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*

چکیده
دانش رفتار سازمانی با مطالع پدیده ای انسانی در سازما  ،درصدد بهنود روند فعالیت ا است.
اندیشم دا روش ای متعددی را برای تحقیق رفتار سازمانی تاد و ش اسایی دردهاند .یکی از این
روش ا« ،تحلیل گفتما » یا «تفاوت ا در معانی» است .در این روش محققین تقش دارند د با ب
دارگیری تک یک ای متعدد ویژگی ا و الصوصیات تاریخی چیز ای گفت شده و چیز ای ناگفت را
در سازما ش اسایی د د .با مطالع ی یافت ای محققین در این حوزه د بیشتر متاثر از تفکر
رمونتیک است؛ مشا ده میشود د این روش ،ب
مید د .این در حالی است د

ای روش گری برای داربرا  ،مسیر ابهام را نشا

موزه ای دانش اصول فق میتواند راهگشای م اسنی برای ش اسایی

«تفاوت ا در معانی» باشد .این موموع در مطالعات مدیریت و سازما  ،مورد تو

قرار گرفت است .در

این تحقیق تقش شده است از روش تحلیلی – توصیفی استفاده شود .بر این اساس ،با ش اسایی مفا یم
مرتنط در حوزه تحلیل گفتما و اصول فق  ،ب توصی

نها پرداالت شده و سپس با تحلیل ای عقلی،

راهحل ای موثر ش اسایی شده و تطنیق ای م اسنی بین گزاره ای دانش علم اصول فق و تحقیق در رفتار
سازمانی ارائ شده است.
واژگا دلیدی :رفتار سازمانی ،تحلیل گفتما  ،اصول فق
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مقدمه

مهم ترین عنصر سازمان ،پدیدۀ انسان است .انسان ،با رکر خود سازمان را خلق کرده و اداره جامعه
انسانی را به آن سررده است .ماهیت سازمان ،وجود رواب رسامی و حرکات بار اسااس مساتندات
است .گفتگوهای رایج در سازمان کاه در ساخنرانیها ،ابالغیاهها و جلساات ،مشااهده میشاود؛
مبنااای شااک گیری صااورت جلسااات و مکتوبااات سااازمان اساات .گفتگوهااا در سااازمان بعااد از
شک گیری صورت جلسات و ابالغیهها ،باهعنوان یاک ساند ساازمانی ماورد توجاه قارار گررتاه و
ررتارهای آتی را شک داده و جهت آن را معین میکند .از اینرو ،الزم است که مدیران باا دقات باه
الفاظ و معانی آنها ،توجه کرده و برداشت کاربران آن را در سازمان پیشبینی کنند .دانش اصول رقاه
در علوم حوزوی توصیههای راهگشایی برای تحلیا الفااظ و گفتارهاا ،دارد .ایان داناش میتواناد
تحلی مناسبی از مکتوبات ارائه کند .در این تحقیق تال میشود آموزههای این دانش و کاربرد آن
در پدیدههای سازمانی مورد مطالعه قرار گیرد.
بیان مسئله

در مطالعات سازمانی مشاهده میشود که محققان به منظور درک مناسب از گزارههای سازمانی ،باا
استفاده از ابزارها و تکنیکهای متعادد باه جماعآوری ا العاات میپردازناد .بعاد از جماعآوری
ً
دادههای اولیه ،محققاان باه منظاور تحلیا آنهاا عمادتا از یارتاههای «تحلیا گفتماان» اساتفاده
میکنند1.به منظور شناخت بهتر این شیوۀ تحلی  ،مطالعه را از «تحلی گفتمان» آغااز مایکنیم .در
این مطالعه درصدد هستیم که با شناساندن معایب این شیوۀ تحلی  ،راهح جایگزین را به شایوهای
ساده و قاب کاربرد تبیین کنیم.
اصطالح «تحلی گفتمان»  ،نخستین بار در سال  1952به2وسیله زبانشناس انگلیسای زلیاک
هریس به کار ررته است .منظور وی نگاهی صورتگرایانه و ساختارگرایانه به جمله و متن بود .بعاد
از وی دیگران تحلی گفتمان را ،نقطه مقاب تحلی ماتن دانساتهاند و آن را شاام تحلیا سااختار
زبان گفتاری (مانند گفتگوها ،مصاحبهها ،سخنرانیها و )...دانستند.
با گذشت زمان ،معنای دیگری از تحلی گفتمان رواج پیدا کرد و آن این بود که منظور شناختن
رابطه جملهها با یکدیگر و نگریستن به ک  ،که بیانکننده نتیجه این روابا اسات .بار ایان اسااس
دیگر با عناصر نحوی و للوی تشکی دهنده جمله سر و کاار ناداریم ،بلکاه رراتار از آن باه عواما
 . 1استفاده از تحلیل گفتمان در کتب تئوری سازمان و مدیریت ،قابل مشاهده است .کتب ماری جو هچ ،گرر مورگران،
استیفن رابینز ،جی شفریتز ،استیون آت ،و ...شاهدی بر این مدعاست.

2. Discourse Analysis
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بیرون از متن ،یعنی بارت موقعیت ررهنگای ،اجتمااعی ،سیاسای ،و ...سار و کاار داریام .تحلیا
گفتمان تنها دو دهه در زبانشناسی ماند و بعاد از آن باه علاوم اجتمااعی کوچاناده شاد (سارایی و
همکاران ،1387 ،ص .)85گفتمانها رق منحصر به کلماات ،عباارات و جماالت (نوشاتاری یاا
گفتاری) نبوده بلکه عالئم و کنایههای غیرکالمی نیز در شک دادن به آنها نقش مؤ ری ایفا میکنناد
(صادقی و روزخو  ،1392 ،ص .)5بنابراین تحلی گفتمان چنین معنا شد:
«چگونگی تبلور و شک گیری معنا و پیام واحدهای زبانی که در ارتباط باا عواما درون زباانی
(زمینه متن واحدهای زبانی ،محی بالرص زبانی مربوط و نیز کا نظاام زباانی) و عواما بارون
زبانی (زمینۀ اجتماعی ،ررهنگی ،سیاسی و )...بررسی میشود».
در یک تعام اجتماعی ،با رد و بدل شدن گفتگو و شک گیری گفتمان ،یاک پدیادۀ اجتمااعی
خلق میشود .توصیف و تفسیر چنین گفتمانی تنها به درک الفاظ و جمالت نیست؛ بلکه نشانههای
غیرلفظی ،نیز مهمترین بازیگر درک و تحلی الفاظ خواهناد باود (سااروخانی ،1388 ،ص.)144
محققان برای درک بهتر رضای گفتمان شیوههای متعددی را ابداع کردهاند تا بتوانناد باا کماک آنهاا
رضای تعامالت اجتماعی صورت گررته را بازآررین کرده درک مناسبی از آن را شک بدهند.
در تحقیقات ررتار سازمانی ،محققان با مقاصد مختلفی دست به تحقیق میزنند .گااهی بارای
پیش بینی و هدایت ررتارهای کارکنان ،گاهی برای شناسایی رضای ررهنا ساازمانی ،گااهی بارای
درک بهتر از مقررات و قوانین سازمان و . ...در اینگونه تحقیقات رو ها و متدهایی پیشنهاد شاده
است که عمدۀ این رو ها مبتنی بر «تحلی گفتمان» است.
به عنوان نمونه ،مدیران هنگامی که با یکی از مقررات و قوانین اباالغ شاده از مقاماات ماارو ،
مواجه میشوند؛ محققان سازمانی به مجریان قانون ،مساعدت میکنند که برای درک بهتر ،چگوناه
خود را در رضای گفتمانی تدوین مقررات قرار دهند ،تا با درک بهتر از قانون ،بهتر بتوانند آن را اجرا
کنند .آنان نباید بر اساس درک خود به آن عم نمایند .زیرا دریارات رضاای گفتماانی تادوین ایان
مقررات ،با رضای دریارت و عم به آن متفاوت است .ضب و بت کلیه مذاکرات جلساات علنای
مجلس شورای اسالمی ،بهعنوان باالترین مرجع قانونگاذاری ،نیاز بارای ارازایش درک مناساب از
رضای گفتمانی تادوین قاانون اسات .از ایانرو اسات کاه ساازمانها ،بارای کارآمادی مقاررات،
برنامههایی از قبی کارگاهها و کالسهای توجیهی ،پیشبینی میکنند .ایان امار باه کارکناان کماک
میکند که در رضای گفتما ِن تدوین مقررات قرار گررته و درک مناسبی از آن پیدا کنند.
تحقیق در زمینه ررتار سازمانی ،با رو های متداول بهویژه توصیههای محققان تحلی گفتمان،
دارای معایبی است که محقق درصدد است با استفاده از قواعد رایج در دانش اصول رقاه باه کماک
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تحلی گفتمان آمده و توان محققان را برای درک بهتر ررتار در سازمان تقویات کناد .اصاطالحات،
شیوهها و مفاهیم تولید شده در دانش اصول رقه ،استعداد الزم را برای بارور کاردن رو تحقیاق در
ررتار سازمانی داراست.
اندیشمندان حوزوی در بررسی متون دینی همیشه این رو عقالیی را در پیش گررتهاند که هار
متن بیش از یک تفسیر ندارد و چندین تفسیر را برنمیتابد .تال های گستردۀ علماا و اندیشامندان
حوزوی نیز در ول تاریخ برای درک مناسب و صحیح از متون مقدس اسات .تلییارات رخ داده در
دیدگاه های رقها در ول زمان به معنای یارتن معناهای چندگانه و متفاوت از متون نیست ،بلکاه باه
معنای ژرفاندیشی در متون و یارتن معنای اصلی است.
روشهای مطالعه در تحلیل گفتمان

در دانش اجتماعی تال هایی به منظور شناساایی معاانی ،از کلماات صاورت گررتاه اسات .ایان
موضوع آشکار است که ابزار تحقیق در شناسایی الفاظ باید دقیقتر ،حسااستر و پیچیادهتر باشاد.
در مطالعات ررتار سازمان ،شناسایی تعداد ارراد و تعداد کارهای انجام شده امری سه اسات .اماا
هنگامی که مدیران بخواهند منظور نویسندگان مقررات و دستورالعم ها را بدانند و ایان موضاوع را
درک کنند که نگر آنها به سمت کدام دیدگاه سیاسی است و یا آنها تحت تأ یر چه تمای ماذهبی
و اعتقادی قرار داشتهاند؛ کار دشوار میشود.
یکی از دغدغههای مدیران این اسات کاه در مواجاه باا کارکناان ،تمایا دارناد کاه از باورهاا،
ارز ها ،نگر ها ،تمایالت و گرایشهای آنان درک مناسبی داشته باشاند؛ چنانکاه سانجش ایان
ً
عناصر ررهنگی نیز بسیار دشوار است .اساسا سنجش کیفیت ،کاری بس دشاوار اسات .بارای ایان
منظور دانشمندان علوم اجتماعی به تکاپو ارتادهاند .یکی از راهح های مورد توجه اندیشمندان ایان
است که برای شناسایی مراد و مقصود ،آنها را تبدی به پارامترهای کمی و قاب سنجش کنیم .یعنای
در قالب مقیاسهای اسمی−عددی بیان شوند .تا بر این اساس بتوان مراد گوینده را شناسایی کرد.
به بیان دیگر ،محققان رو تحقیق ررتاار ساازمانی ،باه مادیران پیشانهاد میکنناد کاه هرگااه
می خواهند ،اسناد سازمان و یا ررتار کارکنان را مورد بررسی و رهم دقیق قرار دهند ،از رو تحقیاق
«تحلی گفتمان» ،استفاده کنند .مناسابترین ایادهای کاه در شاناخت چناین پدیادههایی مطارح
میشااود ،اسااتفاده از یفهااا ) (scalesاساات (ساااروخانی ،1388 ،ص144؛ رجباای،1389 ،
ص .)114مدیران با استفاده از ابزار یف میتوانند به صورت غیرمستقیم به شناخت منظور مدیران
عالی و اسناد باالدستی سازمان پیببرند و نتایج را بر اسااس معیارهاایی اساتخراج شاده ردهبنادی
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کنند .مقیاسهای کیفی یا یفهای متعددی نیز در این زمینه معرری شده اسات .یاف لیکارت،

1

یف آزگود2،بوگاروس3،تورستن4،و گاتمن5.در اینجا باه صاورت مختصار ،رقا باه دو ناوع یاف
اول (لیکرت و آزگود) پرداخته شده و ویژگیها و معایب آنها مورد توجه قرار میگیرد.
 .1طیف لیکرت

لیکرت که از سال  1939مدیریت بخش بررسیهای ارکار عمومی را در وزارت کشااورزی آمریکاا
بر عهده داشت پیشنهاد اندازهگیری کیفی خود را به صورت یک یاف ارائاه کارد (رجبای،1389 ،
ص ) 117این یف از پنج قسمت مساوی تشکی شده است و محقق متناسب باا موضاوع تحقیاق
تعدادی گویه در اختیار پاسخگو قرار میدهد تا گرایش و یاا برداشات خاود را دربااره آن مشاخص
ً
ً
نماید .یف از گرایش (برداشت) کامال موارق تا گرایش (برداشت) کامال مخالف کشیده میشود.
یف لیکرت نیازمند تعداد زیادی گویه است که بیانکننده ابعاد احتمالی یک موضاوع اسات.
گویهها ،باید پرتوی از واقعیت ارائه کنند که میدان وسیعی از احتماالت را دربر میگیرند .این ابعااد
به پاسخدهندگان کمک میکنند که با گستره شناخت ،نسبت به مفهوم تحقیق ،برداشت و یا نگار
خود را تعیین کنناد (ببای ،1381 ،ج ،1ص .)381یاف لیکارد در بسایاری از تحقیقاات میادانی
ً
وسیع ،خصوصا جامعهشناسی ،مدیریت و مطالعات سازمانی کاربرد دارد .با ایان یاف مایتاوان
انواع مسائ (گرایشهای سیاسی ،مذهبی ،نژادی ،شللی ،دانش ،تجربه و )...را سنجید .چناانکاه
می توان میزان رضایت کارکنان یا ارباب رجوع و مشتریان را شناسایی کرد .این یف توانایی دارد که
میزان اعتماد مدیران را به ردههای باالتر و میزان اعتماد مدیران را نسبت به کارکنان خود ،بسنجد.
راحی یف نیازمند دقت است .زیرا باید بتواند به ور دقیق و جزئی ابعاد موضاوع را پوشاش
بدهد .در ایان راحای بایاد احتمااالت مطارح در موضاوع شناساایی شاده و در قالاب یاف از
پرسشگران ،نظرخواهی شود (رجبی ،1389 ،ص .)118نمونهای از یف لیکرت را در نگاره شماره
یک مشاهده میکنید .در این یف محقق درصدد شناسایی «عوام تأ یرگاذار مادیریت داناش در
1. Likert
2. Osgood

 .3طیف بوگاردو ( )Bugardusبه منظور سنجش میرزان فاصرله اجتمراعی کراربرد دارد و از یرا متیرا
مرحلهای استفاده میکند.
 .4تورستن ( )Thurstonبه منظور شناسایی دیدگاه مثبت و منفی نسبت به گرایشها و نگرشها کاربرد دارد .در این طیرف
گرایشها در یا دامنۀ یازده قسمتی مورد بررسی قرار میگیرند.
 .5گاتمن ( )Guttmanاین طیف برای بررسی موافتت یا مخالفت با یا گویره بره کرار مریرود و بررای شناسرایی مسرا ل
جز ی کاربرد مناسبی دارد .در این طیف عبارتها ترتیب منطتی دارند یعنی در آغاز ،عبارت یا گویرهای قررار گیررد کره
بیانگر شدیدترین گرایش مثبت یا منفی باشد و در گویههای بعدی به تدریج از این شدت کاسته میشود.
ترتیبری هفرت
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سازمان» است .محقق ابتدا شناسایی سازمان را در سه بعد ساختاری ،ررتااری و محتاوایی ،انجاام
داده است .هر یک از این ابعاد دارای متلیرهایی هستند .بهعنوان نمونه برای ُبعد ساختاری سازمان،
سه متلیر در نظر گررته شده است .سرس با ارح موضاوع ،خواهاان شناساایی برداشات و نگار
مدیران سازمان ،از این متلیرهاست .مشاهده میشود که پاسخگویان دیادگاه و نگار خاود را در
یک یف پنج سطحی که پیشنهاد شده آقای لیکرت است ،میتوانند مطرح کنند .در تحلی نهاایی
این پرسشنامه ،محقق درصدد است که منظور و مقصود برداشت شاده از رابطاه عواما تأ یرگاذار
مدیریت دانش را با ابعاد سازمانی شناسایی و رهم کرده و در سازمان نتیجه را به کار گیرد.

1

6

8
9

تمرکز

7

ً
کامال موافقم

موافقم

شماره
5

ویژگیهای ابعاد ساختاری سازمان

4

رسمیت

3

نظری ندارم

عوامل

پیچیدگی

2

مخالفم

متغیرها

1

سؤاالت مربوط به بررسی عوامل تأثیرگذار بر
مدیریت دانش در سازمان

ً
کامال مخالفم

نگاره  :1طیف لیکرت

پیچیدگی سازمان از لحاظ عمودی (سلسله مراتب زیاد)
تأثیر بر مدیریت دانش در سازمان دارد.
پیچیدگی سازمان از لحاظ افقی (تعداد زیاد واحدها) تأثیر
بر مدیریت دانش در سازمان دارد.
پیچیدگی سازمان از لحاظ جغرافیایی (تعداد شعبات زیاد
در مناطق دیگر) تأثیر بر مدیریت دانش در سازمان دارد.
میزان رسمیت (وجود رویهها و اسناد) در سازمان
تأثیرگذار بر مدیریت دانش در سازمان است.
فقدان رسمیت زیاد در سازمان ،بر مدیریت دانش تأثیر
منفی دارد.
کارکنان بر اساس شاخصها و معیارهای تعیین شده ،به
مدیریت دانش در سازمان میپردازند.
تمرکز باالی تصیمگیریهای سازمان ،بر مدیریت دانش
تأثیرگذار است.
پراکندگی واحدها در سازمان نقشی بر مدیریت دانش در
سازمان دارد.
مدیریت دانش در تمام سازمان به یک نحو اجرا شده و
امتیازات نیز از یک مرجع صادر میگردد.

برای یف لیکرت معایبی مطرح است:
این مقیاس از سطح یک مقیااس ترتیبای تجااوز نمایکناد و نمایتاوان آن را هناوز در ساطح
ً
مقیاسهای راصلهای دانست .مثال نمیتوان ادعا نمود که اگار دو پاساخگو دارای مجماوع نمارات
 .1استفاده شده از پایاننامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ،دانشگاه المصطفی ،عنایتالله قریشی.1394 ،
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ً
مساوی هستند ،گرایش آنها به موضوع مورد مطالعه دقیقا یکسان است ،زیرا ممکن است که اجزای
ا ین مجموع نمرات ،با هم متفااوت باشاند .همچناین اگار مجماوع نمارات پاساخگویی ،دو برابار
پاسخگویی دیگر باشد ،نمیتوان ادعا کرد که گارایش او نسابت باه مسائله ماورد بررسای دو برابار
مثبتتر یا دو برابر منفیتر است (همان ،ص)117؛
احتمال بسیار ضعیفی وجود دارد که پاسخدهنده بتواند نسبت به یک بیاان کوتااه در رارم چااپی و در
غیاب یک موقعیت واقعی زندگی واکنشی توأم با روایی (اعتبار) بااال از خاود نشاان دهاد و ایان احتماال
وجود دارد که پاسخهای رسمی ،محارظهکارانه ،سرد و بایروح و ناه چنادان واقعای در کناار بسایاری از
متلیرهای غیرقاب کنترل بر نحوه توزیع پاسخها تأ یر گذارند (سلیمی و شهباز مرادی ،1387 ،ص)44؛
هیچ دلیلی در دست نیست که نشان دهد ،پنج یا هفت موضعی که در مقیاس نشاان داده شاده
ً
است ،دارای رواص یکسان باشد .قضاوت بین (کامال موارقم) و (موارقم) ممکن است با قضااوت
ً
بین (موارقم) و (نظری ندارم) متفاوت باشد و رواص بین آنهاا برابار نباشاد .ضامنا ممکان اسات
برابری ارز احکام یا پرسشها از نظر موارقت یا مخالفت برابر نباشد (رجبی ،1389 ،ص.)119
 .2طیف آزگود

بر اساس تجارب به دست آمده از به کارگیری یف لیکارت ،محققاان بارای شناساایی تفااوت در
معانی مقیاس دیگری به نام « یف آزگود» یا «ارترا معنایی» نیز معرری کردهاند .این مقیاس کیفی
با هدف شناخت و اندازهگیری تمایز معنایی در گزارهها راحی شده اسات .یاف آزگاود سانجش
معنا را در سطح یک مقیاس ترتیبی (7درجهای) انجام میدهد .آزگود بر این باور است که ،کلماات
عالمات خارجی یا عبارات در ذهن ارراد ،اندیشۀ خاصی را پدید میآورند و بایاد بتاوانیم معناهاای
مورد نظر را شناسایی و سنجش نماییم.
به منظور اعمال دقت نظر در یف آزگاود ،اساتخراج نظار پرسشاگران باا شایوههای مختلفای
صورت میگیرد (ساروخانی ،1388 ،ص .)38بر این اساس شیوههای مختلفای بارای ایان یاف
شناسایی شد که عبارتند از:
ً
 .1صفات دو قطبی :اساس این رو مبتنی بر تداعی معانی اسات و ای آن محرکای (ماثال
کلمۀ «پدر») به پاسخگو داده میشود و از او درخواست میشود تا آن محرک را بار مبناای صافات
متضاد (مهربان/خشن ،منفع /خشن ،غمگین/خوشحال ،خوب/بد و )...بررسی کند .سرس محرک
ً
دیگر (مثال «کارررما») به همان صفات متضاد در اختیار او قرار میگیرد؛ تا بتاوان بار اسااس مبادأ
مقایسه ،مفهوم مقایسه اصلی شناسایی شود.
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نگاره  :2طیف آزگود صفات دو قطبی
1

2

3

4

6

5

7

مهربان

خشن

منفعل

فعال

غمگین

خوشحال

سرس اعداد این جداول را بر اساس آمار مانند ضریب همبستگی (یا به اصطالح میزان تشابه دو
محرک) مورد بررسی قرار میدهند .بر اساس نتایج به دست آمده میتوانند بیاان کنناد کاه کارکناان
نسبت به مدیران خود چه دیدگاهی دارند (رجبی ،1389 ،ص .)114ویژگیهای شخصیتی آناان از
دید کارکنان چگونه است؟ آیا شخصیت آنان مورد قبول کارکنان هست یا نه؟ و...؛
 .2تحلیل عبارت :یکی دیگر از شیوههای مورد استفاده در یاف آزگاود ،ارائاۀ یاک جملاه و
بررسی آن توس مخا ب است .در این رو محققان با ارائۀ یک عبارت تال میکنناد سانجش
دقیق معنایی کلمات را ممکن سازند (همان ،ص.)113
برای این منظور از دو شیوه میتوان بهره برد:
تکمیل جمالت :از ررد می خواهیم که جمالتی را که با هدف خاصای تادوین شاده اسات را
تکمی کند .تکمی جمالت یا رو ررارکن ،میتواناد باه دو شایوه صاورت گیارد .گااهی از رارد
میخواهند که انتهای جمله را کام کند و گاهی تکمی ابتدای جمله را به او واگذار میکنند .ررس
کنید میخواهیم عقاید غالب کارمندان را نسبت به مدیران یک واحد ساازمانی شناساایی کنایم .در
این صورت میتوانیم از سؤاالتی همانند موارد مطرح شده در نگاره شماره سه استفاده کنیم.
نگاره  :3طیف آزگود تکمیل جمله
ردیف
1
2
3
4

موضوع

مدیران سازمان در مشکالت ،مسئولیت کاری را . ...
حضور در محل کار در ساعات اداری برای مدیران یک  ...است.
 ...بهترین صفت مدیران سازمان است.
مدیران نگرش  ...نسبت به کارکنان خود دارند.

این رو ها کمک میکند که ذهنیات مبهم ،آشکار شوند .یکای از مهمتارین کاربردهاای ایان
رو در مراکز ارزیابی کارکنان به منظور استخدام یا ارتقا ،است .مثال :به هنگام باه کاارگیری یاک
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مدیر یا ارتقای او ،جمالت بهگونهای تنظیم میشود که برای سازمان این موضوع را احاراز کناد کاه
این ررد دارای انگیزه رقابت ،آماده مبارزه با خود و دیگران ،ابراز وجود ،دارای انضباط ،توانایی باالی
تصمیمگیری و ...است یا نه؛
ارزیابی جمالت :در این شیوه ،جمالت تکمی شده در اختیار کارکنان قرار میگیرد و از آناان
خواسته میشود که آنها را مورد بررسی قرار دهند و سرس نسبت به آنها نظر بدهند که با آن جمالت
موار قند یا نه؟ ررس کنید دیدگاه کارکناان یاک ساازمان را در خصاوص اقادامات مادیریت مناابع
انسانی ،میخواهیم بررسی کنیم .در این صورت میتوانیم از سؤاالتی همانند موارد مطرح شاده در
نگاره شماره چهار استفاده کنیم.
نگاره  :4طیف آزگود ارزیابی جمله
ردیف
1
2
3
4

موضوع

مدیران منابع انسانی ،دیدگاه برابر نسبت به کارکنان دارند.
ارتقا در سازمان بر اساس شایسته ساالری صورت میگیرد.
ابتکار و نوآوری ،موجب رشد کارکنان در سازمان است.
احکام کارگزینی منصفانه صادر میشود.

موافقم

مخالفم

یف آزگود دارای معایبی است:
یف آزگود را در هر دو شیوه صفات دو قطبی و تحلی عبارت ،نمیتوان یک مقیاس راصالهای
دانست .بنابراین نمی توان نتایج به دست آمده از پاسخگویان متعدد را با هم مقایسه نماود .هرچناد
این مشک در شیوۀ تحلی عبارت کمتر است؛
ممکن است پاسخگویان برداشت برابری از سؤاالت نداشته باشند به همین خا ر ممکن است
ً
پاسخهای متفاوتی بدهند که از مقصود به دور است .این موضوع خصوصا در شیوه تحلی عباارت
بسیار مشهود است .زیرا واژههایی را که مخا ب در جاهای خالی به کار میگیرد ،ممکن اسات باا
واژههایی پیشبینی شده محققان متفاوت باشد .بنابراین نمیتوان بر اساس چنین پاسخهایی تحلی
مناسب داشت؛
قضاوتهای پاساخگویان نسابت باه عبارتهاای مطارح شاده ،ناشای از نگار و برداشات
آنهاست .این امر بیعی است که ممکن است پاسخگویان نگر ها و برداشتهای متفاوتی داشته
باشند .تفاوت در نگر منجر به تفاوت در ارز ها نیز خواهد شاد و ایان موضاوع پاساخها را باا
اختالل تحلی همراه میکند .همچنین باید توجه داشت برد معنایی کلمات بارای همگاان یکساان
ً
نیست .بهعنوان مثال هنگامی که رردی میگوید دنیا چیز پستی است ،ضرورتا به این معنا نیست که
تارک دنیاست.
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کارآمدی در تحلیل رفتار سازمانی

تحلی گفتمان در رو تحقیق و تحلی ررتار سازمانی ،با مشکالت متعاددی روبارو اسات .زیارا
راهح های ارائه شده از سوی متفکران ،تحلی را به جای سو دادن به سوی روشانایی ،ابهاام را باه
دنبال می آورند .در تحلی ررتار کارکنان سازمانی و تبیاین اساناد ساازمانی ،مادیران باه دنباال ایان
هستند که واقع یت رخ داده را مورد شناسایی و تدقیق قرار دهند؛ اما تحلی گفتمان رایاج ،باه جاای
واقع نمایی ،در صدد واقعیتسازی است .البته این واقعیتسازی ناه در هماۀ ماوارد بلکاه در اکثار
موارد رخ میدهد .این واقعیتسازی باه شاک های مختلفای صاورت میگیارد .آیاا باه نظار شاما
میتوان ،به جای شناسایی صحیح یک واقعیت ررتاری ،از مشاهدهگران ،نظرخواهی کرد؟
به بیان دیگر ،هنگامی که می خواهیم ،میزان رضایت کارکنان را از مادیران خاود جویاا شاویم؛
می توانیم با راحی یک پرسشنامه و با رو لیکرت ،نظر کارکنان آن سازمان را شناسایی کنیم .اماا
هنگامی که میخواهیم مفهوم یک ماده قانونی را درک کنیم (مراد و منظور قانونگاذار را دریاابیم) و
آن را برای اجرا آماده کنیم؛ نظرخواهی از مدیران ،کارساز است؟ اگار قارار باشاد کاه هار یاک از
مدیران ،که در این نظر سنجی شرکت کردهاند؛ به تناساب مناارع خاود ،آن را تفسایر کنناد ،باه ور
بیعی به مراد و منظور قانونگذار دست نخواهیم یارت.
این شیوه درک و رهم ،گویای این است که این محققاان در رضاای متاأ ر از تفکار هرمنوتیاک،
زیست کردهاند .در تفکر هرمنوتیک ،رهم عینی از یک پدیده و متن ،ممکن قلمداد نمیشود .در این
تفکر رهم ،محصول و برآیند امتازاج و ترکیاب اراق معناایی پرسشاگر باا اراق معناایی ماتن اسات
(حسینزاده ،1380 ،ص .)170این بدان معناست که محققان در بررسایهای ساازمانی ،در کناار
منظور و مراد قانونگذار ،حقی نیز برای کنشگران سازمانی قائ هستند .این حق میتواند به مارور
به مسیری متفاوت ،از مسیر قانونگذار ،منجر شود .این مسیری است که مالکی برای تعیین درست
و نادرست بودن آن نمیتوان هموار کرد.
برخی از محققان تحلی گفتمان ،تحت تأ یر تفکار هرمنوتیاک بار ایان باورناد کاه گفتمانهاا
هدرشان سخن گفتن از موضوعات و تعیین آنها نیست ،بلکه آنهاا ساازنده موضاوعاتاند و تاال
میکنند که مداخله خود را پنهان کنند .از اینرو است که برخی از پیشررسهای تحلی گفتماان را
1
چنین بر شمردهاند:
متن یا گفتار واحد توس انسانهای مختلاف ،متفااوت نگریساته میشاود .یعنای برداشاتها
متفاوت است و همۀ برداشتها نیز صحیح است؛
 .1برای مطالعه بیشتر به کتب ذیل مراجعه کنید :واعظی ،درآمدی بر هرمنوتیا.

روش تحقیق در رفتار سازمانی با تأکید بر دانش اصول فقه….

45

خواندن (برداشت و تفسیر از متن) همیشه نادرست خواندن است؛
هیچ متن خنثی یا بی رری وجود ندارد ،متنها بار ایدئولوژیک دارند؛
هر متنی به یک منبع قدرت یا اقتدار مرتب است؛
هر متنی در شرای و موقعیت خاصی تولید میشود؛ از اینرو رن خالق خود را دارد و. ...
نتیجه چنین رویکردی در تحقیقاات علاوم انساانی ،حاکمیات نگار نسابیگرایی اسات .در
نسبیگرایی ،نمیتوان هیچ سخن و برداشت جزمی داشت1.نتیجاه حرکات در مسایر نسابیگرایی،
تلییر مسیر دادنهای مداوم و «باری به هر جهت» بودن اسات .از ایانرو اسات کاه ساازمانها باا
جابجایی مدیران خود ،با دگرگونی در اقدامات مواجه میشوند .زیرا کادر مدیریت جدید ،بر اساس
برداشت خود اقدام میکند و در مجموع همه مدیران عملکرد خود را حسب قانون تفسیر میکنناد و
عملکرد مدیران گذشته را میتوانند تخطئه کنند.
اکنون در صدد نقد تفکر هرمنوتیک نیستیم .خوشبختانه کتب زیادی در اینباره تاألیف شاده اسات.

2

اما در اینجا رق به این نکته اشاره میشود که کسانی که دیدگاه نسبیگرایی هرمنوتیاک را پذیررتهاناد و آن
را در سازمان امری قطعی میدانند ،چگونه قضایا و آموزههای اصلی هرمنوتیک را ،نسبی نمیدانند و آنهاا
را جزمی و قطعی قلمداد کردهاند در حالی که سخن از نسبیتگرایی در همه موارد میرانند.
بنابراین مشاهده میشود که به کارگیری تحلی گفتماان در ساازمان ،باه جاای نشاان دادن مسایر
تحلی و دست یارتن به حقیقت تحقیق ،زمینهسااز ساردرگمی و ابهاام میشاود .اماا میتاوان تحلیا
گفتمان را در ررتار سازمانی با شیوۀ دیگری به انجام رساند .این شیوه میتواند گامها را در مسیر آرامتار
و محکمتر قرار دهد .شیوۀ پیشنهادی در تحلی گفتمان ،اساتفاده از قواعاد اصاول رقاه اسات .داناش
اصول رقه ،دانشی است که محققان حوزۀ علمیه در بررسیهای دینی به کار میگیرناد .ایان داناش باه
محققان اسالمی توان شناخت معنای حقیقی و واقعی کلمات را میدهد .آنان میتوانند با بررسیهای
مو شکارانه ،در متون معتبر دینی ،احکام اسالمی را شناسایی کرده و برای عم مهیا کنناد .ایان داناش
که دارای قدمتی به قامت ظهور اسالم دارد ،میتواند در مطالعات سازمانی کارگشا باشد.
کاربرد اصول فقه در رفتار سازمانی

با بهرهگیاری از قواعاد داناش اصاول رقاه کاه در حوزههاای علمیاه رواج دارد ،میتاوان باه شایوۀ
مناسب تری در درک از الفاظ و کلماات ادا شاده توسا مقاماات عاالی ،دسات یارات .از ابتادای
شک گیری حوزههای علمیه شیعه بررسی و تحلیا الفااظ و کلماات بزرگاان دیان ،باا اساتفاده از
 .1این موضوع در هرمنوتیا تفسیری خیلی مشهور است.
 .2برای مطالعه بیشتر به کتب ذیل مراجعه کنید :واعظی ،درآمردی برر هرمنوتیرا و همننرین حسرینزاده ،مبرانی معرفرت
دینی.1385 ،
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تکنیکهای بوده که به مرور زمان در دانش اصول رقه رشد یارته و دقیقتر شده است1.ایان تال هاا
هم در شناخت تفسیر متن کاربرد داشته و هم در شناخت تفسیر زمیناه ماتن (سارایی و همکااران،
 ،1387ص .) 96به عبارت دیگر برای تحلی گفتمان هم باید رهمید که گوینده چه چیازی را گفتاه
است و هم باید شرای گفتمان را درک کرد .درک متن و زمینه ماتن ،میتواناد باه بازساازی رضاای
گفتمان برای محقق کمک ارزشمندی نماید.
در اینجا تال میشود به برخی از این قواعد و تکنیکها در قالب مثال پرداختاه شاود .ابتادای
قواعدی که در رهم و تفسیر متن کاربرد دارد مطرح میشاود و سارس باه قواعاد شناساایی زمیناه و
رضای گفتمانی متن پرداخته میشود.
بهعنوان نمونه در کتب اصول رقه مشاهده میشود که در خصاوص واژگاانی کاه دارای ادبیاات
«امری و دستوری» هستند ،تحقیق و تفحص دقیقی صورت میگیرد؛ تا با تحلی اینگوناه الفااظ و
جمالت ،به معنای واقعی آن دست پیدا کنند .در این خصوص چند ساؤال اساسای مطارح اسات.
«امر» به چه معناست؟ «امر» داللت بر وجوب دارد یا بر استحباب (یعنی انجاام آن الزم اسات یاا
ً
صررا یک توصیه است)؟ «امر» داللت بر رور دارد یا تراخی (یعنی راوری بایاد انجاام شاود یاا در
انجام آن تعجیلی وجود ندارد؟) و2. ...شناخت شیوهای که اندیشامندان دینای بارای معناا و مفهاوم
واژگان «امری» به کار بردهاند؛ در سازمان نیز کارگشا است.
اگر بخواهیم این مفاهیم را در ساازمان مشابهساازی کنایم ،میگاوییم ،مفهاوم برخای از ماواد
قانون ،دارای ادبیات «امری و دستوری» است .اما این دستور به چه معناست؟ مدیران بایاد بدانناد
که مراد و منظور قانونگذار از این این واژهها چه بوده است .آیا منظور ضرورت انجام یک کار است
ً
یا صررا یک توصیه است؟ آیا منظور قانونگذار تعجی بر انجاام کاار اسات یاا انجاام آن در وقات
مقتضی؟ بهعنوان نمونه ،به ماده  16قانون کار جمهوری اسالمی ،بنگرید .در این ماده چناین آماده
است « :قرارداد کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی و یا دیگار مرخصایهای بادون
حقو یا مزد استفاده میکنند ،در ول مرخصی و به مدت دو سال به حال تعلیق درمیآید».
همانگونه که مشاهده میشود ،مضمون قانونگذار یک دستور اسات .دساتور و امار باه تعلیاق
درآمدن قرارداد کار برای ادامه تحصی  .اما در اینجا این سؤال مطرح میشاود کاه ،ایان دساتور باه
معنای یک توصیه است یا یک امر الزم اال اعه؟ اگر کارگر شااغ باه تحصای  ،بخواهاد در کناار
 .1آیتالله سیدحسن صدر در کتاب تأسیس الشیعه لعلوم االسالم ،ص ،314میگوید :اولین فردی که در مورد علم اصرول
سخن گفت و آن را پایهگذاری کرد ،امام باقر و پس از ایشان امام صادق ،بودند که قواعد اصرول را برر شراگردان
خود التا کردند و کم کم این دانش به وسیله علمای اسالمی رشد یافته و بالنده شد.
 .2این موضوع را میتوان در همه کتب اصول فته باب امر مشاهده کرد.
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تحصی  ،به کار خود هم ادامه بدهد و کارررما هم ،به این امر رضایت بدهد؛ میتوان این دساتور را
در حد یک توصیه تفسیر کرد .در حالی که اگر به معنای الزام اخذ شود ،باه ایان معناسات کاه اگار
کارگر و کارررما به ادامه کار راضی باشند؛ قانونگذار به آنها چنین اجازهای نداده است و در صورت
تمرد (انجام کار حین تحصی ) ،تخلف صورت گررته و قاب تعقیب است.
چنانک ه در این مادۀ قانونی ،سؤال دومی نیز مطرح است و آن اینکه این دستور باید روری اجارا
شود یا تعجیلی در اجرای آن نیست؟ اگر کارگر مشلول به تحصی شد ،بالراصله باید دست از کاار
بکشد ،یا نه می تواند همزمان با تحصی در ررصت مناسب کارخانه را ترک کند .بنابراین ،هنگاامی
که در مقررات مشاهده میشود کاه قانونگاذار از کلماات و مفااهیم اماری اساتفاده کارده اسات؛
میتوان برداشت کرد که قانونگذار تحقق موضوع را الزم دانسته و منظور او «وجوب و الازام» باوده
است .چنانکه میتوان برداشت کرد که شاید منظور قانونگذار این بوده که بهتر است چناین کااری
را انجام دهید و منظور وی «ترجیح چنین کاری» است نه وجوب و الزام آن .این اختالف برداشات
ناشی از عدم درک صحیح مجریان از رضای گفتمانی قانونگذاری است.
اینگونه سؤاالت و ابهامات در موارد متعدد برای مدیران سازمان ،مطرح میشود .ابهام ناشی از
برداشت و تفسیری است که از کلمات و گزارهها مطرح میشود .بنابراین هنگامی که در جمالت از
واژههای مترادف «امر» (یا با مفهوم امر) ،استفاده میشود؛ با تحلی گفتماانی ،درصادد شناساایی
مراد و مقصود قانونگذار ،هستیم .در این زمینه اندیشمندان دینی در دانش اصول رقه ،کنکا هاای
ارزندهای انجام دادهاند؛ که میتوان از آنها در تحلی گفتمان برای ح مشاکالت ساازمان اساتفاده
کرد .به عنوان نمونه در این خصوص دانشمندان اصول رقه بر این عقیده هستند کاه امار داللات بار
وجوب و الزام دارد ،مگر قرینه ای دال بر استحباب یا ترجیح وجود داشاته باشاد .بناابراین در مااده
قانونی رو «الزام به ترک کار» برای کارگر شاغ به تحصی  ،منظور قانونگذار است.
همان گونه که بیان شد ،گفتمان ،یک رویداد ارتبا ی کام در یک موقعیت اجتماعی اسات .از
ً
اینرو ،باید قرائن مربوط نیز دیده شود .مثال دانشمندان اسالمی ،داللت امر بر رور یا تراخی را مورد
کنکا دقیق قرار دادهاند و به این نتیجه رسیدهاند که امر داللت بر رور و تراخی ندارد ،بلکه روریت
و عدم روریت ،باید از قرائن جمله و رضای گفتمانی رهمیده شود .البته آنان هنگامی که از «قارائن»
سخن میگویند ،آن را نیز به ور دقیق به دو دستۀ «قرائن قالیه» و «قرائن مقامیه» تقسایم میکنناد و
برای هر کدام شرای و مالحظاتی را در نظر میگیرناد (رایض ،1373 ،ص .)145بناابراین از ایان
ماده قانونی نمی تواند رور یا تراخی را استفاده کرد و این امر نیازمند قرینه است .از اینرو ،مشااهده
میشود که یک لفظ یا یک عبارت میتواند تجلی معناهای مختلفی داشته باشد .این برداشتها باا

48

روششناسی علوم انسانی /س /23ش /90بهار 1396

استفاده از تحلی مفاهیم و به کارگیری قواعد دانش اصول رقه ،به راحتی صورت میگیرد.
تفکر در انسان ،به معنای عبور از معلوم به سوی مجهول و دست یاارتن باه حقیقات اسات .در
رو های تحقیق ،به محققان توصیه میشود که با استفاده از علاوم مختلاف و ابزارهاای مناساب،
مراح تفکر را درست ی کرده و به حقیقت برسند .در این زمینه علاوم مختلاف باه یااری انساان
آمده اند .دانش اصول رقه از علومی است که در ی قرنها توانسته است با بهرهگیری از دانشهاای
دیگر شیوه دست یارتن به حقیقت را به انسان بیاموزد .یکی از دانشهای مورد توجاه و کااربردی در
اصول رقه «علم منطق» است1.اصول رقه توانسته است با استفاده مناسب از دانش منطق ،پایاههایی
استداللی خود را مستحکم و قاب اعتماد سازد.
بنابراین می توان با استفاده از قواعد اصول رقه بخشی از تحقیق در ررتار سازمانی را سازماندهی
کرد و به نتایج صحیح رهنمون شد .در اینجا به نمونۀ دیگری در این زمینه اشاره میشود .گفتمانهاا
در جلسات رسمی سازمان و ررتار کارکنان ممکن است بارای محقاق ابهاامزا باشاد .ابهاام از ایان
جهت که منظور و مراد صاحب سخن چیست؟ ررس کنید در سازمان کارمندی از شایوۀ مادیریتی
سازمان اظهار رضایت میکند« .اظهار رضایت» به چه معناست؟ آیاا او از تماام عملکارد مادیران
خود رضایت مندی دارد یا نسبت به برخی از عملکردها؟ آیا رضایت او از هماۀ مادیران در ساطوح
مختلف است یا برخی از سطوح؟ و. ...
برای بررسی پاسخها و دریارت منظور اصلی میتوان از یفهای پیشگفته اساتفاده کارد .اماا
محقق می تواند در راحی سؤاالت یف ،از دانش اصول رقه اساتفاده کناد .چنانکاه میتواناد در
برخی از موارد به جای راحی یف از این دانش استفاده کند و به نتیجه مطلوب برساد .در داناش
اصول رقه ،موضوعات مهمی مطرح میشاود کاه در ایان زمیناه میتواناد راهگشاا باشاد .یکای از
موضوعات ارزشمند در این زمینه بحث «مفهاوم و منطاو » اسات کاه از داناش منطاق و ادبیاات
استفادههای رراوانی کرده است .در مثال باال ،میتوان نتیجه رضایت کارکنان را باا ابازار راو ماورد
سنجش قرار داد و حتی پایایی و روایی آن را سنجید.
رای توضیح بیشتر در این زمینه باید گفت که منطو  ،مقاب مفهوم بوده و به معنای هار چیازی
است که به لفظ در میآید .یعنی هر آنچه که لفظ بر آن داللت میکند .برای به دست آوردن منطو
از لفظ ،علم به وضع و قراین الزم است (مظفار ،1415 ،ج ،1ص .)112داللات الفااظ بار معاانی
مختلف در ادب یات هر زبانی مورد بررسی قرار گررته است .بنابراین باید دید که واژه «رضاایت» (از
مدیریت) به چه معنا به کار ررته است و گوینده آن را به چه معنایی به کار برده است.
« .1منطق» را چنین معنا کرده اند :نحوۀ درست اندیشیدن و به کارگیری صحیح عتل در رسیدن به واقع (مظفر ،ص.)12
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در این زمینه گفته شده است که «منطو » معنایی است که به «داللت مطابقی» یا باه «داللات
تضمنی» از لفظ رهمیده میشود (مشکینی ، 1413 ،ص .)49چنانکه «مفهوم» معنایی است کاه
در ظاهر جمله نیامده ،ولی به «داللت التزامی» از لفظ رهمیده میشود .بناابراین ساه ناوع داللات
وجود دارد:
داللت مطابقی :داللت لفظ بر تمام معنا (داللت لفظ میز بر تمام ابعاد میز) .چون لفظ و معناا
با هم مطابقت دارند ،به آن داللت مطابقی گفته میشود؛
داللت تضمنی :داللت لفظ بر بخشی از معنا (داللت لفظ میز بر کشوی میز) .داللت لفظ بار
جزوۀ معنای خود را داللت تضمنی مینامند؛
داللت التزامی :داللت لفظ بر لوازم معنا (داللت لفظ میز بر پسات و مقاام) .داللات التزامای
یعنی داللت لفظ بر چیزی که خارج از معنای لفظی است ولی به ذهن متبادر میشود .اندیشمندان
ً
اصولی ،برای داللت التزامی دو شرط ذکر کردهاند :اوال بین لفظ و معنا تاالزم ذهنای وجاود داشاته
ً
باشد .یعنی مواردی را که به ذهن خطور نمیکند را شام نمیشود؛ انیا تصور معنا بدون واساطه و
توضیح به ذهن متبادر شود (مظفر ، 1402 ،ص.)40
در مورد مثال مطرح شده این موضوع قاب بررسی است که اعالم «رضایت» کارکنان از مادیران
به معنای داللت مطابقی است ،یعنی رضایت صددرصاد؛ یاا باه معناای داللات تضامنی ،یعنای
رضایت نسبی و یا به معنای داللت التزامی است .یعنی منظور کارکنان از اعالم رضایت باه معناای
این است که «مگر چارۀ دیگری هم هست» یا اعالم رضایت آنان به معنای معکوس رضایت ،یعنی
تمسخر مفهوم رضایت است و یا معانی دیگر .بناابراین ،کنکا هاای داناش اصاول رقاه میتواناد
ضمن تحلی کلمات و درک مفاهیم ،ابزار سنجش حاالت روانی ،زمیناههای ذهنای و بارات کلای
گویندگان را شناسایی کند و محققان بر اساس آن به تحلی ررتار در سازمان برردازند .با ایان توجاه
می توان هم برد معنایی کلمات ادا شده را شناسایی کرد ،هم آنکه جهت معنایی آنها را به ور دقیاق
شناخت.
در این زمینه میتوان به نمونههای رراوان ابداع شده در دانش اصول رقاه مراجعاه کارد .در ایان
دانش مفاهیم راهگشایی تولید شده است که میتواند محقق را از حالات ّ
تحیرخاارج کارده و ماراد
گوینده واضح شود .نمونههایی مانند:

مباحث مربوط به «وضع» .وضاع تعیینای (واضاع مشاخص) و وضاع ّ
تعینای (واضاع کثارت
استعمال)؛
مطالب مربوط به «حقیقت و مجاز» .حقیقت استعمال لفظ در ما وضع له و مجاز استعمال در
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غیر ما وضع له .اقسام حقیقت .حقیقت للوی ،حقیقت عرری ،حقیقت قانونی ،حقیقت شرعی؛
اصول لفظیۀ ابداع شده که برای تشخیص مراد گوینده به کار میرود مانناد :اصاالت حقیقات،
اصالت عموم ،اصالت ا ال  ،اصالت عدم تقدیر ،اصالت ظهور و ...؛
و. ...
بنابراین مشاهده میشود که برای تفسیر متن و درک معنای مطرح شده در اسناد و ررتار سازمانی
می توان از دانش اصول رقه استفاده وارری کرد .محققان این موضوع را مطرح کردهاند که تفسیر متن
در چهار سطح انجام میشود (ساعی ،1387 ،ص:)188
 .1ظاهر کالم :که به بررسی عناصر زبانی واژگان و دستور زبان میپردازد؛
 .2معنای کالم :که درصدد معناشناسی و کاربرد الفاظ است؛
 .3انسجام موضعی :که تال میکند انسجام بین گفتهها را شناسایی که تا بر اسااس آن بتواناد
تفسیری منسجم ارائه نماید؛
 .4ساختار متن :تفسیر ساختار متن بیانگر چگونگی پیوند اجزا با یکادیگر اسات .یعنای کاالم
تهدیدآمیز یا محبتآمیز است.
مشاهده میشود که در مطالعات دانش اصول رقه به همۀ این سطوح توجه میشود و برای رهام
هر کدام قواعدی ارائه شده است .بر اساس همین بینش نیز میتوانند با ا مینان معناا و مفهاومی را
به خداوند و معصومین(ع) نسبت بدهند.
همان گونه که در ابتدا مطرح شد در این مجال در آغاز برخی از قواعدی که در رهم و تفسیر متن
کاربرد دارند مطرح می شود و سرس به قواعاد شناساایی زمیناه و رضاای گفتماانی ماتن ،پرداختاه
میشود .اکنون پس از بررسی قواعد رهم متن نوبت بررسی قواعد رضا و زمینه گفتمان است.
در معناکاوی یک متن یا یک ررتار در سازمان اقدام دیگری که به وسیله محقق صورت میگیارد
این است که باید تال شود تفسیر مناسبی از زمینه متن ارائاه گاردد (سارایی و همکااران،1387 ،
ص .)98برای رهم بهتر یک گزاره ،باید شرای

رح را بازسازی کرد تا بتوان درک و تفسایر صاادقی

از آن رویداد داشت .محققان بر این باورند که تفسیر زمینه متن در دو بعد صورت میگیرد (ساعی،
 ،1387ص:)188
 .1زمینه معررتی :یعنی هر گفتمانی در یک بستر تاریخی مطرح شده است و باید بدانیم که ایان
سخن متعلق به کدام برهه از تاریخ است و در چه شرای تاریخی و زمانی مطرح شده است؛
 .2زمینه اجتماعی :متن به موقعیت ریزیکی و نظامهای اجتماعی مربوط است .نوشتار و گفتاار
همانگونه که از بارت متن ناشی میشود از زمینههای اجتمااعی و شارای خاصای کاه ماتن در آن
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تولید شده است تأ یر میپذیرد.
عالمان اصول رقه در تحقیقات خود از تفسیر زمینه متن نیز غفلت نکردهاند .آنهاا باا شایوهها و
قواعد ابداع شاده در ایان داناش تاال کردهاناد کاه بتوانناد رضاای گفتاار را یاادآور شاده و درک
مناسب تری از سخن مطرح شده داشته باشند .شبیه این قواعد نزد مفسران قرآن کریم نیز مطرح بوده
است .یکی از موضوعاتی که هنگام تفسیر آیات قرآن کریم مورد توجه مفسران باوده «شاأن نازول»
آیات بوده است .آنان با تصویرسازی از زمان بیان یک آیه ،تال میکردند که درک مناسبی از آیات
قرآن کریم داشته باشند .با چنین بررسیهایی میتوان به زمیناههای تااریخی و اجتمااعی رارامین و
دستورات الهی پی برد .برای پیشبرد امورات مهم سازمانی نیز میتوان از این الگوها استفاده کرد.
بنابراین میتوان از این قواعد و شیوهها نیز برای رهم بهتر ررتار در سازمان استفاده کرد .در اینجا
به ور مختصر نمونههایی از این قواعد یادآوری میشود .یکی از موضوعات مطرح در اصاول رقاه،
«حجیت خبر واحد» است .در این زمینه اندیشمندان این موضوع را ماورد بررسای و کنکاا قارار
دادهاند که اگر یک مطلب و گزارهای به وسیله یک نفر ارائه شد؛ آیا قاب اعتماد هست یا نه؟ یعنی به
گفته تنها یک ررد ،میتوان عم کرد یا باید ارراد متعدد این مطلب را گزار کنند تا قابلیت اعتمااد
داشته باشد؟ و یا نیاز به شرای دیگری است؟ این موضاوع در باین علماا دارای رروعاات مختلفای
است .اما نکته مهم در این مباحثات علمی این است که با وجاود «قریناه» موضاوع حجیات خبار
واحد در مسیر ح و رص قرار میگیرد .در اینجا اندیشمندان به بررسی انواع قرینه میپردازناد1.در
این بررسی ،مشاهده میشود که به دنباال بازساازی رضاای گفتماان هساتند و تاال میکنناد باا
شیوههای علمی زمینههای تاریخی و اجتماعی آن خبر را به دست آورده و راهح مناسب ارائه کنند.
اگر بخواهیم به ور مختصر این موضوع را در سازمان مشابهسازی کنیم؛ میتوان اینگونه مثاال
زد که اگر یکی از کارکنان برای همکاران خود دستوری را از سوی مدیر سازمان به ور شفاهی ابالغ
کند؛ آیا همکاران وی میتوانند به این ابالغ شفاهی توجه کنند یا نه؟ در اینجا باا اساتفاده از قواعاد
پیشگفته میتوانیم به همکاران وی این مشورت را بدهیم که آنان چند موضوع را بررسی کنند:
آیا از او سابقه خطا و یا دروغگویی در ذهن داریم؟ اگر چنین سابقهای دارد به راحتی نمیتوانیم
حرف او را برذیریم؛
ً
آیا قرینهای برای قطعیت و صحت گفتار او وجود دارد؟ مثال اگر همراه گفته خود ،نامهای اداری
را ارائه میکند؛ سخن او قاب اعتماد است؛
 .1برای قرینه انواع مختلفی ذکر کردهاند مانند قرینه قطعی ،قرینه ظنی ،قرینه خارجی ،قرینره داخلری ،قرینره لفظری ،قرینره
غیرلفظی ،قرینه متصل ،قرینه منفصل و . ...توضیح و تفصیل این موارد را در کتب اصولی مشاهده کنید.
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ً
آیا قرینۀ ارتکازی1مبنی بر صحت گفتار او وجود دارد؟ مثال یکی از معاونین مادیر ایان خبار را
آورده است و این کار ،بارها نیز تکرار شده است .پس به این خبر میتوان اعتماد کرد؛
آیا قرینۀ حالیه2مبنی بر صحت گفتار او وجود دارد؟ بهعنوان نمونه اگر مسئول درتر مدیر ،چناین
خبری را بیان کند ،به دلی نزدیک بودن وی به مدیر ،این پیلام او قاب قبول است؟
و. ...
سؤال و جواب مطرح شده نمونه ای بود از کاربرد قواعد اصول رقه در ررتار سازمانی که درصدد
شناسایی زمینههای تفسیر گفتمان است .همه این موارد دارای قواعد و ضواب خاصی است کاه در
کتب اصول رقه مورد بررسی قرار گررته و برای آنهاا راهکاار ارائاه شاده اسات .مناساب اسات کاه
محققان ررتار سازمانی با دسته بندی آنها تال کنند که از ظرریت تولید شده در حاوزه دیان ،بارای
پیشبرد تحقیقات علوم انسانی و اجتماعی بهره بگیرند.
مراحل تحلیل گفتمان

هدف از تحلی گفتمانی بررسی پدیدههای مطرح شده (کالمای یاا مکتاوب) در درون یاک بارات
مشخص مانند یک سازمان است .برای دریارت بهتر ،تحلی گفتمانی ،مناساب اسات مطالعاه بار
ً
اساس دادههای اصی و دست اول صورت گیارد .محققاان ساازمانی معماوال از دو شایوه اساتفاده
میکنند :گاهی به بررسی اسناد و قواعد رسمی میپردازند و گاهی نیز برای تکمیا کاار باه انجاام
مصاحبه و حضور در جمعهای رسمی سازمان اقدام میکنند .برای هر کدام از این دو شیوه با توجه
به یارتههای رو تحقیق در ررتار سازمانی و دانش اصول رقه مراحلی پیشنهاد میشود.
این محققان هنگام بررسی اسناد و مدارک رسمی سازمان مناسب اسات مراحا ذیا را دنباال
کنند:
 . 1بررسی سند :بررسی اسناد از نظر صاحت و ساقم اولاین گاامی اسات کاه محققاان انجاام
می دهند .آنان باید اصالت اسناد را مورد بررسی قرار دهند و از این موضوع ا مینان پیادا کنناد کاه
این قوانین اصلی است و از سوی مرجع ذیصالح صادر شده است .چنانکه نسبت دادن گفتاههای
مدیران در صورت جلسات باید مورد مداقه قرار گیارد .بادیهی اسات کاه در ایان بررسای اساناد و
 .1قرینۀ ارتکازی عبارت است از اندوختههای ذهنی که به مرور زمان در نهان ذهن انسان جای گرفته است (فیض،1373 ،
ص.)224
 . 2قرینۀ حالینه یا قرینۀ غیرلفظی عبارت است از شواهدی که در لفظ نیست اما تأییدکننده مطلب است مانند داللت عتل یا
اوضاع و احوال مترون به کالم و یا موقعیت خاص متکلم ،که مخاطب را به مراد جدی متکلم رهنمون میشود (شرهابی،
 ،1379ج ،2ص.)102
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مدارک به دو دسته اساسی قاب تقسیم میباشند .برخی مورد تأیید و قطعیالصدور هستند و برخای
دیگر در معرس تردید و ظنیالصدور هستند .محقق در برخورد با هر دو دسته باید قواعد مرباوط را
به کار ببرد .دانش اصول رقه در این زمینه میتواند کمک مناسبی نماید؛
 . 2بررسی داللت :بعد از آنکه از صحت اسناد و مدارک ا مینان حاص شاد؛ نوبات بررسای
داللت آنها میرسد .محققان باید تال کنند که داللت هر یک از موضوعات و یا گزارههای اصلی
را مورد شناسایی قرار دهند .این داللت می تواند مطابقی ،تضمنی و یاا التزامای باشاد .داللات باه
معنای راهنمایی ،هدایت به یک معنای خاص است .این داللت نیاز میتواناد ا میناانآور باوده و
قطعی تلقی گردد و یا احتمالی بوده و ظنی محسوب شود که از آن در علم اصول با نام داللت ناص
و داللت ظاهر یاد میشود و هار کادام نیاز قواعاد خااص خاود را داراسات (مشاکینی، 1413 ،
ص.)132
محققان هنگام انجام مصاحبه و حضور در جلسات رسمی میتوانند مراح ذی را دنبال کنند:
 .1مصاحبه عادی :اگر مصاحبه به ور بیعی صورت گیرد؛ باا ارز تار اسات .یعنای رضاای
گفتمانی به دور از تشاریفات و باه صاورت عاادی برگازار شاود .گفتگوهاای تصانعی و سااختگی
نمیتواند به ور کام معنای مورد نظر را منتق کند .شبیه این موضوع در روایااتی کاه باه صاورت
تقیه مطرح شده است در منابع اسالمی مطرح میشود که دانش اصول رقه برای آنها راهح هاایی را
بیان کرده است .محقق باید با دقت کام به شرح همه جزئیات (مکثها ،تأکیادها ،تکرارهاا و)...
در حین مصاحبه برردازد؛
 .2متمایزسازی :محقق با دقت به متن گفتگو توجه میکناد و در صاورت نیااز آن را چناد باار
میخواند تا به کنه دادهها بتواند تعمق داشته باشاد .سارس واژگاان و گزارههاای اساسای را متماایز
میکند تا بیشتر مورد تحلی قرار گیرد .متمایزسازی کمک میکند که متن به واحدهای کوچک و باا
عنوان مشخص تقسیم شود (کرسول و پالنوکالرک ،1390 ،ص)144؛
 .3شناسایی الگوها و نقشها در دادهها :بعد از مشخص شدن قسمتهای مورد توجه در متن،
گام بعدی این است که چگونه آنها تبدی به گفتمان تحلیلای شاوند (داناایی رارد و ناوری،1390 ،
ص .)175دانش اصول رقه راهکارهای مناسبی را برای رهم کلماات و جماالت باا عناوان مباحاث
الفاظ ارائه کرده است1.در این مرحله از علم بالغت نیز استفاده وارری میشاود .توجاه باه کلماات
مباللهآمیز (او ،خود  ،تنها ،خواهد آمد) ،القائات تهدیدکننده (به هیچکس ارتبا ی ندارد) ،ارائاه
جزئیات (امروز سر ساعت هشت هنگامی که تازه وارد مح کار شده بودم او را در حالی دیادم کاه
 .1در این زمینه به کتب اصول فته مراجعه شود .مطالبی نظیر مشتق ،وضع تعیینی و تعینی ،اطراد و. ...
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عینکش را در دست چو گررته بود) ،تکرار برخی از کلماات (ررتارهاای قاانونی ،انجاام اقادامات
مستند ،با رعایت نظر مقامات مارو  ،حسب وظایف قاانونی ،در چاارچوب وظاایف و اختیاارات
و ،)...و...؛
 .4بارتها و ناگفته ها :در این مرحله محقق پا را رراتر از متن گذاشته و سعی میکند که به بطن
متن نفوذ کند .بررسی بارت تاریخی ،ررهنگی یا اجتماعی ،که گفتمان مورد نظر در آن حادث شاده
است؛ یک کار اساسی است .این موضوع را میتوان از داللت التزامی نیز دریارت.
در بررسی بارت به سه نکته باید توجه داشت اول اینکه بارت حاد ۀ پدید آمده را باید درک کرد؛
دوم آنکه بارت نویسنده واقعه را باید درک کرد؛ تا بهتر بتوانیم متن را تحلیا کنایم؛ ساوم اینکاه باه
ناگفته های یک متن هم باید توجه کرد .اینکه چرا گوینده این واژه را به کار گررته و آن دیگاری را باه
کار نگررته است .مانند تفاوتهایی که برای انتقال یک معنا در حالت احترام یا عادی و یا تحقیر باه
کار میگیریم؛
 .5گزار  :بعد از ی مراح رو اکنون نوبت تهیه گزار میرسد .گزار باید دربر گیرناده
ا العات کمی و کیفی گزار و برداشتها و تحلی ها باشد .گزار باید مستند به ادله به کار ررته
در تحقیق باشد و بتواند نمای حقیقی از کار را ارائه نماید.
نتیجهگیری

تحقیقات رراوانی در سازمانها برای بهبود وضاعیت ررتاار ساازمانی صاورت میگیارد .شایوههای
متداول در این تحقیقات که تمرکز بر رو های کیفی دارند از دستاوردهای تحلی گفتمان اساتفاده
میکنند .تحلی گفتمان یکی از رو های تحقیقی است که در حوزۀ مدیریت و ساازمان ،جایگااه
مناس بی یارته است .تحلی گفتمان در تحقیقات ررتار سازمانی با الگوهای لیکرت و آزگود ،کااربرد
شایعی یارته است .با بررسی این دو شیوه مشاهده میشود که از کاستیهایی برخوردارند.
دانش اصول رقه که از قدمت زیادی برخوردار است توانسته در خاالل ایان عمار علمای خاود
یارتههای گستردهای را برای بازسازی رضای گفتمانی تدارک ببیند .این یارتاهها در دو زمیناه تفسایر
متن و تفسیر زمینه متن می توانند به کمک تحقیقاات ررتاار ساازمانی بیایناد و زمیناه را بارای رراع
کاستیهای رو های تحقیق ررتار رراهم کنند .در این مقاله تال شده است که با ذکار نموناههای
عینی این موضوع مورد تأکید قرار گیرد که می توان با تکیه بر دانش بومی کاه در رضاای ررهنگای و
علمی جامعۀ مسلمانان ،تولید شده ،دستاوردهای شایستهای در تحقیقاات ررتاار ساازمانی عرضاه
کرد .بدین جهت رح بخشی از دستاوردهای علمی دانش اصول رقه ،برای مدیران میتواند آنهاا را
در دستیابی به مقصود مساعدت نماید.

روش تحقیق در رفتار سازمانی با تأکید بر دانش اصول فقه….
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