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چکیده

درینقشتارودمیانتظارمدیریتمختلفهایگرایشدرکنندهعرضهعلمیآثارازمعموال•
علمدرآنهاافزودهارزشمیزانکهدهدنشاندیگرعبارتبه.کنندایفاموجوددانشبهبود

توانمیچگونهکهشودمیمطرحزمینهایندرهاییپرسشهمیشهرواینازچیست؟سازمان
یکرینظسهمارزیابیمعیارهایکرد؟قضاوتعلمیاثریکنظرییافزودهارزشبهنسبت
ریهنظگانهدوهایراهبردبراحتمالیمروریبامقالهایندرکدامند؟مفهومیمقالهیارساله

ردازیپنظریهعمومییشیوهونظریه–پژوهشراهبردوپژوهش-نظریراهبردیعنیپردازی
مدلیکنظریسهممورددرقضاوتوازریابیبرایمعیارهایی(نخستراهبرداساسبر)

.شدخواهدارایهسازمانعلمحوزهدرتجربیپژوهشیامفهومی

ارزش افزوده ی نظری یک اثر علمی



واژه های کلیدی

ریهپژوهش، سهم نظ–نظریه ، راهبرد نظریه -توسعه نظریه، نظریه پردازی، راهبرد پژوهش•



مینهوخاصطوربهدکتریهایدورههایرسالهداورانیاارزیابانهمیشهدانشگاهیمحافلدر•
ایرسالهصاحبازعامطوربهنظریمتداولاصطالحبهومفهومیهایمقالهارزیابانطور

موجوددانشارتقاءدرشماعلمیاثرنظرینقش»کهکنندمیراپرسشاینمقالهینویسنده
(نظریهمدل،)یایده«نظریمشارکت»میزاندیگر،عبارتبهچیست؟(سازمانعلممثالبرای)

چیست؟موجودهاینظریهدرشما

ان مشارکت نظریزمی



شدازبابارزومجزاموجئودانباشتهدانشمجموعهازکهجدیدکامالهاینظریهتدوینشاید•
زمانیدرزیرانباشد،بجاکامالانتظاریسازمان،علمدانشمندانجملهازاالجتماع،علمدانشمندان

زمینبودنرویکنظریهوقتیمثالبرای)استدادهرخعلمیانقالبنوعیبیفتد،اتفاقیچنینکه
حالتنایدرکوهنتوماسگفتهبهوریختفروزمینبودنمسطحنظریهشالودهشدتایید

درکوهن،توماسسبکبهپارادایمتغییروعلمیانقالب)آنازسخنکه(کردتغییرپارادایم
.استتردیدوبحثمحل،انسانیواجتماعیعلوم



ایدهدیگران،ایهنظریهبهاتکاءبابایستیسازمان،علمجملهازاالجتماععلماندیشمندانبنابراین•
جدیددهایدیگرانهاینظریهبهاتکابابایستیسازمان،علمجملهازکندمطرحراخودجدید
.دهندنشانمستدلنحویبهراخودنظریسهمبایدروایناز.کنندمطرحراخود

اتکا به نظریه های دیگران



ازیشتربنظریهتوسعهعبارتازاالجتماععلمدرپردازاننظریهوگرانپژوهشجهتهمینبه•
شالودهبهاتکاابپردازاننظریهکهدهندنشانتاکنندمیاستفادهپردازینظریهیانظریه،پردازش

برایکردپرسشبایداما.سازندمطرحراخودجدیدایدهبایستیشدهتعیینقبلازنظریهای
سالهریکنظریمشارکتتوانمیچگونهوداردوجودمعیارهاییچهنظریسهماینارزیابی
بنیادیهایاهدیدگبهاتکابامقالهایندردادتشخیصرامفهومییانظریمقالهنوعهریادکتری
مینظریسهمارزیابیبرایکهشودمیارائهمعیارهایی(1989)وتنطورهمینو(1978)دوبین
.باشدمفیدتواند



نظریهیعموممدلسپسوپردازینظریهمتداولراهبرددواستالزمابتدابحثبهورودبرایاما•
صورتبهرامدیریتجملهازکاربردیعلومدر(پژوهش-نظریهراهبرداساسبر)پردازی

یحوهنسپسواشناپردازینظریهمدلوراهبردباخوانندگانتادادقراربررسیموردجاجمای
بهگاهآن.کنندمیدرکشوند،میساختهمدلوراهبردایناساسبرکهراهایینظریهارزیابی

:شوددادهپاسخزیرپرسشسه
کدامند؟ { مفهومی-در یک اثر علمی}« توسعه نظریه»ارکان سازده ی -1•
مفهومی پی برد؟ -چگونه می توان به ارزش افوزده نظری یک اثر علمی-2•
مفهومی چه عواملی را باید مد نظر قرار داد؟ -برای ارزیابی یک اثر علمی-3•



پرداختهنظریعهتوسدهندهشکلاصلیعناصربررسیبهابتداشده،یادپرسشسهبهپاسخبرای•
انتظاراتوردهکتعیینرانظریتوسعهفرایندمعیارهایعناصر،اینبهاتکاباسپسوشدخواهد

دروحمطررااثراینبودنمناسبمیزانوعلمیاثریکنظریسهمازنظرانصاحبوارزیابان
لیواستمتفاوت«نظریسهم»ارزیابیمعیارهایچهاگرکهشودمیگیرینتیجهنهایت

.گیردقراراستفادهموردفهمقابلوسادهنحوبهتواندمی(1989)وتننظرمدمعیارهای

سهم نظری



راهبردهای متدال نظریه پردازی

متداولراهبرددوذکرشوندآشنانظریهتوسعهیاپردازینظریهمبانیباخوانندگانکهاینبرای•
معلجملهازکاربردیوعلمدرگرانپژوهشونظرانصاحباستفادهموردپردازینظریه

–یهنظر»راهبردو»نظریه-پژوهش»راهبردازعبارتندراهبرددواین.بودخواهدمفیدسازمان
ژوهشپهایراهبردکهاستیادآوریبهالزم.پردازیممیهاآناجمالیتشریحبهکه«پژوهش
،1998کربینواستراس،1966لوکمانوبرگر،1996استراسوکربیندیگری،عملیاتی

ایندرهاآنذکرکهدارند،وجودنظریهتدوینبراینیز1989آیزنهارتو1990،هامرسلی
.نیستالزممقاله



«نظریه–پژوهش »راهبرد 

صاءاحبهاندنامیده«نظریهآنگاهپژوهشابتدا»راهبردکهراراهبرداین•
نظریهبارپژوهشگدسترسدرهایدادهدقیقبررسیطریقازطبیعتقوانین
ازاییتفسیره»راراهبرداینآوردرهبیکن،فرانسیس.پردازدمیپرداز

ایناجراینحوه(1971)نولدزریاعتقادبه.کندمیتوصیف«طبیعت
.استزیرشرحبهراهبرد

پدیده ای را انتخاب و مشخصه های آن را فهرست کنید•
هایوضعیتدرامکانحدتارابررسیموردهایپدیددهایمشخصههمه•

.دهیدقرارسنجشموردمختلف
وردهکتحلیلدقتبهرا(هامشخصهدرنوساناتوتغییر)حاصلهایداده•

یشایستهکهداردوجودهادادهمیانمندینظامالگوهایآیادهیدنشان
.باشدنظرامعانوتوجه

کنفرانسیس بی



انینقونظری،هایگزارهدرهاآندادنقراربایافتیدهاهداددرراداریمعنتیالگوهایوقتی•
اصولطبیعیانینقواینبیکنشناسیاصطالحونگاهدرکنیداحصاءراپدیدهآنبرحاکمطبیعی

.شودمیگفتهموضوعه
دیگرمهمشرطدومستلزمراهبرداینکهاستمدعی(1961)نولدزریبیکن،رویکردبهتوجهبا•

وهادادهگردآوریطیدرسنجشموردمتغیرهایازمعدودینسبتاتعدادوجودانوهستنیز
راهبردنایغالبشناسیهستی.شودیافتهادادهدربایدکه«دارمعنیالگوهایتعدادیوجود»

که(ناسیششناخت)دانشمورددرانهایفرضپیشنتیجهدر.استکمیشناسیهستینوعی
..داردکمیماهیتینیزاستنظریه–آنگاه–پژوهشراهبدبنایزیروشالوده



ازخارجحقیقت،دیگر،عبارتبه.داردقرارگرپژوهشازخارجوعینیواقعی،جهانیعنی•
جهاننقوانیکشفگرپژوهشجامعوروشمنددقیق،پژوهشطریقازبایدوبودهپژوهشگر

قیاسییتماهعلتبهراهبرداینکهرودمیتصور.استعلیهایتبیینارایهبرایعلیوشمول
قوانینبهدستیابیمحض،علومدرپردازینظریههدفزیراباشدمتاسبمحضعلومباغالبش،

کهعینیویطبیعجهاندربررسی،موردپدیدهدهدمینشانکهاستطبیعیپذیرتعمیموکلی
.کردتبیینونیبیپیشراآنرفتارتوانمیچگونهوکندمیرفتارچگونهکنیممیزیستآندر

علیقوانین جهان شمول و علی برای ارایه تبیین های کشف  



«پژوهش–نظریه »راهبرد 

ازریحصنحویبهنظریهنگاهایندر.شودمینامیدهنیز«پژوهشآنگاه–نظریه»راهبردراهبرد،این•
اینمراحلنولدزری.گیردمیشکلتجربیگرپژوهشونظریهساختبینمکرروپیوستهتعاملطریق

:کندمیتوصیفزیرشرحبهراراهبرد
یا به شکل توصیف فرایند  بسازید،آگزیوماتیک نوعی نظریه صریح یا در شکل•
. کل گرفته استگزاره ای را انتخاب کنید که از طریق این نظریه برای مقایسه با نتایج پژوهش تجربی ش•
نیدکطراحیپژوهشیپروژهیکتجربی،پژوهشبامتناسبانتخابیهایگزاره«آزمون»برای•
غییراتیتپژوهشیطرحیانظریهدرندارد،خوانیهمپژوهشنتایجبانظریهازاحصایییگزارهاگر•

دهید،ادامهمجدداراپژوهشوکنیداعمالمناسب
کنیدشتالوانتخابرابعدیهایگزارهدارد،سازگاریپژوهشنتایجیانظریهازمنبعثگزارهاگر•

.کندتعیینرانظریهایمحدودیت



میعلمیدانشکهکردپیشنهادراهبردایندروی.شدمتداولپوپرکارلوسیلهبهراهبرداین•
وهشپژطریقازآنهاابطالبرایتالشو(حدسیات)جدیدهایایدهدهیشکلطریقازتواند
(1971نولدز،ری).کندپشرفتبیشتریشتبباتجربیهای

هایفرضپیشواستبرخورداربیشتریجامعیتازکیفیهایپژوهشبهنسبتراهبرداین•
هیچهاففرضپیشاینازیکیاساسبرمثالبرای.داردعلمیدانشماهیتمورددرخاصی

.نداردوجودواحدیحقیقتیاواقعیجهانگونه



فرایندم،علیعنیشودمیخلقافراداذهاندرانسانرفتارمورددربشریدانشاعظمبخشبلکه•
وجودایانهگچندوواگراحقایقوواقعیاتدیگرعبارتبه.هاستپدیدهازهاییتوصیفابداع
هاآنفتاررتعیینوهاپیددهمعنایوماهیتتفسیریتبیینوکشفعلم،غاییهدفودارند
علومردیکاربماهیتباتعاملیقیاسی-استقراییماهیتعلتبهپژوهش-نظریهراهبرد.است

.داردبیشتریتناسبانسانیورفتاری

واقعیات و حقایق 
واگرا و چند گانه ای



برای،دوآنارزشبلکه.نیستنهفتهدوآنازیکیانتخابضرورتدرراهبرددوایناهمیت•
برایمهماربسیگانهسهعناصرمیانتعاملسودمندومندنظامماهیتکهاستاندرپردازنظریه
دقیقونظممومنسجمتبیینودانشازنظامیانباشتوتوسعهیعنیکاربردیپردازینظریه

بهتروتراگاهانه(جدیدکنشیااقدام)آوردره(پژوهش)ودقیقوکشفپژوهشانجامنظریه،)
.استفراواناهمیتحایزشودمیمنتجعملدرنخستعنصردوکاربردازکه



ومثبتایطهراببهاشارهسیستمیفنظریهازتاثیرپذیریباپردازینظریهرشدیچرخهمفهوم•
عمل-پژوهش–نظریهرشدچرخهاین.داردسیستمعنصرسهاینمیاندریکدیگرکنندهتقویت

یاربسمناسبودقیقکاربردینظریهایجادبرای.استشدهدادهنشان(1)شمارهشکلدرکه
استاساسی

توجهبا.داردگیبستچرخهاینماهیتبهکاربردیپردازینظریهبراینیازموردتخصصبنابراین•
کهپژوهش-نظریراهبرداساسبر)پردازینظریهعمومیشیوهدیدبایداکنونعنصرسهاینبه

.باشدتواندمیچگونه(استمتداولبیشتر

عمل-پژوهش–نظریه 





شیوه عمومی پژوهش نظریه پردازی

دیده مورد ایجاب می کند که نظریه پرداز هم نستب به پ» پژوهش -نظریه»راهبرد نظریه پردازی •
نظریه پردازی بنابراین شیوه های. بررسی در نظریه  و هم از نفس  نظریه پردازی  آگاه و مطلع باشد

نش آگاهی کاربردی، نظریه پرداز را به تعامل بین تجربه خود از پدیده مورد بررسی  در عمل و دا
و هم به این طریق هم آگاهی نسبت به پدیده مورد بررسی. خود را از آن پدیده ملزم می سازد

. دانش در مورد آن از طری فرایند نظریه پردازی به هم پیوند داده می شوند



تمرکزانونککهکاربردینظریهساختدرتجربهودانشبینای،چرخهومستمرگفتماناین•
نظریهتمرکزکانونوکندمیتسهیلراپدیدهازدقیقومرتبطنظریدانشانباشتاست،نظریه
ونظریهخودزتمرککانونوکندمیتسهیلراپدیدهازدقیقومرتبطنظریدانشانباشتاست،
.استنیزپردازینظریه



طریقه ی مفهوم سازی و پژوهش در نظریه پردازی کاربردی به عنوان 2و 1با تاسی از شکل •
:  مرحله  به شرح زیر نشان داده می شود5نظامی تعاملی و تکراری مرکب از 

شکل گیری مفهومی •
عملیاتی سازی•
کاربرد•
تایید یا رد•
پاالیش و توسعه مستمر نظریه •







-ئوریزه کردندر یک نگاه کلی، پژوهش نظریه پردازی کاربردی مرکب از دو عنصر کلی، یعنی ت•
ه هر کدام از این عناصر نتایج مشخصی در پی دارد ک. است« تئوریزه کردن-عمل»عمل  و 

قیق و راهنمای پژوهش نظریه  پردازی کاربردی است و در نهایت منجر به نظریه قابل اعتماد د
. متناسب برای بهبود کنش کاربران می شود



نظریارچوبچهنوعیگیریشکلپردازینظریهدرکردنتئوریزهعنصراصلینتایجازیکی•
درعملرعناصکلیدیهایستانده.استپدیدهکنندهتبیینکهاستبخشآگاهیومنسجم

ردهبادتاییبرایکه.پردازندمیتجربیدانشوهایافته/هادادهگرداوریبهپردازی،نظریه
عمل،درظریهنمطلوبیتکردنغنیوتقویتطورهمینوموجودنظریهبیشترتوسعهوپاالیش

شیوهازرنظصرفپردازی،نظریهپژوهششیوهگانهپنجمراحل.گیرندمیقراراستفادهمورد
اینگیرییپمستلزممواردازبرخیپرداز،درنظریه-گرپژوهشاستفادهموردویژهپردازینظریه

توسعهواالیشپوردیاتاییدکاربردسازی،عملیاتیمفهومی،گیریشکلیعنیگانهپنجمراحل
.استنظریهمستمر

تبیین کننده پدیده



بلکهشودنمیرتصوکاملهرگزکاربردینظریهیککهاستتوجهشایاننیزنکتهاینعالوهبه•
پیشرفتالحدرهمیشهنظریهصورتبدین.نکندظهوردیگرینظریهکهاستصحیحزمانیتا

موجودهنظریردیااطمینانافزایشوپاالیشبراینظریهبامرتبطبعدیهایپژوهشواست
استمتجلیهنظریمستمرتوسعهوپاالیشیعنیپردازینظریهچرخهدرامراینشود،میاستفاده

پردازینظریهیوهشبهبستگیشود،انجامپردازینظریهفراینددرابتدادرواقعامرحلهکدامکهاین
.داردپردازنظریهگرپژوهشاستفادهمورد

ز یک نظریه کاربردی هرگ
کامل تصور نمی شود



ونظریهبهاهنگاینباداردبیشتریمناسبتسازینظریهبهنسبتنظریهتوسعهواژهرو،ایناز•
راجدیدنظریهیکتوسط«موجوددانشدهندگیتوسعه»میزانتوانمیچگونهپردازی،نظریه
دارد؟وجودچارچوبیآیاداد؟قرارارزیابیمورد

جودتوسعه دهندگی دانش مو»میزان 



چارچوب ارزیابی سهم نظری مدل یا نظریه 

.دادرارقارزیابیموردراجدیدنظریهیکتواننمیباشد،نداشتهوجودمعیارهایکهزمانیتا•
باچاراج.انددادهارائههاییچهارچوبمتعددینظرانصاحبجدیدهاینظریهارزیابیبرای

چارچوبیمطلوبیت(بپذیریابطال(الف:معیاردواساسبرها،چارچوباینبهنگاهبا(1989)
.استشدهدادهنشان4شمارهشکلدرکهاستدادهارائه



وانتمیچگونهکهدهندنشانتاکردندتالشدیگریمتعددنظرانصاحبزمان،گذردر•
رددهدمیارائهنظریصاحبیامحققکهجدیدینظریهیامدل،مقالهرساله.کردمشخص

پژوهشگرانونظرانصاحبرابطهایندرگذاردمیجایبرنظریسهمیموجوددانش
چندانهمگانبرایهاآنفهمودرکبعضاکهانددادهارائهمختلفیهایمدلوهاچارچوب

نیفهایمهارتنیازمندها،ایدهاینهایشالودهوهابنیانبهزدنچنگونیستسادهوملموس
درموجودمفهومیچهارچوبدرکاساس،اینبراستزیادیهوشمندیوپردازینظریهو

دشواروبرزمانبسیار(1964)کپالنطورهمینو(1978)دوبیننوشتهنظریهتوسعه»کتاب
.است

ه ها،چنگ زدن به بنیان ها و شالوده های این اید



موجودهایچارچوبازبسیاریکهاستمدعیخودمقالهدر(1989)وتندیویدعلتهمینبه•
میآنابهامربکنند،کمک(نظریسهمتعیینچگونگییعنیموضوعوضوحبهآنکهجایبه

.افزایند
قضاوتاصلیعناصر(1989)وتندیویدنظرمدچارچوببهاتکاباشودمیتالشمقالهایندر•

.ودشمطرحروشننحویبهمقاله،یکیاعلمیرسالهیکنظریسهمغلظتوشدتمورددر
یا(تریدک)رسالهیکازاستادانوپژوهشگرانمعیارهایوانتظاراتآنمددبهبتواننتیجهدر

.دادارایهچارچوبیومعینرامفهومی–علمیهایمقاله



تعیینراردیکارباالجتماععلمدرمفهوماثریکبرجستههایویژگیبتوانآنبهاتکاباکه•
.چیستنظریهیکاصلیارکاندیدبایدابتداچارچوباینارائهبرای.کرد





کدامند؟« توسعه نظریه»ارکان سازنده 

:  یک نظریه کامل باید چهر عناصر اساسی زیر را در برداشته باشد( 1978)به گفته دوبین •
رفتارازیبخشتبیینبرایمنطقیطوربهباید(هاییسازهمتغیرها،مفاهیم،)عواملیچه:«چه»•

یکردعواملاینوجودصحتارزیابیبرایگجیرد؟رقرارنظمدفرهنگیواجتماعیپدیده
:کردتوجهنکتهدوبایدعلمیاثر
اند؟گرفتهقرارنظریهدرونربطذیعواملهمهایا:بودنجامع•
ازمادرکدراندکیسهمباداشت،نخواهندنظریافزودهارزشکهزائدیعواملآیا:مانعیت•

خیر؟یااندشدهحذفدارندهبررسیموردیپدیده



یامدلدریمکفوالزمعواملاینآیاکهدادنشانمستدلمنطقیبابایداصلدواینبهاتکابا•
کهزمانیدیگر،عبارتبهخیر؟یااندشدهحذفزایدعواملسایرواندشدهدادهقرارنظریه

کنندمیتعیینراخودمقالهیارسالهمفهومیچارچوبعناصرپردازاننظریهوگرانپژوهش
مکفیدادتع)«جامعتی»ابتدایدرکنندتالشتجربی،ومنطقیهایاستداللیارائهباباید

اساسبرانزمگذردرزیرادهندقرارنظرمدرا(پدیدهرفتارکنندهتوصیفیاگرتعیینعوامل
پاالیش(عوامل)هاآناولیههایایدهآزمون،مرحلهدردیگران،یاهاآنخودهایپژوهش
.شدخواهد

یمکفیعوامل الزم و 



مرحلهدرماالاحتکهعواملیبهنسبتنامعتبروضروریغیرعناصرحذفشودمیگفتهروایناز•
کردنتهیبرایمحملیبهنبایدامراینحالعیندر.استترآسانبسیارشدخواهندتاییدآزمون
.شودنظریهجامعیتکردنمحدوشمفهومیچارچوبیامدلعناصرحذفبرایشالوده

پردازنظریهیکبارزنمادمانعیتوجامعیتبینتوازنبهنسبتپردازنظریهحساسیتبنابراین،
.استخوب

توازن بین جامعیت و
مانعیت





رو،اینازاست،نظریهیامدلدهندهشکلمهمعناصردیگرازعوامل،پیوندچگونگی.چگونه•
برایکهداداننشبایدمانعیتوجامعیتاصلدوبهتوجهبانظریهکلیدیعناصرتعیینازبعد

بایددیگر،عبارتبه.شونددادهارتباطهمبهعواملاینچگونهبررسیموردپدیدهرفترتعیین
.باشندبایدچگونهمفهومیچارچوبدرونعناصرروابطباتعامالتکهدادنشان



اینمختلفهندسیاشکالوفلشهانمودارها،ازاستفادهباشماتیکطوربهپژوهشگرانمعمموال•
وهاشیوهمحدودیت.دهندنشانراهمبستگیوعلیروابطکهطوری.کنندمیترسیمراروابط
محدودیتلتعبهنبایدمحققدیگر،عبارتبه.سازندنمیاعتباربیرانظریهعلیذاتیماهیت
اجرایی،التمشکوجودیاعناصربینروابطتاییدبرایآمارییاتحلیلیهایشیوهازاستفاده
محوردوتیوق.نکندقیداولیهچارچوبدررادیگرانتجاربیامنطقیخردمایهبرمبتنیروابط

روابطچههر.گیردمیشکل«نظریهموضوعیاحیطه»شونددادهقرارهمکناررا«چگونه»و«چه»
.استترمفیدهاآننموداریترسیمباشند،ترپیچدهبررسیمورد

یطه ح»را کنار هم قرار داده شوند « چگونه»و « چه»وقتی دو محور 
شکل می گیرد« یا موضوع نظریه



داد،نشانهندسیاشکالوفلشنمودار،بهاتکابانبایدنظریهایچارچوبوهارسالههمهالبته•
راگانخواننددرکوباشدمشخصوضوحبهنظرصاحبیامحققاندیشهاستکافیبلکه

وهددمینشانترواضحطوربهرانظرصاحباندیشهغالبدیدارینمایبازاما.دهدافزایش
ککمنظریهکاربرانوطراحانبهرسمیهایمدلخاص،طوربه.افزایدمیراخوانندهدرک

میکمکریهنظکاربرانوطراحانبهرسمیاینظریهدرجامعیتومانعیتبینتعادلتاکنندمی
دهندمیرارقارزیابیموردرامفهومیچارچوبیانظریهدرجامعیتومانعیتبینتعادلتاکنند

تتعادل بین مانعیت و جامعی



پژوهشاین،بنابر.کنندمییادنیزخردمایهنامبهچراییازوشناسیروشهاینوشتاردر.چرایی•
رواناساسیمبانیکهدهدنشانوضوحبهبایدمفهومیمقالهیارسالهصاحبیانظریهگر

تجلیردمایهخاینکدامند؟پیشنهادیعلیروابطوعاملگزینشاجتماعییااقتصادیشناختی،
تککتازمجزاکلیتیرامدلکهاستنظریپیوندیهایحلقهیعنینظریههایفرضپیش
اندشدهنقایلتفاوتینظریهومدلبیننظرانصاحبازبرخیکهطورهمان.دهدمینشاناجزا

.اندشدهفرضمترادفدوآننیزمقالهایندر



بازنمایینچنیبهنظرانصاحبچرا:کهاستآندادپاسخبایدمحورایندرکهکلیدیپرسش•
دلمبناییزیرمنطقدوپاسخ،دهند؟میاعتبارداده،ارایهنظریصاحبکهپدیدهازخاص

انسان،ماهیتبهزیادیهاینگاهبودنموثقیادرستی.استنهفتهنظرصاحبیاپژوهشگر
رچوبچامعقولیتمیزانارزیابیبرایمبناییاجتماعی،فرایندهاییاسازمانیهایضرورت
.استپیشنهادیمفهومی



نظریهرساله.شودمیهادادهجایگزینارزیابیمبنایعنوانبهمنطقنظریه،توسعهفرایندطیدر•
صورتیدرویتوسطشدهمطرحقضایایکهکندمتقاعدرادیگرانبایدگرپژوهشیاپرداز
داشتهیرتاثگرانپژوهشیانظرانصاحبنظرموردعرصهدرپژوهشنحوهبرکهاستدارمعنی
همهستنیالزمپساستپژوهشبرایمفیدیرهنمودنظری،مدلتعریفاساسبراگر.باشد

آنایدبباشند،شدهتاییدتجربیصورتبهروابطهمهاگرشوندآزمونمدلدرموجودروابط
.نداردچندانینظریارزشواموختدانشجویانبهدرسکالسدررامدل



دانشکهاستایندارد،اشتغالنظریهتوسعهامربهکهگرپژوهشیاپردازنظریهیکرسالت•
مدلیالبقدررادیگرانهاینوشتهصرفاکهایننهدهد،گسترشوکشیدهچالشبهواموجود

تغییربامنطقیوتوجهخوردرهایتبیینارایهطریقازبایدنظرانصاحببنابراین.دهدارائه
.دهدگسترشرادانشمرزهایدیگرانهایدیدگاه



ژوهشپونظریهتوسعهدادندپیوندبرایمهمیضمنیهایکاربردشدهدانجامهایپژوهشچرا•
میکهدشومیمدلنوعیگیریشکلبهمنجرها«چه»و«هاچگونه»ترکیبدارند؟تجربیهای
آنهارضیهفوقضایابینعمدهتفاوتکرد،استخراجراپذیریآزمونقضایایآناساسبرتوان
هارضیهفکلیئیاجزاءکهحالیدر.هستندمفاهیمقضایا،دهندهشکلاصلیعنصرکهاست

.هستند«هاسنجه»

ها« چه»و « چگونه  ها»ترکیب 



ی توان و م( برای مثال، بی عدالتی منجر به ب یاعتمادی می شود)از نظر فنی، این نوع گزاره ها •
بردهای در این حالت، مباحث مربوط به کار. زیر بنایی مدل آزمون کرد«  چرایی های»بدون درک 

.  می آیندبه صورت محور غالب در–به نظری –ضمنی نتایج یک مطالعه خاصیت تجربی دارند 



کهرایینظرجهتیانداریمکافیدرکپژوهشییکانجامچراییازوقتیکرد،اذعانبایداما•
آمارخصوصهب)داغشناسیروشمباحثچنبرهدرماگفتمانآنگاهدانیمنمیکنیم،دنبالباید

الهرسدرآمارحاکمیت.شودمیتباهپژوهشاینانجامچگونگیمورددر(هانگارهوارقامو
.استکردهوسیلهقربانیراهدف...ومدیریتمانندهاییرشتهدردکتریهای

همینوهایچرایدرروندبایدمقالهیارسالهقضایایتهیومعنیبیمباحثازکردنپرهیزبرای•
.باشدداشته«هاچه»وها«چگونه»طور



چهانکهدشمطمئنبایدبنابراین.دهدمیارایههاویژگیاینبرایتبییننوعیها،نظریهولی•
روابطچراییبرایکنندهمتقاعدوصحیحظاهربهتبیینارائهودهدمیشکلراخوبنظریهیک

اجزایکدیگر،کناردرعنصرسهاین.رودمیراآنانتظارکهاستهادادهدرموجودخاص
.نددهمیشکلپردازد،میهاپدیدهتبیینوتوصیفبهکهراسادهنظریهیکاساسی



زشارعنوانتحتچهآنهمه.استصحیحنیزقضایاازاستفادهمورددردیگرهایدیدگاه•
رورتاضعلمیهایمقالههمهوندارندنیازیقضایابهشودمیمطرحنظریسهمیانظریافزوده

ارائهاله،مقیارسالهیکغاییهدفکهزمانیحال،عیندر.کنندنمیتبعیتمشابهیقابلاز
جودواست،موجودنظریهنوعیکبنیادیساختاربردنپرسشزیریاجدیدنظریموضع»

هایکاربرددموردرتفکربهراپردازنظریهیامحققزیرامفیدند،بسیارپذیرپژوهشقضایای
هایهشپژوکهدهدیافزایشرااحتمااینوکردهوادارشدهبازنگرییاجدیدتفکرمشخص

.دهندارایهمحققیاپردزانظریهاصلیراهینبازمعتبریهایآژمونبعدی،

ع نظریه زیر پرسش بردن ساختار بنیادی یک نو
موجود



برایمنطقییاسیقهایاستنباطتعیینبهصرفابایدگیرند،میقراراستفادهموردقضایاییاگر•
برایضایاقازاشتباهبهنظران،صاحبازبرخی.شوندمحدودنظریبرهانیکبهکردنپژوهش
.کنندمیاستفادههانوشتارازازمجموعهتلخیص

قضایا



مدلازاحصاییقضایایبرهاییمحدودیتقیوداین(ایزمینهعوامل)زمانیچهکجا،کسی،چه•
نتیجهدروکنندمیتعیینراپذیریتعمیممرزهایایزمینهعواملاین.کنندمیتحمیلنظری

طالعهمهارویدادوافرادبررا«زمینهوزمان»اثراتکهدانشمندان.دهدمیشکلرا«نظریهدامنه»
هایمکاندرماشبینیپیشآیاکهکنندمیمطرحراپرسشاینپردازاننظریهازهمیشهکندمی

دارد؟کاربرددیگرزمانیهایدورهدرودیگرافرادیخصوصدرودیگر

دامنه نظریه



درشدهمطرحقضایایایزمینههایمحدودیتبهپردازاننظریهازمعدودیتعدادمتاسفانه•
رکدبرایخودهایتالشدراندیشمندانازبسیاری.شوندمیمتمرکزخودمفهومیچارچوب

میقرارنظرمدراخودخاصزمانیهایبرههوخاصهایمحیطصرفااجتماعیایپدیده
.دهند



خودنظریهقضایایهایمحدودیتهمهبهنسبتپردازاننظریهکهداشتانتظارتواننمیاگرچه•
مندارزشقضایا،پذیریتصمیمسادههایآزمونازبرخیانجامولیدهندمینشانحساسیت

.است
ازتجربهبربتنیمهاینظریهبرایشدهتدویناندرنظریهکهبسترییازمینهبهنسبتحساسیت•

نظریهبرحاطمایزمینهعواملمورددرکهپژوهشگرانیگفتهبهاستبرخورداربیشتریاهمیت
.شودمیاستنتاجزمینهیابسترازمعنا.کندمیمطالعه



میفهم،آنوقوعزمانومکاندرکطریقازدهد،میرخواقعیعالمدرکهراچهآنیعنی•
خاصتربسیافضاآندرونبایدوشودمیانجامخاصبسترییافضادرونمشاهدات.کنیم

میهانظریهدوینتبهاستقراییرویکردباکهپردازانینظریهیاپژوهشگرانبنابراین.شونددرک
.کنندصحبتپذیریتعمیمهایمحدودیتازبایدپردازند

درک مکان و زمان  
وقوع آن



زاهمیتحایشودمیتدوینآندرنظریهکهقضایییازمینهبهپردازاننظریهحساسیتچهاگر•
زارهگبعدیهایآزمونطریقازنوعانظریه،«زمانیچه»و«کجا»،«کسیچه»عناصرولیاست

حیطمدرهاایدهاینآزمونفراینددر.شوندمیکشف(چراوچگونه،چه)زایدواصلینظری
بهنسبتدبایتجربیقراینغیابدر.شوندمیکشفماهویکنندهمحدودقیداینمختلف،های

یکودنبکاربردیمیزانبرممکنهاییمحدودیتهمهازپردازنظریهقبلیآگاهییگستره
علمیزودهافارزشنظریهیکیامدلیکگفتتوادمیچگونهنگاه،اینبا.بودآگاهنظریه،
دارد؟

بیغیاب قراین تجر



اجزا کلیدی توسعه نظریه « 6شکل 
توجیه کننده پدیده ها که باید به طور( متغیرها، سازه ها و مفاهیم)عوامل : چه 

منطقی مد نظر قرار گیرندف کدامند؟

نحوه ارتباط بین عوامل سازنده نظریه چگونه باید باشد؟ : چگونه

خردمایه شکل دهنده پیش فرض های نظریه کدامند؟ : چرا

(کارکنان یا مدیران)پدیده هایی که رفتارشان تبیین می شود : چه کسی

...(سازمان /کشور)مکان تدوین نظریه کجاست؟ : کجا

نظریه در چه برهه زمانی تدوین شده است؟: چه زمانی



ارزش افزوده یا سهم نظری منطقی چیست؟

نظریهبهبودبهانوعبلکهزنندئمیدستجدیدکامالنظریهتدوینبهسازمانیعلمعالمانتزبیش•
(هاظریهن)علمیآثارچنینمکفینظریسهممورددرقضاوتبنابراین.پردازندمیموجودهای

.شدیفتوصقبلیبخشدرکهاجتماعیهاینظریهمتشکلهعناصروجود،اینبا.استدشوار
افزودهارزشبررسیبرایبنابراین،.کندمیارائهعلمیآثاراینارزیابیبرایمعیارهاییمجموعه

.کردتوجهقبلبخشدرمندرجعناصربربایدجدیدمدلیانظریههر



چه و چگونه

زاءاجازبرخیحذفیاافزودنطریقازموجوددانشبه«نظریسهمی»عرضهیاایجادچهاگر•
یکی.کندنمیمتقاعدراپردازاننظریهوعالمانکاری،چنینولیاست،میسرآسانیبهمدلیک

نظریهدهندهلشکعناصرفهرستدرپردازنظریهیک«پیشنهادیتغییرارزش»اثباتهایشیوهاز
را(هاچگونه)رهامتغیبینشدهپذیرفتهروابطتغییر،اینچگونهدهدمینشانکهاستنهفتهوی

افزودندهد،نمیشکلرانظریهیکمتغیرهاازفهرتستیکهطورهماندهدمیقرارتاثیرتحت
.شوداهاشتبنظریسهمیاافزودهارزشبانبایدنیزموجودعناصرفهرستبهجدیدمتغیری

یارزش تغییر پیشنهاد



:کندمیخاطرنشانکارپویینکهطورهمان.هستندظریهنحیطهتجلیها،فهرستنهروابط،•
اما...ودشساختهسنگازبناییهراستممکنکهطورهمانشودمیتشکیلواقعیاتازعلم»

.ندنیستعلمضرورتاغیرواقعیاتونیستند؟بناازواقعیبازنمایهاسنگازایتوده



افزودننهچگوکهشودمیحاصلنکتهایناثباتازنظریهایبینشیاافزودهارزشبنابراین
علیهاینقشهدرکطریقازراهاپدیدهازخوانندگاندرکموجودهایمدلبهجدیدمتغیری

دیدگاهشغل،طراحیهاینظریهبهرشدبهنیازقدرتافزودنمثالبرای.دهدمیتغییرمتغیرهابین
.دادتغییرراآنمورددرهاپژوهشانجامنحوهومتحولراشغلطراحیمورددرموجودهای



استآورشگفتپژوهشینتایجبرمبتنیهموارهنظریه«چگونه»و«چه»عنصردرمهمتغییرات
خودشاهداتمبینسازگارینوعیباغالباکمی،یاکیفیهایدادهگردآوریفراینددردانشمندان

جنتایخطاءسنجشاساسبرهموارهپردازاننظریهچهاگر.شوندمیمواجهمتعارفحکمتو
هایپدیدهمورددرمنسوخهایاندیشهبهنسبتمستمرهایچالشولیکنندمیتبدیلرامتضاد

هایدهداکهدهدمینشانانگیزشبهموجودهاینگاهنظیرسازمانیهایپدیدهجملهازمختلف
.گذاردمیصحهانگیزشزمینهدرموجودهاینظریهتبودنکاملبرموجودمکفی

کامل تبودن نظریه های موجود در
زمینه انگیزش



آنندهدهشکلعنصردشوارترینامانظریهعنصرترینمفیدمفهومی،مدلدرچراعنصر.چرا•
تغییرهکاستهاحوزهیاهارشتهدیگرهایدیدگاهبهتوسلمستلزممحورایندهیشکلاست

پذیفتههاینظریهپشتوانهبنیادیهایخردمایهکهکندمیتشویقطریقیبهراماهاینگاهدر
ادالتمبگروه،بالندگیانسان،ماهیتبهنسبتکههاچلشاین.کشدمیچالشبهراشده

.شودمیهانظریهازجدیدیسازیمفهومبهمنجرعمومادارد،وجودغیرهوسازمانی



.شودمیهگرفتنادیدهعموماواستبرخوردارزیادیبسیاراهمیتازمفهومیتوسعهازجنبهاین•
بانوعا)اندودهبیینانهواقعغیرآنهاهایفرضپیشزیراشودمیکشیدهچالشبهغالبهانظریه
سررباجماعمانندپارادایمیحقیقتحولاجماعایجادچهاگر(هاحوزهدیگرهایایدهازتاسی

ازکهمانسازعلمدراخیرکالنظرینهایپیشرفتاین،وجودبااست،دشوارتجربیواقعیت
.کندمیاثباترارویکرداینبرجستگیاندشدهمتاثراقتصادواکولوژی



درهامحدودیتصرفکردننشانخاطرعموما(ایزمینهعوامل)کجازمانیچهکسیچه•
کهنکتهاینکشفمثال،برای.کندنمیکفایتظریهنیککاربرددامنهازفعلیهایبرداشت

فیاستاربرخورداندکیبینیپیشرواییازنظامیمحیطیکدرپرسنلگزینشاصلیمدل
.نیستانسانیمنابعمدیریتقلمرودرنظریسهمیارایهتجلینفسه

قرار دادن این مضافا نظریه پردزاان باید بدانند  که چرا این عدم انطباق وجود دارد  تا بتوانند برای•
.  مدل عناصر را دگرگون سازند«  چه»و « چگونه»عناصر اطالعات جدید در مدل، 



انتظارکهورطآننکتهایندادننشانوجدیدمحیطیبرایقدیمیمدلیکارگیریبهمقابلفدر•
ورتیصدرگیرینتیجهاین.نداردایافزودهارزشیانظریسهمد،رداکاربردکماکانرودمی

وجودمنظریهدهند،نشانکهشوندکشفجدیدمحیطدرعواملیکهدهدمیارائهنظریسهمی
نظریهیکمرزهایدرکیفیتغییراتبررسیدیگر،عبارتبه.نداردکاربردشرایطآنتحت

اینازلمثادو.استاولویتدرکمیبسطجایبه(کیفیمتفاوتشرایطتحتکاربردها)
هاینظریهرسیبرومازایاماوسیلیهبهشرقیفرهنگدرمدیریتغربیهاینظریهبررسیرویکرد،
.هستندافولشرایطتحتمحوررشدسازمانی

سهم نظری یا ارزش افزوده ای



رورتضجدید،هایمحیطدرآنکاربردیطریقازنظریهتوسعهدرمتداولومشترکعنصر•
دموردرجدیدیمطالببایدپردازاننظریه.دهدمینشانرانظریبازخوردحلقهیکوجود
بایددیدجهایکاربردیعنیبیاموزندمتفاوتشرایطدرراآنکاربردنتیجهعنوانبهنظریه
.کنندتاییدنوازراآنمطلوبیتصرفانهدهدبهبودرا(روابطنوعیاعوامل)ابزار



منجرصرفاهکپیشنهادینظریبهبودهایکهایننخستاست،بخشاینزیربنایکلیمحورسه•
قاعدهعالوهبه.برخوردارندالزمکفایتازندرتبه.شودمیموجودنظریهازعنصریکبهبودبه

بهرویکرداین.شدبامتمرکزنظریهچندگانهعناصربربایدهاانتقادکهاستآنسرانگشتیکلی
.افزایدمینظریاثرجامعیتوکاملیت



نطقیمتواندمیقرائنایندهند،نشانراتوجهخوردرقرائنبایدنظریهایانتقادکهآندوم•
دادهبانظریهایهبینیپیشمثالبرای)تجربییا(نیستسازگاردرونینظرازنظریهمثال،برای)

سوم.باشد(ندمعتبرغیرآنهایفرضپیش)شناسانهشناختیا(نیستسازگارمطالعهچندینهای
غیردر.ددهنارائهنیزراهاییجایگزینیاجبرانیکارهاهایراهبایدنظریانتقادهایاینکهآن
توانیممیجدیدهنظریباکهاینیانیستکاملاولیهنظریهآیاکهنکتهایندانستنصورت،این
.استدشوارکنیم،عملوجهبهترینبهپیچیدهبسیارجهاندر



عوامل مورد استفاده در ارزیابی آثار علمی مفهومی

آثارانارزیابها،مزیتاینسوای.کردیمبررسیرانظریبرهانیکذاتیهایمزیتجااینتا•
بهها،ژوهشپبرتاثیرپرداز،نظریهتوسطشدهمطرحایدهوضوحجملهازدیگریعواملمفهومی
میرارقنظرمدرا(سازمانعلممثالبرای)علمیرشتهیکقلمرودرایدهآنمناسبتوهنگامی

.دهند



قرانظرمدارکلیدیعاملهفتپردازندمیمفهومیآثاربررسیبهکهنظرانیصاحبوارزیابی•
نظریهیکلطوربهمقالهیکیارسالهیکمولفازومطرحپرسشهفتقالبدرکهدهندمی

دریاصلسوالبهپاسخهاسوالاینهایپاسخ.دهدپاسخسوالهفتاینبهخواهندمیپرداز
قالبدرهکایدهیامفهومیچارچوبنظریه،یککهاینآنواستعلمینظریاثریکارزیابی

تاکندرعایتبایدرامعیارهاییچهوباشئدداشتهباهاییویژگیچهشدهمنتشر...ومفالهورساله
است؟کردهایفا(دیگرکاربردیعلمیهریا)سازمانعلمدرنظریسهمیکهدهدنشان



البته؟خیریاداردمجودعلمدرایافزودهارزشجدید،اثرآیا؟استدادهارائهجدیدینکتهآیا•
نیزانتظارینینچونیستندجدیدیکامالنظریهپیدرارزیابانمدیریترشتهنظیرهاییرشتهدر
باهددمیارائهکهنظرییسهمولیندارنددکتریوارشدکارشناسیهایدورهدانشجویاناز

وزهحدانشمندانموجودنگاهبایددهندمیموجودهاینظریهدرکههاییگسترشوبسط
.دهدتغییرگیرچشمطریقیبهرامدیریت



.داردقراشسنجموردتغییر«درجه»و«حیطه»معیاردواساسسبرتوانمیراپیشنهادیتغییرات•
مورد«یرتغیدرجه»ولی.دارداشاره(متوسطیاکلیطح)ُردنتئوریزهسطحبه«تغییر»حیطه

.داردرهاشا(متوسطیاکلیسطح)کردنتئوریزهسطحبه«تغییرحیطه».داردقرارسنجش



میزانکه«حیطه»لیکطوربه.داردپیشنهادیتغییربودنبنیادیمیزانبهاشعار«تغییردرجه»باولی•
یادرجه»هبنسبتدهدمینشانرارشتهیکعملیاتحوزهبرجدیدنظریهیاایدهگذاریتاثیر

یکنظریسهمنتعییدر.داردپیشنهادیتفکریاایدهبودنجدیدمیزانبهاشارهکه«تغییرمیزان
.استبرخوردارکمتریاهمیتاز،نظریهیککلیطوربهیامفهومیچارچوب

درجه تغییر حیطه



یاعملحوهنشدهارائهجدیدنظریهایااست؟دادهقرارتاثیرتحترانظرموردرشتهعملنحوهآیا•
پژوهشیشواهدوقرائنآیادهد؟میقرارتاثیرتحترا(دیگرعلمیهریا)ِسازمانیعلمکاربرد

قیاسیویکردرطریقازصرفانظریهاینکهاینیااندزدهتاییدمهرآنصحتبیروشنصورتبه
.استشدهمطرح

قرائن  و شواهد پژوهشی



دید،جنظریهدرپیشنهادیهایحلراهآیادهد؟میارائههاگزارهازفراترچیزیجدید،اثرآیا•
کند؟میجبرانرافعلیهایینظریهدرهانارکارآمدی

دانشمندانتفکروهشیتغییرهدفشانکهمفهومیبسیارونادرآثارارزیابیبرایپرسشاینالبته•
نحوهیرتغیبایداستانداردنظریاثرهرهدفحالعیندر.داردکمتریمناسبتاستسازمانی

هایپیامدکهدهدارائهمفهومیمدلنوعیصرفاکهایننهباشدحوزهآندرهاپژوهشعمل
.داردهمراهبهاندکی



آیا از منطق زیر بنایی محکمی برخوردار است؟

پیشآیا؟خیریااستتوجهخوردرآنمویدتجربیشواهدوقرائنونظریهبناییزیرمنطقآیا•
آثاری؟استباورکردنیپردازنظریهدیدگاهآیاهستند،روشنوواضحپردازنظریههایفرض

ریشهوباشدستواراکنندهمتقاعدبرهانازایشالودهوبنیانبربایدپردازندمینظریهتوسعهبهکه
.باشدداشهسازمانعملفعالیتنحوهوانسانماهیتازصریحومعقوالنههایدیدگاهدر



آیا به نحوی مناسب و به هنگام انجام شده است؟ 

وکاملیتهایویژگیازودهدمیانعکاسراهنگامبهومناسباندیشهنوعیعلمیازآیا•
است؟برخوردارجامعیت

بخشیداسیاسمفهومیکیفیتعلمیاثربه(کسیچهکجا،چرا،،چگونهچه،)نظریعناصرآیا•
است؟دادهآنبهسطحیهایکیفیتیا
خیر؟یادهدمیانعکاسراموضوعازفعلیفهمشده،ارائهبراهینآیا•
اند؟شدهاستفادهصحیحینحوبهکهاستاستوارقضاییبرآیا•
ندارد؟عمدهنقصیمنطقی،نظرازنظریبرهانآیا•
هایدگاهدیبریارگفتهشکلگستردهزماندورهیکگذردرکهدهدمینشانعلمیاثرآیا•

است؟شدهاستواردانشمنداندیگرسنگگران



است؟آمدهدرتحریررشتهبهدقیقنحویبهآیا•
است؟شدهسازماندهیمطلوبنحویبهعلمیاثرآیا•
کند؟میطیرامنطقیجریانیآیا•
اند؟یابیدستقابلسادگیبهعلمیاثراصلیهایایدهآیا•
کند؟میایجادراخوانندهدرخواندنشوقآیا•



اند؟دستیابیقابلسادگیبهاثرعلمیآیا•
کند؟میایجادراخوانندهدرخواندنشوقآیا•
اند؟یابیدستقابلسادگیبهعلمیاثرآیا•
کند؟میایجادراخوانندهدرخواندنشوقآیا•
رعایتار(باشدجالبکهکوتاهحدیبه)مانعیتو(موضوعتفصیل)جامعیتعلمیاثرآیا•

است؟کرده
مینشاناراثرصاحبیاپردازنظریهایحرفههایاستانداردتجلیعلمی،اثرظاهریسیمایآیا•

دهد؟
سازگارند؟همبامآخذومنابعومقالهمحتویوکلیشکلیآیا•



آیا در زمان مناسبی ارائه شده است؟•
آیا موضوع مورد عالقه اندیشمندان حوزه علم سازمانی است؟•
ی شود آیا مباحث جاری علم سازمانی را پشیرفت می دهد و مایه شکل گیری بحث های جدید م•

و به مباحث قدیی  روحی تازه می بخشد یا خیر؟
قایلیارزشهستندمستندغیرومنسجمغیرزوائد،ازمملوکهآثاریبهعلمیآثارارزیابان•

.نیستند



توجه چه کسانی را جلب می کند؟

آیاهستند؟مندعالقهموضعاینبهسازمانعلمعلمیحوزهاعضاوپژوهشگرانازدرصدیچه•
طوربهنباشد؟هتوججالبمخاطبانبیشتربرایذاتاولیباشدمناسبفنینظرازعلمیاثرممکن

ازمانی،سمقاهیمبابایدمدیریتوسازمانعلمحوزهدرتخصصیبسیارهایمقالهحتیکلی
.باشندمرتبطمدیریتمحوریمسائلیامفاهیم

(7)ارهشمشکلدرسازمانعلمحوزهدرعلمیآثارارزیابیمورددرراپرسشهفتاینتوانمی•
.دادنشان

درعلمیاثریککهایافزودهارزشیانظریقضاوتمعیارهاییونظریهتوسعهفرایندبنابراین•
.گیردقرارنظرمدبایدکندمیایفاسامزانعلم



مفهومی در حوزه علم سازمان–هفت پرسش کلیدی برای ارزیابی سهم نظری آثار علمی : 7شکل 

آیا تکه جدیدی به علم سازمان می افزاید؟. 1

آیا نحوه عمل علم سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد؟ . 2

آیا از منطق زیر بنایی محکمی برخوردار است؟ . 3

آیا داری کاملیت و جامعیت است؟ . 4

آیا به نحوی دقیق به رشته تحریر درآمده است؟ . 5

آیا در زمان مناسبی ارائه شده است؟ . 6

آیا توجه تعداد زیادی را، به خود جلب کرده است؟ . 7



نتیجه گیری
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