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  چکیده

 که دهدمی پیشنهاد را محور مساله یپژوهتیروا ت،یریمد مطالعات در خصوصبه و اجتماعی علوم در پژوهش انجام يبرا حاضر، مقاله
 مفهـوم  تفکیک براي ابتدا، در. سازدیم تراثربخش يهاحلراه هیارا و لیمسا يهاپیچیدگی از يترقیعم درك به قادر را گرانپژوهش

 نمودن برآورده براي ايچهار مرحله یاست و سپس روش شده یهارا زمان، آینه و بازخورد آینه کلیت، آینه شرط سه مفاهیم، سایر از روایت
 و ايالیهسه تحلیل ها،تیحکا آوريجمع گران،کنش انتخاب و شناسایی: از اندچهار مرحله عبارت ینا. است شده پیشنهاد شرط، سه این
 ایجـاد  يبرا هاروش سایر با ترکیبی صورتبه چه و منفرد روش یک صورتبه چه توانمی را يشنهادیپ روش. محورمساله يگرتیروا

 پیکان يخودرو جایگزینی از روایت تحلیل یک ،يمورد مطالعه عنوانبه انتها، در. برد کاربه ده،یچیپ تیوضع از ترعمیق توصیف و درك
ـ  از توانیم چگونه که شود داده نشان تا است نیا بر یسع ،يمورد مطالعه نیا در. است شده هیارا خودرو، رانیا شرکت در  مسـاله  کی
 .گردد مشخص آن يایزوا تا کرد يبردارهیال ده،یچیپ
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 مقدمه -1

 تغییرات افزایش علت به سازمان مطالعات در یدگیچیپ علم به عالقه و توجه اخیر، هايسال در
 متغیرهاي بر مبتنی سنتیِ هايالگو. است بوده افزایش حال در روزافزونی طوربه محیط، در غیرمنتظره

 هايالگو. نیستند تغییراتی چنین به گوییپاسخ به قادر تعادل، هايحالت و خطی علی روابط و مستقل
 سازمان گرانپژوهش توجه ها،پویایی و بودن غیرخطی متقابل، ارتباطات قبیل از مفروضاتی با پیچیدگی،

 اقبال نیا البته،. ]4[ اندکرده جلب خود به متغیر محیط این با کردن نرم پنجه و دست براي را مدیریت و
 یکلطوربه حال، نیا با. است نبوده واژه نیا از قیدق و روشن فیتعر کی با همراه ،یدگیچیپ به یعموم

 هم و علت به هم آنها، 1برافزوده رفتار که هستند ییهاستمیس دهیچیپ يهاستمیس که گفت توانیم
یا باعثرندهیدربرگ که فیتعر کی از استنباط قابل که است 2یاسیمق چند يایپو و يساختار يالگوها جاد 
. شودیم فیتعر ناظر دگاهید از یدگیچیپ ،]9[ 3یکست دگاهید از البته. ]11[ ستین باشد، عمق کم میمفاه

) رندهیگمیتصم ای گرمشاهده( ناظر کی و ستمیس تعامل از برآمده ییاقتضا یژگیو کی ستمیس یدگیچیپ
 يهافیتوص تعداد با است متناسب ناظر، کی دگاهید از ستم،یس یدگیچیپ تر،یرسم انیب به. است

 رمشابهیغ ناظر توسط شده هیارا يهافیتوص هرچه. است آنها جادیا به قادر ناظر، که ستمیس از رمشابهیغ
 یذات صفت ستم،یس یدگیچیپ ،یکست دگاهید از ن،یبنابرا. دیآیم حساببه تر،دهیچیپ ستمیس باشند،

 ریتفس و فیتوص چگونه ستمیس که دارد یبستگ نیا به یعنی. است ناظر به وابسته بلکه ست،ین ستمیس
 داشته يترمشابه ریغ يهافیتوص تعداد هرچه( باشد دهیچیپ یکاف اندازه به ناظر زبان اگر پس. شودیم

. گرددیم ریتفس و ریتعب ده،یچیپ ستمیس کی عنوانبه و شده فیتوص تردهیچیپ موردنظر ستمیس ،)باشد
 قرار موردتوجه تاکنون که است کرده جلب ستمیس رفتار يهایژگیو يسوبه را نظرها ،یدگیچیپ علم

 مذکور يهایژگیو که ستین یمعن آن به نیا...).  و اسیمق به یوابستگ بودن، یرخطیغ مانند( اندنگرفته
. ردیپذ یم صورت آنها به یمعنابخش اکنون، هم که است یمعن نیا به بلکه اند،نبوده فیتوص قابل قبال

 سازمان مورد در او دهیعق. نمود ارائه سازمان از محور ناظر فیتعر کی که بود یکسان نیاول از ]28[ کیو
 ندیفرا کی جهینت میکن یم تجربه سازمان عنوان به که يزیچ که رساند یم درك نیا به را ما یده

. است یسازمان رفتار متناقض تیماه ک،یو تفکر از جهینت کی ن،یا بر عالوه. است یتعامل یمعنابخش
 دهید ترچیدهیپ ستمیس ،یعنی نیا و نمود، جادیا بتوان يرفتار از) رمشابهیغ( فیتوص کی از شیب یعنی
 ارائه قابل توانیم ،"چیست؟ پیچیدگی علم" که را پرسش این به محتمل پاسخ چندین از یکی .شودیم
 دیدگاه از پیچیدگی علم که صورت بدین. ]18[ دانست روایتی پژوهش هايروش و هاتئوري قیطر از

 افراد مذاکره و بازتفسیر و تفسیر هنگام در سازمان بافت بر مبتنی و شونده پدیدار گفتمان درك روایتی،
 در روایت به عمومی اقبال اخیر، دهه سه در. است زمانی/فضایی مشترك فصل یک در سازمان آن

                                                        
١ aggregate 
٢ multi-scale structural and dynamical patterns 
٣ Casti 
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 اغلب. است یافته افزایش ادبیات، و تاریخ مطالعات مانند هارشته سایر از پیروي با اجتماعی، تحقیقات

 برندمی بهره روایتی پژوهش از ايگونه به اجتماعی انگرپژوهش تمام که رسدمی نظر به چنین اوقات
]5[. 

. کنندمی بیان روایت غالب در را خود پیرامون محیط از معنابخشی افراد زیرا هستند سودمند ها،روایت
.    کنندمی منعکس را سیاسی و اجتماعی روابط از خود مختص درك خود، هايداستان گفتن طریق از افراد

 رغمعلی حال، این با. ]10[ است بوده افراد هايایده مراوده براي دیرینه و معمول روشی ها،داستان
 آن، از خارج در چه و دانشگاهی محیط در چه. دارد وجود ابهاماتی هم هنوز رویکرد، این بودن پرطرفدار

 بازگو را خود يهاتیروا که کنیم درخواست مخاطبین از باید آیا: شودمی پرسیده قبیل این از ییهاسوال
 روایت، هايداده بکنیم؟ چه آنها با کردیم، آوريجمع را هاتیروا که حال که،این ترمهم سوال و نمایند؟

 غیرمنطقی نوبت، به و شد متصور تواننمی آنها تفسیر براي پایانی: رسندمی نظر به کنندهگیج سادگی، به
 خودي به روایتی پژوهش کیفی، هايچهارچوب از بسیاري برخالف! رسندمی نظر به معنادار بسیار یا

 در که چهآن مشابه داده، تحلیل چگونگی از روشنی توضیح. دهدنمی هیارا پایانی یا و آغاز نقطه خود،
 اندکی توجه قابل هايمباحثه. شودمی یافت ندرت به خورد،می چشم به ادیبن داده نظریه مانند هاییروش

 تحلیل در که آنچه مانند آنها، میان توازن ایجاد نحوه و زمینه این در متعارض رویکردهاي مورد در
 تحقیق روش کیفی، تحقیق روش رویکردهاي سایر برخالف عالوه، به. دارد وجود بینیم،می گفتمان
 که گویدنمی ما به روش، این. دهدنمی پیشنهاد پژوهش شیوه یا و ابزار مورد در کلی قوانین هیچ روایتی،

 هايبرنامه ها،عکس ها،یادداشت ها،مصاحبه روزانه، گفتگوهاي در باشیم؟ هاروایت دنبال به باید کجا در
 بسیاري ها،دشواري این رغمعلی .]5[ افراد؟ روزانه الگودار هايفعالیت یا و هاروزنامه مقاالت تلویزیونی،

 داریم باور که دلیل این به شاید. داریم کار این توسعه و ادامه به تمایل کنیم،می کار هاروایت با که ما از
 گفتگوهاي به آنها آوردن و معنا از متناقض گاهی و مختلف هايالیه دیدن به قادر رویکرد، این با

 به قادر تنها نه روایت، بر تمرکز با. هستیم اجتماعی و فردي تغییر بیشتر درك و یکدیگر با سودمند
 که هستیم این بررسی به قادر بلکه هستیم، آنها کاربردهاي و هاتیروا ساختار گیريشکل نحوه بررسی

 نادیده چگونه گیرند،می قرار کاربرد مورد سازوکاري چه با کند،می تولید را هاتیروا چگونه و کسی چه
 ما، از بسیاري براي. دارند اثراتی چه و شوندمی پذیرش چگونه یا و گرفته قرار مجادله مورد شده، گرفته
  .]5[ میباشیم آن درك دنبال به ما که هستند انسان زندگی دربردارنده پیچیدگی، تمام با ها،روایت
 ،یپژوهتیروا معمول روش يهاو کاستن از ابهام دهیچیپ لیمسا ترعمیق درك براي ،رو شِیپ مقاله
  سایر با ترکیبیبه صورت منفرد و چه به صورت  چهآن را  توانمی که است داده پیشنهاد را یروش

 با گرپژوهش ابتدا، در ،يشنهادیپ روش در. مورد کاربرد قرار داد آنها ساختن ترغنی منظوربه هاروش
 بود، خواهد گرانکنش ارزشمند و مهم يهاتجربه يآورجمع و کشف دنبال به دارشناسانهیپد يکردیرو

 کشف مساله یاصل گرانکنش پنهان مهین و پنهان و قیعم يهاهیال ،ياهیال سه يالگو کاربرد با سپس
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 يهاگردابه و کور نقاط و ردیگیم خود به گرلیتحل يراو نقش گرپژوهش ،یینها گام در و گرددیم

نمونه، جایگزینی  عنوانبه انتها، در. کشدیم ریتصو به خالقانه و يانتقاد یدگاهید با را موردنظر تیوضع
  .ارائه شده است يخودروساز صنعت در پیکان يخودرو

  
  محور مساله یپژوهتیروا -2

 آوازه. کند مقاومت شمولجهان يهايمندقانون کشف وسوسه دربرابر بتواند که است يگرپژوهش ترکم
 مقاومت نیا که دارد تیجذاب قدرآن پاستور، و وتنین تا دسیوارشم دسیاقل از ،يااسطوره دانشمندان بلند

 اما. باشد تیریمد و سازمان مطالعات و یانسان علوم حوزه در گرپژوهش نیا اگر یحت بشکند، درهم را
. است گرانکنش شاکله کشف دنبالبه و برداشته قدم عادت نیا آمد خالف در محورمساله یپژوهتیروا

 مطالعه مورد تیوضع که هستند یتیروا حامل که یگرانکنش. گرانکنش يوجود پنهان مهین کشف یعنی
 است ممکن یحت. نباشند خودآگاه کنندیم حمل که یتیروا به خودشان که هرچند. است کرده جادیا را

 پرچم و کنند ییبدگو اند،کرده جادیا خودشان که یتیوضع یعنی موجود، تیوضع از اریبس باحرارت
  . برافرازند را آن با مخالفت

 قبل مطالعه، از هدف که چرا. کندیم یبررس آن یمکان و یزمان ،یخیتار بستر در را دهیپد ،یپژوه تیروا
 کردن بهتر يبرا یشیاند وچاره نیمع تیوضع کی فهم باشد، شمولجهان يهايقانونمند کشف آنکه از

 از و شده جادیا گرانکنش يهاتیون هااراده وتجمع مکان و زمان یدرتالق که یتیوضع. است تیوضع
 يتعهد اما. ستین شمولجهان يهايقانونمند ینف یمعن به لزوما نیا البته. است فرد به منحصر یجهات
 یتلخ تجارب لیدل به تعهد، عدم نیا به حیتصر. ندارد وجود شمولجهان يهايمندقانون کشف به هم

. است شده ثبت یرانیا يهادانشگاه خاطره در یانسان علوم حوزه در یپژوهش يهاتکلف از که است
 دار، یمعن يهاداللت از شدن یته و یپژوهش مقاالت و هارساله شدن هیما کم ها،تکلف نیا جهینت

 شده فیتعر يهاگام ياشهیکل ياجرا بر واصرار یاجتماع تیواقع يهایدگیچیپ از ییرمزگشا از یناتوان
 که مییبگو میتوانیم. است شاکله به توجه کرد،یرو نیا یژگیو نیترمهم شد گفته که همچنان .است

 ت،یروا از ما مراد نجایا در و کندیم دایپ یمعن خود هیال مضاف با ستمیس مفهوم مانند تیروا مفهوم
 يرهایمس ییشناسا يبرا تالش مساله، پنهان يهاهیال کشف يبرا تالش یعنی. است شاکله تیروا

  .یجمع کنش شده توافق و هموارشده
 تا. شودیم تیروا ،يراو لهیوس به شاکله، که چرا. شاکله از يراو تیروا البته است، شاکله تیروا ت،یروا
 و بردند گور به را خود شاکله که یگرانکنش اریبس چه. است صامت و خاموش شاکله، نباشد، يراو

  .نشد دهیشن ها آن از ییصدا
 ستیا شناسانه داریپد کردیرو خاطر به نیا م؟یکنینم اشاره شاکله خود به چرا ت؟یروا مییگویم چرا اما
 در. ابدییم دست آن از ياتجربه به که شاکله خود به نه يراو حال هر به. است يگرتیروا الزمه که
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 ،یتیروا يکردهایرو و متون غالب در دیشا. شودیم داریپد يراو يبرا شاکله، ،يگرتیروا تجربه نیا

 يشتریب تیاهم ت،یروا هیال مضاف ما، کردیرو در اما. باشد آن چون و چند و تیروا برخود یاصل دیتاک
 شاکله که خود هیال مضاف با اساسا تیروا که شودیم دیتاک لیدل نیهم به. دارد تیروا خود به نسبت
  .بزند رقم را يزیمتما یپژوهش سبک تواندیم که است نیهم و شودیم معنا است

 که یدگیچیپ از گونهآن. است مرکب يهایدگیچیپ از ییرمزگشا دنبال به محور مساله یتیروا پژوهش
 درباره میتصم و بازار يبندبخش مثل یموضوع یحت. است یذهن باشد، ینیع کهآن از شیب خاستگاهش،

 با که است ریناگز ،یتیروا گرپژوهش پس. باشد مرکب یدگیچیپ خوشدست تواندیم محصول، بیترک
 پژوهش اول گام. کند تیروا را آنان شاکله یعنی يوجود پنهان مهین گران،کنش زبان و ذهن دنیکاو
 ،یفهم درون ندیفرآ نیا در. است گرانکنش مشترك عالم دارشناسانهیپد فیتوص و یفهم درون ،یتیروا

 را جذاب يهاتیروا اما. شودیم فیتوص گران،کنش یبخشمعنا و هاتجربه و رهایتعب و اعتبارها یچگونگ
 را پرسش نیا پاسخ افت؟ی را ارزش با یتیروا جثه توانیم درکجا گر،ید انیب به کرد؟ دایپ توانیم کجا

 در که ییهاتجربه. کرد وجو جست گرانکنش مشترك يهاتجربه يارزشمند و تیاهم زانیم در دیبا
 هموار را یجمع کنش شده تیتثب يرهایمس و شودیم جادیا زمان طول در گرانکنش مشترك يهاعالم

 کی به را گرانکنش و داده اختصاص خود به را منابع از یانواع کند،یم جادیا ریمس به یوابستگ سازد،یم
  .رساندیم ینسب يداریپا تیوضع

 يراو تیروا ت،یروا و است گرانکنش شاکله کشف دنبالبه ،یپژوهتیروا شد، داده حیتوض که طورهمان
 بر ،دهیچیپ مساله کی در ریدرگ گرانکنش تجربه انیب یعنی تیروا واقع، در. است شاکله از) گرپژوهش(

  :برشمرد توانیم تیروا يبرا را یاصل یژگیو سه. يراو یفهم برون اساس
 ،]15[برخورد با مسایل بوده است  در یستمیس کردیروبراي دیدن کُل، اصل ادعاي  کوشش :تیکل نهیآ

 آن در تیوضـع  بـه  گونـاگون  يمنظرهـا  و است گرپژوهش ذهن در شده يمرزبند کلیک  کُل، نیا اما
 اگـر  که دهدیم نشان که ردیگیم قرار نفعيذ برابر در یتیکل نهیآ ،یتیروا پژوهش در است، نشده لحاظ

 بـه  را مرز چالش بتواند که دینمایکمک م يبه و و م؟ینیبیم چه میبنگر مساله به مختلف يهاتیکل در
 ،يراو کُلِ نیا. کندیم عرضه خودش تیکل در را آنها يراو که ندیبب را يکور نقاط و کرده درك یدرست

 ریبازتفس و ریتفس به که دهدیم يراو ای و گرپژوهش به يگرتیروا قدرتمختلف است و  يهاکل ندیبرآ
  .بپردازد گرانکنش ياهیپا مفروضات و ساختارها رفتارها،

 ما هايتالشاغلب  کهآن حال. هستند ما دنیاي کردن دگرگون حال در روزافزون تغییرات :بازخورد نهیآ
  هـاي واکـنش  دلیـل  بـه  مـا  هـاي سیاست یعنی. انجامدمیبه مقاومت در برابر سیاست  لیمسا حل براي
 در. خـورد می شکست یا شودمیکم رنگ  افتد،می تعویق به طبیعت، یا دیگر هايانسان نشده بینیپیش

ـ ا بـا  یخطـ  برخورد افتد،یمکه اتفاق  یبزرگ يو خطا میشویم مواجه یرخطیغ لیمسا با طیشرا نیا  نی
 کـه  اسـت  الزم مـوثر،  هـاي سیاسـت  یـافتن  و سیاسـت  برابر در مقاومت از جلوگیري براي. است لیمسا
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 هاییتصمیم وسیله به شده ایجاد بازخوردهاي مفهوم از تا دهیم گسترش را خود ذهنی هايمدل مرزهاي

 را روزافزون پیچیدگی با هايسیستم پویایی و ساختار باید دیگر عبارتبه. بیشتر آگاه شویم گیریممیکه 
 هنر مانده، پنهان گرانکنش دید از که ییبازخوردها حیتشر و افتنی .]25[ بشناسیم داریم قرار آنها در که

ـ  را آن گـر کنش که است يزیچ بازخورد واقع، در. است يراو ای و پژوهشگر  يو کـور  نقطـه  و نـد یبینم
  .گرددیم محسوب

 و مـدت  دراز ع،یوسـ  نگـر، کل یرا با نگرش ستاینگر، محدود، کوتاه مدت و ا جز دید گر،پژوهش ن،یبنابرا
 آن بـه  توجـه  بـا  را هـا استیس سپس و کرده عوض آن يامدهایپ و افتهی تیمشروع کنش مورد در ایپو

  .]25[ کندیم یطراح دوباره
     مشـخص  زمـان  طـول  در آنهاسـت  ریتفسـ  دنبـال به گرپژوهش که ییهاواکنش و هاکنش: زمان نهیآ
 کمـک  یزمـان  افق. گرفت خواهد خود به یتیوضع چه و کندیم بروز چگونه موردنظر موضوع که کنندیم
 دنبال به یزمان افق نیا در واقع در و جسته ییرها دادگرایرو مدت کوتاه دگاهید از پژوهشگر که دینمایم

ـ با یزمان افق. هستند مهم هااستیس یطراح و مساله فهم يبرا که باشد ییرهایمتغ فیتعر  انـدازه  بـه  دی
ـ پد چگونـه  مسـاله  دهد نشان تا باشد گسترده گذشته در یکاف . دهـد  حیتوضـ  را آن لیـ دال و شـده  داری

 میرمسـتق یغ و افتـاده  ریتـاخ  به آثار بتوان تا باشد داشته یگستردگ ندهیآ در یکاف اندازه به دیبا نیهمچن
 از افتـه ی تیمشـروع  کـنش  منطـق  ياقتضـا  بـه  گـران کـنش  غالب. کرد مشاهده را بالقوه يهااستیس
 نقـص  کی. کنندیم انتخاب را یکوتاه اریبس یزمان يهاافق و شده غافل خود کنش درازمدت يامدهایپ

 گریکـد ی به یمکان و یزمان نظر از معلول و علت میکنیم تصور که است نیا ما یذهن يهامدل در عمده
. دارند فاصله هم از یمکان و یزمان لحاظ از معلول و علت ،یاجتماع دهیچیپ يهاتیوضع در اما. اندکینزد

 با ییبازخوردها شامل شوندیم منجر استیس برابر در مقاومت به که ییهامیتصم ناخواسته ياثرها شتریب
ـ . دارنـد  اریبسـ  فاصله مشکل علت ای میتصم نقطه از که است مدت یطوالن يرهایتاخ  یزمـان  افـق  کی

 يالگوهـا  شـناخت  يبـرا  را مـا  ییتوانـا  کـه  دادگراسـت یرو دگاهید يبرا يانتقاد يپادزهر مدت یطوالن
 .]25[ کندیم محدود آنها آورنده وجود به يبازخورد يساختارها و يرفتار

  
  روایت -3

 گرفته نظر در معنیهم ،2داستان با نیز اغلب رود،می کاربه علوم از مختلفی هايرشته در ،1روایت يواژه
 آن کاربردهاي تمام که داد هیارا روایت از واضح و ساده تعریف تواننمی که داشت نظر در باید. است شده

 شفاهی، مطالب مانند گرفت، نظر در گونهروایت توانمی را متون از بسیاري .]22[ باشد گرفته بر در را
 کههنگامی. روایت سازماندهی نمود صورتبه توانمی نیزز مشاهده را پس ا هاينگارش.  دیداري و کتبی

                                                        
١ Narrative 
٢ Story 
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. ]6[ سازدمی آنها هايداستان را از داده ،گرپژوهش گویند،میخود را  هايداستان کنندگانمشارکت
 شده یسازمانده ،یعل یتوال و انسجام کردن ایمه منظوربه که هستند متداول يساختار يدارا ها،داستان
 تربرجسته ینقش ت،یروا ،یبرخ اعتقاد به که،یحال در. هستند انیپا و انهیم آغاز، کی يدارا نیبنابرا است،

   معنا ،یانسان تجارب آن، توسط که است یاساس شکل کی ت،یروا. دینمایم    فایا انسان یزندگ در
  .]13[ ابدییم
  
   يشنهادیپ روش یمعرف -4

 گام، به گام که دهدیم شنهادیپ يامرحله چهار یروش حاضر، پژوهش ،یپژوهتیروا لیتسه منظوربه
 اشيگرتیروا قدرت و بخشد عمق دهیچیپ تیوضع از خود درك به تا دینمایم ياری را گرپژوهش

 زبان و ذهن دنیکاو دنبالبه ،دارشناسانهیپد يدید با گرپژوهش شد، گفته قبالً کهطورهمان. گردد افزون
 و مهم يهاتجربه يآورجمع و کشف دنبال به گرپژوهش آغاز، در ،نیبنابرا بود، خواهد گرانکنش

 گام در ،)هاتیحکا يآورجمع عنوان با يشنهادیپ روش دوم مرحله در( بود خواهد گرانکنش ارزشمند
 که کندیم دایپ سوق گرید يامرحله به گرانکنش شاکله در اکتشاف ،ياهیال سه يالگو کاربرد با يبعد
 یینها گام در). يشنهادیپ روش سومِ مرحله( گرددیم کشف پنهان مهین و پنهان و قیعم يهاهیال آن در
 يهاگردابه و کور نقاط و ردیگیم خودبه گرلیتحل يراو نقش گرپژوهش) يشنهادیپ روش چهارمِ مرحله(

 دگاهید از یحرکت واقع، در. کشدیم ریتصو به خالقانه و يانتقاد یدگاهید با را موردنظر تیوضع
 در مراحل نیا. ردیپذ یم صورت گرپژوهش تیروا در يانتقاد یدگاهید به آغاز، در یدارشناسیپد

  .اندشده حیتشر کامل طور به مقاله يبعد يهاقسمت
 گران،کنش انتخاب و شناسایی کلی مرحله چهار از مقاله، این در پیشنهادي روش ،يبندجمع کی در

 نکته این به توجه  .است شده تشکیل محورمساله يگرتیروا و ايالیه سه تحلیل ها،تیحکا آوريجمع
 تحقیق انجام هنگام در اما است، شده هیارا مرحله به مرحله صورت به روش این اگرچه که است ضروري
 و شناسایی یعنی شروع، نقطه هیارا بود، خواهد برگشتی و رفت و متعدد صورتبه مراحل این از حرکت
 نقطه ارائه معنی به و بود خواهد سودمند بسیار گرپژوهش تفکر به کمک جهت در نیز گران،کنش انتخاب
  : اندشده تشریح مراحل این ادامه در. نیست مراحل بقیه از منفک و ثابت آغازین

  
   1گرانکنش انتخاب و شناسایی-4-1

. ]8[ هستند اقدام و يریگمیتصم به قادر که شودیم گفته...  و هاسازمان هاگروه افراد، به گران،کنش
 انیم خاص يوندهایپ مجموعه. شوندیم متصل گریکدی به ،یاجتماع يوندهایپ قیطر از گران،کنش

                                                        
١ Actors 
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 هستند اراده يدارا يعناصر گرانکنش واقع، در. ] 27[ شودیم خوانده 1ارتباط کی گروه، کی ياعضا
 دیجد تعادل به یفعل تعادل رییتغ مانع و تاثیرگذارند پیچیده وضعیت بر خود هايواکنش و هااقدام با که
 از يریتصو...  و هاگزارش اسناد، ها،مصاحبه مانند دسترس در متنوع منابع از يریگبهره با .شوندیم

     مانند ر،یدرگ گرانکنش نوع. گرددیم ارائه گر،یکدی با آنها ارتباطات شبکه و یاصل گرانکنش
 نیهمچن. گرددیم ییشناسا...  و نهاد مردم يهاسازمان افراد، ،یخصوص عیصنا ،یدولت يهاسازمان

 يبرگزار امکان ها،داده يآورجمع يبرا دسترس در منابع نوع داده، لیتحل و يآورجمع در یاحتمال موانع
 کی انتخاب. ردیگیم قرار توجه مورد یگروه يهابحث و گسترده يهاینظرسنج ها،مصاحبه انواع

 لیتحل صحت و یعمل يریامکانپذ انیم 2بستان بده نیاول که است ییجا گران،کنش از هیاول مجموعه
 ییشناسا در اندازه از شیب يهاتیمحدود اعمال از زیپره گران،پژوهش یعموم شنهادیپ. دهدیم رخ

. شود يریجلوگ گران،کنش از يمحدود تعداد بر زودهنگام تمرکز از قیطر نیبد تا است، بوده گرانکنش
 منظور به ادامه، در اما رسد،یم نظربه مناسب گران،کنش از هیاول بلند فهرست کی جادیا يبرا کار نیا

 تیمحدود قیطر نیا از تا میهست گرانکنش تعداد کردن محدود ازمندین ل،یتحل انجام بودن ریپذامکان
 در يشنهادیپ رهنمود ن،یبنابرا    . میینما جادیا لیتحل انجام يبرا ازیموردن منابع و زمان يبرا یمنطق

 راه که یحال در است، آنها نیترمهم یۀاول انتخاب و گرانکنش هیاول ییشناسا شمندانهیاند بیترک نجا،یا
  .]12[ بود خواهد گشوده ل،یتحل يبعد مراحل در فهرست، نیا در راتییتغ اعمال يبرا
  
  ها3تیحکا يآورجمع-4-2
 گفته قبالً کهطورهمان. شد داده حیتوض آن خصوص در قبال که یدارشناسیپد به دارد اشاره مرحله، نیا

 چیه بدون گرانکنش زبان و ذهن کاوش یعنی رد،یگیم صورت یفهم درون یدارشناسیپد گام در شد،
...  و هامصاحبه گفتگوها، در توانمی را هاحکایت .هستند تیروا خام ماده ها،حکایت. تصرف و دخل گونه
 مختلف يهاتیحکا يآورجمع دنبالبه گرپژوهش گران،کنش انتخاب و ییشناسا از پس. ]24[ یافت
 يهاداده همان که هاتیحکا يآورجمع يبرا که گفت توانیم تر،قیدق طوربه. بود خواهد گرانکنش

 از از،ین صورت در اما است، خبرگان نیهمچن و گرانکنش با باز يهامصاحبه ،یاصل روش هستند، تیروا
 سازدیم خاطرنشان. ]12[ جست بهره توانیم زین...  و هامقاله ها،گزارش اسناد، انواع مانند منابع ریسا
 شوندیم محسوب تیروا حامل که یخبرگان شوند،یم میتقس یاصل دسته دو به زین خود خبرگان نیا که
 و تیروا لیتحل در که یخبرگان دوم و شوندیم محسوب سازانیجر و رگذاریتاث گرانکنش یانیب به و
 ریسا ای و هامصاحبه مخاطب نوع اساس بر. کنندیم فایا نقش کور نقاط کشف و يگرتیروا يهانهیآ

 خاص يرفتارها گر،کنش چند ای کی تفکر نحوه مانند  يموارد خصوص در توانندیم هاتیحکا منابع،
                                                        

١ Relation 
٢ Trade-off 
٣ Anecdote 
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 با گرکنش چند ای کی یارتباط يساختارها گر،کنش چند ای کی انیم يهاتعارض گر،کنش چند ای کی
 کردیرو .باشند...  و گرکنش چند ای کی انیم قدرت ساختار گر،کنش چند انیم مشترك عیوقا گر،یکدی

 کی پژوهشگر، ،یتیروا کردیرو در. است پاسخ و پرسش بر یمبتن یسنت يهامصاحبه از فراتر یتیروا
 افتهی ساختار يهامصاحبه تمام. دهندهپاسخ تا است سراداستان کی شونده مصاحبه و است خوب شنونده

 آن، در که رندیگیم قرار یسنت پاسخ و پرسش روش  رمجموعهیز افته،ی ساختارمهین يهامصاحبه شتریب و
 کردیرو در. ]7[. ردیگیم قرار يو کنترل تحت اطالعات دیتول و دینمایم میتنظ يابرنامه ،پژوهشگر

 یسنت يهامصاحبه. است باز توسعه، و رییتغ جادیا يبرا ،يو تجربه به هبست پژوهشگر، برنامه ،یتیروا
 ایجاد .]13[ کنندیم سرکوب را يو يهاداستان شونده، مصاحبه بر ساختار لیتحم با پاسخ، و پرسش
 با ما. است صرف، پاسخ و پرسش مانند سنتی هاياقدام در اساسی تغییرات نیازمند شفاهی روایت

 بعدي، مراحل در و کنیممی بازي  روایتی هايداده ساختن در مهمی نقش ها،بردارينسخه و مصاحبه
 دادن قرار پرسش مورد و سپردن گوش با و خود حضور با ما. دهیممی قرار تحلیل مورد را هاداده همین

 تاثیرگذار کنندگانمشارکت هايداستان به دهیشکل در اساسی طوربه خاص، طرق به کنندگانمشارکت
 از انواعی...  و چاپ، ها،فیلم لنزها، به مربوط وريآفن از گیريبهره با که عکاسی مانند ]19[ بود خواهیم
  . ]19[ گذاردمی نمایش به موردنظر، موضوع خصوص در را العادهخارق مفاهیم و مناظر

 
 ياهیال سه تحلیل-4-3

 از تريدقیق توصیف ايچندالیه هايالگو. پرداخت خواهیم آنها تحلیل به هاتیحکا آوريجمع از پس
 در تیروا به دنیرس يبرا است يابزار ياهیال سه يالگو واقع، در. ]29, 23, 14[ نمایندمی ارائه مساله
  .شد داده حیتوض آنها خصوص در قبال که زمان و بازخورد ت،یکل يهایژگیو با) چهارم( يبعد مرحله

   حل راه ارائه و مساله شناسایی براي منطقی: اي الیه سه الگوي -4-3-1
 آشکار مهین هايالیه  ظاهري، آشکار يها الیه بر عالوه است انسان به مربوط که آنچه هر و انسانی وجود

 بلکه نیست، اجتماعی واقعیت تفسیر و تبیین براي یچارچوب  صرفاً اي الیه سه الگوي. دارد هم پنهان و
 و کالن نگاه کی منظر از اجتماعی میدان یک در کنشگران معنابخشی نظام ارزیابی براي است یمنطق

- یم ییهاهیال در را یاجتماع تیواقع الگو، نیا. تعاملی يگذار استیس يبرا يابزار نیهمچن و یفرابخش
 سازتیقابل يهاچرخه تداوم و جادیا به که است يستاریا موضع نیا. دارند متقابل یارتباط هم با که ندیب
 سه درك. ستین بازده زود جینتا و دستاوردها به منحصر هرگز و شدیاندیم يراهبرد منابع از مراقبت و

 و نقد با شودیم تالش دائما ستاریا نیا در. دارد یاساس تفاوت ستارهایا ریسا با ستاریا نیا در ياهیال
 افتادن و مدت کوتاه يهاتله از و شده داده سوق بلندمدت سمت به یجمع شاکله منظرها، گرید یابیارز
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 انسدادها ،يراهبرد يهامغالطه شاکله، در يکاوژرف و تامل با ستاریا نیا در. شود يریجلوگ هاگردابه در
  . ]21[ شودیم کشف ينهاد يخالءها و يساختار و یارتباط ،يفکر ،یادراک يمجار و
  ايالیه سه الگوي و 2مرکب پیچیدگی -4-3-2

-مـی  در است، جاري مناسباتمان بر که قواعدي و پنهان هايالیه فهم از ما که است وضعیتی پیچیدگی
 ايالیـه سـه  الگـوي . نـداریم  را مـان جمعی شاکله از برداريالیه و خودفهمی امکان دیگر، بیان به. مانیم

 هـم  بـا  کـه  بیندمی هاییالیه در را اجتماعی واقعیت الگو این. پیچیدگی از رمزگشایی براي است تالشی
 در موجـود  اشـکاالت . کند ینم برخورد شده رها و یخنث ت،یواقع به نسبت الگو این. دارند متقابل یارتباط

 و ایستارها و گرانکنش فکري دستگاه در دیبا اساس نیا بر. است ها انگاره و ساختارها معلول دار،یپد کی
ـ  کـوه  يباال دیبا چگونه که داد نشان خی کوه استعاره اساس بر و کرد جستجو آنان زیستارهاي  بـه  را خی

 در که کند فکر ندهیآ به تواند یم ینظام. آن يباال واسطه به را خی کوه نییپا و میبفهم آن نییپا واسطه
 نظـر  بـه  نحـل یال امر ظاهر در که را ایلیمس. بپردازد تر عمیق هاي الیه به حل راه تولید و مسأله تعریف

 ياریهوش با برعکس و کند یم باز ها آن حل يبرا را يگرید يفضا و برده تر قیعم يها هیال به رسند،  یم
 منتظـره  ریـ غ طیشرا در خاموش، و پنهان مسائل ندهد اجازه آن يانسدادها صیتشخ و شاکله به نسبت
  .3]3[ شود يراهبرد يریگ غافل سبب و کرده ظهور

                                                        
  .نقل از این منبع با کسب اجازه صورت گرفته است ١
معادل  "پیچیدگی الگوریتمیک"و  complexityمعادل فارسی کلمه  "پیچیدگی مرکب"ذکر این نکته ضروري است که  2

است و در این مقاله هر کجا در متن کلمه پیچیدگی آورده شده، منظور پیچیدگی مرکب است،  complicacyفارسی کلمه 
هاي پیچیده الگوریتمیک اگرچه از تعداد زیادي از سیستم. آورده شده است "پیچیدگی"که براي رعایت اختصار، کلمه 

هاي پیچیده اما سیستم. ها در نظر گرفتتوان آنها را به عنوان مجموع این قسمتاند، میل شدههاي پیچیده تشکیقسمت
هاي در حال تعامل هستند که رفتار کلی سیستم از طریق تعامالت این از موجودیت 2هاییمرکب، متشکل از جمعیت

یچیدگی محدود به یک زمینه واحد توسط یک اند که مطالعه پمحققان بسیاري تاکید داشته. گرددها پدیدار میموجودیت
با   (هاي پیچیده هایی مانند حاالت پویاي سیستمتئوري خاص، نیست  بلکه چهارچوبی است که دربرگیرنده حوزه

  .]17[هاي انطباقی پیچیده است ، خودسازماندهی، خلق خودانگیخته نظم و سیستم)هایی نشات گرفته از قانون توانمشخصه
  .نقل از این منبع با کسب اجازه صورت گرفته است ٣
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  )یخی کوه استعاره(  ياهیال سه الگوي - 1 شکل

  
  )1 شکل( گانه سه يها هیال: الف
 هـاي  کـنش  کـه  جـایی . اسـت  اجتماعی هاي واقعیت و آشکار ي رویه اول، الیه: آشکار ي هیرو اول، هیال

 واقعیت. دهند می نشان را خود آشکار عالئم و کنند می ظهور ها مسأله که جایی. دید توان می را بازیگران
 هـاي  الیـه  از تـر   کننـده  نییتع و تر قوي بسیار آن پنهان هاي الیه که کرد تشبیه یخ کوه به توان یم را

 مختلف يها عرصه گرانکنش روزمره و يعاد يها کنش با ما اول هیال در که داشت توجه باید. آشکارند
 کـه  دارد وجـود  مهم هیال دو مشهود يها کنش و رفتارها پس در ساده، طور به اما. میهست روبرو اقتصاد
  .است يضرور زین ها هیال نیا درك

 امـدها، یپ دسـتاوردها،  نمودهـا،  :ينهـاد  قواعـد  و افتهی تینیع يساختارها: آشکار مهین ي هیال دوم، هیال
 هـا  يبـاز  بافـت  در کـه  قواعد نیا. رندیپذ یم ریتأث افتهی تینیع قواعد و ساختارها از ها، تیواقع و حوادث
 درون اجتمـاعی  ينـدها یفرا که هستند، يمستتر ينهاد يها چارچوب و باثبات يها توافق اند شده پنهان

ـ ترغ و منـع  از آکنـده  ییفضا جادیا با ينهاد قواعد نیا. ردیگ یم شکل آنها  درون کنشـگران  يبـرا  ب،ی
. سـاز  گردابـه  هـم  و باشـد  بخـش  یتعـال  تواند یم هم که کنند یم جادیا ییناها فراخ و تنگناها ستم،یس

ـ  تیمشـروع  کسب آن از و کرده هماهنگ ها بیترغ و منع نیا با را خود رفتار کنشگران،  بـه  و کننـد یم
. اسـت  نهفتـه  معرفـت  ینـوع  زین ملکات و عادات ساختارها، نهادها، در. کنندیم دایپ دست ابیکم منابع

 يریناپذ ینیب شیپ و تیقطع عدم و کند یم دایپ تحقق تکرار با و است مرتبط رفتار با که یخاص معرفت
 ناخواسـته،  یـا  خواسـته  گران، کنش که دارند وجود آشکاري نیمه هاي ریل دوم الیه در .دهد  یم کاهش را

  . بخشندیم تحکیم را گذشته به  وابستگی و گیرند می قرار ها ریل آن در ندانسته، یا دانسته
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 و هـا يریسـوگ  هـا،  انگـاره  از اسـت  عبارت سوم ي هیال :ياهیپا مفروضات و ها انگاره پنهان، و سوم هیال

ـ  توافـق  مـورد ) نانوشـته  و ناخودآگـاه  غالبـا ( ناخودآگاه و خودآگاه صورت به که. ياهیپا مفروضات  یجمع
  .]3[ است گرفته قرار تیروا حامل گرانکنش

 
 محورمساله يگرتیروا-4-4
 را گرانکنش شاکله از خود تیروا و گرفته فاصله گرانکنش يایدن از) گرپژوهش( يراو مرحله، نیا در

 ياهیالسه دمانیچ اساس بر گران،کنش بین روابط نقادانه و خالقانه کردن بازگو منظور. دینمایم بازگو
 تعامالت از خود گونهتیروا فیتوص ،گرپژوهش جا،نیا در. است گونه تیروا جمالت قالب در و هاآن
 از هرکدام يبرا رفتار و ساختار ها،انگاره ،)قبل مرحله( سوم مرحله در. دینمایم هیارا را گرانکنش انیم

 يبرا امکان حد تا هاآن يفکر دستگاه یچگونگ و یستیچ ؛یعنی شد، لیتحل و ییشناسا گرانکنش
 عدم یمعن به گریکدی از مراحل کیتفک شد، اشاره زین قبالً کهطورهمان ،البته. گشت آشکار گرپژوهش

 سوم، مرحله در که شد متصور توانینم ،نیبنابرا. ستین گریکدی از هاآن یکیمکان کیتفک و یپوشانهم
 ذهن در گریکدی با گرانکنش تعامالت از يریتصو ،پژوهشگر گران،کنش ياهیالسه لیتحل در یعنی

 آن، در که ردیپذیم صورت چهارم مرحله در تعامالت، ترقیعم و ترجامع یبررس اما باشد، نداشته
 هچ و سوکاس. دینمایم گرانکنش انیم ارتباطات از نگرانهکل و خالقانه شناخت به اقدام ،پژوهشگر

 در که دانندیم یحالت را پیچیدگی عصر در مدیریت و سازمان حوزه مطالعات يبرا حالت بهترین ،]26[
 و آگاه راوي یک واقع، در ،پژوهشگر این. دهدمی ارائه مشاهداتش از درونی تحلیلی خود، ،پژوهشگر آن

 بیان احتمالی، پیامدهاي و تعامالت از گونهروایت تحلیلی با و خود دیدگاه از را نتایج که است گرتحلیل
 خود به يراو نقش که است گرپژوهش اکنون و گرددیم کامل پژوهش ۀچرخ چهارم، مرحله در. کندمی

  .دینمایم يرپردازیتصو هنرمندانه و گرفته
      گرانکنش ریسا از سرزده يرفتارها به یمعنابخش به اقدام خود يفکر دستگاه اساس بر گرکنش هر
 مساله حال،. زندیم رفتار به دست متقابالً ،یمعنابخش نیا از شده حاصل ادراك اساس بر و دینمایم

 و ستین موردنظر دهیچیپ تیوضع از کامل و قیعم درك به قادر گرکنش هر که است نیا توجه درخور
    گردد،یم حاصل ناقص ادراك اساس بر که يرفتار ن،یبنابرا. بود خواهد يکور نقاط يدارا جهینت در
 .باشد نشده توجه آن به گرکنش هیاول محاسبات در است ممکن که داشت خواهد ییامدهایپ خود دنبالبه

 را اوضاع غالبا هستند، یمشکل حل دنبال به که يافراد از ياریبس که رفتهیپذ متعارف شعور مدتهاست
 آینه از يریگبهره با و خود، خالقانه و نگرانهکل دید با ،گرپژوهش ،4 مرحله در. ]25 [کنندیم بدتر

 نقاط. بود خواهد گرانکنش کور نقاط انایاح و هايریسوگ کشف دنبال به زمان، آینه و بازخورد آینه کلیت،
 شدن ترمیوخ منابع، استهالك ها،استیس شدن اثر کم ای و شکست باعث ها،آن به توجه عدم که يکور

 در را گرپژوهش کور، نقاط نیا ییشناسا. است شده يجد و يرکارکردیغ تعارضات يریگشکل و اوضاع
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 دهیچیپ تیوضع از) شواهد بر یمبتن و هیچندال و قیعم يریتصو هیارا لیدل به( معتبرتر یتیروا هیارا

 .کرد خواهد ياری تراثربخش يهااستیس ارائه جهینت در و موردنظر
 از یمتفاوت انواع جادیا يبرا مرحله نیا از حاصل جینتا از تواندیم خود یپژوهش ازین اساس بر گرپژوهش

 شناسیپویایی روش در پویا فرضیات مانند ه،یفرض ساخت براي مثال يبرا. دینما استفاده هایخروج
 .برد بهره مرحله نیا جینتا از توانیم ،1سیستم

 
  روایتی پژوهش اعتبار -5

 علوم تحقیقات تمام در جداناپذیر عضو ها،پژوهش در شده تولید دانش اعتبار مورد در هاقضاوت به توجه
    : است شده منشعب گروه دو در دانش توسعه گذشته، دهه چندین طی در. است بوده اجتماعی
 این. است گرفته جاي دوم گروه در روایتی، پژوهش. ٢طلب اصالح گرانپژوهش و سنتی گرانپژوهش

 براي هاییاستدالل گروه، دو هر در. برندمی کاربه را تحلیلی فرایندهاي و داده از متفاوتی انواع گروه، دو
 گويپاسخ باید دو هر. است کرده پیدا توسعه شده، تولید دانش اعتبار خصوص در مخاطبان کردن متقاعد

 هاتفاوت: گرددمی مرتبط حوزه دو به روایتی، پژوهش در تهدیدها، این. باشند خود نتایج اعتبار تهدیدهاي
 هايمتن میان ارتباط و گویندمی معنا این درباره که هاییداستان و افراد توسط شده تجربه معناي در

 به خود رویکرد اجتماعی، علوم اندیشمندان طلبان،اصالح جنبش از قبل. هامتن آن تفسیرهاي و داستان
 نوع تنها که بودند باور این بر آنها. کردندمی سازيمدل سنتی، هايفرمول کاربرد با عمدتاً را اعتبارسنجی

 تحلیل و عددي داده توسط که هستند آنهایی اند،اعتبارسنجی قابل کافی طوربه که اجتماعی دانش
      قرار دسته این در نیز روایتی پژوهش گرانپژوهش که طلبان،اصالح جنبش. اندشده تولید آماري

 انسان قلمرو نواحی درباره دانش توسعه و اکتشاف دنبالبه باید اجتماعی علوم که داشتند اعتقاد گیرند،می
 در اعتبارسنجی براي که شدمی تصور سنتی طوربه که گیردمی قرار چیزي مرزهاي از خارج که باشد

 اکتشاف. شودمی خود زندگی هايفعالیت و وقایع معناي از افراد تجربه شامل نواحی این. هستند دسترس
 با جدید، رویکرد این. است هایافته اعتبارسنجی براي جدید رویکرد توسعه نیازمند جدید، نواحی این در

 خصوص در قضاوت عقیده، این: آمد خواهد دست به اعتبارسنجی خصوص در اولیه عقیده به بازگشت
 خوانندگان این. دهدمی قرار پژوهش خوانندگان اختیار در را پژوهشگران توسط شده ارائه دانش اعتبار

  قضاوت او کار نتایج صحت مورد در پژوهشگر، توسط شده ارائه دالیل و شواهد اساس بر که هستند
 بر مبتنی دالیلِ بودن معقول و مستدل نتیجه بخشد،می روایتی دانش به خواننده که اطمینانی. کنندمی

 .]21[ است شده ارائه روایتی پژوهش پژوهشگر توسط که است شواهدي

                                                        
١ System Dynamics 
٢ Reformist 
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 و انگرپژوهشپیش روي  لیبحث اعتبارسنجی در پژوهش روایتی را یکی از مسا ،]22[ ریسمان

مختلف در رشته علوم انسانی، با توجه به نحوه تفکر  هايپارادایم وي زعم به. کندمی عنوان دانشجویان
 هستند خوانندگان این یتیروا پژوهش در. خاص خود، نیازمند روش اعتبارسنجی متناسب با خود هستند

. کنندمی قضاوت او کار نتایج صحت مورد در ،گرپژوهش توسط شده ارائه دالیل و شواهد اساس بر که
]21[.   

 و یشناسمعرفت یاعتبارسنج گرفت، قرار یاعتبارسنج مورد قیطر دو به ،پژوهش نیا در شده هیارا روش
 نیا افراد. گرفت قرار کاربرد مورد یکانون گروه ،یشناسمعرفت یاعتبارسنج يبرا. يکارکرد یاعتبارسنج

 مورد یعلم تیکفا نظر از صرفاً را يامرحله 4 روش که بودند دانشگاه یعلم اتیه عضو همه گروه
 شرکت در کانیپ يخودرو ینیگزیجا( نمونه کی حل يکارکرد یاعتبارسنج يبرا. دادند قرار یبررس

 گفته زین قبال که همانطور و گرفت قرار کاربرد مورد یکانون گروه کی در نفعانيذ دییتا و) خودرو رانیا
 محسوب تیروا حامل که ییآنها شوند،یم میتقس یاصل دسته دو به گروه نیا در موجود خبرگان شد،

 تیروا لیتحل در که ییآنها دوم و شوندیم محسوب سازانیجر و رگذاریتاث گرانکنش یانیب به و شوندیم
 دییتا يبرا یکانون يهاگروه مشخصات. کنندیم فایا نقش کور نقاط کشف و يگرتیروا يهانهیآ و

  : است شده ارائه ،2 جدول و 1 جدول در بیترت به ،يمورد مطالعه نیهمچن و يامرحله 4 روش
  

   يامرحله 4 روش دییتا يبرا یکانون گروه مشخصات -1 جدول

 نفرساعت
 افتهی صیتخص

 تخصص افراد تعداد کار سابقه نیانگیم

 یاسیس علوم حوزه در دانشگاه یعلم اتیه عضو نفر 1 سال 35 2

 اقتصاد حوزه در دانشگاه یعلم اتیه عضو نفر 1 سال 35 2

 یاجتماع علوم حوزه در دانشگاه یعلم اتیه عضو نفر 2 سال 30 2

  تیریمد حوزه در دانشگاه یعلم اتیه عضو  نفر 4  سال 25  2
  

   يمورد مطالعه دییتا يبرا یکانون گروه مشخصات-2 جدول

 تخصص افراد تعداد کار سابقه نیانگیم افتهی صیتخص نفرساعت

 ياستراتژ نهیزم در خودرو رانیا مشاور نفر 1 سال 30 2

 خودرو رانیا وقت کارشناس نفر 3 سال 6 2

 سازقطعه نفر 1 سال 10 2

  خودرو رانیا وقت ریمد  نفر 1  سال 4  2
  عیصنا وزارت کارشناس  نفر 1  سال 6  2
  يمشتر  نفر 4  -  2
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  :خودرو رانیا شرکت در کانیپ يخودرو ینیگزیجا:  يمورد مطالعه -6

 شرکت نیا به یبزرگ شوك خودرو، رانیا شرکت در دیتول خط از کانیپ خروج از پس: 1زامساله تیموقع
 کانیپ شرکت، نیا توسط شوك نیا از رفت برون راه که شد جادیا پرسود يخودرو نیا ینیگزیجا يبرا

 پیکان براي جایگزینی کردن پیدا خودرو ایران نجات راه تنها که گفتندمی همه. بود "روآ" ای افتهی ارتقا
 از بخش این توانمی چینی خودروي با که بودند معتقد و کردندمی فکر چینی خودروي به ايعده. است
 تنها بود، شده انجام که ايگسترده مطالعات و خودرو ایران محصول سبد تحلیل در. کرد حفظ را بازار

 نام به مدتی که بود "یافته ارتقا پیکان" کند، علم قد دیپرا يخودرو مقابل در توانستمی که محصولی
 پر را پیکان خالی جاي خواستمی فنی اصالحات با حاال و بود شده بازار وارد خزنده صورتبه ،دي-آر

 . دیگرد متوقف و مواجه شکست با نیسنگ يهانهیهز رغمیعل که یحل راه .کند
 دهیچیپ مساله کی از ،یپژوهتیروا کاربرد با توانیم چگونه میده نشان است نیا بر یسع ،نمونه نیا در
 روآ ایآ که بود این زمان آن در یاصل مساله صورت واقع در. شود مشخص آن يایزوا تا کرد يبردارهیال
 يهاتیمحدود به توجه با و ریخ ای بود خواهد کانیپ يبرا یمناسب نیگزیجا موقت صورت به یحت

 سهم دیبایم خود محصول سبد در خودرو رانیا پارس، پژو و 405 پژو روا، دیتول يبرا ازیموردن مشترك
  دهد؟ شیافزا دیتول سبد در را نهیگز کدام

  
  :مساله يدیکل گرانکنش -1 مرحله

  :دارد وجود یاصل گرکنش پنج شده، مطرح مساله به توجه با
  ؛)درآمد کم انیمشتر و درآمد پر انیمشتر( کانیپ انیمشتر  .1
 ؛)فیوظا دارعهده يواحدها کیتفک به( خودرو رانیا شرکت .2
 خودرو؛ قطعات دکنندگانیتول .3
 ست؛یز طیمح سازمان .4
 .معادن و عیصنا وزارت  .5

  
 چگونه و افتی دست دهیچیپ مساله از يبهتر درك به توانیم چگونه که داد میخواه نشان مثال نیا در
  .نمود يواکاو وقوع از شیپ را مساله ندهیآ توانیم گرانیباز يهاتیروا نبرد دل در

                                                        
١ Problematical situation 

شویم هایی مواجه میدر این میان با موقعیت. کنیماي از رویدادها و عقاید متغیر زندگی میهمه ما در میان جریان پیچیده
بگذرید، زندگی “ مساله”از معنی کلمه . فرض کنید“ هاي مساله زاموقعیت”دارد، چنین شرایطی را که ما را به فکر وا می

 .]1[هاي متفاوتی هستند بینیزا دربرگیرنده جهانهاي مسالهتمام موقعیت !.تر از این استواقعی بسیار پیچیده
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  :هاتیحکا -2 مرحله

  :هستند ریز شرح به شده يآورجمع يهاتیحکا
 و عزا مجالس و هایمهمان تا یاحتیس و یارتیز يهامسافرت از م،یدار کانیپ از يادیز خاطرات: يمشتر
 است آسان آن ریتعم. است بوده ما با شهیهم کانیپ هایکش اسباب یحت و مدرسه سیسرو و یعروس
 دسترس در آن قطعات و آن رکاریتعم میرویم جا هر. میکن ریتعم را آن يحد تا میتوانیم هم ما خود
. است ما يهاجاده مناسب نیزم سطح از کانیپ ارتفاع است، سازگار هم کشور يهوا و آب با یحت و است
. يباربر يحدود تا یحت و یمسافرکش مثل است مردم از یلیخ یشغل هیپا دارد، هم مختلف يهايکاربر

 اشمساله فقط. میکنیم دایپ يمشتر شیبرا یراحت به میبرو ابانیخ سر است آسان یلیخ هم کردنش نقد
 يهاخودرو امکانات و ستین روز به و جذاب ادیز دتریجد يخودروها با سهیمقا در ظاهرش که است نیا

  .است يکاغذ دیپرا است، دیپرا از ترمحکم کانیپ اما. ضبط و کولر مثل است شتریب هم دیجد
 ترقشنگ دیپرا. است ترراحت دیپرا با یرانندگ است، سخت آن با یرانندگ و است بزرگ کانیپ: يمشتر
  .کولر مانند دارد هم يبهتر امکانات دهد،یم یشاداب و یجوان حس است
 ترمنیا يهايخودروها سمت به کم کم دیبا ندارد یمنیا هم دیپرا البته و ندارد یمنیا کانیپ: يمشتر

  .دارد يشتریب تیامن و وجهه ت،یفیک چون میریگیم پارس پژو میبتوان اگر میبرو
 ظاهر که ییخودرو یطراح امکان ،یفن نظر از: توسعه و قیتحق و محصول توسعه فهیوظ دارعهده واحد

. دارد وجود باشد، داشته ناتیتزئ و امکانات در یراتییتغ و باشد نهیبه یکم موتورش باشد، داشته یمتفاوت
 کانیپ به نسبت یخوب يهايبرتر یفن يهایژگیو نظر از. شد یطراح روآ و بود یخوب تجربه کار نیهم

  .دارد دیتول امکان گروه، به نهیهز نیکمتر لیتحم با دیتول خط تیقابل و تیظرف نظر از و دارد
  يبهتر يهاخودرو باالخره که است درست: توسعه و قیتحق و محصول توسعه فهیوظ دارعهده واحد

 خودروسازان با میرویم فاصله نیا در و میخریم زمان م،یستین بلد را آنها دیتول فعال چون اما ندیآیم
 فرمپلت يسر کی دوم درجه خودروسازان با ای و میآوریم خوب يخودرو چندتا و میکنیم توافق بزرگ

 قطعه نه میخوریم نیزم ما نه فاصله نیا در و میگذاریم اشتراك به را بازارمان میکنیم یطراح هم با را
  .میدهینم دست از را يمشتر و ما سازان
 يبرا مشابه محصول هر ای کانیپ ریتعم االن: فروش از پس خدمات و یبانیپشت فهیوظ دارعهده واحد

 است، ترراحت هم قطعات نیتام. اندگرفته ادی را آن یفن يهامساله. است راحت یلیخ ما يهایندگینما
 به نسبت دارد تیمز یلیخ نیا و گرفته شکل آن عیتوز شبکه و کنندیم دیتول را آن راحت ما سازانقطعه

 قطعات به یدسترس امکان و بشود آموزش صرف دیبا نهیهز یکل رایز میاوریب يدیجد يخودرو نکهیا
 تیظرف نیا از چرا پس رود،یم نییپا و باال دالر متیق با زین شیهامتیق شود،یم سخت هم یواردات

 است یمنطق پس. است بهتر هم ما فروش از پس خدمات و است یراض که هم يمشتر. مینکن استفاده
 طبق اما آوردیم فشار ما به هوا یآلودگ خاطر به دولت که است درست البته. میکن حفط را پلتفرم نیا
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 طیشرا که بشود يموتور به لیتبد که کرد يسازنهیبه را آن موتور توانیم محصول توسعه قسمت گفته

  .کند پاس را شده خواسته
 ترعیسر دیتول م،یبریم دیتول خط به را مشابه محصول ای کانیپ ما که یزمان: دیتول فهیوظ دارعهده واحد
 که االن نیهم. میاکرده نهیبه و میاگرفته ادی زمان طول در است، کم یلیخ هم عاتیضا و افتدیم اتفاق

 مونتاز در قطعات میتنظ نظر از یاختالفات و ستندین زانیم ما يهادستگاه د،یتول خط میبریم را پارس پژو
 محصوالت در اما دهدیم انجام را راتیتعم از یبعض خودش یحت و شناسدیم را کانیپ ،يمشتر. میدار
. شناسدینم کانیپ یخوب به را آنها يمشتر چون شودینم يکار نیچن...  و سمند و پارس مانند نیگزیجا

 نهایا رییتغ.  اندکرده دایپ يشتریب مهارت خط، کارگران دارد، يبهتر دمانیچ کانیپ د،یتول خط در االن
  .میکن کار آن با همچنان میبتوان و مینده دست از را کانیپ که میابیب یراه پس دارد نهیهز

 هم سازقطعه  اما دارد را خود جداگانه کار و کسب سازقطعه که است درست: دیتول فهیوظ دارعهده واحد
 کنند ارائه وقت سر را قطعات توانندینم م،یکن فتیش دیجد محصول به یناگهان اگر و ماست رهیزنج جزء

 فتیش دیجد محصول سمت به میتوانینم کبارهی به پس دیآیم شیپ کار در اختالل و ینظمیب اریبس و
 حفط را روآ گرید چندسال که میکن يزیربرنامه و میکن حفظ میدار که را ییفضا نیهم میتوانیم. میکن
 ندهیآ در و دیاین شیپ يریغافلگ که بشوند توانمند سازانقطعه مدت نیا در که میکنیم یتوافقات و میکن

 .میکن دیتول دیجد محصول میبتوان
 یراحت به اما است شده حساس کانیپ یندگیآال مساله به نسبت دولت اگرچه: دیتول فهیوظ دارعهده واحد

 در و میرویم ،روآ سمت به ما. کند جمع شده نیعج مردم یزندگ در نیچن نیا که را کانیپ تواندینم
 کانیپ دیتول توقف خواستار يارسانه شینما خاطر به دولت. روآ قیطر از دولت با میشو همراه ظاهر
 پس ست،ین مهم مصرف زانیم هم يمشتر يبرا و داشته نگه ثابت را سوخت متیق هم مجلس. است

  .است يارسانه شینما شتریب استاندارد نیا م،ینکن نهیهز
 اگر. است کم آن عرضه که باالست بازار در علت نیا به پارس پژو متیق: کیاستراتژ يزیربرنامه واحد

 نخواهد یباق حد نیا در متیق میکن دیتول پژو روآ، يجا اگر و کرد خواهد افت اشمتیق شود ادیز عرضه
 دیتول ادیز م،یدار نگه لوکس يکاال را پارس پژو نکهیا يبرا است بهتر پس داشت مینخواه سود و ماند
 کانیپ فرمپلت به و نباشد پارس پژو که يزیچ م؟یکن دیتول چه ماندیم یخال تیظرف که حاال. مینکن
  .باشد کینزد

 دشانیخر قدرت ستند،ین تومان ونیلیم هشت يباال يخودرو دنبال مردم: کیاستراتژ يزیربرنامه واحد
 سمت به بازار شتریب. است مهم حرکت فقط ستین مهم سرعت و نیبنز مصرف آنها يبرا. است نییپا

  . است تومان ونیلیم هشت ریز يخودرو
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. ستین هینقل لهیوس کی تنها خودرو، االن. است رییتغ حال در بازار سبک: کار و کسب یتعال مرکز

 باشد داشته امکانات آنها يخودرو دارند دوست مردم. دارد تقاضا هم تومان ونیلیم هشت يباال يخودرو
  .است رفته باال هم یبعض دیخر قدرت و

 یاصل بخش چون برود باال راژیت اگر. راژیت نیا در یول است، ده انیز روآ: یمال فهیوظ دارعهده واحد
 و شودیم حل سربار مساله و میبکن يگذارهیسرما ستین الزم گرید میاکرده يگذارهیسرما را موتور یعنی

  .شودیم هم ده سود باال، راژیت در اتفاقا
 دست ساخت دانش به معکوس یمهندس روش به کانیپ قطعات يکار یکپ با: قطعه دکنندگانیتول
 و اروپا به ما یزمان یحت. میآورد دست به را دانش نیا و میدیکش زحمت م،یکرد نهیهز همه نیا. میافتی

 نیا ما اگر است فیح است استفاده قابل قطعات نیا هیپا و اصل باالخره. میکرد صادر قطعه هم کایامر
 میتوانیم ما دارند؟ رییتغ قطعات درصد چند در مگر دیجد يخودروها اصال و میریبگ دهیناد را تالش

 هم. است خوب بازار االن. میینما استفاده کانیپ از برگرفته خودرو در راتییتغ یاندک با را قطعات نیهم
 نهیهز ما. کنندیم کار راحت قطعات نیا با هم رکارانیتعم. دارد یخوب يمشتر قطعاتش هم و کانیپ

 رقابت آن با تواندینم یحت نظر نیا از ییخودرو چیه که میاداده کاهش يحد به را ينگهدار و راتیتعم
 با ما گذار دوره کی در است بهتر و ستین عاقالنه کانیپ دیتول خط کردن لیتعط نظرم به. کند

 يسازقطعه رهیزنج وارد ه،یاول يتوانمند نیهم اساس بر کم کم و میبشو تعامل وارد ایدن روز خودروسازان
  .تیظرف نیا یناگهان بردن نیب از یعنی دیتول توقف. میشو یجهان

 و بماند ثابت دیبا رودیم باال خودرو متیق چرا هستند ياقتصاد فشار دچار يحدود تا مردم: مجلس
 .بدهد مردم به آرامش حس تا شود تیتثب دیبا هم سوخت متیق

 م،یاکرده جادیا اشتغال صنعت نیا با و میهست خودروسازان سهامدار و یمتول ما: معادن و عیصنا وزارت
 کامل بلوغ به هنوز اما دارد، زین يادیز وابسته عیصنا که است کشور یاصل عیصنا از یکی صنعت، نیا

 نیب از هم شغل نهمهیا و ندینب بیآس ای و نشود لیتعط صنعت نیا تا میکن تیحما نهایا از دیبا ما ده،ینرس
 و مردم خود خاطر به رایز هستند تیحما نیا خواهان زین مردم. شود بالغ تا میکن کمک دیبا یحت و نرود

 حل و یدگیرس هم یندگیآال و مصرف بحث دیبا یطرف از یول م،یکنیم تیحما خودروساز از آنها اشتغال
 مساله هم و ندینب بیآس صنعت نیا هم تا برود کنار یجیتدر صورت به کانیپ است بهتر پس شود،
  .شود حل یمنیا و یآلودگ

 زین تريجد ندهیآ در یحت و است يجد يامر رانیا و ایدن در ستیز طیمح مساله: ستیز طیمح سازمان
 را الزم تیکفا هم یعموم نقل و حمل شود،یم ارائه نییپا اریبس متیق با نیبنز اکنون هم شد، خواهد
 نکهیا ای و شود وارد دیبا دیجد يخودرو ای مشکل نیا حل يبرا. باالست اریبس زین کانیپ یندگیآال ندارد،

 ندهیآال هم دارد باال مصرف هم شده آن از که یتیحما تمام با کانیپ يخودرو. شود تیرعا استانداردها
 خودروسازان به شده داده اختصاص فرصت. کنندیم متهم را ما هم مردم و دارد نییپا یمنیا هم و است
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 و یآلودگ از را کشور و میباش پاسخگو مردم به تا شود متوقف کانیپ دیتول دیبا. است دهیرس انیپا به زین

  .میده نجات نییپا یمنیا و سوخت مصرف
  :گرانکنش ياهیال سه تحلیل -3 مرحله

 شامل. شد متصور گرکنش هر يبرا ياکرهیپ خالصه، صورت به توانیم فوق يهالیتحل اساس بر
 گریباز که است يقواعد که ساختار است، یرامونیپ اتفاقات درك يبرا گریباز یمعرفت دستگاه که هاانگاره

 او درك اساس بر گریباز واکنش که رفتار و باشد داشته تحرك تواندیم قواعد آن در ناخواسته ای خواسته
  ).9 تا 3 جدول( است قواعد چهارچوب در و رامونیپ از
  

   کانیپ درآمد پر انیمشتر ياهیال سه يالگو -3 جدول

  .پارس پژو و 405 سمت به قهیسل رییتغ  رفتار

 التیتسه و دولت یانبساط يهااستیس. ینفت يهافراورده قیتزر و نفت متیق شیافزا لیدل به دیخر قدرت رفتن باال  ساختار
  .نگیزیل و یبانک

  هاانگاره
 است یاجتماع گاهیجا دهنده نشان و ستین هینقل لهیوس فقط گرید خودرو اما است، رانیا میاقل با سازگار يخودرو کانیپ
 امکانات دیبا خودرو. است مهم یفن مشخصات. باشد منیا دیبا خودرو. است یاجتماع وجهه نشاندهنده خودرو متیق و

  . ستین اعتماد قابل هامتیق تیتثب طرح و ابدی شیافزا است ممکن سوخت متیق. باشد داشته یرفاه
  

  کانیپ درآمد کم انیمشتر ياهیال سه يالگو -4 جدول

  .دیپرا سمت به قهیسل رییتغ  رفتار
  .دیخر قدرت نرفتن باال  ساختار

  هاانگاره

 یرفاه امکانات خودرو. باشد ارزان و راحت دیبا خودرو ينگهدار و راتیتعم. است رانیا میاقل با سازگار يخودرو کانیپ
 از باتریز و ترلیشک یکم نیبنابرا است یاجتماع گاهیجا دهنده نشان و ستین هینقل لهیوس فقط گرید خودرو. باشد داشته

 قابل هامتیق تیتثب طرح و ابدی شیافزا است ممکن سوخت متیق. رندیگ یم مضاعف سود خودروسازان. باشد کانیپ
  .میندار ياچاره است، یخارج يخودرو از ترنییپا ،یرانیا يخودرو یمنیا حال هر به. ستین اعتماد

  
  ...)و توسعه، و قیتحق و محصول توسعه د،یتول فهیوظ دارعهده واحد( خودرو رانیا شرکت ياهیال سه يالگو -5 جدول

 يخودرو به آوردن يرو مدت بلند در و روآ دیتول شیافزا مدت کوتاه در( محصوالت سبد در روآ دیتول شیافزا بر اصرار  رفتار
  ).ینیچ

. یمیتنظ متیق اساس بر فروش. کانیپ قطعات به مسلط نییپا يفناور سطح با کننده نیتام شبکه از قطعات نیتام  ساختار
  .هامتیق تیتثب طرح. یشرکت خدمات ارائه. کانیپ پلتفرم دیتول در ریمس به یوابستگ

  هاانگاره
 تومان ونیلیم هشت ریز بازار دیبا ما نیبنابرا بخرند را تومان ونیلیم هشت يباال يخودرو ندارند لیتما کانیپ انیمشتر

 دیپرا توسط ونیلیم هشت ریز بازار دینبا است، تومان ونیلیم هشت ریز ،یرانیا يخودرو یاصل بازار. میکن حفظ را
  .است ضرر رانیا ونیلیم هشت ریز بازار دادن دست از شود، ریتسخ
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  )کار و کسب یتعال مرکز( خودرو رانیا شرکت ياهیال سه يالگو -6 جدول

  .پارس پژو با آن ینیگزیجا و دیتول خط از روآ یجیتدر خروج بر اصرار  رفتار
  .ییاجرا قدرت بدون یول رعاملیمد مشاوران. پژو خانواده دیتول محدود تیظرف  ساختار

 دیتول اگر که دارد کشش آنقدر بازار م،یاداده دست از را تومان ونیلیم هشت ریز بازار است، افتاده اتفاق انیمشتر فتیش  هاانگاره
  .کندیم نابود را خودرو رانیا د،یپرا با رقابت. دیاین نییپا) عرضه شیافزا علت به( آن متیق شود ادیز پارس

  

  

  سازان قطعه ياهیال سه يالگو -7 جدول

  .کانیپ قطعات دیتول تداوم يبرا فشار  رفتار
  .خودرو رانیا يهااستیس در يرگذاریتاث و باال نفوذ. کند دیتول کانیپ قطعات توانندیم فقط که ییهاتیظرف  ساختار
  .کرد يبرداربهره ردهیش گاو نیا از دیبا است ممکن که ییجا تا  هاانگاره

  
  ستیز طیمح سازمان ياهیال سه يالگو -8 جدول

  .کانیپ دیتول توقف شینما  رفتار
  .خودرو تجارت نیقوان بر يرگذاریتاث عدم ،یطیمح ستیز نیقوان وضع  ساختار

 به یول هستند، ندهیآال هم محصوالت هیبق هرچند. شود خارج رده از دیبا و است ندهیآال و مصرف پر محصول کانیپ  هاانگاره
  .شود خارج رده از کانیپ دیبا شده، که هم نینماد صورت

  
  معادن و عیصنا وزارت ياهیال سه يالگو -9 جدول

  .شود پر گرید محصوالت لهیوس به دیبا آن یخال يجا شود، متوقف دیبا کانیپ دیتول  رفتار
  .یتیریمد سهام قیطر از خودروساز يهاشرکت يتصد در دخالت. تعرفه قیطر از خودرو صنعت از تیحما  ساختار

 و راتیتعم و يدارنگه سهولت و ارزان نیبنز لیدل به یول است، خارج رده از است، پرمصرف است، ندهیآال کانیپ  هاانگاره
  .افتی خواهد ادامه آن دیتول دولت، دخالت بدون است، مانده بازار در ن،ییپا متیق و یدکی قطعات

 

  محورمساله يگرتیروا - 4 مرحله
 نظر از که یتیروا. کندیم بازگو را خود تیروا و ردیگیم خودبه را يراو نقش گرپژوهش مرحله، نیا در

 و کور نقاط کردن برجسته جهت( قیتعل و درام ت،یعل ،2رنگیپِ ،1هاتیشخص رندهیدربرگ ينوشتار
  :کانیپ يخودرو ینیگزیجا از پژوهش نیا تیروا حال و. است) هایدگیچیپ

                                                        
١ Character 
٢ Plot 

کارکرد پیرنگ، انتقال وقایع به صورت . کنداست که اهمیت و نقش وقایع را مشخص میطرح سازماندهی ) پالت(پیرنگ 
  .]20[یک طرح کل و از طریق برجسته کردن و مشخص کردن کمکی است که وقایع معین در توسعه موضوع دارند 
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 اساس بر که یتالش شد، آغاز خودرو نیا کردن یبوم يبرا خودرو رانیا فراوان تالش از کانیپ داستان

 يریادگی و زیتجه صرف را ياریبس توان و گرفت شکل ،70 و 60 دهه واردات ینیگزیجا يهااستیس
 یخوب حد تا آرزو نیا و شد دیتول داخل در کانیپ از يادیز نسبتاً بخش  که دیرس ییجا به یحت. نمود

 بر رگذاریتاث ییخودرو به لیتبد که رفت شیپ ییجا تا کانیپ تیمحبوب و شدن یهمگان. دیگرد محقق
 داد، رییتغ را رانیا يشهروند رفتار یحت و شد ياجاده نقل و حمل توسعه يبنا شد، رفتارها و هااستیس

 و مسافرت از. کردندیم سفر یراحتبه کردند،ینم سفر له،یوس نداشتن لیدل به آن از قبل تا که يافراد
 از ياگونه به جامعه سطوح اغلب در يفرد هر. شد نیعج مردم یزندگ با ،یکاسب و کار تا گرفته یمهمان

  .بردیم بهره کانیپ
 دچار شهرهاکالن یطرف از کرد، رییتغ مردم قیسال و انتظارات گوناگون، لیدال به که دیرس فرا یزمان اما

 نامناسب يرفتارها خودرو، يکاربر شیافزا جمله از یلیدال به زین ياجاده تلفات شدند، هوا یآلودگ چالش
 دیبا و شده مواجه هاچالش نیا با دولت حال،. شد شتریب خودروها و هاجاده یمنیا مشکالت و رانندگان

 جادیا اشتغال و نموده يگذارهیسرما ده،یکش زحمت صنعت نیا يبرا هاسال که یدولت. شدیاندیب ياچاره
 باال مردم انتظارات هم یطرف از شد، گفته که طورهمان اما. روبروست آن به زدن بیآس ترس با کرده،
 چالش ها،نیا همه از ترمهم و هستند ترمتنوع و شتریب امکانات با يخودروها به مندعالقه آنها و رفته
 رد،یگیم را خود میتصم دولت تاً،ینها. است مطرح خودرو، یمنیا و هوا یآلودگ ریناپذ اجتناب و يجد

 خودرو رانیا به اما شود حذف خودرو رانیا دیتول خط از کانیپ کباب، نه بسوزد خیس نه که  یمیتصم
 بر ن،یبنابرا. ندینب بیآس کار و کسب تا کند دیتول موقت طوربه فعالً را آن نیگزیجا که میکنیم کمک
  . دیآیم دیتول خط يرو ،»آرو« و شودیم حذف کانیپ هاتوافق اساس
 از کانیپ سود پر بازار دیبا که خورد رقم صورت نیبد طیشرا نیا با مواجهه يبرا خودرو رانیا میتصم
 هیارا به موفق که ییجا تا شود حفظ ندارد را مشکالت نیا که ییخودرو با آن موقت ینیگزیجا قیطر

 نیا بر. رودینم دست از سود پر بازار نیا ن،یبنابرا بشود، آن مداوم ینیگزیجا يبرا ارزان ینیچ يخودرو
 نیترکم با واقع در و کانیپ به نسبت یفن يهايبرتر و دیتول تیقابل در شباهت نیشتریب با روآ اساس،

 قرار تومان ونیلیم هشت ریز بازار، عمده که ییجاآن از. است آن ینیگزیجا يبرا نهیگز نیبهتر نه،یهز
 افت عرضه شیافزا اثر در آن متیق رایز ندارد وجود پارس پژو دیتول شیافزا امکان یطرف از و گرفته
  .است روآ با کانیپ کردن نیگزیجا همان نه،یگز نیبهتر ن،یبنابرا کرد، خواهد

 باال کم کم آن راژیت و تیظرف کرد، دایپ گسترش روآ دیتول خط ها،میتصم نیا اساس بر ،يبعد گام در
 يکمتر فروش کانیپ با سهیمقا در اما رفتیم فروش دیتول تمام گرفت، صورت زین یخوب استقبال رفت،

 چنانچه یعنی داشت، کانیپ به نسبت يکمتر دیتول تیظرف روآ حاضر حال در که بود نیا لیدل داشت،
 بروز یمشکل انیم نیا در اما. آوردیم دست به کانیپ برابر یفروش کرد،یم دایپ شیافزا آن دیتول تیظرف
 يگذارمتیق اساس بر روآ که دیرسیم نظر به: شدیم روآ دیتول پروژه با ياعده مخالفت باعث که کرد
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 بود، هیتوج قابل یمال فهیوظ دارعهده واحد دگاهید از البته که است، دهانیز یداخل دیتول لیمسا و دولت

 مرکز دگاهید از. شودیم حل خود يخود به مشکل نیا راژ،یت رفتن باالتر با است، دهانیز راژیت نیا در روآ
 نداشته نگه را کانیپ بازار سهم روآ، فروش رشد نیا بود، نهفته میتصم نیا در ییخطا کار، و کسب یتعال

 که است نیا هم نشانه ،!است نکرده بروز مشکل عالئم است نییپا روآ دیتول تیظرف فعال چون و است
 که است نیا در میتصم نیا يخطا. است شیافزا حال در يادیز سرعت با) بیرق( دیپرا فروش و دیتول

  در که یحال در کرد خواهد دایپ ادامه ندهیآ در یخط صورت نیهم به روآ فروش رشد رودیم انتظار
  . شد خواهد متوقف فروش د،یتول تیظرف از يانقطه

 از غفلت گرفته، صورت يریگمیتصم نیا در یغفلت که بود نیا کار و کسب یتعال مرکز دگاهید تاً،ینها
 يباال يخودرو اگر تومان ونیلیم هشت ریز انیمشتر ،!اندکرده دایپ فتیش خودرو، رانیا انیمشتر کهنیا

 آن به باشد، زین یاجتماع يوجهه يدهندهنشان و دیایب آنها موردنظر تیفیک و امکانات با ونیلیم هشت
 اما. است بوده یواه آن، دیتول شیافزا اساس بر پارس، پژو متیق افت يبرا ینگران پس. روندیم سمت

 دیتول فهیوظ دارعهده واحد دگاهید از. نبود کننده قانع کیاستراتژ يزیربرنامه واحد دگاهید از استدالل نیا
 دگاهید از که،نیا گرید نکته. بود نهیگز نیبهتر و کردیم لیتحم دیتول خط به را نهیهز نیترکم روآ، زین

 زین تومان ونیلیم هشت ریز انیمشتر رایز! رفته دست از زین اکنون هم بازار کار، و کسب یتعال مرکز
 و بود کرده دایپ رییتغ انیمشتر تیذهن از ياعمده بخش پس. بودند خودرو تیفیک و ظاهر به مندعالقه

 در دیپرا کاربران شیافزا با يزود به داشتند، دیپرا با کانیپ يخودرو ینیگزیجا در ترس که هم یکم عده
  . رفتندیم آن سمت به جامعه،

 روبرو یتیریمد راتییتغ و یسرخوردگ و نیریسا کردن قانع در شکست با کار و کسب یتعال مرکز تاً،ینها
  بود؟ چه گرانکنش هیبق عاقبت اما! شد
 قدرت تومان ونیلیم هشت از ترکم که یانیمشتر يبرا روآ دیتول شیافزا خودرو، رانیا تصورات بر بنا

 روآ فروش کهنیا اول گردد،یم موضوع دو به منجر دارند، یشخص يخودرو کی تملک يبرا پرداخت
 رانیا استدالل. است شده مقرر فروش متیق از شیب خودرو نیا دیتول نهیهز که چرا است انیز با همراه
 از يریجلوگ عامل و نیگزیجا خودرو ورود تا بازار حفظ نهیهز واقع در ان،یز نیا که است نیا در خودرو
 اشتراك لیدل به گرید طرف از رایز است، دوجانبه یلیتحم انیز. است کانیپ یمیقد انیمشتر دادن دست
 انیم در گرددیم باعث انیز نیا. رفت خواهد دست از پارس یعنی سودآور يخودرو دیتول فرصت منابع،
 از یفن نظر از روآ پروژه و گرفته شکل روآ يارتقا و یرسان روز به يهانهیهز به نسبت يجد دیترد مدت

 رانیا در فرمپلت اصالح يهانهیهز حیصح درك عدم از یناش اتفاق نیا واقع در. ردیبگ فاصله اهداف
 يبرا تومان ونیلیم هشت پرداخت به محدود را خود کان،یپ رده خودرو انیمشتر دوم،. است خودرو
 ینم هینقل لهیوس صرفاً گرید را خودرو و بوده رییتغ حال در خودرو به آنها نگاه که چرا. نکردند خودرو
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 جهینت در و شده آنها يبرا انتخاب حق انگاره تیتقو باعث کرد جادیا آنها يبرا بازار که یامکانات. دانند

  . کندیم ینیآفر نقش انتخاب میتصم در تريجد صورت به دهیفا -نهیهز مفهوم
 با هستند، مستقل ییواحدها که یشرکت ریغ ينگهدار و ریتعم خدمات دهندگان هیارا گر،ید طرف از

 روند،یم دست از جیتدر به و شده یناراض ينگهدار و ریتعم در یناتوان از انشانیمشتر که نکته نیا درك
 پژو و 405 پژو د،یپرا مانند دتریجد يخودروها به خدمات ارائه امکان سرعت به و شده کار به دست
 خواهد لیتقل سرعت به بود متصور روآ يبرا خودرو رانیا که یتیمز نیبنابرا. کنندیم فراهم را پارس

  .افتی
 نبوده آن یفن مشخصات و هینقل لهیوس کی عنوان به تنها خودرو از انتظار گرید که است نیا گرید مساله
 که طورهمان یحت. گذاردیم اثر انیمشتر میتصم بر جیتدر به زین وجهه و یرفاه امکانات ظاهر، بلکه

 ن،یبنابرا. است شده موثر يمشتر خودآگاه ریضم در سوخت مصرف ،ياقتصاد بعد از فارغ شده، مطرح
 یطراح. ابدییم تیارجح نباشد استفاده قابل که يکولردار ای کولر بدون يروآ با مناسب کولر يدارا دیپرا

 شده انتخاب يارهایمع از اثرگذارد آن مالک یاجتماع گاهیجا بر تواند یم که پارس پژو روزآمد يِظاهر
  . است

 با یمحصول به نسبت روز به روز مخاطب لیم ،یفعل روند ادامه صورت در دهدیم حیتوض ویسنار نیا
 در کانیپ یکهنگ نخواهد، ای بخواهد خودرو رانیا و است رییتغ حال در ترجذاب ظاهر و روزآمد امکانات

 به سرعت به روآ يتقاضا. کرد خواهد را خود کار ،"شده رنگ کانیپ" قالب در روآ از يمشتر فهم و  روآ
 داده، اختصاص روآ دیتول به را خود تیظرف خودرو رانیا چون و کندیم حرکت 405 يپژو سمت
 مقابل در خودروساز نیا بازار سهم یکوتاه زمان در و کرد خواهند حرکت دیپرا سمت به ریناگز انیمشتر

 تقاضا نیا د،یجد يتقاضا اندازه به پارس يپژو عرضه عدم صورت در نکهیا ضمن. رودیم نیب از بیرق
  .کرد خواهد دایپ لیم ،یخارج يخودروها و مزدا ا،یزانت لیقب از بیرق محصوالت سمت به هم

 يبرا گرانیباز ياهیال سه و هاتیحکا بخش فرض شیپ با شده، هیارا ویسنار شد، مالحظه کهطورهمان
 حیتوض از پس مخاطب که معنا نیا به. 1دینمایم یدرست حس جایا و بوده کینزد مخاطب ذهن
 به هاتیحکا چهچنان ن،یبنابرا. ردیپذیم را شده داده حیتوض يویسنار گران،یباز ياهیال سه و هاتیحکا

 که بود دواریام توانیم باشد گرفته صورت آن از ياجانبه همه يواکاو و باشد شده يآورجمع یدرست
 و آنها يواکاو و هاتیحکا ییآزمایراست از پس بهتر، عبارتبه ای. باشد تحقق قابل آنها بر یمبتن ویسنار
 ویسنار در صدق به توانیم شده، داده شکل آنها بر یمبتن ویسنار که لیدل نیا به گران،یباز ياهیال سه

  . گذاشت صحه
 قابل بهتر زمان، گذر از پس تینها در وقوع قابل ندهیآ يبرا روش نیا ینیبشیپ قدرت و صحت البته

 رانیا دیتول خط از روآ، سپس و  يد-آر عمل در افتاد؟ اتفاق چه یواقع ندهیآ در فوق مثال در. است دییتا
                                                        

١ make sense 
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 زین ینیچ يخودرو داد، دست از را خود نیتام رهیزنج اصالح فرصت خودرو رانیا شدند، خارج خودرو

  .دیگرد خارج کار دستور از دانهیام نا ت،ینها در و نکرد برطرف را خودرو رانیا یتشنگ که بود یسراب
 دیپرا با کور رقابت و يمشتر رفتار و بازار به نسبت خودرو رانیا کور نقاط که داد نشان شده، انیب داستان
 آنان کان،یپ انیمشتر انیم در. شود مواجه شکست با روآ، کمک به کانیپ ینیگزیجا يویسنار شد موجب

 يپژو سمتبه جیتدر به بود، خودرو رانیا تعلل از یناش که يریتاخ با بودند، باال به متوسط طبقه جزو که
 یسرعت با دیپرا تومان، ونیلیم هشت ریز بازار در اما کردند، حرکت پارس، پژو بعضاً و سمند و 405

 نشان ما به نمونه نیا واقع در. کرد قبضه را بازار از بخش آن کل باًیتقر و گرفت سبقت روآ از یباورنکردن
 و داشته یمال انیز هم داده، دست از يمشتر هم خودرو رانیا شد آن موجب مرکب یدگیچیپ چگونه داد
 بتوان دیشا. دهد دست از را پارس يپژو و 405 يپژو موقع به دیتول شیافزا با يسودآور فرصت هم

 لیتحل وجود صورت در که است مرکب دهیچیپ مساله يهایژگیو از يراهبرد منابع استهالك که گفت
  . برد یپ توان یم آن به وقوع از قبل هیال چند
 در کانیپ طرفدار انیمشتر ابد؟ی دست يشتریب منافع به توانست گریباز کدام شده، هیارا تیروا در اما

 امکانات و ظاهر که شوند ییخودرو صاحب یقبل متیق همان حدود با توانستند و شدند برنده مدت کوتاه
 انباشته انیز و حذف نهیگز نیا روآ، دیتول انیز به توجه با مدت بلند در اما. دارد کانیپ به نسبت يبهتر
 در ن،یبنابرا. گرفت خودرو رانیا از را محصول توسعه امکان خودرو نیا آور انیز و اشتباه به دیتول از یناش

 يخطا .دیگرد کمتر شانیا يبرا روزتر به محصوالت از استفاده شانس و متضرر کانیپ انیمشتر بلندمدت
 ریسا و ظاهر به اندازه از شیب توجه و خودرو يکاربر مختصات در رییتغ درك عدم گریباز نیا مهم

 سطح بودن نییپا لیدل به بعدها که بود ییخودرو سمت به حرکت و ،یمنیا از ریغ به ،یاضاف امکانات
 دیشا یمنیا با که دیپرا نام به ییخودرو. کرد لیتحم شانیا به يادیز يمعنو و يماد خسارات ،یمنیا

  .بود برخوردار يبرابر دو تا 5/1 یچابک و سرعت از کانیپ از تر نییپا
 کوتاه در روآ، دیتول از یناش انیز و محصوالت ریسا دیتول يسودآور فرصت دادن دست از با خودرو رانیا

 نتوانست زین را کانیپ انیمشتر خودرو رانیا شده، طرح تیروا اساس بر گر،ید طرف از. شد متضرر مدت
 مدت بلند در. آوردند يرو دیپرا سمت به کانیپ انیمشتر از يا عمده بخش مدت انیم در و کند یراض

 و یتینارضا شیافزا به منجر دیجد محصوالت يرو الزم يگذارهیسرما و تمرکز عدم و انباشته انیز زین
 نظر در تیروا نیا بزرگ بازنده را خودرو رانیا توانیم ن،یبنابرا. شد خودروساز نیا بازار سهم افول

 انیمشتر بازار حفظ فرض شیپ و يمشتر انتظارات از نادرست تصور گریباز نیا مهم يخطا. گرفت
 خودرو رانیا یول بود شده خارج خودرو رانیا دست از دیپرا ورود با بازار نیا که یحال در بود، کانیپ

-بخش در نادرست مفروضات شکست، نیا یاصل کور نقطه. گرفت یم دهیناد را رییتغ نیا هیاول عالئم
 يدالرها قیتزر لیدل به انیمشتر ذائقه و دیخر قدرت تحوالت موقع به صیتشخ در یناتوان و بازار يبند
  .بود نهم دولت اول يهاسال ینفت



 25   دهیچیپ مسائل با مواجهه يبرا تیریمد مطالعات در یپژوه تیروا ارائه چارچوبی براي

 
 يتقاضا که چرا بودند بازنده مدت بلند در خودرو رانیا به یوابستگ و یوستگیپ به توجه با سازان، قطعه

 دیتول مدت کوتاه منفعت از گریباز نیا البته. گذاشت افول به رو خودرو رانیا محصوالت يبرا یکل
 بوده زیناچ کار و کسب يداریپا عدم مقابل در نفع نیا اما شد مندبهره ،روآ پروژه قالب در کانیپ قطعات

  .شدند متضرر یداخل خودرو يتقاضا افت از آنان از ياریبس و
 مصرف و یآلودگ مساله به يارسانه نگاه در مدت کوتاه لیقل منفعت تیروا نیا در دولت سرنوشت اما

 تیروا نیا در که یتلخ طنز اما. نمود جادیا موقتا را دیام نیا کانیپ دیتول توقف دیشا که بود سوخت
 به کانیپ لیتبد نیبنابرا. محرکه توان در نه و بود بدنه در کانیپ و روآ تفاوت که است نیا است نهفته

 آن یندگیآال بیضر روآ، وزن ینیسنگ علت به بلکه. کردینم جادیا خودرو یندگیآال در يبهبود چیه روآ
  .باشد شتریب توانستیم هم کانیپ از یحت
  
  گیرينتیجه - 7
 آینه و بازخورد آینه کلیت، آینه شرط سه مفاهیم، سایر از روایت مفهوم تفکیک براي پژوهش، نیا در

 کهطورهمان. یدگرد یشنهادسه شرط، پ ینبرآورده نمودن ا يبرا ايمرحله چهار روشی و شد ارائه زمان
 چهار روش این کاربرد با خودرو، ایران شرکت در پیکان خودروي جایگزینی مساله مورد در شد، مشاهده
روابط ) زمان ینهآ( زمان طول در که، )یتکل ینهآ( شد ارایه کلیدي بازیگران تمام از تصویري اي،مرحله

 هاشخصیت یکان،پ یگزینیشده از جا یهارا یتدر روا). بازخورد ینهآ( گردید ریحآنها تش یانم یمعلول یعل
 به آنهاو تحوالت  هاکشمکش سیر روایت، پیرنگ در سپس و ارایه ايالیه سه يدر ابتدا در قالب الگوها

 شکست به نهایت در که اندك گروهی با مخالف عقالنی هاياستدالل مانند ها،تعلیق. شد کشیده تصویر
 هاکشمکش یاتوسط مردم و  یکانپ یفراموش مانند هاییقسمت در نیز درام و شودمی مشاهده انجامید،

  .گردید ارایهو شفاف  یرگذارتاث یدر قالب گراننقاط کور کنش یدمانی،چ ینبر اساس چن. خوردمی چشمبه
 را روش این زمان، به نیاز. نیست مستثنی امر این از نیز روایتی روش و دارد هاییمحدودیت روشی هر

 همکاري نیازمند روش این طرفی از .است ساخته مشکل کنندگان،مشارکت بزرگ گروه با کار براي
متعاقب آن، نقش  هايتحلیل و شده ساخته روایت نتیجه، در که است کنندگانمشارکت با نزدیک

و مبهم  ايچندالیه ذاتی طور به هاداستان. ]16[ کندمی برجسته کنندهرا به اندازه مشارکت پژوهشگر
. و تاثیر ذهنیت وي، در این روش مشهود است گرپژوهشهستند، بنابراین واقعیت ساخته شده توسط 

 نظر اتفاق رود؟ کاربهش باید براي ارزیابی این رو معیارهایی چه که آیداین سوال پیش می ،بنابراین
 آشکارروش و  ینا یشترب کاربرداست با  امید. ]10[ ندارد وجود معیارها از خاص دسته یک سر بر عمومی

 تريیقدق هاياظهار نظر یندهآ بینیپیشنسبت به اعتبار آن در  زمان، گذر با هابینیپیش درستی شدن
  .پذیرد صورت
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