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 های مدیریتهای تفسیری و کمک به درک پیچیدگیپژوهش

و از  گییردنشیتت مییپیچیدگی سازمان و محیی  نن طور عمده از بهای برخوردارند که حوزه مدیریت از پیچیدگی ویژه لئمسا

هیا در میییا  کنند، گاهی رفتارهای این سیسیت رفتارهای پیچیده تولید می ناپذیربینیهای پیشننجا که قوانین ساده به شیوه

رفتارهیای نوظهیور ریربیدیهی از خیود نشیان  ،هیاییشوند. بنابراین چنیین سیسیت )در سطح کالن( نوظهور نامیده می بزرگ

شیود کیه وحیدت پیچییده، جایی ظیاهر میی و شودکردن مطرح میصورت عدم امکان سادههپیچیدگی قبل از همه ب. دهندمی

هیا هیا و عیدم ییییننظمییرود، بیمیها از بین ها و علیتها در هویتتمایزها و روشنی ؛نوردوجود میهای خود را بهنوپیدایی

و در  کنیدخیود کشیم میی ۀمورد مشاهد ۀابژخود را در  ۀگر دفعتاً چهرمشاهدهی  کنند، سوژهها را دستخوش اختالل میپدیده

چیزهیا ها تنها ابژه نیستند، چیزهیا، کند. بنابراین ابژهمنطیی، جریان تعیل را از مسیر خود منحرف می تناقضِ نهایت، جایی که

شیوند. چنیین اتلیالی از گرشان فه  مییهای مشاهده یا مطالعه در رابطه با سازمانشان، محیطشان، مشاهدهنیستند، تمام ابژه

 کند.اصلی خود پیچیدگی نزدیک می ۀهستما را به  ،اندهایی که تاکنون از ه  جدا بودهپنداره

سیان پدیدارشناسیی کیه کنید. بیدیندرک پیچیدگی کمک مییگر به ما در سازی نیش مشاهدهپدیدارشناسی با برجسته

پدیدارشناسیی نیوعی  دار در هر علر را مشخص کند.اتواند احکام جدی و معنطرف است، میصورتی مضاعم منفلل و بیهب

ه اینکیه روی خواند باول رایتی ایجابی دارد؛ ما را فرا می وهلۀدر  «سوی خود چیزهابه» تالش سازنده و بازسازنده است. شعار

 اند.سد راه دیدنشان شده هاننها و الگوهای پیش روی نوری  به پدیدارهایی که قالب

شهودی محیدود  ۀمشاهد ۀواسطاین رویکرد خود را به بداهت بی .های تبیینی استرویکرد پدیدارشناسانه، خالف فرضیه

نن است که این رویکرد تالشی اسیت قاطعانیه بیرای رنیا بخشییدن بیه  ،تری از رویکرد پدیدارشناسانهکند. ویژگی ایجابیمی

چیزخیواه در پس چنین مییل همیه ،عالوهاند. بهکردن وجوهی از تجربه که تاکنون مغفول ماندهما از طریق عیان ۀجهان تجرب

به پدیدارها نامید. وحدت نهفتیه توان حرمت نهادن تر نهفته باشد. این انگیزه را میای عمیقممکن است انگیزه ،نسبت به تنوع

توان کوششی سرسختانه خواند برای نگریستن به پدیدارها و وفادار مانیدن بیه های پدیدارشناسانه را میها و شیوهدر پس روال

 حتی پیش از ننکه به پدیدارها بیندیشی . ها،نن

دنبیال کشیم به ،محیق پدیدارشنا  ر است.خاص استوا ایافراد از پدیده ۀکشم چگونگی تجرب بر ،پدیدارشناسیتمرکز 

از این افراد، در کنار ه  به  هر یک ۀشدسازند و اینکه چگونه معناهای ساختهشان را مینن است که چگونه افراد معنای تجربه

 جهیان توسی  ۀتجربیگی چگیون یو بررسی یبنیدتیاولو در ،یشناساردیارزش پددهند. معناهای گروهی یا فرهنگی شکل می

 تییچگونیه موفینموز کند، دانشمیتجربه دادن را تعلی کند، معل  چگونه یرا تجربه م یماریچگونه بست. اینکه بیمار هاناانس

 کنی .را تجربه میو جهان  گرانید تعامل با دیجد هایشیوهو ما چگونه  کندرا تجربه می شکست ای
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خاص به اینکه میردم چگونیه  ۀشناسانکیفی است با گرایش روان رویکرد به تحلیلنوعی  ،تفسیری ۀپدیدارشناسانتحلیل 

صورت جزئی، بازتابی و همستلزم نن است که محیق موارد را ب ،تفسیری ۀپدیدارشناسانکنند. تحلیل سازی میااز تجاربشان معن

جاافتیاده و از نظیر  سیتی ارویکیرد ،تفسییری ۀپدیدارشناساننوری کند. تحلیل کنندگان دریافت و جمعاز مشارکت ،دست اول

)تحلییل و بازتیا   «دادن صدا»تفسیری یکی،  ۀپدیدارشناسان ۀمتمرکز برای تفسیر این موارد. ماحلل مطالع ،پدیدارشناسانه

در میوارد  دارد از این مواد اطالعاتی که ریشه یتفسیر ۀ)ارائ «دادن معنا» یکنندگان( و دیگرق اصلی مشارکتیمدعیات و عال

تحلیل پدیدارشناسیانه بیا  .است را به ورای این موارد بس  دهد( هاننشناسانه ممکن است اما استفاده از مفاهی  روان ؛مختلم

 خاص مرتب  است. یفرد و با کشم ارتباط یا پیوند فرد در رویداد یا فرایند ۀدرک تجار  زیست

نهادن به پدیدارهاست. ننچه پدیدارشناسی حرمت ۀنگیزاثیر رالب أبداعت کل رویکرد پدیدارشناسانه مبتنی بر ت در نهایت،

نهادن فلسیفی بیه حرمت ۀبلکه روحی ؛افزایدمی هاننپرورد یا به که می نیست خاصی ۀمرحل ،کندها متمایز میرا از سایر روش

 ورزی است.ترین هنجار فلسفهو مه  نخستین ۀمنزل
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