       طر 

استفاده از پرسینامه باز و مصاحبه، اطالعات 

هااای گوناااگون ماادیریتی  بتاایاای دا حااوزه

(، 5کناد. دا نماوداا شامااه      مای  موای سمع

اوش پیماییی به صوات خالصه ااائاه شاده   

 است. 
 

ق یتحق یمتدولوژ( ق 5) شماره نمودار

 یپیمایش

 
 

 (1384، ادواادز و همکااانمنبع   
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 تحقیق موردی -2-2-2

هااا و  محالعااه ویژگاای ،ق مااوادییااتحق

های یاک ماواد اسات و هادف من      پی یدگی

های من پدیده دا شراین و  داک بهتر فعالیت

باشد. پاژوهش ماوادی    های مهم می موقعیت

 ،نگراناه  قاوم  ،نگار  کال  ،های طبیعای  شدا او

ای اییااه دااد.  پدیدااشااناختی و زندگینامااه

و دااای  ،پی یده ، مواد چیزی است که خات

د بار  یا با تأک ،یق موادیکااکرد باشد. دا تحق

ن ییاوش اسرا از باپ به پاا  ،یتتگیشا یتئوا

 کاه دا اأ    خبرگاان ن معنا که یاستب به ا

تحقیاق   ییائل اسراهرم قراا دااند( دابااه مت

عماوم  رند و ساسس باه   یگ یم میکرده و تصم

، اوش سه وهین شیا یکنند. متدولوژ یابالغ م

باار هاام زدن تعااادل ن  یکاارت لااو یا مرحلااه

ر ی( و متا ایجاد تعاادل سدیاد   ،اقدام موسود،

 له است  نماوداا ئا متیحل میکل  ریمت ،من

 یاز دو اساتراتژ  یق موادی(. دا تحق6 شمااه

 شود  می هاستفاد یکل

ا یااهااای نظااری  تکیااه باار موضااوع .1

ک یااان حالااات یاااتئوایاااک  دا ا

وساود دااد کاه دا    یچااچوب نظر

بااه من اسااتناد   یپااژوهش مااواد 

 شود.   یم

 یااائه یک قضیه توصایفی  هنگاام   .2

ک یا تئوای یرظه نیگونه پا چیکه ه

وساود   یموضوع تحت براسا  هداباا

شود.  ین اوش استفاده میاز ا ،ندااد

 یبارا  یفیوب توصک چااچی یعنی

ق یاام تحقیا تنظاایاا یسااازمانده

، 1381 یان،   گردد یااائه م یمواد

   (.35-36صص 
 

 

تحقیق موادی متتلزم براسای مفصال   

دا یک موقعیات و ماواد خاات و یاا تعاداد      

کمی از موااد مرتبن است. این شیوه، امکاان  

محالعه عمیق یک متئله یا موضاوع اا داون  

 سازد.   می زمینه و شراین مواد خات فراهم

ق یتحق یمتدولوژ ( ق6شماره ) نمودار

 یمورد

 (1381منبع   ین، 
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 تحقیق عملی -2-2-3

  و یا دا تعر  یعلم یاوش یق عملیتحق

 یواقعا  یایک میکالت دنیتتماتی  سیتوص

 یهاا  حال  ااه یدا طراح یانیبوده و کمک شا

بااه  ین اسااتراتژیاانااد. دا اک یمناسااب ماا 

 یتیموقع یها یژگیوو  یو اداا یفن یها اوش

ااائااه  ییهااا شااود و اوش یتوسااه ماا یانتااان

مؤرر و   ،ک حس هماهنگیجاد ید که اشو یم

ر یاا امکااان پااذ یات استماااعیاار از حیدلسااذ

من حرکاات از  ییسااازد. محصااول نهااا  یماا

و  یلااایتحم  ،اناااهیسو اقابااات ینااادهایفرم

هااای  اوش یبااه سااو یز سااازمانیاامم تعااااض

یاتر  یو اتفااق نظار ب   یم با همکااأتو یزندگ

ق یاادا تحق .(18، ت 1378 وایاات،  اساات 

اوش  ،یتوانمندساز ید بر تئوایبا تأک ،یعمل

ب به (7 نموداا شمااه  ن به باپستییاسرا از پا

گران اا ید ،تتگان و خبرگانین معنا که شایا

ر ییا تغ یوانمند دا اسارا ن افراد تیتوانمند و ا

، وهین شا یا ا یناد. متادولوژ  کن یمیااکت ما 

/ دیاانگر  نگاااه کنیاسااتر یا اوش سااه حلقااه

 / گزااش تفتیری،دیفکر کن گزااش توصیفی،

 ،ر منی( و متا / گازااش مادیریتی  دیعمل کن

، ساه  رین متا یاست. دا ا یتوانمندساز ریمت

،  میاااکت تماام افاراد(    ییگرا اصل میااکت

تمام متاائل افاراد    ی کاابرد برا ییگرا سامعه

باه  سیتاتمی   توساه   یای گرا سامعه( و سامع

 متااائل( دا تمااام مراحاال کاااابرد داادتماام  

 (.31، ت 1381 ،نگریاستر 
 

 یق عملیتحق یمتدولوژ( ق 7شماره ) نمودار

 
 (1381، نگریاستر منبع  

تحقیق عملی، عمدتاا برای حال متاائل   

اود. هدف از تحقیق، فهم  می مدیریتی به کاا

و ترویج تغییر است. بنابراین، همان طاوا کاه   

 تحقیاق دا من انجاام  محقق با ماوقعیتی کاه   

شود، مرتبن و داگیر شاده، باه بشیای از     می

تواناد تاا بیکاران اداماه      مای  چرخه بهبود که

شود. تحقیقات توسعه  می داشته باشد، تبدیل

سااازمانی و توسااعه منااابع انتااانی و امکااان  

های مموزشی دا قالاب   سنجی و اسرای برنامه

طر  تحقیق عملی، باه نتاایج بتایاا خاوبی     

 ند شد.منجر خواه
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 ور پایهتحقیق  -2-2-4

اوشای نتابتاا سدیاد دا     ،وا پایهتحقیق 

اوش تحقیق اسات کاه باه خلاق تئاوای از      

شود. تأکید اساسای تحقیاق    ها اطالق می داده

، بر استفاده از استقرا و خلق تئاوای از  وا پایه

طریق اوش تحبیقی است و به اعتقاد گالزا و 

(، دا ایاان اوش، چااااچوب 1967اشااتراو   

نظری از پیش تعیین شده و مفروضی وساود  

نگر  ، اوشی استقرایی، کلوا پایهندااد. تحقیق 

. کاه  (Egan, 2002, p.278)گراسات   و ذهنای 

های ساامع تئوایاک دا    هدف من، ااائه تبیین

مواد یک پدیده خات است. دا واقاع، هادف   

 ب اوش من ازنظریاه ساازی  ، وا پایاه از تحقیق 

و مراحاال من بااه  پااائین بااه باااپ  اسااتقرایی(

هاا و تفتایر    ، ربات اندییاه  کدگذاایصوات 

است  نموداا  نگااش و تدوین تئوایو  ها داده

(. انعحاف پاذیری، نقحاه قاوت ایان     8شمااه 

تااوان از من باارای ااائااه    ماای اوش اساات و

سدید اساتفاده کارد. باه عبااات     های  دیدگاه

، ااتبااط باین تئاوای و    وا پایاه دیگر، تحقیق 

 ,Charmaz)عتقااد چااامز   عمال اسات. باه ا   

2000, pp.32-35)   مزایااای ایاان اسااتراتژی

 اند از  تحقیق عباات

. هدایت مرحله باه مرحلاه محقاق دا    1

 هاب طی فرایند تحلیل داده

. ماهیاااات خوداصااااالحی فراینااااد  2

 موای دادهاب و سمع

ای و  هااای مقایتااه  . تأکیااد باار اوش 3

کناد تاا    تحبیقی. این اوش به افراد کمک می

عیتی که از طریق افتاا و تعامال خاود   دا واق

دهند، تردید و خدشه کرده و شایوه   شکل می

 نوین تفکر و افتاا اا بیایند.  

مدیریت، استفاده از تحقیق دا تحقیقات 

سدیاد،  های  برای ایجاد و توسعه نظریه وا پایه

دا  وا پایااهحااائز اهمیاات اساات. از تحقیااق  

تحقیقات مربوط به تغییار ساازمانی، توساعه    

نااابع انتااانی، ممااوزش، تعااااض و اهبااری  م

اسااتفاده شااده اساات. سوهانتاان از تحقیااق  

برای براسی پاسخ افاراد باه تغییارات     وا پایه

 ,Johansen, 2001)ساازمانی اساتفاده کارد    

p.54)  شااافر و هاایلمن، بااا اسااتفاده از ایاان .

اوش، موضااوع تعااضااات داون سااازمانی دا  

 هاای کتاب و کااا اا ماواد     تدوین استراتژی

 ,Shaffer and Hillman)براسی قاراا دادناد   

2002, pp.175-190)  و کاااانز، باااات و باایچ

(Cairns, et al, 2001, pp.23-35)  از ایاان

اوش برای براسی تأریر تعااض و انتاجام بار   

یادگیری سازمانی و عملکرد اساتفاده کردناد.   

 ,Harcher and Hyle, 1996)هااچاا و هایل 

pp.15-29)  و پاااای(Parry, 1998, pp.83-
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، از این اوش دا تحقیقات اهباری بهاره   (95

 گرفتند.    

 قیتحق یمتدولوژ ( ق 8شماره ) نمودار
 ور پایه

 
 

 
هاای   توان اساتراتژی  دا حالت کلی می

تحقیق کیفی اا به صوات زیر خالصاه  

 کرد  

 
 

 فرجام
 یشااامل ستااتجو ماادیریتق دا یااتحق

سااازمانی و دا مااواد موضااوعات منااد  نظااام

ش داناش و  یهادف افازا  باا  بوده که  دیریتیم

پااس از . شااود انجااام ماای انجااام اقاادام مااورر

پژوهیاگر   ،تیرینه مدیانتشاب موضوع دا زم

 یکیها  توسه به موضوع پژوهش و نوع داده با

اا  یییتم و سااختااگرا پوزیتیو یکردهایاز او

کاارد یپااس از انتشاااب او. کنااد یانتشاااب ماا

راحل انجام ر میسا ،پژوهیگر یمناسب از سو

هاا   داده یموا سماع هاای   وهیش یعنیوهش پژ

، ل منهاا یه و تحلینحوه تجز ،(یفیک یها  داده

ن یا ر ایأرهاا تحات تا    افتهیج و یوه ااائه نتایش

 یقاات یتحق ینادها یفرارند. یگ یانتشاب قراا م

ک موضااوع یاان یارااربشش متااتلزم تاادو  

من ه که دا حاال حاضار    یابیاازش ،یپژوهی

ت یاافیطالعااات بااا ککتااب ا ،شااناخته شااده

ن نتاائج اسات.   یر اطالعات و تدویتفت ،خوب

 هاا و  مادل  ،ها یکاا گرفتن تئواه استفاده و ب

ن موضاوع پاژوهش کماک    یم باه تادو  یهمفا

ر یه واساحه تفتا  ک چاااچوب با  یا کند و  یم

 کند.   یجاد میاطالعات ا

 ماادیریت،دا کیفاای اسااتراتژی تحقیااق 

هاای   و حاوزه هاا   وتی باا ساایر اشاته   هیچ تفا

قیقااای نااادااد. بااار اساااا  دو بعاااد     تح

ویتام و سااختااگرایی   تیی پوز شناسی معرفت
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شناسااای  سبرگااارا و  انتااااناستمااااعی( و 

تحقیااق گاارا(، چهاااا اسااتراتژی اصاالی   اااده

تحقیااق تحقیااق پیماییاای،  نااد از  ا عباااات

دا  .وا پایاه تحقیاق  و تحقیق عملای   ،موادی

این مقاله این چهاا استراتژی به تفصیل مواد 

قراا گرفات. دا پیوسات ااائاه شاده،     براسی 

هااایی از تحقیقااات ماادیریتی کااه بااا   نمونااه

اند، ذکر  ها انجام شده استفاده از این استراتژی

شااده اساات. بااار ایاان اسااا ، مااااتریس     

تحقیاق کیفای دا مادیریت اا    های  استراتژی

های ااائاه شاده باه     توان با توسه به نمونه می

 ( نیان داد 9صوات نموداا شمااه  

های  استراتژیماتریس  ( ق 9شماره ) دارنمو

 با ذکر نمونه تحقیق
 

 

 چند نمونه:

 تحقیق پیمایشیالف( 

 ین اسققتراتژیدر تققدو یعوامققض ضققرور

 ران  یا ین سازیپاداش شرکت تورب

بر اساا   (، 1384 باستان، ن پژوهش یا

باار نقاااط مرسااع   یمبتنااکسااچااه یماادل 

بعد محار   . چهاا انجام شده استک یژ استرات

دا  ین عوامل ضرواییسهت تع ،ه دا مدلشد

   ر استیپاداش به شر  ز ین استراتژیتدو

هاای   انتشااب  (2 ،یاصال های  انتشاب (1

 یخااس یبرابرهای  انتشاب (3 ،یداخل یبرابر

 . کااکنان یبرابرهای  انتشاب (4و 

 یکا یر خود اا دا یک تأرین عوامل هریا

 کیا نقاااط مرسااع اسااتراتژ  یااهااا  SRPاز 

ن یا گاه هرکادام از ا یافتن سای یند براگذاا می

عوامل به خبرگاان مراسعاه شاد کاه پاس از      

 ،باه عمال مماده    یو دقات نظرهاا  هاا   یبراس

 توسه به بازده( و  SRP1 یرهایک از متغیهر

SRP2 .توسه به بازاا( به دست ممد  

ق دا قالاب  یا هااگاناه مادل تحق  چابعاد 

 یاز سو یابیمواد ااز یسؤال 10ای  پرسینامه

قراا گرفت. از ساؤال شاوندگان    یه ممااسامع

خاود اا دا ماواد    یابیا خواسته شده باود ااز 

رهااا دا پاااداش یک از متغیاار هریزان تااأریاام

ت یت موساود و وضاع  یخود دا وضع یافتیدا

ک تااا صااد یاااز  یمحلااوب بااه صااوات عاادد
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ت موساود  یوضاع  یند. دا براسا یمیشص نما

تمرکاز دا  »ن متعلق به عامل یانگین میباپتر

دا شارکت مزباوا    یعنا ی ،باشد یم« تپرداخ

باه شادت متمرکاز باوده و عامال      ها  پرداخت

ن یکمتار  ،«بار ساابقه کااا    یپرداخت مبتن»

ن معنا که سابقه کااا  یبد بن اا داااستیانگیم

صااوات هااای  ر اا دا پرداخااتین تااأریکمتاار

ن شارکت داشاته اسات.    یا ران ایگرفته به مد

ن اخااتالف نظاار دا مااواد ییااترین بیهم ناا

باا  « زان محرماناه باودن پرداخات   یا م»عامل 

ن ی% و کمتاار15زان  یاااا بااه میااانحااراف مع

 یپرداخت مبتن»اختالف نظر مربوط به عامل 

%  8/6اا یا باا انحاراف مع  « یبر عملکرد گروها 

 است.

ن یز  باپتریت محلوب نیوضع یدا براس

 «تمرکز دا پرداخت»ن متعلق به عامل یانگیم

لند یت ماران شرکین معنا که مدیبد بباشد می

رد و یا صوات متمرکز صاوات گ  هبها  پرداخت

 ،«یبر کااا گروها   یپرداخت مبتن»ز عامل ین

ن اا باه خاود اختصاات داده    یانگین میکمتر

ن اخاتالف نظاار دا  ییاتر ین بیاسات. هم نا  

باا  « پرداخات  یهاا  تعاداد گاروه  »مواد عامل 

ن ی% و کمتاار7/14زانیاااا بااه میااانحااراف مع

 یداخت مبتنپر»اختالف نظر مربوط به عامل 

 باشد. ی% م3/8 اایبا انحراف مع« بر سابقه کاا

ن یا پااداش ا  یاساتراتژ  ،کسااچاه یطبق مدل 

متعهداناه واقاع    یه اساتراتژ یا شرکت دا ناح

  .است

 تحقیق موردیب( 

ن یکپارچققه تققدویک مققدل یققتوسققعه 

)مطالعه مقوردی   یمنابع انسان یاستراتژ

 شرکت مپنا(:

دا  برای تدوین استراتژی مناابع انتاانی  

این شارکت، ابتادا میااغل باه صاوات زیار       

 ( 1382گردید  مواعی،  بندی طبقه

طاوا   همیاغل اصلی  میااغلی کاه با    -1

 شوند. می متتقیم به مأموایت سازمان مرتبن

میاغل تشصصی  این میاغل عمادتاا   -2

شامل میاغل ستادی اسات م ال واحادهای    

 ...  ی، مالی، منابع انتانی وایز برنامه

ماتی  که هماان میااغل   میاغل خد -3

 استماعی است. 

بر این اسا  باید سه دساته اساتراتژی   

منابع انتانی داشته باشیم  اساتراتژی مناابع   

انتانی برای میاغل اصالی، اساتراتژی مناابع    

انتانی برای میااغل تشصصای و  اساتراتژی    

 منابع انتانی برای میاغل خدماتی.

دا مرحلااه بعااد بایااد میااشص نمااود   

ه عواملی اسات. ایان کااا باه     تابع چ SRPکه

که میازان پی یادگی،   هایی  وسیله پرسینامه

تنوع، کنترل، انعحااف پاذیری، مزادی عمال،    

خالقیت، تعهد و وفااداای، تجرباه و مهااات،    

 تحصیالت و ...  میاغل اا ماواد مزماون قاراا   
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  یا زان نماره  ط یا دهد، صوات گرفات. م  می

ک از نقااط  یت هر یب اهمیک تا صد( و ضری

ک از یااهاار  یباارا یک فرعاایاسااتراتژ مرسااع

میاااغل از خبرگااان پرسااش شااد. پااس از   

ها و داج منها دا صفحه  ه پاسخیکل یموا سمع

اا هر ین و انحراف معیانگیتوان م یگتترده، م

پرسااش اا محاساابه کاارد. دا پایااان دو بعااد  

کنترل  محصول یاا فرایناد( و کاانون توساه     

ماواد   SRP خااج یا داخل( به عناوان ابعااد   

شناسایی قاراا گرفات. میاانگین ساه طبقاه      

اصلی میاغل شرکت بر اسا  ابعاد مااتریس  

 است   4 شمااه به صوات سدول
 

میانگین ابعاد ماتریس  - (4شماره )جدول 

 منابع انسانی شرکت مپنا
 

 خدماتی تشصصی اصلی 

 33 68 77 کنترل بازده

 61 36 32 کانون توسه

، دا شارکت مسناا  بر اسا  اعاداد فاوق،   

برای میااغل اصالی و تشصصای، اساتراتژی     

متعهدانه و برای میاغل خادماتی اساتراتژی   

 رانویه مناسب است.

 تحقیق عملیج( 

سقازمان امقور   اسقتراتژیک   یریز برنامه

 مالیاتی کشور

(، بااا 1384دا ایاان طاار  پژوهیاای    

استفاده از الگوی مدیریت استراتژیک فارد ما  

اخلای و  دیوید، به براسی و اازیاابی عوامال د  

ی اسااتراتژیک ایااز برنامااهخااااسی مااؤرر باار 

سازمان اموا مالیاتی پرداختاه شاده و بار من    

اهاداف بلناد مادت    ، ت سازمانیاسا ، ماموا

ن نقاااط قااوت و ضااع   یتاار مهاام، سااازمان

هاای   هاا و فرصات   دیا ن تهدیتار  مهم، سازمان

شناساایی و   تیموفق یاتیعوامل حو  یحیمح

ساح    یهاا  یساتراتژ سسس ا اند. تعیین شده

ای  فااهیوظ یک از واحاادهایااهر سااازمان و

 تدوین و پیینهاد شده است.

 ور پایهتحقیق د( 

هقای   اسقتراتژی  یهمقاهنگ   یبرا یمدل

سازمانی و رابطه آن بقا  ر ییموضوعات تغ

عملکرد سازمان با توجه به نقاط مرجقع  

 استراتژیک:

(، 1386دا این اساله دکتری  صاادقی،  

 ین هماهنگییبه تب وا پایهبا استفاده از اوش 

هااای  اسااتراتژیهااای  گونااهن یاسااتراتژیک باا

موضوعات تغییر سازمانی  ساختاا، تکنولوژی، 

بار اساا     فرهنگ، نیاروی انتاانی، اهاداف(   

 یها شرکتر من بر عملکرد یو تأر SRP یالگو

پرداختاه  ران یا فعاال دا ا  یخاااس  یمائیهواپ

دهااد کااه   ماای شااده اساات. نتااایج نیااان  

هااای  اسااتراتژیای هاا سااازی گونااه هماهنااگ

  ساختاا، تکنولوژی، موضوعات تغییر سازمانی

فرهنگ، نیروی انتانی، اهداف( باا توساه باه    

اد/ توسه به ینقاط مرسع استراتژیک  کنترل ز
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کنتارل   ،اد / توسه به خاااج یداخل، کنترل ز

کم/ توسه به داخل و کنتارل کام/ توساه باه     

 تواند عملکرد اا افزایش دهد. می خااج(

 

 یفارس منابع
ق یتحق ،(1384و همکاااان    یسک ئ ،ادواادز .1

ترسمه سید محمد  عمض، ی: راهنمایشیمایپ

هاای   تهران  دفتر پژوهش ،اعرابی و داود ایزدی

 چاپ دوم. ،فرهنگی

 یق عملیتحق ،(1381اانتت تای    ،استرینگر .2

ترسماه   ،ر و تحقول ییق ان تغیمجر یراهنما

ر تهاران  دفتا   ،سید محمد اعرابی و داود ایزدی

 چاپ دوم. ،فرهنگیهای  پژوهش

 ،ای اااد و لاو   ،مااک ایتتربایب رواب ،اسمیت .3

درآمدی بر تحقیق مدیریت،  ،(1384اندی  

تهران   ،ترسمه سید محمد اعرابی و داود ایزدی

 چاپ اول. ،فرهنگیهای  دفتر پژوهش

، تحقیق تطبیقی ،(1382سید محمد   ،اعرابی .4

 .وم، چاپ دفرهنگیهای  تهران  دفتر پژوهش

و نظااامی ونااد چگیناای، سااید محمااد  ،اعراباای .5

ی اسقتراتژیک  ریز برنامه(، 1386هوشانگ   

تهااران  دفتاار  سققازمان امققور مالیققاتی    

 چاپ اول. ،فرهنگیهای  پژوهش

تحقیق در مدیریت  ،(1387والری   ،انداسون .6

ترسمه ساید محماد اعرابای و    منابع انسانی، 

هااای  تهااران  دفتاار پااژوهش ،سااعیده امیاادی

 چاپ اول. ،فرهنگی

در  یعوامض ضرور ،(1384  یمصحف ،باستان .7

 یسقامانه پقاداش بقرا    ین اسقتراتژ یتدو

ناماه   انیا پا ،رانیق ا ین سقاز یشرکت تقورب 

دانیااکده  ،چاااپ نیااده  ااشااد یکااشناساا

 .ییت دانیگاه عالمه طباطبایریو مد یحتابداا

تحقیقق   ،(1385لینه   ،پل و میلوااد ،برواتون .8

رابای هاشام   ترسمه ساید محماد اع  سازمانی، 

چاپ  ،فرهنگیهای  تهران  دفتر پژوهش ،مقازاده

 اول.

 یهماهنگ  یبرا یمدل ،(1386صادقی، داود   .9

سازمانی و ر ییموضوعات تغهای  استراتژی

رابطه آن با عملکرد سازمان با توجقه بقه   

نقاط مرجقع اسقتراتژیک )مقورد مطالعقه     

خقارجی فعقال در    یمائیهواپ یها شرکت:

دانیاکده   ی چااپ نیاده،  اساله دکتر ران( یا

 .ییت دانیگاه عالمه طباطبایریو مد یحتابداا

. گااارچن ب ،مااان ن  و اا یکااااتر ،مااشاااال .10
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شقرکت   یبقرا  یمنقابع انسقان   یاستراتژ

 ،نا(پران )میا یروگاهینهای  ت پروژهیریمد

 ،ااشاد  یان نامه کااشناسیپا ،یدمحمد اعرابیس

ت دانیاگاه عالماه   یریو مد یدانیکده حتابداا

 .تهران ،ییطباطبا

پققژوهش عملققی   ،(1378ویلیااام   ،وایاات .12
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 یهاا  تهران  دفتار پاژوهش   ،ید محمد اعرابیس

 ، چاپ چهاام.یفرهنگ
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