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 The Photo as a means of interaction between the 

viewer and the image has a different meaning. This 

means using icons and symbols, mental feelings which 

can then be used in interpreting the findings. Therefor, 

the authors of this paper introduce the use of photo as 

an organizational method. To this end, the general 

framework for the use of various techniques of 

photography are offered in organizational and 

management studies and more in the direction of 

greater importance to the problem describe the 

theoretical foundations of organizational Photography 

fully described and in the end, the critisicms of using 

this method is described to understand the concept of 

the photographic in organization and management 

studies is to provide researchers. 
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چکیده  اطالعات مقاله 
 مختلفـی معـانی حـاوی تصـویر، و تماشـاگر بـین تعامـل ایجاد ابزار عنوان به عکس
 باشد می افراد روانی احساسات بیانگر ها، سمبل و نمادها بکارگیری با ابزار این. است
 نویسندگان هدف رو این از. کرد استفاده تحقیق های یافته تفسیر در آن از توان می که
 پـژوهش روش یـک عنـوان بـه سـازمان در تصویربرداری کاربرد معرفی مقاله این در

 مختلـف هـای روش انـواع از کلـی چـارچوب منظـور، همـین بـه. باشـد مـی سازمانی
 در ادامـه در و گـردد می ارائه مدیریت و سازمان مطالعات در تصویربرداری از استفاده
 تصـویربرداری فسـلفی مبـانی تشریح ضمن مسئله، به بیشتر اهمیت و توجه راستای

 انتقادات نیز پایان در و شد خواهد داده شرح کامل طور به آن اجرای  نحوه سازمانی،
 مناسـبی شناخت طریق این از تا گرددمی تشریح مشخص طور به روش این به وارده
 .گیرد قرار محققان اختیار در مدیریت و سازمان مطالعات در تصویربرداری مفهوم از
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  مقدمه -١

کنیم که بـه خـاطر پدیـده جهـانی شـدن، ما در دنیایی زندگی می
دچار تغییرات سریع و اجتناب ناپذیری اسـت. بـه منظـور کسـب 
مزیت رقابتی و جهت ادامه بقا و مقابله با شرایط متغیـر محیطـی، 

هـای نوآورانـه ها به استفاده از ابزارها و تکنیـکبسیاری از سازمان
گذاری دانش(مدیریت دانش) بـه عنـوان اند. به اشتراکروی آورده

های مدیریتی، نقش مهمـی را در مـدیریت یکی از آخرین تکنیک
کند. مدیریت سازمان از ایـن راهبـرد می های انسانی بازیسرمایه

برای ذخیره کردن و انتقال دانش نهان یا آشکار به دیگـران اسـتفاده 
تـر شـدن بـه ها بـرای خـالقرو بسیاری از سازمان کند. از اینمی

 & Peterson)باشـندهای افراد و یا یـادگیری آنهـا مـیدنبال ایده
Poulfelt, 2001: 34)،جه مطالعات ینت . تصویر ذهنی سازمانی

ران را بـر یت اسـت کـه مـدیریروانشناسی در حوزه سازمان و مـد
ت هرچــه بهتــر رفتــار ســازمانی خــود و کارکنــان توانمنــد یریمــد
جـاد یزه بـرای بـروز رفتـار ایـر ذهنـی مثبـت، انگیسازد. تصو می
ق یافتن فرصت مناسب برای تجلی رفتـار تشـویکند و فرد را به  می
دهد افتن فرصت، فرد رفتار خود را انجام میید، به محض ینمامی

ت خـاطر و یشـود و بـه رضـا و سپس با بازخورد مثبت مواجـه می
آورد که مثبتی به دست می یله تجربهن وسیرسد و به اخشنودی می

آورد دی به وجود مییزه جدیگردد و انگر ذهنی افزوده مییبر تصو
). ١٣٨٧زارع، ابد(مقــدمی و ین چرخــه ادامــه و ارتقــاء مــییــو ا

ر یان کـار و تحـت تـأثیـر ذهنی اعضای هر سـازمان در جریتصو
ا یـطی بـه صـورت مثبـت یعوامل مختلف شغلی، سازمانی و مح

ر ذهنی کلی سازمان یتصو یکرهرد و به جزئی از پیگمنفی شکل می
ر ییـا تغیـت یـگاه و نفوذ فرد، بر تثبیشود و با توجه به جال مییتبد
ر ذهنـی یگـذارد و متقـابًال تصـور مـییأثر ذهنی سازمان تـیتصو

ا یـش یر بـر افـزایق تأثیک عامل سازمانی از طریسازمان به عنوان 
هـا یف عملکـرد آنا تضعیبر بهبود  ،ت شغلی کارکنانیکاهش رضا

 ).  ١٣٩٣گذارد(رضابیگی، ر مییتأث
گذاری دانش، مفهوم مبهمی است که بـرای تفسـیر به اشتراک

گـردد کـه یکـی از های مختلفی استفاده میآن از مشاهده و روش
هـــای قابـــل کـــاربرد، گـــرفتن عکـــس در ســـازمان ایـــن روش

یـک  ،باشد. البته استفاده از تصـویر(تصویربرداری سازمانی) می

های مدیریتی اسـت. تصـویر بـرای جدید در پژوهش روش نسبتاً 
گـذاری دانـش بـه صـورت عملـی در یـک  تر اشـتراک درک کامل

هـای تـوان در راهباشـد. تصـاویر را مـیفیـد مـیسازمان بسـیار م
احساسـات، اسـتخراج  مختلفی مثـل: مطالعـات تعـاملی، ارائـه

اطالعات در مصاحبه و مطالعات فرهنگ سازمانی، بکار بـرد. بـه 
کننـد کـه افـراد را بـه ای عمل می واسطهعبارتی، تصاویر به عنوان 

ا ترغیـب بحث کردن در مورد کارها و صحبت کردن با دیگر اعضـ
. بنـابراین در (Peterson & Poulfelt, 2001: 34)نماینـد مـی

یکـی از  ،تـوان بیـان نمـود کـه تصـاویرواقعیت ساده این طور می
ای بـرای کـانون بحـث و گفتگـو در های انتقال معانی و وسیله راه

باشـند و باعـث ایجـاد یـک روش جدیـد در مکالمات افـراد مـی
هـای ه این ابزار، ضمن طرح ایـدهگردند کمذاکرات میان افراد می

افراد به طور  ،خوانند و در این حالت آنها را به یادگیری فرامی ،افراد
های جدید هستند که مداوم در حال یادگیری و برخورداری از ایده

گیرنـد. در آن را در مکالمات روزمره و کار تیمی مشترک بکار مـی
باعـث  ،ر در سـازمانتصـوی ها به وسیلهمستند نمودن ایده ،نتیجه

فـوق العـاده ”گردد و به عنوان یک ابزار افزایش دانش سازمانی می
 گیـرد گذاری دانش مورد اسـتفاده قـرار مـیبرای اشتراک “قدرتمند

(Jacoby & Oestergaard, 2005: 230) .  
از طرفی با توجه به این که افراد روزانه تعداد زیادی از تصاویر 

گاهانـه بیشـتر یـا را مشاهده می نهاآگذرانند، را از نظر می کنند و آ
کنند، کمتر به آن توجه کرده، در ذهن پردازش، تجزیه و تحلیل می

آورند و با در نظر آنگاه اطالعات زیادی از این مشاهده بدست می
های بصـری اسـت و گرفتن این که تصویر به عنوان یکی از محرک

های دیگـر، به روشبا توجه به  سرعت آن در ایجاد تحرک، نسبت 
آن داشــته کــه از تصــویربرداری در ســازمان و بــرمحققــان را 

 ,Carlsson)هـای مـرتبط بـا آن بیشـتر اسـتفاده نماینـد پـژوهش
رو، هـدف نویسـندگان در ایـن پـژوهش،  از ایـن. (128 :2001

شناسـی در مطالعـات معرفی تصویربرداری به عنوان نـوعی روش
دامه ضمن بیان مبانی فلسفی و باشد که در اسازمان و مدیریت می

مختصات آن، اسلوب اجـرای ایـن روش و انتقـادات وارده بـر آن 
  گردد. تشریح می

  



     ١٣٩٨ پاییز /١٠٠ش/ ٢۵س/ شناسی علوم انسانی روش   ١٠٢

 

  مبانی فلسفی تصویربرداری  -٢

دنیـای  دهنـده هـای تشـکیلانسان از دیرباز برای شـناخت پدیـده
های تالش است پیرامون خود تالش نموده و به مرور زمان توانسته

هـایی تبـدیل کنـد کـه بر اصولی مشـترک بـه روش خود را با تکیه
 Sinuff et)منـدیممحصول آن علمی است که امروزه از آن بهـره

al, 2007: 8) .نشــان شناســی بررســی مباحــث فلســفی روش
اند کـه ها بر مبنای نوعی پارادایم پژوهش همهدهد به طور کلی  می

پـارادایم تئـوری گرایـی، پـارادایم تفسـیری، شامل: پارادایم اثبات
انتقادی، نگاه فمنیست، تئوری آشـوب، تئـوری پیچیـدگی و نگـاه 

  ). ۴: ١٣٩١باشند(دانایی فرد، الوانی و آذر، پست مدرنیسم می
ای از باورهـا و پـیش تـوان بـه عنـوان مجموعـهپارادایم را مـی

های بنیادی تصور کرد که راهنمـای کـنش افـراد در زنـدگی فرض
هـا در سـه گیرد. این باورها و پیش فرضشخصی و علمی قرار می

شناسـی و  شناسـی، معرفـت رکن اصلی هر پارادایم یعنـی هسـتی
). بـر ایـن ٣۵: a١٣٨۶شوند(دانائی فرد، شناسی متجلی می روش

های فلسفی کالن بـه اساس، منطق پژوهش به حرکت از مفروضه
هـای هـای پژوهشـی خـاص و آنگـاه انتخـاب شـیوهسمت سوال

االت اشاره دارد(دانائی ؤعات برای یافتن پاسخ به سگردآوری اطال
هـا و نظریـه توانـد دربرگیرنـده). هر پارادایم میb١٣٨۶: ۴۴فرد، 

کنـد تـا ها کمـک مـیپارادایمبندی مکاتب متعددی باشد. تقسیم
شناسـی بهتـر درک شـود. بـا توجـه بـه های جامعـهاصول و روش

هـای حـاکم، پـارادایم مهـا یکـی از پـارادایبنـدی پـارادایمتقسیم
  تفسیرگرایی است. 

تفسیرگراها هدف از پژوهش را توسعه دانش راجع بـه زنـدگی 
اجتماعی و کشف این اصل کـه مـردم چگونـه معـانی خـود را در 

دهند یا این که چگونه مردم زندگی روزانـه شرایط واقعی شکل می
تـار داننـد. اینـان نـه فقـط بـه دنبـال رفکنند، میخود را تجربه می
دار پذیر افراد، بلکه در صدد مطالعه کنش معنیخارجی و مشاهده

اجتماعی هستند. محقق اجتماعی باید به دنبال ویژگی یگانه رفتار 
ها و زمینه اجتمـاعی کـه کـنش در آن انجـام انسانی بوده، به نیت

. در نتیجـه (kin, 2004: 28)گیرد توجه خاص داشـته باشـدمی
در  فالسفه طی نیم قرن اخیـر و عمـدتاً  پارادایم جدیدی که توسط

پاسخ به واکنش استفاده از دیدگاه پوزیتیویستی در علوم اجتماعی 

شکل گرفته، منبعث از ایـن دیـدگاه اسـت کـه واقعیـت، عینـی و 
خارجی نیست، بلکه ماهیتی است کـه توسـط جامعـه و اجتمـاع 

  ). ٢٠٠: ١٣٩٠شود(اعرابی و دهقان،ساخته می
 و هـادرک برداشـت یبرا م تفسیرگرایی،یاداپار اصول براساس

 دیـد هیـزاو از و کـرد رسوخ آنان جهان به دیکنشگران با یهاتین
آن نشسـت. پـژوهش کیفـی یکـی از  ریتفسـ و جهان به نظاره آنان
های پژوهشی است که در پارادایم تفسیرگرایی از آن اسـتفاده شیوه
نگرشـی  هـای پـژوهش کیفـی، محصـولرو روش شود. از اینمی

گرایـی پوزیتویسـم بـه جدید به تحقیق در فراینـد گـذار از کمیـت
 & Tavallaei)هسـتند2لیـو تاو1یدارشناسـیگرایـی پدذهنیـت

Abu talib, 2010: 6)های تحقیق کیفی طوری طراحـی  . روش
ها و موقعیت اجتمـاعی کنند آدماند که به پژوهشگر کمک می شده

بفهمـد. عقیـده بسـیاری از  را کنندو فرهنگی که در آن زندگی می
پژوهشگران کیفی این است که وقتـی اطالعـات مربـوط بـه یـک 

کنــیم، هــدف فهــم پدیــده از منظــر ی مــیموقعیــت را کّمــ
اجتماعی و نهادی آن پدیده از نظر  جویان و مضمون ویژه مشارکت
). به عبارتی پـژوهش ٢٠٢: ١٣٩٠ماند(اعرابی و دهقان، دور می

ای کــه هــا را از زمینــهیــق اســت کــه دادهکیفــی، فراینــدی از تحق
کنـد ایـن دهنـد، اسـتخراج و تـالش مـیرویدادها در آن رخ مـی

ــدادها را از طریــق فراینــدی کــه در آن جاســازی شــده ــد و روی ان
وصف و از ابزار اسـتنتاج بـرای  آنهاکنندگان در های شرکت دیدگاه

ه های ممکن، براساس پدیـده مشـاهده شـده، اسـتفادایجاد تبیین
). در نتیجه تحقیقات کیفی، ١٣٨٩:٢۴۵نماید(خنیفر و زروندی، 

انسـانی،  ای از تالش محقق به منظور کشف تجربـهطیف گسترده
نایی درک محقـق باشد. پس تواها و رفتار دیگران میادراک، انگیزه
باشـد کـه رفتن نیمی از راه پژوهش و تحقیق مـی منزله از پدیده به

ه مـورد مطالعـه، تفـاوت اصـلی آن بـا همین درک کامـل از پدیـد
هـا های کیفـی، تفسـیری از پدیـدهی است. پژوهشهای کّم  روش
ند که با استفاده از مصاحبه، گفتگوها، ضبط و یادداشـت، بـه هست
 Tavallaei)پردازنـدها و اطالعات مورد نیاز مـیآوری دادهجمع

& Abu talib, 2010: 5) .  
پارادایم تفسیری که گستره وسیعی از تفکـر فلسـفی و جامعـه 
                                                           
1 - Oriented mentality phenomenology 

2 - interpretation 
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گیرد و ویژگی مشترک این گستره در آن اسـت، شناختی را در برمی
کوشد جهان را در وهله اول از نظر کنشگرانی کـه مسـتقیمٌا در می

رویکردهای کیفی  .فرایند اجتماعی درگیرند، بشناسند و تبیین کنند
تفسـیری گـرایش دارنـد. در ایـن هـای نیز بیشتر بـه سـمت روش

رویکردها به دنبال این هستند که افراد چگونه جهان اطراف خود را 
هـای خـود را در قالـب زبـان، کنند و چگونه این استنباطدرک می

ــی ــت، ویژگ ــروز  ذهنی ــاعی ب ــادات اجتم ــیتی و ع ــای شخص ه
در تصـویربرداری . )٩ :١٣٨٩جوادین و اسفیدانی، دهند(سید می

کننده به عنـوان کنشـگرانی کـه مسـتقیمٌا در مشارکتنیز محقق و 
فراینـــد اجتمـــاعی درگیرنـــد، بـــه تبیـــین و شـــناخت واقعیـــت 

. منـابع کیفـی اطالعـات شـامل (Close, 2007: 8)پردازند می
جو(میـدانی)، مصـاحبه و پرسشـنامه،  مشاهده، مشاهده مشارکت

-های پژوهشگر و در نهایت، دادهاسناد و متون، برداشت و واکنش

های بصری تصویر، فیلم سینمایی و تصـاویر ویـدیوئی اسـت. از 
توان بـه عنـوان اسـناد و مـدارک، های بصری مانند تصویر میداده
های متنی، ضبط یک پدیـده در حـال تحـول و دیگـر  یید گزارشأت

. (Leeuwen & Jewitt, 2001: 34)مــوارد، اســتفاده نمــود
ست، تصـویر را بـه های کیفی اتصویربرداری نیز که یکی از روش

کنـد کـه بـا توجـه بـه های بصری معرفی میعنوان یکی از محرک
ن را اهای دیگر، محققـسرعت آن در ایجاد تحرک، نسبت به روش

نماید که از تصویر در مطالعات سـازمان و مـدیریت و ترغیب می
 :Banks, 2001)های مرتبط با آن بیشتر استفاده نماینـد پژوهش

اخالقی که برخی از افـراد بـر روی آن قـرار  . با وجود موانع(155
شناسـی اند، استفاده از تصویر به عنوان ابزار مفیـدی در روشداده

  . (Close, 2007: 10)گیردمورد استفاده قرار می
  

  سیر تطور تصویربرداری  -٣

هیجان موجود  :کند کهارتباط حافظه و تصویر بیان می برگر درباره
ـــت  ـــه خـــاطرات آدمـــی یاف ـــورش حافظـــه ب در تصـــویر از ی

. تصویر، چیزی است که مـا را (Berger, 1992: 192)شود می
ای کـه دهد. خانهدانستیم، سوق مییکبار دیگر در مورد آن چه می

کردیم، مادری که هنگام جوانی بود، چیزهایی که در آن زندگی می
کننـد،  دهـیم، رشـد مـیمـیدر تصویر وجود داشتند و تشخیص 

هایی که در خاطرات جا ماند.  چمنی که در حال رشد بود و کاشی
  اند. آنها در تصاویر منجمد شده ولی همه

اختراع دوربین تصویربرداری بـه معنـای فریـز کردن(منجمـد 
باشـد. از تصـویر در علـوم اجتمـاعی بـه کردن) افراد در زمان می

شود. ت دانشگاهی استفاده میعنوان یک روش کیفی برای تحقیقا
برای اولین بار باتسون و مید به منظور بررسـی رابطـه بـین اشـکال 
سازمان اجتماعی و انواع ساختار شخصیت از تصـویر و فـیلم بـه 

هـر دو نویسـنده  .نـدودپردازی اسـتفاده نم عنوان یک روش نظریه
عقیده داشتند با توجه به مشکالتی که به طـور سـنتی در توصـیف 

باشد، پدیده وجود دارد و برای بیان آنها به تجربه کافی نیاز مییک 
های اولیه برای توصیف دقیـق یـک استفاده از تصویر به عنوان داده

ز . ا(Bateson & Mead, 1942)پدیده بسیار مناسب است
های تفسـیر محقـق دهی پایههای بصری در شکلپژوهش این رو،

ـــرای  ـــی ب ـــزار مهم ـــد و اب ـــیار مفی ـــه بس ـــایگزینی تجرب ج
هــای . در پــژوهش(Donaldson, 2001: 176)باشــند مــی

شـود. هـا اسـتفاده مـیبصری از تصویر به عنوان منابع اولیـه داده
های بصـری بـه عنـوان منزله استفاده از داده های بصری بهپژوهش

هـا در آن، زنـدگی دیگـران روش و حالتی از مطالعه است که داده
تصویر به عنوان ابـزاری  زیرا ؛(Harper, 2002: 750)باشندمی

گیرد کـه های تحقیق مورد استفاده قرار میاست که در تفسیر یافته
هـا، بیـانگر احساسـات روانـی افـراد  با بکارگیری نمادها و سمبل

هــای بصــری بیشــتر در علــوم . پــژوهش(Ibid: 178)باشــد مــی
ی اند. بـه طـوراجتماعی، مورد درک و پذیرش محققان قرار گرفته

آن بـه عنـوان ابـزاری بـرای پـژوهش در  که با گسترش در استفاده
بـه  تحقیقات کسب و کار، بازاریابی و مطالعات ارتباطات، عالقه

استفاده از آن در مطالعات سازمان و مـدیریت نیـز افـزایش یافتـه 
  . (Andersson, 2004: 226)است
  

  زمان مورد استفاده از تصویربرداری  -۴

ای همه جا حضور دارند و تصویر بر بخـش عمـدهفیلم و تصویر، 
مان حاکم است. بنابراین دیگـر جـای تعجـب چنـدانی از زندگی

هـایی بـرای نیست که فیلم، عکس و تصاویر ویـدئویی بـه قالـب
  تولیــد داده و نیــز موضــوع تحقیــق در پــژوهش بــدل شــده باشــند
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های بصری با تمرکز بر تصـویر و ). پژوهش٢٣٧: ١٣٨٧(فلیک، 
. یکـی از (Hurworth, 2004: 165)م شـکل گرفتـه اسـتفـیل

های بصری که از یک تصـویر منفـرد یـا های استفاده از داده روش
رود، تصاویر ویدئویی در های ثابت فراتر میای از عکسمجموعه

تحقیقات بصری است. از تصاویر ویدئویی بـه اشـکال مختلفـی 
آن، دوربــین یــک راه اســتفاده از تــوان در تحقیــق ســود بــرد؛ مــی
برداری ویدئویی به جای ضبط صوت به منظور ثبـت تعـامالتی  فیلم

هـای دهـد. در کنـار آن خـود فـیلماست که طی مصـاحبه رخ مـی
هـایی را کـه توانند منبع نوعی داده باشند. انـواع دادهویدئویی نیز می

توان در تحقیق با استفاده از تصاویر ویدئویی در اختیـار گرفـت می
های اجتمـاعی طبیعـی، ضـبط علمـی علمی موقعیت شامل: ضبط
هــای هــا، موقعیــتهــای اجتمــاعی آزمایشــی، مصــاحبهموقعیــت

هـای  (دوربـین انـد اجتماعی طبیعی که توسط کنشگران ضبط شـده
ای کــه توســط هـای تنظــیم شــدهمراقبتـی، ضــبط صــدا)، موقعیــت

هـایی  (خاطرات ویدئویی) و موقعیت اند برداری شدهکنشگران فیلم
ــ ــدوین ک ــص ت ــراد متخص ــط اف ــبط و توس ــگر ض ــط کنش ه توس
هـای هایی کـه بـا دادههای مستند). به طور کلی روشاند(فیلم شده

هـای های جدیدی برای مستندسـازی جنبـهکنند، راهبصری کار می
کننـد و آنهـا را وارد های اجتماعی فراهم مـیبصری اعمال و محیط

ز قبـل وجـود دارنـد یـا هـای بصـری اکنند که دادهفرایند تحقیق می
  ).١٣٨٧:١۶٩(فلیک،  توان به منظور تحقیق آنها را تولید کرد می

انـواع مطالعات دیگری که از تصویر به عنوان یکی از از جمله 
هـای توان به مواردی ماننـد روشد میشواستفاده می شناسیروش

های بهداشـت کننده، پژوهشتحقیقات کیفی در بازاریابی مصرف
 :Close, 2007)های سازمانی اشـاره نمـودو پژوهشو درمانی 

کننـده، از تصـویر های تحقیقات بازاریـابی مصـرف. در روش(8
های روابـط عمـومی و بازاریـابی ارتباطـات برای تحقیق در زمینه

. در (Daymon & Holloway, 2011: 23)شوداستفاده می
بــرای هــای تصــویربرداری بهداشــت و درمــان از پــژوهش مقولــه

هـــای یـــادگیری اســـتفاده افـــراد مبـــتال بـــه نـــاتوانی طالعـــهم
هــای ســازمانی از و در پــژوهش (Aldridge, 2007)شــود مــی

توان اشاره تصویر برای مطالعه زیباشناختی در محیط سازمانی می
اند کـه افـراد داشت. به عبارتی، بیشتر محققان به این نکته پی برده

طـول روز در محـل کـاری در سازمان، بخشی از وقت خود را در 
بنـابراین  ،کننـدبه نوعی در آن جـا زنـدگی مـی گذرانند وخود می

مفیـد آنـان بسـیار  ایی در محیط سازمانی برای روحیهتوجه به زیب
کارکنــان باعــث افــزایش  بــاال بــردن روحیــه ؛ زیــرا بــاباشــدمــی

رو،  شـود. از ایـنوری میهای ابتکاری و در نهایت، بهره خروجی
ــل بحــث یکــی از  مطالعــه تصــویربرداری در در موضــوعات قاب

 ,Waren)سازمان، توجه به زیبـایی در محـیط سـازمانی اسـت
. در علوم اجتماعی نیز از تصویر برای تحقیق، تحت (85 :2002

و  2نگـاری بصـری، قـوم1شناسـی بصـریعناوینی چون: جامعـه
. (Banks, 2001: 158)شـوداستفاده می 3شناسی بصریانسان

هـای مـدیریتی روش حال، استفاده از تصـویر در پـژوهشدر هر 
. بـه عبـارتی، اسـتفاده از (Close, 2007: 9)باشـدجدیدی مـی

های سازمان و مـدیریت، بهتـرین ابـزار تصویربرداری در پژوهش
باشـد کـه برای درک پدیده یا بازیگران سازمانی مورد مطالعـه مـی

درکـی حاصـل تواند بـه چنـین پژوهشگر با حضور در سازمان می
شود. مطالعـه علـل تعـارض درون سـازمانی، تجـارب سـازمانی 

ــهروندان ــامالت ش ــار، تع ــروی ک ــا نی ــازمان ب ــان س ــا، کارکن ه
های کارکنان نسبت به مدیران، علت کم کـاری کارکنـان،  برداشت

هـایی از کاربردهـا و مـوارد مطالعات محیط سازمانی و ... نمونـه
هــای ســازمان و مــدیریت  اســتفاده از تصــویربرداری در پــژوهش

ــن ــت. از ای ــاس روش اس ــازمانی براس ــگر س ــی رو پژوهش شناس
هـای سـازمان و مـدیریت تصویربرداری، دانش عمیقی از پدیـده

جهانی که در آن  ؛کسب خواهد کرد که ریشه در جهان واقعی دارد
، چنـدین 4های سازمانی به جای یـک حقیقیـتبرای تعیین پدیده

های ها نسبت به پدیدهها و درکوجود دارد. این شناخت 5واقعیت
و بستر پدیده، نه  6 “های مبتنی بر متنبازنمایی”سازمانی در قالب 

نظریـۀ بدسـت یا  های عددی، ابراز خواهند شد و گزارشبازنمایی
هایی از افراد تحت مطالعه، انتشـار داده تواند با نقل و قولمیآمده 

   ).٣٨:a١٣٨۶شود(دانایی فرد، 

                                                           
1. Visual sociology  

2. Visual ethnography  

3. Visual anthropology 

4. Truth 

5. Multip realities 

6. Text- based representation   .منظور از متن، همان تصویر می باشد 
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  مختصات تصویربرداری  -۵

ــه  - ــزار کلم ــتر از ه ــانی، بیش ــویر در درک مع ــایی تص گوی
توانند چیزهـایی را کـه به این معنی که تصویر و فیلم می ؛باشد می

شماری برای توصیف نیاز دارند به راحتی به صفحات و کلمات بی
شرح دهند. یک تصویر، حاوی هزاران پیام مهم در یـک لحظـه از 

باشـد. تصـویر، حـاوی تر از آن در مورد پژوهش مـیان و مهمزم
بازنمـایی عینـی از جهـان  معانی مختلفـی اسـت. تصـویر صـرفاً 

ذهنیتی است کـه توسـط افـراد مختلـف،  بلکه دربرگیرنده نیست،
 ؛ زیـرا(Pink, 2001: 20)شـود تفاسیر متفـاوتی برداشـت مـی

توضـیح  و از عمـلشـم انـدازی چ نگیزه افراد را به ارائـهتصویر، ا
، ترغیب در زمان ۀ نهفتهتصاویر یخ زده و منجمد شد صحنۀ پشت
  .(Carlson, 2001: 130)نمایدمی

عکس به عنوان ابزار ایجاد تعامل بین تماشاگر و تصویر اسـت  - 
شود نه این کـه منفعالنـه دریافـت گـردد. که به طور فعال ساخته می

ولیـد معـانی متعـدد در فراینـد متکثر، قادر به ت تصویر به عنوان پدیده
باشد. تصویر، صرف یـک پیـام معمـولی نیسـت، بلکـه مشاهده می

ای هاسـت کـه هـر بیننـدههای خامی برای تعداد نامتناهی از پیام داده
ال ؤتواند آن را برای خود بسازد. بنابراین یک تصویر فقط به یک سـمی

ممکن را بـه های  شود، بلکه طیف وسیعی از پاسخمستقیم ختم نمی
  . (Jacoby & Oestergaard, 2005: 233) همراه دارد

ای کــه تصــاویر بــرای محقــق بــه ارمغــان دو خصــلت عمــده - 
باشـند و دوم انجـام هـا مـیآورند، اول گرفتن تصویر در سـازمان می

 ,Buchanan)آوردای اسـت کـه بـرای محقـق فـراهم مـیمصاحبه
2001: 20) .  

گـرفتن تصـویر در سـازمان،  هـایترین ویژگییکی از مهم -
باشد. بـا گـرفتن تصـویر از توانایی نفوذ در زیر پوست سازمان می

د که بـا کارکنـان بـه شوبرای محقق ایجاد میاین فرصت سازمان، 
شناخت و برداشـت  بهصورت غیررسمی صحبت نماید و این کار 

 ,Jacoby & Oestergaard)نمایــداز ســازمان کمــک مــی او
ــاب(233 :2005 ــق راین . بن ــن طری ــک روش از ای ــوان ی ــه عن ب

زمـانی معـین بـه  توانـد در یـک دورهشناسی کار میدانی می انسان
  . (Ibid, 2002: 235)اطالعات مورد نیاز خود دست یابد

در  آنهـا ن نقـل و انتقـال مصـنوعات و ارائـهها امکادوربین -

کنند. قالب تصویر و نیز گذار از مرزهای زمان و مکان را فراهم می
تواننـد واقعیـات یـا فراینـدهایی را کـه بـرای مشـاهده بـا آنها مـی
، قابـل انـدهای معمـولی بـیش از انـدازه سـریع یـا پیچیـده چشم

مشـاهدات را  دهدبر این، دوربین اجازه می افزونمشاهده سازند. 
بـــدون واکـــنش ضـــبط کـــرد و بـــاالخره، کمتـــر از مشـــاهده، 

  ).٢۶٢: ١٣٨٧اند(فلیک،  گزینشی
تواننـد بـه اویر، کیفیـت تصـویری بـاالیی دارنـد و مـیتص -

 ویق/ تحریک آنان به صـحبت دربـارهیادآوری خاطرات افراد با تش
  ). ٢۶٣همان:( ها و فرایندهای پیچیده کمک کنندموقعیت

های سینمایی را مـورد های بصری، تلویزیون و فیلمپژوهش -
ماعی واقعیت ساخت اجت دهند تا اطالعاتی دربارهقرار میتحلیل 

هـا، هـا لحظـات کلیـدی سـازماندر اختیار افراد قرار دهند. فیلم
زندگی سازمانی و عواطف و  های اجتماعی، روابط در حوزهارزش

هـایی گذارند. بنابراین استفاده از رسانهاحساسات را به نمایش می
هـای بصـری در های پـژوهشداده به منزلههمچون فیلم و تصویر 

ــا م صــاحبه، اجــزای غیرکالمــی رویــدادها و اعمــال را مقایســه ب
  ). ٢۶۶همان: کنند( گردآوری می

  
  برداری  انواع تصویر -۶

شناســی در بــرای معرفــی تصــویربرداری بــه عنــوان نــوعی روش
وع سـاختار مـورد بحـث قـرار مطالعات سازمان و مدیریت، دو نـ

گیرد(محقــق یــا اول ایــن کــه چــه کســی عکــس مــی :گیــرد مــی
هـا از تصـاویر بـه چـه و دوم این که در این پژوهش ؛دهنده) پاسخ

شود. به این منظور، زمـانی کـه از تصـویر بـه صورتی استفاده می
شود با حالتی که خود تصـویر های پژوهش استفاده میعنوان داده

هـای پژوهش(ماننـد آوری داده به عنـوان یکـی از ابزارهـای جمـع
تمـایز وجـود دارد.  شود،مصاحبه براساس تصویر) بکار گرفته می

های پـژوهش، به طوری که در استفاده از حالت اول به عنوان داده
 & Leeuwen)گستردگی بیشتری نسبت به حالت دوم وجود دارد

Jewitt, 2001: 33)  اما برای حالت دوم که از تصویر بـه عنـوان
شــود، ادبیــات بســیار آوری داده اســتفاده مــی ی بــرای جمــعابــزار

. بنابراین (Buchanan, 2001: 33)ده استمحدودی نگاشته ش
ــن دو بُ  ــل ای ــف تحلی ــته مختل ــار دس ــاد چه ــث ایج ــد، باع ع
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گردد که هر یک تصویربرداری در مطالعات سازمان و مدیریت می
مفروضــات و عواقــب خاصــی از هــای ارائــه شــده از ایــن دســته

دهنـده و دارند که در فرایند پژوهش و در تعامل بـین پاسـخرخوبر
بندی مـذکور در قالـب یـک تقسیم .دنکن نمود پیدا میپژوهشگر، 

ها چگونگی اسـتفاده بندیگردد. این دستهبیان می ٢٢ماتریس 
ـــژوهش ـــدیریت نشـــان از تصـــایر را در پ ـــازمان و م ـــای س ه

  .(Jacoby & Oestergaard, 2005: 231)دهند می

  رویکردهای مختلف برای تصویربرداری در مطالعات سازمان و مدیریت  - ١جدول 

  نقش محقق
  پاسخ دهندهگرفتن تصویر بوسیله   گرفتن تصویر بوسیله پژوهشگر  حالت تصاویر

  

های تصویر به عنوان داده
  پژوهش(تجزیه و تحلیل تصویر)

-گیرد، تجزیه و تحلیل و نتیجهپژوهشگر تصویر می -١
 گیرد(مستندسازی). گیری براساس خود تصویر صورت می

دهنده اجازه تصویر گرفتن پژوهشگر به پاسخ -٢
دهد ولی تحلیل را خودش به تنهایی انجام می

  دهد.می

تصویر به عنوان ابزاری برای 
  استنباط(نمایش تصویر)

گیرد و برای تحلیل به صورت پژوهشگر تصویر می -٣
  پردازد. دهنده به بحث میمصاحبه با پاسخ

دهنده اجازه گرفتن تصویر پژوهشگر به پاسخ -۴
دهنده در قالب  دهد و برای تحلیل با پاسخمی

  کند. مصاحبه بحث می

 )٢٠٠٢استرگارد، منبع: (جاکوبی و 

نوع (دسته) اول: بیانگر حالتی است که خود پژوهشگر عکس 
نماید و های پژوهش استفاده میگیرد و از تصویر به عنوان دادهمی
کنـد. ایـن حالـت، در تجزیـه و تحلیـل را تحلیل و تفسیر می آنها

 :Rose, 2001)گـردداسـتفاده مـیگفتمان و تحلیـل روانکـاوی 
ــویر (78 ــازی تص ــت اول، مستندس ــن حال ــه ای ــه ب  1. در نتیج
دهنده دخالت نـدارد و خـود  گویند. البته در این حالت، پاسخ می

قطعـات تصـویر بـه تجزیـه و تحلیـل  پژوهشگر فقط با مشـاهده
  .(Buchanan, 2001: 36)پردازد می

گیرد و ه تصویر میدهندنوع (دسته) دوم: در حالت دوم، پاسخ
کند. در این حالـت، ها را تحلیل میپژوهشگر خود به تنهایی داده

دهنده بیشترین مشارکت را در فرایند پژوهش دارد. به طوری پاسخ
ــا وی مــی  & Jacoby)باشــدکــه مســئولیت گــرفتن تصــویر ب

Oestergaard, 2005: 232).  
ول، تفاوت بین حالت اول و دوم در این است کـه در حالـت ا

کننده و هـم بـه فرد پژوهشگر خود به تنهایی هم به عنوان مشاهده
گر به ایفای نقش می پردازد. یعنـی خـود وی تعیـین عنوان تحلیل

کند که از چه چیزهایی عکس بگیرد و افراد را به عنوان اشـیایی می
کند که باید در فرایند پژوهش مورد بررسی قـرار گیرنـد. فرض می

ه منظور دستیابی بـه اطالعـات مـورد نیـاز از ولی در حالت دوم ب

                                                           
1 - photo- documentation 

دهندگان در پژوهش خود اسـتفاده تصاویر گرفته شده توسط پاسخ
دهندگان به عنوان خبرنگارانی هستند که  کند. به عبارتی، پاسخمی

ــت ــویر، روای ــرفتن تص ــا گ ــازمان ب ــدگی در س ــتان زن ــر داس گ
  . (Pink, 2001: 33)باشند می

الت عکـس توسـط محقـق گرفتـه نوع (دسته) سوم: در این ح
شود ولی تفاوتی که با دو روش قبـل دارد در ایـن اسـت کـه از می

گردد، بلکه به عنوان های پژوهش استفاده نمیتصویر به عنوان داده
ها مورد اسـتفاده در کنار سایر روش ها آوری دادهابزاری برای جمع

ن بـا گیرد. به عبارت بهتـر تفسـیر تصـویر بـا ترکیـب شـدقرار می
. بـه گیـردمـی صـورتدهندگان  های انجام مصاحبه با پاسخروش

عبارتی، از تصویر به عنوان راهنما و محرکی برای مصاحبه استفاده 
گردد. بنابراین به این روش، نوعی حالت انعکاسی، در کشـف می

. در (Carlson, 2001: 45)شـوددهنـده گفتـه مـیرفتار پاسـخ
عنـوان ابـزاری بـرای اسـتخراج نتیجه در این حالـت، تصـویر بـه 

گیری و طرح تصمیم اگرچه کند، عمل میدهندگان اظهارات پاسخ
دهنده مصـاحبه بـه عمـل باشد و از پاسخال با خود محقق میؤس
آید. پس در این حالت، تصاویر بـه عنـوان یـک واسـطه عمـل می
  . (Jacoby & Oestergaard, 2002: 238)نمایند می

ن روش وجود دارد که سـه نـوع از آن چندین نوع تکنیک در ای
  باشند: که بیشترین کاربرد را دارند به شرح زیر می
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است. در ایـن 1انجام تحقیق با نمایش تصویر ،تکنیکنوع اولین 
روش براساس تصاویر گرفته شده از طرف پژوهشگر یا تصاویر گرفته 
شده از طرف خود مخاطب(که این همـان حالـت چهـارم مـاتریس 

شود. به این صورت  فته میرمخاطبان مصاحبه گاز شد)، بامی ٢٢
گیرد یا فعالیت که محقق قبل از مصاحبه در اطراف سازمان عکس می

دهـد و یک روز کاری یک کارمند را مورد مداقه و مشـاهده قـرار مـی
 کنـد خود را بـا فـرد مـورد نظـر آغـاز مـی براساس تصاویر، مصاحبه

(Jacoby & Oestergaard, 2005: 233)توضـیحات  . در ادامـه
بیشتری در مورد این تکنیک به عنوان نمونه ارائه خواهد شـد. دومـین 

از طـرف  2نوع تکنیک، نمایش عکس براساس تصـاویر گرفتـه شـده
صـرف  و از این تصـاویر فقـط بـرای مصـاحبه استخود پژوهشگر 
سـومین نـوع تکنیـک،  . بـه(Pink, 2001: 25)شـوداسـتفاده مـی

شود. تکنیکی است که گروهـی از گفته می 3تصویرمشاهده گروهی 
شـود بـه بحـث افراد در مورد تصاویری که توسط محقـق گرفتـه مـی

پردازند. یعنی افراد را به صحبت کردن در مورد خودشـان ترغیـب  می
  . (Harper, 2002: 745)نمایند می

دهنـده عکـس نوع (دسته) چهارم: در آخـرین حالـت پاسـخ
تصاویر مبنایی برای مصـاحبه فـرد پژوهشـگر بـا گیرد و همین  می

شود. در نتیجه در این حالـت، محقـق از حـداقل دهنده میپاسخ
دخالت برخوردار است و از آن جایی که هر دو طـرف تحقیـق در 

دهنـده از فرایند تجزیـه و تحلیـل دخالـت دارنـد، بنـابراین پاسـخ
ــی ــوردار م ــت برخ ــه دخال ــاالترین درج ــد ب  & Jacoby) باش

Oestergaard, 2005: 233) این حالـت، پرکـارترین نـوع در .
باشد. چون درک و بینش افراد دیگر نیز در این روش کار محقق می
شود و بخش بزرگی از پژوهش بستگی به توانـایی دخالت داده می

  فرد در درک موضوع و چگونگی انجام آن دارد. 
رد توجـه قـرار مو گانه بایدای که در این انواع چهارترین نکتهمهم

باشـد. دموکراتیـک از  داده شود، دموکراتیک بودن فرایند پژوهش می
دهنـدگان) بـه طـور  این لحاظ که در این انواع، صـدای افراد(پاسـخ

را  انـواعدموکراتیک بودن ایـن  میزان بخواهیمکامل شنیده شود. اگر 
 ؛نوع اول از کمترین حـد برخـوردار اسـت گفت:توان ، میمسنجیب

                                                           
1 - Photo view 

2 - carried out a Photo View based on pictures 

3 - Group Photo View 

دهندگان را به عنـوان اشـیای صـرف در نظـر  پژوهشگر، پاسخچون 
پردازد. ولـی در مقابـل آن، نـوع چهـارم گیرد و به تحلیل آنها میمی

 مّد دهندگان به عنوان افرادی چون پاسخ ؛ترین حد را دارددموکراتیک
 & Jacoby)شـوند که از طـرف فـرد محقـق دیـده مـی هستندنظر 

Oestergaard, 2002: 246)  .  
تـوان ایـن طـور نهایت، با توجه به چارچوب گفته شده می در

های مختلف و خـاص بیان نمود که تصاویر در هر دسته، وضعیت
هـای اول و دوم، تصـویر بـه عنـوان داده، خود را دارنـد. در دسـته
گیرد باشد که مورد تجزیه و تحلیل قرار میبازنمایشی از دانش می

به عنوان تصاویری در  صرفاً  هاهای سوم و چهارم عکسو در دسته
بحـث و  ۀکننـدکننـده و ترغیـب شوند کـه مـنعکسنظر گرفته می

د بـه تفسـیر، نـتواندر نهایت هـم مـی هستند وگفتگو در بین افراد 
  . (Hurworth, 2004: 177)بیانجامند تجزیه و تحلیل 

  
  فرایند اجرا  -٧

ت های سـنتی، گـاهی اوقـادر مصاحبهکه تجربه نشان داده است 
زیـرا احسـاس  ؛دهندگان تمایل به گفتن همه چیز را ندارنـدپاسخ
بیان کردن امور داخلی سـازمان یـا بـیش از حـد پیچیـده  کنندمی

است یا بیش از حد به توضیح مفصلی نیاز دارد و از طرفی بیان آن 
شـود، چنـدان به محقق که بـه عنـوان یـک فـرد غریبـه تلقـی مـی

از کارکنان و  یجه استفاده مشارکتیرسد. در نتخوشایند به نظر نمی
پـژوهش خـود از آن در توانـد روشی است که محقق می ،سازمان
 ،تواند با استفاده از جو صـمیمی ایجـاد شـدهو البته می بهره گیرد

تـر از حـد االتی در ارتباط با سازمان مطرح نماید کـه متفـاوتؤس
. (Jacoby & Oestergaard, 2005: 235)خواسته شده باشـد

آن است که اسلوب  ،به همین منظور، هدف محققان در این بخش
شناسـی در مطالعـات اجرای تصویربرداری به عنوان نـوعی روش

در ادامـه  .دنسازمان و مدیریت را در قالب نمودار زیر تشریح نمای
  هر یک از مراحل این فرایند با ذکر نمونه توضیح داده خواهد شد.
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  )٢٠٠٢سازمان و مدیریت (منبع: محققین برگرفته از جاکوبی و اوسترگارد، : اسلوب اجرای تصویربرداری در مطالعات ١نمودار

  آمادگی پیش از تصویربرداری  -١-٧
برای آمادگی پیش از تصویربرداری ابتدا باید سازمانی را پیدا کنید 

یـد. آن عکـس بگیر که این اجازه را بدهد کـه از داخـل و محوطـه
بنابراین در یک جلسه توجیهی باید ماهیت و هدف پژوهش خـود 

بـه سـازمان ایـن  مل بـرای سـازمان روشـن نمائیـد ورا به طور کا
های انجام شده اطمینان را بدهید که تصاویر گرفته شده و مصاحبه

ــد  ــاقی خواهن ــی ب ــری و مخف ــه، س ــامال محرمان ــه صــورت ک ب
 . در مرحلــه(Jacoby & Oestergaard, 2005: 235)مانــد

 بعد، قبل از حضور در سازمان برای انجام تحقیـق، بایـد بـه همـه
کارکنان اطالع رسانی شود. هدف از این کار، توجیه پژوهش مورد 

انجـام پـژوهش و  نظر، بیان دلیل حضور محقق در سازمان، نحوه
شود و به چه صـورتی از ایـن این که چرا و چگونه عکس گرفته می

باشد. بنابراین اطالع رسـانی قبـل از گردد، میمیتصاویر استفاده 
گاهی و اعتماد می گـردد حضور فیزیکی در سازمان باعث ایجاد آ

، از خـود اومـت کـردهشود کارکنان کمتر مقو همین امر باعث می
رفتارهای غیرقابل پیش بینی بروز نداده، نسبت به حضـور محقـق 

ار و بـــا وســواس خاصـــی رفتـــ نبــوده،در ســازمان مشـــکوک 
در ادامه باید  . (Jacoby & Oestergaard, 2002: 238)نکنند
حاضـرند در  ودر سازمان که آمادگی دارند را ا پنج کارمند یچهار 

تـا  (Harper, 2002: 762)تحقیق به شما کمک کنند، پیدا کنید
مراحل کار را انجام  به کمک این کارکنان انتخاب شده بتوانید ادامه

  س بگیرید. داده و از سازمان عک
  
  تصویربرداری -٢-٧
  نوع دوربین  -١-٢-٧

برای شروع کار تصویربرداری ابتدا الزم است یـک مـرور کلـی از 
تا یک برداشت کلی در صورت گیرد سازمان مربوطه و کارکنان آن 

ذهنیت محقق ایجاد گردد. بعد از آماده شدن ذهن محقق، عکـس 
 ،افـراد متذکر شد که همهشود. البته این را هم باید گرفتن آغاز می

در نتیجـه بـرای ایـن کـار  ،عکاسان متخصـص و مـاهری نیسـتند
ی با شفافیت باال استفاده کرد کـه فقـط توان از یک دوربین جیب می

آشنا بودن نسبت به دوربین و توانایی در گرفتن تصویر برای انجـام 
  . (Buchanan, 2001: 22)باشداین کار کافی 

  
  ن موقعیت دوربی -٢-٢-٧

زیـرا ظـاهر  ؛باید از دوربینی استفاده کرد که زیاد جلب توجه نکنـد
دهندگان  تواند رفتار پاسخدوربین به عنوان یک مزاحمی است که می

را تغییر دهد. پس باید از تجهیزات راحتـی اسـتفاده کـرد کـه بیشـتر 
حالت سرزده داشته باشند تا رفتار افراد، بیشتر طبیعی به نظر برسـد. 

حالتی از مکان باشد کـه زیـاد قابـل شناسـایی و مشـاهده  یعنی در
  .(Jacoby & Oestergaard, 2005: 236)نباشد

  
  رفتار عکاس -٣-٢-٧

ای که در هنگام تصویربرداری باید توجه شود ایـن اسـت کـه نکته
راه رفــتن در اطــراف ســازمان و بــه تنهــایی عکــس گــرفتن خیلــی 

ربرداری، یک مـدیر، تر از حالتی است که در هنگام تصویمطئمن
زیــرا همراهــی مــدیر در هنگــام  ؛محقــق را همراهــی نمایــد

زا است. به طور کلی باید خاطر نشـان کـرد تصویربرداری استرس
برای انجام مشاهده گروهی عکس، به چهار تا پنج سـاعت زمـان 
برای تمرکز و راه رفتن در اطـراف سـازمان بـرای چنـدین بـار نیـاز 

توانیـد از دیگر ایـن کـه مـی نکته .(Banks, 2001: 160)دارید
هـا و زمـان کننـدگان ماننـد تعیـین محـلهای مشـارکتراهنمایی

چگونگی تصویربرداری نیـز در  مناسب برای گرفتن عکس و نحوه
هـا را گرفتن عکس(عکاسی) کمک بگیرید که البته  این راهنمـایی

زاری توان به عنوان ابزاری برای الهام گـرفتن، تلقـی کـرد نـه ابـمی
ــار ــد ک ــا فراین ــد ی ــرل رون ــا کنت ــان ی ــرای فرم  & Jacoby)ب

Oestergaard, 2002: 233) هدف این اسـت کـه در کـار بـه .
صورت باز، عمل نمائید. یعنی به دیگران اجازه دهید تا آزادانـه بـا 

آمادگی پیش از 
 تصویربرداری

استخراج  تصویر برداری
 تصویر

های  های چیدمانشکل
 مختلف تصویر

انتخاب مشارکت 
 کنندگان

توضیح روش برای 
 کنندگانمشارکت



      ١٠٩  ؛...مدیریت و سازمان مطالعات در تصویربرداری شناسی روش 

 

 ؛شما ارتباط داشته باشند و نظرات خود را به راحتـی بیـان نماینـد
نمایـد. ها و اهداف کمک مـیدهی ایدهچون نظرات آنها به جهت

البته باید این نکته را هم پژوهشـگر مـدنظر داشـته باشـد کـه ایـن 
کـه بـیش از حـد کنتـرل فراینـد  باشـدها نباید به حـدی راهنمایی

های مهم اصلی پـژوهش پژوهش را در دست گیرند و او را از جنبه
  . (Jacoby & Oestergaard, 2005: 236)خارج نمایند

  
  مورد نیاز تصویر تعداد -۴-٢-٧

بعد از بیان موارد فوق باید متـذکر شـد کـه بهتـر اسـت از سـازمان 
اسـت از الزم تصـاویری کـه مربوطه عکـس بگیریـد. البتـه تعـداد 

) ٢٠٠۵باشد. جـاکوبی و اوسـترگارد(متغیر میگرفته شود، سازمان 
) گرفتن بـیش ٢٠٠١تصویر و بوکانان( ١٠٠در پژوهش خود گرفتن 

رو متناسـب بـا  ند. از ایـنا هز سازمان را پیشنهاد کردتصویر ا ١۵٠از 
 ،. در هـر حـالاسـتتعداد تصویر مورد نیـاز متفـاوت  ،نوع تحقیق
انداز یـک دفتـر) یـا بـا تواند به صورت کلی(مانند چشمتصویر می

تصـویر از یـک قفسـه، میـز) گرفتـه ماننـد تر(جزئیات بیشتر و دقیق
نشـان دادن شـرایط و جـو  امدر مقـشود. بنابراین، نـه تنهـا تصـویر 

سازمانی است، بلکه به عنـوان ابـزاری بـرای بـه اشـتراک گذاشـتن 
دانش، آن هم به طور مستقیم در مطالعات سازمان و مدیریت مـورد 

  . (Jacoby & Oestergaard, 2002: 238)گیرداستفاده قرار می
  
  تصویراستخراج  -٣-٧

یک ایده بسیار سـاده و آسـانی اسـت کـه توسـط  1استخراج تصویر،
گیـرد. بـه قـرار دادن یـک تصـویر در محققان مورد استفاده قرار مـی

های تحقیقاتی، استخراج تصویر گویند. اسـتخراج تصـویر مصاحبه
) عکاس و پژوهشگر دانشگاه ١٩۵٧برای اولین بار توسط جان کالیر (

سـالمت روانـی در  کرنل با تشکیل تیم تحقیقاتی به منظـور بررسـی
جوامع کانادا انجام شد. کالیر در استفاده از این روش عقیـده داشـت 

 ؛ زیـراتر استکه عملکرد تصاویر نسبت به مصاحبه بسیار قانع کننده
- نهان به وسیله تصاویر بیشتر می توانایی تحریک و برانگیختن حافظه

مصـاحبه تفکـرات توانند با استفاده از افراد می ،کالیراز دیدگاه باشد. 
 تواننـد حـاالت چهـرهخود را پنهان کنند، ولی با تماشای تصویر نمی

                                                           
1 - Photo Elicitation 

پس ناخودآگاه برای صـحبت کـردن، ترغیـب  ،خود را مخفی نمایند
  . (Collier, 1986: 558)شوندمی

هـا  تفاوت استخراج تصویر با مصاحبه در این است که مصاحبه
هـایی ، بخش2فیزیکی ولی براساس تئوری ،اندتنها در کلمات نهفته

اطالعات بصری به شـکلی قـدیمی  از مغز وجود دارند که به وسیله
اطالعـات کالمـی بـه دشـواری  ااند که پـردازش آنهـا بـنهفته شده
گیرد. بنابراین نمایش تصاویر به معنـای بیـرون کشـیدن صورت می

این اطالعات قدیمی ضـبط شـده در حافظـه اسـت کـه آن هـم بـه 
باشـد. بـه عبـارتی، کلمـات بـه تنهـایی کمتـر تر مـیصورت عمیق

توانند ظرفیت مغز را برای نگهداری پر کنند، ولی تصاویر همـراه  می
مغز بـه  ظرفیت حافظه ینبا کلمات، این آمادگی را دارند که از بیشتر

نفع خود استفاده نمایند. اگر چه شاید در عمـل، بسـادگی نتـوان بـا 
ر به بیشترین اطالعات خواسـته استفاده از مصاحبه و مشاهده تصوی

جرقه یا محرکـی  سان شده دست یافت، ولی به طور حتم، تصویر به
گاه به صحبت کردن وادار می است که حافظه سـازد. آدمی را ناخودآ
ای است که در مشاهده تصویر نهفته شـده اسـت. این همان معجزه

کنـد دو ویژگی دیگری که استخراج تصویر را از مصاحبه متمایز مـی
اطالعـات بدسـت آمـده از تصـویر نسـبت بـه  اوًال، این اسـت کـه
ه نظمی در آن کمتر و کنترل آن بـبی ثانیًا،باشد و تر میمصاحبه دقیق
  .  (Harper, 2002: 760)باشد پذیر میراحتی امکان
) در توضیح اسـتخراج تصـویر ایـن طـور بیـان ١٩٧٨(3واگنر

یکـی از چهـار ابـزار دارد که تصویر به عنوان محرک مصـاحبه می
تحقیقات بصری است که سهم خود را از حجم مطالعات، افزایش 

 شناسـی بصـری در درک جامعـهداده و کمک شـایانی بـه جامعـه
تحقیقاتی نموده است. به طور کلی مطالعات استخراج تصویر در 

طبقات  ؛سازمان اجتماعی :گیرد چهار حوزه مورد استفاده قرار می
  شناســـی و فرهنـــگمطالعـــات هویـــتجامعـــه و  ؛اجتمـــاعی

(Ibid: 755) استخراج تصویر با سه هـدف عمـده مـورد توجـه .
گیرد. اول این کـه محرکـی بـرای ایجـاد انگیـزه و محققان قرار می

و  ،این که حالت خود تصـویربرداری داشـته باشد. دوم ترغیب می
گفتـه  4سوم این که به عنوان ابزاری است که بـه آن آوا در سـکوت

                                                           
2 - Physical theory 

3 - Wagner 

4 - Voice of the silence 



     ١٣٩٨ پاییز /١٠٠ش/ ٢۵س/ شناسی علوم انسانی روش   ١١٠

 

مشاهده تصویر به عنوان محرکـی اسـت  ،د. به عبارت دیگرشومی
کنـد و بـا اسـتفاده از را بـه گفتگـو ترغیـب مـیکننـده  که مصـاحبه

توان بـه درک عمیقـی از اطالعـات اطالعات و تامل در تصاویر می
توانایی بیـرون کشـیدن کـالم از  ،دست یافت. پس استخراج تصویر

مصـاحبه صـرف بـا ه دهـد کـتصاویر را به طور عمیـق انجـام مـی
    .(Schanzel & Smith, 2011: 56) فتدست یا آنتواند به  نمی

تصاویر مورد استفاده در نمایش یا استخراج تصویر در امتـداد 
تـرین علمـی مثابـهیابند. در یک سـو بـه یک پیوستار گسترش می

نگـاری و های بصری، مخصوصا قومهستند که در پژوهش یروش
گیرنـد و در یـک سـوی استفاده قرار می شناسی بصری موردانسان

ــن پیوســتار، ــده دیگــر ای ــازگو کنن ــه شــده وذهنیــت ب  هــای نهفت
ای که شـاید در کـالم انگیـزه ندستههای آدمی حالت دهنده نشان

برای صحبت کردن ندارند ولی با دیدن خاطرات منجمـد شـده در 
 گردنـد قاب تصاویر بـرای صـحبت کـردن ترغیـب و مشـتاق مـی

(Rice, Primak & Girvin, 2013: 66) بنــابراین تصــاویر .
هـای مختلـف بـه خـود داشـته توانـد حالـتنمایش داده شده می

توانند برای بـه تصـویر کشـیدن بخشـی از این تصاویر می .باشند
افراد، سازمان، محل کار، مدارس یـا بـرای هـر هـدف یـا منظـور 

و خـرده  خاصی باشند که البته در اسـتفاده از آن بایـد بـه فرهنـگ
. تصـاویر بـه (Harper, 2002: 749)ها نیز توجه گـرددفرهنگ

دلیــل ایــن کــه بازنمودهــای متعــددی از یــک فرهنــگ مشــخص 
کمـک  ،تحـت بررسـی ۀسـازی در درک پدیـد باشند برای غنی می

  . (Razvi, 2006: 11)باشند بسیار مفیدی می
  

  تصویرهای مختلف دهی چیدمانشکل -۴-٧
انتخاب تصاویر مورد نظر بـرای انجـام مصـاحبه، بندی و به دسته
شـود. در مـورد های مختلف تصویر گفته مـیدهی چیدمانشکل
هـای مختلـف تصـویر بایـد چنـدین نکتـه را دهی چیـدمانشکل

رعایت نمود: در ابتدا باید تصاویر گرفته شده را در چنـدین سـری 
عکـس  “ ١٠٠ ”بررسـی اجمـالی ،. به این دلیل که اوالً کردتکثیر 

گرفته شده بر روی کامپیوتر برای تشکیل چیـدمان تصـویر دشـوار 
 ،برای نشان دادن تصاویر مربوطه بـه گـروه تمرکـز ثانیًا،باشد. می

تا آنها بتوانند تصـاویر را از نزدیـک  کردباید از تمام تصاویر تکثیر 

از تمـام یـک نسـخه بایـد  ، حتمـاً ثالثـاً ببینند و آن را لمس کننـد. 
ــردیر در وتصــا ــار ســازمان مربوطــه قــرار گی  & Jacoby)اختی

Oestergaard, 2002: 235)تصاویر را بر باید بعد  . در مرحله
تم(سـری  “شـش یـا هشـت”را به  آنهاروی میز بزرگی قرار داده و 

چهـار یـا ”بندی و در نهایت بـرای انجـام مصـاحبه تصویر) دسته
ویر بایـد برای انتخاب تصـ .تصویر از هر دسته انتخاب شود “پنج

هــر دو فضــای داخلــی و خــارجی ســازمان در نظــر گرفتــه 
  .  (Buchanan, 2001: 162)شود

دهی باید مورد توجه قرار شکل ی که در مرحلهمهم دیگر نکته
تم و تصـویر را از  “شش یا هشت”مقدار نباید که است گیرد، این 

مقـدار تصـاویر مربوطـه را بایـد در طـی  . بلکهکردقبل مشخص 
 :Harper, 2002)نمـودفرایندسازی چیدمان تصـویر مشـخص 

 ؛به طوری که تعداد تصاویر نباید بیش از اندازه زیاد باشند ،(747
دهـد. تجربـه ثابـت دهندگان را افزایش مـیزیرا طول پاسخ پاسخ

 افشای مطالـب از ،تر باشدهر چه طول پاسخ کوتاهاست که کرده 
هـای تصـویر ولی اگر تعـداد چیـدمان ،طریق تصاویر، بهتر است

شـود بـه دهنده مـیتابی پاسخطوالنی باشد موجب خستگی و بی
ــدمان ــه چی ــدی ک ــیح ــویر ب ــانی تص ــای پای ــاقی ه ــخ ب پاس

. بنـابراین (Rice, Primak & Girvin, 2013: 10)ماننـد مـی
ی توانید سـری تصـاویر را بـه صـورت تصـادفبرای شروع کار می

 ،پشت سرهم قرار دهید. البته لحاظ کردن عـدد در پشـت تصـویر
کند به طـوری کـه بـا اشـاره بـه تر میانتخاب آن را در بحث آسان

توان به شـماره عـدد مربوطـه مراجعـه کـرد و تصویر مورد نظر می
 ,Jacoby & Oestergaard)آشفتگی هنگام بحث را کاهش داد

ــ .(230 :2002 ــروع س ــار و ش ــه ک ــرای ادام ــدی از ب ری جدی
توانید از آن دسته از تصاویری اسـتفاده های سری تصویر می دنباله

. بـرای هسـتندثیرگـذار أبسـیار مهـم و ت ،کنید که در جریان بحث
از یـک سـری تصـاویر  تـوانثیرگذاری بهتر در جریان بحث میأت

تا جریان بحث را آن طوری که مـدنظر اسـت،  کردمتضاد استفاده 
زیرا مخالفت یا تضاد، محرکی برای تحریـک ذهـن  شود؛هدایت 

  باشـدبـه صـحبت مـی هـاافراد و مکـانیزمی بـرای وادار کـردن آن
(Rice, Primak & Girvin, 2013: 9).  

کند دیگری که تذکر آن در بهتر انجام شدن کار کمک می نکته
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تصویر بیشتر باشـد  “هشت”این است که اگر چیدمان تصاویر از 
هـای خـود را بـه صـورت نده بخواهیـد صـحبتدهفقط از پاسخ

خالصه بیان نماید. معانی و اعتقادات دوباره فرمولـه شـده و بیـان 
این امکان را بـرای محقـق فـراهم  ،ترهای کوتاهکردن آن در نسخه

های بعـدی بکـار گیـرد. ها را در استفادهکند که این نقل و قولمی
تصویر در  “پنج”، پس حالت نرمال در استفاده از چیدمان تصویر

باشد. در پایان نیز باید به این نکته متذکر شد، بهتر هر چیدمان می
است تصاویر به جای آن که پرزرق و بـرق باشـند، بیشـتر حالـت 

تصاویری که با مفهوم است  جالب داشته باشند. تجربه ثابت کرده
شوند در بهتر انجام شدن نمـایش روشن و تفسیری روان گرفته می

 هسـتند؛بسیار موثرتر از تصـاویر پـرزرق و بـرق  ،تصویرگروهی 
زیرا این نوع تصاویر از نظر بصـری حالـت قـوی و جالـب توجـه 

  . (Jacoby & Oestergaard, 2005: 230)دارند
  

  کنندگان انتخاب مشارکت -۵-٧
برای انجام پژوهش باید چهار یا پـنچ نفـر از کارکنـان را انتخـاب 

ر انتخاب کارکنان این است که اگر ایـن نمائید. بهترین استراتژی د
های مختلف سـازمان باشـند بایـد از لحـاظ سـن و افراد از بخش

شود کـه چون این کار باعث ایجاد تنوع می ؛جنس متفاوت باشند
البته در هر حالتی امکان لغو از طرف افراد وجود دارد. ایـده بهتـر 

بتوانیـد بـه  این است که پنج یا شش نفر انتخاب کنید تا در نهایت
 ,Jacoby & Oestergaard)چهـار یـا پـنج نفـر دسـت یابیـد

االتی از قبیـل ؤ. در حالت دیگر با مطرح کـردن سـ(231 :2002
جالبی برای گفتن دارد؟ چه کسی از لحاظ سن و  مطلبچه کسی 

هـا منـد اسـت در پـروژهسال متفـاوت اسـت؟ چـه کسـی عالقـه
انجام پژوهش عالقه مشارکت داشته باشد؟ چه کسی از خود برای 

ــدهپاســخدهــد و چــرا؟ نشــان نمــی مــورد نظــر را انتخــاب  دهن
زیرا با چالش کشـیدن افـراد بـا  ؛(Harper, 2002: 748)نمائید
گـاه وارد بحـث مـی آنهااالت مطرح شده، ؤاین س شـوند و ناخودآ

 را با گسـتردگی بیشـتریکنند انواع نظرات مختلف خود تالش می
  . (Jacoby & Oestergaard, 2005: 244)بیان نمایند

  

  کنندگانتوضیح روش برای مشارکت -۶-٧
کننـدگان بـا ایـن نـوع مصـاحبه آشـنا با توجه به این که مشـارکت

باشد. بـه همـین نیستند، معرفی آن به صورت دقیق بسیار مهم می
پـژوهش مربوطـه بـه طـور الزم اسـت توجیهی،  منظور در جلسه

های متمرکز  بررسی گروه طریقه، کامل معرفی، هدف از اجرای آن
 Jacoby)انتشار نتایج پژوهش به طور کامل تشریح گـردد و نحوه

& Oestergaard, 2002: 231) .  
  
  نمونه  -٨

انــواع متفــاوتی از  ،گونــه کــه در مطالــب فــوق اشــاره گردیــدهمــان
های تصویربرداری در مطالعـات سـازمان و مـدیریت وجـود  روش

توان به روش مشـاهده گروهـی تصـویر و میدارد که به عنوان نمونه 
هـای نحوه اجرای آن اشاره نمود. مشاهده گروهی تصویر از تکنیـک

ــاتریس روش ــات دســته ســوم م شناســی تصــویربرداری در مطالع
سازمان و مدیریت است. به عبارتی حالتی است که در آن تصـویر، 

ــه مــی ــهتوســط پژوهشــگر گرفت  شــود کــه در ایــن تکنیــک، مرحل
 ،زیــرا تصــویر ؛باشــدج(نمایش) تصــویر بســیار مهــم مــیاســتخرا
ــده نشــان ــتقیم از محــرک دهن ــیار مس ــرم بس ــک ف ــای بصــری ی ه
. ایده اصلی در استفاده از مشـاهده (Harper, 2002: 749)است

های تک به تک، کـه این است که به جای مصاحبه ،گروهی تصویر
زرگتـری تمرکـز توان بر گروه بباشند، میبر میگیر و زمانبسیار وقت

گروهـی  اساس مصـاحبه ،کرد و به هدف خود دست یافت. بنابراین
این است که بر روی گروهی تمرکـز صـورت گیـرد و بـا اسـتفاده از 

کننده، تناسب ایجـاد  گر و مشاهدهاالت مطرح شده بین مصاحبهؤس
کار  شود که این تناسب با استفاده از افزایش اعتماد در گروه به نتیجه

. بـه همـین منظـور (Radley, 2003: 78)کنـد می یشترکمک بی
تعیین شده بایـد یـک چیـدمان عکـس بـه  برای اجرای آن در جلسه

ــارکت ــبمش ــین ترتی ــه هم ــود. ب ــان داده ش ــدگان نش ــام  ،کنن تم
نمایش داده شـود. بعـد  “ده دقیقه”هر  های عکس به فاصله چیدمان

ده شـده آغـاز نشـان دا از اتمام کار نمایش، بحث در مورد تصـاویرِ 
 گردد. البته این را هم باید متذکر شد که مسـئولیت کنتـرل و اداره می

 & Rice, Primak)کننـدگان باشـدبحث باید بـا خـود مشـارکت

Girvin, 2013: 8) با توجه به این کـه بـرای بحـث در مـورد هـر .
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پس توجه به مدیریت چیدمان ده دقیقه زمان باید در نظر گرفته شود، 
به طوری که با مدیریت درست  استاجرا بسیار مهم  حلهزمان در مر

هـای مختلـف تصـویر مـورد بحـث قـرار چیـدمان زمان بایـد همـه
. به عبارتی زمان جلسه نبایـد از یـک (Harper, 2002: 755)گیرد

زیرا بیشتر از این زمـان،  ؛ساعت و نیم تا دو ساعت بیشتر طول بکشد
بد. پس باید به محدودیت یادهنده به شدت کاهش میپاسخ حوصله

  . (Rice, Primak & Girvin, 2013: 7)زمان توجه گردد
است نکات دیگری که باید در اجرا رعایت گردد این  از جمله

توانید چیدمان اول عکس که برای کمک به روند سرعت جلسه می
 را پنج دقیقه قبل از شروع واقعی جلسه به بحث بگذاریـد تـا ایـده

ــرد کننــدگاناصــلی در ذهــن مشــارکت  & Jacoby)شــکل گی
Oestergaard, 2005: 245) .  

که محقق در طی بحـث بایـد بـه عنـوان است بعدی این  نکته
کـه ایـن  ،ناظر کنندهنه یک مشارکت ،یک ناظر جلسه عمل نماید

دو با هم متفاوت اسـت. بـه عبـارتی محقـق بایـد در طـی بحـث 
ــه و ــار جلس ــرده و اختی ــکوت ک ــوه س ــه  نح ــث را ب ــام بح انج

پایانی این که باید با اسـتفاده  نکته .کنندگان واگذار نماید مشارکت
بـرداری گـردد کـه البتـه  داشتدهای انجام شده، یااز کاغذ، بحث

برای هر چیدمان عکس باید کاغذ جداگانه در نظر گرفته و شـماره 
سـازی عکس مطابقت داشته باشند تـا پیـاده کاغذها باید با شماره

 & Jacoby)هـا در پایـان کـار بـرای محقـق آسـان گـرددتحلیل
Oestergaard, 2002: 240) بنـابراین فایـده اصـلی مشـاهده .

این است که خاصیت انحصاری دارد. به طـوری  ،گروهی تصویر
که برای هر سازمان با توجه به فرهنگ خاص آن متفـاوت اسـت و 

لـت دیگـر ایـن روش منحصر به فرد خـاص خـود را دارد و در حا
ال ؤآورد که از کارکنان بیشـتر سـامکان را برای محقق به وجود می

  . (Harper, 2002: 760)بپرسد
  

  انتقادات وارده  -٩

شناسـی تصـویربرداری در یکی از انتقـادات وارده بـه روش -
مطالعات سازمان و مدیریت، مسئله رئالیسـم بـودن آن اسـت کـه 

جایی کـه از آن ؛ زیراقرار گیرد باید با دقت مورد توجه پژوهشگران
، تعهـد استسم ویعینیت، معیار اصلی سنجش در مکاتب پوزیتی

هـای بصـری به واقع بینانه بودن یا حالت رئالیسـتی داسـتانی داده
مانند تصویر، معیار اصلی برای محققان بصری است. ایـن قبیـل 

ها بیشـتر در پـی از بـین بـردن حضـور نویسـنده در مـتن پژوهش
گـردد به طوری که محقق پشت تصاویر پنهان می هستند،پژوهش 

 بازگوکننـده آنهـاشـود و و بیشتر بـه تصـاویر احتـرام گذاشـته مـی
ــابراین محقــق هــا مــیواقعیــت ــوان یــک  باشــند. بن ــه عن ــد ب بای

 ای آمــوزش دیــدهنــاظر بــه طــرز ماهرانــه ۀکننــد مشــارکت
  .  (Kunter & Bell, 2008: 27)باشد

منـابع  کنندهمنعکس ،دارند که متون و تصاویرمحققان بیان می - 
توان با دستکاری، جـدا کـردن، رمزگـذاری و باشند. اما میخود نمی

به منابع دیگـری اختصـاص داد و  ،کدگذاری آنها را شرح و بسط داد
نکته قابل توجـه  درک خود از موضوع مورد بحث را گسترش داد. ولی

 ،شـودزمانی که عکس توسـط فـرد گرفتـه مـی که در اینجا این است
باشد. زمانی که در تصویر گرفته شده نماینده ادراک و فکر عکاس می

ادراک و فکر فـرد عکـاس  ،شود به تناسب آنتفسیر آن دستکاری می
ماند. بنابراین گردد و از موضوع خواسته شده دور میهم دستکاری می

اصـلی  ثیر قرار دادن نتیجـهأستکاری در تفسیر باعث تغییر و تحت تد
  .  (Ibid, 2008: 25)شودبحث می

باشد. به دسترسی میمشکل  ،انتقاد دیگر در تصویربرداری -
پیدا کردن سازمانی کـه پـذیرای اسـتفاده از ایـن روش در  ،عبارتی

ر هایی که بـه طـوسازمان خود باشد، بسیار مشکل است. سازمان
در  ،کننـدهـا تکیـه مـیها و صـحبتسنتی و عرفی بر روی نوشته

کنند. تفکرات، ذهنیـات و پذیرش این روش به سختی برخورد می
ارعابی که در اثر حضور دوربین و محقق در سازمان برای کارکنان 

را  ه دسترسـی بـه سـازمانآید دومین عاملی اسـت کـبه وجود می
  . (Alvesson, 2003: 181)سازد دشوار می

دغدغه بعدی مربوط به مالحظات اخالقی و حقوقی اسـت  -
اول، مربوط به احساس  باشد. حوزهکه در سه حوزه قابل بحث می

و حالتی است که در اثـر حضـور دوربـین در سـازمان بـه وجـود 
آید. به طوری که کارکنان حضور دوربین در سازمان را به عنوان  می

دوم، مربوط به  کنند. حوزهمییک جاسوس یا عمل نفوذی قلمداد 
ناشناس ماندن و محرمانه بـودن اسـت کـه اسـتفاده از دوربـین و 

ای را چنــین مســئله ،تصــاویر در مطالعــات ســازمان و مــدیریت
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سـاخت تصـاویری از افـراد، اشـیاء،  ،بـه عبـارتیکند. رعایت نمی
شـود  ها و رویدادها در مطالعات سازمان و مدیریت باعث میمکان

مربوط به ناشناس مانـدن و کپـی رایـت بـه مراتـب بیشـتر از مسائل 
تـر تر و ملموستر، قابل مشاهدهحساس ،تحقیقات مبتنی بر کلمات

هـای متمـایز آشـکار کـردن ویژگـی . این در حـالی اسـت کـهباشد
رو  شـود. از ایـندهندگان باعـث ایجـاد آسـیب مـیسازمان و پاسخ

زمـان گـرفتن تصـاویر یـا کنند در این مـوارد در محققان توصیه می
جغرافیـایی مکـان  نام افراد، سـازمان و جزئیـات حـوزه ،تفسیر آنها

سـوم،  . حوزه(Warren, 2002: 86)استفاده شده را حذف نمائید
باشد. به عبـارتی، بحث وابستگی افراد و کارکنان به سازمان خود می

د شـوزمانی که از کارکنان در تجزیه و تحلیل تصـاویر اسـتفاده مـی
کننـد و براسـاس افراد بنابر وابستگی خود به سـازمان قضـاوت مـی

کنند. بـه ایـن ترتیـب، محققـان بـرای چارچوب پژوهش عمل نمی
هـا را تجزیـه ثیر این مسئله در روند تحقیق خودشان عکسأکاهش ت

    .(Harper, 2005: 26)کنندو تحلیل می
ــویربرداری  - ــری و تص ــق بص ــر در تحقی ــاده وارده دیگ انتق

. تجزیـه و تحلیـل اسـتسواد تجزیه و تحلیل تصـویر  ،سازمانی
هـای بصـری مسـتلزم مطالعـه تصـاویر بـا دقـت زیـاد و پژوهش

محققـان نبایـد در  . از دیـدگاهباشـدبیشترین توجه به جزئیات می
بلکـه  ،بسـنده کـرد شودچه مشاهده میتنها به آن ،تجزیه و تحلیل

توجـه مـورد و معلولی را هـم ی باید با ارزیابی دقیق، ارتباطات علّ 
توجـه بـه دو حـوزه در بـین  ،رو در تحلیل تصـویر . از اینقرار داد

تصـویر اول، تحلیل محتـوایی  حوزه :باشدمحققان قابل بحث می
چرا این تصـویر اینکه باشد. مربوط به بافت می ،دوم است و حوزه

علی و معلولی بین ایـن تصـاویر و تصـاویر  گرفته شده، چه رابطه
 چرایی تصاویر گرفته شده در حوزهچگونگی و و دیگر وجود دارد، 

توجـه بـه . (D'Alleva, 2005: 23)باشـد قابل توجه مـی ،بافت
کـه در تجزیـه و اسـت دیگـری  نکتـه ،یسشنا ی و نشانهسمعناشنا

ه مهـم ادراک تصاویر در این مرحلـ ؛ زیراشودتحلیل باید رعایت 
است. تصویر با منجمد کردن عناصر زنده در قالب زمان آنها را به 

شـناختی قـدرت نشـانه .کندهای نمادین تبدیل میویژگی صورت
محقق به معنای توانـایی کـاوش معنـای تصـاویر و ایجـاد روابـط 

 جنبـه .ه شـده، اسـتتعاملی بین بیننده و آن چیزی کـه نشـان داد
شـامل توجـه بـه ارزش  ،ه و تحلیـلشناختی در تجزیـدیگر نشانه

  باشـــد ســـازی، رنـــگ و ... مـــیاطالعـــات، فـــریم، برجســـته
(Kunter & Bell, 2008: 178) .  

ــرین بحــث در روش -  ــات آخ شناســی تصــویربرداری مطالع
ارتباط پیدا پذیری و خودتصویربرداری سازمان و مدیریت به بازتاب

آوردن . ممکن است محقـق در تفسـیر مطالـب و بـه دسـت کند می
دانش مورد نیاز از سازمان در یک فرایند شخصـی درگیـر شـود. بـه 
عبارتی حضور محقق برای مدتی در سازمان باعث ایجـاد روابطـی 

گـردد. از شود و همین مسئله باعث تحریف میبین او و کارکنان می
ند کـه بـه طـور ا هرو محققان برای کاهش این حالت توصیه نمود این

  .  (Ibid: 180)شودویر تفکر تری بر روی تصاعمیق
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