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  کتاب نظریه هاي کالن جامعه شناختی و تجزیه تحلیل سازمانخالصه 

  (عناصر جامعه شناختی حیات سازمانی)

  گارت مورگان (ترجمه: محمد تقی نوروزي)-گیبسون بوریل

  مقدمه:

 یروضاتمجموعه مفک بر یکه هر  یم کلید بر حسب چهار پارادایمف یرا به شکل یات جامعه شناختینظر یتوان تمام ین کتاب میدر طرح ا
رد. یگ یرار مم قیدااک پاریش از یه در بیک نظریتوان گفت که  یم ها اساسا مانعه الجمعند و نمین پارادایاست تصور کرد. ا یمتفاوت مبتن

ون اکنهستند.  یمبتن یدهد که کامال بر مفروضات متفاوت یارائه م یاجتماع یخاص خود را در مورد زندگ يل هایم تحلیرا هر پارادایز
ر ق انجام شده دیه و تحقینظر ين گونه است که قسمت عمده یا یعلوم اجتماع ير رشته هایمطالعات سازمان مانند سا يت حوزه یموقع

ک ی که تالش ها در ین حالتیمعموال از چنرد. یگ ین کتاب بحث شده است قرار میچهارگانه که در ا يم هایاز پارادا یکیآن فقط در قالب 
 يط و قوار مسلیکه عرف قالب بس ییشود و از آن جا یر میمتمرکز باشد به عرف غالب در آن موضوع تعب يدامنه نسبتا محدودموضوع بر 

 شوند یمحسوب م يا ياقمار ییدگاه هایدگاه ها، دید یپندارند و مابق یم یاست، طرفداران آن غالبا صحت و وضوح آن را مسلم و قطع
 ییشفرض هایابتدا از پ یستیل را درك کند بایات بدیه پرداز اگر بخواهد آراء و نظریکنند. نکته آن جاست که نظر یل را مطرح میبد که آراء

لق عکه مت ییبه خارج از قلمرو خود داشته و از مرزها یعقالن يکامل داشته باشد تا بتواند سفر یاست آگاه یدگاه خودش بر آن مبتنیکه د
اش قرار نگرفته و کنک یاد تا بحال مورد بررسیکه به احتمال ز یین کتاب، به تالش هاین در این مولفینابراب دگاهش هستند مطلع شود.یبه د

  شوند.  یاست وارد م

سازمان  يه هایرتمام نظ"دند که یرس یدگاه اساسین دیمختلف بودند به ا يافت هاین رهیز بیجاد تمایا یکه به دنبال چگونگین زمانیمولف
ش ینما يل برایدو بعد تحل يکه به کرات در مباحث مطرح شده و به منزله  يزیچ"است. یاز جامعه مبتن يه ایاز علم و نظر يبر فلسفه ا

  چهارگانه در خواهد آمد. يم هایپارادا
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  یت علوم اجتماعیماه يدرباره  ییشفرض هایفصل اول: پ
  

ن یر ادهستند معطوف است.  یمختلف علوم اجتماع يافت هایره يکه مبنا ییش فرض هاین پییتب یعنین فصل توجه به بعد اول یدر ا
 یت انسان و روش شناسی، ماهی، معرفت شناسیشناس یش فرض ها که مربوط به هستیبراساس چهار مجموعه از پ یکتاب علوم اجتماع

  شده است.  يشوند، مفهوم ساز یم

ه ن جاست کیدهد. فرق ا یاست که آن ها را مورد مطالعه قرار م ییده هایپد ينگاه محقق به جوهره  یشناس یش فرض هستیمنظور از پ
و  یت ذهنیا معتقد است که واقعیکند و  یخارج از فرد جستجو م يزیکردن دارد را در چ یکه ارزش بررس یت مورد بررسیا محقق واقعیآ

 یکه در جهان خارج يزیقائلند، چ ینیع یتیت ماهیواقع ين تقابل، گروه اول برایندارد. در ا یمحصول ذهن انسان هاست و وجود خارج
ست که در جهان خارج وجود داشته باشد، بلکه ین يزیند چیگو یقائلند و م یذهن یتیماه یتیواقع يوجودش مسلم است و گروه دوم برا

گروه  و "واقع گرا"گروه اول را  یدر حالت افراط، یشناس یش فرض هستینوع پ ن دویذهن انسان هاست. در ا يه و پرداخته تت ساخیواقع
  ح داده خواهند شد. یخود توض ينامند که در جا یم "نام انگار"دوم را 

پردازد و حاصل آن را به عنوان دانش  یچگونه به درك جهان م ينکه وینه دانش محقق و ای، زمیش فرض معرفت شناختیمنظور از پ
 یبحث م ف ویملموس تعر یو قابل انتقال به شکل یخشک و واقع يزیرا به عنوان چت دانش یماه یباشد. برخ یدهد م یگران انتقال مید

 یو حت ي، معنوینرمتر، ذهن یتیدانش ماه يبرا یهستند و برخ "اثبات گرا" یش فرض معرفت شناسیپ يدارا یدر حالت افراطکنند که 
  ند. باش یم "ییر اثبات گرایغ" یفرض معرفت شناختش یپ يدارا یدر حالت افراطن یک) قائلند و بنابرایزیعه (متافیماوراءالطب

فرض  یکیدگاه مکانیانسان ها را به د یطشان است. برخین انسان ها و محیب يدگاه محقق به رابطه یت انسان، دیش فرض ماهیمنظور از پ
ان و رد. انسیگ یرفتار او شکل مد واکنش نشان داده و یآ یش میاو پ يکه در جهان خارج برا ییت هایکنند که تنها در برابر موقع یم

 جبر" یرا در حالت افراط يدگاه جبرین دیشوند. ا یم یخود شرط یط خارجیق شرایط است و انسان ها از طریاتش محصول محیتجرب
ن یانند. در اد یم یار و اراده انسان را عامل اصلیقائلند و اخت يانسان نقش خالقانه تر يه پردازان براینظر ینامند. در مقابل برخ یم "ییگرا

ن آ یدگاه در حالت افراطین دی. طرفداران ايمه شب بازیش است، عروسک گردان است نه عروسک خیط خویدگاه انسان خود خالق محید
  شوند.  یده مینام "انیار گرایاخت"

ش فرض محقق یپدارد.  یشناختش فرض روش یپ یعنیش دسته چهارم یدایبا پ یمیم رابطه مستقیکه تا به حال ارائه کرد ییش فرض هایپ
 يدهد. در واقع محقق روش ها یاو را شکل م یش فرض روش شناختیت انسان پیو ماه ی، معرفت شناسیشناس یهست ينه یدر زم
ن که محققا یع است که روشیبه قدر وس یروش شناخت ياطالعات اتخاذ خواهد کرد. دامنه  يرا در بدست آوردن دانش و جمع آور یمتفاوت
در  یها در علوم اجتماع یاز روش شناس ینوعدهد.  یل میاز آن را تشک یده ها دارند تنها بخش کوچکیپد يمطالعه  يبرا یعیطب علوم
، خشک يده ایرا پد یرند و جهان اجتماعیگ یش میرا پ یعیجهان طب يو مطالعه  یعیبرخورد با جهان طب يوه یقات خود همان شیتحق
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شود.  یاطالق م "ادیقانون بن" یدر حالت افراط یروش شناخت يوه ین شیا يرند. به محققان دارایگ یو مستقل از انسان در نظر م یواقع
  شوند. یم دهینام "ده نگاریا"اش  یتر قائلند که در شکل افراط یتر و ذهن ینرمتر، انسان یتیفیک یجهان اجتماع يبرا یدر مقابل برخ

 یماعات علوم اجتیف قابل فرضند که نظریک طین چهار مفروض به صورت یا یدهد که تمام ینشان م یشکل افراطاستفاده از کلمه در 
را  یه کلدگایم دو دیدیش فرض کوشین چهار پیا يکنند. حال با ارائه  ین مفروضات را اتخاذ میک از ایهر  ين ابتدا و انتهایماب یموضع

به دو  یبه علوم اجتماع یکرد کلیدهد رو یم. همان طور که نمودار نشان میند را نشان دهک قطب قرار داری يدر دو سو يکه تا حدود
؛ در مفروض "واقع گرا" یشناخت یدر مفروض هست ییگرا ینیدگاه عیشود . د یم میتقس "ییگرا یذهن"و  "ییگرا ینیع"مقابل  يدسته 

دگاه ید فیط ياد است. در آن سویقانون بن یدر مفروض روش شناختو  "جبر گرا"ت انسان ی، در مفروض ماه"اثبات گرا" یمعرفت شناخت
ت یاه، در مفروض م"ر اثبات گرایغ" ی، در مفروض معرفت شناس"نام انگار" یشناخت یدر مفروض هست یبه علوم اجتماع "ییگرا یذهن"

به ، یت علوم اجتماعیکردشان به ماهینظر رواز  یهمه دانشمندان اجتماع است. "ده نگاریا" یو در مفروض روش شناس "ار گرایاخت"انسان 
  رند.یگ یدگاه قرار مین دو دین ایماب يا در نقطه ایو  "ییگرا یذهن" - "ییگرا ینیع"افت یاز دو دسته ره یکیدر  یا ضمنیح یصورت صر

  م:یپرداز یف هر کدام از اصالحات باال میحال به تعر

  )Nominalism/Realism( ییواقع گراو  ي: نام انگاریشناس یبحث هستالف) 

در هستی شناسی نام انگاري فرض بر این است که هیچ واقعیت خارجی اي وجود ندارد و آنچه در جهان بیرون موجود است، تنها عالئم و 
ه ها و ننشانه ها و نام هایی است که انسانها براي شکل دادن به واقعیت ها از آن استفاده کرده و قرارداد کرده اند. بنابراین این نام ها، نشا

ع گرایی اما در واقم ساختگی هستند و زمانی مفیدند که بتوان از آن به عنوان ابزاري براي توصیف و تفهیم جهان خارج استفاده کرد. عالئ
چه ما نام هایی براي آن ها انتخاب کنیم یا نکنیم به هر حال حتی قبل از وجود انسان ها وجود عناصري که جهان خارج را تشکیل می دهند 

آنان جهان خارج را جدا از درك انسان به عنوان یک واقعیت عینی و ملموس در نظر می گیرند و به مطالعه ي آن می پردازند.  داشته اند و
ممکن است خیلی از ساختارهاي اجتماعی باشند که ما هنوز درکی از آن ها نداریم، اما آن ها چه ما درك کرده باشیم و چه درك نکرده 

  ت به صورت تجربی وجود دارد و چیزي نیست که انسان آن را به وجود آورده باشد.باشیم وجود دارند. واقعی

  )Positivism/Non-positivismب) بحث معرفت شناسی: اثبات گرایی علم و غیر اثبات گرایی علم (

ن و به بررسی جهان اجتماعی را تبییدانشمندانی با پیش فرض اثبات گرایی براي جهان روابط علت و معلولی قائلند. بنابراین می توان عناصر 
، دروابط علی و معلولی بین آن ها پرداخت و قوانینی جهان شمول را ارائه کرد. بنابراین مثل پدیده هاي طبیعی می توان آن ها را مشاهده کر

خی می تند و ابطال پذیرند و برفرضیه سازي کرد و به آزمون فرضیه ها پرداخت. برخی از آن ها می گویند علم و فرضیه ها قابل اثبات نیس
. به هر حال اثبات باوران و ابطال پذیرانگاران هر دو جزء گویند قابل اثبات است و می توان با برنامه هاي تحقیق تجربی آن ها را اثبات کرد

زدن نظریه ز نظریه ها و کناراثبات گرایان و قائل به مشاهده و نظریه و فرضیه و تحقیق تجربی اند و پیشرفت علم را به صورت انباشتی ا
ی فرا و بنابراین می گوید علم ماهیتی ذهنی، نرم و حت هاي قبلی می پندارند. دیدگاه غیراثبات گرایی به نقش متافیزیک در علم قائل است

و  را به مساله نزدیکطبیعی دارد. از دید آنان مسائل مربوط به جهان اجتماعی را نمی توان مشاهده و درك کرد و تنها بایستی محقق خود 
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بلکه  ردکاز چارچوب مرجع کنشگر اجتماعی به بررسی مساله بپردازد و آن را درك کند. بنابراین علم چیزي نیست که بتوان آن را مشاهده 
  بایستی آن را درك نمود و همچنین محقق بایستی این درك را از درون انجام دهد و نه از بیرون.

  اختیار ج) بحث ماهیت انسانی: جبر و

در دیدگاه جبرگرایی فعالیت هاي انسان کامال توسط موقعیت و محیطش تحت تاثیر قرار می گیرد و این محیط است که علت است و رفتار 
فرد معلول یک یا چند عامل بیرونی، موقعیتی و محیطی است. برعکس در دیدگاه اختیارگرایی محیط هیچ تاثیري روي رفتار انسان ندارد. 

نظر گرفته می شود و ساختارهاي ذهنی و در نتیجه رفتارش از محیط تاثیر نمی پذیرد.  کامال مختار و مستقل از محیط خودش درانسان 
مشخص است که این دو دیدگاه افراطی و کامال در دو سر یک طیف قرار می گیرند و معموال کار محققان در درجه اي ما بین این دو نظر 

اینکه بیشتر به کدام سمت متمایل باشد، پیش فرض ماهیت انسانی نظریه را تشکیل خواهد داد. این پیش فرض قرار می گیرد و بسته به 
  براي بررسی مسائل اجتماعی پیش فرضی اساسی است، چون هدف علوم اجتماعی مطالعه ي انسان و رابطه ي آن با جامعه اش می باشد.

  د) بحث روش شناختی: قانون بنیاد یا ایده انگار

تا ارزش  باشد علمی و نظام مند مبتنیرهیافت قانون بنیاد بر این نظر است که هر گونه تحقیقی اعم از تجربی یا اجتماعی بایستی بر روشی 
ام . به طوریکه ابتدا بایستی مشاهده انج)تحقیق علمی، یک قانون خاص و یک روش علمی قائل است(براي متدولوژي علمی داشته باشد 

گیرد، سپس فرضیاتی تدوین شود، با ابزارهایی فرضیه ها آزمون و سپس نتیجه گیري شود. این رهیافت قانون بنیاد براي تمامی مسائل، 
ست اي کمی در آزمون فرضیه هارهیافتی که در علوم طبیعی کاربرد دارد را مبناي کار قرار می دهد. تمرکز در این دیدگاه بیشتر روي روش ه

  و همچنین استفاده از انواع ابزارهاي تحقیق استاندارد شده مثل پرسشنامه آزمون شخصیت و ... تمرکز و تاکید دارد. 

در روش شناسی ایده انگار محقق بایستی با نزدیک شدن به موضوع به بررسی آن بپردازد. در این فرایند تحقیق، محقق با رفتن به درون 
وقعیت ها و درگیر شدن در زندگی روزمره ي کنشگران اجتماعی به بررسی و تحلیل توصیفات ذهنی آن ها می پردازد و از مدارکی استفاده م

می کند که حاصل رویارویی کنشگر با موضوع تحت بررس است. مثل شرح حال ها، دفتر خاطرات، یادداشت هاي فاقد جزئیات و ... و این 
او را تشکیل می دهند. در این دیدگاه، تمرکز بر این است که محقق بایستی اجازه دهد موضوع ابعاد خود را در طی فرایند  موارد ابزار تحقیق

  تحقیق به او آشکار کند.

 )Sociological positivism) اثبات گرایی جامعه شناختی (1در این بعد از فلسفه ي علم، دو نگرش افراطی داریم: 

  )German idealism) ایدئالیسم آلمانی (2                                                                

  اثبات گرایی جامعه شناختی خصوصیات زیر را در افراطی ترین حالت دارد:

 نگاه علوم طبیعی به پدیده هاي انسانی 
 هستی شناسی: واقع گرا 
 معرفت شناسی: اثبات گرا 
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 ماهیت انسان: جبري 
  شناسی: قانون بنیادروش 

  ایدئالیسم آلمانی خصوصیات زیر را در افراطی ترین حالت دارد:
 .واقعیت در روح و فکر انسان است و نه در ادراکات حسی او 
 هستی شناسی: نام انگاري 
 معرفت شناسی: غیراثبات گرا 
 ماهیت انسان: اختیاري 
 روش شناسی: ایده نگار 

  

ینی که منجر به بروز دیدگاه هاي بینابسال اخیر تعامالتی در مطالعات جامعه شناختی و سازمان بین این دو دیدگاه افراطی پدید آمده  70طی 
شده است مثل روش هاي قوم نگاري و پدیدار شناسی و ... گرچه این روش هاي میانی به عنوان سکویی براي اعتراض به اثبات گرایی 

  نیز مورد استفاده قرار گرفته اند. جامعه شناختی
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  فصل دوم: پیش فرض هایی درباره ماهیت جامعه
  

محققان علوم اجتماعی در مورد رویکردهاي ممکن به جامعه دو بحث را تعریف می کنند. برخی در مطالعات اجتماعی نظم گرا هستند و به 
دنبال حفظ و تبیین وضع موجودند. اما برخی مانند کارل مارکس براي بهبود اجتماع به تغییرهاي بنیادین (یا تضاد به عنوان نیروي محرك 

عرف قالب و یا به گفته ي داو یکی از معدود عرف هاي رشته اعی) توجه دارند و نظریات خود را در این حیطه ارائه می کنند. تغییرات اجتم
ي جامعه شناسی، توجه به مسئله ي نظم اجتماعی است و قالب نظریه ها در این حیطه ي نظم گرایی تدوین شده اند. شاید این امر به دلیل 

 اموشی سپرده شده باشد. به هر حال در پاسخ به کسانیرکس وبر و پاره تو باشد که نظریات افرادي مثل مارکس به فشهرت زیاد دورکیم، ما
رد ککه گفته اند این بحث موضوعیت ندارد و مانعه الجمع نیستند باید به تفاوت هاي اساسی بین کار مارکس با دورکیم و وبر و پاره تو اشاره 

  تضاد را بررسی خواهیم کرد. -کار آنان وجود دارد. در این فصل این بحث و تفاوت هاي بین نظم که تفاوت هاي بنیادینی در

  کار نظم گرایان از پیش فرض هاي زیر برخوردار است:
 هر جامعه از عناصري نسبتا ثابت، مستمر و کامال منسجم ساخته شده است. )1
ایفا می کند (از این نظر، جامعه به عنوان یک سیستم و اجزاي آن هر عنصري کارکردي در جامعه دارد و نقشی را در بقاي جامعه  )2

 به عنوان زیر سیستم در نظر گرفته می شود)
 مبتنی است. "توافق اعضاي آن جامعه بر ارزش ها"هر ساختار جامعه ي کارکردگرا بر  )3

  و بحث تغییر بنیادین نیز از پیش فرض هاي زیر تشکیل شده است:
 در حال تغییر است و تغییر پدیده اي رایج است. مداومجامعه به طور  ره )1
 عناصر جامعه هر کدام نقشی را در گسستگی و تغییر جامعه ایفا می کنند. )2
 عناصر جامعه مدام در حال توافق و تضاد با یکدیگر قرار دارند و این تضاد پدیده اي فراگیر است. )3
 توسط برخی دیگر مبتنی است.هر جامعه اي بر مجبور شدن برخی  )4

  نظریات مبتنی بر تضاد یا اجبار  نظریات مبتنی بر نظم (تلفیق گرا)
  هر جامعه از عناصر نسبتا ثابت یا مستمر تشکیل شده است.

  
  عناصر جامعه کامال منسجم با هم کار می کنند.

  
  

هر عنصر جامعه کارکردي دارد و سهمی را در بقاي جامعه ایفا 
  می کند.

  بر ارزش ها است.هر جامعه مبتنی بر توافق اعضا 
  

هر جامعه مدام در حال تغییر در اجزاي خود است و تغییر پدیده اي رایج در 
  جوامع است.

و تضاد با هم هستند و این امر پدیده عناصر جامعه مدام در حال عدم توافق 
  اي فراگیر است.

  

  هر عنصر سهمی را در گسستگی و تغییر جامعه ایفا می کند.
  

  هر جامعه مبتنی بر مجبور شدن برخی اعضا توسط برخی اعضاي دیگر است.
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  جامعه شناسی نظم دهی توجه دارد به: 
توافق، انسجام، ثبات، بقا، تعهد، یکپارچگی، همبستگی، رابطه 

  ي متقابل، تلفیق، هماهنگی کارکردي

  جامعه شناسی تغییر بنیادي توجه دارد به: 
  گسستگی، تضاد، تغییر، اجبار، اختالف، خصومت

  

آخر که یکی بر توافق ارزش ها و دیگري بر اجبار برخی توسط برخی دیگر اشاره دارد، سوال این است آیا این دو واقعا  مورد قسمتدر 
متفاوتند؟ آیا توافق بر سر ارزش ها غیر از این است که برخی اعضاي جامعه بر برخی دیگر تحمیل می کنند و از این طریق ارزش هاي 

یگر توافق ممکن است محصول استفاده از نوعی فشار باشد. ارزش هاي مشترك نشان دهنده ي مشترك شکل می گیرد؟ به عبارت د
موفقیت نیرو هاي سلطه در تحمیل ارزش ها در جامعه اي است که مستعد گسستگی است. بنابراین نمی توان توافق بین ارزش ها را شاخصی 

قال رل اجتماعی توجه دارد و نبایستی فرض کرد اگر در جامعه اي توافق بود مستاز تلفیق دانست. از این رو توافق/اجبار بیشتر به سیستم کنت
توسط افراد جامعه و بدون فشار و سلطه و قدرت و اجبار گروهی بر گروهی دیگر کسب شده باشد. در طرح دارندروف توافق بر سر ارزش ها 

  مستقل از اجبار است که موضوع صحیحی نیست.
  :نظم دهی و تغییر بنیادین

تضاد در بسیاري جهات بسیار مسئله آفرین است. بنابراین پیشنهاد مولفین این است که این دو  -تحلیل کتاب نشان داده است که تمایز نظم
  با مفاهیم نظم دهی و تغییر بنیادین جایگزین گردد. 

ی اناصوال به ضرورت نظم دهی به امور انسند که نی چون وحدت و انسجام اساسی معادلجامعه شناسی نظم دهی در تحلیل ما با واژگا
ین این نکته بپردازد که چرا جامعه تمایل دارد کلیت خود را حفظ کند و از هم نپاشد. اینگونه جامعه عالقمند است و می کوشد به تبی

  شناسی در پی نیروهایی است که مانع تحقق این هدف می شود. 
ا جامعه شناسی نظم دهی قرار می گیرد و ویژگی جوامع امروزي را تضاد ساختاري ریشه دار، جامعه شناسی تغییر بنیادین در تقابلی شدید ب

شیوه هاي سلطه و تناقض هاي ساختاري می داند. این جامع شناسی معتقد است که انسان باید خود را از ساختار هایی که مانع و 
اسی بیشتر حالت خیالی و آرمانی دارد زیرا به امکان بودن چیزي محدودیتی علیه پیشرفت او محسوب می شوند رها سازد. این جامعه شن

  بیشتر از فعلیت و هستی و بودن چیزي توجه دارد. بیشتر به بدیل ها و جایگزین ها متوجه است تا پذیرش وضع موجود.
د زیرا بر دو دیدگاه کامال متفاوتن ذهنی را تشکیل می دهد. این -این دو دیدگاه متفاوت بعد دیگري از تحلیل این کتاب در کنار بعد عینی

مفروضات کامال متضادي مبتنی هستند. هر قدر یک نظریه پرداز سعی کند بین آن ها کار کند اما در هر حال به یک طرف گرایش و 
 تمایل بیشتري خواهد داشت.
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  میفصل سوم: دو بعد، چهار پارادا
  

 يفرض ها شیو پ ینیع -یتوان بر حسب بعد ذهن یت علوم را میمربوط به ماه يش فرض هایم که پیشنهاد کردین پیشیپ يدر فصل ها
ت یو در نها ن دو بعدین ایب ين فصل رابطه ین در نظر گرفت. در ایادیر بنییتغ -یتوان بر حسب بعد نظم ده یت جامعه را میمربوط به ماه

  شود. یارائه م یاجتماع يه هایل نظریم مربوط به تحلیچهار پارادا

اعث شده ظاهر شده و ب ییو کارکرد گرا يریتفس ین جامعه شناسیدر قالب مناقشه ب ینظم ده یدرون جامعه شناس ینیع -یذهن يقشه منا
 يدگاه هایکه به د یه پردازانیز نظرین نیادیر بنییتغ ینه جامعه شناسیب در زمین ترتیرند. به همیمجزا قرار گ یاد شده در دو قطبیدو مکتب 

که بر ابعاد  یردازانه پیدهند. مانند نظر یل مین را تشکیادیبن یین و انسان گرایادیبن ییم ساختار گرایملتزم هستند، دو پارادا یو ذهن ینیع
افت مربوط یره تر همانند ینیع يافت ها یکه از ره یه پردازانیل لوکاس و مکتب فرانکفورت) و نظریکنند (از قب ید میسم تاکیمارکس یذهن

  کنند.  یم يآلتوسر جانبدار ییبه ساختارگرا

ده شده اند در ینام "يریتفس"و  "نیادیبن يانسان گرا"، "نیادینب يساختارگرا"، "کارکرد گرا"م ها که با چهار عنوان ین پاراداین ایروابط ب
  ر نشان داده شده است.ینمودار ز

  

  

  

  

  

  

  

  

م متفاوت به علو يدگاه هایکنند. آن ها از د یان میب یاجتماع يده هایل پدیتحل يرا برا یکامال متفاوت يدگاه هایم، دین چهار پارادایا
  کنند. یجاد میرا ا یکامال متفاوت یلیتحل يم و ابزارهاینگرند و مفاه یم یاجتماع

  

 يادیر بنییتغ یشناسجامعه

 يادیبن يساختارگرا         

Radical Structuralism     

 يادیبن يانسان گرا        

Radical Humanist    

 يریتفس             

Interpretive        
 کاردکردگرا          

Functionalist       

 یدهنظم یجامعه شناس

 ذهنی گرایی عینی گرایی
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  چهارگانه يم هایپارادا يت و کاربردهایماه

 یه پردازان را به گونه به هم مرتبط میاز نظر یاست که کار گروه یدگاهید د بر اشتراكیاست که هدف از کاربرد آن تاک يم واژه ایپارادا
 یشاتست و مناقیف وحدت کامل فکر نین تعریشوند. منظور از ا یوارد م یه اجتماعیمشترك به نظر يمساله ا يچه یاز در یسازد که همگ

 یروهگ يبرا یو غالبا مسلم خود، وحدت یاساس يش فرض هایم با پین است که هر پاراداید بر ایم وجود دارد اما تاکیز در داخل هر پاراداین
فاوت گر قرار گرفته اند متید يم هایکه در پارادا یه پردازانین، کار آن ها را با کار نظریادیکند که به صورت بن یجاد میه پردازان ایاز نظر

  م ها متفاوت است.یگر پارادایا دنگرد که ب یخاص خود به جهان م يوه ایم به شیکند. در واقع هر پارادا یم

د. در رنیگ یچهارگانه قرار م يم هایاز پارادا یکیخود در درون  يفرانظر يش فرض هایبراساس پ یه پردازان اجتماعین تمام نظریبنابرا
ش یر در پییر دهد مستلزم تغییم خود را تغیبخواهد پارادا يه پردازین مساله که نظریرا ایار نادر است زیبس يامر یمین پارادایضمن انتقال ب

 م را در کار کارل مارکسیر پارادایین تغیاز ا يابد. نمونه ای یاست، که گرچه امکان وقوع دارد، در عمل غالبا تحقق نم يفرانظر يفرض ها
ن قابل یادیبن يساختارگرام یات مارکس بالغ در پاراداین و نظریادیبن ییم انسان گرایات مارکس جوان در پارادایم. نظرینیب یلورمن میو س

م یارادام کارکردگرا به پیلورمن مشاهده کرد که از پارادایتوان در کار س یرا م یمیر پاراداییمطالعات سازمان، تغ ياست. در حوزه  يدسته بند
  ر موضع داده است.ییتغ يریتفس

ه یم نظریاراداک پیش از یمشخص در ب یک مقطع زمانیواند در ت یم ها مانعه الجمعند. چنانکه انسان نمین پارادایم که ایکن ید میهم تاک زبا
 يم هایپارادا يش فرض هایم، پیک پارادای يش فرض هایرش پیرا پذیم قرار داد، زیه را بتوان همزمان در دو پارادایک نظریا یکند  يپرداز

  کند.   یم یگر را نفید

 م کارکردگرا:یالف) پارادا

م در شکل بالنده ین پارادایسازمان ها را به خود اختصاص داده است. ا يو مطالعه  یجامعه شناسان دانشگاه یم، چارچوب اصلین پارادایا
ن ییاست. به دنبال تب یدر امور اجتماع یواقعا عقالن یین هاییآورد و به دنبال فراهم کردن تب یرا به وجود م ینظم ده یاش جامعه شناس

ساله مدار غالبا مکرد خود یم در روین پارادایت است. ایازها و فعلین ي، ارضای، همبستگیق اجتماعیف، تلیی، همرایوضع موجود، نظم اجتماع
 یاثربخش امور اجتماع "ینظم ده"م به کنترل و ین پارادایدهد. ا یارائه م یاجتماع یو مهندس یعمل ییمشکالت، راه حل ها ياست و برا

افت یست. رهلفردو پارتو گرفته ایم و ویل دورکیخود را از کار آگوست کنت، هربرت اسپنسر، امر ین تاثیشتریم بین پارادایعالقه مند است. ا
ده که از ل شیتشک یقینسبتا دق یاز مصنوعات و روابط تجرب یکند که جهان اجتماع ین طور فرض میا یکارکردگرا در مورد علوم اجتماع

و  "یکیمکان" ياس هایکرد. استفاده از ق يریو اندازه گ ی، بررسییرا شناساتوان آن ها  یم یعیبرگرفته از علوم طب يافت هایق رهیطر
بات اث"ه پردازان کارکردگراست. گرچه یاز نظر ياریمورد توجه خاص بس یو شناخت جهان اجتماع يابزار مدلساز يبه منزله  "یستیز"

م ین پارادایدگاه دارد اما این دیا يریدر شکل گ یکند نقش اساس ین مییعلم را تب يگرا ینیار عیکه موضع بس "یجامعه شناخت ییگرا
 یجتماعر سنت تفکر ایتحت تاث ينده ایم به طور فزاین پارادایستم ایل قرن بیز هست. از اواین يگرید يفکر يان هایحاصل برخورد جر
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به  يدبه علم است، قرار گرفته و تا حدو يگرا یهنار ذیدر اتخاذ موضع بس یجامعه شناخت ییکه نقطه مقابل اثبات گرا یست آلمانیدئالیا
و  یکیانمک ياس هایکرده اند استفاده از ق یکوشش ها سع یم، در برخین پارادایه پردازان ایل شده است. نظریمتما ییر گرایسمت تفس

ون ماکس چ یه پردازانیرا در کار نظر يگذارر ین تاثیاز ا يند. نمونه ایبب ید کنش گران اجتماعیرا از د یرا رد کرده و جهان اجتماع یستیز
کند  یف مین را توصیادیر بنییتغ یکه جامعه شناس یخاص یستیرات مارکسین تاثید. همچنیتوان د ید میمل و جرج هربرت میوبر، جرج ز

ر ییتغ يرا برا ینییشد تب یکه گفته مم ین پارادایات ایرفع اتهام محافظه کار بودن نظر ين تالش ها برایافته است. ایم راه ین پارادایز به این
داد تا  يه نظم جایتوان تضاد را درون نظر یا مین است که آیکه به دنبال ا ییدهد صورت گرفته است. همانند تالش ها یارائه نم یاجتماع

  ر.یا خیارائه کرد  یاز امور اجتماع يسته ترین شاییتب

سه مجموعه از عوامل  نیم، بر اثر تعامل بینیب یهمانند آنچه اکنون م ییم کارکردگرایپارادا يریتوان به اختصار گفت که شکل گ ین میبنابرا
 یجامعه شناخت ییر عامل اثبات گرایان آن ها تاثی) است که از میستیه مارکسیو نظر یسم آلمانیدئالی، ایجامعه شناخت یی(اثبات گرا يفکر

  شتر است.یب

  يریم تفسیب) پارادا

است که جهان را آنگونه که هست  یم مدعین پارادایدهند. ا یارائه م یاجتماع یاز نظم ده ییگرا یافت ذهنیره يریتفسجامعه شناسان 
ست. در واقع هر آنچه خارج از ذهن انسانهاست یممکن ن یکنشگران اجتماع یات ذهنیق ورود به تجربیشناخت آن جز از طر ید شناخت ولیبا

شان قرارداد کرده اند. یت هایمفهوم دادن به فعال ياست که انسان ها برا یان ذهنیمشترك م یو معانش فرض ها یاز پ يتنها مجموعه ا
در  يده نگاریا و اارگریانه، اختیر اثبات گرایغ يکردین رویاست. همچن یمتک يشناسانه نام انگار یم بر مفروضات هستین پاراداین ایبنابرا

ت شناخت یناخت اساس جهان روزمره و جهان مخلوق ذهن انسان عالقه مند است و بر ماهبه ش يریدارد. جامعه شناس تفس یروش شناس
  ت متعهد است.یو فعل ی، همبستگیق اجتماعی، توافق، انسجام و تلفیوضع موجود (آنچه که اکنون هست)، نظم اجتماع

 يش هاانگر است. تاکنون تالیهوسرل و شوتز نما، وبر، يلتایچون د یاست و در کار کسان یسم آلمانیدئالیم محصول تفکر این پارادایا
ل ین امر دالیاورده است. ایبوجود ن یچندان یات سازمانیم انجام شده و در واقع نظرین پارادایمطالعات سازمان در ا يدر حوزه  يمحدود
بول ند الجرم به قین فرایان ایا در جرکند ام یبررس یمفهوم يعالقه مند است سازمان را تنها در معنا يریم تفسیدارد. اصول پارادا یموجه

م ین پارادایکه ایده شده است. در حالیکش یدر کنار جهان صرفا مفهوم یرش جهان واقعیانه و پذیم کارکردگرایپارادا يش فرض هایپ یبرخ
ود آمده ان به طور خاص بوجیکارکردگرا یانه به طور عام و مطالعات سازمانیکارکردگرا يش فرض هایدن پیشتر به منظور به چالش کشیب

  بود. 

  ن:یادیبن يم انسان گرایج)  پارادا

با  يادیات زاشتراک یم از نظر نگاه به جهان اجتماعین پارادایگرا توجه دارد. ا ید ذهنین از دیادیر بنییتغ یجاد جامعه شناسیم به این پارادایا
نگرد.  یده نگار در روش مطالعه میار گرا و ایر اثبات گرا، اختینام انگار، غ یبا نگاه ین نظر که به جهان اجتماعیدارد از ا يریم تفسیپارادا

م وجود ین پارادایکه در ا یمین مفاهیتر یبند است. اساسیموجود پا یاجتماع يت هایا طرد کردن محدودیت فراتر رفتن یبه اهم یاما از طرف
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ت یواقع ن انسان ویک بیدئولوژیا ين ساخت هایبا آن در ارتباط است. ا شود که یم یکیدئولوژیا ين است که انسان مقهور ساختهایدارد ا
دهند کنار زند  یاو قرار م يفرارو یبات اجتماعیرا که ترت ییت هایمحدود یتمام یستیت بایکشف واقع ين انسان برایافکند. بنابرا یحائل م

ان ضد سازم یز نگاهین به سازمان نینگرد و بنابرا ید ضد انسان میبه دم جامعه را ین پاراداید و خود را از دام آن ها رها کند. ایو طرد نما
به  یسم آلمانیدئالیشه در ایم رین پارادایکند. ا ید میت و امکان تاکی، محروميسلطه، رهاساز يوه هاین، شیادیر بنییم بر تغین پارادایدارد. ا

گون کرد منعکس را دگر یسم هگلیدئالیکه در ا یس چارچوب مرجعان شده، دارد. سپس ماکیکه در کار هگل و کانت ب یتیفیخصوص با ک
  رفته است. یپذ يدایر زیز تاثیهوسرل ن یدارشناسیدگاه پدیق دیم از تزرین پاراداین را بنا نهاد. ایادیبن ییانسان گرا يه هایق پاین طریو از ا

  ن:یادیبن يم ساختارگراید) پارادا

شرفت یکه مانع پ یاعاجتم يساختارها یستیده آنان بایکنند. به عق یدنبال م يتر ینیدگاه عین را در دیادیر بنییم تغین پارادایه پردازان اینظر
انسان ها  "یگاهآ"ن در جامعه بر یادیبن ییر گرایین در باب تغیادیان بنیکه انسان گرایر داد. در حالییقت است را تغیحق يانسان ها به سو

نبال ه پردازان به دیم نظرین پارادایمتوجه کرده اند. در ا "واقع گرا یجهان اجتماع يساختارها"خود را به ان نگاه یتمرکز داشتند، ساختارگرا
ن یدر ا یرخر ساختارها در اجتماعند؟ بییتغ ين کننده و بوجودآورنده ییتع يا یاجتماع ییروهاین پرسش هستند که چه نیا يافتن پاسخ برای

ه یل روابط قدرت توجه دارند. به هر حال وجه مشترك نظریگر بر تحلید یکنند و برخ ید میتاکشه دار یر یدرون يخصوص به تضادها
ر داد و ییغو ... ت يو اقتصاد یاسیس ياز بحران ها ین ناشیادیبن يرا با تضادها یتوان جامعه کنون ین است که میم این پارادایپردازان در ا

  د. یگرد یاجتماع يانسان از ساختارها ییمستوجب رها

م ین پارادایدر ا زیطرفداران وبر را ن ير قویتوان تاث ین میباشد و همچن یون کار مارکس بالغ میخود را مد ين فکرین دیشتریم بین پارادایا
اند اد کرده جیا يزیدگاه متمایح فصل مشترك تفکر مارکس و وبر برآمده اند و دیه پردازان درصدد توضیاز نظر یر گروهیاخ يد. در سالهاید

  شود.  یاد می "ضاده تینظر"که از آن به عنوان 
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  کارکردگرا یفصل چهارم: جامعه شناس
  

  يخچه فکریشه ها و تاریر

، یل جامعه شناسیاز قب یعلم يرشد کرده و تا به امروز در رشته ها یعیاز علوم طب يشاخه ا ياز جهات به منزله  ياریم در بسین پارادایا
 یم را میپارادا نیر را گذارده است. عناصر این تاثیشتریشوند، ب یشمرده م یو امثال آن که اصوال اجتماع یشناس، اقتصاد، مردم یروانشناس

  م.یکن یل خود را از کار آگوست کنت شروع میونان باستان جستجو کرد. ما تحلی یو اجتماع یاسیتوان در تفکر س

 یم یرا ط "یا اثباتی یا انتزاع و علمیعه ی، مابعد الطبیلیا تخی یربان"که مراحل قرار دارد  یتکامل يندی، دانش و جامعه در فراکنتاز نظر 
گذارد و توجه  ید مطلق ...را کنار میعقا يهوده ورایق بی، ذهن تحقیحالت اثبات یعنی یانیدر مرحله پا"کند که  یل مین تحلیکنند. بنابرا

ن یر اب "باشند. ین دانش میب شده اند ابزار ایمطلوب ترک يمشاهده که به نحود. استدالل و ینما یمعطوف من یقوان یخود را به بررس
 يفته شمرد. به گ یم یکنون یغالب علم در جهان يوه یرا ش یافت اثباتید و رهید یم یان را در مرحله تفوق علمیآدم یاساس کنت، زندگ

ن ید که اکن یم ینیش بین هم فراتر نهاده م پیکنت پا را از ا یحتد به آن برسند. یافت کامال رواست و تمام افراد بشر باین رهیآرون ا
 يا یرا بوجود خواهد آورد. جامعه شناس یبر علم اثبات یمبتن یدا خواهد کرد و جامعه شناسیز رواج پیاست نی، سرانجام در سیافت اثباتیره

ت یزمان و در نها یآن ها در ط یجامعه، دگرگون ين اجزایط بل روابیبه منظور تحل یعیمورد استفاده در علوم طب يکه بر مدل ها و روش ها
ندها) وجود یفرا( ییایاز پو ی(ساختارها) و صورت ییستایاز ا یمعتقد بود که در هر جامعه صورت يود دارد. یحاکم بر آن تاک ین علمیکشف قوان
و با  یکیانو ارگ یکیمکان ياسهاین قیجه کنت با اینخواهند شد. در نتر ساختارها منجر ییندها در طول زمان به تغیر مداوم فراییدارد. اما تغ

  وافق داشت.ت یم اجتماعین نظم و تنظییسازمان ابداع کرد که با تب یجامعه شناس يرا برا ی، اصول مهمییکل گرا یت از روش شناسیحما

مفصل تر و  يوه این بود که به شیا يو یداشت. سهم اصلم ین پارادایدر ا یجامعه شناس يشرفت هایبر پ یر مهمیز تاثین هربرت اسپنسر
را مطالعات  ین بود و مطالعات جامعه شناسیر دارویان کرد. او تحت تاثیب یجامعه شناس يرا برا یست شناسیاس زیرات قیگسترده تر تاث

در کل درك  دیش را بایستم که اجزایس یگرفت. نوع یسم در نظر میارگان یجامعه را نوع يدانست. و ین شکلش میده تریچیتکامل در پ
امعه توان ج یجامعه م ين با شناخت اجزایکل شود و بنابرا يکنند که منجر به بقا یعمل م يکه هر کدام از افراد جامعه طوریکرد به طور
 يبرا یلعام يم و بر نقش تضاد (از جمله جنگ) به منزله یرا ترس یین تکامل جوامع و تکامل گونه ها مشابهت هایاسپنسر برا شناخت. 

  کرد.  ید میتاک یر اجتماعییتغ

کند.  یرا وارد م یجهات انتقادات یخود به جامعه را مرهون کنت و اسپنسر است اما به کار آنان در مابق یو علم ینگرش اثبات میل دورکیام
باشد  ینکه جامعه مشتمل بر انواع و گونه ها میش از حد پرداخته و از ایب يبه ساده ساز یق اجتماعیحقا يمعتقد است که کنت درباره  يو

اسپنسر را بکار  یستیاس زیق یخود از نظام اجتماع يل هایافت و در تحلیرش یشتر قابل پذیل اسپنسر را بیم تحلیدورکغفلت کرده است. 
ش را یردهام، کارکیارائه کن یاز اجزاء و عناصر اجتماع یلید فقط تحلیکه ما نباک گام فراتر نهاد و معتقد بود یم یگرفت. به هر حال دورک

ز بپردازد. یجامعه ن ين اجزایب یل علیبه تحل يل کارکردیعالوه بر تحل یستیبا یم. جامعه شناسیم جامعه را شناخته ایم و گمان کنیبشناس
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کند  یه مده برآوردیرا که پد يده را بوجود آورده است و کارکردیکه پد یوافد علت یم بایپرداز یم یاجتماع يده این پدییکه به تب یزمان"
  "م.یکن یجداگانه بررس

خورد و  یوند میبه هم پ یکیمکان یجامعه براساس همبستگ یمالحظه کرد که در جوامع سنت یو صنعت ین جوامع سنتیم در تفاوت بیدورک
. کرد یم يرویپ یبود که در تمام حرکات خود از وجدان جمع یاز وجدان جمع يساده ا ز جزءین يل مشابهت اجزا بود، وجدان فردین به دلیا

براساس  ین جامعه صنعتیشود. بنابرا یده میف دیک وظایم کار و تفکیتقس ین اجزا وجود دارد و نوعیب یمشابهت یاما در جوامع صنعت
واند خراب شود و ت یم ی، همبستگیبه جوامع صنعت یاز جوامع سنترد. در گذار یگ ین اجزاء شکل میتعامل ب یبه معن یکیارگان یهمبستگ

  است. یمجدد جامعه گردد، نظم اجتماع يریتواند منجر به شکل گ یکه م يا يقو یاجتماع يرویتنها ن

استوارت  پارتو، جانلفردو یمطالعات آلفرد مارشال، ماکس وبر، و یم کارکردگرا مستلزم بررسیپارادا ياز خاستگاه ها يشرح کاملتر يارائه  
  ن کتاب خارج است. یا یانجامد و از هدف فعل یگر است که به اطاله کالم مید ياریام جونز و بسیلیمل، جرج هربرت، ویل، جرج زیم

 يالوده که ش یسم آلمانیدئالیل ایق تفصیرا فقط از طر يتعلق دارد اما کار و ییم کارکردگرایالزم به ذکر است که گرچه ماکس وبر به پارادا
  م.یکن ین کار را به فصل ششم موکول مین ایتوان درك کرد. بنابرا یاست م يریم تفسیپارادا

 يک دوره یپا گذاشت و در  یجامعه شناس يم. پارتو از اقتصاد به حوزه یبر یان میابعاد کار پارتو به پا یح برخین جا بحث را با توضیدر ا
را که  اقتصاد یعلم يه هایاو درصدد بود که نظرمعروف شد.  "ن پارتوییآ"ج کرد که به یرا ترو يزیچ یشناس جامعهخ یسازنده و مهم تار

ن داد که چگونه او نشال کند. یتکم یر منطقیو غ ییرعقالیرفتار غ يه یآنان بود با نظر یو منطق یرفتار عقالن يشفرض هایبر پ یمبتن
را مطرح کرد  یستم اجتماعین مفهوم تعادل سیهمچن يداشته باشد. و یر منطقیو غ یر عقالنیغ يرفتار يتواند در مسائل اقتصاد یانسان م

وسته یهم پ از اجزاء به یستمیاجتماع س، ن نظریاز ابه آن اشاره شده بود.  یو ضمن یحیبه صورت تلو یین کارکردگرایشیات پیکه در نظر
ستم را یکه س یدارد که با وقوع حرکاتز یر نیر ناپذییتغ از تعادل یقرار دارد، حالت يظاهر يها یثبات یاز ب یاست که اگرچه در حالت مداوم

ک بود. یزیص فبه خصو یعیه کامال برگرفته از علوم طبینظرن ید. ایآ یستم بر میدرصدد بازگرداندن تعادل به س کند فورا یادل خارج ماز تع
برگرفته از  يدانست بلکه معتقد بود که مدل ها یکسان میت یرا از نظر ماه یو اجتماع یکیزیجهان ف يست که وین ین بدان معنیالبته ا

  برخوردارند.  یل علوم  اجتماعیتحل يبرا یتجرب يده ی، از فایکیزیعلوم ف

  م:یساختار پارادا

م یا پاراداسازد و در محل اتصال خود ب یرا منعکس م یجامعه شناخت ییم همان طور که قبال گفته شد نفوذ مسلط اثبات گراین پارادایساختار ا
اکم بر جامعه م که چهارچوب حین پارادایا یسهولت در کار بررس يشود. برا یب میز با آن ترکین یسم آلمانیدئالیاز ا يعناصر تفسیر گرایی

ست، به خود اختصاص داده ا زیدر حوزه مطالعه سازمان را ن تحقیقاتها و  نظریهن سهم یشتریبوده و ب بیستمدر قرن  دانشگاهی یشناس
م. الف) نظریه نظام اجتماعی، ب) نظریه تعامل گرایی و یپرداز یح آن ها میرا مشخص و به توض کارکرد گراییاز تفکر  یچهار مقوله کل

  نظریه کنش اجتماعی، ج) نظریه تلفیق گرا و د) عینی گرایی.
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   :یه نظام اجتماعیالف) نظر

 ییکارکردگرا ند ازنظریه عبارتغالب در این  يدو مکتب فکر است.آن  خالصشکل  و یجامعه شناخت ییگرااثبات این نظریه مستقیما تحت تاثیر
معادل قرار دادن این دو مکتب فکري ساده انگاري بیش از حد است چون  که به بررسی آن ها می پردازیم.ستمها یه سیو نظر يساختار

کارکردگرایی ساختاري تنها با قیاس ارگانیکی سروکار دارد اما نظریه ي سیستم ها با قیاس هاي دیگر نیز سازگاري داشته و مرزهاي آن به 
  خارج از چارچوب کارکردگرایی نیز می رسد.

  کارکردگرایی ساختاري:

این مکتب فکري به عنوان مکتب فکري غالب در اوایل قرن بیستم شناخته می شود که کاربرد قیاس زیستی در علوم جامعه شناسی را به 
 همراه دارد. این تفکر از کار افرادي چون کنت، اسپنسر و دورکیم بیشترین تاثیر را پذیرفته است. در کارکردگرایی ساختاري جهان خارج به

ی ملموس در نظر گرفته می شود و با استفاده از مفاهیم کل نگري، روابط متقابل بین اجزاء، کارکردها و نیازها و ساختارها به عنوان واقعیت
  مطالعه ي جهان خارج می پردازد که کامال با جامعه شناسی نظم دهی و روش شناسی قانون بنیاد سازگار است. 

امالت و هر فعالیت روزانه، تعضیح جامعه براساس ساختارهایش را اینگونه توضیح می دهد. براون استفاده از قیاس ارگانیک و تو-رادکلیف
گروه هاي سازمان یافته در سیستم کل جامعه کارکردي دارند و سهمی را در بقاي کل سیستم ایفا می کنند. کل سیستم اجتماعی با ورود یا 

مفهوم کارکرد، ساختاري است مرکب از مجموعه روابط بین فردي  دهد. بنابراینخروج انسان ها از هم نمی پاشد و به حیات خود ادامه می 
  اجزایش نشات می گیرد، حفظ می شود. فعالیتکه استمرار آن از طریق فرایند حیات که از 

  وي بیان می کند که در تحلیل جوامع انسانی باید بتوان به سه سوال زیر پاسخ داد:

اجتماعی: چند نوع ساختار اجتماعی وجود دارد، این ساختارها چه شباهت ها و تفاوت هایی با هم دارند و ) مسائل مربوط به ریخت شناسی 1
  چگونه می توان آن ها را طبقه بندي کرد؟

  ) مسائل مربوط به فیزیولوژي اجتماعی: اینکه ساختارهاي اجتماعی چگونه نقش خود را ایفا می کنند؟2

  جدید ساختارهاي اجتماعی چگونه بوجود می آیند؟) مسائل مربوط به توسعه: انواع 3

در کارکردگرایی ساختاري دقیقا به ناتوانی این تحلیل در پاسخ به مورد سوم بر می گردد. جوامع  دودیت هاي استفاده از قیاس زیستیمح
. هاي زنده قادر به چنین کاري نیستندانسانی قادرند بدون از دست دادن استمرار خود توسعه یابند و یا تغییر ساختار دهند اما موجودیت 

از دیگر محدودیت هاي کارکردگرایی ساختاري این است که ما نمی توانیم بدون در نظر گرفتن کارکردهاي  "خوك نمی تواند اسب آبی شود."
اجتماعی  فتن فیزیولوژيساختارها، ساختارهاي اجتماعی را بشناسیم. به دیگر سخن نمی توانیم ریخت شناسی اجتماعی را بدون در نظر گر

ریخت شناسی اجتماعی در کارکردگرایی ساختاري، به مرور به روش هاي بی اندازه تجربی و جسم انگارانه ي جامعه تبدیل شد انجام دهیم. 
و تجربه  اییو محققان هنگام تحلیل ساختارهاي اجتماعی جوامع را ایستا در نظر می گرفتند. این موجب ورود محققان به حوزه هاي عینی گر
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گرایی انتزاعی می شد و مفهوم فرایند کارکردي ساختاري کم کم به بوته  فراموشی سپرده شد. وضعیت موجود کارکردگرایی ساختاري در 
  قرار می گیرد که در تجربه گرایی انتزاعی به جاي کارکرد بر ساختار تاکید می شود. "تجربه گرایی انتزاعی"تا  "نظریه کالن"طیفی از 

  ریه سیستم ها:نظ

در علوم اجتماعی، جامعه شناسی، روانشناسی، مردم شناسی، نظریات سازمان و بسیاري از علوم دیگر به  1950این رهیافت از اوایل دهه ي 
 "سیستم"کار گرفته شده است. علیرغم این کاربردها و اهمیت بسیار این نظریه در علوم مختلف، تاکنون تعریف دقیق و به دور از ابهامی از 

(بنیانگذار نظریه عمومی سیستم ها)، سیستم را اینگونه تعریف می کند: در رفتار اجزایی که فی نفسه  ارائه نشده است. برتاالنفی "نظام"یا 
متفاوت عمل می کنند، یکسري اصول مشترکی وجود دارد. این همسانی به این دلیل است که تمامی این اصول را در جنبه هایی خاص می 

  در نظر گرفت بدین معنی که آن ها مجموعه اي از عناصرند که در تعامل با یکدیگرند و نظام را تشکیل می دهند. "نظام ها"ن به عنوان توا

بیان می کند که در آن تمامی علوم مختلف، همگی مجموعه اي از  "وحدت علم"برتاالنفی یکی از دالئل ارائه ي تئوري خود را رسیدن به 
تعامل با همند را بررسی می کنند. بنابراین قوانین حاکم بر هر حوزه اي از علم یکسان است. بنابراین برتاالنفی به جاي تنزل عناصري که در 

مایز وي بین سیستم هاي باز و بسته ت و کاهش گرایی علوم در حد علوم طبیعی، بررسی آن ها را به عنوان یک سیستم پیشنهاد می کند.
مایشگاهی و در شرایط کنترل شده ي آزمی کند که فیزیک سنتی عمدتا با سیستم هاي بسته که جدا از محیطشان  قایل می شود و استدالل

یک سیستم بسته با محیط خود تبادل انرژي ندارد و مطابق قانون دوم ترمودینامیک در تمامی مراحل بایستی  بررسی می شوند سروکار دارد.
هدر رفت انرژي را داشته باشد. در حالیکه یک سیستم زنده مثالی از یک سیستم باز است که با  مجموع انرژي ها در آن برابر و کمترین

بسته معنی دارد. یک سیستم باز در ارتباط با محیط خود چیزي می گیرد  سیستممحیط خود تبادل انرژي و ... دارد. مفهوم تعادل تنها براي 
است. یک سیستم باز می تواند هر شکلی به خود بگیرد، هدفگرا باشد، تکامل یابد، پسرفت و چیزي می دهد و بنابراین تعادل براي او بی معن

  کند یا حتی متالشی شود. 

نظریه پردازان نظام هاي اجتماعی مردود بودن استفاده از سیستم هاي بسته براي مطالعات اجتماعی را قطعی می دانند. یکی از طرق حمله 
ک ها همین است. انتقادات این است که این نظریات احتماالت را در نظر نمی گیرند و در واقع هیچ قانون به بوروکراسی وبر و مکتب کالسی

عام و کلی وجود ندارد که بتوان گفت باعث رشد یک مجموعه می شود، آن را به زوال می کشاند یا دگرگون می کند. براي اینکار ابتدا باید 
  پس آن را تبیین کرد. ارتباط آن نظام با محیطش را شناخت و س

بسته، این الگو هنوز هم به عنوان یک روش تحلیل در علوم اجتماعی کاربرد دارد و به مصادیق آن  سیستمبرخالف محدودیت هاي الگوي 
از پرسشنامه ها، آزمایش هاي کنترل شده، برنامه هاي مصاحبه و ... اشاره کرد که بر فرض هستند که محیط ایجاد شده  می توان به استفاده

از طریق تحقیق، هیچ تاثیري بر موضوع مورد مطالعه ندارد. این تناقض زمانی تشدید می شود که الگوي سیستم بسته دقیقا در همان حوزه 
بر اهمیت رویکرد نظام هاي باز تاکید می کنند. این مساله عمدتا به این دلیل است که هنوز رویکرد نظام باز  هایی به کار گرفته می شود که

 مدل هاي مبتنی بر سیستم که در علوم کثریتادر حد یک توصیه مانده است و به مرحله ي روش نرسیده است. از این روست که گرایش 
زیکی مدل هاي مکانیکی مستقیما از علوم فیي مکانیکی و زیستی و گاها سایبرناتیک است. اجتماعی به کار می روند مبتنی بر قیاس ها

لوم رویکرد مکانیکی که توسط نظریه پردازان عگرفته شده اند و در تمامی آن ها فرض بر این است که سیستم تمایل دارد به تعادل برسد. 
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ر قیاس مکانیکی، رابطه اي پویا بین سیستم و محیط در نظر می گیرند و بیان د . آنانبه خودي خود داراي تناقض است اجتماعی دنبال شده
می کنند که سیستم را از یک حالت تعادلی به حالت تعادلی دیگر در حرکت است. در حالیکه قبال گفتیم که در سیستم هایی که با محیط 

موضوع مورد مطالعه از اهمیت واقعی برخوردار باشد، اینگونه مدل ها  زمانی که بنابراینخود ارتباط و داد و ستد دارند، تعادل بی معنی است. 
  به منزله روش تحلیل از ارزش بسیار کمی برخوردارند. 

ظامها شهرت ل نیتحل يبرا یبه منزله مدل یستیسم زیباز تا به حال، انتخاب ارگان ينظامها دگاهید يایاز مزا یت فون برتالنفیاز زمان حما
از  ییهایژگید بر ویبا تأک –سم یارگان یستیاس زیرا گرفته است. در واقع، ق یمیقد یکیمکان ياسهایق يش جایو کم و ب افتهی ينده ایفزا
گرفته شده  کرد نظام باز معادلیغالبا خود به خود با رو – یانیک همپای، تفک یمنف ی، آنتروپیمی، خودتنظیانداد و خروجی، ميل ورود انرژیقب

این شیوه تحلیل نیز محدودیت هاي خاص خود را دارد و بر پیش فرض هایی مبتنی است که آن را از در نظر گرفتن پدیده ي اجتماعی است. 
باز بدون هیچ گونه پیش فرضی و آزاد و رها عمل می کند. قیاس سایبرناتیک به  سیستمبه عنوان سیستم باز متفاوت می سازد زیرا یک 

ویا داراي هدفند. این قیاس سعی دارد با در نظر گرفتن مجموعه اي بهم که رفتارشان به گونه اي است که گ پردازدمطالعه سیستم هایی می 
پیوسته از علل رفتار خود تنظیم سیستم را توضیح دهد. این قیاس ها که در مطالعات مهندسی یا نظم دهی اجتماعی بکار می روند جایگزین 

  مها اجتماعی می باشند.مناسبی براي قیاس هاي سنتی سیست

عملکرد سیستم  یعیطب تمایلبراي تحلیل سیستمی قیاس هاي دیگر هم مبنا قرار می گیرند که در نمودار زیر این قیاس ها بسته به اینکه 
  ا تضاد، روي یک پیوستار نشان داده شده اند. یدر راستاي نظم باشد 

  

  نظام قیاسنوع         مکانیکی              یکیارگان             ییزا ریخت   )      اي(فرقه  جناحی            آمیزفاجعه               
  اصلی تمایل       تعادل                   یمیخودتنظ     پرورش                           تقسیم                   سازماندهی             

  يساختار     پرآشوب                       دوباره کامل                   
  

  نظم و ثبات                                           ر                                                                                    ییتضاد و تغ       
  

 مناسب براي تحلیل آن را انتخاب نمود. انتخاب قیاس قبل از شناساییدر استفاده از هر قیاسی ابتدا باید سیستم را شناخت و سپس قیاس 
  ویژگی هاي سیستم، تجویز قبل از تشخیص است و این مشکل اساسی تحلیل سیستمی در مطالعات علوم اجتماعی بوده است.

  

  : یه کنش اجتماعیو نظر ییعامل گراته یب) نظر

ع مخالف ایدئالیسم آلمانی و اثبات گرایی جامعه شناختی را با هم در می آمیزند و مرز در این قسمت به عنوان مجموعه نظریاتی که دو موض
پارادایم کارکردگرایی و تفسیر گرایی را تشکیل می دهند، به بررسی نظریاتی چون نظریه تعامل گرایی، تعامل گرایی نمادین و نظریه  کنش 

  اجتماعی می پردازیم.
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  نظریه تعامل گرایی: 

گفتیم این نظریه، ابعاد خاصی از ایدئالیسم آلمانی را با  اثبات گرایی ساختاري در می آمیزد و موضع جدیدي را اتخاذ می کند  همان طور که
کار افرادي چون جرج زیمل و جرج  که به همراه نظریات مشابه خود، ذهنی گراترین ناحیه ي پارادایم کارکردگرایی را تشکیل می دهند.

ري این نظریه از اهمیت زیادي برخوردار است که بررسی آن ها می پردازیم. جرج زیمل یک دانشگاهی یاغی بود هربرت مید در شکل گی
که با مکاتب غالب عصر خود یعنی کارکردگرایی ساختاري و ایدئالیسم آلمانی به ستیز پرداخت و موضعی مابین آن ها را اتخاذ کرد. مواردي 

بود را در هم آمیخت که نهایتا منجر به شکل گیري نظریه تعاملی شد. در حالیکه ایدئالیسم آلمانی بر این که خود با آن ها موافق  هر کداماز 
تصور بود که هیچ جامعه وجود واقعی نداشته و علم اجتماعی امکان ندارد و از طرفی کارکردگرایی ساختاري براي جامعه ماهیتی عینی قائل 

ه جامعه استفاده می نمود، جرج زیمل مطرح کرد که موجودات انسانی در تعامل پیوسته با همند و این بوده و از تعابیر مکانیکی براي مطالع
تعامالت تشکیل دهنده ي جامعه است. همچنین در وراي گوناگونی و پیچیدگی روابط انسانی الگویی از نظم وجود دارد. وي این رهیافت 

ایی و هستی شناسی وي موضعی بینابین واقع گراي کامال قانون بنیاد به کار می برد. را در مطالعه ي حیات اجتماعی به شیوه نسبیت گرا 
نام انگاري، معرفت شناختی اثبات گرایانه و در روش شناختی نیز کلی نگر بود. زیمل در سطح بررسی تعامالت، به موضوع تضاد بین فرد و 

منحصرا بر فرایندهایی است که باعث سازگاري، توافق و توازن بین  د شانتاکیبافت نهادي اشاره می کند. وي این تصور از جوامع را که 
افراد و گروه هاي جامعه است رد می کرد و استدالل می کرد که یک مجموعه ي انسانی کامال هماهنگ نمی تواند وجود داشته باشد. نظم 

ه مثبت و اساسی در جامعه ایفا می کنند. جامعه به عنوان شبک و هماهنگی همواره با میزانی از تضاد همراه است و این تضاد و بیگانگی نقشی
اي از تضادهاي متنوع در نظر گرفته می شد که بین بخش هاي تشکیل دهنده و بهم بافته ي اجتماع وجود دارد. بنابراین نوع نظریه پردازي 

  اجتماعی زیمل به شدت در نظم دهی ریشه دارد. 

مید مدل هاي زیستی اثبات گرایی جامعه شناختی را با ري دیدگاه تعامل گرایی جرج هربرت مید است. دومین نظریه پرداز موثر در شکل گی
عناصري از ایدئالیسم آلمانی در هم می آمیزد. محصول این ترکیب، تفکراتی از وي است که غالبا تغییر جهت ها و تنش هاي فراوانی در آن 

در کتاب ذهن، خود و جامعه موضعی رفتارگرا و در نوشته هاي بعدي خود به سمت جنبه  دیده شده و موضع سرراست و ساده اي ندارد. وي
 ههاي پدیدارشناسی متمایل می شود. اما به هر حال از نظر اینکه جامعه را مبتنی بر فرایندي از تعامالتی نهفته در نظر می گیرد، از نظری

در کتاب ذهن، خود و که یک روانشناس اجتماعی بود وي  نظر گرفته می شود.پردازان دیدگاه تعاملی و نزدیک به دیدگاه هاي زیمل در 
 جامعه تحت تاثیر دیدگاه پراگماتیسم (عمل گرا) که سعی دارد مفاهیم ذهن و هوش را با واژگانی زیستی، روانشناختی و جامعه شناختی تفسیر

اب به او در این کتعامل اجتماعی ترکیب نماید. مفهوم جامعه و یا تکند، درصدد بود که مدل هاي زیستی به کار رفته در روانشناسی را با 
در  "اره هاایماها و اش"بروز می نمایند. در این تبیین او بر  "خود"و  "ذهن"دنبال تبیین این است که چگونه درون بافت تعامالت اجتماعی، 

ایماها و اشاره ها و به طور کلی زبان، زیربناي ایجاد ذهن است.  کارهايوفرایند تعاملی به عنوان بخشی از کنش توجه دارد. به نظر وي ساز
بنابراین ذهن و خود،  بدون اغراق برآیندهاي اجتماعی اند و زبان درقالب عالئم صوتی، سازوکاري را براي پیدایش آن ها فراهم می کند. 

ریق تفسیر نمادین پیامدهایی که با آن ها در تعامل مداومند، پاسخ درباره ي رفتار انسانی، انسان را از ط-مید با رد مدل هاي ساده ي محرك
بر محیطش تاثیر گذار می داند. کنشگران اگر نگوییم نقشی کامال کنترلی و اثرگذار بر محیط خود دارند حداقل داراي نقشی واسطه اي و 

 کارکردگرایی که در آن نظریه پردازي می کرد فاصله تفسیري اند. براساس طرح تحلیلی در این کتاب، مید در آثار متفاوت خود از پارادایم
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می گیرد و به سمت تفسیرگرایی متمایل می گردد. داگالس براي رفع این تناقض، بین دو گرایش مشابه اما متضاد تعامل گرایی یعنی 
ت. تعامل نیز بکار گرفته شده استفاوت قایل می شود. تفاوتی که در این کتاب  "تعامل گرایی پدیدارشناختی"و  "تعامل گرایی رفتاري"

  گرایی نمادین در پارادایم کارکردگرا و تعامل گرایی پدیدار شناختی در پارادایم تفسیري موضع نهاده می شود.

ل گرایی نی تعامارائه ي گزارشی کامل از نظریه و پژوهش تعامل گرایی، در بحث کتاب نمی گنجد بنابراین به معرفی شکل غالب آن یع
  می پردازیم.نمادین 

  تعامل گرایی نمادین:

ر نمادین تعامل غی است. دراین مفهوم مستقیما از کار مید و  تمایزي که او بین تعامل غیرنمادین و تعامل نمادین قائل شده گرفته شده  
انسان ها مستقیما به ایماها و اشاره ها و کنش هاي هم واکنش نشان می دهند، ایماها و اشاره هاي یکدیگر را تفسیر کرده و بر مبناي 

جتماعی امعناهایی که از این تفسیر بدست می آورند عمل می کنند. جنبش تعامل گرایی نمادین نتوانسته است در جامعه شناسی و روانشناسی 
ز دست ا قیمتهمانند شیوه اي منسجم توسعه یابد. افکار مید تحت عنوان نظریه هایی ظاهر شده که هر یک بر یک جنبه از کار مید به 

ر که قبال گفتیم همان طو رفتن جنبه دیگر تاکید می کنند. نظریاتی از قبیل نظریه نقش، نظریه گروه مرجع، نظریه خود، نظریه نمایشی و... .
ین تعامل گرایی رفتاري و تعامل گرایی پدیدارشناختی تفاوت قائل می شویم. این مساله به وضوح با مقایسه دیدگاه هاي رز و بلومر قابل ب

  استنباط است. 

ه هاي آن ررز با اذعان به اینکه در میان کسانی که خود را تعامل گراي نمادین در نظر می گیرند، توافق کاملی در مورد مفاهیم، اصول و گزا
، می کوشد نظریه ي مید را با تعابیري که با چارچوب مرجع رفتارگرایی گشتالت تناسب داشته باشد بیان کند تا از این طریق آن وجود ندارد

ست قرار اها را براي همگان قابل فهم سازد. این تحلیل از کار مید که انسان را درون جهانی واقعی که از اشیاء فیزیکی و نمادها ساخته شده 
  می دهد، بوضوح در قالب رفتارگرایی اجتماعی می گنجد. 

 در مقابل بلومر موضعی بسیار ذهنی گرا تر را می پذیرد. او استدالل می کند که درك فرایند تفسیر در امور انسانی پیامدهایی اساسی براي
ی شناسی موضعی را می پذیرد که در مقایسه با موضع رز گرایش درك انسان، کنش ها و ارتباطات او به همراه دارد و در نتیجه او از نظر هست

ن آبسیار زیادتري به نام انگاري دارد. دیدگاه او به انسان اختیارگراست و کنش جمعی را کنشی می داند که بر پایه ي تفسیر و در نظرگرفتن 
  ها توسط انسان ایجاد می شود.

ن آدین و اهمیت معنا و تفسیر از نظر کنشگران اذعان دارند، اما تمایزهاي ذکر شده بین گرچه هر دو رهیافت به ماهیت فرایندي تعامل نما
هسته ي اصلی تفاوت بین جهت گیري هاي رفتاري و پدیدارشناسی در ها، که آنهم از نوع تفاوت در هستی شناسی و معرفت شناسی است، 

   تعامل گرایی نمادین را نشان می دهد.

  نظریه کنش اجتماعی:
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از آن یاد می شود، عمدتا از مطالعات ماکس وبر و مفهوم درون فهمی تشکیل  "چارچوب مرجع کنش"نظریه کنش اجتماعی که گاه با نام 
شده است. مفهوم درون فهمی که اولین بار توسط دیلتاي مطرح شد، براي پژوهش در پدیده هاي اجتماعی که مفاهیم ذهنی رویدادها در 

ربرد فراوان دارد و به معنی قرار گرفتن محقق در نقش کنشگر و نگریستن به جهان از دید اوست و به منزله ي آن حائز اهمیت است کا
بیرونی مرتبط می سازد. نوایدئالیستهایی چون وبر معتقدند که درحالیکه علوم طبیعی با فرایندهاي  ابزاري است که تجربه درونی را به کنش

، علوم فرهنگی و اجتماعی با فرایندهاي داخلی و غیرملموس اذهان انسانی مرتبطند. به عقیده ي وبر خارجی در جهان مادي سروکار دارند
سنت  کنش اجتماعی تمایز قائل شد: الف) کنش چهار نوعتبیین ها از جهان اجتماعی بایستی به لحاظ معنا رسا باشد. وبر در این نظریه بین 

ب) کنشی که در آن عوامل عاطفی غلبه دارند مانند حاالت خودجوش احساسات ج) کنشی  گرایانه که تحت تاثیر عادت ها روي می دهد.
که تحت تاثیر جهت گیري هاي عقالنی به سوي ارزش هاي مطلق است یعنی کنش معقوالنه ي معطوف به ارزش و د) کنشی که به 

  دانه ي معقول.صورت عقالنی در جهت رسیدن به اهداف خاصی خاصی انجام می شود یعنی کنش غایتمن

وبر به روش هایی که افراد موقعیت هایی که با آن رو به رو می شوند را تفسیر و سپس این تفسیر را مبناي عمل خود قرار می دهند، به 
ه ب نوعی اختیارگرایی را به نظریه هاي رفتار اجتماعی تزریق می کند. بر خالف نظریات رفتاري اسکینر که براي انسان در رفتار و واکنش

اما در نظریات وبر در عمل، عمل این دیدگاه نسبتا کوتاه بود و نظریه کنش اجتماعی به تدریج به کنش هاي بیرونی اختیار قائل نیست. 
. تدیدگاهی جبرگرا تبدیل و نهایتا در نظریه سیستم اجتماعی او ادغام گردید و در ناحیه ي باالي عینی گرایی پارادایم کارکردگرا قرار گرف

ن این دیدگاه در ابتدا سفري به پارادایم هاي ذهنی گراتر داشت، به همراه دیدگاه تعامل گرایی به عنوان کوشش هایی یاد می شوند که چو
سعی دارند بین رهیافت هاي متفاوت ایدئالیسم و اثبات گرایی در مطالعات جامعه رابطه برقرار کنند. اصوال آن ها موضع حد وسطی را در 

نی اتخاذ کرده و ذهنی گراترین نظریه ها در پارادایم کارکردگرایی محسوب می شوند ولی در صحنه عمل با پیش فرض ذه-طیف عینی
  هاي هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناختی پارادایم کارکردگرا تطابق دارند. 

   :ق گرایه تلفیج) نظر

دارند  کارکردگرایی قرار می گیرند و سعی بریم که در ناحیه ي مرکزي پارادایمعبارت تلفیق گرا را براي نوعی از نظریات سازمان به کار می 
ل وعناصر پارادایم هاي موجود در کارکردگرایی را با هم مرتبط و تلفیق کنند. این نظریات عمدتا از اصول نظریه نظام ها از طرفی و برخی اص

اداتی که نظریات مارکسیستی موجود در پارادایم ساختارگرا به کارکردگرایان نظریه تعامل گرایی از طرف دیگر و به طور خاص براي رفع انتق
این نظریات را تحت چهار عنوان کلی که از مهم ترین ها هستند بررسی می کنیم. الف) مدل مبادله و قدرت وارد می کردند، بوجود آمد. 

  و د) نظریه ریخت زایی نظام ها. بالو، ب) نظریه ساختار اجتماعی و فرهنگی مرتون، ج) کارکردگرایی تضاد

  نظریه مبادله و قدرت بالو 

کوشش بر این بوده که از طریق پیوند تحلیل هاي اجتماعی سطوح خرد و کالن بین تعامل گرایی و  که توسط بالو مطرح شد در این نظریه
بالو به تقلید از زیمل، مطالعه روابط  اجتماعی را وظیفه ي محوري جامعه شناسی دانسته و در این رهیافت نظریه نظام ها ارتباط برقرار شود. 

 هکامال تعامل گراست. از طرفی بالو با در نظر گرفتن جامعه به عنوان یک سیستم از نظریه نظام ها وام می گیرد. اما بیان می کند که جامع



20 
 

رفتن بالو با در نظر گل دهنده کاهش داد. یاز عناصر تشک يک سریتوان به  یرا نم یساختار اجتماعچیزي بیشتر از مجموع اجزایش است. 
ت می گیرد. مبادال بین اجزاي جامعه آن را به عنوان ابزاري براي تحلیل توانمندي هاي درحال ظهور تعامل اجتماعی در نظر "مبادله"مفهوم 

می آورد. بالو بر نقش مبادله و قدرت در اقتصادي انجام و جایگاه ها و مراتب قدرت را پدید  اجتماعی در جامعه بر مبناي شکلی از محاسبات
پیدایش ساختار اجتماعی و در نتیجه بر نقش آن ها به عنوان نیروهاي تلفیق گرا تاکید می کند که چگونه مبادله و ساختارهاي قدرت تالش 

و چه نامشروع، متغیري محوري در تحلیل  مشروعبالو قدرت را چه ماندهی می کنند. هاي جمعی را در فرایند در حال اجراي اجتماعی ساز
ایجاد "تحلیل بالو جامعه را پدیده اي می بیند که در اثر نیروهاي مداوم علت انسجام و کنترل اجتماعی می داند و آن را به کار می گیرد. 

دت اما به ش می کندبه نوسان در می آید. هرچند دیدگاه بالو تضاد را امري ذاتی در امور اجتماعی قبول  "برهم زننده ي تعادل"و  "کننده
  در جامعه شناسی نظم دهی ریشه دارد. 

  مرتون فرهنگو نظریه ساختار اجتماعی 

رابرت مرتون مبتنی است که از جنبه هاي زیادي می توان او را یک جامعه  بر کاراین نظریه که دومین شاخه از نظریات تلفیق گراست 
اولین  گرایی و نظریه کالن پل می زند. وي تجربهوي با تلفیق تحلیل هاي اجتماعی در سطح خرد و کالن، بین  شناس تلفیق گرا دانست.

درصدد کشف این نکته برآمد که چگونه ساختارهاي اجتماعی فشارهاي خاصی  "ساختار اجتماعی و بی هنجاري"له اي با عنوان بار در مقا
دیدگاه او کژرفتاري را دقیقا به اندازه ي شکل گیري رفتار هنجار را بر برخی افراد وارد و آن ها را به بروز رفتارهاي ناهنجار وا می دارد. 

مقاله مرتون تالشی مستقیم بر ضد گرایش متداول کارکردي است که تالش می کند رفتار انسان  اجتماعی می داند.محصول ساختارهاي 
ها را براساس جهت گیري شان به نظام ارزش هاي هنجار محوري تبین کند. وي می کوشد دیدگاه کارکردگرایی را با افزودن عناصري که 

دارند، اصالح کند. از نظر تفاوت این دیدگاه با دیدگاه تعامل گرایان باید گفت تعامل گرایان هنجارها و توانایی تبیین فرایند تغییر اجتماعی را 
س اارزشها را پدیده هایی می دانند که در یک فرایند درحال ظهور شکل می گیرند و از طریق تعامل افراد در اجتماع پایدار می شوند اما براس

کنش اجتماعی در آن روي می دهد. بنابراین اجتماعی بخشی از بافت از قبل تعریف شده اي هستند که دیدگاه مرتون هنجارها و ارزشهاي 
ۀ یاز نظر يرایآنچنان که بس یند انسجام اجتماعیمرتون نشان می دهد که اگر چه فرا نسبت به آن ها در موضع عینی گراتري قرار می گیرد.

را که در  ییها وهیتواند ش یم ین رفتار و ساختار اجتماعیاز روابط ب یلیست اما ارائه تحلیکنند، ساده ن یتصور م یاجتماع يپردازان نظام ها
تا بدین اینجا وي به مسائل مربوط به نظم و تضاد اذعان دارد اما به صورت عمیق وارد پدید می آید را نشان دهد.   يا کژ رفتاریآن نظم 

 يرابا مقررات ب يدهد که چگونه  همساز ی، نشان ميکارکرده ي یستفاده از  نظرت بعدي خود با ااین مباحث نشده است. مرتون در مقاال
 .راهم کندف ینظم اجتماع یگسستگ يرا برا ییرویتواند عمال ن یم يهنجار يبا استاندارد ها يهمسازها و دن به اهداف ساختاریتحقق بخش

را فراهم می آورد و مربوط به تحلیلی است که وي از کارکردهاي آشکار و  "نظریه تضاد"این دیدگاه زمینه هاي الزم براي شکل گیري 
  پنهان در جامعه ارائه می دهد که در قسمت بعد به آن می پردازیم. 

  کارکردگرایی تضاد

د ارادایم ساختارگرا بوجود آمد که می گویپین ادعاي مارکسیست هاي این نظریه دسته سوم از نظریات تلفیق گراست که در واکنش به ا
کردگراي رانه ترکیبی از کاکردگرایرنظریات کارکردگرایی بسیار محافظه کارند و نمی توانند تغییر اجتماعی را تبیین کنند. بنابراین این نظریه کا



21 
 

باشد. به گونه اي که نظریه پردازان هم اکنون استدالل می کنند بین ویژگی سنتی مانند وبر، دیدگاه هاي زیمل و به همراه کار مارکس می 
  کردگرایی وحدت وجود دارد.رهاي تحلیل مارکسیسم و کا

مبتنی  "کارکردهاي آشکار و پنهان"همانطور که قبال گفته شد، مبناي نظریه تضاد از جهات مختلف به مقاله ي کالسیک مرتون با عنوان 
مقاله علیه سه اصل محوري تحلیل کارکردگرایانه سنتی یعنی اصل وحدت کارکردي جامعه (تمام عناصر فرهنگی و  مرتون در ایناست. 

همه عناصر اجتماعی و فرهنگی کارکرد کلی جامعه را برآورده اجتماعی یک سیستم اجتماعی داراي کارکردند)، اصل کارکردگرایی همگانی (
ت (و بنابراین وجود آن ها براي سیستم ضروري است) استدالل آورده و معتقدند وجود این سه و اصل ضرور )می کنند و با آن هم جهتند

اصل براي تحلیل کارکردي به معناي واقعی ضرورتی ندارند. وي در باره ي هر یک از این اصول بحث می کند و نشان می دهد که الف) 
کردي ممکن است درجه اي از استقالل از کارکرد کل را داشته باشد و متفاوت جوامع از نظر ماهیت داراي وحدت نیستند، هر عنصر از نظر کار

با کارکرد کلی سیستم عمل کند، ب) جوامع ممکن است داراي عناصر غیرکارکردي هم باشند مانند بازمانده هاي از گذشته و ج) جوامع می 
  توانند برخی از اجزا را حذف و همچنان به کارکرد خود ادامه دهند.

تم داشته باشد متوجه و ماهیت نظم اجتماعی را مقوله اي دشوار سراین او به تغییر و تضادي که هر جزء ممکن است با کارکرد کلی سیبناب
به گفته ي گلدنر، از نقاط قوت تحلیل مرتون این است که مانع پایبندي شتابزده یا طرد شتابزده ي هر ساختار عنصري مفروض در نامید. 

تضاد همانند همکاري داراي کارکردهاي  شود. به استدالل وي هم عناصر مثبت و هم عناصر منفی روابط گروه را می سازند. نظام اجتماعی می
اجتماعی است. میزان معینی از تضاد نه تنها غیرکارکردي نیست بلکه عنصري اساسی در شکل گیري گروه و تداوم زندگی گروهی است. در 

قاله اي کوزر در م ام اجتماعی می خواهد به ثبات برسد بایستی با تنش ها و فشارهاي موجود مبارزه کند.عین حال بحث می کند که اگر نظ
شرایط ساختاري اي را مشخص می کند که تحت آن شرایط تضادهاي اجتماعی به سازگاري هاي درونی  "کارکرد تضاد اجتماعی"با عنوان 

موعه جدیدي از روابط در یک ساخت اجتماعی منجر می شود. با وجود تالش هاي این نظام اجتماعی یا فروپاشی نظم موجود و پیدایش مج
نظریه در به رسمیت شناختن تضاد و کارکردهاي آن، اما همچنان این نظریه به شدت در بعد نظم دهی قرار می گیرد. چنانکه گلدنر می گوید 

مچنانکه ه (یا تضاد با کارکرد غالب سیستم) را به عنوان بدیل نپذیرفته اند. "سوء کارکرد"مرتون و کوزر قلبا کارکردگرا باقی مانده اند زیرا 
به عنوان یک بدیل به پیدایش دیدگاهی منجر شده است که از آن به عنوان پارادایم  رفتن تضاد، تعارض و سوء کارکردخواهیم دید پذی

  ساختارگرایی بنیادین تعبیر می شود.

  زایی سیستم هاد) نظریه ریخت

 این بخش از نظریه ي تلفیق گرا اصوال با کار باکلی و مدل فرایندي که براي بررسی جامعه از آن حمایت می کند، مرتبط است. در کار باکلی
نظریه ي جدید نظام ها که در سایبرناتیک، نظریه ي اطالعات و ارتباطات و تحقیقات سیستم هاي عمومی منعکس شده است به علوم 

شود. او سعی دارد مدلی سیستمی ارائه کند که نارسایی هاي مدل هاي مشابه قبلی با  قیاس مکانیکی و زیستی را  اجتماعی معرفی می
 يل هامعتقد است که مد یباکلنداشته و توان تبیین شیوه اي که جوامع ساختارهاي خود را تغییر یا گسترش می دهند را داشته باشد. 

خاص  يها یژگیباشند و و یم یمنسوخ از علم مبتن ید گاهیرا بر دیزصالحیت کار در این حوزه را ندارند،  یکیگانو ار یکیمکان یستمیس
 شناسند. یت نمیرا به رسم یفرهنگ - یاجتماع ينظامها
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مختلف  يشهایاز گرا یبیپردازد که اصوال ترک یم يندیفرا یجاد مدلیو به ا یکیارگان یستمیس ياز مدلها یبعد از ارائه نقد جامع، یبا کل
او سعی می کند کار نظریه پردازان جدید مکتب شیکاگو را در چارچوب سایبرناتیک و نظریه  .د استیجد یستمیۀ سیو نظر ییتعامل گرا

 فرهنگی مد نظر او مجموعه اي است از عناصر که تقریبا تمامشان با اشتراك اطالعات و نه -نظام اجتماعیاطالعات مجددا تفسیر کند. 
برحسب  وانرژي یا ماده بهم مرتبط می شوند. این نظام از شبکه اي از تعامل بین افراد ناشی می شود که در آن اطالعات، به شکل گزینشی 

 همعنایی که نزد کنشگر دارد ادراك و تفسیر می شود. بنابراین جامعه سازمانی از معانی است (و نه شیء) که از فرایند تعامل بین افرادي ک
بیش با محیط مشترك سروکار دارند پدید می آید. معانی باید به اندازه ي کافی شفاف و با ثبات باشند تا به صورت هنجار یا قانون در  کم و

آیند. این مدل بیشتر فرایندي است تا ساختاري. وي در وهله ي اول یک نظریه پرداز سیستمی و در مرحله بعد تعامل گراست. عالقه ي 
است که کار تعامل گرایان را به مفاهیم و زبان سایبرناتیک ترجمه کند و معتقد است که سایبرناتیک چهارچوبی را براي عمده ي او این 

   سامان دادن به بینش هاي بدست آمده از طریق تعامل گرایی بدست می دهد.

بین  کند. همچنان که نظریه ي تضاد شکاف نظریه ریخت زایی سیستم ها، می کوشد شکاف بین نظریه ي نظام ها و نظریه ي تعاملی را پر
لیلی حپارادایم کارکردگرایی و پارادایم ساختارگرایی بنیادین را پر می کرد. بنابراین به طور کلی نظریات تلفیق گرا با تاکید بر متغیرهاي ت

رش عمومی نقش اساسی در پیشرفت و گستمختلف به جهت اینکه درصدد بوده اند عناصر بالقوه واگراي نظریه ي کارکردگرا را ترکیب کنند، 
  آن ایفا کرده اند.

  ) عینی گرایی:د

واژه ي عینی گرایی را براي حجم قابل توجهی از مطالعات جامعه شناختی می توان به کار برد. خصوصیات این کارها، پاي بندي زیاد آن ها 
ن عینی رابطه ي بی پارادایم کارکردگرایی را تشکیل می دهند.به مدلها و روش هاي گرفته شده از علوم طبیعی است و عینی ترین بخش 

طالعه جهان  م ياس برایاز ق یرا به منزله منبع یکیزیو ف یستیگرایی و نظریه نظام ها رابطه ي نزدیکی است زیرا عینی گرایان جهان ز
برخورد  یعیدرست مانند جهان طب یان با جهان اجتماعیگرا ینیدانند. ع ینشها میه ها و بیفرض يبرا یبرند و آن را منبع یبه کار م یاجتماع

رند . ما دو یگ یدر نظر م یکیزیرا همانند ساختار ف یو ساختار اجتماع یستیز يسم هایا ارگانینها یکنند. آنان انسانها را به صورت ماش یم
  . یتزاعان ییو تجربه گرا ییم که عبارتند از : رفتار گرایکن یان میرا ب ییگرا ینیع ینوع کل

  رفتارگرایی

-مفهوم رفتارگرایی غالب اوقات با کار اسکینر تداعی می شود. کسی که کوشیده است نظریه هاي علی رفتار را براساس تحلیلی از محرك
در این جهت انسان مانند هر ارگانیسم دیگري در نظر گرفته شده که محصول محیطش است و به آن واکنش می دهد. به  پاسخ تبیین کند.

استدالل وي اگر در پژوهش علمی، حاالت درونی انسان ها مدنظر قرار گیرد داراي نتیجه منفی خواهد بود. مطالعات او به سیستم بسته شبیه 
ررات عامی است که زیربناي علم انسان را تشکیل می دهد. این قوانین در جهان خارج وجود داشته و است و هدف آن کشف قوانین و مق

وظیفه ي محقق کشف آن هاست. دیدگاه وي کامال واقع گرایانه، اثبات گرا، جبرگرا و لذا روش تحقیق وي قانون بنیاد و با دیگر پیش فرض 
دیدگاهی افراطی دارد. جهانی را متصور است که امکان پیش بینی و کنترل در آن متصور در ارتباط با بعد نظم دهی نیز ها سازگار است. 
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است. نظریات وي جز در قلمرو روانشناسی اجتماعی در قلمرو دیگري به منزله ي یک مدل براي نظریه و تحقیق در علوم اجتماعی بکار 
بک هاي و فناوري، س ند مدل هایی که سعی دارند رابطه بین ساختارگرفته نشده است. در عوض رفتارگرایی اسکینر و مدل هاي مشابه مان

  رهبري، نظام هاي حقوق و دستمزد و ... را تبیین کنند، تاثیر چشم گیري در حوزه ي مطالعات سازمان داشته اند. 

  تجربه گرایی انتزاعی

رایی ه در برخی کوشش ها این نظریه ها به تجربه گبه هنگام بحث از مکاتب فکري تعامل گرایان، سیستمی و نظریه تلفیق گرا گفتیم ک
انتزاعی بدل می شوند. نظریه پردازان سیستمی که انرژي خود را صرف اندازه گیري ساختارها می کنند، تعامل گرایانی که مالك هاي 

 براي اندازه گیري تضاد، ایستاي نگرش و نقش ها را مورد استفاده قرار می دهند. تلفیق گرایانی که می کوشند شاخص هاي کمی را
کژرفتاري ها و قدرت ایجاد کنند، درگیر تحقیقات تجربی اي می شوند که پیش فرض هاي مربوط به دیدگاه نظري آنان را نقض می کند. 

م که محققان یاین ها نمونه هایی که تحقیقاتی هستند که ما آن ها را تجربه گرایی انتزاعی می نامیم. این اصطالح را زمانی به کار می گیر
اجازه می دهند شیوه هاي علوم طبیعی در کارشان نفوذ کنند در حالیکه پیش فرض هاي هستی شناسی، معرفت شناسی و ماهیت انسان در 

در واقع زمانی که روش شناسی قانون بنیاد با پیش فرض هاي سه گانه ي دیگر مبتنی آن ها بر پیش فرض هاي ذهنی گراتري مبتنی است. 
از این دست تحقیقات متاسفانه در مطالعات علوم اجتماعی حاضر کم نیست. شاید فشارهاي مربوط به خروجی هاي عینی تر به نباشد. 

خصوص در تحقیقاتی که با بودجه هاي سرمایه گذاران انجام می شود، جایگاه پیش فرض هاي هستی شناسی، معرفت شناسی و ماهیت 
مبالغه آمیز نخواهد بود اگر بگوییم به ندرت یک دیدگاه نظري در پارادایم کارکردگرایی یافت می  انسان را در حد حاشیه سقوط داده است.

شود که نتوان آن را به نوعی تجربه گرایی انتزاعی تعبیر کرد. قسمت اعظم این گونه کارها از پاي بندي افراطی به روش شناسی هاي قانون 
می مفاهیم اجتماعی بر تالش علمی حاکم است. در این روش ها با جهان اجتماعی مانند بنیاد ناشی می شود که در آن ها مقیاس هاي ک

یک واقعیت سخت، عینی و ملموس برخورد می شود در حالیکه از جنبه ي نظري جهان اجتماعی طوري تصور شده است که ماهیتی بسیار 
  ذهنی تر دارد.  

  زیربنایی پارادایموحدت 

دیدگاه کارکردگرایی مشتمل بر گستره ي وسیعی از نظریه پردازي هاست. در سطح ظاهري تنوع این دیدگاه ها بسیار زیاد است اما در وراي 
نظریه پردازانی که در این پارادایم جاي می گیرند با دیدگاه مشترك درباره ي ماهیت این تنوع یک وحدت و صورت زیر بنایی وجود دارد. 

علمی که با آن سروکار دارند بهم پیوند می خورند. آن ها جهان اجتماعی را مقدم بر انسان می دانند. تحقیقات  -یت اجتماعیاساسی واقع
مربوط به کارکرد مشاهده گر است تا مشارکت پذیر. در واقع این تحقیقات استقالل را به مشاهده گر نسبت می دهند بدین معنی که مشاهده 

که هست بدون اینکه بر آن تاثیر بگذارد مشاهده و پدیده ها را از طریق ارجاع به این شواهد تجربی ارزیابی کند. از گر می تواند آنچه را 
دیگر اشتراکات این است که این دیدگاه نظم و الگوي مستمري را می پذیرد و با تبیین آنچه که هست سروکار دارد و در مجموع می کوشد 

  چرا تاروپود جامعه به انسجام تمایل دارد.  تبیینی ارائه دهد که نشان دهد
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ر یبا این تعابیر می توان گفت که تفاوت بین نظریات در این پارادایم تفاوت در میزان است نه در دیدگاه بنیادي. عناصري از دیدگاه هاي سا
ري نظریه ها در این پارادایم شده که جهت گی پارادایم هم به این نظریه ها نفوذ کرده اند. سنت ایدئالیسم آلمانی موجب پیدایش آن دسته از

 اذهنی گراي آن ها بیشتر است. سنت مارکسیستی در نظریه هایی از کارکردگرایی بروز کرده که تضاد و تغییر تاکید دارند. بنابراین تفاوت ه
دایم نمونه اي از تحقیقاتی که در این پارا در این پارادایم حاصل برخورد مکاتب فکري رقیب درون و برون پارادایم می باشد. در فصل بعد به

  در مورد سازمان ها انجام گرفته است اشاره خواهیم کرد.
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  کارکردگرا یات سازمانیفصل پنجم: نظر
  

سه مسیر تحول در مطالعات سازمانی قابل تصور است. اولین مسیر که با عنوان نظریه ي سازمان از آن یاد می شود به مطالعه ي سازمان 
هاي رسمی می پردازد و بر کار دو مکتب کالسیک مدیریت و نظریه ي اداره مبتنی است. در آن نظریه ها و مدهاي دیگر براي سنجش 

از  دومین مسیر رهیافتی است که عملکرد سازمانی، برداشت هاي مدیریتی سازمان ها و توجه مدیریت به نتایج عملی و ... بیان می شود.
اسی سازمان ها یاد می شود. عمدتا حاصل کار ماکس وبر است و از دیدي جامعه شناختی به جاي مدیریتی به آن با عنوان جامعه شن

سومین مسیر صرفا به مطالعه ي رفتار انسان در سازمان می پردازد. عمدتا با جنبش روابط انسانی شکل گرفته و از  سازمان می نگرد.
  دیدي روانشناسان به سازمان می نگرد.

ز این سه رهیافت باعث پیدایش رشته هاي مختلف دانشگاهی شده و حتی ترکیب آن ها نیز در مطالعات رفتار سازمانی دیده می هر یک ا
  را ناشی از چیز انکاري موضوع مورد مطالعه می دانند. "سازمانی رفتار"شود. بسیاري با این ترکیب مخالفند و واژه ي 

ه پیش فرض هایشان دنبال خواهیم کرد. برخی افرادي که سعی می کنند مسیر مطالعات سازمانی ما مطالعات حوزه ي سازمان را با توجه ب
را ترسیم کنند نقش پیش فرض ها را نادیده گرفته و به مسیر خطی و یا طبقه بندي موضوعی آن ها پرداخته اند. بسیاري از تنظیم کننده 

گونه شناسی شان با محدودیت هاي بسیاري روبروست. به عقیده ي ما اگر چه  ي نظریات سازمان ها به این دو روش خود اذغان دارند که
آرایش خیره کننده اي از انواع مختلف نظریه و تحقیق در حوزه ي مطالعات سازمانی وجود دارد اما واقعا این موضوع به صورت بسیار 

 یم کارکردگرایی جاي می گیرند و آن هم در گستره ي نسبتامحدودي نباشد، است. چنانکه خواهیم گفت بیشتر این مطالعات در قالب پارادا
  محدودي از منطقه ي نظري این پارادایم گسترده می شوند.

  نظریه هاي سازمانی در محدوده ي پارادایم کارکردگرا:

  ی این پارادایم را نشان می دهد.اصل نمودار زیر ساختار
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گرایی و نظریه ي سیستم اجتماعی و ذهنی ترین آن ها نظریه ي چارچوب مرجع کنش است ین نظریات در عینی ترین رهیافت به عینی ا
 ثرتککراتیک خاصیتی میانه دارد و نظریه ي رد. نظریه ي سوء کارکردهاي بروکه به نظریات کنش اجتماعی و تعامل گرایی شباهت دا

  ختصر هر یک از این چهار ناحیه می پردازیم:گرایی نیز به چارچوب ساختارگرایی بنیادین نزدیک می شود. به توضیح م

نظریه  ثریتکااین ناحیه دسته ي وسیعی از نظریات سازمان را پوشش می دهد و می توان گفت که : عینی گرایی و نظریه ي نظام اجتماعی
ده ي نپردازان سازمانی این رهیافت را پذیرفته اند. اغلب نظریات در این ناحیه از پارادایم با رویکردهاي سیستمی انجام می شود. اما دربردار

  مقدار اندکی از رویکرد سیستمی واقعی و عناصر بیشتري از رفتار است و نهایتا به تجربه گرایی انتزاعی منجر می شود.

این دیدگاه در بین مطالعات سازمان کمتر توسعه یافته و اصوال از کار و بر گرفته شده و توصیف و تبیین خود را  جع کنش:چهارچوب مر
  مدیون سیلورمن می باشد. این نظریه مرز ذهنی پارادایم را تشکیل می دهد و به نظریات کنش اجتماعی و تعامل گرایی نزدیک است. 

اتیک: این ناحیه تعداد محدودي از نظریات تلفیق گرا را توضیح می دهد که بر اساس نظریه ي مرتون با نظریه ي سوء کارکردهاي بوروکر
 انجام شده و تا حدودي نزدیک به نظریه ي تضاد می شود. "ساختار اجتماعی و فرهنگی"عنوان 

کارکرد  ضع نظریه يظریات سازمان دارند و به موی را در نگرایی: دسته اي از نظریات تلفیق گرا که علیرغم تعداد کم اهمیت فراوان کثرت
 گرایی تضاد نزدیک می شوند.

 عینی گرایی و نظریه ي نظام اجتماعی:الف) 

دیدگاه غالب در نظریات سازمان ما حصل تعامل بین و دیدگاه نظام اجتماعی و عینی گرایی است. اگر بخواهیم سیر تکوین این نظریات را 
کنیم اولین نظریه ها به نظریات مکتب کالسیک و روانشناسان اجتماعی که آغاز کننده ي مطالعات رفتار در به صورت اجمالی بررسی 

سازمان هستند برمی گردد. این دو بر خالف تفاوت هاي بین خود ابزار می کنند اما تا آنجا که به عالیق ما در این کتاب مربوط شود. هر 
ند. جبرگرایی و استفاده از مفاهیم عینی که به رفتار انسان موثر فرض می شود از خصوصیات این دو موضعی بسیار عینی گرا اتخاذ کرده ا

دو دسته نظریه است. در مقطعی از زمان شاهد بروز مطالعات هاثورن و رهیافت سیستم اجتماعی ناشی از آن هستیم. این رویکرد در زمان 
مطالعات پساهاثورن مطالعه ي رفتار سازمانی به حیطه ي عینی گرایی سال هاي قبل خود بسیار عالمانه بوده است. اما به مرور با بروز 

برگشت و هنوز هم رویکرد غالب است. نظریاتی چون رضایت شغلی، پویایی گروه، سبک هاي رهبري و  ... از این جمله مطالعات عینی 
ن مطالعات پساهاثورن مبتنی می کنیم و سپس در مورد نظریه ي گرایی روابط در رفتار سازمانی اند. در ادامه کار خود را به توضیح همی

فنی توضیح می دهیم که ناشی از مطالعات هاثورن بوده و در شکل گیري نظریه ي طراحی شغلی، تاثیر بسزایی -سیستم هاي اجتماعی
ی بهتر مان منجر شود. اما براي شرحفنی به رویکرد سیستم باز در مورد ساز-داشت هاست. طبیعتا بایستی مطالعات سیستم هاي اجتماعی

در این خصوص بهتر است به مطالعات هاثورن باز گردیم و خطر تحول فکري از هاثورن که توسط بارنارد و هربرت سایمون دنبال شد را 
  پی بگیریم.

ون برسد. ماکاروي و کارسایم بارنارد کوشید تا مطالعات سازمانی را از سطح تحلیل درونی سازمان فراتر برده و به سطح تحلیل سازمان
مشترکا تحت عنوان نظریات تعامل سازمانی مطرح خواهیم کرد که به ایجاد نظریه ي سیستم هاي باز سازمانی می انجامد. پس از آن تاثیر 
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ریم که به یفنی که نظریات طراحی شغل را دربرمی گیرد، پی می گ-نگرش سیستم هاي باز را در تلفیق با نظریه ي سیستم هاي اجتماعی
ایجاد نهضت کیفیت زندگی کاري انجامید. همچنین نظریه ي سیستم هاي باز به مرور از نظریه ي سیستم ها فاصله گرفته و به سمت 
عینی گرایی نزدیک شده است و منجر به ایجاد نظریه ي نظریه ي اقتضایی در مدیریت گردیده است که آن را نیز در ادامه فصل بررسی 

  خواهیم کرد.

  نظریه ي مدیریت کالسیک و روانشناسی صنعتی:

تیلور مهندس آمریکایی اهل عمل بود. او در کارخانجات فوالد ابتدا با فشار آوردن به کارگران می خواست بهره وري و عملکرد را افزایش 
ه کارگران خود آموزش می دهد می تواند بدهد اما به تدریج به این نتیجه رسید که اگر مدیر بداند چگونه کار بایستی انجام دهد و آن را به 

بهبود کارایی نائل آید. بنابراین مطالعات خود را براي یافتن بهترین روش انجام هر کار به صورت جزئی و با توجه به حتی حرکات بسیار 
سرانگشتی ارائه داده است. جزئی کار آغاز کرد. او نظریه ي مدیریت علمی خود را با هدف علمی کردن کار مدیریت و دوري از محاسبات 

او هیچگاه کار خود را براي سازمان هاي بزرگ به کار نگرفت اما معتقد بود اصول علمی او براي هر نوع کارخانه، شرکت و صنعتی قابل 
ر بایستی یاستفاده است. فایول فعالیت خود را روي وظایف مدیریت به جاي وظایف کارگران مبتنی ساخت و بر اصول اساسی که کار هر مد

بر آن باشد مثل برنامه ریزي، سازماندهی، رهبري، کنترل و هماهنگی تاکید کرد. هر دو این نظریات براین اصل استوارند که سازمان ها 
همانند پدیده هاي طبیعی هستند که ویژگی اي عینی دارند و می توان به شیوه اي کامال نظام مند آن را بررسی کرد تا نظم و انضباط بر 

سازمان مانند نظام طبیعت علت و معلولی است و انسان موقعیتی کامال منفعل و واکنشی دارد. هم رفتار انسانی و هم عملکرد  ن حاکم شود.آ
  سازمانی تابع موقعیت و شرایط هستند.

ازمان هاي و توسط سجنبش دیگر روانشناسی صنعتی بود که پس از آنکه محرمانه ماندن نتایج مطالعات آن منتفی شد به شهرت رسید 
ه یقانونی دنبال شد. مردم در ابتدا گمان می کردند که این رویکرد نیز قصد دارد تیلوریسم را که انتقادات و واکنش هاي مردمی زیادي بر عل

  آن وجود داشت، در لباسی دیگر به مردم معرفی کند.

الت انسان ها در محیط کاري و رضایت شغلی آن است. به رغم اما مقامات قانونی اطمینان دارند که روانشناسی صنعتی در پی حل مشک
تفاوت هایی که مکتب کالسیک مدیریت و روانشناسی صنعتی بر آن تاکید می کنند. ما بیان می کنیم که هر دو در یک حیطه ي مطالعاتی 

فاده افزایش کاري و عملکرد هستند، یکی با است قرار می گیرند. هر دو این مکاتب رویکرد علت و معلولی را دنبال می کنند. هر دو به دنبال
  از بهبود در روش هاي انجام کار و یکی با راضی نگه داشتن انسان ها.

حتی تیلور هم در جهات روانشناسی با طراحی سیستم هاي حقوق و دستمزد و وقفه ها و استراحت هاي بین کار عمل کرده بود. بنابراین از 
  کامال عینی، جبرگرا و قانون بنیاد هستند بین آن ها تفاوت پیشگیري نمی نهیم.این لحاظ که هر دو تحقیقات 

  :هاثورنمطالعات 

انتقادات زیادي به مطالعات هاثورن شده است و دقیقا مشخص نیست این مطالعات چه چیزي را بدست می دهد. اما آنچه توافق برسد آن 
می  "سازمان غیر رسمی"محیط کار و آنچه اکنون به عنوان  "عوامل اجتماعی"است که مطالعات هاثورن توجه محققان سازمانی را به 
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اد که در هر سازمانی و در هر شرایطی گروه هاي غیر رسمی تشکیل می شود و بر انگیزش، خروجی هاي کیفیت شناسیم جلب کرد. نشان د
خروجی هاي فرد تاثیر می گذارد. بنابراین عملکرد سازمان حاصل عملکرد فردي افراد آن نیست. این مطالعات منجر به بازبینی روانشناسی 

مانطور که قبال گفتیم جنبه هایی از این مطالعات که همیشه از نظرها مخفی مانده است در صنعتی به روانشناسی اجتماعی صنعتی شد. ه
مطالعات و تبیین هایی است که بعدا از هاثورن انجام شد نهفته است. در مقطعی از مطالعات هاثورن که بر مبناي دیدگاه هاي تیلور و 

تند یضی رسیدند و بنابراین به طراحی مصاحبه هایی با پرسنل و سرپرستان پرداخروانشناسی اجتماعی بنا شده بود محققان به نتایج ضد و نق
  که منجر به ارائه طرح زیر براي تغییر شکایات و کاهش اثر بخشی کاري پرسنل گردید. 

ثیر می مطابق طرح زیر مشخص است که محققان مجموعه اي از عوامل بیرونی و درونی سازمان را به صورت متغیرهایی که بر هم تا
گذارند در نظر گرفته اند و تاثیرات این متغیر ها به شکایت کاري و کاهش اثربخشی کاري منجر می شود. این دقیقا همان چیزي است که 

بر کار تیلور و  Gو   Cیاد می کنیم. طبق مدل زیر تنها عناصر خانه هاي  "دیدگاه سیستمی باز"ما از آن از مطالعات جدید مدیریت با نام 
تاثیرات اجتماعی بیرون و درونی سازمان بر عملکرد را توصیف می کند و در نظر گرفتن  Iو  Hانشناسی صنعتی استوار است. خانه هاي رو

فنی سازمان است. تمامی این موارد در مطالعات بعد از تحقیقات -در محیط داخلی سازمان بیانگر سیستم اجتماعی Gو  Hهمزمان خانه هاي 
هاثورن پیگیري شد. بنابراین اهمیت این مطالعه به خاطر توجه دادن محققان به جنبه هاي اجتماعی کار بلکه به دنبال اتخاذ روشی سیستمی 

  ی که در کاربرد رهیافت سیستمی در شرایط سازمانی بوجود آوردند.در مطالعه خود است و نقطه ي عطف

مورد دیگري که بایستی از نتایج مطالعات هاثورن (البته با قدرت کمتري نسبت به بحث قبل) دانست و بسیار مورد بی توجهی و بی مهري 
که بعدا با عنوان چارچوب مرجع کنش عنوان خواهیم  قرار گرفته و بعد از هاثورن رشد نکرد، تاثیر این نتایج مطالعه روي چه چیزي است

کرد. در این نظریه یکی از عوامل اثرگذاري در عملکرد شخصی موقعیت فرد در شرکت است که توسط سازمان اجتماعی شرکت به وي 
ن موقعیت بستگی دارد که آاما در ادامه گفته می شود که معنایی که یک شخص براي موقعیت خود در نظر می گیرد به این  تعلق می گیرد.

  اجازه می دهد خواسته هایی که او از کار خود دارد برآورده سازد یا نه.

ایم و در محدوده ي پاراد تفسیر گرایی بدان پرداخته می شوداین توجه به تفسیر فرد از رویداد هاي سازمانی چیزي است که در پارادایم 
  پارادایم کارکردگرایی است دنبال می گردد. راترین قسمتارچوب مرجع کنش که ذهنی گکارکردگرایی توسط چ

از دید نتایج این مطالعه جامعه را باید در قالب نظامی  مورد دیگر که باید بدان اشاره شود، استفاده از مفهوم تعادل مطالعات هاثورن است.
براي بازگرداندن آن وارد عمل می شوند. تعادل جامعه درك کرد که به تعادل گرایش دارد. اگر در این تعادل اختالل ایجاد شود نیروهایی 

می شود و عوامل اجتماعی براي بازگرداندن تعادل وارد عمل می  ریختهبه واسطه ي تغییر فنی حاصل از اصول منطق اقتصادي به هم 
اثیر ر می گیرد. در محل کار که تشود. به همین صورت در سازمان نیز فرد متعادل کننده ي نظام است و با کمک نیروهایی تحت تاثیر قرا

فن و اقتصاد بسیار زیاد است سازمان اجتماعی به منزله ي یکی از نیروهاي اصلی براي بازگرداندن تعادل وارد عمل می شود و از ان جایی 
ند. نسبت به تخاذ می کمطالعات هاثورن دیدگاه سیستمی باز را امتعارض است بنابراین باید گفت که مفهوم تعادل با دیدگاه سیستم باز 

  محیط اطراف خود باز است اما فقط تا حدي.
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گرایی به هاثورن وارد می داند از این است که سازمان را به عنوان یک سیستمی یکپارچه و  کثرتدر آخر بگوییم که انتقادي که مطالعات 
ان جنبش روابط انسانی آنچنان هاثورن را متعلق به خود منظم تلقی کرده و نقش قدرت و تضاد را در سازمان نادیده می گیرد و اینکه محقق

  می داند که فراموش می شود که هاثورن در اصل از دیدگاه جامعه شناختی به سازمان می نگرد نه دیدگاه روان شناختی.

  رضایت شغلی و روابط انسانی –عینی گرایی پساهاثورن 

همانطور که قبال هم گفته شد دسته اي از محققان به خصوص محققان حوزه ي روانشناسی صنعتی از مطالعات هاثورن استفاده کرده اند. 
 اما آن ها به سمت و سوي بررسی روابط علی بین متغییر هایی که هاثورن مطرح کرده بود پرداختند و این تاکید زیادي بر روابط علی دیدگاه

وته ي فراموشی سپرد. این تحقیقات به سمت مطالعات بسیار عینی و بررسی رابطه ي بین فرد، محیط(موقعیت) و رضایت سیستمی را ب
یر یرهاي محیطی کار و رضایت شغلی و سپس تاثبین متغمطرح گردید. بررسی رابطه ي  "رضایت شغلی"کشیده شد. از این حیث مفهوم 

  نجر نشد. بنابراین محققان پساهاثورن به ناچار به تاکید تحقیقات بر ماهیت انسان پرداختند.رضایت شغلی روي عملکرد به نتایج روشنی م

پیگیري هاي مطالعاتی پس از آن به این نتایج منجر شد که انسان موجودي اقتصادي نیست و موجودي اجتماعی است و از طریق نیازهاي 
ي در مورد تشخیص و برآورده ساختن نیازها صورت گرفت. نیازهایی مثل نیاز عاطفی خود برانگیخته می شود. بنابراین تحقیقات بی شمار

  که فرد در محیط کار خود به دنبال رفع آن است.خودشکوفایی، موفقیت و ...  اولیه تا نیازهاي سطح باالیی مثل شناخت،

، ات شناختی روي آوردند از جمله نظریه ي انتظارپس از موفق نبودن نظریات نیازهاي سازمانی و ارائه ي نتایج واگرا محققان به سمت نظری
این نظریه چنین بیان می کند که انسان همواره در انتظار بهاي به دنبال افزایش لذت یا کاهش درد و رنج است. این مسئله چرخ روانشناسی 

ا صادي بود و با پول برانگیخته می شد اینجبرمی گرداند زیرا آن جا انسان موجودي اقت مان خیلی قبل همزمان با تیلورانسان را به همان ز
موجودي حسابگر لذت جوست که با افزایش لذت و کاهش درد و رنج برانگیخته می شود. بنابراین این تحقیقات نیز به صورتی عینی از 

  مطالعات هاثورن منشعب می شود.

  فنی :  -نظریه نظام اجتماعی

و فراموشی قرار گرفت و گرایش هاي بعدي  مورد اغفال مبدا ها به نفع مطالعات پساهاثورناین مفهوم که از مطالعات هاثورن دیده می شود 
 -به سمت و سوي آن نیز رشد زیادي نیافتند. تحقیقات زیادي پس از آن انجام شد. این بیانگر توجه محققان به بکارگیري مفاهیم اجتماعی

ن است. به هر حال این تحقیقات تاثیرات زیادي را در شکل گیري مفاهیم فنی نه فقط در سطح گروه هاي کاري بلکه در سطح کل سازما
  طراحی شغل و جنبش کیفیت زندگی کاري از خود به جاي گذاشته اند.

  مونیتعادل سازمان: بارنارد و سا يۀ هاینظر

 ی)و استدالل م73,ص 1938کند ( یف میتعر» شتریا بیدو نفر  يروهایتها و نیاز فعال ينظام هماهنگ آگاهانه ا« را  یبارنارد سازمان رسم
) هدف 3، ) آماده مشارکت در کار باشند2، گر را داشته باشندیکدیباشند که توان ارتباط با  ي) افراد1د که یآ ید میپد یسازمان زمان« آورد: 

ط الزم و یر و هدف مشترك شرال به کایم، است که سه عامل ارتباطات ی). بارنارد مدع 82ص ، 1938» (را جامۀ عمل بپوشانند  یمشترک
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هم به دنبال هدف  ياز افراد است که با همکار يسازمان مجموعه ا، نیوجود دارند . بنابرا یرسم يهستند که در تمام سازمانها یکاف
، یستیز، یکیزیف يد آن به نقل استداللهاییتا يکنند و برایم يانسانها همکار، امور یعیط طبیکند که در شرا یاستدالل م يمشترکند . و
  پردازد . یم یو اجتماع یروان شناخت

ند سازمان  فه داریران در سازمانها وظیاین استدالل با استداللی بعدا در آثار بعدیش ارائه می دهد متفاوت و متناقض است.به گفته ي او مد
نکه یامور سازمان است و ا يتعادل حالت عادمن کنن، وي می گوید که عدم یآن را تض يق بقاین طریرا در حالت تعادل نگه داشته و از ا

 يهایکند که به سازگار یه میران توصید است. این رو در برقراري تعادل به مدیمورد ترد يهمکار يرغبت افراد برا یدر صحنۀ عمل، حت
ق یط رفتار افراد را از طریکند که شرا یه میط و در داخل سازمان توجه کنند . درباره توجه به درون به مدیران توصیدر رابطه با مح يضرور
 ر دهند. ییجاد مشوقها تغیش و با این گرایتلق، کردن رفتار فرد با آموزش یشرط

 یدگاهید ر امون انسان ویدگاه روان شناسان پیک است آشکارا با دیۀ کالسیکه مشخصه نظر»  يانسان اقتصاد« مون مفهوم یبه عقده سا
«  : یعنیاز انسان  يدیمدل جد ین رابطه معرفیدر ا يو ياز راه حلها ید تضاد دارد. یکیآ یانه به دست مروز يکه از مشاهده تجربه کار

 «ن فرض است که انسان در رفتار خود به دنبال ین ارائه ایاست و هم چن یمبتن» ت محدود یعقالن« است که بر مفهوم »  يانسان دار
 یر عقالنیو غ یعقالن يان جنبه هایمرز م يۀ ادارینظر یتوجه اساس« مون یده سایبه عق، نیبنابرا» .  ينه سازیشیب« است تا » ت یرضا

ه در رفتار ک ییۀ رفتار انسانهاینظر  یعنیو محدود شده است ؛  يت اداریۀ عقالنیقاً همان نظریدق يۀ اداریانسان است .  نظر یرفتار اجتماع
 يۀ رفتار اداریمون کامالً عالقه مند است نظری). ساxxiv, ص 1957مون ,ی(سا» تند ینه کردن به دنبال حصول رضایشیب يخود به جا يکار

 ين جنبه هاق آیجاد کند و از طرینانه است ایروشن و واقع ب یکه به اندازه کاف يریم گیا تصمی یۀ حق انتخاب انسانیر امون نظریرا در پ
ۀ ین نظریند روان شناسان است سازگار کند . همیو رفنار که خوشا يریم گیصمند اقتصاد دانان است با عناصر تیانتخاب را که خوشا یعقالن

  آورد. یر به دست میازآن را در رابطه با مد یمختلف يدهد و گزاره ها یمشارکت ) را در سازمان شکل م _زه ی( انگ يو یمحور مدل تعادل

  سازمان يساختار يافت کارکردگرایره

 يو ساختار یبه عوامل انسان يسته ایۀ هدفدار درباره سازمان بود که توجه شایجاد نظریمون در صدد ای) همانند سا1948ک (یپ سلزنیلیف
 يارکرد گرادگاه کیجاد دیا یک در پیسلزنکرد،  ید میرنده تاکیم گیمون بر سازمانها به منزله موجودات تصمیکه سا یدر حال یداشت . ول

که سازمانها  ز اذعان داردین نکته نیدهد و به ا یوند میت پیخود را با مفهوم عقالن یدگاه سازمانید، مونیهمانند  سا، کیبود . سلزن يساختار
  ار دورند .یت بسیخود از عقالن یواقع يدر عملکردها

و  یر رسمیغ ياما در مرحله عمل به شدت از جنبه هاهستند،  یعقالن یکند : اگر چه سازمانها به صورت رسم یک استدالل میسلزن
ند. ده یتن نم ین ساختار رسمیهرگز به فرام» سازمان  يواحدها« آورد که افراد به منزلۀ  یل میاو دل. شوند یسازمان متأثر م یاجتماع

آورد و باز هم آن  یآن فشار م یو اجتماع یابد بر ساختار رسمی یکه سازمان خود را در آن م یط سازمانیمحاست که  ین مدعیهمجن يو
  کند. یمنحرف م یقالنرا از مدل ع
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، حث شده است )ض بی( که در قالب مسائل تفو یکیو ارگان یکیت مکانیریمد، یر رسمیو غ ین سازمان رسمیک تماماً درباره روابط بیسلزن
اختصار بحث د به یرا تحقق بخش یر در ساختار سازمانییله آن بتوان تغیکه به وس يوه این شییو مسائل مربوط به تب یو سازمان ياهداف فرد

  کرده است .

 یسازمان يا هیست و به نظرین یک هدف کافیخود به عنوان  يبه خود یساختار رسم یل جامعه شناختین نکته اذعان دارد که تحلیبه ا يو
 یته و مدلدانس ین هدف کافیدن به ایرس يرا برا يساختار يل کارکردیتحل ياز است . ویرا داشته باشد ن يند سازگاریکه توان درك فرا

پارتو  یکیت دارد که از کابرد تعادل مکانین نظر اهمین مدل از ایاست . ا یمبتن یستیم زیاس ترگانسیکند که برق یجاد میسازمان ا يرا برا
ن یاز ا، کند  یت میتبع، ان شدیکه در فصل قبل ب، شتر از طرح پارسونزیرد و بیگ یک وجود داشت فاصله میقبل از سلزن  يه هایکه در نظر

  سازد        یک کل برآورده میرا به منزلۀ » نظام  يبقا«  یاز کلیاست که ن يکارکرد يرو که به دنبال شناخت ضرورتها

  باز يسازمانها به مثابه  نظامها

اس یمطالعه سازمان بر ق يگنجانده شد که برا باز یفن – یافت گسترده تر نظام اجتماعیک رهیدر  یکیمفهوم تعادل مکان 1958تا سال 
ل یاست. تحل ن خصوصیدر ا یمثال روشن يهند یک شرکت نساجیستاك در یق مؤسسه تاویس از تحقیل رایبود. تحل یمبتن یسمیارگان

، شرکت به ن مدلیاست. بنابرا» باز«ط خود یزنده در برابر مح یسمیکه همانند ارگان یاست بر مدل سازمان یمبتن یس از شرکت نساجیرا
زات و ملزومات و صدور سود یه، مواد خام، تجهی، ورود سرما یعنی –طش یق مبادله مواد با محیشود که از طر یده مید يورت موجودص

ن است که اگر ورود و صدور در کار نباشد سازمان از یکند. تصور بر ایخود را حفظ م –تمام شده  يعات و کاالهای، ضايه گذاریسهام، سرما
  ن خواهد رفت. یب

سازمان  يکه جهت بقا يفه ایوظ«سازمان را  یفه اصلیافت، وظیانتشار  1963طش، که به سال یس در کتاب خود با عنوان سازمان و محیرا
 یفه اصلینه وظیکه انجام به يطش به نحویک سازمان با محین یاداره کردن روابط ب«را  يرهبر یفه اصلیو وظ» ردید انجام گیضرورتا با

ر نظر گرفته د يو اقتصاد ی، اجتماعیاسیط سیمح ینده کلاست که در بردار يزیط سازمان چیکند. محیف میتعر» ر سازدیپذسازمان را امکان
نده یزارد. در رابطه با توجه فیگی برم ز دریز کل آن را نیگر سازمان و نید يشود بخشها یم یاز سازمان تلق یط که بخشیرا محیشود؛ ز یم

ترل کن«م مرز به منزله یس دارند. تنظیلر و رایبخصوص در کار م ينده ایت فزایز اهمیت مرزها نیریمد م وی، مفهوم تنظ»طیمح«به 
ن یهم در درون سازمان و هم ب ینظام کنترل يف مرزهایت تعریشود و به مسائل و اهم یسته مینگر» در هر سازمان یتیریمد يضرورتها

شده  یفه طراحیانجام دادن وظ يکه در درجه اول برا يحا سازمان را ابزاریکتاب صرن یشود. ایطشان توجه روزافزون میسازمانها و مح
ل یحلت يشود. برا ید عوامل محدود کننده انجام کار تلقیارضا و دفاع در برابر اضطرابها با يبرا یانسان يازهایداند که درآن نیاست م

شود  یم یاشقت نین حقین مسائل از ایمسائل سروکار دارد و ا ينه برایبه يراه حلها يکنند با جستجو یس ارئه میرا لر ویکه م یستمیس
  ندارند. يشه سازگاریک نظام همیمختلف  يپاره نظامها يکه خواسته ها
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ک مدل یکنند و  یم یرند که افراد در آن زندگیگیم در نظر يو نهاد یل بافت اجتماعیتحل يبرا يافت نظام باز را ابزاریکتز و کان ره
 ن فرضیل آنان عمدتا بر ایه و تحلیدهند. تجز یارائه م» برونداد«و » اندادیم«، يانرژ» ورود«درك سازمانها در قالب  يرا برا يندیفرا

  دارند. یانیو همپا کی، بازخور، تفکیمنف یآنتروپ يهایژگیم بوده و ویخودتنظ یعي اجتمااست که نظامها یمبتن

ن یظام با امرتبط است. باز بودن ن ین نظم در امور اجتماعییبه تب یسنت یبا توجه جامعه شناختافت نظام باز یرش رهیدر نظر کتز و کان پذ
شوند. توجه  یط سازمانها قائل میت محیبه ماه ینسبتا کم یقت کتز و کان توجه اساسیشود. در حق یفرض که نظام باثبات است محدود م

کنند  یرا انتخاب م يزیند چین فرایکردن ا يمدلساز ياست. آنها برا یمفهوم يمعنابرونداد در  -انداد  یم – يند ورودیآنها به فرا یاصل
ندارد و  یکیزیساختار ف یاجتماع يط است که آنها اذعان دارند نظامهاین معنا واجد شرایانجامد. به ا یط میواجد شرا یستیاس زیکه به ق
 يزیاست چ یکارکردگرا در علوم اجتماع يلهایشتر تحلیکه مشخص کننده ب یستیاس زیق یده اند. ولیچیار پیخود بس یط حفاظتیدر شرا

 دهد. یاست که کار کتز و کان را تحت الشعاع قرار م

فه یوظ «ن هدف در قالب یخود را دارند. ا يسمها، هدف بقاین فرضند که سازمانها، بمانند ارگانیبر ا یسازمان غالبا مبتن یستمیس يمدلها
جهت  یل به هدف کلین يآن به سو يشود. در آن صورت، سازمان و پاره نظامهایم يمفهومساز يند هدفگذاریفرا ینوعا در قالب ی» یاصل

ج یرا يمرمطالعه سازمانها ا يبرا یستیاس زیاستفاده از ق رند.ین نکته رهنمون در ذهن، درك پذیکنند و فرض بر آن است که با ایم يریگ
شده  تیریه مدیاس مزبور در محدوده نظرین سبب شهرت قیار متناسب است و همیبس یاجتماع یساس با اهداف مهندین قیرا ایاست، ز

  است.

ت سیستمی در بافت تجربی باید گفت که براي بکارگیري این مفاهیم که توسط کتز و کان در سطح نظري درباره ي عملی کردن نظریا
ساختار، دوري جستن از چیزانگاري و ساده سازي بیش از حد تاکید کرده اند، اما ایجاد شده و همچنین آنان بر ماهیت پویا و غیر ملموس 

در عمل به نوعی تجربه گرایی انتزاعی می رسیم. به طوریکه نظریه پردازانی که این طرح را در بافت تجربی پی می گیرند غالبا متوجه می 
رکردگرایی ساختاري سنتی و قیاس زیستی و ارگانیکی که مشخصه ي آن شوند که رهیافت نظام باز آن ها سریعا آنان را به سمت تحلیل کا

  بود سوق می دهد.

  مطالعات تجربی ویژگی هاي سازمانی

انجام  1950یکی از اولین و مطمئنا مهمترین مطالعات سازمانی در سنت عینیت گرا مطالعه اي است که خانم جون وودوارد در اوایل دهه 
این نکته بود که آیا اصول مدیریتی ایجاد شده به وسیله نظریه پردازان کالسیک مدیریت، در عمل با موفقیت داد. وودوارد به دنبال کشف 

  سازمانی همبستگی دارد یا نه.

کرد که بین ماهیت نظامهاي تولیدي، الگوهاي سازمانی و موفقیت تجاري رابطه  نتایج مطالعه او که هم اکنون نیز مشهور است مطرح می
دارد. این مطالعه اگر چه فرضیه هاي برگرفته از نظریه کالسیک مدیریت را رد کرد، اما خود فرضیه اي دیگر ارائه داد و آن  تجربی وجود

  این بود که روشهاي فنی مهمترین عامل تعیین کننده ساختار است و تأثیر مهمی بر روابط انسانی درون سازمان داد.
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جدیدي تحقیق گشود و بر این فرض عینی گرا مبتنی بود که سازمانها پدیده هایی سخت، دقیق  این مطالعه به یکباره میدان را براي سبک
و تجربی هستند که می توان آنها را اندازه گیري کرد. اعتقاد طرفداران سبک جدید این بود که روشهاي سنتی علوم تجربی را می توان در 

 1970و اوایل دهه  1960محققان استون پیرامون سازمانها در بریتانیا در خالل دهه  مطالعه اي را که گروهد به کار بست. پهنه اجتماعی جدی
  انجام دادند یکی از شاخص ترین تالشهاي نظام مند و مستمر در مطالعه سازمانها از نظر عینی گرایی است.

آن قرار دارد مفهومسازي و اندازه گیري کند  تحقیقات استون، اصوال به دنبال آن است که ساختارهاي سازمانی و بافتی را که ساختارها در
تا بتواند از طریق تحلیل چند متغیره داده ها به بررسی روابط بین آنها بپردازد. ساختارهاي سازمانی در قالب مفاهیمی از قبیل تخصصی 

گرفته  »نوع آرمانی«وبر در قالب شدن، استانداردسازي، رسمی کردن، تمرکز، پیکره بندي و انعطاف که عمدتا از مفهومسازي بوروکراسی 
ه، یت و کنترل، اندازه، اساسنامخچه سازمان، مالکنیز با مفاهیمی از قبیل خاستگاه و تاری» تباف«شده است مفهومسازي شدند. مفهوم 

  فناوري، مکان، منابع و وابستگی متقابل (با دیگر سازمانها) مفهومسازي شد.

فهوم بوروکراسی به هیچ وجه مفهومی تک بعدي نیست و در آن بر اساس ویژگیهاي اصلی تحقیق گروه استون نشان داده است که م
  بوروکراسی نوعی طبقه بندي تجربی از اشکال سازمانی به وجود آمده است.

ن آنها یدر ایاالت متحده امریکا کاري که تشابه زیادي با رهیافت گروه استون دارد، به وسیله محققان مختلفی انجام شده است که از ب
هال با مرجع قرار دادن نوع آرمانی وبر به طبقه بندي تجربی  محققانی همچون ریچارد هال، هیج و ایکن و پیتر بالو از بقیه شاخص ترند.

  از سازمان ها رسید.

حوزه (عینی  در این این مطالعات به شدت عینی گرایی چنان توسعه یافته که این امکان وجود دارد که بیشتر محققان سازمانی در حال حاضر
 گرایی) از پارادایم کارکردگرایی مشغول کار باشند. به ندرت می توان متغیري سازمانی را یافت که به شکلی اندازه گیري نشده و حتی قطعی

انسان  تبودن روابط آن با متغیري دیگر به اثبات نرسیده باشد. این دیدگاه بر نوعی هستی شناسی، معرفت شناسی، روش شناسی و ماهی
مبتنی است که کامال کاربرد علوم طبیعی در مطالعات سازمان را نشان می دهد و در عینی گراترین ناحیه ي پارادایم کارکردگرایی قرار می 

  گیرد.

  تلفیقی معاصر نظریهاقتضایی:  نظریه

شده  باز را با نتایج تحقیقات عینی گرایی انجامرهیافت اقتضایی در مطالعه سازمانها نوعی چهارچوب آزاد است که مفاهیم اصلی نظریه نظام 
  شهرت بسیاري یافت. 1970در جمیع سطوح تحلیل سازمان تلفیق می کند و در خالل دهه 

فکر نظریه اقتضایی درباره سازمان را اولین بار الرنس و لورش در کتابی با عنوان سازمان و محیط که نتایج یک مطالعه تجربی را در ده 
براي «رایط محیطی مختلف گزارش می کرد به صورت صریح مطرح کرده اند. این مطالعه در پی یافتن پاسخ این سؤال بود که سازمان با ش

 ها به موازات بزرگ شدن خود بهآنها استدالل آورده اند که نظام» برخورد با شرایط مختلف اقتصادي و بازار چه نوع سازمانی مناسب است؟
  اگر بخواهیم نظام به عنوان یک کل کارآمد باقی بماند باید وظایف بخشها را با هم هماهنگ کنیم.بخشهاي تقسیم می شود که 
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 آنها استدالل می کنند که وظیفه مهم هر نظام عبارت است از سازگاري با آنچه در جهان خارج جریان دارد. بنابراین، مطالعه الرنس و لورش
فکیک درونی شده و براي سازگاري با شرایط موجود محیط خود، باید به سطح مناسبی از بر سازمان به منزله نظامی تأکید میکند که ت

  هماهنگی برسد.

یافته هاي مطالعه الرنس و لورش چالشی مستقیم در برابر اصول مدیریت کالسیک و نظریه روابط انسانی فراهم کرد. همچنان که قبال 
مومی سازمان را راهنماي عمل مدیریت قراردهد. الرنس و لورش مطرح کردند بیان کرده ایم، مدیریت کالسیک قصد داشت که اصول ع

که در شرایط محیطی مختلف و در واقع در داخل بخشهاي مختلف یک سازمان اصول متفاوتی مناسبند. نظریه پردازان روابط انسانی نیز بر 
ب می شد نیازهاي روانشناختی از طریق شیوه هایی مثل اهمیت پذیرش ساختارهاي سازمانی و سبکهاي مدیریتی تأکید می کردند که موج
آنها عموما طرفدار رهیافتی در سازمان بودند که از مدل  مشارکت در تصمیم گیري، تقبل مسئولیت و امثال آنها ارضا شود. به عبارت دیگر،

رش باز حرکت کند. مطالعه الرنس و لو بوروکراتیک رسمی و مکانیکی دوري کرده و به سوي مدلی منعطف تر با ساختار کم و ارگانیکی
  مطرح کرد که در شرایط خاصی، مدل بوروکراتیک کامال ساختار یافته از نظر موفقیت تجاري ممکن است بسیار اثربخش تر باشد.

رهیافت بر  ه اینکنار هم گذاشته و بیانی نظام مند از اصولی را ک در ادامه این بخش کوشیده ایم جنبه هاي مختلف رهیافت اقتضایی را در
آن مبتنی است ارائه دهیم. تا جایی که انسان عالقه مند باشد سازمانها را به منزله نظام اجتماعی از دیدگاه مدیریتی تحلیل کند، مدل 

نظریه  هاقتضایی ما گامی بلند به سمت تلفیق مباحث و مسائل مورد توجه این دوره فراهم کرده و چهارچوبی را براي بررسی جایگاه و فاید
  و تحقیق در این حوزه ارائه می دهد.

 مدل اقتضایی براي تحلیل سازمانی

نظریه اقتضایی سازمان فرض می کند که سازمانها و عملکردشان را می توان در قالب اصولی که در ارگانیسمهاي زیستی به کار می رود 
 در محدوده بافت محیط وسیعتر می نگرد مبتنی است.نظریه اقتضایی بر دیدگاه سیستمی باز که سازمان را موجودي  درك کرد.

 بر اساس این نظریه، سازمان و محیطش در حالتی از تأثیر متقابل و وابسته به هم در نظر گرفته می شوند. اصوال سازمان پاره نظامی از یک
پردازان اقتضایی، مانند تحلیلگران به هر حال نظریه  ت.سنظام اجتماعی وسیعتر فرض می شود که محیط سازمان، بخشی از آن نظام ا

 سازمانی بر نقش سازمان به منزله واحدي مستقل تکیه می کنند که با یک مرز خیالی از محیط وسیعتر خود متمایز می شود.

 نظریه اقتضایی سازمانها عالقه مند درك و ارائه پیوندهایی کلیدي است که روابط بین سازمان و محیطش را توصیف کند.

ابطه با در ر همچنین سازمان به بقا درك کرد.» نیاز«نظریه، فرض بر این است که روابط بین سازمان و محیط را می توان در قالب در این 
به کارگیري قیاس ارگانیسمی، سازمان مجموعه اي از پاره نظامهاي وابسته به هم نگریسته می شود که هر یک در محدوده سازمان به 

 دارند که باید انجام دهند.منزله یک کل، وظیفه اي 
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به عبارت دیگر، سازمان به منزله یک نظام از پاره نظامهاي کارکردي تشکیل شده است که هر یک ممکن است با عناصري از محیط خارج 
وان هر د میتسازمان تعامل داشته باشد. به دلیل اهمیتی که هر یک از پاره نظامهاي مزبور در برآوردن بقاي سازمان به منزله یک کل دار

 مفهومسازي کرد.» ضرورت کارکردي«قالب یک  یک از آنها را در

انگر نظام کل باشد یا باید آن را بی که منزله یبنظریه پردازان اقتضایی در اینکه چه پاره نظامها یا ضرورتهاي کارکردي مشخصه سیستم 
، پاره نظامهاي زیر غالبا به نحوي از آنجا در ادبیات سازمان شناخته به منزله یک کل برگزید توافق کامل ندارد آنها در مقطع معنی از زمان

 می شود.

سازمان به منزله نظام، موجودي است که براي دست یافتن به توازن مناسب با محیط خود به هدایت راهبردي : پاره نظام کنترل راهبردي
تلقی میشود. چنانکه قبال دیده ایم، در کار بعضی از » دیریت عالیم«یا » خط مشی گذاران«نیاز دارد. این ضرورت کارکردي معموال وظیفه 

 محققان تاویستاك از این وظیفه با عنوان مسأله کنترل مرز بین سازمان و محیط آن صحبت می شود. این کار غالبا در قالب نظارت بر بازار،
یدي ذیل پدیدار می شود: الف) وضع اهداف و جهت دادن کنترل تغییر فنی، اقتصادي، سیاسی و اجتماعی به منظور اتخاذ تصمیم هاي کل

کلی سازمان ب) تحرك بخشیدن به سازوکارهاي داخلی که از طریق آن توازن و رابطه اي مناسب بین پاره نظامهاي داخل سازمان به وجود 
  .می آید و در نتیجه ج) اطمینان از ماندگاري، مشروعیت و بقاي سازمان در محیط وسیعتر پیرامونش

سازمان موجودي است که با نوع فعالیت هدفمند براي تحقق اهداف و مقاصد وضع شده به وسیله خط مشی گذاران : پاره نظام عملیاتی
ها به به برونداد –نیروي کار، مواد خام، سرمایه و نظایر آنها  –سروکار دارد. در سازمانهاي صنعتی این فعالیت مستلزم تبدیل دروندادها 

ند تبدیل گرد. فرای شکل کاالهاي مادي است. در سازمانهاي غیرصنعتی این فرایند، تغییر دروندادها به بروندادهایی از نوع خدمات را در برمی
ه کاست که ویژگی سازمانهاي هدفمدار است. این ضرورت به نحوي آشکار و ملموس در شیوه هایی » ضرورت عملیاتی«صنعتی بیانگر 

» ناوريف«نقشهاي تولیدي را سازماندهی کرده اند بیان می شود. در کل، غالبا بر حسب فناوري مورد استفاده توصیف می شود. مفهوم 
همچنان که بیشتر نظریه پردازان سازمانی به کار می برند روش محدود و جزئی براي  اشاره به شیوه اي است که از طریق آن پاره نظام 

ت؛ است هماهنگ نیس فرآینديسازمان نشان می دهد. فناوري با نظام عملیاتی که اساس یک مفهوم » ساختار«از طریق  عملیاتی خود را
  بلکه صرفا بیان ساختاري محدود از نظام عملیاتی است.

خاصی دارد. تمامی این نظریه ها اذعان دارند که افراد  هنقش انسان در سازمان در بیشتر نظریه هاي معاصر سازمان جایگا: پاره نظام انسانی
نیازهاي خاصی دارند که اگر بناست جذب سازمان شده و به ماند در آن تشویق شوند و خود را به شیوه اي منسجم وقف خواسته هاي کل 

رکردي را به خود اختصاص داده است. نظام نمایند برآورده کردن آنها ضروري است. به عبارت دیگر، نیازهاي انسانی جایگاه ضرورت کا
انسان «نظریه پردازان با توجه به التزام خود نسبت ه مدل انسانی در ماهیت ضرورت مزبور با هم اختالف نظر دارند. از دیدگاهی سیستمی، 

سازد  سانی را جلوه گر مییا هر مدل دیگر از انسان، شکل متفاوتی از خواسته هاي ان» انسان خودشکوفا«، »انسانی اجتماعی«، »اقتصادي
را که در کل، سازمان را می سازند درگیر می کند. از همه جهات مهم، مناقشه درباره مدلهاي انسان در بافت  و تمام پاره نظامهاي دیگر

  نظریه هاي معاصر سازمانی اصوال مناقشه اي درباره ماهیت ضرورتهاي پاره نظام انسانی بوده است.
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ل درونی سازمان وظیفه پاره نظام مدیریتی است. همچنان که قبال استدالل کرده ایم، تفکیک کارکردي رنسجام و کنتا :پاره نظام مدیریتی
سازمانها مستلزم نوعی یکپارچگی است که هدف آن برآورده کردن خواسته ها و خاتمه دادن به تضادهاي درون و میان پاره نظامهاي 

ل کنتر«هماهنگی خواسته هاي مزبور با مقررات تحمیل شده بر سازمان از طریق پاره نظام و نیز اطمینان از » انسانی«و » تولیدي«
  است. در بیشتر نظریه هاي معاصر سازمان، مدیریت ضرورتی کارکردي در نظر گرفته می شود.» راهبردي

 ه اقتضایی فرض می کند که در هر یک از چهار پاره نظام فوق گستره اي از تنوع وجود دارد.ینظر

 تنوع در محیطها و پاره نظامهاي سازمانی توجه زیادي را در نظریه و تحقیقی که در طول ده سال اخیر یا نزدیک به آن انجام گرفته به خود
 جلب کرده است و به نظر می رسد در مورد امکان توصیف تمایز متغیرهاي مزبور به صورت ذیل اجماعی در شرف تکوین وجود داشته باشد.

  الف) محیط

  محیط باثبات و مطمئن                                        محیط آشفته و پیش بینی ناپذیر                   

مضمون مشترکی که در تمامی تحقیقات اخیر درباره ماهیت محیطهاي سازمانی وجود دارد تکیه بر مفهوم عدم اطمینان به منزله عامل 
  از یکدیگر است. ز انواع مختلف محیطیشاخص براي تم

  ب) کنترل راهبردي

  هدفگذاري عملیاتی                                              ایجاد نظامهاي یادگیرنده                  

ر دوظیفه راهبردي اصلی سازمان در محیط بسیار نامطمئن و آشفته را احتماال می توان تسهیل یادگیري سازمانی و پذیرش تغییر دانست. 
  تر و وظیفه اصلی را احتماال می توان بر حسب اهداف ثابت تر مفهومسازي کرد. ط باثباتمحی

  ج) پاره نظام عملیاتی

  نقش هاي پیچیده با آزادي عمل بسیار                                 نقشهاي روزمره با آزادي عمل اندك            

ه اینجا تعریف می شود با تمامی فعالیتهاي مربوط به تولید، فروش، نیروي انسانی، مالی، تحقیق و پاره نظام عملیاتی سازمان، به گونه اي ک
  ط است.ومرب -که سازمان در فرایند کلی تبدیل به آن سروکار دارد –توسعه 

ید ه دامنه آن از فناوري تولمیزان روزمره بودن وظایف کاري ابزاري را براي تمایز بین ویژگیهاي پاره نظامهاي عملیاتی فراهم می کند ک
انبوه که آزادي عمل کاري اندك ایجاد می کند تا شکل پیچیده و آزادي عمل کاري بسیار و وسیع که براي مثال مشخصه بسیاري از نقش 

 هاي اجرایی یا شغلهاي غنی شده است امتداد می یابد.
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  د) پاره نظام انسانی 

  انسان خود شکوفا                                     انسان اقتصادي                                         

  جهت گیري ابزاري نسبت به کار                             کار دلبستگی اصلی زندگی                        

  ه) پاره نظام مدیریتی

چنانکه قبال استدالل کردیم پاره نظام مدیریتی در درون سازمان خود را از طریق ساختار اختیار رسمی و ماهیت سبک هاي شخصی رفتار 
مدیران نشان می دهد. ساختار اختیار رسمی سازمان ها، بر مبناي میزان بوروکراسی شدنشان دسته بندي می شوند. تمایزي که برنر و استاکر 

  هاي مکانیستیک (بوروکراتیک) و ارگانیک (دموکراتیک) قائل شدند، جا افتاده و مورد استفاده قرار می گیرد. بین سازمان 

  بوروکراتیک                              ارگانیک                                              

  مدیریت مردمساالرانه                              مدیریت آمرانه (مستبدانه)                                     

  )Y)                                                         ( نظریه  X(نظریه                               

براي سبک هاي مدیریتی  "Xنظریه ي "مطالعه و در تحقیق مک گریگور بین سبک هاي مدیریتی یا رهبري توسط محققان روابط انسانی 
، باز، مردم ساالرانه و انگیزاننده که براي سبک هاي منعطف "Yنظریه "بسیار آمرانه و دستوري که خواهان اجبار، دستور و کنترل است و 

ه بندي را تخواهان تفویض اختیار، اعتماد و رضایت شغلی درونی است تفاوت قائل می شود و مابقی تحقیقات مشابه نیز تقریبا همین دس
 رعایت کرده اند. 

 عناصر پاره نظامهاي مختلف از حیث ویژگیها باید با هر یک از ابعاد اساسی اي که پاره نظامها با آن تعریف می شود سازگار باشد. ما این
شد؛ به ظام سازگار بامفهوم را فرضیه سازگاري می نامیم. فرضیه برآوردن خواسته هاي محیط خود آن است تا روابط بین ویژگیهاي پاره ن

 عبارت دیگر در این فرضیه مسلم فرض شده است که اگر روابط مزبور ناسازگار باشد سازمانها در برخورد با خواسته هاي محیطشان کمتر
 اثربخش خواهند بود.

نظامهاي  وظایف جاري پاره سازگاري عناصر پاره نظام با خواسته هاي محیطی به تفکیک در داخل سازمان منجر می شود. این تلفیق یکی از
مدیریتی و راهبردي است. فرضیه سازگاري باید با چیزي که می توان آن را فرضیه تلفیق نامید تکمیل شود. این فرضیه بر اساس این اصل 

مجدد برسد.  قموضوعی بنا می شود که سازمان به محض اینکه تفکیک گردید، براي آنکه کامال اثربخش باشد باید به حالت مناسبی از تلفی
استدالل شد فرضیه سازگاري الزام می کند که ماهیت تمامی پاره نظامها با این ویژگی محیطی سازگار باشد. فرضیه تلفیق،  Lچنانکه در بند 

 مدیریت مناسب مرز را الزامی می کند تا از طریق آن از پیوند مناسب بین این عناصر مختلف سازمان اطمینان حاصل شود.

یی با کنار هم قرار دادن فرضیه هاي سازگاري و تلفیق که در باال به آن اشاره شد مسلم فرض می کند که موفقیت سازمان در مدل اقتضا
 برخورد با خواسته هاي مطرح شده از طریق محیط به تفکیک مناسب بین بخشهاي پاره نظام و تحقق حالت مناسبی از تلفیق بستگی دارد.
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فرضیه سازگاري، نتایج زیادي براي بهبود و بازسازي سازمانی به همراه دارد. براي مثال، این فرضیه مطرح می کند که کوشش براي تغییر 
پاره نظام هاي دیگر سازمان به همراه دارد. بنابراین، هر نوع چهارچوب تحلیل براي مطالعه و تجویز تغییر هر پاره نظام، تغییراتی را براي 

شایسته خود را به عناصر مدل اقتضایی به منزله یک کل نشان دهد. ما در بخش بعدي فصل، به هنگام درباره جنبش  وفاداريانی باید سازم
  کیفیت زندگی کاري، توجه بیشتري به این موضوع خواهیم کرد.

  نهضت کیفیت زندگی کاري

به شهرت رسید به  1970ت کیفیت زندگی کاري که در خالل دهه ما تحلیل خود درباره نظریه اجتماعی را با بحث مختصري درباره نهض
هاي حاصل از نظریه نظامهاي باز را براي مسائلی که پیروان نهضت آن را ویژگی جوامع فراصنعتی  پایان می بریم. این نهضت اصوال بینش

فنی باز و نظریه طراحی شغل انجام می دهد.  –ی می دانند به کار می برد و این کار را به طور خاص از طریق مفاهیم نظریه نظام اجتماع
نهضت کیفیت زندگی کاري بر فلسفه مهندسی اجتماعی تدریجی که درصدد است مسائل مربوط به گذار از جامعه صنعتی به جامعه فراصنعتی 

  را حل کند مبتنی است.

ار انسان ها روي آورده اند به اینکه که حدي است که استداللی که اقامه میشود این است که تغییر اجتماعی در محیط وسیعتر سازمان ب
سازمانها پاره نظامهاي عملیاتی و مدیریتی را با این تقاضا همنوا سازند. تغییر سازمانی موضوعی رضایت بخش تري را تقاضا کنند و بایستی 

توجه عالقه مندان نظریه بهبود سازمانی بوده است.  آشناست که از مدتها قبل مورد توجه نظریه پردازان روابط انسانی نو و به طور عام مورد
): نهضت کیفیت زندگی کاري بیانگر توسعه منطقی آن سنت هاست. آراء و نظریات این نهضت 1966(براي نمونه رجوع کنید به بنیس، 

ري خشک بودن ساختارهاي کا مغایر آراء نظریه اقتضایی است که براي دست یافتن به اثربخشی سازمانی در محیطهاي با ثابت بر مناسب
فراصنعتی  است که ماهیت محیط نو غیرانسانی تأکید می کند. نظریه پردازان کیفیت زندگی کاري با این نظر مخالفند و استداللشان ای

هد ان خوادر مقابل محیط کاري) به گونه اي است که درنهایت، طراحی و مدیریت سازمانی باز و منعطف اثربخش بودن خود را نش» بافت(«
داد. این استدالل تنها در سطح سازمانی محدود نشده است، بلکه سازمان پاره نظامی از کل جامعه دیده می شود و دیدگاهی که جنبش 
مزبور مطرح میکند. اصوال این است که براي بقاء جامعه به منزله یک کل، بهبود کیفیت زندگی کاري ضرورت کارکردي است. مفاهیم 

غالبا به منظور پر کردن شکاف عالیق شخصی یا سازمانی از یکسو و عالیق اجتماعی از سوي » مسئولیت فردي«و » اعیمسئولیت اجتم«
دیگر به کار می رود. بدین طریق، تا جایی که به بقاي نظام اجتماعی به عنوان یک کل مربوط میشود مسئولیت اجتماعی ضرورت کارکردي 

  به حساب می آید.

 ت کالسیک باقی می ماند، نهضت کیفیت زندگی کاري نیز معادلی معاصر برايیقتضایی معادلی معاصر براي نظریه مدیردر حالیکه نظریه ا
  روانشناسی صنعتی و جنبشهاي روابط انسانی محسوب می شود.

  نظریه هاي سوء کارکردهاي بوروکراتیکب) 

در این بخش ما قصد داریم نظري بیندازیم به کاري که رابرت مرتون و سه تن از برجسته ترین دانشجویان او یعنی سلزنیک، گلدنر و بالو 
 درباره سازمان انجام داده اند. قسمت عمده کار مرتون و همکارانش به نظریه بوروکراسی آنگونه که ماکس وبر بیان کرده پرداخته است. کار
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بخش هایی از کار وبر را به نقد بکشد آنان اساسا به دهد؛ بلکه درصدد است که  سازمان ارائه نمی طور خاص نظریه کارکردگرایی از آنها به
  پرداخته اند.» سوء کارکردها«مطالعه و تبیین 

سازمان ثیري بر ممکن است چنان تأمرتون استدالل میکند که فعالیتهاي بوروکراتیک با تأکیدي که بر روش، تدبیر، انضباط و سازگاري دارد 
ارزش «به وقوع می پیوندد؛ یعنی » جا به جایی اهداف«اینجا  نتیجه در خود به هدف تبدیل شود. دربگذارد که پیروي از قانون و مقررات، 
پیروي بی چون و چرا آرمان هایی که سازمان به خاطر آن ها بوجود آمده است فراموش می شود و ». ابزاري به ارزش غایی تبدیل می شود

  بر رفتار شخص حاکم می شود.

مرتون در ادامه استدالل میکند مشکالتی که (براي هنگام به هنگام برخورد با مراجعان بوروکراسی) از ناحیه سخت گیریها به وجود می آید 
ویت می کند. بدین طریق، هنگامی که موجب واکنشهاي بیشتر در محدوده سازمان میشود که خود اهمیت پیروي از قوانین و مقررات را تق

عملکردهاي خود در برابر فشارهاي خارجی میکنند وضعیت به نحوي فزاینده بدتر هم میشود. رفتار و عملکرد  بوروکراتها مبادرت به دفاع از
  توصیف میشود.معروف است » تشریفات اداري«بوروکراتیک به طور روزافزون ماهیت آیین پرستی می یابد و با آنچه در عرف به 

 TVAسلزنیک معتقد بود که جنبه هاي رسمی سازمان هرگز توفیق دستیابی به جنبه هاي انسانی غیرعقالنی را ندارد. مطالعه سلزنیک در 
 از طریق ارائه تحلیل تفصیلی از فرایندهاي اداري هم در داخل سازمان و هم در ارتباطات سازمان با محیط این نکته را نشان می دهد. به

طور اخص، وي نشان می دهد که چگونه تفویض اختیار در سازمان به تخصص در قلمروهاي محدود فعالیت منجر شده و موجب جهت 
 کگیري افراد گروهها به اهداف فرعی مربوط به این حوزه هاي تخصصی میشود. بنابراین، به اعتقاد سلزنیک، تقسیم کار در ساختار بورورکراتی

تضاد با یکدیگر بوده و به ضرر اهداف کلی سازمان به منزله  کید بر اهداف عملیاتی میشود که ممکن است دربر حسب تخصص موجب تأ
را سازوکاري اساسی در ایجاد نتایج پیش بینی نشده می داند. تالش براي کنترل که از این تعهدها و » تعهد«یک کل باشد. سلزنیک 

زنیک موجب تقویت تقسیم سازمان و تعهد به ایدئولوژیها و اهداف فرعی واحدها میشود. تضادهاي منافع مختلف ناشی میشود به عقیده سل
  بنابراین، در اینجا هم مانند مدل مرتون، نتایج سوء کارکردي حالتی فزاینده یافته و خود موجب تقویت خود میشود.

کارکردي  بوروکراتیک تکیه میکند، سلزنیک برنتایج سوءدر حالیکه مطالعه مرتون بر تأثیرات سوء کارکردي مقررات به منزله شکل کنترل 
  تفویض اختیار و تخصص تأکید میکند.

معطوف میکند، خصوصا با این تلقی که اثربخشی عملکرد » تنشهاي موجود در نظریه وبر«و » ابهامها«گلدنر کالم خود را به برخی از 
به وسیله اعضاي سازمان اعم از اینکه آن مقررات و قوانین » هاي قانونیهنجار«بوروکراتیک بستگی دارد به پذیرش مشروعیت مقررات یا 

با توافق آنها وضع شده یا تحمیل شده باشد. گلدنر متذکر میشود روشی که به وسیله آن مقررات ایجاد میشود (براي نمونه روش توافق که 
لکردهاي بوروکراتیک خواهد داشت. او بر اساس تحلیل خود نقطه مقابلش تحمیل است) احتماال تأثیر عمده اي بر پویایی و اثربخشی عم

که هر یک، از الگوهاي متفاوتی از وضع مقررات و اجراي  -» کیفري«و » نمونه«، » ساختگی« -سه نوع بوروکراسی را مشخص میکند 
  ضاد در آنها به چشم میخورد.قانون تبعیت میکنند، در سازمان اجتماعی خود شیوه هاي مختلفی دارند و سطوح متفاوتی از تنش و ت
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گلدنر در مطالعه خود نشان می دهد که مدیران و کارکنان مقررات را با مقاصدي اساس متفاوت و به گونه اي که براي اهداف رسمی سازمان 
ناي انتزاعی قط در معسوء کارکرد دارد به کار میبرند. وي در فرایند تحلیل خود به صورت کامال واضح توضیح میدهد که اینگونه سازمانها ف

  اهداف و مقاصد دارند، و واقعیت زندگی کاري تحت سلطه تالش گروه ها و افراد براي رسیدن به اهداف متفاوت خود است.» مجازي«یا 

نش امحور تحلیل بالو عواملی است که موجب عدم تعادل و تغییر در سازمان میشود و در آن بسیاري از سوء کارکردهایی که مرتون و همکار
به جایی هدف تأیید میشود. تحلیل وي نشان میدهد که چگونه  شناسایی کردند از قبیل سازگاري بیش از حد با مقررات و قوانین و جا

ها به جاي اینکه ساختارهاي ایستایی باشند که ظاهرا در نمونه آرمانی وبر تجسم می یابد، مکانهایی براي وقوع فرایند جاري  بوروکراسی
شخصی هستند که عناصر جدیدي از سازمان به وجود می آورند. این مطالعه همچنین نقشی را که کارکردهاي مخفی روش  روابط میان

ایفا میکند نشان میدهد. براي مثال، تحلیل بالو درباره شیوه ارزیابی عملکرد کارکنان از  –نقطه مقابل کارکردهاي آشکار  –بوروکراتیک 
نشان میدهد که نظام ارزیابی عالوه بر اینکه به منزله کنترل عملکرد به کار میرود، کارکردي مخفی هم دارد طریق استفاده از اسناد آماري 

  است. زیردستانو آن حفظ روابط دوستانه بین سرپرستان و 

  چهارچوب مرجع کنشج) 

نی ل خالصی که وبر آن را پیش بیچهارچوب مرجع کنش براي اولین بار به وسیله ماکس وبر بیان شد. چهارچوب مرجع کنش کنتردر شک
مانند  نویسندگانیکرده است مفهومسازي یا اجرا شده است. پیروان چهارچوب مرجع کنش غالبا به همان اندازه که از وبر الگو گرفته اند از 

سندگان کلیدي دیدگاه این نوید و حتی مرتون الگو گرفته اند. عدم درك هستی شناختی، معرفت شناختی و روش شناختی که شوتز، بلومر، می
را از هم متمایز می کند غالبا به طرحهاي تحلیلی ترکیبی منجر شده است و تنها چیزي که انسان می تواند درباره آنها بگوید این است که 

عنوان  عات را در قالباین طرحها مشخصه مرز ذهن گراي پارادایم کارکردگراست و نه بیشتر. به همین دلیل ما قصد داریم که تمام این مطال
چهارچوب مرجع کنش بیان کنیم که دست کم در بریتانیا این عنوان براي توصیف قسمت عمده کاري که براي این بخش در نظر گرفته 

شکارا آ شده است به کار میرود. در حالیکه کار گافمن و ترنر را میتوان نمونه اي از تعامل گرایی نمادین تلقی کرد، کار گلدتورپ و سیلورمن
با چهارچوب مرجع کنش دریک رده قرار دارد. ولی، به دالیلی که در باال اشاره شد، این اختالف به هیچ وجه اختالفی جدي نیست و نقاط 

  همپوشانی زیادي خصوصا بین دیدگاههاي گافمن، ترنرو سیلورمن وجود دارد.

تعامل گرایی نمادین مطرح شده است. یکی از اولین و مشهورترین آثار در » نمایشی«اروین گافمن به عنوان برجسته ترین هوادار رهیافت 
در  ،»اجراي نمایشی«او با عنوان نمود خود در زندگی روزمره درباره انسانها در محل کار عادي شان، این دیدگاه را مطرح میکند که آنان در 

می آیند و از این طریق می کوشند احساسات انسانها نسبت به درگیرند، همانند افرادي که به روي صحنه » مدیریت تأثیرگذاري«فرایند 
  خود را هدایت و کنترل کند.

گافمن خود مطالعات متعددي درباره رفتار سازمانی بخصوص در مؤسسه هاي روانی انجام داده است. وي بر اساس این مطالعات، تحلیلی از 
است که گافمن براي توصیف سازمانهایی از قبیل زندانها، بیمارستانهاي  ارائه می دهد. این تعبیر اصطالحی» سازمانهاي کامل«ماهیت 

 و روانی، اردوگاههاي کار اجباري، کشتیها، صومعه ها و  سازمانهاي مشابه آن به کار میبرد که در آن انسانها تمام دوره حیات، خواب، بازي
  کار خود را در درون سازمان سپري می کنند.
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مهمترین ابعاد اینگونه سازمانها این است که، اگرچه مقامهاي مسئول میکوشند از طریق مقررات، دستورها ، تلقین، به عقیده گافمن یکی از 
» شخیص خودبر اساس ت«انضباط و نظایر آن وضعیت سازمان را براي افراد تعریف کنند، اما کسانی که در اینگونه سازمانها زندگی میکنند 

زندگی خاص خود را دنبال می کنند که وقتی به آن نزدیک شوید هدفمند، «وضعیت تطبیق می دهند. آنها به شیوه هاي مختلفی خود را با 
  ».معقول و طبیعی جلوه می نماید

ه وسیله باري ب می گیردنمونه دیگري از تحقیق تعامل گرا که به مطالعه سازمان مربوط است و در ناحیه ذهنی گراي پارادایم کارکردگرا قرار 
  رساله اي با عنوان تحقیق در پاره فرهنگ صنعتی ارائه شده است. چنانکه می گوید:  ترنر در

پاره فرهنگ مجموعه مشخصی از معانی است که گروهی از افراد که قالبهاي رفتاري شان تا حدي از قالبهاي رفتاري جامعه وسیعترشان 
نی متعاقب آن حفظ میشود که افراد جدیدي که به عضویت گروه درمی متفاوت است در آن اشتراك دارند. ماهیت متمایز این مجموعه از معا

زه یآیند به فرایند یادگیري این معانی یا جامع پذیري آنان جامعه آن تن می دهند. این فرایند فرد را به ارزشهاي گروه پیوند می دهد و انگ
جود می آورد. اعمال محرومیت بر علیه کسانی که به شیوه مشترك را در آنها به و ادراکیهاي مشترك ، الگوهاي مشترك واکنش و عادت 

  هاي مناسب رفتار نمی کنند نیز موجب حفظ تمایز گروه میشود.

تحلیل جامع و شفاف ترنر از مفاهیم اساسی و رابطه آنها با شواهد تجربی موجب مطالعه ارزشمند جنبه هاي غیررسمی زندگی سازمانی شده 
ز اار خوشایند است. برخالف بسیاري از مطالعات تعامل گراي سازمان غیررسمی که غالبا به صورت ضمنی است. دیدگاه وي دیدگاهی بسی

تلقی می کند خبر می دهد، دیدگاه ترنر پاره فرهنگ صنعتی را با تعابیر خاص خود » کژرفتاري«را  »غیررسمی«مدیریتی که  دیدگاهی
نچنان که هست پرده بردارد، بدون آنکه پیش از تحلیل تفصیلی خود به معرفی بررسی می کند. او می خواهد از پاره فرهنگ صنعتی آ

  داوریهاي بیش از حد بپردازد.  پیشفرضها و پیش

ث شیکاگو که درباره جامعه شناسی مشاغل بح از مکتبسومین نمونه از نظریه و تحقیق که خاص این ناحیه از پارادایم است در کار افرادي 
ه خود در این مورد انجام داده است و هم به دلیل تأثیرش بر ک . از میان این افراد، اوت هیوز هم به سبب کاريکرده اند یافت می شود

دانشمندان دیگري که ترجیح داده اند از الگوي او تبعیت کنند اهمیت خاصی دارد. کار آنها در کشف نقش هاي مشاغل، تالشی است براي 
ردازان شیکاگو برخالف دیگر نظریه پردازان نقش که گرایش غالب در آنها توجه به جنبه هاي پی بردن به سطح معناي ذهنی. نظریه پ

ساختاري و رفتار ملموس نقش است به بررسی معنایی که کار براي فرد دارد و شیوه ارتباط این معنا با گرایشها و روابط محل کار عالقه 
با فرد شروع کنند و در ساختن نظریه سازمانی خود از آنجا مدد گیرند. بنابراین، این  مندند. این نظریه پردازان تمایل دارند که کار خود را

سرایدار چگونه است یا دیدگاه راننده تاکسی را نسبت به کرایه مسافرانش نشان » زیرزمین«نظریه ها به ما دیدگاهی درونی می دهد که 
نان نه آنچ می نگرندعه امروز به وجود می آورد، آنگونه که خود کارگران به آن می دهد. این مطالعات، با هم، تصویري از تجربه کاري در جام

  که یک مشاهده گر بی تفاوت به آن مینگرد.

کار جامعه شناسان مشاغل خیلی نزدیک به کاربرد چهارچوب مرجع کنش حرکت می کند، از این نظر که آنها بیش از هر چیز به جهت 
و معناي کار در سطح ذهنی توجه دارند. همین دیدگاه درباره کار گلدتورپ و همکارانش در مطالعه اي گیري عمومی افراد به نقشهایشان 

که درباره جهت گیریهاي کارگران صنعتی نسبت به کار خود داشته اند نیز صادق است. در میان کسانی که از چهارچوب مرجع کنش به 
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د سیلورمن از همه شاخصتر است. در واقع، عمدتا همان او بود که این اصطالح را به منزله مبناي تحلیل سازمانی طرفداري میکنند نام دیوی
نظریه پردازان سازمانی معرفی کرد و در کتاب خود با عنوان نظریه سازمانها استدالل آورد که چهارچوب مرجع کنش بدیلی براي نظریه 

  دارد.» مشکالت منطقی جدي«ازمان به کار میرود نظامهاست. سیلورمن مطرح میکند که رهیافت سیستمی آنگونه که در س

وي با شناسایی این حقیقت که زندگی اجتماعی فرایندي جاري است که به وسیله کنشگران اجتماعی پیگیري شده و تحقق می یابد از 
  چهارچوب مرجع کنش به منزله پایه مناسب براي تحلیل جانبداري می کند.

  جع کنش که بر کار تعدادي از نویسندگان مبتنی است در قالب هفت گزاره ذیل خالصه شده است:دیدگاه سیلورمن درباره چهارچوب مر

  علوم اجتماعی و علوم طبیعی با انواع  متفاوتی از موضوعات سروکار دارند. )1
 جامعه شناسی بیش از آنکه به مشاهده مربوط اشد به فهم کنش مربوط است. )2
 می شود.معناي به وسیله جامعه به انسانها داده  )3
 اگرچه جامعه انسان را تعریف میکند، اما انسان نیز به نوبه خود جامعه را تعریف میکند. )4
 انسانها ازطریق تعامل با یکدیگر معانی اجتماعی را تعدیل کرده، تغییر و انتقال نیز می دهند. )5
 ورد.ا براي کنشهاي خود در نظر میگیرند به حساب آدر نتیجه، تبیینهایی که در مورد کنش انسانی ارائه می شود باید معانی اي را که آنه )6
تبیین هاي اثبات گرا که ادعا میکنند عامل تعیین کننده کنش، عوامل اجتماعی یا غیراجتماعی خارجی و محدود کننده است پذیرفتنی  )7

 نیست.
ضرورت دارد که معانی ذهنی را بفهمد. تأکید میکند که اگر جامعه شناسی خواهان  فهم معناي کامل کنشهاي فردي است،  2گزاره شماره 

 از این رو تأکید سنت علوم اجتماعی اثبات گرا بر رفتار افراد موجب از دست رفتن نکته مزبور میشود، زیرا الگوهاي رفتار ممکن است براي
ازند. ا با نسبت دادن معنا به آن می سافراد مختلف معناي متفاوتی داشته باشد. کنش انسانها براي افراد معنا دارد. آنان جهان اجتماعی خود ر

  سیلورمن مورد تأکید قرار گرفته است. 6همین نکته مجددا در گزاره 

سیلورمن موضع واقع گرایانه را میپذیرد که بر اساس آن جامعه از نظر هستی شناسی مقدم بر انسان در نظر گرفته می  3در گزاره شماره 
ستناد خاصی به کالم دورکیم و این دیدگاه می کند که انسانها مقهور حقایق اجتماعی هستند که شود. وي در پرورش موضع خود در اینجا ا

 کنشها و آگاهی آنها را تعیین کند. سیلورمن به پیروي از دورکیم مطرح میکند که معانی در اختیار مؤسسات اجتماعی است و انسانها بازیگر
شروع به وصف  4تماعی به آنها محول میشود. ولی سیلورمن بالفاصله در گزاره شماره نقشی هستند که به مقتضاي جایگاهشان در نقشه اج

یت عاین واقع گرایی میکند. سیلورمن در تأیید این دیدگاه به پیروي از برگر و پولبرگ احتجاج میکند که ساختار اجتماعی واقعیتی غیر از واق
کرد که بتواند روي پاي خودش بایستد... و ساختار اجتماعی تنها و تا وقتی وجود را چیزي توصیف  اجتماعیانسانی ندارد. نمیتوان ساختار 

دارد که موجودات انسانی آن را به منزله بخشی از جهان خودشان محقق سازند. وي در ادامه کالم خود می افزاید، نسبت دادن یک وجود 
آن است. وي باز هم به پیروي از برگر و پولبرگ مطرح میکند که مجزا و فراتر از اعضاي جامعه به جامعه به معناي جسمیت بخشیدن به 

  نقشها و سنتهاي اجتماعی تنها نمودي از معانی هستند که انسانها براي جهان خود قائلند.

ی نام هستی شناس 4هستی شناي واقع گرا و گزاره  3یکدیگر را اصالح و تعدیل میکنند، از این نظر که گزاره  4و 3بنابراین گزاره هاي 
  انگارانه را مطرح میکند.
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 يسیلورمن با تأکید بر اینکه افراد چگونه قدرت تفسیر و نسبت دادن معنا به جهان اجتماعی خود را دارند عمال به ماهیت اختیاري فعالیتها
د ر شیوه هایی تأکید میکنبر این نکته توجه خاص شده است. سیلورمن، در شرح و بسط این گزاره ب 5انسانی توجه میکند. در گزاره شماره 

د دیدگاههاي هاي مخرب می تواننکه در آن افراد می توانند براي تفسیر نقشهاي ایفایی خود انتخاب کنند و با پرداختن به گونه اي از فعالیت
  جود درباره واقعیت را به هم بزنند.مو

ارائه می کند که ماهیت فرایندي امور انسانی را مورد تأکید  بنابراین سیلورمن در شرح و بسط طرح کنش خود دیدگاهی از جهان اجتماعی را
 قرار میدهد. این جهانی است که در آن کنشگران انسانی وضعیتی را که در آن قرار دارند تفسیر کرده و شیوه هایی که براي خود آنها معنا

به  ان از جهان اجتماعی اطراف خوده انسانها با کنشهایشو تعاریف مجددي ک ردارد باشد عمل میکنند. از این رو، واقعیت اجتماعی با تفاسی
عمل می آورند در فرایندي از تغییرات پی در پی و مستمر دیده میشود. الزمه این حالت این است که براي مطالعه این جهان اجتماعی 

عی و علوم اجتماعی کالم خود را با این روشهاي خاصی الزم است. بدین ترتیب، سیلورمن در گزاره اول خود درباره تمایز میان علوم طبی
تبیین هاي اثبات گرا که ادعا می کنند عامل تعیین کننده کنش نیروهاي اجتماعی یا غیراجتماعی خارجی و محدود «مطلب به پایان می برد: 

ر آن هستند برازنده قیما درگیباید در سطح معنا براي کنشگرانی که مست اجتماعیتبیین هاي مربوط به امور ». کننده است پذیرفتنی نیست
باشد. چهارچوب مرجع کنش به منزله دیدگاهی که براي این هدف مناسب است ارائه می شود. سیلورمن موضعی که در کتاب نظریه سازمانها 

 ق یابدوخواهیم دید، کار بعدي وي موجب شد به سوي دیدگاهی س صل هفتمبیان کرده است مدت زیادي پایبند نماند. همچنان که در ف
  که کامال در بافت پارادایم تفسیري قرار گرفته است.

  گرا کثرتنظریه د) 

مباحث قدرت و تضاد در سازمانها مدت زیادي است که توجه نظریه پردازان را به خود جلبی کرده است، اما به ندرت بررسی نظام مند و 
مستمري درباره آن انجام شده است. در این بخش ما میخواهیم استدالل کنیم که بسیاري از افکار و یافته هاي تحقیقی که به دنبال مباحث 

گرا، که با عنوان کارکردگرایی تضاد در فصل چهارم مورد بحث  کثرتبه وجود آمده است را ه را براي پیدایش نظریه سازمانی قدرت و تضاد 
 ثرتکقرار گرفت، نشان داده و پیش درآمدي بر آن به حساب می آید. قدرت و تضاد با هم پایه تحلیل سازمانها را به منزله نظامهاي سیاسی 

ساس این تحلیل سازمانها و محیطشان صحنه هاي تعارض بین افراد و گروه هایی است که فعالیتهایشان در جهت گرا بنا می نهد. برا
  دستیابی به اهداف، ارزشها و منافع شخصی خودشان است.

ی است که با هایگرا در نقطه مقابل دیدگاه وحدت گرا قرار دارد و بیانگر سه مجموعه از پیشفرض کثرتدر بیانی گسترده، دیدگاه سازمانی 
  چیزي که ما آنها را منافع، تضاد و قدرت می نامیم مرتبط است.
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  گرا کثرتدیدگاه وحدت گرا                                                    دیدگاه                       
  

  تنوع فردي و گروهی تأکید میکند.منافع         بر  تحقق اهداف  مشترك  تأکید  میکند.                بر 

  سازمان  به  صورت  ائتالفی  توأم  با     سازمان  زیر  چتري از اهداف  مشترك                            

  متحد میشود و میکوشد به شیوه تیم خوب               مسامحه  تلقی  میشود  که  توجه  بسیار               

  یافته  آن اهداف  را  محقق سازد.               اندکی  به  اهداف رسمی  سازمان داردانسجام               
  

  زایل نشدنی  و تضاد  را  ویژگی  ذاتی       میداند  که           ارتضاد       تضاد را  پدیده اي نادر و گذ

  بر  جنبه هاي  سازمانی میداند و امور           میتوان از طریق  اقدام  مدیریتی مناسب  آن               

  بالقوه مثبت  و کارکردي آن تأکید  میکند.    را برطرف کرد. هر جا در سازمان تضادي                         

  رخ دهد معموال  به افراد منحرف و خرابکار             
  

  میکند که نقشی ت را متغیري تلقیقدر                 قدرت     تا حدود زیادي نقش قدرت را در زندگی   

  حساس در درك فعالیتهاي سازمان دارد.    . براي  توصیف               می گیردسازمانی  نادیده              

  قدرت ابزاري است که از طریق آن تضاد    قدرت  قانونی مدیریت  در جهت  هدایت                          

  منافع کاهش یافته و حل و فصل میشود. سازمان  به  سوي  تحقق اهداف مشترك                           

  از  کثرسازمان به صورت مجموعه مت   مفاهیمی از قبیل اختیار، رهبري و کنترل                          

  دارندگان قدرت تلقی میشود که قدرت خود    ابزار برتر شمرده میشود.                                             

  را از منافع متعددي گرفته اند.                                                                             

 

  تضاد و قدرتگراي منافع،  کثرتو  دیدگاههاي وحدت گرا

دیدگاه وحدت گرا در بسیاري از نظریه هایی که در بخشهاي پیشین این فصل مرور کردیم نیز منعکس شده است. دیدگاه بارنارد درباره 
سازمان به منزله یک نظام همکاري، توجه مکتب روابط انسانی به تلفیق نیازهاي فردي و سازمانی و دیدگاه نظام باز درباره سازمان به 

خود را با فرایند بقا تطبیق داده است، همه و همه با درجات مختلف، منعکس کننده عناصر دیدگاه وحدت گرا هستند. صورت موجودي که 
در این دیدگاهها سازمان پیش از هر چیز دیگر به صورت نظامی که از نظر کارکردي منسجم است نگریسته میشود که عملکرد آن را میتوان 
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ی تحقق آن است درك کرد. ولی فاز زمان مطالعات هاثورن تا کنون توجه فزاینده اي به نقش تضاد در با مراجعه به اهدافی که نظام درپ
سازمانها شده است و هم اکنون بندرت میتوان دیدگاههایی نظري یافت که منعکس کننده دیدگاه وحدت گرا در شکلی افراطی باشد. در 

را روي آورده گ کثرتر پنجاه سال اخیر از دیدگاه وحدت گرا فاصله گرفته و به دیدگاه بیانی عام، نظریه سازمان در روند رشد و توسعه خود د
  است.

  گرایی در نظریه نظام اجتماعی کثرتعناصر 

رند در رابطه با عنصر تضاد و در میزانی کمتر در رابطه با عنصر منافع یگ بسیاري از نظریه هایی که در محدوده نظریه نظام اجتماعی قرار می
گرا پیش می روند. اما در رابطه با عنصر قدرت این نظریه ها بشدت در محدوده دیدگاه وحدت گرا باقی می مانند. به  کثرتوي دیدگاه به س

 –اعتراف این نظریه ها تضاد به اشکال مختلف پدید می آید؛ براي مثال نظریه پردازان روابط انسانی یا کسانی که دیدگاه نظام اجتماعی 
ته اند بر تضادهایی تأکید کرده اند که میتواند بین نیازهاي انسانی و ویژگیهاي ساختار سازمان رسمی، فناوري و موارد مشابه فنی را پذیرف

منافع توصیف نمیکنند. براي نمونه، نظریه پردازان روابط  کثرا تبرا  ه به آنها اشاره شد همواره سازمانآن به وجود آید. ولی نظریه هایی ک
أکید بر نیازهاي انسانی تمایل دارند از اهمیت این واقعیت که افراد ممکن است اهدافی متضاد با اهداف سازمان داشته باشند انسانی با ت

ق اهداف وسیعتر سازمانی نیازهاي فردي را نیز برآورده کرد. بنابراین، قبکاهند. دیدگاه آنها بر این اصل استوار است که میتوان از طریق تح
خوب  یک تیم میدهد که توان آن را دارد به صورتحدي گرا نشان اروابط انسانی بر نیازها سازمان را به صورت پدیده اي وتأکید مکتب 

  انسجام یافته عمل میکند. با توجه به تأکید این مکتب بر نیازهاي عمومی به اختالف بالقوه اهداف توجه نمیشود. 

سازمانها را کامال نادیده میگیرند. این نظریه ها معموال بر این پیشفرض ها مبتنی هستند بیشتر نظریه هاي نظام اجتماعی موضوع قدرت در 
 اکه سازمانها فرایندهایی اجتماعی اند که با تعادل یا خودتنظیمی توصیف میشوند. در این نظریه ها موارد مربوط به کاربرد قدرت، موارد ی

  با اثربخشی سازمانی در تحقق اهداف رسمی اش دارد. قیمیمستر میشود که ارتباط یمسائل اختیار و کنترل تفس

  گرایی در نظریه هاي سوء کارکردهاي بوروکراسی کثرتعناصر 

 ثرتکبا مالحظه نظریه هاي سوء کارکردهاي بوروکراسی درمی یابیم که این نظریه ها در رابطه با دو عنصر منافع و تضاد معموال از دیدگاه 
ي براهمیت قدرت به عنوان متغیري در تحلیل سازمانی اذعان دارند. چنانچه قبال دیدیم، کار مرتون، سلزنیک ، گرا تبعیت میکنند و تا حد

اهداف  نظر گرفتن گلدنر و بالو همه به نوعی پیامدهاي ناخواسته سازمان رسمی را نشان دادند. در مواردي که این پیامدهاي ناخواسته با در
ودند. سازمان کارکردي ب یکردند معموال به این علت بود که آن پیامدها نسبت به سایر منافع موجود دررسمی سازمان غیرکارکردي جلوه م

نقش تضاد نیز در نظریه هاي مرتون و همکارانش اهمیت بسیاري دارد. تضادهاي موجود بین بوروکراتها و مراجعان آنها، بین گروههاي 
کارکنان تماما در یک یا چند تا از مطالعات مزبور به صورت برجسته بیان شده است. در  بخشی و ائتالفهاي درون سازمانی و بین مدیریت و

  نظریه سوء کارکردهاي بوروکراتیک تضاد مسأله اي محوري است.

گرایی  ثرتکروابط قدرت در درون سازمان نیز توجه میکنند. هر دو مطالعه سلزنیک و گلدنر مسیر حرکت به سوي  کثرتسلزنیک و گلدنر به 
در قدرت را نشان میدهد اما از آنجا که جهت گیري اصلی آنها به بررسی خاص سوء کارکردهاي ساختارهاي بوروکراتیک معطوف است، 
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تدار قبنابراین تا جایی به این موضوع می پردازند که با این هدف مرتبط باشند. تأکید آنها بر ساختارهاي بوروکراتیک لزوما بر نقش و اهمیت ا
ی در مقابل اشکال دیگر روابط قدرت می افزاید. با وجود این جهت گیري و رهیافت عمومی موضع نظري و کلی آنها اشتراك زیادي رسم

  ت.زیادي داشته اسدارد و در ایجاد آنها سهم بسیار  گرایی خصوصا دیدگاه کروزیر کثرتبا دیدگاههاي سازمانی بسیار توسعه یافته 

  ع کنشگرایی و چهارچوب مرج کثرت

نظریه پردازانی که چهارچوب مرجع کنش را مبناي کار خود در تحلیل مواضع سازمانی می دانند معموال با اعتراف به این واقعیت که در هر 
منافع وجود دارد به این مبنا رو می آورند. آنها، همچنین به طور مستمر به تضادهایی که در سازمانهاي مورد مطالعه  کثرتوضعیت اجتماعی 

آنجا مواجه شده اند اشاره میکنند و گاهی ه نقش قدرت به منزله متغیري که ارزش تجزیه و تحلیل دارد توجه میکنند. ولی، موضع  خود با
آنها در رابطه با قدرت موضع صریح و شفافی نیست و به هیچ وجه به صورت نظام مند به آن پرداخته نشده است. چهارچوب مرجع کنش بر 

نی است که کنشگران مختلف در یک وضعیت اجتماعی، آن وضعیت را به روشهایی که براي آنها معنا داشته باشد تفسیر و این دیدگاه مبت
منافع وجود دارد آشکارا در کار گافمن، ترنر، گلدتورپ و دیگران و  کثرتسازمانی  تعریف و براساس آن عمل میکنند. اینکه در شرایط

ی که سیلورمن براي تحلیل تطبیقی سازمانها از منظر دیدگاه کنش ارائه میدهد و ویژگیهایی دارد که سیلورمن مشهود است. در واقع، طرح
  گراي سازمانها را مورد تأکید قرار میدهد. کثرتماهیت 

  ضایت.رماهیت ساختار معنایی غالب و نظام نقشی مرتبط به آن در سازمانهاي مختلف و حدود اتکا آن بر میزانهاي متفاوت اجبار یا  )1
 الگوهاي خاص درگیري کنشگران در امور سازمان؛ دلبستگی متفاوت آنها به مقررات و تعاریف وضعیت خود. )2
 نوع استراتژي که کنشگران مختلف براي تحقق مقاصد خود به کار می برند. )3
ابع) که ن چماقها (منتوانایی نسبی کنشگران مختلف در تحمیل تعریف خود از وضعیت بر دیگران. ماهیت و سرچشمه هاي نمادی )4

 کنشگران در سازمان به آن دسترسی دارند و اثربخشی نسبی آنها.
  سازمانهاي مختلف از نهادینه خارج شدن معناها) در سرچشمه و الگوي تغییر ساختارهاي معناي (نهادینه کردن و )5

قالب توانایی فرد در تحمیل تعریف خود از شرایط بر به نقش قدرت در سازمانها توجه دارند که از نظر دیدگاه کنش عمدتا در  4و  1بندهاي 
  گرایی در سازمان نقاط اشتراك زیادي دارند. کثرتنظریه پردازان کنش با دیدگاههاي کامال توسعه یافته  دیگران حکایت دارد.

  گرا کثرتدیگر نهضت هاي متمایل به نظریه 

ر گرا مبتنی است. در نظ کثرتمدل مبادله و قدرت نظریه اي درباره انسجام اجتماعی ارائه میدهد که آشکارا بر متغیرهاي محوري نظریه 
ختلف هماهنگ است منشأ ایجاد عدم موازنه در قدرت و انبوهی از تضادها و مخالفتهاي مبالو مبادله اجتماعی که با ارضاي نیازها و منافع 

  ت که در دل تغییرات درون جامعه به منزله یک کل قرار می گیرد. سراسري اس

کروزیر در تحلیل خود به بحث درباره تضاد منافع و فرایند چانه زنی که مشخصه روابط بین گروه هاي موجود در سازمان، خصوصا در سطوح 
روههاي مختلف می کوشند با استفاده از منابع متفاوت سلسله مراتب سازمانی است، می پردازد. تحلیل وي نشان می دهد که چگونه گ

مختلف تحت اختیار خود شرایط کاري شان را به کنترل خود در آورند و اینکه چگونه اینکار بر ساختار سازمانی تأثیر می گذارد. تحلیل 
  ند.ک تطبیقی اتزبوتی از سازمانها در قالب ماهیت اطاعت بر رابطه بین قدرت و پایبندي کارمند تأکید می
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 اتزیونی در تحلیل خود تالش زیادي را در توجه دادن به نقش قدرت به منزله متغیر سازمانی به عمل آورده است، اما برخورد وي با منافع و
گرایی است فاصله زیادي دارد. در حوزه روابط صنعتی نظریه  کثرته یافته ا با آنچه الزمه نظریه کامال توسعتضادهاي مختلف در سازمانه

  گرا جاي خود را بخوبی باز کرده اند. کثرتی از نوع های

گرایی  ثرتکگرایی در حوزه روابط صنعتی در بسیاري از جنبه ها بر ماهیت قدرت تأکید داشته است. کسانی که ازدیدگاه  کثرتبحث از 
ت بین گروههاي ذي نفع رقیب وجود حمایت می کنند معموال نظریات خود را بر این فرض مبتنی کرده اند که در سازمان موازنه خشن قدر

دارد و تمام گروهها براي حفظ نظام به صورت موضوع جاري با هم متحد میشوند. همچنین اینگونه فرض میشود که نیازهاي مربوط به 
  بقاي سازمان با جامعه محدودیت هایی را بر ماهیت و میزان تضاد بین گروهها تحمیل میکند.

 انظریه سازمان همواره با این اتهام مواجه بوده است که جهت گیري محافظه کارانه دارد، تمایل بیش از حد به دیدگاه مدیریتی دارد و عموم
 از وضع موجود طرفداري میکند. شماري از نظریه پردازان سازمان که خواسته اند خود را از این اتهام مبر سازند به مطالعه قدرت در زندگی

ت رمانی توجه کرده اند. با وجود این، نظریه پردازان دیگر که به شدت خود را به دیدگاه مدیریتی متعهد دانسته اند، ترجیح داده اند که قدساز
را بر اساس این اعتقاد مطالعه کنند که فهم این موضوع احتماال موجب کنترل مدیریتی بهتري میشود. دلیل توجه نظریه پردازان سازمان به 

ي از مطالعات است که قدرت در آنها مسأله محوري است و تعریفی که در مورد آن ارائه باشد، نتیجه آن ان اجدد دادن یک سرت هرچه قدر
  گرا دارد. کثرتمیشود اصوال جهت گیري 

میم صدد برآمده اند تصگرا که ارزش ذکر کردن دارد در کار نظریه پردازانی یافت میشود که در کثرتآخرین روند تحوالت در زمینه نظریه 
گیري در سازمان را ه صورت فرایندي صریحا سیاسی مطالعه کنند. در نظریه پتیگرو، انسان با جهت گیري سیاسی سازگار فرض میشود تا 

  جهت گیري اداري و این جهت گیري با ماهیت نظام سیاسی که انسان در آن کار میکند مطابقت دارد. 

گرا با مفهوم قدرت مشهود است. نظریه هاي سازمانی که قدرت را  کثرتنحوه برخورد نظریه هاي سازمانی فقدان دیدگاه روشن بخوبی در 
متغیر کلیدي می شناسند معموال به مشخص کردن منشأ قدرت و اندازه گیري میزان وجود آن در سازمان توجه دارند. در این نظریات توجه 

  نسبتا کمی به ماهیت قدرت میشود.

وابستگی منتشر شد این نکته بخوبی جا افتاد که مفهوم قدرت به صورت اجتناب  –مقاله قوي امرسون با عنوان روابط قدرت  از زمانی که
 ناپذیري با این سؤال در ارتباط است که قدرت بر چه کسی؟ ولی این مقاله بسیاري از مباحث را الینحل باقی گذاشت که ما از میان مهمترین

  ئه می دهیم:آنها این موارد را ار

  الف) قدرت یا کنترل اجتماعی؟ 

رانگ مطرح میکند که کاربرد قدرت را باید به تالشهاي ارادي و عمدي گروهها یا افراد براي کنترل دیگران محدود کرد و بسیاري از نظریه 
گرا از رهنمود تبعیت میکنند. ولی، مفهوم کنترل اجتماعی از سودمندي مفهوم قدرت می کاهد و نشان می دهد که مفهوم  کثرتپردازان 

قدرت در بهترین شرایط ابزار مفهومی جزئی و ناقص براي تحلیل امور اجتماعی است. بنابراین اعتبار و سودمندي مفهوم قدرت به منزله 
  جه بسیار تفصیلی تري از گذشته را میطلبد.مفهومی براي تحلیل سازمانی تو
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  ب) آیا قدرت مجموع صفر است یا غیرمجموع صفر؟

منظور این است که آیا قدرت چیزي است که در آن گروهی به بهاي گروه دیگر سود می برد یا اینکه قدرت چیزي است که در آن همه 
تداللش این است که قدرت به وسیله سیستم اجتماعی در شیوه اي همانند سود می برند؟ تالکوت پارسونز از دیدگاه دوم حمایت میکند و اس

یع زایجاد ثروت ایجاد میشد و اگرچه ممکن است بعضی از افراد نسبت بیشتري از آن را در اختیار داشته باشند، اما کاربرد قدرت به اندازه تو
  .می گیردآن مورد توجه قرار 

  ج) قدرت مشروع یا نامشروع؟

یف واژه قدرت غالبا فقط براي توص تدالل کرده است که استفاده بی پروا از زور عالمت پایگاه قدرت سطحی و بی ثبات است.پارسونز اس
ت یاستفاده نامشروع از قدرت به کار میرود. مفهوم قدرت در شکل کامال توسعه یافته باید به شیوه اي که در آن قدرت در قالب اقتدار، مشروع

  ند.می یابد نیز توجه ک

  د) قدرت منفی یا مثبت؟

تفاوت  –توانایی بازداشتن دیگران از انجام کار  –و قدرت منفی  –توانایی واداشتن دیگران به انجام کار  –میتوان بین مفهوم قدرت مثبت 
وسعه یافته ي کامال تزندگی سازمانی همراه است. مفهومساز نقش گروههاي وتو در مهمی قائل شد. تأکید بر قدرت منفی معموال با تأکید بر

  از قدرت باید هر دو عنصر مثبت و منفی قدرت را به حساب بیاورد.

  ه) قدرت بالفعل یا بالقوه؟

تمایزي که در اینجا مدنظر ماست به طور وضوح مرتبط است با دیدگاه رانگ درباره اینکه قدرت یک مفهوم گه گاهی در نقطه مقابل مفهوم 
رویدادهاي رفتاري خاص اشاره میکند. در حالیکه دیدگاه دوم ه شیوه اي که شرایط به وسیله افراد مربوط تعریف منظم است. دیدگاه اول به 

  میشود داللت میکند. بنابراین، تمایز بین قدرت فعلی و بالقوه تا حد زیادي از شیوه درك شرایط به وسیله کنشگران مربوط متأثر میشود.

  و) قدرت مکسر یا منسجم؟

 یی بر این فکر استوار است که قدرت پدیده مکسري است و هیچ فرد یا گروهی به طور کامل بر دیگران مسلط نمیشود. قدرت ازگرا کثرت
جود حوزه و فرض این دیدگاهمنابع متعدد ناشی میشود و از شرایطی به شرایط دیگر و از موردي به مورد دیگر تفاوت دارد. به عبارت دیگر، 

  ن افراد و گروههاي مختلف میزان متفاوتی از قدرت را دارند.هاي نفوذ است که در آ

گرا در تحوالت آینده خود بیان نظام مندتري از نظریه قدرت را به عنوان مبناي خود می طلبد.  کثرتبه نظر میرسد که نظریه سازمانی 
گرایی هستند.  رتکثیه هایی است که شالوده نظریه تحول این نظریه مستلزم بیان نظام مندتري از نظریه منافع و نظریه تضاد به منزله نظر

در حال حاضر پیشفرض هاي مربوط به این دو موضوع مبهم و توسعه نیافته است. منافع با اهداف فردي، گروهی یا واحدهاي فرعی معال 
وان نظریه ازمانی است. براي اینکه بتقرار داده میشود؛ تضاد، عنصري شایع اما محدود و بالقوه اي تلقی میشود که عنصر سازنده در زندگی س
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ت دارد که مباحث فوق و پیشفرض هاي مرتبط با آن به صورت منظم رنظام مندي درباره روابط بین منافع، تضاد و قدرت ارائه کرد ضرو
  مورد بحث قرار گیرد.

ن کل وجود دارد به طور مختصر به بررسی ایدر بخش انتهایی این فصل در قالب مناقشه جاري که درون پارادایم کارکردگرایی ه منزله یک 
  تفاوتهاي می پردازیم.

  ناقشه مکاتب مختلف درون پارادایم کارکردگرام

یجه گیري از است براي نت با پایان یافتن بررسی رهیافتهاي مختلف در مطالعه سازمان که همگی بر پارادایم کارکردگرا متکی بودند، بهتر
کس با متون تحلیل سازمانی آشنا باشد امکان ندارد به اختالف  مورد مناقشه در پارادایم را بررسی کنیم. هرمباحث فصل برخی از موضوعات 

  عقاید اعضاي مکاتب مختلف تفکر کارکردگرایی پی نبرد.

ات بر ی دهیم. مناقشدر اینجا دیدگاه غالب در پارادایم کارکردگرایی، یعنی نظریه نظام اجتماعی و عینی گرایی، را نقطه شروع خود قرار م
هارچوب چ سر موضوعات جزئی است. آهنگ این مناقشات معموال دوستانه و سازنده است. مناقشه بر سر بهبودهاي فنی است که میتوان در

  کارکردگرایی در کل انجام داد.

یعی شدیدي به مدلها و روشهاي علوم طباز منظر نظریه کن، کار نظریه پرداز نظام اجتماعی و عینی گرا سؤال برانگیز است ، زیرا پایبندي 
به منزله مبناي تحلیل اجتماعی دارد. اختیارگرایی که مشخصه رهیافت کنش است غالبا در مقابل جبرگرایی فناوري یا ساختاري قرار داده 

که از نظریه  . انتقاد دیگريمیشود که مشخصه نظریه ها و تحقیقاتی است که در نواحی بسیار عینی گراي پارادایم کارکردگرا واقع شده اند
  ایدئولوژیک به سوي دیدگاه مدیریتی سازمان گرایش دارد. نظام اجتماعی و عینی گرایی شده این است که این نظریه از نظر

خود لهاي یمدلهایی دارد که نظریه پردازن نظام اجتماعی و عینی گرایان براي تحل موضع محافظه کاران یا داشتن گرایش مدیریتی ریشه در
   از آن استفاده می کنند.

  

  فصل ششم:

  

  فصل هفتم

  پارادایم تفسیري و مطالعه سازمان
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بر تحلیل ساختارهاي اجتماعی متمرکز نبوده و می گوید همان طور که در فصل قبل دیدیم، دیدگاه تفسیري 
یزي بیشتر جهان اجتماعی چیزي مستقل از ذهن انسان هایی که در آن وجود دارند نیست. جهان اجتماعی چ

از ساخته ي ذهن تک تک انسان ها نیست که با فرایندهاي مشترکی مثل زبان و تعامالت روزانه زندگی، یک 
جهان اجتماعی با مفهوم مشترك را پدید آورده و تداوم می بخشند. پس جهان اجتماعی کامال واقعیتی غیر 

است. در این دیدگاه، سازمان ها و دیگر  ملموس دارد و در فرایند مستمري از تثبیت یا تغییر قرار گرفته
دهند و آن را بوجود ساختارهاي اجتماعی حقیقتا وجود ندارند بلکه این انسان ها هستند که به آن ها شکل می

می آورند و نظام ذهنی انسان هاست که سازمان را بوجود می آورد. پس ماهیتی خشک و عینی براي ساختارهاي 
ائل نیستند. بلکه  یک سازمان، فعالیتی است که انسان ها می کوشند به وسیله ي اجتماعی مثل سازمان ها ق

  آن فعالیت هاي خود را معنا بخشند.

بیشتر نظریات محققان در این پارادایم اکثرا در پاسخ پارادایم کارکردگرایانه که به صورت عرف رایج درآمده بود 
صورت گرفته است. کارکردگرایان تمایل دارند به سازمان به مثابه یک پدیده ي تجربی خشک، عینی و ملموس 

ه تفسیرگرایان با این عقیده مخالفند و سعی که در جهان خارج و در جهان واقع وجود دارد بنگرند. در حالیک
دارند پیش فرض هاي هستی شناسانه کامال متضاد و متفاوت با آنان را در پیش بگیرند. بنابراین به طراحی 
تحقیقاتی که نادرستی دیدگاه کارکردگرایان را نشان دهد پرداختند. آنان سعی دارند نشان دهند که چگونه 

عینی سازمان ها بر ساخت هاي ذهنی تک تک انسان ها مبتنی است. فعالیت هاي جنبه هاي به ظاهر خشک و 
این محققان بیشتر از یک موضع واکنشی و مخالفت گرایانه مطرح شده است و نوعی واگرایی بین بیانیه هاي 
نظري و پیش فرض هاي اتخاذ شده توسط این دست  محققان به چشم می خورد و گاه به سمت پیش فرض 

رکردگرایانه متمایل شده اند. در این فصل ادبیاتی را مرور می کنیم که مربوط به کار این محققان در دو هاي کا
است که در فصل قبل بحث شده اند  “تعامل گرایی نمادین پدیدارشناختی”و  “روش شناسی قومی”حوزه ي 

  مبتنی است.

  الف) رهیافت هاي روش شناختی قومی در مطالعه فعالیت هاي سازمان
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(در این بخش تحقیقات اگون بیتز، دان زیمرمن و همکارانش و دیوید سیلورمن بررسی خواهد شد و در حین 
آن ها، دیدگاه تفسیرگرایی، انتقادات از دیدگاه کارکردگرایان و میزان موفقیت آنان در پاي بندي به مفروضات 

  هستی شناسانه سازکار با دیدگاه تفسیرگرایی تشریح خواهد شد.)

از اولین انتقادات روش شناختی قومی به نظریه هاي سازمانی کارکردگرایان (نظریه هاي معاصر سازمان)  یکی
مطرح شد. بیتز استدالل می کند که نظریه پردازان  “مفهوم سازمان”) با عنوان 1925در مقاله اگون بیتز (
اهنگی که تحقق اهداف خاصی را مد جوامع پایداري از اشخاص درگیر در فعالیت هاي هم”سازمان، سازمانها را 

تعریف کرده اند و مفهوم سازمان را به صورت بسیار ساده شده اي در نظر گرفته اند. ولی به عقیده  “نظر دارند
او این مفهوم تنها شعور متعارف کنش گران سازمانی را نشان می دهد و تمسک به این پیش فرض ظاهري ابزار 

ست، بلکه این مفاهیم ظاهري (مثل هماهنگی، کنترل و ...) بایستی موضوع مناسبی براي تحلیل  سازمان نی
تحلیل باشند نه ابزار آن. بیتز به آثار سلزنیک و وبر این انتقاد را وارد می داند که نظریات آنان بر فرضیات بیان 

سته ي افراد شای نشده اي مبتنی است. به عنوان نمونه مفهوم دیوانساالري بر فرضیاتی مبتنی است که معموال
جامعه آن را مسلم و شناخته شده می پندارند. در واقع در این تحقیقات، وبر با کسانی که درباره ي آنان نظریه 
پردازي کرده (مثل مدیران) تبانی کرده است و آنجه خواست و نظر آنان بوده و ادراك آنان از آنچه سازمان باید 

کراسی اگر نظریه بورو ”است و بنابراین به همان اندازه مخدوش و ناقص است. باشد را به تصویر کشیده و ارائه داده 
نظریه باشد، آن نوع پاالیش شده و تصفیه شده ي نظریه پردازي کنشگر است. به همان اندازه که بوروکراسی 

یه نظریقینا پاالیش و تصفیه اي از آن است، به همان میزان نسخه مخدوش و ناقصی از آن می باشد زیرا 
بوروکراسی مجاز نیست واژگان گفتمان شعور متعارف را به واژگانی که از نظر فرهنگی معانی رمزي دارد تقلیل 

. بیتز به جاي این نسخه مخدوش و “ دهد تا از این طریق خواسته هاي پیش فرضهاي نظري را برآورده سازد
هاد می کند که در آن روش شناس باید ناقص، مطالعه سازمان را به منزله ي ساخت بندي شعور متعارف پیشن

  به آن متوسل می شوند توجه کند. “جهان خود”به رویه ها و مالحظاتی که کنش گران در ایجاد 

به عقیده ي او مفاهیمی چون ساختار، سلسله مراتب و کارایی سازمان مفاهیم مکانیکی و ساده اي نیستند بلکه 
اجتماعی هستند. به عقیده ي او این ساخت بندي ها را بایستی موضوع پژوهش قرار  “دشوار”ساخت بندي هاي 

داد و نباید به عنوان امور مسلم تلقی شوند. بیتز در کار بعدي خود به این الزامات وفادار نبوده و کار بعدي او 
  کمی متناقض با این کار است. 
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فتار انسان ها اثرگذار تلقی شده اند و در واقع تلویحا در کار بعدي او می بینیم که ساختارهاي سازمانی بر ر
طقه پلیس در من”وجود عوامل تعیین کننده ساختار مثل کنترل و اثر آن را بر رفتار افراد می پذیرد. در مطالعه 

برداشت افراد پلیس این منطقه از مردمی که در این منطقه زندگی می کنند چنین است: افرادي با  “اسکیدرو
غیرموجه، ابهام در رفتار، جمعیتی متغیر و غیر متعهد و وصله اي ناجور و منحرف. بیتز تاکید می کند خشونت 

است و براساس همین تعریف آزادي عمل بیشتري براي خود قائل بودند تا  “تعریف کننده اوضاع”که پلیس 
ی ر و براساس آن عمل کنند. حترفتار، انگیزش و اعمال گذشته ي افراد را تنها بر حسب انتظارات خودشان تفسی

کمتري را بر پلیس این منطقه اعمال می کرد و این به نوبه خود آزادي عمل پلیس  “کنترل”مقامات نظارتی نیز 
  را افزایش می داد.

اعمال نمی شود و به صورت تلویحی و  “نظام کنترل خارجی”او مطرح می کند که بر پلیس این منطقه هیچ 
ار اجتماعی و عوامل تعیین کننده ساختار را می پذیرد. (و او را بر رفتار افراد موثر تلقی پشت پرده مفهوم ساخت

می کند در حالیکه ادعا می شد که نبایستی مسائلی مثل کنترل ابزار تحلیل باشند اما از آن به عنوان ابزار 
وعه اي از روابط سازمانی استفاده شده است) و اینکه چارچوب هاي کلی پیشفرض هاي زمینه اي مقاله بر مجم

  و اجتماعی پیش بینی شده که به نظر می رسد بدون تردید پذیرفته شده باشد.

این تضاد بین بیانیه هاي نظري و تحقیقات تجربی در کار دان زیمرمن و همکاران نیز مشاهده می شود. زیمرمن 
یري است وفادار می ماند اما در در برخی مقاالتش به هستی شناسی نام انگاري که مشخصه ي پارادایم تفس

مقاالت دیگرش به یک مسیر بسیار عینی گراتر تغییر جهت می دهد. براي مثال در مقاله اي که با همکاري 
ویدر نوشته است وجود هر نوع معانی مشترك، هنجارها و ارزش هاي میان ذهنی که اعمال انسان ها به سوي 

تاکید می کنند که جهان اجتماعی از طریق فعالیت هاي توجیهی  آن جهت گیري می شود را رد می کند. آن ها
افراد هنگامی که در فعالیت هاي روزانه زندگی درگیر می شوند آفریده می شود. هستی شناسی این دیدگاه، 
هستی شناسی نام انگاري است که کامال با مشخصه پارادایم تفسیري سازگار است. ولی زیمرمن در دو مقاله 

دفترداري و فرایند ”و  “واقعیات استفاده از قانون”مسیر متفاوتی را طی کرده است. در دو مقاله بعدي خود 
به تحقیق در دفترهاي اداره کمک مالی ایالتی می پردازد. وي در تحقیق اول  “پذیرش در سازمان رفاه عمومی

ین فه و کاري که براي او تعیوظیفه پذیرش کنندگان را از دیدگاه فرد پذیرش کننده بررسی می کند و به وظی
شده است نمی پردازد. زیمرمن نیز به تبعیت از  بیتز این تصور را که ساختار سازمانی رسمی یک واقعیت ساده 
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بحث اینکه دستورات، خط مشی ها و اهداف در یک زمان مشخص از بکارگیري ”است رد می کند و می گوید 
این مقاله به طور کامال واضح نشان می  “اشته باشد، اهمیت داردآن ها چه معنایی براي واکنش گر بوروکرات د

دهد که افراد از مقررات براي رابطه برقرار کردن با کار و پیوند الزامات سازمانی و فردي استفاده می کنند. براي 
 رجزیمرمن چیزي که اهمیت دارد تفسیر پذیرش کننده است نه آن چیزي که به عنوان قانون و مقررات در خا

از فرد به عنوان مفهومی ثابت، خشک و تعریف شده ي عینی است. با این حال زیمرمن در کار پژوهشی خود 
آشکارا واقعیت ساختار سازمانی و وجود قواعدي که از خارج تحمیل می شود را می پذیرد و دو کار اخیر زیمرمن 

  از نظر هستی شناسی متفاوتند. 

است. از نظر  “نوسان هستی شناختی”فکر یعنی بیتز و زیمرمن دچار شکلی از بنابراین نظریه و تحقیق هر دو مت
تحلیلی آن ها بر موضعی بسیار ذهنی گرا که منکر وجود هر ساختار اجتماعی و هر نوع واقعیت اجتماعی دقیق 
است تاکید می کنند. در حالیکه در تحقیق هاي تجربی خود به صورت تلویحی و پشت پرده به سوي موضع 

اقع گرایانه تري از ساختارهاي اجتماعی و پذیرش برخی عوامل تعیین کننده ساختار اجتماعی و واقعیت هاي و
اجتماعی سوق می یابند. اگرچه این نوسان غیر عمدي است، اما براي دانشجویان و دیگر کسانی که می کوشند 

تمیز دهند مشکالت زیادي ایجاد می  کار آن ها را بشناسند و می خواهند آن را از چارچوب هاي کارکردگرایی
کند. این نوسان آنهم از نوع هستی شناختی در تمام اشکال پدیدارشناسی جامعه شناختی که می کوشد گزاره 
  هاي خود را دریک تحقیق تجربی و طی بررسی اوضاع روزمره زندگی انسان ها توضیح دهد الجرم متداول است.

  تی و مطالعه فعالیت هاي سازمانی:ب) تعامل گرایی نمادین پدیدار شناخ

این دیدگاه با روش قوم شناختی از این جهت متفاوت است که توجه اصلی در این دیدگاه روي شیوه اي که 
واقعیت هاي اجتماعی از طریق تعامل کنش گران مورد مذاکره قرار می گیرد و شکل می گیرد، است. در حالیکه 

د تاکی “جهان خود”به  “فردي”ه کردن و معنا بخشیدن کنش گران روش شناسی قومی معموال به شیوه توجی
اصوال آفریده هاي اجتماعی اي هستند  “حقیقت ها”و  “واقعیت ها”می کند. آن ها نشان می دهند که چگونه 

که از طریق تعامل واقعیت هاي متعارض مورد مذاکره قرار می گیرند و شکل می یابند. مطالعه اي که در این 
  رهیافت صورت گرفته را بررسی می کنیم:
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کیفري می کوشد شیوه اي را نشان دهد که در آن محکومیت هاي  “جرم هاي متعارف”دیوید سادناو در مقاله 
در برخی دادگاه هاي آمریکا از طریق تعامل بین دادستان کل منطقه، دادیار قضایی عمومی، مدعی العموم و 
متهم مورد مذاکره قرار می گیرد و حقیقت هاي اجتماعی تحریف می شود. به طوریکه دادستان کل با هدف 

متهم قول می دهد اتهام اصلی او را  کاهش بارکاري و افزایش سرعت کار، در ازاي پذیرش اتهام وارده توسط
تحت تاثیر مذاکرات  “واقعیت ها”تغییر و محکومیت او را کاهش دهد. بنابراین این امر نشان می دهد که 

اجتماعی قرار می گیرند و آمارهاي خشک کیفري که عموما حقایق اجتماعی تلقی می شوند به هیچ وقت 
جامعه نمی باشد. این مذاکره حتی در ساختارهاي بوروکراتیک  توصیف قابل اعتماد و قاطعی از واقعیت هاي

  قانونمند و کامال کنترل شده نیز اتفاق می افتد. 

منتشر شد به بررسی اقدامات پزشک  “رفتار در مکان هاي خصوصی”دیدگاه مشابه خانم امرسون که با مقاله 
زنان در مورد بیماري هاي زنان می پردازد و توضیح می دهد که چگونه واقعیت بیماري ها به دالیلی حجب و 
حیاي بیماران در معاینات پزشکی و یا همکاري نکردن آنان به دلیل خجالت کشیدن مورد حمله قرار می گیرد 

شند وانمود کنند که همه چیز بدرستی پیش می رود. بنابراین واقعیت معاینه و باالجبار هر دو طرف دائما می کو
پزشکی زنانه بر مجموعه پیچیده و مستمري از مذاکرات بین تمام گروه هاي مربوط متکی است. این مطالعه بر 

ضادي عات متاین مساله تاکید دارد که افراد چگونه مجبورند خود را در تالش آگاهانه براي حفظ تعادل بین موضو
که در هر موقعیت اجتماعی مفروض وجود دارد درگیر کنند و چگونه واقعیت اجتماعی پدیدار شده اصوال از 

  سوي کنشگرانی که مستقیما درگیر آنند مورد مذاکره قرار می گیرد.

همانند مطالعات روش شناختی قومی، در این دسته تحقیقات هم مشکالت هستی شناختی خاصی منعکس 
  ست که در انتهاي فصل بررسی خواهد شد.شده ا

  چالش پدیدار شناختی نسبت به نظریه معاصر سازمان:

دیدگاه پدیدارشناسی به رغم مشکالتش، براي نظریه پردازان واقع در پارادایم کارکردگرا انتقادات و چالش هایی 
ارد م هاي معرفی شده نیز مضامینی درا ارائه می کند که بسیار بنیادي است. البته این دیدگاه براي دیگر پارادای

که به آن ها نمی پردازیم و تنها چالش هایی که پیش روي کارکردگرایی نمایان می سازد، مورد بررسی قرار می 
  دهیم.
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دیدگاه پدیدار شناسی مطرح می کند که کل کار نظریه سازمان بر پایه ي بسیار سستی استوار است. پیش فرض 
ادایم کارگردگرایی را توصیف می کند در تضاد اساسی با پیش فرضهاي زیربنایی هاي هستی شناختی که پار

دیدگاه پدیدارشناسی قرار دارد. به عقیده پدیدار شناسان، اصوال سازمان ها به منزله ي پدیده هاي ملموس و 
ه نهایی که بنسبتا عینی موجودیت ندارند بلکه جهان اجتماعی اساسا فرایندي است که از اعمال آگاهانه انسا

صورت فردي و یا در توافق با یکدیگر عمل می کنند شکل می گیرد. واقعیت اجتماعی در خالل این فرایند 
می شود و به اندازه ي همان لحظه اي که مورد بررسی قرار می گیرد کوتاه است. در حالیکه کارکردگرایان  “خلق”

  به روي پیچیدگی ها پرده می افکنند.در نظریه هاي سازمانی تعریف محکمی ارائه نمی دهند و 

بنابراین از دیدگاه آنان سازمان ها به صورت ساخت بندي هاي اجتماعی تلقی می شوند و متشکل از مفهومی 
است که براي افراد مختلف معانی گوناگونی دارد. نظریه پردازان سازمان به جامعه کوچکی تعلق دارند که معتقد 

وط به آن در معناي هستی شناختی نسبتا ملموس موجودیت دارند. از دیدگاه است سازمان و نظریه هاي مرب
آنان، نظریه پردازان سازمانی درباره مفاهیمی نظریه پردازي می کنند که براي انسان هاي خارج از جامعه اي 

 می کوشدکه آن نظریات را بکار می گیرند یا جامعه محدودي که نظریات سازمان احتماال براي خدمت به آن ها 
اهمیت بسیار اندکی دارد. به تعبیر مناسب تر، نظریه پردازان سازمانی با کسانی که احساس می کنند فعالیت 
هایشان بایستی توجیه عقالنی داشته باشد تبانی می کنند. به همین دلیل نظریات معاصر سازمان به داشتن 

  گرایش به نفع مدیریت متهم می شود. 

کارکردگرایان چالشی کامل و کلی است زیرا موضوع جروبحث در این چالش از نوع  چالش پدیدار شناسان با
هستی شناختی است. می توان قسمت اعظم پژوهش هایی که در این فصل بررسی کردیم را تالشی دانست که 
به نظریه پردازان کارکردگرایی نشان می دهد که آن ها جهان اجتماعی را بیش از حد عینیت می بخشند. 

العاتی که نشان می دهد نگریستن به واقعیت از دریچه قواعد، ساختارها و آمارهاي صرف بسیار ساده انگارانه مط
  و ساده اندیشانه است. به طوریکه کارل فینگل نیز می گوید واقعیت روي ظاهر امور انسانی قرار ندارد. 

هاي اجتماعی متفاوتی می بینند و در  اگرچه جامعه شناس پدیدار شناس و نظریه پرداز معاصر سازمان واقعیت
جهان فکري متفاوتی زندگی می کنند، اما این سوال قابل طرح است که نظریه پرداز معاصر سازمانی چه چیزي 
را می تواند از پدیدارشناس بیاموزد؟ در واقع به نظر می رسد در این جا مجالی براي تلفیق وجود داشته باشد. 
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مشغله ي ذهنی بسیاري از نظریه پردازان اجتماعی در  “اثبات گرایی”و  “ایدئالیسم”ي عالقه به تلفیق دیدگاه ها
سال هاي اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بود. براي نمونه کسانی چون دیلتاي و وبر در این مسیر کوشیدند 

ابه در بسیاري از و نظریاتی چون نظریه کنش اجتماعی ماحصل این کوشش ها بود. این نظریه و نظریات مش
جنبه ها بیانگر واکنش کارکردگرایی در برابر دید ایدئالیستی اجتماعی است که زیربناي دیدگاه پدیدارشناختی 

  را تشکیل می دهد و این امر زمینه را براي توسعه ي بیشتر نظریات سازمانی فراهم می آورد.

  معضالترهیافت پدیدارشناختی در مطالعه ي اوضاع سازمانی: مسائل و 

قبال گفتیم براي جامعه شناس پدیدارشناس که می خواهد اوضاع و احوال سازمانی را مطالعه کند مسائل زیادي 
مطرح است زیرا او به طور ناخواسته به پذیرش و اعتراف به ویژگی هاي موجود در وضعیت مفروض سوق داده 

در  “نوسان هستی شناختی”. ما در بحث خود به می شود که البته اگر تحت فشار قرار گیرد آن را انکار می کند
 عینی تحلیمان تاکید کنیم روشن نیست که آیا کار-این نوع تحقیقات اشاره کردیم. اگر به چهاربعد عنصر ذهنی

تجربی این نظریه پردازان دیدگاه خاصی از هستی شناسی یا برتري رهیافت خاصی در معرفت شناسی و روش 
به منزله ي نشانگر امور انسانی تاکید می ورزد. عمده  “اختیارگرایی”یا صرفا خصلت شناسی را نشان می دهد و 

پژوهش هایی که تابحال در حوزه پدیدارشناسی در مطالعه اوضاع و احوال سازمان انجام شده است بر چیزي 
تاکید کرده که کارکردگرایان آن را نقش هاي برخوردار از آزادي بیشتر تلقی می کنند. همانند افسر پلیس 

یا نقش پذیرش کننده امورمالی و یا نقش پزشک زنان، به طوریکه به عنوان مثال پدیدارشناسان  منطقه اسکیدرو و
  به سراغ نقش هاي با آزادي عمل کمتر مانند خطوط مونتاژ نرفته اند. 

اگر جامعه شناس پدیدار شناس بخواهد بر مسائل هستی شناختی تاکید کند و هستی شناسی واقع گرا را که 
یی را توصیف می کند مورد نقد قرار دهد بایستی درباره جایگاه دقیق مفاهیم سازمان، سلسله سنت کارکردگرا

مراتب، قواعد بوروکراتیک و امثال آن موضع محکمتري را اتخاذ نماید. تالش برخی پدیدارشناسان براي حرکت 
افته سازگاري بیشتري ی به این سمت و سو، با پارادایم انسان گرایی بنیادین (که در فصل بعد بحث می شود)

ساختاري را در زمینه هاي کاري شان  “حضور ظاهري”است. بدین معنی که اگر جامعه شناس پدیدارشناس 
بپذیرند به سمت محدوده ي پارادایم انسان گرایی بنیادین متمایل خواهند شد و در واقع دیدگاهی را توضیح 
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تري دارد تا با جامعه شناسی نظم دهی که پارادایم تفسیري خواهد داد که با انسان گراي بنیادین اشتراکات بیش
  را توصیف می کند.

  

  ففففففففففففففففففففففففففففففففصل هشتم

 نظریه انتقادي  
نظریه انتقادي مقوله اي از تفکر جامع شناختی ارائه میدهد که صریحا بر کار مارکس جوان اتکا دارد. طرفداران این مکتب 

جامعه را آشکار سازند، جوهره و شیوه عملکرد آن را روشن  کنند و از طریق تغییرات اجتماعی ریشه دار میخواهند مابه ازاي 
پایه هاي آزادسازي انسان را بنا نهند. نظریه انتقاید آشکارا یک فلسفه سیاسی است، از این نظر که بر ضرورت تبعیت از منطق 

ملی از نوع بنیادي تأکید میکند. لوکاچ، گرامشی و مکتب فرانکفورت ضمن تحلیل فلسفی و جامعه شناختی فرد همراه با اقدام ع
اینکه در این هدف کلی مشترکند، اما در ماهیت و روشهاي نقد خاص خود با یکدیگر متفاوتند. ما هریک از اینها را به نوبت 

  بررسی میکنیم.

  

  جامعه شناسی لوکاچ

) تصمیم گرفت یک نظریه انتقادي که جایگزینی براي مارکسیسم ارتدکس 1974 – 1885گئورگ لوکاچ ( 1920در اوایل دهه 
آن زمان پیشنهاد میکرد ارائه دهد. اصوال، وي عالقه مند بود با تأکید و رواج مجدد نفوذ قوي هگلی، که مشخصه کار مارکس 

ردازد. فلسفی مارکسیسم ارتدکس بپ –قبل از به اصطالح گسست معرفت شناختی اش بود، به تجدیدنظر در بنیانهاي اجتماعی 
لوکاچ قصد داشت نظریه اي انقالبی ارائه دهد که برنقش طبقه کارگر و آگاهی طبقاتی آنان در ساقط کردن جامعه سرمایه داراي 

  تأکید زیادي میکرد. 

  

 ی از مفهوم از خودبیگانگیزیرا وي آن را به منزله مفري از مسائل بنیادي ناش، آگاهی طبقاتی براي لوکاچ مهمترین عامل بود
  کرد. هگل تلقی می

از نظر معرفت شناسی، لوکاچ موضع جالبی برمی گزیند. وي عقیده داشت مارکسیسم به جاي اینکه مجموعه اي از قوانین یا 
، طحقایق باشد، روش شناسی انقالبی است. به عقیده لوکاچ حقیقت همواره از حیث تاریخی، نسبت به مجموعه معینی از شرای

روشن بود. به گونه اي که شخص احکام کلی یا قوانین حرکت سرمایه داري را جستجو نمیکرد. براي نمونه، پویاییهاي ذاتی نظام 
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سرمایه داري موفقیت درون انقالب را تضمین نمی کرد. یک قانون طبیعی یا تاریخی که بگوید الزاما چنین باید باشد وجود 
کارگر و تاکتیکهایی که رهبران آن ارائه می دادند بستگی داشت. در آن صورت، طرفداران نداشت. انقالب به کنشهاي طبقه 

لوکاچ اثبات گرایان معرفت شناسی نیستند که در پی قوانین عام تحول اجتماعی باشند؛ آنان رزم آوران و روش شناسان شورش 
آنان جنبه هاي اختیارگراي زندگی و نه جنبه هاي  و انقالبند که بر باز بودن قلمرو کنش براي طبقه کارگر تأکید میکنند.

جبرگراي آن را در درون سرمایه داري نشان میدهند، دائما به آزادي انتخاب در نوع آگاهی طبقاتی که طبقه کارگر می پذیرد 
رمایه تمامیت س اشاره میکنند. تقریبا به طور اداري، آگاهی طبقاتی کنونی عده زیادي از طبقه کارگر از طریق شناخت عقالنی

تغییر دهند؛ معرفت شناسی و روش  داري میتواند به یک آگاهی طبقاتی واقعی تبدیل شود. طرفداران لوکاچ درصددند جهان را
شناسی آنان با ترکسب شدن با هم مجموعه تفکري را میسازد که براي سیر آینده خود به دنبال قوانین عام نمی رود بلکه به 

  منظور دگرگونی بنیادي جامعه فعلی و آینده میرود. دنبال روشهاي عملی به

  

  جامعه شناسی گرامشی

که  1960) ، نظریه پرداز مارکسیستی اهل ایتالیا و عضو فعالی سیاسی، از اوایل دهه1937 – 1891نفوذ آنتونیو گرامشی (
 ی افزایش یافت. مقاله وي با نامترجمه هاي انگلیسی کار وي براحتی در دسترس قرار گرفت، بسرعت در محافل دانشگاهی غرب

فلسفه کردار = فلسفه عمل نه تنها بیانگر یک نظریه قوي اجتماعی است، بلکه یک روش شناسی سیاسی براي طبقه کارگر نیز 
هست. مارکسیسم گرامشی، همانند مارکسیسم لوکاچ، نقد انسانگراي بنیادي از سرمایه داري و نیز روشی براي برانداي آن ارائه 

دهد. گرامشی معتقد بود که قدرت و سلطه در سرمایه داري نه تنها به ابزار مادي زور و سرکوب بلکه از طریق سلطه ایدئولوژیک می
به آگاهی افراد هم بستگی دارد. اعتقاد بر این بود که طبقه حالکم همیشه درصدد است از طریق ایجاد و زنده نگهداشتن یک 

اقتدار و انضباط تأکید میکند و آگاهانه میکوشد استعداد انقالبی و اعتراض آمیز را تضعیف نظام اعتقادي که بر ضرورت نظم، 
کند به قدرت خود مشروعیت ببخشد. به عقیده گرامشی، در حوزه سلطه ایدئولوژیک در مدارس، خانواده و کارگاه است که به 

حاکم را از طریق هجوم یا نفوذ به آگاهی کارگر منفرد احتمال بسیار زیاد سرمایه داري توسعه می یابد و قدرت نامرئی طبقه 
  حفظ میکند.

فلسفه عمل گرامشی بر مشارکت عملی در سیاست تأکید میکرد و وي بیش از هر نظریه پرداز انتقادي دیگر به فعالیت انقالبی 
شوارهاي کارخانه باشند، ایجاد کند می پرداخت. هدف وي آن بود که در جامعه ایتالیا شبکه اي از نهادهاي کارگري که عمدتا 

  تا پایه هایی شوند که دولت کارگران بر اساس آنها بنا شود.



59 
 

 –جامعه شناسی گرامشی بوضوح به کنش بنیادي جهت گیري دارد. گرامشی بیش از هر نظریه پرداز دیگر بر اهمیت عمل 
نت نظریه انتقادي و کار مارکس جوان منعکس تأکید میکند. موضع گرامشی ایدئالیسم عینی را در س –وحدت نظر و عمل 

  میکند.

  

  مکتب فرانکفورت

مکتب فرانکفورت امروزه به صورت عنوان عام بر گروه معروفی از دانشمندان آلمانی اطالق میشود، که از طریق ارتباط خود با 
مشترکی برخوردار بودند. آنان  مؤسسه تحقیقات اجتماعی طی چندین دهه و در شماري از اماکن از عالیق سیاسی و دانشگاهی

  قصد داشتند که ماهیت واقعی جامعه سرمایه داري را نمایان سازندو از طریق تحول در آگاهی مبناي تغییر اجتماعی را بنا نهند. 

نظریه انتقادي در سنت فرانکفورت نیز در واکنش به تحوالت درون مارکسیسم ارتدکس ایجاد شد و تأکید آن بر جبرگرایی 
  یخی و گرایش عمومی به حکومت توتالیتاریسم (فراگیرندگی) در شوروي و آلمان نازي بود.تار

نظریه انتقاید در مکتب فرانکفوتر، برخالف کار لوکاچ و گرامشی، تأکید بسیار کمتري بر کار سیاسی دارد. طرفداران این مکتب 
ن این مکتب به طورفزاینده اي به سوي انتقادهاي فلسفی  و بیشتر تمایل دارند نظریه پرداز باشند تا عضو فعال و با گذشت زما

  فکري حرکت کرده است تا فعالیتهاي انقالبی

در کار محدود فعلی این کتاب فراهم کردن مرور و تحلیل تفصیلی از کار کل مکتب فرانکفورت ممکن نیست. بنابراین، در ادامه 
، دو تن از نظریه پردازان معاصر و پیشرو، که کار آنها را میتوان تجسم این بخش ما بر افکار هربرت مارکوزه و یورگن هابرماس

  دیدگاه نظریه انتقادي دانست، تمرکز کنیم.

ماکوزه به دلیل حمله کوبنده اش به ماهیت تک بعدي جامعه جدید مبتنی برفناوري، خصوصا جامعه تحت سرمایه داري، شهرت 
 –ان است که میکوشد ایده ها و بینشهاي فروید و وبر را در دیدگاه هگلی  یافت. نقش خاص مارکوزه در نظریه انتقادي در

  مارکسیستی که مشخصه قسمت اعظم پارادایم انسان گراي بنیادي است جاي دهد.

مارکوزه استدالل میکند که جامعه مدرن اصوال جامعه فراگیري است، از این نظر که تجهیزات فنی تولید و توزیع خود را بر کل  
ه تحمیل میکند. تولیدات آن و افرادي که این جامعه بظاهر در خدمت آنها قرار دارد براي ارضاي نیازمندیهاي درونی آن جامع

شکل میگیرند. دراین جامعه فناوري، نیروي سیاسی و نظامی از سلطه تلقی میشود که وسیله اي جدید، بسیار اثربخش و دلپذیر 
می آورد. فناوري جامعه اي یک بعدي ایجاد میکند. مارکوزه استدالل میکند که ناز و  براي انسجام و کنترل اجتماعی به وجود

نعمت و ایجاد نیازهاي کاذب مانع گسترش اعتراض اساسی در برابر نظم موجود میشود. تصور بر آن است که آگاهی از طریق 
یه انتقادي است که به تحقق این جهان فراگیر رسانه هاي گروهی شکل دهی و کنترل میشود. به عقیده مارکوزه، این وظیفه نظر
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نشأت گرفته ازعقالنیت فناوري بپردازد بدیهاي تاریخی آنها رابررسی کند و از این طریق قابلیتهاي به کار گرفته نشده در بهبود 
  زندگی انسانها را آشکار سازد.

به عقیده هابرماس تفاوت بین این دو وضعیت را از طریق مفاهیم کار و تعامل توضیح میدهد. کار و تعامل مقوله هاي کامال 
متفاوتی از زندگی اجتماعی هستند، به گونه اي که عقالنیت هدفمند بر اولی، و تعامل نمادین بر دومی غلبه میکند. هابرماس 

ن جامعه سرمایه داري صنعتی شده میداند. وي این شکل اجتماعی را برعقالنیت هدفمند کار را شکل غالب کنش اجتمامعی درو
هدف تعریف میشود، تأکید میکند. این سیستم براي  –مبتنی میداند که بر اهمیت تحقق هدف، که بر حسب روابط وسیله 

  تها و شایستگیها تأکید میکند. راهنمایی کنش و شیوه هاي تفکر به ایجاد قواعد فنی می پردازد و بر یادگیري مهار

از طرف دیگر، تعامل بر کنش ارتباطاتی بین انسانها مبتنی است که در آن هنجارهاي مشترك ایجاد و در یک زبان عادي 
مشترك میان ذهنی منعکس میشود. تعامل به طور ضمنی، بیشتر سنخ نماي جوامع عصر قبل از سرمایه داري در نظر گرفته 

ا سطوح پایینی از تخصصی شدن و تقسیم کار نسبتا عقب مانده اي وجود دارد. تعامل، نیروي کار را بخش میشود که در آنه
منسجم و الینفک زندگکی اجتماعی فرض میکند. در این شکل اجتماعی انتظارات متقابل رفتاري وجود دارد که تخطی از آنها 

ی که بر امور اجتماعی حاکمند از طریق فرایند درونی کردن موجب مجازاتهاي گسترده اجتماعی میشود. هنجارها و ارزشهای
  نقش کسب میشوند.

مارکسیستی از جامعه معاصر را به روز درآورد و با این کار،  –هابرماس نیز، همانند مارکوزه ، درصدد برآمده است نقد هگلی 
  است. درتحلیل خودش بشدت بر پیشرفتهاي محقق شده در جامعه شناسی نظم دهی اتکا کرده

کارکردگرا هنجار عقالنیت هدفمند، منطق علم، کارکردهاي مثبت فناوري و بیطرفی زبان را می پذیرند و آنها را به عنوان اجزاء 
سازنده براي ساختن نظریه هاي اجتماعی که تصور بر عاري بودن آنها از ارزش است به کار میگیرد. نظره پردازان فرانکفورت بر 

ار تأکید می ورزند و ماهیت اصوال سیاسی و سرکوبگر این مجموعه را نشان می دهند. کارکرد تأثیرگذاري نابود کردن این ساخت
  بر آگاهی افرادي است که در این شیوه زندگی میکنند، با دید نجات نهایی آنان از آن قالبها و پیگیري شکلهاي جایگزین زندگی.

  

 فردگرایی آنارشیستی  
دیدگاهی است که از آزادي کامل فرد، که با هیچ شکلی از نظم دهی خارجی یا داخلی محدود فردگرایی آنارشیستی بیانگر 

نمیشود، حمایت میکند. فردگرایی آنارشیستی آموزه اي است که ارتباط بسیار زیادي با مکس استیرنر، استاد دانشگاه آلمانی 
انین عام حاکم برزندگی اجتماعی را رد میکرد.اتحاد افراد دارد. استیرنر بر برتري وجود فردي تأکید و هرگونه جستجو درباره قو

میتوان نجات واقعی و  -انسانهایی که بدون هیچ محدودیتی به صورت بیرحمانه منافع فردي خود را دنبال میکنند –خودمدار 
  آزادي انسانها را تحقق بخشید.
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 گر نظارتی جمعی است که در تأکید نکردن بر خوشبختیبه عقیده استیرنر، دولت بزرگترین دشمن آزادي انسان است، زیرا بیان
فرد در مقابل هرآنچه او نپذیرد می ایستد. سرنگونی و انهدام دولت از طریق انقالب محقق نمیشود. بلکه از طریق شورش و قیام 

  تحقق می یابد. استیرنر در کتاب نفس و خودش مطرح میکند که:

انست. انقالب عبارت است از واژگون کردن شرایط؛ یعنی شرایط تثبیت شده یا وضع انقالب و قیام را نباید مترادف با هم د
موجود، دولت یا جامعه، و بنابراین یک اقدام سیاسی یا اجتماعی است؛ در واقع پیامد اجتناب ناپذیر قیام دگرگونی شرایط 

ه خودشان شروع میشود، قیام یک شورش مسلحاناست، با این حال شروع قیام از این نقطه نیست، بلکه از نارضایتی انسانها از 
،  1977نیست، بلکه طغیان افراد و یک بیداري است، بدون اینکه به ترتیباتی که از آن نشأت میگیرد توجه کند (وودکاك، 

  )167ص 

ا که در از آنجفردگرایی آنارشیستی یکی از افراطی ترین نظریه هاي تغییر بنیادي است که امکان دارد فرد با آن مواجه شود. 
چنین مفهومسازي بندرت زمینه اي براي جامعه وجود دارد، بنابراین، این شاخه از آنارشیسم با انتقادات زیادي، خصوصا از ناحیه 
مارکسیستها، مواجه شده است. از نظر ما در اینجا، فردگرایی آنارشیستی نمونه خوبی از فلسفه تغییر بنیادي است که بر اهمیت 

  گرا را تأکید میکند. عوامل ذهنی

  

 وجودگرایی فرانسوي  
وجودگرایی نماینده جنبشی نامنظم و تا حدي گسترده است و شامل نظریه پردازانی است که دین مشترك خود به کی یرکگارد 

 وي را می پذیرند. درمیان این نظریه پردازان تاکنون ژان پل سارتر مهمترین نظریه پرداز است و ما میخواهیم از طریق کار
  گرایش اصولی وجودگرایی فرانسوي را نمونه اي از جنبش وجودگرایی به منزله کل توصیف کنیم.

سارتر وجودگرایی در سنت کی یرکگارد را به صورت این اعتقا دکه هستی قبل از ماهیت می آید تعریف میکند، معناي ضمنی 
فعال در ایجاد جهان خود درگیر است و صرفا یک مشاهده این عقیده این است که ما باید از ذهنیت شروع کنیم. فرد به طور 

  گر یا بازتابی از آن نیست. همچنان که سارتر میگوید، ما جهان را بررسی نمیکنیم بلکه گرفتار آن هستیم.

موضع سارتر یک موضع تعاملی است نه در معناي چندان جامعه شناختی بلکه بر حسب آگاهی انسان، در شیوه اي که تا حدي 
دآور مفاهیم پدیدارشناختی مید با عنوان من فاعلی و من مفعولی است. من نسبت به خودم به طور وضوح وجودي براي خود یا

هستم، زیرا یک موجود خودآگاه و ذي شعور میباشم. اما، من نسبت به دیگر انسانها، چیزي جز یک شیء واقعی، خارجی و از 
ستم. این رابطه تناقض گونه بین انسانها دربافتهاي اجتماعی مقوله سومی از نی –وجودي درذات خود  –لحاظ فیزیکی ملموس 

وجود براي دیگران را ایجاد میکند، که فصل مشتر ك بین آگاهی افراد است که در آن در ذات خود و براي خود درتعامل  –وجود 
  از کلمات سارتر پدیدار میشود. » بدعهدي«روزمره با یکدیگر برخورد میکنند. از ناحیه همین تجزیه و تحلیل است که مفهوم 
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که نقل قول فوق درصدد توضیح آن است اشتراك زیادي با مفهوم از خودبیگانگی مارکس دارد، که در آن » بدعهدي«مفهوم 
 افراد با مالیمت وضعیت اجتماعی خود را به ضرر استعدادهاي واقعی انسانی خود می پذیرند. بدون شک، بدعهدي سارتر مختصرا

  هاي وي درصدد براندازي آن است.»اتحاد خودمداري«پدیده محدود کننده اي را براي ماکس استیرنر توصیف میکند که 

  

  

  ) وحدت زیربنایی پارادایم3

کار نظریه پردازانی که در پارادایم انسان گراي بنیادي قرار دارن دبا توجه مشترکی که به آزادي روح انسان دارند تضمین میشود. 
گرایان بنیادي بر آگاهی انسان در بافت کلیتی ، که شاکله اجتماعی خاصی را توصیف میکند، تأکید می کنند. دراین  انسان

توجه میشود، که به وسیله آن انسانها خودشان را موجودي می بینند که درزندگی روزمره » آسیب شناسی آگاهی«پارادایم بر
اد و پایداري آن هستند گرفتار شده اند. انسان گرایان بنیادي به درك نحوه خود در نوعی سازمان اجتماعی که خود عامل ایج

وقوع این وضعیت، با این دید که آگاهی انسان یا روح را آزاد کرده و در نتیجه رشد و توسعه استعدادهاي انسانی را تسهیل کنند 
  توجه نشان می دهند. 

ردگرایی دیدگاهی را درباره واقعیت اجتماعی ایجاد و استمرار میدهند که به اعتقاد انسان گرایان بنیادي، نظریه پردازان کارک
وضعیت موجود را تقویت میکند و دیدگاهی است که باید آن را تنها بعدي از شبکه سلطه ایدئولوژیک که در جامعه معاصر غربی 

هاي بنیادي آرمانپرست که بر تشدید شعله نفوذ دارد درك کرد. کاردکردگرایان همواره انسان گرایان بنیادي را به منزله انسان
هاي آگاهی انقالبی اصرار میکنند یا به منزله وجودگرایان بی فکري که نمی خواهند یا نمی توانند با جهان واقعیت روزمره 

  سازگار شوند و سر اجتناب ناپذیر پیشرفت را بپذیرند رد میکنند.

  

  

  

  فصل نهم

  نظریه ضد سازمان
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استدالل کنیم که اگر مضامین پارادایم انسان گرایی بنیادي در رابطه با مطالعه سازمان ایجاد شود، نتیجه در اینجا میخواهیم 
آن نظریه ضدسازمان خواهد بود. از آنجا که دیدگاه انسان گرایی بنیادي در تضاد اساسی با دیدگاه پارادایم کارکردگرایی قرار 

ه ماهیت علم و جامع را منعکس میکند، بنابراین نظریه ضد سازمان در تضاد داشته و دگرگونی کاملی از پیشفرضهاي مربوط ب
اساسی با نظریه معاصر سازمان قرار خواهد گرفت. دیدگاههاي مکاتب مختلف فکري در این پارادایم در ایجاد نظریه ضد سازمانی 

  نقش مختلفی دارند.

قادي ضدسازمانی انسان گراي بنیادي بیشترین زمینه را براي ما میخواهیم در اینجا استدالل کنیم که در محدوده نظریه انت
گسترش دارد. نظریه ضد سازمانی، در وضعیت توسعه موجود، را نمیتوان چیزي بیش از یک شکل ابتدایی دانست، که حداکثر 

هاي به مطالعه فعالیت مشتمل بر مطالعات موردي و مباحث مجزا و پراکنده محدودي است که از دیدگاهی سازگار با نظریه انتقادي
  سازمانی نزدیک شده اند. 

)، هابرماس 1946اینگونه کارهاي وجود تشابه زیادي با دیدگاه نظریه انتقادي، بخصوص به گونه اي که در نوشته هاي مارکوزه (
)b،a1971) دد است از ) منعکس شده است، دارد. این نوشته ها به مانند نظریه نوظهور ضدسازمانی ما درص1976) و گلدنر

طریق نقد انسان گرایی بنیادي وضع موجود مسیر منتهی به واقعیتهاي جایگزین را تقویت کرده و آن را نشان دهد. با این کارف 
آنها بسیاري از عالیق و عناصر تشکیل دهنده اي را که نظریه ضدسازمانی بیان شده به صورت بسیار نظام مند باید مشتمل بر 

  آن باشد مشخص میکنند.

  به سوي واقعیت هاي جایگزین

مفاهیم اصلی را که نویسندگان مذکور در این فصل با استفاده از آنها درصدد ارائه ابعاد اصلی واقعیتهاي جایگزین   9-1جدول 
  موردعالقه خود هستند درمقابل هم قرار میدهد.

  

  مفهومی که براي توصیف جنبه               مفهومی  که  براي   توصیف  جنبه                                       

  نویسنده                 حساس واقعیت درتشکیالت اجتماعی                حساس واقعیت در شیوه هاي از          

  ه کارمیرود.معاصر به کار میرود.                                 خودبیگانه نشده هستی ب                                    

  دیکسون                    سرمایه داري صنعتی                            فناوري جایگزین         

  ایلیچ                        بهره وري                                           صمیمیت            
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  ساالرانه                            رمانتیسم گلدنر                       خودآگاهی فن          

  روزاك                       خودآگاهی عینی                                    بینش شخصی          

  2خودآگاهی شماره                                 2رایش                        خودآگاهی شماره          

  پیرسیگ                     شیوه تفکر کالسیک                                شیوه تفکر رمانتیک         

  کاستاندا                      واقعیت عادي                                       واقعیت غیرعادي         

  تعامل                                           هابرماس                       کار                 

  آنتونی                          کار                                                    هنر         

  میکین                         کار                                                    خالقیت         

    

  (ابعاد اصلی واقعیتهاي جایگزین) 9-1ل جدو

  

نخست، این نویسندگان مختلف جامعه را منعکس کننده شکلی از استبداد میدانند که بر تأثیر و کنترل همه جانبه عواملی از 
ه آنان جقبیل کار، عقالنیت، علم و فناوري مبتنی است، که این عوامل آگاهی انسانها را شکل داده، هدایت و کنترل میکنند. تو

بر این است که ماهیت این تأثیر و کنترل را بیان کنند و بر این نکنه تأکید کنند که استبداد انسانها را نسبت هب شیوه هاي 
  جایگزین آگاهی و وجود بی اعتنا میکند. 

ظر دیدگاه اي که از ن دوم، مشخصه این ادبیات داشتن موضعی است که به طور بنیادي با علوم اثباتی در تضاد است. علم، به گونه
کارکرگرایی بررسی شد به طور کلی مردود شناخته میشود؛ فکر پیشرفت از طریق علم به طور کامل معکوس میشود. علم 

  کارکردگرایی به منزله ایجادکننده مشکالت احتمالی نگریسته میشود تا حل کننده آن. 

یش، ادبیات و سینما را مرجع خود قرار میدهد. انان براي منبع مسائل، مجموعه ادبیاتی که در اینجا مورد بحث ایت غالبا هنر، نما
تجزیه و تحلیل و راه حل ها به همین فرهنگ برمیگردند. به بیانی ساده، انسان گرایی آنان برخاسته از علوم انسانی و منعکس 

  کننده آن است.  
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این متون مفاهیم دست ساخت و مصنوعات انسان را  سومین موضوع اصلی در این متون در ایدئالیسم عین آن انعکاس دارد.
محصوالت عینی شده آگاهی انسان می پندارند که در جامه صنعتی به منزله عوامل بیگانه کننده اي که خارج از کنترل انسان 

ه در مدرن است ک قرار دارد در نظرگرفته میشوند. دررابطه با سنت نظریه انتقاید این حالت از خود بیگانه شده انسان در جامعه
  نهایت محور توجه میباشد.

  

  به سوي نظریه ضدسازمانی

نظام مند سازمانی بیان روشن و صریح پیشفرضهاي اساسی، اولویتها و عالیق را میطلبد. تنها در برابر یک  ایجاد نظریه انتقادي
دتر در این زمینه قواعد اساسی را پایه چنین پیش زمینه اي میتوان اهمیت مطالعات فوق را کامال درك و براي تحقیق نظام من

کند، تا نظریه پردازان را که نظریه ضدسازمان باید بیان  برخی از ویژگیهایی 9-2ریزي کرد. براي تسهیل در این امر، جدول 
شان می نکنند،  ی نظریه انتقادي و نحوه تضاد اساسی آن با دیدگاه رایج واقعیت سازمانی را دركسسازمان بتوانند مضامین اسا

  دهد.

این فهرست جامع نیست، اما در جهت مشخص کردن شیوه هاي دقیق ناهمگونی چهارچوبهاي رقیب مزبور نقش زیادي دارد و 
بر انسجام اساسی و دامنه نظریه ضدسازمانی به منزله دیدگاهی در حد خودش تأکید میکند. اگر از یک دیدگاه وسیعتر به نظریه 

  منسجم، هماهنگم و قادر به نگهداري خویش است، زیرا بر سنت فکري کامال متفاوتی متکی است. مزبور نگاه شود، این نظریه

                                                

    نظریه سازمانی                             نظریه ضد سازمانی                                             

  

  پاردایمی                    کارکردگرایی                             انسان گرایی بنیادي. موقعیت  1

  . منشاء فکري مسائل،                   علم                                        علوم انسانی2

  استعاره و مثال    
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  درك: احتماال تغییر نظام                   یک تمامیت جدید   سیاسی        –. موضع اخالقی 16

  

  ( به سوي تعریف نظریه ضدسازمانی) 9-2جدول 

  

نظریه ضدسازمانی درصدد است، از طریق نقد، از خودبیگانگی هاي منعکس شده در شیوه زندگی سازمانی را آشکار سازد. این 
ها با ماهیت تمامیتی که در آن واقع شده اند رابطه تنگاتنگ دارند و در  خودبیگانگینظریه میخواهد تأکید کند چگونه این از 

  خواهد به مطلوب بودن شیوه هاي جایگزین واقعیت و زندگی اجتماعی اشاره کند. نتیجه می

ول انسان است. قب اتخاذ انسان گرایی بنیادي مستلزم طرد نظریه سازمانی به منزله مجموعه اي خام، اشتباه و ناخوشایند سیاسی
  گرایی بنیادي مستلزم قبول پارادایمی دیگر، جهان عقالنی دیگر، و در واقع پذیرش یک واقعیت جایگزین است.

  

  

  

  

  

  

  

  فصل یازدھم:

  :ساختارگرایی بنیادی
  

  ریشه ھا وتاریخچه فکری
  

ــبت به جھا ــه مارکس دارد که دیدگاه مادی گرایانه نس ــه دراندیش ــاختارگرایی بنیادی ریش ن طبعی واجتماعی دارد.این پارادایم س
  نسبت به پارادایم ھای دیگرھم پیچیده وھم ازنظرمفھومی بسیارغنی است.

  

این پارادایم بلحاظ دو بعد نظم دھیم وتغییربنیادی،تغییرگرایی بنیادی اســت. وبه لحاظ دو بعد ذھنی وعینی نیزبصــورت کلی عینی 
گرا اسـت.بنابراین بلحاظ ھسـتی شـناسـی،واقع گرا است یعنی برنوعی ماھیت خشک وعینی واقعیت که خارج ازاذھان انسانھا 
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ه که خیلی نزدیک به اثباتگرایی اســــت،جھان اجتماعی مانند جھان طبیعی موجود مســــتقل وجود دارد تآکید می کند.دراین دیدگا
  تلقی می شود.بلحاظ معرفت شناسی،اثباتگرا،بلحاظ ماھیت انسان شناسی،جبرگرا وبلحاظ روش شناسی قانون بنیاد است.

  

پارادایم با پارادایم کارکرد گرایی اینکه واقعیتھای اجتماعی را به مثابه ماھیت خشـــک وعینی می بیند وجه اشـــتراک این 
اسـت اما تفاوت این پارادایم با پارادایم کارکرد گرایی دراین اسـت که سـاختارگرایی بنیادی،بیشـه ازھرچیزبه وضع موجود درجامعه 

ارتباط  انتقاد دارند وبه شــدت خواھان تغییرآن اســت.کانون توجه واقعی این پارادایم،ســاختارھای موجود درجامعه وخصــوصــا شــیوه
  درونی آنھا باھم است.

  

وجه اشـــتراک با پارادایم انســـان گرایی بنیاد: ســـاختارگرایی بنیادی دیدگاھی اســـت که برماھیت اصـــوال تضـــاد گونه 
اموراجتماعی وفرایند بنیادی تغییرکه مولود آن است تآکید می کند.تضاد عمیق،ابزاری نگریسته می شود که باآن انسان به رھایی 

ی اجتماعی که درآن زندگی می کند دســت می یابد.ســاختارگرایی بنیادی،یک جامعه شــناســی تغییربنیادی اســت ازســاختارھا
اما،برخالف پاراردایم انسـان گرایی بنیادی،نوعی جامعه شـناسـی است که تآکید برنقش وماھیت انسان به منزله انسان انفرادی 

ردوی آنھا این ھدف زیربنائی اســت که انســان را اراشــکال مختلف تآکید مســتقیم نســبتا ناچیزی دارد.به ھرحال وجه مشــترک ھ
  سلطه که به زعم آنھا ویژگی جامعه صنعتی معاصراست برھاند.

  

گفته شـد که ساختارگرایی بنیادی دراندیشه کارل مارکس ریشه دارد.اما تحوالت بعدی ومشخص درمحدوده ای این پاردایم،عمدتا 
ائه مارکس ار -ید اخیرقابل تآمل اسـت شـاید نقطه جدای باانسان گرایی بنیادی ھمین جا باشدق -برتفاسـیرمختلفی که برکار اخیر

  شده است متکی می باشد.دست کم سه تفسیررا به درسه مسیرمتمایزادامه یافته است را می توان یافت ومعرفی کرد:
  

آنرا پذیرفت.این تفسـیراگرخارج ازپارادایم ســاختارگرایی تفســیراول ازآن انگلس اسـت که بعدا پلخانف روســی نیز  مارکسـیسـم ارتدوکس:الف) 
بنیادی نگاه کنیم.معادل مارکسـیسـم اسـت.به عبارت دیگربرداشـت عمومی ازمارکس ھمین تفسـیرانگلس است.ھمین تفسیرمارکسیسم را به 

ه درمعنای متافزیکی به عنوان تشکیعنوان یک جھان بینی فلسفی مطرح کرد که مشتمل برقوانین عینی وبخصوص قوانین حرکت دیالکتیکی ماد
دھنده اصـلی واقعیت بود.ھمین تفسـیرزمینه بوجود آمدن سـوسـیالیسم علمی را فراھم کرد.ودقیقا ھمین نوع برداشت دیالکتیک در"ماتریالیسم 

راست ودوکس به معنای عقیده ارتوبه معنای  -دیالکتیک" بود که سـوسـیالیسـتھا و"سوسیال دموکراتھای " اواخرقرن نوزدھم را مجذوب خود کرد.
براساس این تفسیراقتصاد وتولید زیربناء است.دیالکتیک    -ضد بدعت –اسـت ودرکل یعنی عقیده راسـت وموبه مو ادامه دادن واجرا کردن یک آئین 

عه مانند طبیعت،دارای درحوزه ذھن وعین معنا ندارد بلکه درسـطح عالم ماده ونیزجامعه انسـانی تنزل داده می شـود.براسـاس ھمین تفسـیرجام
قوانین اسـت که باید کشـف شـود. ولذا این تفسـیربسیارنزدیک به اثباتگرایی است. ھمچنین دراین تفسیراین سخن مارکس که یکسری قوانینی 

  درتحول جوامع انسانی حا کم است،با سخن معروف داروین درباره تحول انسانھا ربط داده می شود.
  

یردوم با لینین آغازشـد.این تفســیرنیزھرچند برکارھای اخیرمارکس معطوف اسـت اما لنین گفت دراندیشــه : تفســمارکسـیسـم نوارتدوکس ب)
مارکس پیرنیزرسوباتی ازاندیشه ھگل وجود دارد. وحتی گفت کسی که ھگل را نشناسد،کتاب سرمایه را نمی توان شناخت.لذا ھگل بعد ازپنجاه 

  سال فراموشی درروسیه،باردیگرمطرح شد.
  

ادامه دادند. تفاوت که این ھا با تفسیراول   امه،که مارکسیسم نو ارتدوکس نیزازھمین جا آغازمی شود، دالولپ،لوی آلتوسروکولتی این مسیر رادراد
ـــاد  ـــخنان مارکس بصـــورت داغ تر وبدون بدعت دنبال می شـــود.به روبناء وزیربناء واینکه اقتص دارند این اســـت که درتفســـیرانگلس دقیقا تمام س

اسـت اھمیت داده می شـود. اما درمارکسـیسم نوارتدوکس به روبنا وازجمله دراندیشه التوسرایدئولوژی اھمیت داده می شود. یعنی اصل ناءزیرب
  ایده روبناء وزیربناء حفظ اما تفسیرجدید ازآن ارائه می شود.

  

قالنیت او برپاردایم انســان گرایی بنیادی تآثیرگذاشــته : وبرفردی اســت که درھرچھارپارادایم تآثیرداشــته اســت.مباحث عوبرگر ایی بنیادیج) 
اســــت.مفھوم درون فھمی او بربرپارادایم تفســــیری،مفھو دیوان ســــاالری ازیک ســــو برپارادایم کاکرد گرایی بویژه نظریه ســــازمانی کارکرد گرا 

گی جامعه مدرن است وبازتاب این عقالنیت،بوروکراسی وازدیگرسوبرپارادایم ساختارگرایی بنیادی تآثیرگذاشته است.وبرمعتقد است که عقالنیت ویژ
است.اما ھمین بوروکراسی تبدیل به قفس آھنین وتھدیدی برای آزادی انسان شده است.زیرا برزندگیھای روزمره اعمال کنترول می کند. وبرگرا

آغازکردند. آنھا گفتند که بوروکراســی یکی بنیادی که درصــدد شــناخت،درک ونقد جنبه ھای مھم زندگی ســرمایه داری اســت،ازھمین ســخن وبر
ازجنبه ھای مھم ومخرب جامعه جدید است.آنھا سلطه وبردگی انسان بوسیله ساختارھای موجود وازجمله ساختاردیوان ساالری را به شدت مورد 

آکید می کنند.وبرگرایی بیشترنقد است تاانتقاد قرار دادند.وبرگرایی بنیادی،برنقش عواملی که درمارکسـیسم کامال مورد توجه قرارنگرفته است،ت
  ارائه راه حل.
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  ساختارپارادایم:
  

دارد: ھمان سه تفسیرمارکس که درباالمطرح شد،ساختارپارادایم را تشکیل می دھند. تنھا با تغییردرعناوین. سه نظریه دردرون این پارادایم وجود
  

  الف) نظریه اجتماعی روسی
  

  ب) مارکسیسم معاصرمدیترانه ای
  

  ج) نظریه تضاد( تعارض)
  

نظریه اجتماعی روسی: این نظریه درحاشیه تفکرانگلس شکل گرفت که مادرباال ازآن به عنوان مارکسیسم ارتدوکس یاد کردیم. این نظریه بعدھ
ــط یافت.ازایده پلخانف،دون ــرروســیه یاد می شــود،بس ظریه رقیب ومتفاوت اما درروســیه توســط پلخانف که ازاو به عنوان پدرنظریه اجتماعی معاص

دراصـول مشـترک در روسـیه شـکل گرفت: یکی ماتریالیسـم تاریخی بوخارین(ایدئولوگ بلشـویکھا) ودوم کمونیسـم آنارشـیسم کراپوتکین( ظاھرا 
ادی به پلخانف متکی اسـت،برپیش فرضـھای "طبیعیت مدارانه" روش علمی متکی اسـت،ھردو شباھت زی ایدئولوگ منشـویکھا).ھردونظریه برآراء

  نظریه نظامھای اجتماعی کارکرد گرا دارد.نظریه اجتماعی روسی بیشترباکاربوخارین درنظریه ماتریالیسم تاریخی نمود یافته است.
  

  ):١٨٨٨-١٩٣٨(ماتریالیسم تاریخی بوخارین
  

حزب بلشویک به این حزب » نفکرانجماعت روش«بوخارین فرزند یک آموزگاراھل مسـکو بود که دیوان سـاالرشد.درھفده سالگی بھعنوان عضوی از
محلق شـد.اودرمباحث برتفوق داشـت.دردوره لنین،به مدت ده سـال سـردبیرروزنامه ھای حزب شـد.با اسـتالین بسیاراختالف داشت.سرانجام با 

  توطئه استالین ودریک محاکمه فرمایشی شرم آورمحکوم به مرگ شد.
  

بود که ماتریالیسـم تاریخی یک نوع جامعه شـناسـی اسـت.اما نه جامعه شناسی رایج.زیرا بوخارین درسـنت انگلس وپلخانف کارمی کرد.اومعتقد 
جامعه شـناسـی رایج ومصـطلح،جامعه شـناسـی طبقه بورژوا اسـت که درراسـتای منفعت آنھا سـاخته وپرداخته شده است اما ما به یک جامعه 

ا مطرح کند واین جامعه شــناســی پرولتاریان ھمان ماتریالیســم تاریخی شــناســی پرولتاریا نیزنیازمندیم. جامعه شــناســی که وضــعیت پرولتاریا ر
ماتریالیسم تاریخی چیزی نه اقتصاد سیاسی است،نه تاریخ،بلکه ماتریالیسم تاریخی نظریه عمومی جامعه وقوانین تکامل آن،یعنی جامعه «است.

  ).٤٥٨:١٣٨٣شناسی است.مورگان،
  

صطالحات فزیکی میانه ی خوب داشت.او براساس یک قیاس مکانیکی ایده معروف تز،آنتی تزوسنتزرا به بوخارین یک اقتصـاد دان بود که با فزیک وا
تعادل،بھم خوردن تعادل وبازگشـت تعادل تعبیرکرد.وگفت ایده تزوآنتی تزیک امرذھنی است که درجامعه بصورت شرط تعادل تحقق پیدا می کند.ا

وی طبقه کارگراین تعادل بصورت انقالبی فرومی ریزد وسرانجام دوباره نظم وتعادل به جامعه بازمی گفت جامعه ابتدا حالت تعادل دارد وسپس ازس
ظریه کارکرگردد.بوخارین این بھم خوردن تعادل را بصـورت انقالبی دانسته وازآن تعبیربه فاجعه ویا بحران فاجعه آمیزمی کند،لذا با تعادل مطرح درن

درسطح خفیف قایل است.به عبارت دیگربوخارین،آشکارا مارکسیستی است که به براندازی انقالبی سرمایه داری گرایی فرق می کند که تعادل را 
  ازطریق تضاد خشونت آمیزپایبند است.اما اعتقاد دارد که درنھایت سازگاری اجتماعی حاکم خواھد شد.

  

مارکسیست است وبخاطرآنکه ساختارھای بیرونی را به عنوان واقعیت ھای  بنابراین بخاطرارائه مفاھیم تعادل واعتقاد به دیالکتیک وماتریالیسم یک
  عینی می پندار یک ساختارگرا است وبخاطرآنکه درصدد براندازی انقالبی ساختارھای است یک ساختارگرایی بنیادی است.

  

  کمونیسم آنارشیستی(قانون ستیزی):
  

  ) دارد.١٨٤٨-١٩٢١کمونیسم آنارشیستی پیوند نزدیک با کراپوتکین (
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کراپوتکین یک شاھزاده روسی وعضو حزب بلشویک بود.او بعد ازمدتی پیش خدمتی دردربازتزار،به عنوان جغرافیدان وطبعیدان به سیبری مسافرت
ــینان چ ــتند تمامس برقرارکرد.اومی دید که چادرنش ــین که برکارھای نظری بعدی وی تآثیرگذاش کرد.مکانی که درآن گروھھای متعدد چادرنش

بدون کدام حکومتی ودرسـایه ھمکاری متقابل واصـول آنارشیستی به زندگی شان ادامه می دھند.ھمین مسئله اورا برآن داشت تاتالش کند که 
کمونیسم آنارشیستی را درجایگاه فلسفی ونظری قوی قراردھد.او معتقد بود که انسانھا ذاتا وبصورت طبعی نظم طلب،بدنبال انسجام ھماھنگی 

ـــت.اومی گفت وھمک ـــانھا می دانس ـــلســـله مراتب را یک پدیده بیمارگونه جدید درتاریخ انس اری وکمک متقابل با یکدیگراند.او حکومت واصـــل س
درھرجاکه سـرمایه داری یافت شود،نمایانگرانحراف درتکامل انسانی است.اومی گفت دنیای سرمایه داری برای نفع خودشان،این ساختارھا واین 

  بوجود آورده اند ولذا باید این ساختارھا توسط یک انقالب بیرحمانه که ازسوی توده ھا صورت خواھد گرفت ازبین برود.سلسله مراتب را 
  

اومانند بوخارین،یک عینی گرا،اثبات گرا،جبرگرا اســــت.اوبین علوم طبیعی واجتماعی تمایزنمی دید ومعتقد بود که قوانین طبعیت مدلھای را 
  فراھم می آورند.مطالعه جامعه 

  

ه آنان ظرکه قیاســی کدیدگاه نظریه پردازانی چون بوخارین وکراپوتکین،با نظریه پردازان اثباتگراییکه درپارادایم کارکرد گرا قراردارند تفاوت دارد،ازاین ن
آنان موجب قرارگرفتن شان درمحدوده برای توصـیف فرایند حصول این امریه کارمی برند قیاس فاجعه یا انقالب است.وجود ھمین ویژگی مھم درآثار

  جامعه شناسی تغییربنیادی درنقطه مقابل جامعه شناسی نظم دھی می شود.
  

  ب) مارکسیسم مدیترانه ای معاصر:
  

دراین شـــاخه،دونظریه پرداز به عنوان نمایندگان دوجریان فکری مورد بحث قرارمی گیرد.یکی لوی آلتوســـرودومی کولتی.نظریه اینھا بین دونظر
مارکسیسم ھگلی شده لوکاچ،گرامشی ومکتب فرانکفورت ازیکسو ومارکسیسم ارتدوکس پلخانف وبوخارین ازسوی دیگراست.اینھا نه مانند لوکاچ 

وفرانکفورتی ھآ کامال ذھن گرا است ونه مانند پلخانف عین گرا است.اینجا نیزبه ساختارھا توجه می شود اما ساختارھای ظاھری که پلخانف 
  ت بلکه ساختارھای زیرین به عنوان امرتعیین کنند درتحوالت اجتماعی مورد توجه قرارمی گیرد.گف
  

  جامعه شناسی آلتوسر:
  

التوسـریکی ازبا نفوذترین فیلسوفان معاصرمارکسیستی است که مورد توجه بسیاری قرارگرفته است.التوسرکه ازنظرتولد الجزایری است،درجنگ 
  دوباره به پاریس بازگشت وتحت تعلیم باشالرفیلسوف قرارگرفت. ١٩٤٥یھا اسیرشد ودرسال دوم شرکت کرد وتوسط آلمان

  

علمی«اولیه ماکس را ازتحلیلھای پخته تر» فلســفی«یکی ازمھمترین ســخنان آلتوســرمســئله گســل معرفتی درکارمارکس اســت که مرزکار
تارگرایانه ازاندیشـــه مارکس ارائه می دھد.اما او می گوید که ازقبیل ســـرمایه ونوشـــته ھای اخیرش مشـــخص می ســـازد.اویک قرائت ســـاخ

اتکادارد،نه صــرفابه منزله جمع اجزاء که باید بصــورت یک کل درک شــوند،بلکه به منزله چیزی که شــکل می گیرد » تمامیت«ســاختارگرایی بردرک 
ــتند،نه اینکه تمامیت اجزاء را م ــت.اجزاء منعکس کننده تمامیت ھس ــرازمیان این اجزاء چھارعمل یا کرداررا به ودرھرجزء حاضــراس نعکس کند.التوس

  رسمیت می شناخت:
  

  کرداراقتصادی -١
  

  کردارسیاسی -٢
  

  کردارایدئولوژیک -٣
  

  کردارنظری یا علمی -٤
  

وتعارض نه ت التوســرمعتقد بود که اقتصــاد تنھاتعیین کننده نیســت بلکه امورروبناء مانند ســیاســت،ایدئولوژی ونظریه ھای علمی نیزمھم اســت
به این مســئله اشــاره می کند.براســاس این » چند علیتی«درســطح اقتصــاد بلکه درســطح ھرچھارکردار که ذکرشــد،جریان دارد.التوســربا مفھوم
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مبارزه طبقاتی درنظریه اســت«دیدگاه،وقوع انقالب برتلفیق خاصــی ازتضــادھا وچند علیتی بودن مبتنی اســت.آلتوســرمعتقد اســت که فلســفه 
ام یکنظریه نیزجدا وغیرازعمل است.او برکردارنظریه به عنوان یکی ازچھارکرداراجتماعی زیاد تآکید می کند.ھمچنین او معتقد است که تضاد درکدو

ازسـطوح چھارگانه فوق الذکرباشـد، بسـته به جوامع مختلف، فرق می کند.ممکن است دریک جامعه تضاد درسطح اقتصادی،منجربه انقالب شود 
  معه دیگردرسطح ادئولویژی و... لذا آلتوسربلحاظ روش،مورد پژوھی را برمی گزیند.ودرجا

  

آلتوسر،ازنظرھستی شناسی،جھان واقعی وعینی خارج ازفرد وآگاھی او را می پذیرد.این جھان واقعی،درنظریه آلتوسر،را احتماالمی توان مشتم
خاص را نشان می دھد.اما نظرمعرفت شناسی اندکی متفاوت است » اجتماعی شکل بندیھای«، »تمامیت«تصورکرد که باھم در»ساختارھای«بر

ومی گوید جھان واقعی را تنھا می توان ازطریق نظریه(کردارنظری یاعلمی) درک کرد،نظریه ای که به ھیچ وجه لزوما برخاســـته ازواقعیت نیســـت
درصدد تبین است وشئ نظری،یعنی سیستم نظریه که دانش را می ودرآن قرارندارد.التوسـرمی گویدبین شـیئ واقعی،یعنی واقعیتی که نظریه 

یا کنش باوری سیاسی » تحقیق«سـازد،عمیق ترین تفکیک ممکن وجود دارد.واین ھمان نظریه پردازی بدون عمل است که ھیچ کارتجربی ،اعم از
خارج ازایدئولوژی،اثبات »علمی«آلتوسربه واسطه پیگیری داشن  را الزم نمی داند زیرا نظریه درجھان خارجی واقعی نیازی به تکیه گاه ندارد.بنابراین

گرا به حساب می آید،ھرچند نه اثبات گرای نوعی افراطی،زیرا تجربه گرایی را به طورکامل رد می کند.ازنظرروش شناسی معتقد به مورد پژوھ
  درترکیب خاص تاریخی است.بلحاظ ماھیت انسانی اویک جبرگرا است.

  

  کولتیجامعه شناسی 
  

لوچو کولتی یک مارکسـیست ایتالیایی است که بدلیل انتقادھای ھمه جانبه وقاطعش درخورتوجه است.اویکی ازشاگردان دال ولپ بود که درسال 
  به حزب کمونیست ایتالیا پیوست.١٩٥٠

  

یافتاده بلکه دورشته ای موازی وجود بارزترین اندیشه کولتی این است که معقتد است که دراندیشه مارکس ھرگز،گسل معرفت شناختی اتفاق ن
داشـته اسـت.یکی چھره فلسـفی ودیگری چھره علمی.چھره فلسـفی،ھمان اندیشده ھگلی مارکس است وچھره علمی مباحثی که به ازخود 

  بیگانگی و... می پردازد،را شامل می شود.
  

ی،تقابل، دراندیشـــه مارکس دومعنای متمایزدارد.معنای مفھومی که وجه مشـــترک بین این دوچھره باشـــد،مفھوم "تقابل" اســـت.به عقیده کولت
اول،تضاد واقعی بین اشیاء است که ھیچ گونه ارتباطی ورابطه دیالکتیکی ندارند.این معنای تضاد،دراندیشه علمی مارکس مطرح است اما درچھ

  فلسفی،تقابل به معنای تضادی دیالکتیکی است.
  

ود دارد. کولتی کوشیده است فلسفه درآثارمارکس را باکتاب کانت،نقد عقل نظری وسیاستھای وی را با تفاوتھای آشکاری بین کولتی وآلتوسروج«
سنت ھگلی شده مارکسیسم به حساب می آورد که وی   سـیاسـتھای روسـو ارتباط دھد.... اما دسـته بندیھای آلتوسـر،کولتی را صریحا درزمره

  ).١٣٨٣،٤٧٧اث ھگلی که آلتوسرآن را به باد انتقاد می گیرد منتسب می کند.مورگان،منکرآن است،درحال که منطق کولتی آلتوسررا به میر
  

  ج) نظریه تضاد(تعارض)
  

  تحت نظریه ای تضاد، نظریه وبرگرایی بنیادی بحث می شود.
  

ن راھی بکار رفته است:گفته می شود که مفھوم سازیھای وبرھرچند لزوما،ارائه جواب به مفھوم سازیھای مارکس نبوده است،اما دقیقا درچنی
  

  مثالدرحال که مارکس درمورد "طبقه" سخن می گفت،وبردرباره "طبقه"،"منزلت" و"حزب" سخن گفت.        -١
  

  مارکس از"ابزارتولید" اما وبر"ابزاراداره" سخن گفته است.        -٢
  

  مارکس از"دیالکتیک" و وبراز" روش "معنا ودلیل"سخن گفته است.        -٣
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درحال که مارکس از "روابط تولید" سخن می گفت،وبرازقدرت واقتدارسخن گفته است.ھمین نکته وبرسرمنشآ بحث وبرگرایی شده اس.زیرا وبرمی     -٤
  گوید جامعه دارای سلسله مراتب است (بوروکراسی) که این ھرمرتبه وھرسمتی،داری قدرت واختیاریا اقتداراست.

  

ه تضـاد،ارتباط شان را با مارکسیسم حفظ می کند وازطریق توجه به ساختاربورکراسی ونیزتوجه به قدرت به عنوان وبریھای بنیادی ازطریق توجه ب
قمعیارجدید درقشربندی اجتماعی،ارتباط شان را با وبرحفظ می کند.به نظرآنھامعیارطبقه بندی درجامعه جدید،دیگرروابط اقتصادی نیست بلکه 

  رذیل وبرگرایی بنیادی ازدوچھره شاخص این جریان یعنی رالف دارندورف وجان رکس بحث می کند.واقتداراست. آقای مورگان د
  

  دارندورف:
  

دارندورف درصدد آن بود که مارکس را با وبرترمیم کند.به عبارت دیگریکسری اشتباھاتی را که مارکس گرفتارشده است را ازطریق داده ھای ج
  ند.ھدف نظریه تضاد دارندورف،تبیین فقدان نسبی نظم درجامعه صنعتی است.شناختی برگرفته ازوبربازسازی ک

  

تضاد دارندورف می گوید: درجامعه امروزی قدرت واقتداربصـورت نابرابرتوزیع شـده واین توزیع نابرابرقدرت واقتدار،مسـئله طقه وبدنبال ان مسـئله
ی پیدا نکرده شبه گروه وانگاه که ازمنافع طبقاتی خود آگاھی پیدا کرد،گروه را تشکیل بوجود می آورد.ھرطبقه تازمان که ازمنافع طبقاتی خود آگاھ

می دھد.بنابراین ازنظردارندورف،تضـاد طبقاتی محصول سرمایه داری نیست بلکه ھرجامعه سازمان یافته سلسله مراتبی دارای تضاد است.درکل 
کند وتوجه او به تغییربنیادی،تضاد بنیادی ونقش اجباردرزندگی اجتماعی اورا به مارکس  توجه دارندورف به قدرت،بخصوص اختیار،اورا به وبروصل می

  پیوند می دھد.
  

  چند تفاوت بین وبرگرایی بنیادی ومارکسیستھا:
  

  درحال که وبرگرایان ازقدرت طرفداری می کنند مارکسیست ھا ازتضاد طرفداری می کنند.        -١
  

  نظم ومارکسیست ھا توجه به تغییردارند. وبرگرایان توجه به        -٢
  

به نظروبرگرایان،عامل نظم وانســجام،اجباریا ســلطه گروھھای ذی نفع اســت اما به نظرمارکســیســت ھاعامل تغییراجتماع،روابط خصــمانه بین      -٣
  عناصرنظام است که با اجباربھم جوش خورده است.

  

کنند،جاییکه تضـــاد منافع بین گروھھای مختلف قدرت بســـیارواضـــح اســـت.بنابراین غالبا به نقش  وبرگرایان بنیادی،برعوامل روســـاخت،تآکید می     -٤
دولت،دستگاھھای سیاسی،قانونی،اداری وایدئولوژیکی توجه زیادی دارند. اما نظریه پردازان مارکسیست به "زیرساخت" یا شالوده ھای اقتصاد

  توجه دارند.
  

وحـــــــــــــــــــــدت زیـــــــــــــــــــــربـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــــی پـــــــــــــــــــــارادایـــــــــــــــــــــم:
  ریه ھا برپیش فرضھای نسبتا عینی گرا مبتنی اند.تمام نظ-١
  

  درصدد ارائه نقد بنیادی ازجامعه معاصراند.-٢
  

ــــدد تغییربنیادی وخونین وانقالبی اند.انقال ازطریق خشــــونت تنھا راه حل نجات ازســــلط -٣ غیرازدارنـدورف،تمام نظریه پردازان این پارادایم،درص
  واستثماراست.

  

  ھا درچند مفھوم.به عبارت دیگرکاردریک دستگاه مفھومی مشترک.این مفاھیم عبارت انداز:اشتراک تمام نظریه  -٤
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  ـ مفھوم تمامیت: درمطالعه یک پدیده اجتماعی باید تمام عناصروپدیده ھای مرتبط با آن مد نظرقرارگیرد.٤-١
  

  مفھوم ساختار -٤-٢
  

  مفھوم تضاد -٤-٣
  

  مفھوم بحران وانقالب. -٤-٤
  

  یم ساختارگرایی بنیادی با پارادایم کارکرد گرایی:تفاوت پارادا
  

به رغم آنکه ھردو پارادایم،تآکید برواقعیت ھای عینی اجتماعی دارند واینکه جامعه ازنظرھســتی شــناســی،مقدم برفرد اســت اما ازنظرھدف این 
  د گرایی تآکید برنظم وانسجام است.دوپارادایم باھم فرق می کند،درساختارگرایی بنیادی تآکید برتضاد بحران است اما درکارکر

  
  

  فصل آخر
  فصل یازدهم

  نظریه سازمانی بنیادي

  

ما در اینجا میخواهیم استدالل کنیم که در وراي انتقاد ساختارگرایی بنیادي از کارکردگرایی فقط یک رهیافت پنهان و نسبتا 
رهیافت منسجمی نیست، اما در برخی موضوعات از توسعه یافته مطالعه سازمان نهفته است. هرچند این رهیافت روي هم رفته 

در تالش براي بیان روشن این موضوعات، دوازده نمونه از انتقاد بر نظریه کارکردگرایی را  11-1وحدت برخوردار است. جدول 
  ارائه کرده و پیشفرضهاي تلویحی نهفته در وراي نقد ساختارگرایی بنیادي را نیز در ردیف آن مطرح میکند.

  

   

  انتقادهایی که علیه نظریه سازمانی                   این انتقاد به طور تلویحی رهنمودهاي ذیل را     

  صورت گرفته است.                                   براي نظریه سازمانی بنیادي پیشنهاد میکند.    

  

  دازان  سازمانی ،  به  جاي  اینکه  چشمهاي . نظریه سازمانی گرفتار پذیرش مسائلی                نظریه  پر1

  است که از طریق مدیریت تعریف میشود.           خود را پایین بدوزند و دستهایشان را رو به باال بگیرند    
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  ازند باید  به  مطالعه  ساختار  بیدادگري  اجتماعی بپرد                                                                

  و دانش  حاصل و قدرتی  را که این مطالعه افاده میکند                                                                

  به اکثریت  جامعه که فاقد قدرت بوده و تحت استثمارند                                                                

  منتقل کنند.                                                                

  . نظریه پردازان سازمانی به طور خودآگاه             نظریه پردازان سازمانی باید به دنبال انجام دادن تحقیق2

   یا  ناخودآگاه نقشی فعال و دقیق در تحقیر        عملی (کنش پژوهی ، پژوهش عملگرا) باشند که هدف    

  انسان در محیط کار دارند.                            آن  تغییر  انقالبی  ناپیوسته است. نظریه و عمل باید در     

  فعالیت عقالنی و به هم پیوسته اي که نظریه پرداز کامال                                                                 

  از آن آگاه است با هم متحد شوند.                                                                

  . نظریه سازمانی نقش مارکس را نادیده              شناخت گسترده و تفصیلی کار مارکس بالغ شرط الزم3

  ي است.میگیرد.                                                   براي هر نظریه سازمانی بنیاد    

  . نظریه سازمانی به تحلیل روابط طبقاتی             مفهوم طبقه باید جزء سازنده در هر نظریه سازمانی 4

  توجه نمیکند.                                            بنیادي منسجم باشد.     

  و  شناخت گسترده تر به مطالعه   . نظریه سازمانی بر تفسیري بسیار محدود            باید  با  عمق  بیشتر5

  و گمراه کننده از وبر مبتنی است                    درباره  وبر  پرداخت.  بیشتر نظریه پردازان سازمانی    

  کارکردگرا  دیدگاههاي  وبر درباره  مردم ساالري  را                                                                  

  کامال غلط  به تصویر میکشند  و از مفهوم نوع آرمانی                                                                  

  او استفاده هاي نابجا میکنند.                                                                  

  تحلیل سازمانی به نظریه دولت اتکا دارد که هنور  نظریه سازمانی نقش دولت را نادیده              .1
  میگیرد.                                                  هم محتاج بیان تفصیلی است.      
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  . نظریه سازمانی یک نظریه غیرتاریخی               نظریه  سازمانی  بنیادي  باید از بعد تاریخی برخوردار 7

  باشد.  براي  شناخت  سازمانهاي  امروزي،  ضرورت                                              است.           

  دارد  آنها را  همانگونه که در گذشته بوده اند درك کرده                                                               

  و در واقع، نیاز هست که بدانیم در مرحله اول  آنها  چرا                                                               

  و چگونه ایجاد شده اند.                                                               

  ت. نظریه سازمانی نظریه اي ایستاست،                نظریه سازمانی باید پویا باشد، باید جامعه را به صور8

  یعنی اینکه، گرایش به تعادل،  توافق             فرایندي  تصور کند  که از طریق تأثیر متقابل نیروهاي    

  اجتماعی و وحدت ارگانیکی را فرض               متضاد  که  میتواند   به  شورشهاي  بزرگ  و  الگوهاي    

  نامنظم تغییر منتهی شود، ایجاد میشود.     خود قرار میدهد.                                     

  . نظریه سازمانی اصوال  تجربه گراست،              نظریه سازمانی بنیادي باید، به جاي تأکید بر موشکافی9

  یعنی اینکه بیش از همه به روش شناسی        مشاهده  و فن تجربی، به دنبال نشان دادن برتري دیدگاه    

  د.                                      نظري  منسجمی  باشد  که  لزوما در معرض بیدادگرياهمیت می ده    

  داده هاي تجربی قرار ندارد.                                                             

  سنتی باید برعکس. نظریه سازمانی ضدنظریه است.                  بدگمانی نسبت به نظریه در تحلیل 10

  شود،  به  گونه اي  که  نظریه  سازمانی  بنیادي باید                                                              

  پیدایش دیدگاههاي نظري کالن و داراي اعتبار سیاسی                                                             

  را مورد ستایش قرار دهد.                                                             

  . نظریه سازمانی اصوال از اهمیت                 نظریه سازمانی  بنیادي  باید از این پیشفرض اساسی 11

  حیاتی عوامل  کالن  اجتماعی  که             شروع شود که سازمانها را نمیتوان بدون تحلیل قبلی      
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  خارج از سازمانند غافل است.                 فرایندها  و  ساختارهاي  اجتماعی   که  فکر  میشود،       

  سازمانها در آن یافت میشوند، درك کرد.                                                            

  . تالشهاي مکرر نظریه سازمان درارائه           نظریه سازمانی سنتی و نظریه سازمانی بنیادي  با  هم 12

  نظریه عمومی امکان و  مطلوبیت  یک         جمع نمیشوند (مانعه الجمع هستند)  و هیچ  همنهادي بین     

  -میکند در حالیکه  در         آنها امکان ندارد، زیرا  مسائل  مورد  توجه  آنها  ناساز همنهاد را  مطرح      

  حقیقت چنین چیزي ناممکن است.              گارند.  نظریه  سازمانی  بنیادي نمیتواند، و نباید هم به      

  باشد که با حریف کارکردگراي خود متحد شود. دنبال آن                                                             

  (حمله یکپارچه ساختارگرایی بنیادي به نظریه سازمان) 11-1جدول 

  

چنانچه روشن خواهد شد، نمیتوان گفت که براي مطالعه سازمانها از دیدگاه ساختارگرایان بنیادي تنها یک رهیافت وجود دارد. 
جا هم بر حسب ماهیت پیشفرضهایی که در ارتباط با هریک از دو بعد طرح تحلیلی ما مانند مورد پارادایم کارکردگرایی، دراین

  ارائه میشود دیدگاههاي متفاوتی را میتوان مطرح کرد. 

متون مرتبط با پیدایش نظریه بنیادي سازمانی متنوع است و دربردارنده آثار زیادي است که به مسأله تمامیت پرداخته اند تا 
  دقیق کلمه. بنابراین، در یک نگاه اول ممکن است ارتباطه آنها با مطالعه سازمان تا حدي پرت جلوه کند.سازمان به معناي 

  

 رهیافتهاي وبرگرایی بنیادي در نظریه سازمانی بنیادي  
 رسته باوري (گروه«ویژگی عمومی رهیافت وبرگرایی بنیادي در مطالعه سازمان را احتماال بیشتر از همه میتوان در مفهوم 

جستجو کرد، اصطالحی که به پیدایش شبکه به هم پیوسته اي از نهادهاي دیوان ساالر اطالق میشود که در جامعه » گرایی)
مدرن به صورت ضمایم دولت (و فرمانبردار آن) موجودیت دارند. دولت در این جوامع به منزله مرکز یک ساختار اختاپوسی 

ر آن گسترده شده و تمام نواحی فعالیت اجتماعی را مورد تاخت و تاز خود قرار درنظر گرفته میشود که شاخکهاي دیوان ساال
میدهد. وبریهاي بنیادي به رابطه بین دولت و این فرایند کلی دیوان ساالر کردن عالقه مندند و به طور خاص قصد دارند شیوه 

 د. وبریهاي بنیادي به روابط قدرت عالقه دارندهاي تسلط دستگاههاي دولتی بر ساختار وسیعتر اجتماعی محاط بر آن را بشناسن
  و بسیاري از ایده ها و مفهومسازیهاي خود را از حوزه علوم سیاسی اخذ میکنند. 
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بنابراین، سهم وبریهاي بنیادي در نظریه بنیادي سازمان را میتوان از متونی استخراج کرد که بر نظریه تمامیت تأکید و در آن 
کند. مضامین این متون براي سازمانها به معناي دقیق کلمه، اعم از دولتی یا غیر آن، باید از این زمینه دولت نقش محوري ایفا می

گسترده انتخاب شود. اگرچه تأکید چشمگیري بر تحلیل دیوان ساالري میشود، اما این تنها نمایانگر بخشی از تحلیل گسترده 
ی به منزله یک کل مرتبط است. بنابراین، نظریه بنیادي سازمانها اي است که با تحصیل شناخت نسبت به شکل بندي اجتماع

  از این دیدگاه فقط وقتی معنا می یابد که در مقابل این زمینه گسترده توسعه یافته و تفسیر شود.

ناصري عجوهر دیدگاه وبرگرایی بنیادي که از مرور مختصر متون مربوط به دست می آید این است که سازمانها را باید به صورت 
در ساختار سیاسی جامعه به منزله یک کل مطالعه کرد. این امر به طور حتم مستلزم تحلیل روابط قدرت، خصوصا در رابهط با 
نقش دولت است، که به صورت ساختار نهادي سلطه گر خود را در معرض تحلیل قرار میدهد. سازمانها را نمیتوان بتنهایی درك 

اهشان در شبکه روابط قدرتی که فرایندهاي جامعه را متأثیر میسازد نشأت میگیرد. از دیدگاه کرد. اهمیت سازمانها از جایگ
وبرگرایی بنیادي این بحث قدرت است که در مرکز صحنه تحلیلی قرار دارد. نظریه قدرت که این دیدگاه را میپذیرد در تقابل 

پذیرد در تقابل شدید با نظریه کثرت گرایی دارد که در فصول مرکز صحنه تحلیلی قرار دارد. نظریه قدرت که این دیدگاه را می 
قبل از آن بحث شد. این نظریه قدرتی است که بر منسجم بودن ماهیت این پدیده که نقطه مقابل منکسر بودن آن است تأکید 

لی ائسن سازمانی را از ممیکند. نقش محوري اعطا شده به قدرت به صورت متغیر تحلیلی در وبرگرایی بنیادي توجه نظریه پردازا
از قبیلی نفس فرایند دیوان ساالر کردن، تمرکز فزاینده ابزار اداره در دستان دیوان ساالرها و گسترش سریع  مداخله دولت 
تقریبا در جمیع قلمرو فعالیت اجتماعی به مسیر دیگري هدایت میکند. جهت گیري کالن وبرگرایی بنیادي مسیر منتهی به 

اي کالن فرایند سازمانی را نشان میدهد که درتقابل شدید با نظریه پردازي با برد متوسط در کار بیشتر نظریه ایجاد نظریه ه
  پردازان واقع در پارادایم کارکردگرایی منعکس است.

  

 رهیافتهاي ساختارگرایی مارکسیستی در نظریه سازمانی بنیادي  
ی پردازند مسائل ذاتی در نظام سرمایه داري انحصاري را محور تحلیل خود نظریه پردازانی که از این دیدگاه به مطالعه سازمان م

قرار میدهند. درحالیکه وبریهاي بنیادي بیشتر به نقش دولت در شبکه اي اصوال سیاسی از روابط قدرت دیوان ساالري اشاره 
نده روابط ده آنان عامل اصلی تعیین کنمیکنند، ساختارگرایان مارکسیستی بر ساختار اقتصادي جامعه تأکید میکنند، که به عقی

قدرت مدنظر وبریهاي بنیادي است. بنابراین، به عقیده ساختارگرایان مارکسیستی اقتصاد سیاسی سودمندترین نقطه و منبع 
فکري مرجع براي مفهومسازیهاست. آنان به طور عمده به تحلیل ساختارهاي اقتصادي جامعه سرمایه داري عالقه دارند و در 

به عنوان عناصر اصلی استفاده میکنند. بنگاه امروري به عنوان بازتاب » تضاد«دگاه خود از کتاب سرمایه مارکس و مفهوم دی
تجربی ساختار زیربنایی نظام سرمایه داري انحصاري مورد توجه قرار دارد و به صورت ابزاري که ماهیت این ساختار زیربنایی را 
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یگیرد نه از حیث ماهیت خودش. مانند مورد دیدگاه وبرگرایان بنیادي، سازمانها ازدیدگاه آشکار میکند مورد مطالعه قرار م
  ساختارگرایان مارکسیستی فقط در ارتباط با تمامیتی که در برگیرنده آنهاست معنا می یابند.

  

  به سوي توسعه بیشتر نظریه سازمانی بنیادي  
  

  رهیافتهاي وبرگرایی بنیادي در نظریه                      رهیافتهاي ساختارگرایی مارکسیستی در           

  نظریه سازمانی بنیادي تأکید میکند بر:                                    سازمانی بنیادي تأکید میکند بر:

  

  . علوم سیاسی1. اقتصاد سیاسی                                                               1

  . ساختارهاي اداري سیاسی2ساختارهاي اقتصادي                                                        .2

  . گروه گرایی3. سرمایه داري انحصار                                                       3

  . قدرت4             . تضاد                                                             4

  . قیاس جناحی 5. قیاس فاجعه                                                                 5

  

  (برخی از تأکیدهاي متفاوت رهیافتهاي ساختارگرایی مارکسیستی و وبرگرایی بنیادي در 11-2جدول 

  نظریه سازمانی بنیادي)                     

  

ي ساختارگرایی مارکسیستی نسبت به نظریه سازمانی بنیادي، در نگاه به کار مارکس بالغ  به عنوان منبع الهام، رهیافتها
چهارچوب تحلیلی خود را روي اصول اقتصاد سیاسی مارکسیستی بنا میکنند. آنها بر زیرساخت اقتصادي جامعه به عنوان شاهکار 

ي انحصار منعکس است، تأکید میکنند. این رهیافت بر مفهوم تضاد به منزله تحلیل، بخصوص آنگونه که درساختار سرمایه دار
مفهومی تأکید میکند که ابزار اصلی را براي تبیین تجربی فرایند تغییر ساختاري جاري فراهم کرده، موجب ایجاد بحرانهاي 

زمانی که بر بحران و تغییر اجتماعی  دوره اي میشود که در نهایت به دگرگونی کامل در تمامیت سرمایه داري می انجامد. تا
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قتصادي ا –درمقیاس کالن تأکید میشود، این نظریه پردازان به طور تلویحی به عنوان وسیله اي براي مدلسازي نظام اجتماعی 
  از قیاس فاجعه استفاده میکنند، هرچند با این دیدگاه استفاده از قیاس جناحی غالبا سازگار است.

دي نسبت به نظریه سازمانی بنیادي، با نگاه به وبر به عنوان منبع اصلی الهام، چهارچوب تحلیلی خود را بر رهیافتهاي وبري بنیا
مفهومسازیهاي اخذ شده از علوم سیاسی مبتنی میکند. آنها به جاي زیرساختهاي اقتصادي جامعه بر ساختارهاي اداري و سیاسی 

قطه مقابل سرمایه داري انحصارگر است. توجه دارند. آنها مخصوصا درباره تأکید میکنند و در درجه اول به گروه گرایی که ن
ساختار و توسعه دستگاههاي دولتی درساختار قدرت جامعه به  منزله یک کل و شیوه اي که در آن ابزار اداره تحت کنترل 

نند محدوده روساخت جامعه توجه میکدستان به تدریج کنتر قرار میگیرد بحث میکنند. آنها آنقدر که به تحلیل روابط قدرت در 
به تحلیل مستقیم تضادها توجه ویژه نمیکنند. در نتیجه، قیاس جناحی که نقطه مقابل قیاس فاجعه است به عنوان مبناي 
تحلیل فرایندهاي اساسی جامعه مورد حمایت قرار میگرد. آنها جامعه را عموما بر حسب فرایندهاي اساسی جامعه مورد حمایت 

یگیرد. آنها جامعه را عموما برحسب منافع جناحی به دو بخش تقسیم میکنند که در یک طرف نسبتا منسجم سلطه گر قرار م
قرار دارد که عملیات اصلی جامعه را کنترل میکند و در طرف دیگر گروههاي تحت کنترل قرار میگرند؛ جامعه با تضاد منافع و 

  وسیع اجتماعی فراهم میکند، توصیف میشود. تنازع قدرت، که نیروي محرکه را براي تغییرات

رهیافتهاي ساختارگرایی مارکسیستی و وبرگرایی بنیادین در نظریه سازمانی بنیادي امروزه رهیافتهاي نسبتا متمایزي به حساب 
این دو  دهمی آید که در پایبندي به پیشفرضهاي فرانظري پارادایم ساختارگرایی بنیادي با هم اشتراك دارند. اینکه در آین

  رهیافت مسیر جداگانه اي را طی خواهند کرد یا نه چیزي است که باید منتظر شد.

  فصل دوازدهم

  مسیرهاي آینده: نظریه و تحقیق

  

وقتی که از مکانهایی خارج از پارادایم کارکردگرا به آینده بنگریم، دست کم سه مسیر توسعه کلی براي کاوش و تحقیق به وجود 
می آید. تا جایی که به مطالعات سازمان مربوط میشود، پارادایمهاي انسان گرایی بنیادي، ساختارگرایی بنیادي و تفسیري همگی 

ست نخورده و بکر مطرحند. اگرچه هر پارادایم از قبل عنصري خالق و کاري خردمندانه را در این تقریبا به عنوان قلمروهاي د
حوزه در بر دارد، اما این کار بسیار پراکنده است و روي هم رفته از انسجام برخوردار نیست. از این رو، نقطه شروع ایدئالی فراهم 

ارائه نمی دهد. نظریه پردازانی که میخواهند در این حوزه ها به ارائه ایده  نمیکند و روي هم رفته پایه محکمی را براي کار بعدي
بپردازند یاراي راه میان بر را ندارند. نیاز واقعی فراروي آنها ایت است که دیدگاه خود را بر پایه سنتهاي فلسفی اس که منشأ 

د عالیق فلسفی و جامعه شناختی را که پارادایم به آنها بوده است استوار کنند؛ از اصول اولیه شروع کنند؛ پیش ازتحلیل خو
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ارائه دیدگاه نظام مند و منسجم بپردازند، عوض اینکه اصول پارادایم رقیب را به عنوان نقاط مرجع حیاتی خود قرار دهند. الزم 
  است هر پارادایم درجایگاه خاص خود بالنده شود.

پارادایمها طرفداري میکنیم به شکل انزواطلبی منتهی میشود. ما کامال براین  اصوال، از آنچه در ارتباط با بالندگیهاي درون این
باوریم که هر یک از پارادایمها اگر به خود ایمان داشته باشد درنهایت میتواند خود را در سطح تحلیلی سازمانی مطرح کند.  

ا استدالل میکنیم که آنچه واقعا ضرورت دارد برخالف باور گسترده مبنی بر ضرورت تلفیق و میانجی گري میان پارادایمها، م
فروبستگی پارادایمی است. به منظور پرهیز از تضعیف و ادغام با دیدگاه کارکردگرایی، پارادایمها باید از طریق توسعه ر حسب 

ه ، امکان ندارد کمقتضاي خود مبنایی را براي صیانت ذات خود فراهم کنند. تا زمانی که آنها کارکردگرایی را مرجع خود بدانند
  آنها در مقابل دیدگاه کارکردگرا، بدیلهاي منسجمی ارائه نخواهند کرد. –فراتر از وضعیتف اولیه کنونی خود حرکت کنند 

تحلیل ما براي کسانی که عالقه مندند همچنان در پارادایم کارکردگرا باقی بمانند، چند مسأله مهم را گوشزد میکند. اولین 
هستی شناختی موضوع تحقیق مربوط است و دومین مسأله، مدلهایی است که به عنوان مبناي تحلیل مورد مسأله به جایگاه 

استفاد آنها قرار میگیرند. این دو بحث مستقیما از ماهیت دوبعدي که براي تعریف طرح تحلیل خود از آن بهره برده ایم گرفته 
  میشود.

ي را بپذیرند که با ماهیت پدیده هایی که میخواهند تحقیق کند صادق باشد. نیاز است نظریه پردازان سازمان روشهاي بررسی ا
مرور کلی ما درباره عرف مسلط درنظریه سازمان نشان داده است که بخش زیادز از تحقیقات تجربی در جهت روشهایی بوده 

م نسانی طرح تحلیلی ما حاکاست که بر پیشفرضهاي دیگر در ارتباط با رشته هاي هستی شناسی، معرفت شناسی و ماهیت ا
باشد. الزم است شمول گسترده روشها و فنونی که مستقیما ازعلوم طبیعی گرفته شده اند به طور جدي مورد پرسش قرار 
میگیرد. مسأله ایجاد روشهاي متناسب با ماهیت پدیده هاي تحت مطالعه یکی از اضطراري ترین مباحت در کل قلمرو تحقیق 

  علوم اجتماعی است.

جدا از مسائل هستی شناسی، روش شناسی و موضوعات دیگر مرتبط با بحث علوم اجتماعی، نظریه پردازان سازمانی براي 
تضمین تحلیل خود باید چه مدلی از جامعه را به کار گیرند؟ چنانکه استدالل کرده ایم، این دومین موضوع حیاتی است که 

معی را درك کنند باآن مواجهند. درگذشته نظریه پردازان سازمانی تقریبا به نظریه پردازانی که میخواهند ماهیت جهان اجتما
طور خودکار براساس قیاسهایی که با سازمانها به صورت نظامهاي مکانیکی یا ارگانیسمی رفتار میکند کار میکردند. از زمان 

ده یاس ارگانیسمی تقریبا اجتناب ناپذیرشپیدایش نظریه نظامهاي با به عنوان چهارچوب غالب درتحلیل سازمانی، انتخاب یک ق
است. همچنان که ما میخواستیم نشان دهیم، انتخاب این مدل غالبا ضمنی است تا صریح، زیرا نظریه پردازان سازمانی، همانند 

اده اند. دبسیاري دیگر از دانشمندان اجتماعی به طور اشتباه نظریه نظامهاي باز را با بکارگیري قیاس ارگانیسمی معادل قرار
  اگرچه قیاس ارگانیسمی تصویري از نظام بازر فراهم می آورد، اما به هیچ وجه این دو معادل هم نیستند.
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گزینه اي که فراروي نظریه پرداز سازمانی و دیگر دانشمندان اجتماعی قرار دارد اساس در این سؤال نهفته است که کدامیک از 
تماعی تحت مطالعه او را ارائه میدهد. آیا گروهها و سازمانها، به گونه اي که قیاس این مدلها صحیح ترین نگرش به واقعیت اج

ارگانیسمی به ما تحمیل میکند، داراي مجموعه اي از نیازها و وحدت کارکردي هستند که از اجزاء متشکله را در رابطه با بقاي 
ند، گروهها و سازمانها همانند احزاب قانونگذاتر که براي کل به هم مرتبط میسازد؟ آیا، آنچنان که قیاس جناحی به ما می باورا

حفظ استقالل خود میکوشند تمایل ذاتی به انعشاب و تقسیم دارند؟ آیا، آنچنان که قیاس جناحی به ما می باوارند، گروهها و 
جام سیم دارند؟ اولی بر انسسازمانها همانند احزاب قانونگذار که براي حفظ استقالل خود میکوشند تمایل ذاتی به انعشاب و تق

نظام به عنوان ویژگی اصلی گروهی و سازمانی و دومی برتقسیم نظام به عنوان ویژگی اصلی تأکید میکند؛ این گرایش برعدم 
تمرکز و پراکندگی که نقطه مقابل تمرکز و وحدت است اصرار دارد. به طور وضوح، دوگانگی ساده همین دو مدل، اساس دامنه 

ینه هایی را تشکیل میدهد که فراروي عالم اجتماعی در تصمیم گیري پیرامون ابزار تحلیل مورد استفاده در و اهمیت گز
ه حتی صداقت نسبت ب –مطالعاتش وجود دارد. نتیجه استدالل ما این است که عالمان اجتماعی باید نسبت به مسأله صداقت 

  ی داشته باشند.به ماهیت دقیق پدیده هاي تحت بررسی خود آگاه –خودشان 

زمان آن رسیده است که نظریه سازمان به طور کامل از تبار خود آگاه شود و همچنین به صورت آگاهانه تري درباره فلسفه 
اجتماعی اي که بر آن مبتنی است فکر کند. به طور خالصه، زمان آن است که نظریه سازمان از رابطه خود با موضوعات بزرگ 

ه سازمان فقط از طریق استوار ساختن قوي خود بر دانش مربوط به گذشته خود و مسیرهاي توسعه کامال اطالع یابد. نظری
  جایگزین خود میتواند نیروهاي بالقوه تمام عیار خود را براي سالیانی که در پیش است محقق سازد.

  
 


