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Abstract 

Due to the need to establish strong links between industry and academia to use 

scientific theories in industry, the use of case study in the management of 

organizational behavior is necessary. The purpose of this paper is to review and 

critique the book Case Studies of Organizational Behavior Management. The 

method of evaluation and critique of this work is citation-analytical and in 

accordance with the model proposed by the Council for the Study of Humanities 

Texts and Books in the framework of general introduction, form and content study 

 

* Assistant Professor, Department of Public Administration, Payame Noor University, O. BOX, 

19092-0093, Tehran, Iran, (Corresponding Author) Skandarik@yahoo.com 

** PhD Student in Business Management, Payame Noor University, O. BOX, 19092-009, Tehran, 

Iran, Shadiofjamshidi@gmail.com 

*** Department of Business Management, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran, 

Elmira_Shakeri@yahoo.com 

**** PhD Student in Economics, Payame Noor University, PO. BOX, 19092-0093, Tehran, Iran, 

Sheidajamshidii@gmail.com 

Date received: 2211112221, Date of acceptance: 2012.12222 

 Copyright © 2212, This is an Open Access article. This work is licensed under the 

Creative Commons Attribution .42 International License. To view a copy of this license, visit 

http://creativecommons.org/licenses/by/.42/ or send a letter to Creative Commons, PO Box 1200, 

Mountain View, CA 9.2.2, USA. 



 1041، اردیبهشت 2، شمارة 22سال  ،های علوم انسانی انتقادی متون و برنامهنامۀ  پژوهش   2

 

of the work. In general, in terms of the form of the work, the form quality of the 

work is good, despite these formal weaknesses of the work are: not using a specific 

symbol of management behavior in the design on the cover of the book, not using 

tables, charts and the bug is inside the text. In terms of content, the use of case study 

method in managing organizational behavior is one of the strengths of the effect. 

However, the work suffers from lack of logical order and content coherence, content 

inaccuracy, and content defects. In general, the analysis of the content of scientific 

and academic books can provide their possible strengths and weaknesses for the 

possible modification and change of content and form, in accordance with the set 

goals and scientific principles to the planners and authors of academic books.  

Keywords: Organizational Behavior Management, Case Study, Critique, Evaluation, 

Form and Content of the Work. 

 



 

 

 ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیانسانیهای علوم  نامۀ انتقادی متون و برنامه پژوهش

 25 - 3، 1041، اردیبهشت 2، شمارة 22ـ پژوهشی(، سال  نامۀ علمی )مقالۀ علمی ماه

 نقد کتاب

 های مدیریت رفتار سازمانی موردکاوی

 **شادی عرفای جمشیدی، *ندریگاسکریم 

 ****شیدا عرفای جمشیدی ،***المیرا شاکری

 چكيده

ههایاسهفاادها نظییههمنظهوربههلزومایجادارتباطاتقویبینصنعتودانشگاهبهباتوجه
.اسهتعلمیدرصنعت،اسفاادها روشموردکاویدرمدیییترففهارسها مانیوهیوری

.اسهتسها مانیرففهارمهدیییتههایموردکاویحاویبیرسیونقدکفابۀمقالهدفا 
بیرسهییشهوراینهادپیشالگویاقبطابتحلیلیومه یدانیابیونقدایناثیاس ارروش
.اسهتومحفواییاثهی،یکلی،بیرسیشکلیفیعمچهارچوبردوکفبعلومانسانینمفو
بهاوجوداین،نقها اسهت.خهوبآنکیایهتشهکلیا نظیبیرسیشکلیاثی،کلیطوربه

مهدیییترففهارا مشخصهینمهادونشهانا یدننکندا :اسفاادهاوعفشکلیاثیعبارت
واشکالدرداخه ،ل،نمودارهاا جداونکیدناسفاادهوسا مانیدرطیحرویجلدکفاب

لحاظمحفوا،اسفاادها روشموردکاویدرمدیییترففهارسها مانییکهیا نقها .بهمفن
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نهداردوبههدقهتمحفهواییوانسهجاممحفهوایی،،نظممنطقهیهیچنداثی،استقوتاثی
ههایعلمهیودانشهگاهیتحلی محفهوایکفهاب،کلیطوربه.دچاراستصمحفوایینقای
هارابیایاصالحوتغیییاحفمالیمحفهواوشهک ،تواندنقا قوتووعفاحفمالیآنمی

ههایکفهابمؤلاهانریهزانودراخفیهاربینامهه،شدهواصولعلمیمفناسببااهدافتعیین
دانشگاهیقیاردهد.

.مدیییترففارسا مانی،موردکاوی،نقد،ار یابی،شک ومحفوایاثیها: دواژهيکل
 

 . مقدمه1

ادبیهاتا ایگسهفیدهطیفشام کهاستشدهتثبیتکامالًعلمیةحو یکسا مانیرففار
(.1099:1.3اندیگهی ادهوشهود)تهی میسا ماندررففارهای مینهباارتبا درموجود
اههدافوری،افنهشهام ههاسها مانموفقیهتکلیهدیعوامه تیینمهم منهاب و،سهاخفار،

سهایی،داردایویژهاهمیتانسانینییویعوام اینتمامدربیناما،است انسانی منهاب  ییا
مزیهتممکنسا مان.شوندمیگیففهکاربهوطیاحیهاسا ماندرافیادتوسط ههایاسهت
سا مانشایسفگیوهاقابلیتۀنفیجهامزیتایناما،باشدکیدهکسب یادی یعنهی،کارکنان
راسها مانیرففهارمهدیییتمدرنبشی(.0.:1092یاندیگاست)رحیمیو،انسانیۀسیمای
سها مانیرففهارههدف.دکهیمطهیحانسانرففاروکنفیلشناختهدفباعلم یکعنوانبه

ۀارائهبهابلکهه،رففاردنبالعل بهفقینهواستسا ماندرانسانکنفیلوبینیپیششناخت
،عینهیه تجیبهیمووهوعاتا ،سها مانیعلمرففهارۀمطالعدر.دکنمیهدایترااوح راه

انسهانبینیپیشسا مانیکدربقابیای.شودمیبحثذهنیو،نظیی .اسهتحیهاتیرففار
رففهارچگونههوچهیاسا مانهیدرانسانکهکندتبیینتااستدرصددسا مانیرففارعلم
ایاهاراایسها مانینقهشنحهویبهافیادۀهمواستدنیایسا مانیامیو یدنیای.کندمی
درعوام شناختوسا مانیرففاردر ،بنابیاین.کنندمی راناپهذییانکهارویورتیآنمؤثی
ههاسها مانکههایهنبههباتوجه،چنین(.هم1099:121یاندیگرادودارد)رمضانیجهاندر

ۀوسهیلبههههاههدفبههبخشیدنتحققبیایال متیتیباتوآگاهانههایمدیییتخلقمح 
یهکبهسا مان،میدمییااجفماعیمحورهسفند،جمعیابزارهای بهیایاصهلیابهزارعنوان
ایهنابهزارسا مانیرففار.داردنیا هماهنگیبه،سا مانهایهدفتحقق همهاهنگیایجهاد
(.1099:12یاندیگاست)افجهوسا مانکارکناندربین

محهیطقودریهعمطوربه ندگیواقعیراةعلمییکپدیدطوربهموردکاویتحقیقات
یایهک،داد،مشک تواندیکفید،گیوه،سا مان،رویمیایپدیدهکند.چنینآنبیرسیمی
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عنهاوینتحهتکه(case studyموردکاوی)ا (.اسفاادهRidder 7102: 787د)باشناهنجار
یکهیعنوانبه،شودمیمطیحکاویقضیهو،موردپژوهیموردی،ۀمطالعچونهمنیزدیگیی

کوچهک،مقیها باتحقیقاتدرویژهبهاجفماعی،علوممطالعاتدرتحقیقهایاسفیاتژیا 
بهیارتبهاطیپه بیقهیاری،سهوکا یهموردکاویهدف.استیاففناشاعهدرحالسیعتبه

اسهتواقعی ندگیاطالعات،دیگیا سویوایخانهکفابنظییمبانیواصولبینشکاف
،(1020:31نماننهد)مقیمهیبهاقیدانشهگاهدیوارهایپشتدرعلمیهاینظییهواصولتا

واسهتکام مشهودطوربههاهایدر مدیییتدردانشگاهاینشکافدرکال کهچنان
موردکهاویبهیایکشهف،رو.ا ایناستچهواقعیتداردمفااوتهایمدیییفیباآنتئوری

اسهفیاتژی(.Pathiranage 7171: 463)اسهتههامایهدنظییههۀمسهائ موجهودوتوسهع
و،سها مان،تتجهاردروحه مشهکالتعملهی یهوتحلهیهتواندبهیایتجزمیموردکاوی

 Dulاسهفاادهقهیارگیهید)موردوسا مانیهایتجاریبیایساختوآ مایشنظییهچنینمه

and Hak 7118دیهدگاهبیخهینویسهندگان)بیاسها ،(.ا طیفهیRoberts 7110; Gil 

7112; Martins 7112; Rodrigo 7118; Ventura 7112; Fagundes 7112; Yin 

7112; Wang and Wang 7110).بههیایمنههدقههدرتیموردکههاویدرآمههو شروشهه
ایجادارتبا بینمحیطیهادگیییودنیهایواقعهیهنگامیاست.مدیییتهایدر کال 
ههایشهناخفیدردانشهجویانا طییهقمههارتۀپذییاستکههبههتوسهعهاامکانسا مان
یهادگیییۀپیوسهکنهدتهادرهاراتشویقوآنشودمنجیوقضاوت،تیکیب،وتحلی تجزیه

آمهو ش،یبهیایروشهۀمثاببه،یموردکاواین،وجودبا(.Minniti 7102: 424فعالباشند)
رااویتواندنظهامفکهیینمییتنهابهمخاطب،یییگیموتصمی تحلةقویتوتقو،یستدر

مکمه عمه کنهد.عنهوانبههتوانهدیمهیومههارتینظییهابسا دوقطعاًدرکنارآمو ش
وکهالنینظییهانگاهعمالً،یمآمو شبدهیمبخواهیراباموردکاویزچکههمهیدرصورت

ویهدیتجیههایآمهو شدرکنهاریموردکاو،لذا.شودینحومنسجمبهمخاطبمنفق نمبه
.یکهیدکه منسهجمتلقهیهدرابایسدومنطهقتهدریهنومهؤثیاسهتوایدماییعملیغ

یواقعهشبهیایدانشرادرقالبداسفانواقعیدرموردکاوجاکهدانشجوا آن،درهیصورت
کنهدویآنرافیامهوشمهییتید،گیددیمیدجدیهاح دنبالراهوبهیابدیحقمداخلهمبا

.(1099:12 )لطیایآوردیدستما موووعبهیتیعمیقفهم
پیداخفهشدهاسهت.سا مانیرففارمدیییتهایموردکاویبهنقدکفاب،حاویۀدرمقال
آنجامعههههایمیزانتولیداتعلمیوپژوهشجامعهتوجهبهیمهمدرارتقایهاا مال 
حاصه یعلمهیپژوهشونشیدسهفاوردهاقیعلمودانشفقطا طیدیچیاکهتول،است
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ههابهیداریا آندانهشوبههیهۀهادرچیخهقیارگیففننفایجپژوهشۀبلکهال م،شودینم
نجاهیوة ادوبیاننقا قوتووهعفآثهاراسهت)سهلیمان،ساخفاری،ابیمحفواییار ی
فعالیت10-1092:12یاندیگ تهییننهاف و یبهاتیینآنمنهاب وآثهارتولیدوعلمیهای(.

بیرسهیاسهت،وهیوری نهدگیهایفعالیتیدائمبیرسیاگی.استبشییحیاتبخش
وداردتهییبهیشوهیورتنیهزهاآنواقعیاصالحبهبودبیایتالشوعلمیهایفعالیت
نمایانهدمهیرا«علمهیآثهاربیرسهیونقهد»نهامبههایمقولههکههاسهتامهیایهنیبتوجه

ونقهدکفهابکیایبهبودهایراها یکی،(.بنابیاین1099:023عطاروحسنینیک)طاهیی
 (.1099:011است)عبداللهیخاصاصولیبیمبفنیومندروشبیرسی

سهاخفنمنظهورکهاربیدیبهسا مانیرففارمدیییتهایموردکاویتألیفکفابیباعنوان
تهیدانهشدرمهدیییترففهارسها مانیبهااسهفاادها روشموردکهاویبهیایچهبهیشهی

ههاکهکفابحاوییکیا کفهابایندلی .بهاستمندار شمدیییتبسیارۀدانشجویانرشف
بنابیایننقدواصهالحاست.مدیییترففارسا مانیبااسفاادها روشموردکاویةدرحو 

توانانفظهارداشهتکههادبیهاتتدریجمیوبهشودمیمنجیآنبهرشدوبسطاینموووع
اثهیکلهیمعیفهیحاویبههۀمقال،جهتاینتیشود.درعلمیدراینعیصهشکوفاوغنی

،خهودسههمبهه،بفوانهدکههههدفاینبا،پیدا دمیآنمحفواییوشکلیبیرسیویادشده
،ههایمخفلهفمقالههقب ا ورودبهبخش.رساندیاریکفاببا خوانیدررامحفیممؤلاان

سها مانیرففهارمهدیییتههایموردکهاویکفهاب ةشیحومعیفیمخفصییا نویسهندبه
.شودپیداخفهمی

تحصهیالتمقطه او.استمدیییتدانشگاهتهیانةدانشکدنژاددانشیاردکفیعلیپییان
اخهذکهید.درسهال.102مهدیییتدولفهیدرتههیاندرسهالۀکارشناسیخودرادررشف

ومقطه شهدموفقدولفیدرتهیانمدیییتۀارشددررشفبهاخذمدر کارشناسی1020
رسهاند.عالیهقشخصهی نپایابه1092مدیییتدولفیدرسالۀدکفییتخصصیرادررشف

ومحهور،رانیبا ،حکومتالکفیونیهک،منهاب انسهانیدادهدرخصوصموووعاتحکماو
دررابطهههبههامووههوعاتمنههاب انسههانی،ویمطالعههاتةمنههاب انسههانیدیجیفههالیوعمههد

 .استو...،مندسا یمناب انسانی،ساخفارسا مانی،انفقالدانشتوان
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و،مبانینظییوتجیبیتحقیقحاویدرسهبخشمهدیییترففهارسها مانی،موردکهاوی
تحقیقآوردهشدهاست.ۀپیشین

 مدیریت رفتار سازمانی 1.2

ایاهاعملکیدکارکنهانسزاییدرهها،مدیییترففارسا مانیومناب انسانینقشبدرسا مان
ههادرنظهیگیففههعملکهیدسها ماناسهفیاتژیکبهیای عامهچیاکهنییویانسانی،کندمی
مهؤثیدر عامهتهیینههایسها مانیمههمگیوهانسانیونییویاسبدومدیییتمنوشمی
دررففهارردسهاخفارهاو،ههاگیوهافیاد،تأثییۀلعرففارسا مانیمطا.استوریفزایشبهیها

ییآکهاردبهوبیایبهکاربیدنایندانشسا ماناستکههدفمدیییترففارسا مانیبهیک
تبهفهیافهیادودرنفیجههخبیایشهناسا ماناست.رففارسا مانیابزاریعلمیوکاربیدی

ررففهامدیییتبشیمدرن.وسا مانیاست،فیدی،گیوهیرکاطیحهادرمنآمدیییتبهفی
.ههدفرففهاردکیحطیمانسانکنفیلرففارتوخمباهدفشنالیکععنوانبهراسا مانی
 رففهار،لهعدنبهالونهفقهیبههاستوکنفیلانساندرسا مان،بینییش،پتخشناسا مانی
عاتووهورففهارسها مانیا معلهمۀد.درمطالعهکنهاوراههدایتمهی حراهئۀبلکهباارا

سها مانبهیایبقهادریهکد.بایداذعانکیدکهشوثمیحوذهنیب،نظیی،عینیه یتجیب
سا مانخهوببهه،(.بنابیاین1099یاندیگرادو)رمضانیاستانسانحیاتیبینیرففارپیش

اسهتکههافهیادو عهواملیۀرففارسها مانیمطالعه.داردنیا مدیییتخوبرففارسا مانی
ههامدیییتسا مانةگوییبهنحوهاوپاسخگوییواقدامدربیابیسا مانهارادرپاسخگیوه

نماییبیایدر وقهدردانیرففارسا مانیراهۀدهد.مطالعقیارمیتأثییتحتبیمحیطخود
دهنهدوقهیارمهیتهأثییتحهتههاا بسیاریا نییوهایفیدیاستکهرففاررادرسها مان

وسهاییمنههاب در،همهاهنگیمنهاب انسههانی،تصهمیماتدرمهوردچگههونگیایجهادانگیههزه
تخصهیص، عناصیرففهارسها مانیشهام د.نبخشبهبودمیرادافسا مانییابیبهاهدست

(.Hajja Ristianti et al. 7171)استوعملکید،اسفی ،تعهد،انگیزه،اسفقامت


 موردکاوی 2.2

و،مهوردپژوهیمهوردی،ۀمطالعهچونهمنیزدیگییعناوینتحتکهموردکاویا اسفااده
مطالعههاتدرتحقیههقهههایاسههفیاتژیا یکههیعنههوانبههه،شههوندمههیمطههیحکههاویقضههیه
.اسهتیهاففناشهاعهدرحالسیعتبهکوچک،مقیا باتحقیقاتدرویژهبهاجفماعی، علوم
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نظهییمبهانیواصهولبهینشهکاف بهیارتبهاطیپه بیقهیاریسوکا یموردکاویهدف
درعلمهیههاینظییهواصولتااستواقعی ندگیاطالعات،دیگیا سویوایخانهکفاب
یهکعنهوانبهه،مهوردیۀ(.مطالعه1020:31نماننهد)مقیمهیباقیدانشگاهدیوارهایپشت

کنهد،مهیپهذییامکهانراههاآنسها یسیسفموهادادهآوریجم ۀتجیبآمو شی،اسفیاتژی
بیهانیهااففهدمهیاتاهاق یوتحلهیتجزموردةپدیدکهدهدمی قیارای مینهدردانشجویانرا

ۀمطالعهیهکتوانهاییروش،عنهوانبهه،مهوردیۀ(.مطالعهMinniti 7102: 423)شهودمی
رشهدبههرورونهدبهاکههکنهدمیفیاهممحققانبیایراچندمنظورهو،عمیقپذیی،انعطاف
اسهفحکامدلیه بهموردیۀمطالع،حالنی.بااباشدداشفهمطابقتتیکیبیهایروشا اسفااده

،دیگهی(.ا سهویLucas et al. 7108: 702اسهت)گیففههقهیارموردانفقادپذیییناتعمیمو
بسیارسا گارباآمو شاستکههشهام یهادگیییتدریس سبک روشتدریسموردکاوی

محفوادرقالهبروایهتۀشود.ارائهایتحلیلیمیبیمسئلهاستوباعثرشدمهارتمبفنی
دههد،مهی تهیویجراپیچیهدهمشهکالتح وگیوهیبحثکه،باپیسشوفعالیتراههم

ا فیاتهی.کنهدمهی تسههی راشهناخفییهادگیییبندیطبقهباالتیسطوحۀتوسعموردکاوی
 Bonneyکنهد)مهی حیکهتکهاربیدو،ار یهابیوتحلیه ،تجزیههسمتبهدانشفیاخواندن

هها موجهوددرسها مانئمسهاههاییا محفیمباروایهتةنویسند،(.درایناثی70 :7102
.ا 2،تهیسها د.فهممباحثمدیییترففارسا مانیرابیمخاطبآسان1:سعیکیدهاست

ههاوبیدنشکافبیناتااقاتواقعیدرمحیطسا ماننامموردکاویسعیدرا بینروشیبه
هایموجوددرمدیییترففارسا مانیدارد.تئوری



 پیشینۀ تحقیق 3.2
خارجیتنظیمشدهاستکهدرادامهابفداۀداخلیوپیشینۀنیشیپاثیدرقالبدوبخشۀپیشین

ههایمهدیییترففهارسها مانیموردکاویۀ مینهایمشابهیکهدرکفابوداخلیۀبهپیشین
.اشارهشدهاستدراین مینهخارجیۀسپسبهپیشیناندپیداخفهشده،نوشفهشده

.اسهتمنفشیکیدهیصنعفیییتدرمدیموردکاوعنوانبارا(کفابی1092گودر ی) ـ
خاصهیةهابهموردکهاویدرحهو هفص تقسیمشدهکههییکا فص ایناثیبهنُ

طیاحهیتمیینهیبهیای،کهدرپایاناستهایاثیحاویاینویژگیا .پیداخفهاست
ارائهشدهاست.موردکاوی
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تجهاربا یهتروابیسهت؛تحلیلهیا مانیسهرففهار(کفابیباعنهوان1093علوی) ـ
وکهارکسبفضایا داسفانتعدادی،تألیفکیدهاست.درایناثیاییانیهایسا مان

ههاآنبههبایهدکههاسهتشهدهمطیحپیسشچندداسفانهیپایاندروآمدهآندر
.شودداده پاسخ

ینگهارموردیکید:بارویییتسا مانومدیجار ئمسایبیرس(کفاب1092خاکی) ـ
یشدربخشنخسهتبه.است شدهیمدردوبخشتنظهکهارائهکیدرایکاوومورد
اخفصهاصدادهاسهتودریموردکاوةدربارینظییمرابهمااهکفابۀصاحا صد

یوارگهبخش،موردهاا قالبداسفانیناست.دراکیدهموردراارائهیبخشدومس
.درانهدشهدهیمصاحهتهاچنهدصهاحهتنظه دویکیةودراندا ندبیخورداریمطلوب

درسهانیکیچهارچوبا کهارائهشدهاستیانیهیموردسؤاالتپادر،بخشدوم
.موردهااسفاادهشدهاستۀهم

ههایآمهو ه؛سها مانیرففهاردرقضهایایی(کفابیبهاعنهوان1092رادفی)خیدمندو ـ
 موجهودئههاومسهاهاییدرخصوصچالشتألیفکیدندکهموردکاویموردکاوی
هاآوردهشدهاست.درسا مان

دولفههی مههدیییت در ویههژه مباحههثعنههوانبهها(کفههابی1092الههوانیو اهههدی) ـ
.نهداهکهید ارائهه«قضهیه»عنوان تحت را موردکاوی چهاردهدرآنرساندندکه چاپبه

دوم فصه  اند.درپیداخفه نگاریقضیه و قضیه تعییف به کفاب اول فص  در نویسندگان
صهورت ایهن بهه قضهیه هی ۀارائ اند.ساخفارکیده طیح را سا مانی ۀقضی چهارده،کفاب
و بیهان وارفهیست صورتهب قضیه هی رففاری هایهدف و هایکلیهدف در که است
تحلیه  کهه اسهت ایهن کفهاب هایویژگی شدهاست.ا  مطیح میبو  داسفان ،درادامه

صهورتبههیههیقضهیبیاییخودآ مایزنیتدرنهاو شده ارائه قضیه هی ا  مخفصیی
نوشفهشدهاست.یاینهچهارگز

یمهالیییتدرمهدییههافههیافمعاصیةدردوریآثارمنفشیشدهبه بانفارسینا اول ـ
ۀآموخفهکهدانهش،.اوهاستنگاشفهشد(1022)یزیتبیةعبدینقلمحسبهکهاست

بهاییسببآشهناوابسفهبهدانشگاههاروارداست،بهراییاندیییتمیکزمطالعاتمد
ینبهارهتهدویهندرایدرخورتوجهکفاب،یادگیییویسنوعروشتدرینایگاهجا

ولزومتوجهبههیموووعموردکاویتبهاهمیزمسفق نیادرمقالهیکیدهاست.و
(.1099)لطیایکیدهاستیحکشورتصییآندرنظامآمو ش
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راسها مانیرففهاردرمهواردی(کفهابManimala et al. 7102)دیگهیانومانیمهاال ـ
ا :اندکلیدیاینکفابعبارتهایویژگی کیدند. نفشیم

شهام کههسها مانیرففهاراصهلی ییمووهوعدهدرشهدهبنهدیطبقهمورد122 ـ
است.ایحیفهبخش هجده

ا بخشهیخواهنهدمهیکههاسهتمناسهبدانشهجویانیآمو شبیایاینکفاب ـ
کنند.میکارهاآنباکهباشندکارکنانیوجدیدنس هایسا مان

بههکمکبیایمورد،هیبیایبحثسؤاالتوخالصهباراههم،کلیۀمقدمیک ـ
 .استکنندگانشیکتومیبیان

موردکهاوی(کفابیباعنهوانBorkowski and Deckard 7103)بورکوفسکیودکارد ـ
معهدودا اثییکهیمنفشیکیدند.اینبهداشفیهایمیاقبتۀنظییوسا مانیرففاردر

درراسها مانیرففهارههایتئهوریبهمیبو خاصمطالعاتکهاستهاییمجموعه
.دهدمیارائهبهداشفیهایمیاقبتمحیط

رففههارومههدیییتمههوارد(کفههابKhoury and Khoury 7103)خههوریوخههوری ـ
ههاییدرخصهوصمنفشیکیدندکهدرآنموردکهاویرایعیبۀ مینیکدرسا مانی

.ههیبودنهدانجهامدادهههاراآنکههمحققهانقبلهیاندآوردهمدیییترففارسا مانی
هامطالعهکهیدهوکهمحققاندرخصوصآناستموردکاویمیبو بهیکسا مانی

اند.کیدهبیانشدههایمطیحمسائ وچالشبارةهایخودرادرهاوتوصیهح راه

منفشیکهیدهاسهت.درسا مانیرففاردرمواردیکفابیباعنوان(Seijts 2222)سجفز ـ
شهدهذکهیرففارسا مانیبیایکمکبههخواننهدگانخصوصمواردیدر،اینکفاب

کهههشههوندآشههکارهههایمخفلاههیومحههدودیت،ههها،معضههالتاسههتتههاچههالش
اینمواردا وقهای .ندیروهروبهاهایواقعیسا مانیباآنگییندگاندرمحیطتصمیم
ورهبهیی،ویکارمفنوع،انگیهزهسا ی،مدیییتنییوبهجهانیاندشدهگیففهواقعی
دتهانهکنمهی فهیاهمجویانکنارهم،اینموارداینامکانرابیایدانشهپیدا ند.درمی

.ریزیراتمیینکنندبینامهو،گییی،کاربیدیتحلیلی،تصمیمهایمهارت

مهدیییتهایموردکاویکهتواننفیجهگیفتهایداخلیوخارجیمیبابیرسیپیشینه
کههسهعیدراسهفاادها روشداردههایمشهابهینژاد،پیشهینهاثیعلیپییان،سا مانیرففار
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امها،ههایدر دانشهگاهیدارنهددرکهال موردکاویدرآمو شمدیییترففارسا مانی
سهالانفشهاراولهینچهاپآنوبهاچنهینبههباتوجهه،تألیفایناثیدرداخ ایهیاندربارة

کههاسترففارسا مانیتیییمدةهادرحو ا نخسفینکفابتواناذعانکیدمی،رویکیدی
وگودرکهال  باهدفبحثوگاتواخفصاصاًبهموردکاویدراینحو هپیداخفهاست

در تألیفشدهاست.

 شناسی تحقيق . روش3

ه یداناسه«سها مانیرففهارمهدیییتههایموردکاوی»کفابباموووعیابیونقد ارروش
روش.اسهتوکفبعلومانسانینبیرسیمفویشوراینهادپیشالگویاقبطابتحلیلیوم
کهههسهفندههاییپدیهدهةدربهاراطالعاتشام کهاسنادیا دسفهآنتحلی یعنیاسنادی
اسهتتاسهیییوتوصیایوجوییجستمسفلزماسنادیروش.داریمراهاآنۀمطالعقصد

آغها ا کههاست روشیاسنادیروش،چنینهم.(02:.109منش)صادقیفساییوعیفان
ابزارههاییبهاواسهتمبفنیعلمیمفونحاویافزارهاینیمو،اسناد،کفبۀمطالعبیانفهاتا

بههیهاففندستبیایمفونبیرسیبهعقلیاسفداللکمکبهغییهو،فیم،جدول،فیشمانند
(.1090:92پیدا د)همدانیمیپاسخسؤال
ومحفهوایی،یکلی،بیرسیشکلیفیعمچهارچوبرنقدوبیرسیاثیمذکورد،بنابیاین

.شودمیهاپیداخفهکهدرادامهبههییکا آناستاثی


 های تحقيق . یافته4

 (مرور اجمالی محتوای اثر)معرفی کلی اثر  1.0

:استشیح ییمعیفیکلیاثیبه

مهدیییترففهارسها مانیبهاةدرحهو سا مانیرففارمدیییتهایموردکاویکفاب ـ
.نقهدحاوهیچهاپرسهیداراتدانشهگاهتههیانبههانفشهۀمؤسستوسطصاحه2.2

چاپرسیدهاست.ایهناثهیدربه1093کهدرسالاستدرخصوصجلددومکفاب
صهاحه،عنهوانومشخصهاتاثهی هبخشگیدآوریشهدهاسهت.دراولهینقالبس
ۀایجداگانهحدیثیا حضیتعلهی)ع(،صهاحا آندرصاحهاثی(،پسۀنام)شنا 
ههایاصهلیبخش،گافاروپسا بخشپیشآمدهاستفهیستمطالبوتقدیمبه،

شوند.کفابآغا می
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مزایهاومعایهب،تیباموردکاویوومنمعیفیاینروشبیشدربخشاولآشنایی  ـ
درخصهوصآشهنایی،چنهینتحلی موردکاویدرجشدهاسهت.ههمۀبیگۀآن،نمون
بفدابهوهیورتهشدهاست.درداخ بخشاول،درائتیباموردکاویمطالبیارابیش

بهیعهالوه،مطالهبدرایهنمدیییتاشارهشدهاستکههۀکاربیدموردکاویدررشف
موردکاویپیداخفهشدهاست.ۀویورت،بهتعاریفموردکاویوتاریخچ

هایاییانیپیداخفهشدهاست.هایمیبو بهسا مانموردکاویبهدربخشدوم ـ

هشدهاست.ئهایغییاییانیاراسا مانهایمیبو بهموردکاویبخشسومدر ـ

وابطهبهامحفهوایداسهفانآوردهشهدههاعنوانیدرردرابفدایهییکا موردکاوی ـ
سپسسخنیا بزرگانوافیادموفقنوشفهشدهاست.

است. شدهآوردهوووعاتکلیدیموردکاویقب ا ورودبهمفناصلیموردکاوی،م ـ

تیبیایبحثوتبادلنظیارائهشدهاست.درپایانهیموردکاویسؤاال ـ

شدهدرداخ مفندرپایانکفابآوردهشدهاست.مناب اسفااده ـ


 بررسی ابعاد شکلی اثر 2.0

عهاطایسهوییههمسا  مینه،سادگیباراههم،هاکفابجلدبودنرنگخوشوطیحخوش
،چنهینهم(.1099:232)صمدیشدخواهدآنمحفوایوباکفابدانشجویانیاخوانندگان

و،آرایهیصهاحه،شهناخفیابعادشکلیاثیبیشک ظاهییومیزاناسفاادها اصول یبهایی
،(.درادامهه1099:032 دارد)قاسهمیکفاباشارهدرطولنوا هایچشممندیا ظیفیتبهیه
.شودمیابعادشکلیاثیحاویپیداخفهنقا قوتووعفبه

 نقاط قوت 4.2.1

.استمناسب،محفوایکفاببهباتوجه،قلمةنوعواندا  ـ

آراییکفاببسیارسادهومعمولیاست.صاحه ـ

بهیایاولیههراۀجاذبه،شهودمهیمیبهو جاکهبهحجممفناصهلیتاآن،حجمکفاب ـ
 کند.ایجادمیمطالعهدرخواننده
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بهفیواحسها راحفهیمفناثیسادهو یبانوشفهشدهاستکهموجبدر مطلب ـ
شود.درخوانندهمی

صورتگیففهاست.هادرهیبخش(گذاریعناوینفیعی)موردکاویشماره ـ

کیدنعناوینیابیخیمووهوعاتمههماسفاادها حیوفمفااوتدرمفنیابیجسفه ـ
(.در1022:22)روهیکنهدمطالبتیغیبۀتواندنظیخوانندهرابهمطالعهواداممی

 یرعایتشدهاست.نگارحیوفقواعدمعمول،کفاب

رعایهتتاحهدیآندرنیزنگارشقواعدوخوبنسبفاً،صحافیلحاظبه،اثیکیایت ـ
مگیدرخصوصمواردیکهال ماسترعایتشود.،استشده

مووههوعاتکلیههدیهههادراثههیدارایموردکهاویۀ،همههمطالههبا نظهیرونههدبیههان ـ
حثوتبادلنظیاست.موردکاویوسؤاالتیبیایب

 نقاط ضعف 2.2.1

،مهفنه خواننهدهارتبهاطیعنصهیاولهینعنهوانبهاثییکظاهیصورت: اثر ظاهری بررسی
 یهادیتحقیقهات.گهذاردمهیخواننهدهدرایدهنهدهشهک ۀاولیهتأثییآناسفقیارو،شاکله

ایهندر یهادیکفهبوگیففههانجهاممحفواا خوانندهتصوربیمفنۀشاکلاثیدرخصوص
وخطهابیوجهوهکههکننهدمهیبیهانوندابنیادیهاآنا بیخیکهاندشدهنوشفهخصوص
،وثاقهتعهدمووثاقتبودن،غییعلمیوبودنعلمیا خوانندهتصوربیسا ندةمفنساخفار

.داردمسهفقیمتهأثییخوانهدنبهیایاثهیانفخهابدرواسهتنآنبودنو ینیابودنو ینو
نقهد عنصهیاولهینتوانهدمی،مفنه خوانندهبصییرابطاولینعنوانبه،کفابشک ،بنابیاین

 (.1099:202 ی)شقاقباشدنیزاثیهی

نزدیهکۀدورویکالمپروشنا فاصللۀطیحرویجلدکفابچندالمپا فاص ـ
ههایمهدیییترففهارموردکهاوی»کههمووهوعکفهاباینبهباتوجهدهد.رانشانمی
اسهفاادهبهفیبودا تصاوییمهیتبطبههرففهارسها مانیوتصهاوییی،است«سا مانی

د.تصهوییالمهپروشهندرمووهوعاتنهرابهفهینشهانده«موردکاوی»کهشدمی
چنهدانکههاسهتچهوننهوآوریوخالقیهتمباحثیهمةدهندنشانتیسا مانبیش
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تهیرنگرویجلدوپشتجلدکفاباگیبهیش،چنینمعیفعنوانکفابنیست.هم
رسید.نظیمیبهفیبه،خوانیداشفندباهمهم

کههدرفهیسهتمطالهبایبندیمطالبدرداخ مفنکفاببابخشهایبندیبخش ـ
کهک کفاببهسهبخش)بخهشاول:آشهنایید.باایننخوانینداراستهم ذکیشده

وبخشسهوم:،هایاییانیهایمیبو بهسا مان،بخشدوم:موردکاویباموردکاوی
امهافهیسهت،ههایغییاییانهی(تقسهیمشهدهاسهتهایمیبو بهسا مانموردکاوی

تهیبهاوفقطدوبخش)بخهشاول:آشهناییبهیشیستنمطالبگویایاینموووع
دههد.اگهیهها(ا کفهابرانشهانمهیبندیموردکاویموردکاویوبخشدوم:دسفه

کفهابةشهدههاینوشهفهبنهدیموووعاتهمدرداخ کفهابهماننهددسهفهتوالی
فهیستمطالببهفیمعیفموووعاتکفاببود.،شدمی رعایت

ههایمهدیییفی(اسهفاادهومهدل،نمودارها،جداول)درمفنکفابا هیچابزارعلمی ـ
سا د.میخوانندهآسانبیایفهممطالبرانشدهاست.اسفاادها ابزارعلمی

ا نامناسهبةاسهفاادجمهالتسهاخفاردرکفهابهایچالشا یکی: ویرایش ادبی اثر
ههایبخهشدروییگهول،نقطههویهژهبهه،(وییگولنقطهیاوییگول،،)نقطهسجاوندیعالئم
بهاوجودکههرودمهیکاربهجملهدوبینفواص درتیبیشوییگولنقطه.استمفنمخفلف
تشهییحیهاکامه رااولۀجملهدومۀجملوندامیتبطدیگییکبههیدو،جملهدواسفقالل

هنگهامدروییگهولا تهیبهیشوکامه ۀنقطا تیکوتاهمکثیبهعالمتاینظهور.کندمی
قبیه  ص ووص افهایهنشان رستادةد(.اسفاا1099:032ی)قاسمداردتأکیدخواندن

رهیمفنیبهیایانفقهالصهحیحدو...،طه،دونقییگولونقطهب،وییگول،عجیسش،تپ،طهنق
(.1092:220سمیعیبسیارحائزاهمیتاست)ممااهی

ا ،چنهینهمرعایتنشدهاست.دربعضیموارداصولوآییننگارشدراینکفاب ـ
کفابعبهارت0ۀصاحدر،مثالعنوانبه.نیسفندصحیحیکلماتوتایپییلحاظامال

«آوردمهی»کفهابعبهارت3ۀنوشفهشدهاست.درصهاح«فیایند»صورتبه«فیآیند»
«حه راه»کفهابعبهارت.0ۀنوشهفهشهدهاسهت.درصهاح«آوردمبهی»صهورتبه
«بههدنبهال»کفهابعبهارت00ۀنوشهفهشهدهاسهت.درصهاح«حه  راه»صورتبه
صهورتبهه«پزشهکی»عبهارت02ۀنوشفهشدهاسهت.درصهاح«دنبالبه»صورتبه
«افهزای»صهورتبه«افزایش»کفابعبارت2.ۀنوشفهشدهاست.درصاح«پژشکی»

نوشفهشدهاست.«با»صورتبه«به»عبارت122ۀنوشفهشدهاست.درصاح
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مفنکفابودربعضیمواردبینکلماتفاصلهدادهنشدهاسهتکههموجهبدرطول ـ
آژانهس»کفهابکلمهات1.2ۀدرصهاح،مثهالطهوربه.شودناخواناشدنعباراتمی

کفهابکلمهات132ۀنوشهفهشهدهاسهت.درصهاح«آژانسهبیای»صهورتبه«بیای
نوشفهشدهاست.«دلمشغولی»صورتبه«مشغولیدل»

کهارگیففههدرکنهارههمبهه«،»نشهانۀو«و»شودکهحیفدربعضیموارددیدهمی ـ
رسهدوبههگوشهیخهودمهی»...ۀکفابجمله212ۀدرصاح،مثالعنوانبه.اندشده
د.شها جملههحهذفمهی«،»نوشفهشدهاستکهبهفهیبهود«هایاجفماعی...شبکه
ایناشفباهوجوددارد.130و132درصاحات،چنینهم

کههدر«موووعاتکلیدیموردکاوی»خصوصدربه،کفابدرطولگذارینشانه ـ
ۀدرصهاح،مثهالعنهوانبه.ردهشده،رعایتنشدهاستابفدایهیموردکاویآو

«،»استکهبهفهیبهودا اسفاادهشده«؛»کفابپسا هیموووعکلیدیا 19
درپایهانجمهالتاسهفااده«نقطهه»کههایهنبههباتوجه،چنینهم.شدمیاسفااده

ووهوعاتکلیهدیموردکهاویخصوصاسفاادها آندرمبایستدرمی،شودمی
شد.میتجدیدنظی

کههانهدموردنوشهفهشهدهصورتاوافیوبیدربیخیا صاحاتکفابحیوفیبه ـ
در«بهها»کفههابو110ۀدرصههاح«م»،مثههالعنههوانبههه.بایسههتحههذفشههوندمههی
.اندکفاباوافی.12 ۀصاح

بهاکههگهییاسهتایههیپهژوهشاخالقیوحیفهۀیاوظ: دهی رعایت اصول ارجاع
دیگی،اسهفاادهعبارتاخالقیمناب ومآخذپژوهشخودرامسفندگیداند.بهرعایتموا ین

اسهت.ها مطالباینفینفیونفایجتحقیقاتدیگیانمنو بهذکهینهاموآدر اینفینفهیآن
هایجدیدنیزقهادرشهدنشهی اخالقی،خوانندگانپژوهشبهیلحهاظعالوهتیتیب،بدین

بهمناب ومآخذذکیشهدهدرپایانگهزارشتحقیههقیههامقالههخواهندبوددرصورتلزوم
ههای.تهاکنونروشنهدکنخودراا منبه اصهلیآنکهاوشۀرجوعواطالعاتموردعالق

دهاسهت،امهاذکهیجزئیهاتهشهئهمفعددیبیایبیانمناب ومآخذمطالهبالکفیونیهکارا
(.1021یموسگشایمشکالتفعلیباشد)شتواندتاحدیگیهویوریمی

صهورتفارسهینوشهفهومعهادلدهیمناب انگلیسیدرداخ مفنبهبهفیبودارجاع ـ
کفهابمنبه 2ۀدرصهاح،مثهالعنوانبه.شدمیصورتپانویسدرجانگلیسیآنبه
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نوشهفه«2222بوکانان،وبیسلین»صورتبه «Breslin and Buchanan, 2222»انگلیسی
شد.آنپانویسمیشدومعادلانگلیسیمی

(نوشفهشدهاسهتAPAشناسیآمییکا)صورتسبکانجمنروانمناب داخ مفنبه ـ
نویسهیمنبه شک بیرعایتعالوه،(کهدربیخیا صاحاتکفاب.109)یغمائیان

اسهتکهه نویسیپایانمفنهمآوردهشهدهصورتمنب داخ مفن،درپانویسهمبه
کفهابمنبه میبهو بههتیفهی3ۀدرصهاح،مثهالعنوانبه.یستننیا یبهتکیارآن

صهورت،به(«1020 مقیمی،»)بیمنب داخ مفنعالوه،«مزایایاسفاادها موردکاوی»
است.شدهآوردهمفننویسیپایانمنب شک پانویسو

درداخه پهانزدهوشهشهایرسدمناب شمارهنظیمیدربخشمناب پایانکفاب،به ـ
منبه داخه مهفن،مفنکفابمورداسفاادهقیارنگیففهاستیااگیهماسهفاادهشهده

درجنشدهاست.


 تحلیل و ارزیابی محتوای اثر 3.0

علمیکفابهیاصلیاهداف شهودمهیتأمینآنمحفوایدرنهافهمااهیمطییقا درسیو
ور نهدآنمبهادرتبههرشهفهههیمفخصصانوبایداستکفابهینقدبخشتیینکهمهم
هایابعادمحفوایاثیپیداخفهشدهاست.بهامفیا هاوکاسفی،(.درادامه1022)روی

 امتیازها 4.3.1

محفهواتناسهبوجامعیهتشهام اثهیآمو شهیابعهادبیرسهی:اثر بررسی ابعاد آموزشی
بهامطالهبتناسبرشفه،مصوبهایسیفص آخیینبااثیمطابقتدرسی،اهدافبهباتوجه
و،جهدولنمهودار،تمهیین،ماننهدعلمیابزارهایا اسفاادهمیزانومخاطبان،علمیسطح
(.1099:231 ی)صمداستتصویی

کهاربیدنروشموردکهاویدرآمهو شمبحهثمهدیییتامفیا اتایناثیبهةا عمد ـ
مهدیییترففهارهاومباحهثکهموجبفهمودر بهفیتئوریاسترففارسا مانی

د.شوهایواقعیدرسا مانمیسا مانیدرنمونه
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داسفانسؤاالتکهاربیدیۀپسا ارائکهمحفیمسعیکیدهاستةنویسند،درایناثی ـ
کهموجبتیغیهبافهیادبههدکنفکییدرکال در ارائهبحثوهمجهتدررا

 د.شوتیمیمشارکتبیش

وجهودبههباتوجهه:ازهای علمی و کاربردی کشـور به نیگویی  مندی اثر و پاسخ مسئله
کنهونیۀجامعهدرشغلیهایمحیطدرواقعیاتااقاتوهادانشگاهنظییشکافدرمباحث

کال آمو شیهایمحیطدرآنکارکیددلی بهموردکاویروشکاربیدنبهکشور، ههایدر
شهکافایهنبهیدنا میهاندرسعیاثیایننگارشواستبیخوردارییباالیتدر ا اهم

سها مانیرففارمدیییتتئوریمباحثتیکاربیدیصورتبهبفواندمخاطبکهطوریبه،دارد
سها مانیرففهارمهدیییتموردکهاویکهنگارشکفابگاتتوانیم،بنابیاین.کندلمسرا

.استیاسالمه ییانیاۀجامعکنونیفضایدرکشورکاربیدیوعلمینیا هایگویپاسخ

دریکهها روشموردکهاواستهاییکفابنخسفینا اثیاین: خالقیت و نوآوری اثر
 اسفاادهکیدهاست.یرففارسا مانیییتمد

یهنا نقها قهوتاثهیایگیدیکی: اسالمی ـ  ایرانی ۀهای جامع هماهنگی اثر با ارزش
کهیدهاسفاادهتیبیشاییانیهایسا مانبهمیبو هاییمحفیما موردکاوةیسندکهنواست
کشهورههایموردکهاویدرشهدهمطیحمسائ ا خوانندهبهفیدر وفهمموجبکهاست
.اسهتفیهنگحهاکمدرآنهاسا مانۀمطالعدراساسیموووعاتا یکیکهچیا،دشومی
مسهائ ومشهکالتویحدرتشهییسهعیمهواردینمحفیمبهاذکهیچنهةیسندنو،روا این

بهفهیفههمموجبکهاستدهکییاسالمه ییانیاۀجامعفیهنگباکاریهاییطمحیا هاین
 .دشومی هاپاسخبهآنةنحووفیهنگیتااوتاین

ههیداسهفانۀبیجسهفمباحثبیاسا کفابدرونهایموردکاوی: بندی محتوایی دسته
 .دشویخودمۀموردعالقمبحثبهخوانندهتیآسانرسیدستموجبکهاندشدهبندیدسفه

در،مکمه اثییکعنوانبه،تواندمیاثیاین: های آموزشی کاربرد اثر در برنامه ةنحو
دانشگاه بهامهیتبطومدیییتهایرشفهبیایارشدکارشناسیمقط خصوصبهیمقاط 

موردکهاویروشکهارگیییمطالعهوبههۀال مکهچیا،باشدسا مانیرففارمدیییت در
رففهارههایتئهوریومباحهثبهادانشهجویانوخواننهدگانآشهنابودنسا مانیرففاردر

.استیسا مان
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 ها کاستی 2.3.1

نظهمههاتیتیهبقیارگیهییموردکهاویکههرسدمینظیبه: نظم منطقی و انسجام محتوایی
بهفهی.اسهتمشهودموووعایننیزمطالبفهیستدرهابندیدسفهدرکهچیاندارد،یمنطق
سهطح.2فهیدی،سهطح.1)سها مانیرففاروتحلی تجزیهسطوحاسا بیهاموردکاویبود

تیتسا مانیرففارسطح.0،گیوهی مووهوعاتبههکلهیسطوحسهاینوشدمیبندییب(
بهموووعاتنگیش،یدرسطحفید،نمونهعنوانبه.شدندمیبندییمخودتقسۀ ییمجموع

.شدمیپیداخفهفیدیگییییمتصمویزش،انگییی،ادرا ،پنداشت،فیاگیت،شخص

رسهددرنظهیمهیدرابفدایهیموردکاویسخنیا بزرگانآوردهشدهاستکههبهه ـ
،مثهالعنهوانبه.بعضیمواردماهومسخنانباموووعموردکاویهیچسنخیفیندارد

اگهیدر»ةشد نوشفهکهباسخناستبیمدیییتاسفی 00تمیکزاصلیموردکاوی
آن،ةیابیدتاا روینقشهه،دربهارهایآندستمییکجادهسایکنید،بهفیبهنشانه

سنخیتچندانیندارد.«چیزیادبگییید)پیموداباتیا(

 یهادبودنتعهدادبههباتوجهه،شدهها،موووعاتکلیدیاعالمدربیخیا موردکاوی ـ
،مثهالعنهوانبهه.کنهدموردکهاویدورمهیۀتحلی مؤثیمسهئلها،خوانندگانراا آن

کههاسترعملکیدکارکنانددنبالبیرسیتأثیییکعام فیاسا مانیبه2موردکاوی
کنهدمی منحیفکمیذهنخوانندهرا«رهبیی»و«شعارسا مانی»موووعاتکلیدی

یاستکههایهننظچنیناگیمدکهموجبتضعیفدرتحلی مسئلهخواهدشدوهم
بههراجه تهییبایسهتاطالعهاتغنهیمی،دنگنجاندهشوموووعاتدرموردکاوی

سهطحیبههیهکةصیفاًبااشهارچیاکه،شودآوردههادرشیکتمدنظیهییکا آن
مهدنظیبههاطالعهاتۀتوانمسئلهراتحلی کیدوبیایمسئلموووعدرسا ماننمی

.استنیا کافیوکام 

مفنکفابدرموووعاتکلیهدیموردکهاویوفهیسهتدرطولشدهسفاادهعباراتا ـ
جهایاسهفاادها عبهارتبهفیبهودبهه0درموردکاوی،مثالعنوانبهیسفند.منسجمن

د.شاسفاادهمی«مدیییتتنوع»ا «تنوعدرسا مان»

ۀرشهفدرموردکهاویکهاربیدوهیورتبههدرابفهدااول،بخهشدر: نقایص محتـوایی 
وموردکهاویتعهاریفبههوهیورت،بهیعالوهآن،مطالبدراشارهشدهاستکهیییتمد
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مسهفق عنهوانیجداگانهوبهاصورتپیداخفهشدهاستکهبهفیبودبهیموردکاوۀتاریخچ
فصه یبهفهیبهودقبه ا ورودبههمووهوعدرابفهدا،چنینهم.ندشدمیهئارامطالباین
.شدمی نگارش«ایمقدمه»

مطهالبیبههدادناهمیتاسهفیاتژیموردکهاوی،منظورنشانبه،فص اولبهفیبوددر ـ
چونمطالعهاتمیهدانی،مطالعهاتآ مایشهگاهی،هایدیگیهمدرخصوصاسفیاتژی

ههاموردمقایسههواسهفیاتژیموردکهاویبهاآنشهدمهیو...پیداخفهه،پژوههیاقدام
گیفت.می قیار

بهفههیبههودا جههداول،مباحههثتیشههدنفهههممنظههورقابهه بههه،دربخههشاولکفههاب ـ
کههدر،دوسهفونبهااادها جهدولیکفاباسهف2و3ۀدرصاح،مثالً.شدمی اسفااده
فههمودر ،شهدسفونمزایاودرسفوندیگیمعایهبموردکهاویمطهیحمهی یک

داد.بهفییبهمخاطبانفقالمی

کههایهنبهباتوجه،«وردکاویدسفورالعم تحلی م»دربخشاول،درقسمفیباعنوان ـ
اسها ابههاموجهودداردکههبیهاهموارهایندرتحلی موردکاوی»اشارهشدهاست

رسهدبهامهی نظی،به«هاپیداختوساخفاریبایدبهتحلی موردکاویچهارچوبچه
ایهن«تحلیه موردکهاویۀبیگۀنمون»ئۀایوحفیارامیحلههاتمعیفیدسفورالعم 

رفه بهیاینهد.اابهامبهقوتخودباقیاستومخاطبانا انجامچنینتحلیلیناتوان
سها یمنظهورآمهادهبهه،تحلی موردکاویدرپایاناینبخشۀاینابهام،آوردننمون

رسد.نظیمیمایدبه،هاموردکاویۀذهنخوانندهبیایانجامتحلی ادام

اسهت شهدهکههممکهنآوردهههاتخصصیدرداخ موردکهاویبیخیاصطالحات ـ
در،مثهالعنهوانبهه.باایناصهطالحاتآشهنانباشهند،خصوصدانشجوبه،مخاطبان
مطیحشهدهاسهتکههاگهیتووهیحیکوتهاهدر«دیاگیامپارتو»اصطالح2.ۀصاح

فهمموووعبیایمخاطببهفیبود.،شدپاورقیصاحهآوردهمی

ههایغییاییانهی(ههایمیبهو بههسها ماندربخشسوم)موردکاوی0.موردکاوی ـ
کهاینموردکاویمیبو بهیکشیکتاییانیاست.شهغ درحالی،مطیحشدهاست
کههیسهتشدهدرایهنموردکهاویدرماکیوسهافتدلیه بهیایهننقبلیفیدمطیح

هایغییاییانیباشد.هایمیبو بهسا مانموردکاویجزوموردکاوی
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هاییمث یهادگیییسها مانی،تغییهیوها،بحثبندیموووعاتموردکاویدرتقسیم ـ
کهها درحهالی،دنشهوریهزیشهغ دیهدهنمهیوطهیح،تکنولهوژی،بهبودسا مانی

.روندشمارمیبهموووعاتمهمدررففارسا مانی

مووهوعات»عنوانبههمهایکهدرموردکاو،مهممباحثا بیخی: عدم دقت محتوایی
یهیا ،اسهتنشهدهآوردهفهیسهتبندییمدرتقس،شدهپیداخفههاآنبه«موردکاویکلیدی
مطهیحبایسهتیمهرونهدوشهمارمهیبهیخودا موووعاتمهمرففارسا مانمباحثاین
.استشدهاشاره1درقالبجدولهاآنا بیخیبه.ندشدمی

 نشده در فهرست مطرحهای  موردکاوی ة. موضوعات کلیدی و شمار1جدول 

 موردکاوی ةشمار موضوعات کلیدی موردکاوی ةشمار موضوعات کلیدی

9،12،13مدیییتانفظارات9.،.2،2ار یابیعملکید

1.،12،22گذاریهدف10،01،22ساخفارسا مانی

12،10،13،12،21،.1عدالتسا مانی3،12،20،02خانوادههتضادکار

19،02سیسفمتنبیهوپاداش0.،02،09،.22،2سیسفمجذبنییویانسانی

ها و اصـطالحات    سازی برای واژه  عدم دقت در کاربرد اصطالحات تخصصی و معادل
معهادل،اسهتیرففارسها مانیییتمدهایموردکاویعنوانکفابکهاینبهباتوجه: تخصصی

ویسهتنصهحیح«Case Studies in Organizational Behavior Management»آنیسیانگل
شهدمی اسفاادهاست«بودنمیتبطیااوافهةکسی»ةدهندنشانکه«of»ا «in»جایبهبایستیم

.اسهت«Case Studies of Organizational Behavior Management»یحصهحۀتیجمهکهه
رففهارمهدیییتدرههاموردکهاوی»نظیکهمداستیحصحشدهمطیحانگلیسیمعادل مانی

 .باشد«سا مانی

معهادلفارسهیآنةدرداخ مفنکفابکلماتیااصطالحاتانگلیسیبدوناسهفااد ـ
کههاسهتاسفاادهشهده«کاله آن»اصطالح،کفاب122ۀنوشفهشدهاست.درصاح

شدومعادلانگلیسیآناسفاادهمی«بودن نگبهگوش»جایآنبهفیبودا عبارتبه
«کهیدنکوچهک»عبهارت،کفهاب12ۀحدرصها،چنهینشد.ههممیذکیدرپانویس

اسفاادهشدهاست.«مایزمینی»صورتبه
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منهاب ،اسهت1093چاپکفابدرسالکهاینبهباتوجه: استفادهروزنبودن منابع مورد به
 .شدخواهدتییکفابغنرو تیبهمناب ا اسفاادهدرصورت.نداقدیمییکمهشداسفااده



 گيری . نتيجه5

جههتاینوآورانههدرحیکفیجدیدوایهدهسا مانیرففارمدیییتهایموردکاویکفاب
تهالشنویسهنده.است،یکروشیادگیییفعالعنوانبه،سا یروشموردکاویفیهنگ
کههاینبهباتوجهاما،هایمدیییترففارسا مانیقیینتوفیقبودهاستموردکاویۀدرارائ

هههایدنبههالمعیفههیرویکههیدیجدیههددریههادگیییاثههیبخشدردانشههکدهنویسههندهبههه
تهیویجآندربیایتینشدناینروشونیا بهکاربیشمفداولبهباتوجهاستو مدیییت

پاسخبهسهؤاالتانفههایجهتاییان،اگیدرهیموردکاوییکتحلی کوتاها مسئلهدر
یهاریههابهتیویجاینروشبههبهفهیینشهک آندردانشهگاهشودهئهیموردکاویارا

بهفهیاسهتتعهداد،شهود.ا طیفهیچیاکهنوعیابهاموگنگیدرآنحسمهیرساند،می
جایکمکبههتحلیه به،هاموووعاتکلیدیدرهیموردکاویکاسفهشود.بیخیا آن

گهیددنههادمهیدیهاپهیشنشهوموجهبسهیدرگمیخواننهدهمهی،تیمسئلهیقبهفیوعم
تهاشهودکمبهتعدادآنافهزودهتیشیوعوکمهایکمهاابفداا تعدادکلیدواژهموردکاوی

بفوانهدمباحهثمخاطهبوشهودتهدریجافهزودهههابههبهمهارتمخاطبدرتحلیه آن
مناب مشابهداخ کشورۀگیففهایصورترسی.بابیکندتییراتحلی وموردکاویبیش

ههمدر،آثارمشابهدیگهییکهگیددتحقیقمالحظهمیۀوخارجا کشوردربخشپیشین
رففهاریییتمهدهایموردکاویدکهکفابنوجوددار،داخ کشوروهمدرخارجکشور

شدهدراینحو هدرداخ کشورا نخسفینکفبچاپ،نژادعلیپییان اثیدکفی،یسا مان
چنهینقبه ا هایواقعیاشارهکهیدهوههمنژاددرکفابخودبهداسفانپییان .علیاست

کههگهودر یدرحهالی،کنهدموووعاتکلیدیرابهمخاطهبمعیفهیمهیهاآنورودبه
یههایموردکهاویوکیدهاست(درکفابخودکلیاتیرادرخصوصموردکاویارائه1092)

و...(،هایمخفلفدانشمدیییت)تولیدعملیهات،با اریهابی،فیهنهگسها مانیدرحو ه
ها،بیشا صدصاحها کفهابداسفانآوردنبیعالوه،(دراثیخود1092) .خاکیهسفند

ةاثهیعبهد،چنیناست.هماخفصاصدادهخودرابهمااهیمنظییدرخصوصموردکاوی
تحقیهقمالحظههپیشهینۀۀ.بامطالعهاستخصوصاینادرتبییزییکیا نخسفیناثیه
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هایمخفلفموردتوجههقهیارمطالعاتموووعموردکاویرادرحو هتیبیشکهشودمی
تخصصیبهموردکاویدرمدیییترففارسها مانیطوربهنژادکهاثیپییاندرحالی،اندداده

پیداخفهاست.

محفیمباعلمبهاهمیهتاسهفاادها روشموردکهاویدرمباحهثمهدیییفیوةنویسند
اسهتقهوتآنایهن کیا نقا خصوصرففارسا مانیاقدامبهنگارشکفابکیدهکهیبه

ههایههایسها مانومشهکالتوچهالشنهدامیبو هایاییانیهابهسا مانمثالةکهعمد
کهیاتدرمقهاط هایخارجا کشورا ایهنروشبههه.دردانشگاانددادهشدهاییانیشیح

ورففهار،ههایمهدیییتهنظییه،آنآگهاهیبههعلهمۀدکهالبفهال مشوتحصیلیاسفاادهمی
کهاثیحاویا نخسهفینآثهارمیبهو بههدلی جدیدبودناینروشواین.بهاستسا مانی

ههاچنهدمهوردا موردکهاویبودفی،بهاستموردکاویدرمدیییترففارسا مانیدراییان
بهیایتحلیه یینمهاگیفتتهاراهمحفیمموردتحلی وار یابیقیارمیةتوسطخودنویسند
یکاثهیمکمه عنوانبهتواندمیکفاباین،.ا طیفیباشدهاتوسطمخاطبساییموردکاوی

مهدیییتههایبهیایرشهفه،ارشهدکارشناسهی خصهوصمقطه بهه،درمقاط دانشهگاهی
وجههنهافیههیچهایکفاببهبیانکاسفیکهاستایننکفهال ممورداسفاادهقیارگیید.ذکی

تکمیه ایهناثهیمنظهوربههوصهیفاًیسهتن اووتالشدرخهورتحسهینهنویسند حمات
.استمندار ش

ههایموجهودبهبوداثیبادرنظیگیففننقا وعفوکاسهفیبیایهایینهادپیش،درانفها
شود:همیئدرآنارا

انسهجامدروسا یاصطالحاتانگلیسی،سییاییادات)نگارشی،امالیی،معادلیک ـ
بها نگییکلهیدراثهیبایهدها(وجودداردکهمؤلهفمحفهیمموووعاتموردکاوی

انجامدهد.

مناب پایانمهفنةورقیآوردهشدهوفقطبهشمارصورتپاهابهموردکاویارجاعات  ـ
جهایروشعلمهیبههبههیمفنهدروننویسیمنب استکهبهفیکفابارجاعدادهشده

.انجامگییدارجاعصیفبهمناب پایانمفن

،آیامنظهورمؤلهف2،9نوشفهشدهاقفبا ا مناب ،مثالعنوانبه،هانویسیدرمنب  ـ
ا اسهتایناستکهدرنگارشیکموردکاویکهمیبو بهشیکتعنوانشهده

؟ایهنمووهوعبههاسهتچندمنب الهامگیففههشهدهاسهتیهابههچههصهورتی
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هاتصهوییچیاکهال ماستمشخصشودآیااینموردکاوی،داردنیا سا یشااف
کهفقهطنهاموهسفندهاهایواقعیشیکتا اتااقاتواقعیدرمحیطوتوویحی
تعهاریفوشهیحعلهتبهدلی رعایتاصولاخالقیحذفشدهاستیااسامیبه

.خودمؤلف

،مثهالعنوانبه.موردبا نگییقیارگییدAPAبایستباسبکنویسیپایانمفنمیمنب  ـ
،چنهینمدنظیدرجنشدهاست.ههمۀمجلصاحاتمقالهدرة،شمار0ةدرمنب شمار

نیزبایدکام نوشفهشود.)حو هودانشگاه(یعلومانسانیشناسروشۀناممجل

منظهورتحلیه بهه،ال ماسهتوهنشدهئهااطالعاتکافیارادربیخیا موردکاوی ـ
.ندشوتیشده،اطالعاتغنیمطیحۀمسئلبهفی

ههاتهوانآنرسندیامینظینمیبهشدهدرهیموردکاوی یادویوریسخناناسفااده ـ
تیباموووعاتاسفاادهکید.راحذفکیدیاحداق ا سخنانمیتبط

بایهدویسهتصهحیحن،هایکفاباستتیینبخشکهیکیا مهم،عنواناثیۀتیجم ـ
.دشواصالح

ا مهدیییترففهارسها مانیبایستنمادونشانمشخصهیطیحرویجلدکفابمی ـ
 باشد.

 .دشومیتیشدنآنبیایخوانندگاناسفاادها جداولدرمفناثیموجبجذاب ـ

 نامه کتاب

موفهقسها یپیهادهدررففهارسها مانیکلیهدیابعهاد تحلی »(،1099)ودیگیاناکبیافجه،سیدعلی
.92،ش(تحولوبهبود)تیییمدمطالعاتیعلمۀنامفص ،«کارکنانعملکیدمدیییت

دانشهگاه:تهیان،دولفیدرمدیییتویژهمباحث(،1092 اهدی)الساداتشمسوسیدمهدیالوانی،
نور.پیام

.دانشگاهتهیانتهیان:،هایمدیییترففارسا مانیموردکاوی(،1093نژاد،علی)پییان

،«دانشهگاهسها مانیرففهارمهؤثیدرمحیطیعوام ارچوبهچ»(،1099)دیگیان اده،جعایوتی 
.1،شیسا مانرففارمطالعاتنامۀفص 

وینگهارمهوردکهیدیروبها:تیییمهدوسها مانیجهار ئمسهایبیرس(،1092روا)خاکی،غالم
.فوژانتهیان:،یکاومورد

http://ensani.ir/fa/article/journal-number/19273/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-1386-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8750
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،(موردکهاویههایآمهو ه)سها مانیرففهاردرقضهایایی(،1092رادفهی)سهودابهوخیدمند،مژگان
نورا. تهیان:

،«سها مانی رففاراسفیاتژیشناسیگونه»(،1092فیاوی)میجاناعیابی،وسیدمحمد،رحیمی،صالح
.32،شبیدیراهتیییمدهایپژوهش

،سهخنسهمت،«دانشهگاهیدرسهیههایکفهابنقدوار یابیهایشاخصه»(،1022روی،احمد)
 .1،ش.1  

تأکیهدبهاسا مانیرففارمدیییتدرمؤثیعوام بندیاولویت»(،1099)دیگیانراد،فی ادورمضانی
،یفنهاوروعلهومدراخهالقنامهۀفصه ،«داریبانکصنعتدراخالقیهایوار شاصولبی
.2 ش

ساختواعفباریابیمقیا سنجشمقاالتنقهد»(،1092)دیگیانالساداتونجای،نییهة ادمانیسل
،یدانشهگاهکفهبنگهارشوپهژوهشپژوهشهیهه علمهینامۀفص ،«کفابدرسیدانشگاهی

.01 ش

سمت.:،تهیاننگارشووییایش(،1092سمیعیگیالنی،احمد)

ۀنامهپژوهش،«یرساناطالعویدارکفابدریاحیفهاخالقنقدیبیکفاب»(،1099شقاقی،مهدی)
.12،شیانسانعلومیهامفونوبینامهیانفقاد

،یرسهاناطهالعنامهۀفص ،«مناب الکفیونیکدرمقاالتعلمیاسفنادبه»(،1021اهلل)شموسی،نعمت
..و0ش

شناخفیپهژوهشاسهنادیدرعلهوممبانیروش»(،.109منش)عیفانایمانصادقیفسایی،سهیالو
.29،شفیهنگبیدراه،«اجفماعی

مفهونویانفقهادۀنامهپهژوهش،«سیتهدرفنونوهاروشنقدیبیکفاب»(،1099صمدی،پیوین)
.12ش،یانسانعلومیهابینامه

ۀنامهپهژوهش،«یادارحقوقنقدیبیکفاب»(،1099نیک)حسنیمحمدعلیطاهییعطار،غزالهو
.11 ش،یانسانعلومیهامفونوبینامهیانفقاد

،«هههادانشههگاهدرسیتههدرینمههاراهنقههدوتحلیهه محفههوایکفههاب»(،1099عبههداللهی،حسههین)
.12،شیانسانعلومیهامفونوبینامهیانفقادۀنامپژوهش

تههیان:،اییانهیههایسها مانتجاربا روایتبیست؛تحلیلیسا مانیرففار(،1093علوی،بابک)
.فکی لوح

یههابینامههمفونویانفقادۀنامپژوهش،«یور شیابیبا اریمباننقدکفاب»(،1099قاسمی،حمید)
.12ش،یانسانعلوم
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.سمتتهیان:،یصنعفتیییمددریموردکاو(،1092روا)گودر ی،غالم

شههیدمکفهبتبیینبیایهاییآمو شداللتالگویۀمثاببهموردکاویروش»(،1099)لطیای،میثم
 ..،شیاسالمتیییمدعلمیۀ،نشیی«سلیمانی

علهومیشناسروش،«انسانیعلومدرآنکاربیدهایوموردکاویروش»(،1020مقیمی،سیدمحمد)
.22،ش(دانشگاهوحو ه)یانسان

.00 ،شیدانشگاهکفبنگارشووهشپژ،«یشناسارتبا نقدکفاب»(،1090همدانی،مصطای)
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