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  ترجمه: 

  )و عضو انجمن حسابداري ايران رسمي حسابدارري حسابداري دانشگاه فردوسي مشهد، (دانشجوي دكت عبداله آزاد

  )عضو انجمن حسابداري ايران و (دانشجوي كارشناسي ارشد حسابداري دانشگاه فردوسي مشهد مصطفي قناد

   

  چكيده

و  شودواقعاً چگونه انجام مي 2) در حسابداري مديريتIVR( 1ايپژوهش مداخلهپردازد كه كاوش نشده مي پرسشبه اين  ،اين مقاله
 ديدگاهتنها از كه نهدارد  خوب، نتايجي ايپژوهش مداخلهاست كه  نگاهاين اصلي مقاله  آغازي هايي را دربردارد. نقطهچه تنش
 5و اتيك 4اميكي زمينهدو  بايد در هر 3ايمداخله پژوهشگريك  يعني .داردنظري نيز اهميت  ديدگاهبلكه از  ؛است مربوطكاربردي 

يكي از نويسندگان و تحليل  نجام شده توسطاي امداخله ورد كاويِشامل مآن،  نخستاليه يه دارد: باشد. اين مقاله دو ال موثر
پژوهش ي يك پروژه، 6مبنا ورد كاويشود. مو هدف مقاله نيز به آن مربوط مي پژوهش پرسشكه  است؛ آن مبتني برانعكاسي 
بهاي تمام شده، ي حسابداري پيشينهبه عه داشت. اين مطالعه، مطالبسيار نزديك با شركت مورد  ييوندپ بود كه طولي ايمداخله

، مبناي اساس مطالعه. بر پردازدميسفارش  هر مهندسيبه شيوه توليد  پيش از ،محصول ي تشكيل دهندهاجزاسازي مشترك بارهدر
ي يك مطالعهوان محرك اصلي ، به عنپژوهشگري هامداخله آنهامختلفي تمركز دارد كه از طريق هاي بر راه 7انعكاسيتحليل 
 ها و منافع گوناگون رقيب استبرنامه 9آوردگاهمداخالت،  فرآيندكه شود اين ديدگاه تشريح مي، ويژهكند. به عمل مي 8ايمداخله

ايجاد  لها تعادي تحقيقاتي خود، بين آنآميز پروژهتكميل موفقيت ،سرانجامو  اي بايد براي شروع، پيشبردمداخله پژوهشگركه يك 
فوايد . دهدرا شكل ميي نظري و تجربي دو حوزه هر مربوط بهمذاكرات و مكالمات  اي از، مجموعهكنندههاي متعادل. فعاليتكند

كند تا حمل ميفشار زيادي را ت پژوهشگرها آندر  زيرا شوند؛هاي پويا ظاهر ميفرآيند چنيندر  ايمداخلهپژوهش هاي نظري پروژه
اي چالش برانگيز است؛ صحنه ي طرفينمداخالت، براي همه آوردگاه گرچه ،حالمهارت خود را نشان دهد. با اين  ،دو حوزه هردر

روشي  ايمداخلهپژوهش هاي . بنابراين، پروژههستنيز،  ان و شاغلينپژوهشگرهاي تبادل دانش بين بخش از فرصتغني و الهام
  هستند. كاربرديطرف و براي دستيابي به دانش با همكاري دو وليد دانش جديد، بالقوه براي ت

سازي در مهندسي هر مشترك ،اجزاي اهزينهپيامدهاي  كاوي، مورداي، تحليل انعكاسي، رويكرد پژوهش مداخلهكليدي:  هايواژه
 كاربردياي به عنوان دانش ، پژوهش مداخلهآوردگاهمداخله به عنوان يك ، سفارش

                                                            
1  Inter Ventionist Research (IVR) 
2  Management accounting 
3  Inter ventionist researcher 
4  Emic 
5  Etic 
6  Underlying interventionist case study 
7  Reflective analysis 
8  Interventionist study 
9 Battlefield 
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  مقدمه. 1

و  ايمداخلهي دو شيوه به هر تواندداري مديريت اين است كه پژوهش ميآكادمي حساباينده در يكي از توافقات فز
و بحث علمي  راهنما). با اين همه، در حالي كه 2007؛ جانسون و لوكا، 2005لوكا،  براي نمونه:انجام شود ( 10ايغيرمداخله
رويكرد نسبتاً جديد ديگر، دانش ما راجع به ؛ اي وجود داردمداخلهاز پژوهش غير هاي بسياريگونهي چگونگي انجام فراواني درباره

تواند انتظارات ميچگونه  ايبپرسيم كه پژوهش مداخلهتوانيم بنابراين، ما مي 11هنوز خيلي كم است.اي، رويكرد مداخله يعني
محور هاي نظريهحلراهيد بر هدف تول ايمداخلهپژوهش ي حالي كه بخشي از پيشينهدر  ؛را برآوردحسابداري مديريت مربوط به 

ترِ اين اخير بر هدف علميمطالعات  ؛)1995؛ ماتيش، 1993كاسانن و ديگران،  براي نمونه:( دندار كيدتأبراي مشكالت عملي 
البرو و توميال،  ؛2003، 2000؛ لوكا، 1999كوال،  براي نمونه:اند (كيد كردهزمانِ فوايد نظري تاهم ايجادبه ، يعني نياز هاپژوهش
؛ كاربردي سازگار استبا مفهوم دانش  ،ايمداخلهپژوهش تر پروازانهبلندتر و ي گسترده). اين ايده2007جانسون و لوكا،  ؛2003

 12هاي مديريترد و اخيراً در پژوهشان و شاغلين تأكيد داپژوهشگرهاي مشترك بين فرآيندومي كه بر توليد دانش جديد در مفه
ي بيشتر درباره دانستن براي، وجود). با اين 2007؛ ون دي ون، 2006(ون دي ون و جانسون،  ي را جلب كرده استتوجه زياد
هنوز موضوع اين  نياز آشكاري وجود دارد. تدر حسابداري مديري ايمداخلهپژوهش انجام  ها در فرآينداين يهمهرخداد  چگونگي

به فراخوان  پاسخي است اين پژوهش ،دارد. همچنينبيشتري به باز شدن با دقت  نياز است كهي سياه يك جعبه بسيار شبيههم 
هاي تحقيقاتي طرحدر مطالعات، وسعه يافته و دانشي تنوع چه كه تر اين) براي بيان شفاف2010( همكارانجارزابكفسكي و  ايپايه

  د.روان و شاغلين به كار ميپژوهشگر براي همكاري بين چگونه

 -اجرا شده توسط يكي از نويسندگان (لي لي طولي و جامعِ ايمداخلهپژوهش ي مبناي فرصت ايجاد شده توسط پروژه راين مقاله، ب
رو، اين كند. از اينرا كاوش مي ايمداخلهپژوهش پويايي ذاتي  - ه استذاري شدنامگ مبناي مطالعهدر اينجا، -  )2008وايرجاناينن، 
يكي از انواع  فرآيند) آغاز شده، و به بررسي كامل 2003يل است كه توسط البرو و توميال (ي حالت انعكاسي تحلنوشتار ادامه

 هايپژوهشي تمام ي ما، به ويژه بر ايفاي نقش هستهپرداخته است. مقاله 13رويكرد پژوهش سازندهيعني  ايمداخلهپژوهش 
در حسابداري  ايمداخلهپژوهش ي پژوهش كه در پيشينه يندفرآدر طول  پژوهشگر هاي بسيارِيعني مداخله تمركز دارد؛ ايمداخله

  مديريت، توجه اندكي به آن شده است.

ن، عمداً گاكنندي مشاركتي فعاالنهدر آن مشاهده) است كه 14هاي بسياري طولي (با گونهكاو مورديك رويكرد  ايمداخلهپژوهش 
ست كه براي ا به دنبال آن عمداً پژوهشگر رويكرد، جسورانه است؛ چرا كهين رود. اكار ميه، بپژوهشهاي به عنوان يكي از دارايي

؛ ون 2003؛ لوكا، 1987؛ شين، 1985؛ آرگريس و ديگران، 1946/1948لوين،  براي نمونه:دستيابي به دانش، بر دنيا تأثير بگذارد (
مهم است. ديدگاه  )1967، 1954(پايك،  كاتيو  اميك، تمايز بين ايمداخلهپژوهش ). در 2007؛ جانسون و لوكا، 2004آكن، 

                                                            
10 Non-interventionist 

)، ووترز و 2008(هاي حسابداري مديريت عبارتند از: ووترز و ويلدروم پژوهشدر اي پژوهش مداخلهي حوزههاي توجه كتابهاي جديد و قابلنمونه 11
ي حسابداري و هادر پژوهش كيفي در حوزه» هاي بلوغسال -ايمداخلهپژوهش «). موضوع خاصِ 2012وايرجاناينن (و  ) و سوماال و لي لي2011روژيمانز (
و  )1993ارتند از كاسانن و ديگران (عب ايپژوهش مداخلهي تر دربارههاي دقيقاست. پژوهش ينهزمي اشتياق فزاينده در اين ) نشان دهنده2010مديريت (
  ).1996جانسون (

12 Management research 
13 Constructive research approach 

.ك. جانسون و لوكا، كرد پژوهش سازنده (رعبارتند از پژوهش عملي، پژوهش باليني، علم عملي، علم طراحي، و روياي پژوهش مداخلههاي اين جايگزين 14 
  خواهد پرداخت. ؛رايج هستند ايپژوهش مداخلهي نسبتاً قوي كه در انواعِ سازنده تجربي ايمداخلههاي ي ما به تحليل يك سري از پژوهش). مقاله2007
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ديدگاه اتيك به معناي بررسي آن از بيرون است. از  ،در حالي كه ؛از درونِ سيستم اشاره دارد 15رفتار انساني اميك به مطالعه
ناي موضوعات مب اي فعال در زمان واقعي است؛ مجبور است كه بري پژوهش، مشاركت كننده، در زمينهايمداخله پژوهشگركه  آنجا

قابل  ياو را به عنوان عضو دهد؛خود را انجام مي 16در آن كار ميداني پژوهشگراي كه گاه اميك را برگزيند. يعني جامعهجاري، ديد
را  پژوهشگربلكه  اين ميدان، ضروري است؛ گراني بازينها براي درك معاني و كارهاتپذيرد. اين پذيرش نه، مياعتماد، يا خودي

پژوهش هاي اصلي گزينش ديدگاه اميك، يكي از ويژگي). 2007سازد (جانسون و لوكا، مي توانمند آنهااط و همكاري با براي ارتب
را نيز در نظر بايد افزون بر آن، ديدگاه اتيك  پژوهشگراست.  ايمداخلهپژوهش ي هاي مطالعهتنها يكي از جنبهاما است؛  ايمداخله

ي انواع ديدگاه اتيك در همه با چارچوب نظري مرتبط سازد و بر آن اثر بگذارد. گرچه، منطقاً هاي خود رابگيرد. يعني يافته
ها، تنها بر تفسير تالش يرود و همهكار ميهكمتر ب ايمداخلهپژوهش هاي هي مورد نياز است؛ گاهي در پروژهمطالعات دانشگا

كارگيري متعادل دو ديدگاه اميك و اتيك براي توجيه هكنيم كه بيشود. ما چنين استدالل مها در سطح اميك متمركز مييافته
 ).2007استفاده از اين رويكرد پژوهشي ضروري است (مقايسه شود با جانسون و لوكا، 

است. كاسانن و  ي بسيارمداخلهمبناي تجربه نشان داده نشده،  ، كه هنوز زياد برايمداخلهپژوهش ي ويژگي متمايزكننده
را ) اين مطلب 2003اند. البرو و توميال (توجه كرده، سازنده رويكرد پژوهشِي رايج در مداخله 17نوع قويِبه ) 1993همكاران (

هاي بين ) نيز به تمايز2007اند. جانسون و لوكا (را روشن نموده 18و سازمان هدف پژوهشگرهمكاري بين  فرآيندتر كرده و شفاف
بازي كند؛  ايمداخلهپژوهش يا همراه) در سراسر  در اين همكاري (كارشناس، عضو تيم شگرپژوهكه ممكن است  را هاييانواع نقش

پژوهش (يكي از انواع مهم  19عملي پژوهشِي ) در پيشينهآنهاي كننده دربارههاي گيجها (و بحثاند. اين نقشمشخص كرده
، توسط كورت لوين، پدر پژوهش عملي، بيان ايمداخلهش پژوههاي اصلي براي اجراي استدالل يكي از 20شود.) يافت ميايمداخله
، ص 1985(مقايسه شود با آرگريس و ديگران،  »ي دنيا، قرار دادن آن در معرض تغيير استبهترين راه براي يادگيري درباره«شده: 
XIIدرگن زمينهشوند؛ در چنيل ميهاي تغيير، موجب پديدار شدن مسائفرآينداست كه  بناي آن، اين ). منطق زير ير هايي، افراد

تنها ها، نهند. افزون بر اين، تغييرِ موقعيتهاي خود را توضيح دهند و همچنين منابع خود را بسيج كننياز دارند كه عاليق و برنامه
اي مداوم هفرآينددن در ). درگير ش1989، 1985شود (برونسن، بلكه موجب ايجاد نياز به عمل نيز ميباعث ايجاد نياز به سخن، 

، مواد پژوهشگرشود آل موجب ميدر حالت ايده -بيشترر يك روش يا يعني مداخله د- يكي از ماتغيير در حالت اميك به عنوان 
 آورد.خود به دست  پژوهش را با بهترين كيفيت براي تحليل بيشتر پرسشِ 21تحقيق

كه  ، وجود داردايمداخلهپژوهش مداخله، موضوع مهم ي هبراي يادگيري دربار اين دانش و شناخت قبلي، چيزهاي زياديوجود با 
تواند آن را ، او چگونه ميپژوهش پس از آغاز فرآيند ؟دهداين حوزه چه كاري انجام مياي دقيقاً در مداخله پژوهشگر. آموخت بايد

شامل كه  سازدآوردگاهي ميالت، ي مداخكه فرآيندهاي حوزهكند تشريح ميدست آورد؟ اين مقاله به  شگفت يادامه دهد و نتايج
براي را  پژوهشگركه كار  هستندو دانشگاه  پژوهشگر پژوهش است. سازمان مورد يبارهو اغلب متضادي دربسيار مباحث و عاليق 

                                                            
15 Human behaviour 
16 Fieldwork 

در يك  پژوهشگرحضور  به عنوان نمونه:( كم نسبتاًت مداخله را يك طيف در نظر بگيريم كه از كه قدر ستا اين اجماع ايپژوهش مداخلهي ينهدر پيش 17
 البرو و توميال. براي نمونه كندهاي مديريتي) تغيير ميككارگيري ابزارها يا تكنيهمدت و زياد در ب درگيري دراز به عنوان نمونه:ي مالقات) تا قوي (جلسه

  .) را ببينيد2012( وايرجاناينن و و سوماال و لي لي )2003(
18 Target organisation 
19 Action research 

  را ببينيد. )1999كوال ( ،ررسي و تحليل جامع اين مطلبي ببراي مشاهده 20 
21 Research materials 
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 هاي اميك و اتيك، تحت تأثير طرفين درگير قرار دارد و ما معتقديم كهمتقابل بين حوزه كنش كنند.ميواقعي مناسب يك چالش 
 از شرحي پرباراصلي اين مقاله،  هدفضروري است.  ايمداخلهپژوهش در  نوآوري ايجاد، براي آوردگاهدر اين  مديريت و راهبري

با مقابله براي الزم ي كنندههاي متعادلي فعاليتبحث درباره رفع كند ورا  آنهااي بايد مداخله پژوهشگركه يك  است هاييتنش
اميك و اتيك، قدرتمند  يدو حوزه خوب در هر ايمداخلهپژوهش ه يك كيد دارد كتأبر اين ديدگاه  ،ماتحليل  ها است.نشاين ت

به  ايمداخلهپژوهش پژوهش است. رويكرد  فرآيندشواريِ دستيابي به اين قدرت در ، دهابيشتر تنشي سرچشمهكه است و اين
، نقش اصلي را پژوهشگرمداخالت و  دشوديده ميي دانش و عمل، زهبين اين دو حو مذاكراتاي از مجموعهنوعي مكالمه و عنوان 

، فشار پژوهشگركه  شوندميآشكار  ييهاي پويافرآينددر  ايمداخلهپژوهش هاي پروژه، دستاوردهاي مابه نظر كند. در آن ايفا مي
 22د.كنمياحساس دو حوزه  زيادي را براي نشان دادن مهارت خود در هر

هاي اتيك و اميك در رفت و آمد را شكسته و بين حوزه بروني و درونيهاي بايد مرز بين ديدگاه پژوهشگر، ايمداخلهپژوهش در 
 هاي جديد(بصيرت)بينشهايي را براي ايجاد با رويكردهاي منطقي متفاوت، فرصت ياين تغييرات پويا بين اين دو حوزهباشد. 

برسد هايي گيريها و نتيجهيافتهبه باشند و  كاربردي عملهايي دست يابد كه در حلخواهد به راهمي پژوهشگرزيرا  ؛آوردفراهم مي
دانشي كاربردي كارگيري هبروش به عنوان  دتوانمي ايمداخلهپژوهش  ،). دراينجا2007(جانسون و لوكا،  دارند كه اهميت نظري

دي ون،  ؛ ون2006شاغالن است (ون دي ون و جانسون،  ان وپژوهشگرهمكاري بين  باكه به دنبال توليد دانش جديد  ديده شود
ي طرفين چالش براي همه گرچهمداخالت،  آوردگاهما نبايد بيش از حد خشن تفسير شود.  آوردگاهي ). بنابراين استعاره2007

احتمالي بين طرفين  ايتضاده .ان و شاغلينپژوهشگرتبادل دانش بين ي هاو الهام بخش از فرصت است پرباري ازمينه؛ برانگيز است
 ،ايمداخله پژوهشگركه يك ست ا باور ما ايني مهمي براي توليد دانش نوآورانه باشد. در اين صورت، سرچشمهتواند همكار نيز مي

هاي متعادل فعاليتبا  هاي احتمالي راپيكار، عاقالنه عمل كند و آوردگاهياد خواهد گرفت كه چگونه در  در طول زمان،احتماالً 
  .تبديل كندآميز هاي صلحهمكاري خود، به توليد دانش سازنده با يكننده

ي كننده) را در يك شركت توليد2008-2004ساله (ايِ طوليِ پنج يِ مداخلهورد كاويك متجربي،  يبه عنوان مبنا ،مقالهاين 
از نويسندگان است كه در دانشگاه فناوري تمپر  ، تز دكتراي يكيمبناي يكي، انجام داده است. اين مطالعههاي نيروي هيدرولدستگاه

پرداخته و  اشتراك اجزا بهاي تمام شدهي حسابداري ي پيشينهاين مطالعه به بررس). 2008وايرجاناينن،  -منتشر شده است (لي لي
مداخالت  ا شاملتنهز تعميم داده است. اين مطالعه نه) نيETO( هر سفارش مهندسيترِ توليد نامنظم آن را به بافت قديمي

انواع نسبتاً قوي  آنهاي كه همه شود؛را نيز شامل مي ي محصولي توسعهبلكه مداخالت حوزه است؛ ي حسابداري مديريتحوزه
و اين درك متقابل در مديريت شركت  داشته استبه صورت اميك به شركت همكاري كننده دسترسي  پژوهشگرمداخله هستند. 

ي تحقيقاتي اجراي پروژهامكان تنها ، نههمكاري هستند. اين ويژگياين ، بخشي از پژوهشگرهاي مداخلهكه  هموردنظر وجود داشت
روني اين فرصت را داد كه از زوايايي د نيز به عنوان اعضاي تيم تحقيقاتيبه ما  فراهم آورد؛ پژوهشگراي پربار براي گونهرا به  اوليه

 به بررسي اين مطالعه بپردازيم.گوناگون 

ي، ميدان ، كارنظريه در ادامه،است.  بسط يافته ي اصليِ ساختار دواليه،بر اساس ايدهاين مقاله  اشاره شد؛نيز طور كه قبالً همان
به عنوان يك ) ما مبنايي تز دكترا (مطالعه گرچه. دشوح مييشرتبه اختصار  ،مبناي نتايج به دست آمده در مطالعه ها ومداخله

را به طور  آنهاه در ميان بگذاريم تا بتوانيم خوانند تفاسير اصلي آن را با برخي جزئيات باما الزم دانستيم تا  است؛ رساله منتشر شده
ي آيد. با اين همه، مطالعهدست مي ي ما بر همين اساس بهچرا كه هدف مقاله له توضيح دهيم؛معناداري در بخش انعكاسي مقا

                                                            
، خارج از ايپژوهش مداخله متون مربوط بهدر  هاي احتماليكشف چالش ؛ي مبناي خود تمركز داريمهاي انجام شده در مطالعهاز آنجا كه ما بر مداخله 22

  ي ماست.ي مقالهحوزه
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شود و به ، ارائه ميپژوهشگري انجام شده توسط اين كنندههاي متعادلهاي موجود و فعاليتشتوجه به تن فقط باجا در اين مبنا
هاي نهفته در به طور تحليلي تنشمقاله،  هايبحث، بخش مبناي پردازيم. بر اساس مطالعههاي آن نميجزئيات مربوط به داده

هاي اليتتوجه به فع بادو حوزه. اين بين  وي اتيك حوزه دريك، ي امحوزه دركند: را به سه دسته تقسيم مي ايمداخلهپژوهش 
، مصالحه، كاربردي محتاطانهپذيري انعطاف كنيم كه به ويژهچنين استدالل ميها، ما نياز براي حل اين تنش ي موردمتعادل كننده

سرانجام، نظرات و تفاسير مندرج . پژوهشي نظري نه به قيمت از دست دادن سمت و سو امامورد نياز است؛  جانبه بودنو سه تكرار
  كند.گيري، مقاله را كامل مينتيجهدر بخش 

  پژوهشيهاي مداخلهنظري  فوايد. 2

 ي مبنانظريِ مطالعه كز و فوايدي تمرنقطه. 2,1

راك اجزا را تمديريت هزينه در مبحث اشتراك اجزا بود. اشي ، بررسي پيشينه)2008وايرجاينن، -(لي لي ي مبنامطالعههدف 
براي )؛ اين روش معموالً راهي 2004تعريف كرد: استفاده از يك جزء يكسان در چندين محصول مختلف (البرو،  چنينتوان مي

 دراشتراك اجزا  كاربرد بالقوه، بيشتر مطالعاتي كه به بررسي حالبا اين هزينه است. محصول و كارايي  زمان به تنوعدستيابي هم
تعداد  .)را ببينيد 2004؛ ژو و گراپستروم،2002؛ هيلير، 1999پررا و ديگران،  براي نمونهغيرتجربي هستند ( اند؛پرداختهبهايابي 

تغييرات و تأثيرات  فرآيند روشني)، به 2006تايسن و ديگران،  براي نمونه:هاي تجربي هستند (اساس داده اندكي هم كه بر
، اين افزون برمبناي تغييرات فرضي در ساختار محصول هستند.  بلكه بر ؛اندبررسي نكردهرا ك اجزا ايِ مربوط به افزايش اشتراهزينه

اند تمركز كرده ATO(24( سفارشطبق  ساخت) و MTS( 23ساخت براي انبارمحيط توليدي مطالعات تجربيِ منتشر شده، بر 
 ايهمحيطاشتراك اجزا در  احتماليماهيت  .)نيدرا ببي 2004؛ فانگ و ديگران، 1999؛ پررا و ديگران، 1992توماس،  براي نمونه(

 چنداني را به خود جلب نكرده است.توليدي مختلف، توجه 

كرده  تمركزهاي نيروي هيدروليك هاي توليد دستگاهبراي مديريت هزينه ابزاريعنوان استفاده از اشتراك اجزا به ، بر اي مبنمطالعه
براي كاربردهاي هيدروليكي مختلف،  راالزم ، نيروي هاي نيروي هيدروليكيد). دستگاهينبب را 1شكل ، ي تصويراست (براي مشاهده

نيازهاي شوند و از آنجا كه عموالً بر اساس سفارش، مهندسي ميكنند. چنين كاربردهايي مخودكارسازيِ كارخانه، ايجاد مي مانند
رو نيز بر اساس هاي نيپس دستگاه كند؛كي را تعريف مييدرولينياز براي دستگاه نيروي ه اجزاي مورد كاركردي هر درخواست،
براي آن مناسب  (قالب) تانك و چارچوببايد بر اساس اجزاي انتخاب شده براي يك دستگاه نيرو، شوند. سفارش، مهندسي مي

اما در زمان  ؛شوندمي طراحيهاي نيرو، آخر از همه هاي فيزيكي دستگاهها به عنوان بخشها و چارچوبطراحي و توليد شود. تانك
ارائه محصول  فرآيندبراي  محدوديتيشود كه مهندسي مكانيكي اين اجزا، اين شرايط باعث ميتوليد، اول از همه مورد نياز هستند. 

  .به شمار آيد 25توزيع فرآينددر  ايعامل كندكنندهو  باشد

  

  

  
                                                            
23 Make-to-stock 
24 Assembly-to-order 
25 Delivery Proces 
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  . تصوير يك دستگاه نيروي هيدروليكي1شكل 

  
كاربرد ي موضوع اشتراك اجزا و را براي مطالعه ايناشناختهي ، زمينهمشتركهاي ها و چارچوبتانكا توليد ب ،محدوديتحذف اين 

در  ؛نخست). 2008وايرجاناينن، -توان به چهار بخش تقسيم كرد (لي لينظري آن را مي مبانيكه  ايآن فراهم كرد؛ به گونه يابيبها
 ي بين تنوع محصول و ميزان اجزاي موردتراك معرفي شده است كه رابطهي براي اشهاي مختلفي اشتراك اجزا، شاخصپيشينه

. با اين دارنديكسان  را به طورها كاهش هزينهبراي ي اجزا همه توان بالقوه ها،اين شاخص كه شدهفرض دهند. نياز را نشان مي
در اين  .محصول است معماري ينقادانهموشكافي  ، نيازمندمهندسي هر سفارش محيطحال، افزايش اشتراك اجزا، به خصوص در 

تأثير زيادي  اما ؛ي شاخص اشتراك نداشته باشندگيري شده، تأثير زيادي بر مقاديرِ اندازههامحدوديتبرخي از  ممكن است ،فرآيند
 هاي مربوطه داشته باشند.ها و هزينهفرآيندبر 

گيري، د. اين نتيجهگردگزين يد كمتر، جايهاي تولبا هزينه مشتركزاي با اج دتوانميمحدوديت در برخي شرايط، اجزاي  ؛دوم
ترين نقاط ضعف به عنوان يكي از مهم 26هاي بيش از حدسازيي اختصاصيهزينهي بحث مفصلي است كه بر كنندهتكميل

احتمالي ند جبراني براي افزايش شايد بتوا ،دسته محصولي هر هاي افزايش اندازهتوان گفت كه فرصتمي .اشتراك اجزا تأكيد دارد
 به دليل اشتراك اجزا باشد. ،27سطح واحد محصولهاي هزينه

 تمركزهاي مديريت مواد اوليه، و ساير فعاليت كاالموجودي  هاي مربوط به سطحبر هزينه ،اشتراك اجزا يگستردهي پيشينه ؛سوم
و بيان كرده است كه  را در مورد پيامدهاي مالي، انتخاب يتر) ديدگاهي وسيع2008وايرجاناينن (پژوهش لي لي و دارد. 

ساخت  به سمت منطق را مهندسي هر سفارشاز حالت  نزديك كردن تجارت يتوان بالقوه هامحدوديتبا حذف  گذاري،اشتراك
  شود.هاي مهندسي پروژه و فروش ميجويي در هزينهمنجر به صرفه ،بنابراين دارد.طبق سفارش 

. دانندرا مطلوب مي خريديا خطوط  هاي توليدداد اجزا، دورهتع مانند 28هاي معامالتياستفاده از محرك ،يابيهاي بهامدل ؛سرانجام
دشوار است. با معامالتي، هاي توليد، با استفاده از چنين محرك هايفرآينداز خارج  كاربردهاي بهايابيِنشان داد كه مبنا ي مطالعه

هاي زماني يا محرك و توسط تر تكميل شوندتوانند سريعهاي موجود ميشتراك، برخي از فعاليتل افزايش ا، به دلياين همه
در كاپالن و اندرسون، گرا با بهايابي مبتني بر فعاليت زمان د (مقايسه شودنشو بهاي تمام شده منعكستراكمي در حسابداري 

2004.( 

                                                            
26 Over-specification 
27 Unit-level costs 
28 Transaction drivers  
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ها و نقش يافته منتج به اين ايمداخلهپژوهش  فرآيند، بخش بعدي به ناي مبست از محتواي نظري مطالعهي اين فهراز ارائه پس
چالش  همراه باهاي مختلف كنندهاي بين شركترا به صورت مكالمه پژوهش فرآيندها، پردازد. اين تحليلمي فرآيندمداخله در اين 

  دهد.هاي متضاد، نشان ميمنافع و برنامهايجاد تعادل بين 

 هاتنش نخستينبا  مواجهه ،دگاهآورشناسايي  .2,2

محرك مهم  ،اين مهارت ،ي مااست. در مورد مطالعه ايمداخلهپژوهش ميداني، منبع ارزشمندي در  پژوهشگريك مهارت عملي 
را  در صنعت رسانه سازي عمدهي در نوآوري است كه امكان سفارشياميداني داراي سابقه پژوهشگرتجربي بود. هاي دستيابي راه
مند به يافتن نيز عالقه مطالعه) و مديرعامل شركت مورد 117935و  116130هاي ثبت اختراع هم كرده است (شمارهفرا
  29ي او:ه نيروي هيدروليكي بود. طبق گفتههايي مشابه براي دستگاحلراه

وجود  آنهابراي توليد  د. بايد راه ديگرينشوتوليد مي گونهاينسال است كه  30هاي نيروي هيدروليكي بيش از دستگاه«
 »بايد سرنخ را پيداكنيم! تنهاما  ،مترهاي بسيار كهزينه باراهي  ؛داشته باشد

به عنوان راهي براي مديريت سازي عمده ، براي بررسي استفاده از سفارشيپژوهشگر مهارت مزيتمديرعامل اين بود كه از  نظر
هاي تجربي مورد نياز خود دسترسي داشته باشد. اجازه دهد تا به داده پژوهشگر و در عوض، به ي دستگاه نيرو استفاده كندهاهزينه

نخستين ديد؛ او در ي ديگري ميرا به گونه پژوهشگرنقش  آغازعهده داشت در  با اين حال، مدير فروش كه رهبري تيم توسعه را بر
  گفت: پژوهشگرمالقات با 

 »!اينطور نيست بنويسد؛ تواند گزارشاو مي جا داريم؛يندر ا اين منبع خارجي را اكنوناز آنجا كه ما «

ي ي توسعههاي مربوط به پروژهاو موافقت كرد كه گزارش بحث ؛نبود پژوهشگرموجود در ذهن اي مداخله ، نقشاين نقش گرچه
كار تيم پروژه بود؛  حجمبراي مشاركت در بخشي از  پژوهشگري اشتياق دهنده، نشانرا بنويسد. اين توافقسازي عمده سفارشي

از طريق تعيين  بود. اين پذيرش، پژوهشنظر  ي مسائل مورداي در حوزهكار عملي مداخلهي جايگاه دهندههمچنين اين كار نشان
و مذاكرات مداوم در مورد اين نقش و مسئوليت مورد انتظار، با وجود نبود شفافيت اوليه؛ مكمل  پژوهشگرها در نقش ارزش توافق

  ) است.2001ه عوامل موثر بر موفقيت در همكاري مطرح شده توسط آمابيل و ديگران (ديدگا

ها و چه مقياس نتيجتاًو  مشتري مورد نظر خاص هايصول بود تا مشخص شود كه چه ويژگيمح ي معماريِكار، مطالعه نخستين
هيچ معماري  ؛نخستچالش برانگيز بود.  كاري ،شد. اينهاي نيرو وجود داشته باي انواع دستگاهسازيِ عمدهدر سفارشيبايد  اجزايي

 هريك از كه محصوالت طبق سفارشات اين است، مهندسي هر سفارشتجارت تعريف محصول خاصي براي بررسي وجود نداشت؛ 
به  تي محصوالجا كه همهاز آن شوند. دوم؛اي از محصول، طراحي و توليد ميمشخص و تعريف شده و بدون معماريِ مشتريان
ي اجزا در مند معماري محصول و استفادهي تحليل نظامزمينه اي درهيچ تجربهتيم توسعه نيز  ند؛اطراحي شده مورديصورت 
كه مدير  ايگونهبه مهندسي را به آن اختصاص دهند؛اي نداشتند كه منابع عالقه آنهابنابراين،  .مختلف نيرو نداشت هايدستگاه
  :گفتطراحي 

تحليل  ؛اندكه هنوز به هيچكس فروخته نشدههاي نيرويي را در دستگاه مم كه ما چرا بايد كاربرد اجزافهمن نمي«
 »كنيم؟

                                                            
  شدند.هاي ميداني ثبت ميادداشتها و ي؛ اما با دقت در گزارششدندمند ضبط نميهاي اين حوزه به طور نظامبحث 29
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باال بزند و خودش هاي خود را مجبور بود كه آستين پژوهشگري تغيير بود؛ كنندهرش ذهني نيازمند نقش تسهيلتغيير اين نگ
سويني طور كه مكماناست؛ ه فرآيندهاي مربوط به نيز نوعي يادآوري براي ريسك تفاقي كاربرد اجزا كند. اين اشروع به مطالعه

همچنين بايد در  هاي اوليه رها سازد؛داوريي انواع پيشنها بايد خود را از همهتداني نهمي پژوهشگريك  ) اشاره كرده است؛2004(
در اينجا، تحليل  جانبه، مقاومت كند.هاي يكيا ارزش بريهرگونه اطالعات، ره برابر فشارهاي خارجي براي پذيرش بدون اعتراض

مشتري بر مورد نظر  گوناگونهاي ان دادن چگونگي تأثيرگذاري ويژگي)، براي نشپژوهشگر انراهنمايي كارشناس باكاربرد اجزا (
ها شده در طول سالتوليد ويهاي نيراز دل دستگاه يننو يطراحي محصولمنجر به سرانجام  و طراحي دستگاه نيرو، مفيد واقع شد

منجر به انجام مطالعات ، موضوع و اين ها براي پروژه شديريت شركت متوجه فوايد اين تحليلبه دست آمدن اولين نتايج، مد. با شد
گر دي اكنوناني ميد پژوهشگرمنابع مهندسي شركت نيز به اين امر اختصاص يافت. درنتيجه،  ،موضوع شد و حاال يدربارهتر عميق
بود  محيطيمحصول در  بلكه يك متخصص در تحليل معماريِ شد؛براي نوشتن گزارش محسوب نمي مازاداي يك منبع حاشيه تنها
 .به اين تخصص نياز داشتكه 

پردازد. سازي عمده بضوع مديريت هزينه در بافت سفارشينظري به مو به طورميداني اين بود كه  پژوهشگردر آغاز پروژه، قصد 
طريق  مديريت هزينه از آيا اينكه يبارهاي تجربي درهداده ، براي به دست آوردندر كار توسعه گرانهاين، مشاركت مداخلهبنابر

اي در يك كنفرانس دانشگاهي ارائه شد كه در ، مقالهحالبا اين  الزم بود. دار باشد يا نه؛تواند در عمل معنامي سازي عمدهسفارشي
 ) در پيشينه،2003البرو ( ميداني تأثيرگذار بود. كار آغازينديدگاه نظري در طول مراحل  كننده، برركتميدانيِ مشا پژوهشگرآن 

، چارچوب غالب در ادبيات عمليِ به جاي رويكردهاي پژوهشيِ يعني؛ بررسي كرده است لنز حسابداري مديريت را بااشتراك اجزا 
ي اين حوزه و نياز به مطالعات حت تأثير اين خأل مشخص در پيشينه، كه تهشگرپژو. ه استكاربردرا به  فعاليتيابي مبتني بر بها

نظريه در مورد  ي تجربيِ آزمونِاو يك مطالعه ورد كاويتصميم گرفت كه م مورد اشتراك اجزا قرار گرفته بود؛تجربي بيشتر در 
هاي نظري و تجربي منجر متقابل منافع و فرصتكنش  ين،باشد. بنابرا يابي مبتني بر فعاليتبهااز چارچوب  با استفادهاشتراك اجزا 

ي انواع كارهاي ميداني مورد كاوي پذيري در همهشد. در حالي كه اين نوع انعطاف پژوهشهاي در تعيين پرسشپذيري به انعطاف
رهاي مكرر و به دليل فشا ،ايمداخلهپژوهش  كه در ؛)را ببينيد 26-22، صص 2012برگ و لون،  نمونهبراي ( ه شده استكاربردبه 

  شود.  پژوهشگري پروژه بستبنتواند به سادگي منجر به مي و سازمان هدف، بيشتر است كاري شتاب حاصل از برنامه

  يك تانك و چارچوب مشترك امكان ايجادآشكار شدن  .2,3

 افزوندر بخش توليد شركت سپري كرد. ، يك هفته را  30هزينه موضوعبراي شناخت دستگاه نيرو به عنوان يك  ،ميداني پژوهشگر
هايي را نيز براي گفتگوهاي ن، زمان حضور در بخش توليد، فرصتآمونتاژ  فرآيندي عملي در مورد توليد محصول و بر تجربه

يريتي فرهنگ مد در موردآزادانه كارگران بخش مونتاژ شروع به صحبت كردن  ؛. در روز دومرسمي با كارگران كارگاه فراهم آوردغير
كردن با يكديگر اين امكان را فراهم ساخت تا اعتماد كارگران جلب شود و همچنين بر هاي آن پرداختند. بنابراين، كار و چالش

 ،دوم در گروهجانبه به صورت يك ،مديريت هزينه پژوهشگر چون ممكن است و مديران غلبه شود؛ 31آبييقه موانع بين كارگران 
طور كه را، همانتجربي  فرآيندد پيشرفت تواننسياسي شود كه مي يهايمنجر به ايجاد تنش و اين امر شود جاي دادهيعني مديران 

كارمندان  و ي ارزشمند شددارايبعدها نيز تبديل به يك  ،ي همكارياين رابطه به خطر بيندازند. ) گفته است؛2004سويني (مك
هاي مطرح شده درطول پروژه از خود نسبت به ايده را اكارآمدي سازمانينگونه ها، هيچتوليد، برخالف كارمندان ساير بخشبخش 

                                                            
30 Cost object  
31 Blue-collar workers  



8 

 

امر اين . كردندين ميهاي عملي تحساي دستيابي به تجربهرا بر پژوهشگر، تالش آبييقه رسيد كه كارگران نظر مي نشان ندادند. به
 در ميان آنان نيز شد. معينمنجر به ايجاد نقش اميك 

مصاحبه  در ارتباط بودند؛ كه با توليد دستگاه نيرو 32سفيديقه  كاركناني ضور در بخش توليد، همههفته از ح پس از گذشت يك
  ي يكساني اشاره داشتند:شوندگان به مسألهي مصاحبهشگفت اينكه همه .شدند

 »از خود تانك هستند! هزينه برترهاي يك تانك، سوراخ«

براي تانك تعيين كرده  را ياليباكننده، قيمت كه شركت تأمينبا اين شد.بررسي  بنابراين بيشتر ؛رسيدبه نظر مي شگفت ،اين گفته
 ،حالين ا با. شدموضوع منجر به دو برابر شدن قيمت مياين  گرفت؛هم براي ايجاد سوراخ در تانك مي اي رااضافه مبلغ بود؛

 جدا BOM(33( مصرف موادي برنامهرو داراي يك هر دستگاه ني از آنجا كه ؛نخستمشخص كرد.  را توجيهي آنها داليل تحليل
به  وكننده، هر تانك يك دستگاه جداگانه ؛ از ديدگاه تأمينمشخص شده بود ي مصرف موادبرنامهدر ها و چگونگي ايجاد سوراخ بود

 ؛ه بوده تعريف شدها در هر تانك به صورت جداگانكه چگونگي ايجاد سوراخ آنجااز  ؛دومشد. محسوب مي جمعنوان يك قلم كم ح
زمان  هر سرانجام،شد. كننده ميتأمينتوسط مونتاژ  فرآيندمورد در هاي بيسردرگمي و موجب بود سازي آن سازمان نيافتهمستند

كاري در مونتاژ منجر به دوباره وشكل تانك نيز بايد دوباره اصالح  شد؛داده مي هاي مصرف موادبرنامهدر  ي آخرتغييرات لحظه
داليل اصلي تأخير در توليد  ،هاها و چارچوبكردند كه تانكادعا مي خريد،توليد و هاي ن بخششد. در همين زمان، كاركناميتانك 

  د.شسفيد مييقه ن كنابيش از همه باعث آزار كار ،اين و دستگاه نيرو هستند

تالش براي ( است ايمداخلهپژوهش در  ه بودنجانبسهتحليل، يادآور اهميت  موضوعشناخت تانك به عنوان  فرآيندكلي، به طور
هاي خوبي گردآوري هم دادهشود تا مي اجرا. اين مرحله )هاي متفاوت درباره يك موضوعها و سرانجام تركيب ديدگاهچالشحل 

 رفي و زيركيطبيي كافي بسنجيم كه آيا به اندازه )اندبيان كرده ،813، ص2006 ،طور كه ون دي ون و جانسون(همانشود و هم 
 .يم يا نهاهداشت هاي خودهاي معتبر در مورد تجربهان تفسيربراي بي

هاي ها و چارچوباين تانك .شدميهاي مشترك بايد به طور دقيق بررسي چوبها و چارها، امكان توليد تانكبراي حل چالش تانك
ه هيچ نيازي به كاجرا كرد؛ بدون اين آنهامختلف را بر روي  دهاي مصرف موابرنامهكه بتوان تعداد زيادي از  باشدمشترك بايد طوري 
 ها اشاره كرده بودند؛ط به تانكي مصاحبه شوندگان به مشكالت مربوكه همه آنجاسازي باشد. ظاهراً، از مهندسي يا سفارشي

  :پنداشتندبينانه نمياصالً واقعبخش فروش، هدف ما را  . با اين حال، كارمندانبودمطمئن  آنها تعهد سازماني توان نسبت بهمي

ها قبل انجام مدت ممكن بود؛هاي نيروي هيدروليكي ) در دستگاهمشترك( هاي استاندارداز تانك استفادهاگر ، نه ... نه«
  .»شده بود

. اما بود ريسكيگذاري يك سرمايه ؛دانستندآن را غيرممكن مي چيزي كه متخصصان صنعت ه توليد، شروع بپژوهشگراز ديدگاه 
اشتراك اجزا، اين مطالعه تفاوت چنداني  حل براي ارتقاييك راه كمدستبدون  ،نخستموفقيت در اين كار به دو دليل، حياتي بود. 

تسهيل مشاركت  موجبموفقيت در كار توسعه،  كرد. دوم؛نمي آنهانداشت و بنابراين هيچ كمكي به با مطالعات غيرتجربي موجود 
  كه مديرعامل گفت: ايبه گونهشد. اي ميبررسي و تحليل منافع هزينه فرآيندمديران در 

                                                            
32 White-collar employees  
33 Bill Of Material (BOM)  
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كه همراه  سودهاييبدانيم. در تجارت، ؛ را كه به نظرمان قابل انجام هستند موضوعاتياي ما عالقه داريم كه منافع هزينه«
هايي پروژه متعهد به اجرايمان را توانيم خوداما درنهايت، ما نمي شوند.پذيرفته مي ؛آيندبه دست مي ابهامبا ريسك و 

 يك پروژه است كه بازدهي مورد تنهاي تحقيقاتي، درنهايت، براي ما يك پروژه .ندكنيم كه فقط از لحاظ نظري جذاب
 .»دارد... معينيانتظار 

هاي وانند تالشتوجود دارد كه مديران نمي ايمداخلهپژوهش در  آشكارريسك اين  مشخص است؛ باالهمانطور كه در نقل قول 
. به همين دليل، موفقيت در دستيابي داردارزش كمي  ،آنها 34يگرايانهملعاي كنند كه از ديدگاه ي تجربيهافرآيندصرف خود را 

 ميداني، ضروري باشد. پژوهشگرهاي نظري تضمين امنيت دستيابي به خواسته تواند برايعملي و كاربردي ميبه اهداف 

 شناسايي .مند استبي بسيار بيشتري با مديران عالقههاي تجرفرآيندنظري، نيازمند انجام  منافعبه اين  دستيابيبا اين همه، 
ها براي تحليل ما، درحالي كه اولين تالش وي. در مورد كاضروري استمورد اين پديده،  در درك نظري موجودهاي محدوديت

؛ لي 2003شد (الهيكاينن و ديگران، هاي اجرايي انجام ميتراك و محركهاي اشاشتراك اجزا با استفاده از شاخص يمنافع هزينه
 ازي شدهمدلس ايِرفتار هزينهدستيابي به  موجبتواند هايي نميرسيد كه چنين تالشبه نظر مي ؛)2004اينن و ديگران، وايرجان-لي

گيري نشان اين نتيجه). مقايسه شود 2004(با البرو،  دهماهنگي ندار ،هاي ارائه شده در پيشينهو با تحليل ي ميداني شوددر مطالعه
  هاي نظري وجود خواهد داشت.جا براي پيشرفتداد كه 

 مالي دستيابي به موفقيت فني و تاييدپذيري .2,4

نتيجه  به صورت عمليمحصول،  ي معماريِزياد، زمان صرف شده براي مطالعهون و خطاي كار ميداني شامل آزم پس از دو سال
درنتيجه، هاي مشترك كامالً استاندارد، اختراع شد. ها و چارچوبهاي نيروي سفارشي بر روي تانكحلي براي ساخت دستگاهراه .داد

كه زمان الزم را  متمايل شدمديريت  حل جديد ارائه شد؛كه راه، اكنون يك مرحله پيشتر رفته بود. به محض اينآزمون تجربي نظريه
كاري  فرآيندموجود حل شود. درنتيجه،  فني يا سازمانيِ موضوعاتونه هفتگي برگزار شد تا هرگكري همفاختصاص دهد و جلسات 

مديريت  پژوهشگر انهمكار ي ازتوسط يك ،توسعه فرآيندهاي انجام شده در يتتا اينكه فعال ؛رسيدبه نظر ميدر حال پيشرفت 
 اقالمدر  .شودايِ بزرگتر تمركز هزينه اقالمبايد بر  ،هاهزينه مديريت برايتالش  درقرار گرفت. او ادعا كرد كه  پرسشهزينه، مورد 

ها اجزاي نسبتاً ها و چارچوباما تانك خواهد شد؛هزينه در كل  قابل توجهيكاهش منجر به  نسبي،هاي ايِ بزرگتر، پيشرفتهزينه
توسعه، كمي فشرده و دشوار  فرآيندآن  يانماز طرف يك همكار نزديك دانشگاهي در  پرسشبودند. هرچند كه اين  ارزشيكم

ميداني را وادار كرد تا موقتاً از دنياي اميك خارج شده و به دنبال مطالب تحليلي و نظري  پژوهشگر رسيد؛غيرمنصفانه به نظر مي
اطمينان از  موجب د؛آغاز ش پژوهشگري نظر همكار نتيجه گردد. بنابراين، بحثي كه دري خود ببراي پشتيباني از ديدگاه برگزيده

 نشود.تبديل ي محصول ي توسعهپروژه يكبه  تنهاي حتمي كار ميداني با پيشرفت نظريه شد تا اين كار رابطه

مديريت كامالً درگير  ي عرضه در بازار بود)ي نزديك شدن به مرحلهبعدي (كه نشانههاي سهلمد آشكار شدن نخستين با
. درنتيجه، شد هاي مشتركو چارچوبها ا تانكبهاي نيروي جديد هاي تمام شده در دستگاهوه كاهش بگيري توان بالقاندازه

چهار جزء  يد را آماده كرد؛هاي نيروي جداز دستگاه واحد هر يبهاي تمام شده ينگرانهپيشتحليل  ،كه تيم توسعه هنگامي
 ميداني، مطرح شدند. پژوهشگرن و هاي بين مديرااين بخش ارائه شد) در بحث آغازپردازي (كه در نظريه

                                                            
34 Pragmatic perspective 
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در مورد تيم پروژه  ،سرانجام .اي بالقوه شدمورد منافع هزينه يبارهگفتگو در تسهيلموجب حل فني ي راهبنابراين، پيشرفت در ارائه
 اكنونكار ميداني،  . بنابراين، پس از سه سالبه توافق رسيدانتظار  ايِ موردمنافع هزينه همچنينحل جديد و عملي بودن اجراي راه
هاي اي آن با نمونهاجزاي بيشتر بود كه منافع هزينه كارگيري مفهوم يك محصول جديد با ميزان اشتراكهاين شركت در حال ب

نيز  بها ينگرانهپيش، تحليل فرآيندبه روز شده در طول  بهايابي، با كمك سيستم افزون براينواقعي مشتريان، قابل تحليل بود. 
اجرا  فرآيند كهشروع جريان سفارشات مشتريان، مديريت شركت خواست . با سنجي شداعتبار، واقعيهاي ود با توجه به دادهخيلي ز

ميداني قادر بود تا  پژوهشگر، فرآيندكاهش دهد. درنتيجه، در طول آخرين مراحل را در آن،  پژوهشگرو نقش  را بر عهده بگيرد
 اي كار را روشن سازد.يد كند و فوايد نظريهتيك خود تأكخيلي بيشتر بر جايگاه ا

  سازي فوايد نظريشفاف 2,5

ي درباره. سفارشي عمده، گفتگوها با همكاران دانشگاهي پيگيري شدهاي نيروي ز معرفي داخلي مفهوم جديد دستگاهپس ا اندكي
 كارگيريبهشكالت موجود در م و همچنين مربوطرويدادي بهاي تمام شده پيشهاي مفهوم توليد محصول جديد، تحليل

ي جالبي را ز همكاران ايدهها، يكي ا. در يكي از اين مالقاتبحث شددر آن، آزادانه  معامالتيهاي و محرك هاي اشتراكشاخص
  مطرح كرد:

 .»از اين مسائل است. شايد اين امر فقط دراينجا چيز جديدي است... برخيدليل  مهندسي هر سفارش محيطشايد «

از  پژوهشگردانشگاهي را براي بيرون كشيدن تواناي دگاه، كشف مهمي در پروژه بود كه بار ديگر اهميت وجود همكاران اين دي
ي او به عنوان يك تمرين آزمونِ ي متوجه شود كه چرا طراحي مطالعهميدان پژوهشگرشد  موجبداد. اين كار دنياي اميك نشان مي

هاي تجربيِ يافته موثر بر بالقوهبه عنوان يك عامل  مهندسي هر سفارش محيطنقش  هك هميننظريه، بسيار دشوار بوده است. 
 توليد محيطهاي واضح در مورد تا از عدم وجود بحث شدي اين حوزه دوباره تحليل پيشينهكشف شد؛  موجودي پيشينهمتناقض با 

ي آن، اطمينان حاصل شود. اين جنبه از اي بالقوههاي اشتراك اجزا و منافع هزينهويژگي محيط در تشريحنقش اين  همچنينو 
 .روي دهداي كيفي غيرمداخله سنتي در يك پژوهشتواند ميكه  استواقع كامالً شبيه به چيزي  پژوهش در فرآيند

از مداخله در مورد اشتراك اجزا بپردازد و  بهاي تمام شدهي حسابداري ما هدفش اين بود كه به پيشينه ي مبنايدرنتيجه، مطالعه
. اين پژوهش، كردهاي تجربي معتبر استفاده آوري دادهگردبراي دسترسي عميق و اميك به شركت براي  ابزاريهم به عنوان 

براي  است ديگري آوردگاهو  و بلكه در ميان همكاران دانشگاهي نيز وجود دارد ،تنها درون شركترا كه نه گوناگونيهاي تنش
ها بود و بر اين تنش چيرگيهاي جالب، نيازمند مه، حفظ امنيت و دسترسي به تجربهاين ه داد. با، نشان ايمداخله پژوهشگر
  :گفت گونهكه مديرعامل اينچنان پذيرفته شده بود؛ يكي از ماوان از طرف اعضاي تيم پروژه به عن پژوهشگر

ر پذير نخواهد بود مگاين كار امكانشده در تيم كنيم.  خود را يك عضو پذيرفته چگونهچالش هميشگي اين است كه «
در طراحي  پژوهشگراگر و در كارهاي درحال انجام درگير شويم.  مها را باال بزنيآستين اينكه هميشه حاضر باشيم؛

ماند تا مهندسين رفت و منتظر ميعوض فقط مانند يك رئيس راه مي در كرد وهاي توليد محصول مشاركت نميحلراه
 .»شدشرايط كامالً متفاوت مي حي كنند؛راما محصوالت را ط

ي ما، با مباحث مربوط به ي مبناو براساس مطالعه ارائه شده ايهاي موجود در كار ميداني مداخلهها و چالشدر بخش بعدي، تنش
 د.شواي، ارتباط داده ميميداني مداخله پژوهشگري ممكن براي يك هاي متعادل كنندهفعاليت



11 

 

 هاتعادل كننده براي سازگاري با تنشهاي م. بحث: فعاليت3

 سازگاريدر پي دارد. دستيابي به  پژوهشگريك سازمان واقعي، چالش بزرگي را براي  رويدادهايجريان  فمند دري هدمداخله
ي هاي موجود در انجام يك مطالعه، چالشي هميشگي و منبع تنشپژوهشگرسازمان هدف و اهداف نظري  منافعمناسب بين 

تنها نهعادل كننده هاي مت، فعاليتايمداخلهپژوهش ي پروژه نفعانذيي است. براي تضمين امنيت منافع همهاي داني مداخلهمي
ناخودآگاه  ،هاها در درون هركدام از اين حوزهچرا كه انتخاب نيز ضروري است؛ آنهابلكه در بين  ميك و اتيك،هاي ادر درون حوزه

 گذارد.مي اثري ديگر نيز بر حوزه

 ي اميكدرون حوزه .3,1

كليدي درون يك سازمان  توان فرض كرد بين افرادپشتيبان اين ديدگاهند كه نمي ،از مداخالت قوي است ايشواهد ما كه مجموعه
 اند؛رده) بحث ك2001آمابيل و ديگران (طور كه . همانرا در نظر بگيريد تجربي محيطدر  پژوهشگرنقش  اجماع هست. براي نمونه،

شده توسط رات فعالِ هماهنگمذاك با. اين مسأله بايد راي پيشرفت كار مانع ايجاد كنددگي بممكن است به سا موضوعاين 
در ي ميداني، حل شود. طول دوران مطالعه در پژوهشگربا توجه به نقش  ،برخي از تأكيدات الزم درتغيير و توافق براي  پژوهشگر

كه گاهي نيازمند صرف زمان براي انجام  چرا ؛گذاردميداني تا حد زيادي اثر  پژوهشگرريزي ت بر برنامهممكن اس فرآيندعمل، اين 
براي چقدر هم كه چنين كارهايي فرعي به نظر برسند ( دارند. هر اولويت كمتري پژوهشي كارهايي است كه نسبت به اهداف علم

تسهيل تداوم پروژه و ايجاد اعتماد بين  موجبتوانند مي ؛)اشاره كرد هاشهاي فني يا نوشتن گزارانجام تحليل توان بهنمونه مي
 و اعضاي سازمان شوند و بنابراين به نفع اهداف نظري نيز باشند. پژوهشگر

و همچنين هشيار بودن در  پژوهشگردر مورد نقش  هاي موقتتوافقكنيم تا با پذيرش را تشويق مي ايمداخله نپژوهشگرا ،بنابراين
تالش كنند  در مشاركتبراي ايجاد شرايط موفقيت  ؛براي سازمان هدف نشودسويه ها تبديل به منافع يكتوافقن مورد كه اين اي

مسئوليتي گفتگو و بررسي  . در اين رابطه، مهم است كه دائماً در مورد نقش و انتظارات)2001(مقايسه شود با آمابيل و ديگران، 
رات، مذاك فرآيندن در طول پژوهشگراكنيم كه وجود ندارد. پيشنهاد مي بارهي كامل در اينق اوليهكه تواف ويژه هنگاميبه . دشو

هاي عملي از اين در پژوهشهرچند كه گاهي حسابداري يا مهندسي مطرح كنند ( ماننداي خاص مهارت متصور خود را در حوزه
را در  پژوهشگركه  ي عمل كندارزشمندهمانند دارايي  تواندواقع مي در ،اين كار ؛)1999مقايسه شود با كوال،  .زنندكار سر باز مي

 ميداني، مشروع كند.هاي جالب و موقعيت رويدادهاساخته و حضور او را در  توانادسترسي تجربي 

ها و ايده كهبدين معني  نهاما  ؛ميداني مورد اعتراف بعضي از نمايندگان شركت بود پژوهشگرما، نقش كارشناسي كاوي در مورد 
هاي مهم اني مجبور بود براي پيشرفت تحليلميد پژوهشگرشود. مي توسط سازمان پذيرفته و بدون درنگ هاي او به سادگيتحليل

تا بتواند  كنداي هاي توسعهمربوط به ايده موضوعاتمطالعات عميق در مورد برخي  صرفپژوهش، ريسك كرده و زمان خود را 
ي كار يهگير در مراحل اولعمليِ وقت موضوعاتميداني به  پژوهشگرتوجه سازمان را به دست آورد. حمايت كامل ساير اعضاي 

تغييرات عملي در حال  فرآيند جزئيات نظري تمركز كند؛ چونميداني، اين امكان را براي او فراهم ساخت تا در مراحل بعدي بر 
حلي عالي براي در جهان، راهايجاد تغييرات  كه كندد ميرا تايي لوين ديعباين رويكرد ادعاي  كه اشاره شد ،پيش از اينانجام بود. 

 ).XII، ص 1985يادگيري از آن است (مقايسه شود با آرگريس و ديگران، 

 كامل بودنعمق يا  و مداوم، بر اهميت ارزيابي هوشيارانه ايمداخلهپژوهش موفق سطح اميك در  گفتگويبراي رسيدن به 
در كار ميداني (در  جانبههمههاي تواند با مشاركتمي ايمداخله پژوهشگر). يك 2004يم (مقايسه شود با آرنز، دسترسي تأكيد دار

وليد، فروش و مهندسي)، نوعي هاي تبا بخش همچنيني مديريت پروژه، تنها با بخش توسعهنه ،رابطهبرقراري ما،  كاويمورد
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كه ون دي ون و جانسون  گونهكند. همان تعيينها را دسترسي بودنكامل اند ميزان كه بتو عملي ايجاد كند؛تجربي  جانبه بودنسه
 بارهتفسيرهاي معتبر در ايجاده آيا شفافيت كافي در ، براي مشخص كردن اينكجانبه بودنن سهاي ؛اندكرده استدالل) 2006(

چه كه در مانند آنحتي در موارد نسبتاً شجاعانه  سودمند است؛ ،وجود داشته است يا نه هاي مداخلهو بررسي انگيزه هاتجربه
  است. انجام شدهي ما، ي مبنامطالعه

 ي اتيك. درون حوزه3,2

 مورد تجربيِ كارهاير د كاربردي ينظريه يتوسعهجايگزين  هايراهاي نيست كه منجر به هاي خاص پژوهش مداخلهتنها ويژگي
دهي ترين راه براي شكلو قضاوت علمي براي انتخاب مناسب توان از دانشاي، ميهمداخل هاي غيراساساً در پژوهش. شودميكاوي 

شناسايي اهداف نظري  فرآينداما،  رود؛نيز به كار مي ايمداخلهپژوهش در  ده كرد. اين روش عموماًكار تجربي استفا تمركزحوزه و 
آنچه از ديدگاه بدين معني كه هر  گرو آن است.ان هدف نيز در زيرا انتظارات سازم ؛اساساً مهم و حياتي است ايمداخلهپژوهش در 

 گذارد.مي اثرهدف  بر امكان پاسخگويي به انتظارات عملي سازمانِ ؛انتخاب شود نظري

 هميتا گرچه. پردازي باشنداند مبنايي براي نظريهتوانستههاي بالقوه ميها يا راهنماييي ما، تعدادي از ايدهي مبنادر مورد مطالعه
طرح در  نيز ايويژهپذيري اي بايد انعطافمداخله پژوهشگر روشن است؛، كاردر زمان ورود به يك ايده نظري،  داشتندر ذهن 
ي انواع كارهاي ميدانيِ مورد به صورت كاربردي در همهاين راهبرد، . بهينه شود ،ي ميدانيمطالعه توانداشته باشد تا  پژوهش

 ايداخلهمهاي در پژوهشما بر اهميت اعالم آن و  )را ببينيد 26-22، ص 2012برگ و لون،  براي نمونه(است  ي، شناخته شدهوكا
تواند به سادگي هدف مي عملي سازمانِ برنامهزدگي) ناشي از صورت، فشارهاي (و اغلب حتي شتابر غير اينزيرا د تأكيد داريم؛

 مبتني بر يخودسرانهگرايشات را نبايد با پذيرش پذيري كه اين انعطاف است گفتني. برساندبست در پروژه به بن را پژوهشگر
، حمايت و باره، به دقت سنجيده شود. در اينپژوهشپي ادبيات موضوع ردكاوش پيبلكه بايد با  تمايالت شخصي، اشتباه گرفت؛

  .بود ما ي مبنايگونه كه در مطالعههمان حياتي باشد؛ تواندميپشتيباني همكاران نيز 

  هاي اميك و اتيكبين حوزه .3,3

واقعي  فرآيندهايي خارج از ا محركهاي اميك و اتيك بكننده بين حوزههاي متعادلي ما، بعضي از فعاليتي مبنادر مطالعه
ي تطبيق و برا آمدكه در مراحل مختلف پروژه پيش مي ان همكارپژوهشگرها و پيشنهادات ، ايدهويژهپژوهش ميداني آغاز شدند. به 

ب انجام يك پژوهش پرشتا فرآيندگاهي در وسط ممكن است هاي خارجي هاي هوشيارانه بود. محرك، نيازمند فعاليتهماهنگي
ميداني فراهم  پژوهشگري آزمون ارزشمندي را براي زمينه به همان اندازه نيز ،واقع اما در ؛و آزاردهنده به نظر برسند آيندپيش 

اً جدنند. بر اين اساس، كبلكه خيلي زودتر از آن، كمك مي تنها در آخرين مراحل گزارشها، نهبحث تفسيرو  به توسعه كنند ومي
؛ نه هاي خود باشندها و فرضيهيافته چه زودترهايي براي آشكارسازي هربه دنبال فرصت فعاالنه ،انپژوهشگركنيم كه پيشنهاد مي

به  اند؛خوبي بسط نيافتهكه هنوز به به خاطر ترس از اينهاي خود را، مطرح كردن يافتهن، بيفكرانه و درونبا گرايشات كوتهكه اين
رفتن و دوباره پيشبه معناي  اساساً ايمداخلهپژوهش  :اندكه گفته) 2007تنها از ديدگاه جانسون و لوكا (ما نهتعويق بيندازند. 

 ي تأكيد بر ماهيتي خود) نكتهي مبناهاي مطالعهتحليلهمچنين (با توجه به بلكه  ؛كنيمحمايت مي است بازگشتن
كه به عنوان يك كارشناس در  يپژوهشگربراي  .افزاييمرا به اين مفهوم مي اتيكو  اميكچنين حركتي بين  يتكرارشونده

 موضوعاتصرف كه وقت خود را  هنگاميبسيار مطلوب است كه اين ايده را در ذهن داشته باشد؛  ؛شودي خود محسوب ميحوزه
هاي نامطمئن و ديرهنگام، در خالف اميد به پاداشبر ؛دست آوردهاي آني (مثل كسب احترام) به تواند پاداشمي كند؛عملي مي

 كند.هاي دانشگاهي مينظري و نوشتن مقاله جزئياتحالتي كه وقت خود را صرف 
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سازي عمده بود. با سفارشيي ي براي توسعهكاره اين پروژه در واقع، روشن بود ك كامالً آغاز، از ي مبناديدگاه اميك، در مطالعه از
ثير بسيار زيادي بر جايگاه سازي عمده نيز تأشركت، اين ذهنيت راجع به سفارشي ميان اعضاي واژگان رايج در گونهتوجه به اين

هاي اشتراك موضوع هزينه درخصوص ادبياترا هاي خود اين مطالعه بعدها بهترين قابليت ،حالي مسائل نظري داشت. با اين اوليه
ي در حوزه پژوهشگرمقاله نوشته شده توسط يك همكار در ريشه  ،ي ارزش پروژه از ديدگاه اتيكجزا، نشان داد. اين قضاوت دربارها

در مخالفت با نياز  ها،هاي آموخته شده از تجربهدرس نخستين ) دارد و همچنين، انعكاسي است از2003(البرو،  حسابداري مديريت
پل ميداني مورد نياز بود تا  پژوهشگراي از سوي هاي موفق و نگرش سازندهمقاله ارائه شده بود. مداخلهآن كه در  ،به كار بيشتر

ي بود در عمل ثابت شود كه شود؛ ضرور ساختهي اتيك و دانش نظريِ گرفته شده از حوزه ي اميكحوزهي بين ديدگاه اوليهارتباط 
 مخصوص) سودآور باشد. تانك( با استفاده از يك جزء مشترك اصلي تواند تنهاميسازي عمده ارشيسف

بستگي  نيز در طول كار ميداني ،هاي مداوم بين دو حوزه، بلكه به كنشهانها به جايگاهتپيشرفت نظري نهدر موفقيت ، افزون بر اين
اشتراك اجزا، انتظار  ادبياتنظري در يافتن جايگاه . در مورد كار ما، پس از كندميرا ايجاد امكان انجام اصالحات بيشتر  و دارد
)؛ توليد 2003آن اشاره شده بود (البرو،  براي آزمودن نظريه كه در پيشينه بهرا رفت كه پروژه، محتواي تجربي جديد مورد نياز مي

اشتراك اجزا از طريق روش مداخله (مقايسه شود با مالمي و  يپيشينه موجود درهاي تالش براي آزمودن يافتهبا  ،وجوداين  كند. با
كند. كمك چنداني نمي دهد؛ميآنچه كه روي  )، خيلي زود مشخص شد كه نظريه، به كسب اطالعات در مورد2009گرانلوند، 

شد كه مطالعه را بايد اين شرايط منجر به  سرانجام. تناسب كافي نداشتند ،، براي آزمون نظريهو مورد كنوني ما پيشينهاي نظريه
 نه آزمونِ نظريه. ؛نوعي اصالح يا بسط نظريه بدانيم بيشتر

 بسط فوايد نظريهاي پوياي فرآيند .3,4

هاي ، در مقايسه با جايگزينايمداخلهپژوهش و سازمان در  پژوهشگرمشاركتي بين  فرآيندهاي ما نشان داد كه تحليل
؛ 2011رويجمانز،  ؛ ووترز و2007تر است (جانسون و لوكا، هاي بهتر و دقيقدستيابي به داده دي ارزشمند براياي، رويكرغيرمداخله

ي دوطرفه است كه مشكالت دسترسي را كاهش داده و مشاركت اين يك جاده ،). همچنين2012وايرجاناينن، سوماال و لي لي و 
ون، دي؛ ون2006ون و جانسون، دي(ون دهدكاهش مياري، وآورانه در اين همكان را براي توليد دانش نپژوهشگربين شاغالن و 

، اطالعات آنهاي سازنده با بلههمكاري و چگونگي مقا فرآيندهاي نهفته در با افزايش شناخت در مورد تنش ي ما،مطالعه). 2007
و  جارزابكفسكي پرسشو به  دهدبه ما نشان مي ايمداخلهپژوهش  درچگونگي دستيابي به دانش مشاركتي ي بيشتري را درباره

مبناي دانش مشاركتي، به  طراحي شده بر هايپژوهششود در  روشني بياناند بايد به دهد كه گفته) پاسخ مي2010ديگران (
 دنبال چه نوع دانشي هستيم.

، بحث هدفپردازيم. يي مبناي خود مهاي مطالعهدنبال شده براي دستيابي به نظريههاي فرآينددرنهايت به تحليل و بررسي  ،ما
ها در مداخله يويژهخواهيم بر نقش مي بهاي تمام شده است.ي حسابداري مربوط به اشتراك اجزا در پيشينه هاينظريه درباره

 ها تمركز كنيم.به نظريه دستيابي

ك محيط تجربي استفاده كرده ربراي د موجودي هاي برجستهبه طور كلي، كه از نظريه ي مبنادر مطالعه ايمداخلهپژوهش  فرآيند
كار است. كار ميداني تجربيِ  آغازهاي مطرح شده در ي اشتراك اجزا و شاخصي مسألهدهندهبرده است)؛ نشان به پيشرا  آنها(و 
به سوي  سازي عمدهميداني از سفارشي پژوهشگرشد كه  موجبنظري،  پشتوانهبراي يافتن كاوش در ادبيات پيشين زمان و هم

هاي نظري ايده تا شد موجبهاي اشتراك را به عنوان معيار موفقيت درنظر بگيرد. بنابراين، كار تجربي اك اجزا برود و شاخصاشتر
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كه همراه با جستجوي  پيشنهاد كرده بودند)؛  2009ند، مالمي و گرانلو نمونه(همان طور كه براي  به طور مداوم بررسي شوند
 شد. پژوهشتسهيل در موضع گيري معنادار  موجب، ربوطي مستههاي برجنظريه يفعاالنه

ي تجربي نبود كه كليد كار ما اين يافته؛ شدانجام مي مديران شركت بسيار توسط ، كهبيش از اندازه سازيبهاي ويژهتوجه به  با
از بيش سازي ويژه محورِ يندفرآبود كه منافع فهم اين  ،ي كار ماجرقه يين است. بلكهپا مهندسي هر سفارشحجم توليد در تجارت 

، ضروري بود در سطح اين نتيجهمستقيم باشد. براي رسيدن به مواد هاي منفي آن بر هزينه آثاربيشتر از  بسيارممكن است  ،اندازه
ذهني  هپروژه، ديدگا آغازاست. به ياد آوريد كه در  الزمسودمندي از نظر فني  سازيِ، چه ويژهواقع كه در داده شودمحصول نشان 

 شرايطكردند. بنابراين، در پشتيباني نميهاي استاندارد ستفاده از تانكي ساخت محصوالت سفارشي با امديران اين بود كه از ايده
وقت حتي هيچ كهچرا  ؛از نظر فيزيكي به چه معناست بيش از اندازهسازيِ در اين مورد وجود نداشت كه ويژه تجربي، هيچ ذهنيتي

  اين صنعت وجود نداشته است.حتمال در به عنوان يك ا

مراجعه  1998كاپالن و آتكينسون،  به( هاي بهايابيدر مدل هاي زماني يا تراكمي، كه از استفاده از محركي مبناي مطالعهنتيجه
ان به ، مديرآغازموفقيت خود را مستقيماً مديون مداخالت انجام شده در طول مطالعه است. در  ؛كندي مي) پشتيبانكنيد

ي فني كه پس از توسعه ياما محاسبات؛ سازي رفتار هزينه قابل استفاده بودندكه در مدل عالقه داشتنداي اي سادههاي هزينهمحرك
 ند.، معتبرتربراي نشان دادن رفتار هزينه 35مبتني بر زمانهاي محركنشان داد كه  ؛ها) انجام شدمداخله تسهيل شده به وسيله(

، ص 2003ميال (هاي مديريتي، ديدگاه البرو و توو داده مبتني بر ادبيات پيشينهاي ا تأكيد بر اهميت كنش بين دادهب ،هاي مايافته
ي پژوهشي ي تركيب پيشينهنتيجه در ،ايمداخلهپژوهش در  هاي بالقوهكه شناسايي پرسشمبني بر اين ؛ندك) را تكميل مي433

  آيد.، به دست ميآنهايك از هيچ مصالحهبدون  و سازمان هدف هاي كاربرديو پيشنهاد منافعگسترده با 

 هاگيري. نتيجه4

توسط  كاوي موردي طولي هيك پروژ دربر مبناي فرصت فراهم شده اي را ي پژوهش مداخلهدربارهي ما تالش كرده تا دانش مقاله
براي  پژوهشگرمداخالت زياد  ،هاي مهم آنويژگي يكي از كه تجربي فرآيند يكاز استنتاج اين مقاله با  بيفزايد.يكي از نويسندگان، 

هايي كه معموالً در واكنشو  هاسري كنشيك را نشان داده است. اين امر از  ايمداخلهپژوهش ماهيت پوياي  ايجاد تغيير بود؛
پژوهش را براي توصيف جريان  آوردگاهي تا جايي كه استفاده از استعاره ؛برخاسته است هاي پژوهشي وجود دارندفرآيند چنين
در طول پژوهش تجربي و  پژوهشگرهاي بر مداخله ،ي مامقالهكند. توجيه مي، فراوان و قويدر مورد مداخالت  ويژه، به ايمداخله
 بارهدرتأكيد دارد.  رو شود؛روبه آنهابا  نفعانذيهاي مختلفي كه ممكن است به دليل عاليق و گرايشات بسيار زياد و مختلف تنش
ي الزم توسط كنندههاي متعادلبه فعاليت افتند؛هاي اميك يا اتيك يا بين اين دو اتفاق ميدرون حوزه اي كههاي بالقوهتنش

ي بالقوه آوردگاهكننده، هاي متعادليم. از طريق اين فعاليت، اشاره كردي ميدانيعهاي براي رهيابي موفق مطالان مداخلهپژوهشگر
هايي ، تالش كرديم تا مشاهدات و درسهاانديشهها و اساس تحليل . ما برتبديل شودي د به دانش كاربردتوانمي ايهمداخلپژوهش 

اي در زي يا اجراي پژوهش به سبك مداخلهريپژوهشگراني كه در حال برنامهبراي  باشد كه مرجعي سودمند وريمبه دست آرا 
پژوهش ي تجربي نسبتاً قوي در نوع سازنده هاي پژوهشياز مداخله اي، مجموعههمقال گرچه در اين حسابداري مديريت هستند.

، در ساير اين مقالهكننده مورد بحث هاي متعادلها و فعاليتقديم كه احتماالً بسياري از چالشما معت شده است؛تحليل  ايمداخله
 نيز قابل استفاده هستند. ايمداخلهپژوهش انواع 

                                                            
35 Time-based drivers  
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. از الي مداخالت واقعي را آشكار ساختي احتمهاي انعكاسي ما، نقش دوگانه، تحليلايمداخلهپژوهش اصلي  ارك و سازباتوجه به 
 مربوط ان يا حتي مديرانِپژوهشگركه براي  مواردي سازيبا آشكارداشته باشند و  توانند عملكردي غيرمستقيمالت مي، مداخسويك

 ديگر، مداخالت ممكن است سوي. از هاي عمليها و دادهترين پرسشتعيين جالب برايند ؛ راهي باشبه آساني قابل مشاهده نيستند
 دومِ نقش، هاي موجود براي كشف مرزهاي نظريهمثالًبرخاسته از نظريه به كار رود؛ هاي به طور مستقيم براي آزمودن ايده
 بارهرد براي نمونه:احتمالي ( 36اخالقي خطراتو  آنهان واقعي هستند كه قانوني بود در دنياي مداخالت، راهي براي انجام آزمايشات

طرفي ، استقالل و بيبه ويژه. شوندبا دقت بررسي  انجام،و در طول  انجام آناز  پيشمداخالت پژوهشي) بايد  آثارو  واقعي نتايج
تكميل  ايجاد توانايي دستيابي وشد براي دارايي سودمندي باتواند مي آنهاارت كلي، مه. به طورمهمي است هاي، ويژگيانپژوهشگر

 پذير سازد.ها به حقيقت نخواهد پيوست، امكانرا كه بدون تركيبِ نيرو هاي تغييرفرآيندو درون شركت در منابع دانش 

و حفظ عملكرد پروژه وجود داشته  ايمداخلهپژوهش  فرآيندي مشتركي براي حل مشكالت مختلف موجود در ممكن است عالقه
هاي انعكاسي ما يستند. يكي از فوايد كليدي تحليلان و مديران لزوماً يكسان نپژوهشگركالت شناسايي شده توسط اما مش ؛باشد

ها و تحليل توافق مشترك در مورد اهدافزمينه و يك پيشانجام آن،  طيي ميداني يا مطالعه آغازاز  پيشاين است كه بايد 
 ايمداخلهپژوهش اين واقعيت كه  شود. مخاطره آميز كارِموفقيت اين  موجبدست آيد تا به ها،اولويت همچنين دربارهو ا هفعاليت

آماده  شته باشد؛بايد نقشي فعال دا پژوهشگر دهد كهنشان مي ؛دو طرف مناسب باشند است كه براي هر موضوعاتيموفق نيازمند 
 بسنده كند. آنها به تالش براي يافتن نهاتكه نه اين؛ بسازدجالب  هايپرسشي مشترك و باشد و بتواند يك زمينه

هاي طريق مداخله ي دوطرفه است. حل مشكالت عملي ازمعموالً يك جاده ،ايمداخلهپژوهش كه  است به اين نكته ارزشمند اشاره
هايي را براي ند راهتوااما پيشرفت نظريه نيز مي ؛ه باشدرسيدن به نظري نيازتواند پيش ما) مي مبناي يهمانند مطالعهان (پژوهشگر
 است 37وينسبك لبه ان اغلب آغازگر آزمايشات ميداني پژوهشگرهاي مداخله ي ميداني باز كند.مطالعه فرآيندعملي در پيشرفت 

كه  ياگونهبه ؛آوردوجود ميها را نيز به ها و مقاومتاع تنشين احتماالً بسياري از انوبنابرا .كندو روابط را آشكار مي كه موضوعات
 تكان دهد.ي موجود را شده نهادينهممكن است وضع 

هاي نظري يا عمليِ متفاوت و درك كه عاليق يا ديدگاه وجود دارد ايمداخلهپژوهش  آوردگاهها در براي ايجاد تنش بسياريمنابع 
بايد اي ان مداخلهپژوهشگر .گيردمير ب را در عاطفيهاي )، تا مقاومتهاي فنيمثالً در مورد قابليتشناختي متفاوت در بين افراد (

است.  مربوطنيز ي انساني توجهي به جنبهبلكه تا حد قابل ؛تنها يك تمرين فني استنه ايمداخلهپژوهش ي كه يك پروژه بدانند
هاي با اغلب گروه كهتنها با مديران سازمان، بلو همكاري كردن، نه دادني ايجاد اعتماد از طريق گوش ان بايد براپژوهشگربنابراين، 
پژوهش ي پروژهي هاي احتمالي دربارهداوريها و پيشسكاهش تر موجبار به احتمال زياد نيز تالش كنند. اين ك كاركنان مختلف
 بخشد.فوايد نظري را بهبود ميها و درنتيجه ارزش ده و همچنين كيفيت و جامعيت دادهدر درون سازمان ش ايمداخله

هاي تنش؛ نظر بگيرندرجي (اتيك) و داخلي (اميك) را در ي خادو جنبه هر طرفانهان معموالً نياز دارند كه بيشگرپژوهاز آنجا كه 
با رويكردهاي منطقي متفاوت، منبعي از  كه قرار داد. وجود اين دو حوزه اين دويا بين  هاي اميك، اتيكتوان در حوزهموجود را مي

پذيري، سازگاري نظري، انعطاف جايگاهي اميك)، يداني و ميزان دسترسي (درون حوزهكار مدر  پژوهشگرتنش در رابطه با نقش 
ايجاد هايي را براي فرصت ،است؛ همچنينهاي اميك و اتيك) ميداني (بين حوزه پژوهشگري اتيك) و نقش كارشناسي (درون حوزه
محرك از  اي غني وا صحنهام ؛برانگيز استفين چالشي طراي همهمداخالت، برآوردگاه پيرامون كند. مي فراهم بينش جديد

                                                            
36 Ethical hazards 
37  Lewinian field experiment 
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ي ي ماهرانهكنندههاي متعادل، فعاليتويژهان و شاغالن به صورت مشاركتي نيز هست. به پژوهشگري تبادل دانش بين هافرصت
 د.كاربردي تبديل كني از دانش فرآيندرا به  ايمداخلهپژوهش  آوردگاهتواند اي، ميان مداخلهپژوهشگر

ژوهش، چالش ايجاد پ فرآيندهاي نظري يا عملي، احتماالً در پيشرفت يشيكي از گرا اندازه روي كنيم كه توجه بيش ازما تأكيد مي
موجب مبهم شدن  ه و پس از آندها شو به مخاطره افتادن دسترسي مربوطسازمان  منافعبه خطر انداختن  موجب كند. نخست،مي

ممكن  اني شود كهپژوهشگرايجاد تنش براي  موجب تواندمي ،شود. همچنيندف اساسي پروژه ميه در نتيجهپژوهش و  دستوركار
به نظر برسد.  گونهكم ايندستيا ستقيماً منجر به نتايج مهم نشود م ،پژوهش ميدانيطي  آنهاهاي فردي رخي از فعاليتب است

(مثالً  آنهاهاي فردي رود كه بسياري از مداخلهنتظار ميا آنهازيرا احتماالً از  ؛ان ممكن است احساس فشار كنندپژوهشگر
قابل  ي،با گذشت زمان بيشتر تنها آنهادرحالي كه ارزش علمي  ان باشد؛كاربردي براي سازم ذاتيهاي فني) حاوي ارزش تحليل

بهترين به  هاي بين طرفينو بحث ارتباط فعالاز طريق  تواندميهاي اميك و اتيك، بين حوزه يهاتنش گونهاين خواهد بود.ارزيابي 
ريزي تا ي برنامه؛ بلكه بايد از مرحلهشود از آن غفلتنبايد كنار گذاشته شده يا  ،متنوع و گاهي حتي متضاد عاليقرسد. ب تعادل
  قرار بگيرند. گووگفتآزادانه مورد  ،ي اجرامرحله

راه پيشرفت پژوهش و فوايد  تغيير، بر سر فرآيندي) در مهندس مانندهاي عملي (چالشممكن است برخي ي اميك، درون حوزه
ي ميداني آمادگي داشته باشيم و ي سناريوهاي مختلف در طول مطالعه، مهم است كه براعلت خطر ايجاد كنند. بدين ،نظري آن

هاي نظري خود به گرايشان بايد باتوجه پژوهشگر .، اشتياق داشته باشيمبراي پيشبرد پژوهش هاي جايگزينبراي ايجاد راه و روش
ي حوزه درريزي كنند. حل جايگزين نيز برنامهبراي چندين راه همچنينحل، بلكه ترين راهآلنها براي ايدهتنياز، نه هاي موردو داده
با همكاران ده و بلكه بايد فعاالنه به دنبال پژوهش بو ؛اي پنهان كنندپژوهش ميداني در گوشه يان نبايد خود را طپژوهشگراتيك، 

مشخص شود كه پيشرفت  ، هرگاههمچنين گو باشند.در گفت سطوح مختلف درون سازماندر  نفعهاي مختلف ذيدانشگاهي و گروه
ريزي، شده و در مرحله برنامهموضوعات مشخص شده در آغاز جديدي به جز  و جالب موضوعاتدستيابي به  ، موجبتجربي فرآيند
، نقش ميانجي فعال و هدفمند به طور كليداشته باشند.  انديشمندانهپذيري خود انعطاف پژوهشهاي پرسشدر مورد  است؛

 ايمداخلهپژوهش ي ي كليدي هر پروژهنكته ؛شودهاي نظري و عملي همكاري ميبه آگاهي از قابليت منتجميداني، كه  پژوهشگر
  سازد.عملي مي جستار علمي،به عنوان يك را  ايمداخلهژوهش پ كاربردي است و قابليتدانش الزاماتها و آلبراي رسيدن به ايده
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A b s t r a c t 

This paper sheds light on the relatively unexplored question of how interventionist research 
(IVR) is actually conducted in management accounting and what kind of tensions it involves. 
The central starting point of the paper is viewing good IVR as producing contributions that are 
not only practically relevant but also theoretically significant, implying that an interventionist 
researcher has to be effective in both the emic and etic domains. The paper has two layers: the 
underlying interventionist case study of one of the authors and the reflective analysis based on 
that, to which the research question and the paper’s purpose relate. The underlying study was a 
longitudinal IVR project including extremely close collaboration with the case firm. It 
contributed to the cost accounting literature on component commonality, advancing it to the 
earlier uncharted engineering-to-order production context. Based on this underlying study, the 
reflective analysis focuses on the various ways in which a researcher’s intervention functions as 
the central driver of an interventionist study. Specifically, it elaborates on the view that the 
process around interventions is a ‘battlefield’ of various competing agendas and interests, which 
an interventionist researcher should balance in order to start, proceed and eventually successfully 
complete the research project. The balancing acts form a dialogical series of negotiations, 
relating to both the theoretical and empirical domains. Theoretical contributions of IVR projects 
tend to emerge in these dynamic processes, in which the researcher feels high pressure to show 
competence in both domains. However, the battlefield around interventions, though challenging 
for all parties, is also a rich and inspiring field of opportunities for exchanging knowledge 
between researchers and practitioners. Hence, IVR projects offer a potential avenue for 
producing new knowledge, with the two parties collaborating in the spirit of engaged scholarship. 
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