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  قدمه:م

 به هيآرا كي سلطه تحت حاضر قرن اعظم بخش، غرب جهان در حداقل، كه دارد وجودي ا گسترده توافق

 طيشرا به،  خود نوبه به، ميمفاه نيا .دينام ستيمدرن را آن توانيم −انهيواپسگرا− كه  ميمفاه از وستهيپ هم

 و رنديگي م خود محاصره در راي نهادي زندگ اشكال ازي اريبس، شوندي م مربوطي مواد -يكيتكن مختلف

 خود ريتاث تحت را −صنعت وي معمار، هنر،  اتيادب در، مثال عنوان به−ي فرهنگي ها وهيش ازي عيوس فيط

 اقتصادي هاي ويژگي بيترك بر تأكيد براي مدرنيته هاي واژه از استفاده با اغلب تحليلگران، .دهندي م قرار

 يالگوبرداريها باره در صحبت براي مدرنيسم و )1984 جيمسون، ؛1990 گيدنز،( نهادي و تكنولوژيكي ،

 ، هريسون و فراسينا ؛1984 لونسون،( كنند مي  تمركز دوره اين مختلف هاي جنبه بر فرهنگي، و فكري

1982 .( 

 شناخته تيرسم بهي كل بطور به زين نيا، ستيباقي دراز و دور راه كامليي را همي همسان تا كهي حال در

 نييتع مفهوم دادن دست از حال دري آرام بهي ستيمدرني باورها از مرتبطي ها مجموعه نيا كه است شده

  .هستند خود اعتبار كننده

 ,Bernstein)خيتار مرگ با مرتبطي نوشتار آثار در مختلف انحاء بهي كيتفك و انفصال نيچن ازي آگاه نيا

1989; Fukuyama, 1992) ، عتيطب (McGibben, 1989) ، فرد (Ashley, 1990) ، منسجم تيهو 
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(Gergen, 1991) ، هدفمند ارائه (Marcus and Fisher, 1986) ، مدرني شناس جامعه (Cheal, 1990) ، 

 و (de Man, 1986) يادب هينظر (Sampson, 1989; Parker and Shotter, 1990) يتجربي روانشناس

   .است شده فهرست (Rorty, 1979) فلسفه

 مدرن پست نهيزم دري زندگي ها ليپتانس و مشكالتي بررس به حاضر حال در آثار گريد و الذكر فوق آثار

 ;Lyotard, 1984; Rosenau, 1992; Norris, 1990; Turner, 1990; Gergen, 1991) اند پرداخته

Pfohl, 1992)  
ي ستميسي ريگ جهت از (Cooper, 1987; Cooper and Burrell,1988) كوپر رابرت فرار نقد ازي تاس به

  .گرددي مي سازمان علم خود باره در شهياند و توقف از ناچار انسان، مدرني سازمان هينظر

 دهيتن هم در اعتقادات بدنه به رنديگي قراردم حمله تحت كوپر اثار در كهي نظر مفروضات همان رايز

  .شودي م بيترك و مزدوج دانش ديتول رشته كي عنوان بهي سازمان علم با رابطه در موجود

 زين ها آن ازي ناشي فرانظر تعهداتي ضمن طور به نيبنابرا، رديگي م قرار سئوال تحتي نظري ها حوزه اگر

  .روندي م سوال ريز منوال نيهم به

 مفروضات در شهيري سازماني سنت علم آن در كه است برجستهي ها راه ديبا اول مرحله در ما حاضر ارائه در

  .رنديبگ نظر در را اتيفرضي برا نيچن شمار به مدرن پست شهياند كه بزرگ ديتهد چند با همراه، مدرن و

 كي عنوان به تواندي م چه مدرن پست تفكر ديبپرس ديبا ماي، ستيمدرن سنت زوال به توجه با،  مهمتر همه از

  ؟دهد ارائهي سازمان علم نيگزيجا مفهوم

  هستند؟ لستيهين مدرن پست نقادان معتقدند،ي اريبس كه همانطور ايآ

 به كهي صورت در، مدرن پستي ها الوگيد دري خاصي ها استدالل، كرد ميخواه شنهاديپ كه گونه همان

  .دهند بدست سازمان علم ندهيآ باره در كننده دواريام انداز چشم تواننديم، ابندي ميتعمي درست

ي ها تيظرف و پرداخته توجه قابل امديپ ني چند نهيزم در مداقه وي بررس به ما، استدالالت نيا توسعه از پس

  .داد ميخواه نشان كار تداوم در را انها

  

  سازماني علم گيري شكل و مديرنيته

 علم در مستتري اساس مفروضات ديده اجازه ابتدا، مدرن پست تفكر ظهور حال در عناصر دركي برا

  .ميكن كيتفك دتهيمدرن چارچوب در راي سازمان
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 راي سازمان علمي اساسي هاي ژگيو كه متشكله ديعقا ازي برخ انيب كار نيا از هدف، تر عيوس سطح در

 در آن عملي ها وهيش وي، نظر تعهدات، پژوهشي اصلي ها شكل،  گريد انيب به؛ باشدي م اند كرده نييتع

  .كار محل

 تيسا، درس كالس از− اند مشهود رشته نيا ازي ا گوشه هر در بايتقر باورها نياي ضمن ميمفاه، عمل در

 وارد سازمان به متخصصان توسط كهيي ها خو و خلق تاي، نظري محتوا،  انتشارات مختلف انواعي، قاتيتحق

  .شونديم

 چند به را خودمان نجايا در ما اما،  دارد وجودي ستيمدرن قالب در علم مورد در اريبسي هاي گفتن اگرچه

  : ميكني م محدود ندهيآ تحوالت به مربوط مفروضات از مورد

  

  عقالني عامل

 عصر دري مهمي ها شهير حاضر قرن در سميمدرن تفكر، دارند نظر اتفاق محققان اكثر كه همانطور

 همچوني ا فالسفه آثار كهي ا دوره؛ دارد  "ييوسطا قرون" اي و "يگ رهيت" از برخاستن(ي روشنگر

  .دادندي مي هست نظام و تيفرد ظهور حال در ميمفاه بهي بيدلفري آوا كانت و الك، دكارت

، مثال عنوان به( است كرده تجربه را مالحظه قابلي انحرافي رهايمس ازي اريبس حال به تا خيتار چه اگر

 وي علمي ها شرفتيپ توسط و افتهي ادامه حاضر قرن تاي روشنگر اتيفرض اما)، 19 قرن سميرمانت

 و صنعت رشد ديجد قلل تا) شودي م داده نسبتي روشنگر عصر مفروضات به كه( گوناگوني كيتكنولوژ

 وي فلسفي جنبشها انواع و) شدندي آور فن و علم به جامعهي وابستگ شيافزا موجب دو هر كه( جنگ وعيش

   .است شده تيتقو) مدرني قيموس، مدرني معماري ، منطق سميويتيپوز مانندي (فرهنگ

  .بودي خيتاري عطف نقطه ديبخشي فرد تيعقالن به كهي كرامت علت به اول درجه دري، روشنگر

 .بردند حمله – مذهبي و سلطنتي - )توتاليتاريسم( خواهي تماميت اشكال تمام به روشنگري عصر متفكران

 تحت يقلمرو،  است نهفتهي مقدس و كپارچهي اصالت فرد هر درون در كه،  شدي م استدالل نگونهيا

  .يعقالن تأمل و قيدق مشاهدهي برا فرد خودي ها تيظرف تيحاكم

  .كندي م فراهم را زيچ همهي برا خاص اساس و هيپا كه، ، است من فكر فقط نيا "، دكارت بقول

 دري سازمان علمي برا عمده تعقل دستگاه عنوان به كه است فرد ذهني براي هجدهم قرن ارزش نييتع نيا

  .كندي م عمل 20 قرن آغاز
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 قابل برجستهي ش كي به ليتبد ريمد / كارمند  /كارگري فرد ذهن،  اول  : هستند قسم دو نجايا در اثرات

  ؛شودي م مطالعه

ي م محسوب گرفته نظر دري علم محققي فرد تيعقالني جانب محصول كي عنوان به سازمان دانش،  دوم و

  .شود

 دست با برابر آن، اسرار قفل كردن باز پس است، انسان رفتار ي عمده منبع فردي عقالنيت اگر سو، يك در

 .است سازمان آينده سالمتي منشاء به يابي

 به كه -ي منطق كيستماتيس تفكر آموزش ازي برخوردار صورت در كه – است محقق فرد نيا،همزمان

  .است مجهزي ا مطالعه نيچن انجام ليوسا به وجه نيبهتر

 مطالعه نيآغاز مراحل از كه هستند "سازمان و فرد" ازي ميمفاه حاصل مفروضات نيا، روشنتر انيب به

  .رنديگي م شهيري سازمان

)، Clark and Wilson, 1961; de Grazia 1960  به ديكن نگاه مثال عنوان به(محققان ازي اريبسي برا

  .دهدي م ارائه راي سازمان اتيحي تعال ازي ستيمدرن مدل سميلوريت

 نيفرام مانند( مختلفي هاي ورود به كهي منطق شبه عامل كي عنوان به كارگر فرد هر بهي طرف از مدل نيا

  كندي م نگاه دهدي م پاسخ كيستماتيس طرق به) ها پاداش و

، آوردي م بعمل حركت و زمان بر آنها اثرات و هايورود ازي منطقي ابيارز كي يسازمان محقق اگر، نيبنابرا

  .كردي حداكثرسازي اعتماد قابل بطور تواني م را كارگر رفتار

 تيتقو موجبي كلي ريگ جهت،  هياول سميلوريت دري انساني ها تيفيك شيزدا زيبرانگ تاسف وجود با

 وي، هماهنگي ، سازماندهي ، زير برنامه نديفرا از عبارت تيريمد كه شد نهيزم نيا در معاصري باورها

  .ديبخش تداومي سازمان عمل و علمي ها هينظر وعيش بهيي باورها نيچن .كنترل

ي طراح، شغل شدن بزرگي، شغل چرخشي، شغلي سازي ازغن عبارتند باورها نيا با متجانس، مثال عنوان به 

 گسترده بطور كه (MBO) هدفداري ها كيتكن توسط تيريمد و [Hackman and Lawler (1971)] شغل

 .گرفتندي قرارم استفاده مورد يالديم 70و 60 دهه طول دري ا

  (TQM) جامع تيفيك تيريمد و،  (PPBS)ي بند بودجهي، سينو برنامه -يزير برنامهي ها ستميس، راياخ

 گرفته نظر در كاركنان ازي خروج نيبزرگتر استخراج منظور بهي ورودي دستگاهها" عنوان به اغلب

  .شونديم
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 به تا شودي مي اري دهيد آموزش كياستراتژ زانير برنامه و مشاوران توسط معمول طور به ريمد نجايا در

  .بپردازدي فرد تيعقالن فرض بري مبتني هاي نيب شيپ

 كارمندان كه فرض نيا اساس بر سازمان عملكردي برمبنا مدت بلند و مدت كوتاهي نيب شيپ جاديا به رانيمد

 به مختلفي هاي ورود به،  جشانينتاي ساز نهيبهي برا كهي كاركنان؛ پردازندي م، هستندي عقالن موجودات

  .دهندي م نشان واكنش خدمات و كاالها ديتولي برا اعتماد قابل طرق

  .رديگي م شكل آل دهيا ريمد مفهوم دري عقالن تيعامل به اعتقاد، اقيس نيهم به

 منظور به تواندي رميمد هر كه راي اقدامات  (Lawrence and Lorsch, 1967)يآتي نيب شيپي ها هينظر

  .اند ساخته روشن را كند اتخاذي طيمح طيشرا وي سازمان طيشرا نيب مطلوب توازن جاديا

 Thomson and) است استواري فرد تيعقالن فرض اساس بر مشابه طور به كياستراتژ تيريمد رشته

Strickland, 1992)  
 Child؛  اند كردهيي شناسا را تيريمد كياستراتژ سبك چهار Snow (1978)  و Miles، مثال عنوان به

 ,Vroom) انتظار قابلي نيب شيپ هينظر  .است كرده مطرح را "كياستراتژ انتخاب" شنهاديپ هينظر زين (1972)

 (House, 1971) هدف-ريمسي رهبري تئور، (1964

   .اند شده استواري فرد تيعقالن مفروضات اساس بر زين (Locke, 1968) هدف ميتنظ هينظر و 

 تيظرف تيمحدود شناختن تيرسم به ضمن "محدود تيعقالن" نام به   Herbert Simon (1957) مهم كار

 بهي حيبطورتلو كه ،است استواري فرد "تيرضا" فرض اساس بر -اطالعات پردازشي براي انساني ها

  .است بخش تيرضا بلكه مطلوب لزوما نهي ول،  نيگزيجاي منطقي ها حل راهي برا جستجوي معنا

ي تيريمدي اتيحي ها تيصالح با رانيمد كردن مجهز منظور به ريمد تيتربي ها برنامه و تيريمد آموزش

  .است مهم اريبس  (Boyzatis 1982) برتر عملكرد ديتولي برا

 تيفعالي فردي ها حالتي عن، يريفراگي رهبري ها مهارت آموزش زين  Lobel (1990)، بيترت نيهم به

  . است كرده شنهاديپ را باشند داشته)  سازمان در( ريفراگ اثر ديبا كهي تيريمدي ها

ي عقالني ها تيظرف توسعه قيطر از و هستند سازمان مسئول افراد كه است نيا غالب فرض، خالصه طور به

ي رهبر اي تيهدا را سازمان توانندي م موثر طور به )رهيغ و، جاديا، صيتشخي ، زير برنامه،  تفكر( خود

  .كنند

 خطوط زيني عقالن نديفرا به تعهد، تيريمد عملكرد و فرد عنوان به كارگر نظرگاهي اثرگذار بر عالوه
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  .اند داده شكل راي سازمان كالني هاي تئور

  .اند پرداحته آن بهي اديز حد تا زين  Burrell (1988) و  Cooper كه است موضوع نيهم

 خصوص به، عملكرد دهياي برا ابتكارش در قايدق مدرن شركت تياهم"، اند كرده اشاره آنها كه همانطور

 بري اجتماع روابطي ساز مرتب قيطر از دهيا نيا از تيواقع كي جاديا سپس و، آنيي جو صرفه حالت در

  .(p.96) است نهفتهي كاركرد تيعقالن مدل اساس

  . اند پرداخته موضوع شتريب بسط و شرح به Luhmann (1976) و Bell (1974)از مثال ذكر با آنها

 ,Boulding چوني اشخاص كه آنها مانند  -ي عمومي ها ستميس و كيبرنتيسا ميمفاه ، اقيس نيهم به

Bertalanffy و Weiner ي سازماني ها هينظر بازي ها ستميسي ها دگاهيد در مايمستق اند كرده دفاع آنها از

  .اند داشته مشاركت

 روش وي فلسف لحاظ از ستميسي ريگ جهت، اند كرده نشان خاطر  Ott (1987) و Shafritz  كه همانطور

  است خورده گره سميلوريت بهي شناس

 سازمان نسبت او نقش و او ديدگاه و سازماني دانشمند ادارك-خود مفهوم عقالني عامل به اعتقاد نهايت، در

  .گيرد مي بر در را

 به فرض اين و است، عقالني تفكر ناب نتيجه سازماني تئوري كه نمود استدالل توان مي بنيادين سطح در

  .بخشد مي برتري از اي درجه اي حرفه پرداز نظريه

  .باشد حاكم عقايد نشدني تمام مسابقه در بايد كه استي صداي ترين عقالني اين مدرنيسم، زمانه روح در

: سازد مي فراهم توجيه سازماني مشاوره لزوم براي زيادي حد تا كه است دليلي ضمني، ادعاي همين و

 عيني ، تر واضح - علمي آموزش موجب به - كه) باشد بايد يا ( است كسي سنتي، استانداردهاي با مشاور،

 كه است آن مستحق نتيجه در و ، كند مي فكري ا حرفه غير اشخاص به نسبت تر خالقانه يا و تر، عميق تر،

  .شود شنيده سازمان درون در صدايش

 .است شده تقويت ثانويه مدرنيستي باور يك با منطق اين

  

  كيستماتيسيي گرا تجربه

 مشاهده قدرتي رو بري قو ديتاكي روشنگر عصر گفتمان از دوم راثيم، تيعقالن از ليتجل نيا بر عالوه

  .استي فرد
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 از كهي كسان با همتراز تا ساختي م قادر را فرد قضاوت توان كه است نيا،  مشاهده با بيترك از،  آن ليدل

  .شود رفتهيپذ بودندي مذهب وي سلطنت تبار

 قرن در نشاط و شور با و، شده ديتاك ها قرن طول در گرا تجربه فلسفه در همه از مهمتر و تر شيب نكته نيا

  .است شده ظاهر گرا تجربه فلسفه اي يمنطقي ستيويتيپوز اشكال در حاضر

ي روشن به كهيي ايقضا از دسته آن فقط (Ayer, 1940) به ديكن نگاه مثال عنوان به (ي منطق انيگرا تجربه نزد

ي علمي ايقضا نيا قيدق شيآزما تنها و، دارند راي علمي بررس تيقابل  اند مرتبط مشاهده قابلي ها دهيپد به

  .شود منجر دانش در شيافزا به تواندي م كه است

ي همپاي رفتار علوم دادن قرار - شدند بدلي مركز گر هيتوج ليوسا به تنها نه نظرات نياي رفتار علوم در

  .ختنديانگ بر آمار و قيتحق روش به نسبتي اريبسي مند عالقه نيهمچن بلكه -كيزيف وي ميش علوم

  .دواند ريشه خاك اين درون در سازماني علم

  .دارد وجود تجربي مطالعه قابليت با عيني، جهان يك ، سازماني مشخص واقعيت يك كه بود اين فرض

 اعالم مديريت، آكادمي مجله اول هاي شماره در  William Wolf (1958:14) ، موضوع روشن بيان براي

 محيط يك داراي سازمان ؛ كنيم توصيف زنده چيز يك عنوان به سازمان يك توانيم مي ما" كه، كرد

  ".است گوناگون نيازهاي انواع و شده، شناخته رسميت به اهداف و رسمي، ساختار يك اجتماعي، مشخص

 گسترده طور به كه "مدرن سازمان نظريه" نام به خود كتاب در Mason Haire (1959) ، صورت همين به

 اين با را سازمان يك "هندسي خواص" ديگر و "شكل" است، شده داده ارجاع و شده اشاره آن به اي

 قرار بحث مورد هستند بيولوژيكي جهان مشابه رشد هاي ويژگي و خواص داراي ها سازمان كه استدالل

  .داد

 مطرح) 1956( "اداري علوم فصلنامه" شماره اولين در Talcott Parson مقاله در سازمان عيني شخصيت اين

  .شد

 خاص نسبتا انواع حصول محوريت با اجتماعي سيستم" يك عنوان به را سازمان پارسونز ، مقاله اين در

 مي ايفا است جامعه خود معموال كه تر جامع سيستم يك در را خود نقش نهايتا كه كرد، تعريف اهداف

  ).1956:63( ".كند
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 علم يك ساخت مورد در اي مقاله طي ،)James Thomson  )1956:102 مجله اين از شماره همان در

 و گيري اندازه و... عملياتي تعاريف... استقرايي و قياسي هاي روش" روي بر را عمده تاكيد اجرايي،-اداري

  .داد قرار "ارزيابي

 استاندارد اقدامات متغيرها، كردن ايزوله جهت در كه بود سازماني دانشمند مسئوليت اين چهارچوب، اين در

  .كند كار سازماني عرصه در معلولي و علت روابط ارزيابي و سازي

 -  متغير شش لحاظ از را سازماني ساختار تحليل و تجزيه (1963) همكاران و Pugh مثال، براي ، بنابراين

  .كرد پيشنهاد پذيري انعطاف و پيكربندي، تمركز، سازي، رسمي استانداردسازي، تخصص،

 كنترل، و مالكيت نوع شركت، اندازه جمله از هايي متغير به) الم تشديد به(علي شكل به بايد متغيرها اين

  . شدند مي مربوط آوري فن و سازماني، منشور

 پيچيدگي، ميزان( متغير هشت ،"سازمان بديهي تئوري" نام به خود كتاب در Hage (1965) ، مشابه طور به

 گيري اندازه براي مربوطه هاي "شاخص" با همراه را) شغلي رضايت توليد، اثربخشي ، كارايي بندي، طبقه

  .است نموده تعريف دقيق

 تشويق را پژوهشگران حتي  Warriner, Hall and McKelvey (1981:173)هاي نام ديگربه پژوهشگر سه

 " سازمان توصيف براي مشاهده قابل و عملياتي متغيرهاي از استاندارد ليست يك كردن فرموله و تدوين به

  .كردندي م

 عدم ، سازماني تئوري به راجع مكرر هاي خواهي عذر به منجر كه است دقيق نظارت بر تاكيد اين و

 .است شده "كنترل و بيني پيش براي ظرفيت عدم" اين بر بنا و ،"قوي" شناسي روش از برخورداري

 تيموقع در هم و، كارامد سازماني هاي تئور در هم را خود راه مشاهده روند از ليتجل نيا، همزمان

  .كندي م باز تر عيوسي فرهنگ حوزه دري سازمان دانشمند

 مند نظام ستميس از سازمان نكهيا ضرورت بري موكد ديتاكي سازماني هاي تئور ازي ا هيآرا، اول مورد در

  .گذاشتندي م دينما استفادهي ريگ ميتصمي ساز نهيبه منظور به ها داده اي قيحقا، اطالعاتي آور جمع

  .بودند همراهي تجرب تيواقع بر ديتاك باي، عقالني ريگ ميتصم هياولي هاي تئور،  مثال عنوان به

ي راهبردها گريد وي آماري ريگ ميتصم هينظر ارتباط ضرورت به Frederick (1963)، نمونه عنوان به

  .كرد اشارهي تجربي هاي ورود باي اضيري هاي ريگ ميتصم

 موجود اطالعات ازي تابع اول درجه در"  -علم در خود اي و ها سازمان در چه-يعقالني هاي ريگ ميتصم
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  (p.215)  "هستند

 موجب زيني سازمان مطلوب عملكردي هاي تئور درون در آن تيتثب و، حرفه درون در قيدق نظارت بر ديتاك

  .است مربوطه فرهنگ و جامعه درون دري سازمان دانشمند ريتصو بهبود

 و، بگذارند ارياخت در راي سازمان سالمتي براي ضرور اطالعات عملكردي ا مشاهدهي ها كيتكن اگر

 است دانشمند حرف نيا دوباره صورت نيا در، باشد قيدق مشاهدات در كارشناس كي يسازمان دانشمند

  .داردي شتريب داريخر كه

 باشدي سازماني براي ضرور اريدست كي تواندي م، است كرده افتيدر كهي آموزش نوع حسب بر دانشمند

  .دارد سر در تيموفقي آرزو كه

  

  نمايندگي عنوان به زبان

  .ميدهد شكل را سازماني علم خطوط كه هست هم سوم مدرنيستي موضوع يك

 كمتري اهميت از سيستماتيك، گرايي تجربه و فردي عقالنيت داستان به مقايسه در رسد مي نظر به و

  .است برخوردار

 مي نمايان بيشتر آن حياتي اهميت كنيم مي حركت مدرنيسم فرا زمينه سمت به كه همچنان ، حال اين با

  .شود

  .است فرهنگ در بيشتر و علم عرصه دو هر در زبان عملكرد بر مورد اين در تاكيد

: گويد مي كه آنجاد است دريافته را زبان روشنگري نظرگاه ،John Locke (1825/1959) الك جان

  ".است ما دروني مفاهيم از هايي نشانه ما سخنان"

 و شوند مي شناسانده ديگران به ها آن توسط ها ايده و هستند) فرد( درون هاي ايده عالئم" مثابه به كلمات

  )p.106( ".شوند مي ديگري به) مضمون به نقل( انسان يك ذهن از افكار انتقال موجب

 حاضر حال در و گذشته قرون سراسر از كه درون، ذهنيت يبيرون بيان عنوان به ، است زبان از نظرگاه اين و

  .دهد مي قرار تاثير تحت مدرنيسم قالب در را سازماني علوم

 را مان جامعه و همكاران آن توسط كه كنيم مي تلقي اصلي ابزار يك را زبان دانشمند، عنوان به ما ابتدا، در

  .كنيم مي مطلع افكارمان و مشاهدات از حاصل نتايج از
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 مشاهده طريق از  را آن هاي ويژگي توانيم مي كه آنجا تا جهان ماهيت گزارش براي زبان از ما حقيقت، در

 در چه ، مجالت در چه - اند "دانش" يا و "حقيقت" حامل واقع، در ، كلمات. كنيم مي استفاده كنيم تعيين

  .روزمره گفتگوهاي در چه و كتاب،

 صحنه، شوديم همراه مشاهده و عقل به اعتقاد با كهي هنگام،  تيواقع دادن نشان در زبان تيظرف به باور نيا

  .كندي م فراهم ارتباطات وي سازمان ساختار ازي ستيمدرن دركي برا را

 خاصي ها نقش به مربوطي ها داده مختلفي تخصصي ها گروه آن در كه باشدي سازمان ديبا موثر سازمان

 گريدي قلمروهاي سو به،  ها تالش نيا جينتاي) ، انسان منابع،  اتيعملي ، ابيبازار مثل( كنند ديتول را خود

ي عقالن ماتيتصم بتوانند تا شوند مطلع باالتريي اجرا رانيمد، مهمتر همه از و،  شود زهيكانالي ريگ ميتصم

  .كنند اتخاذ گوناگوني تالشها نيا با هماهنگ

 كاري رويني قوي ها بخش نفع به ندهينما عنوان به زبان و، ييگرا تجربه، تيعقالن بر ديتاك، واقع در

 ,Rushing, 1967; de Grazia) هياول آثار به ديكن نگاه مثالي برا( شودي م تمام مراتب سلسله و) تخصص(

1960; Thomson, 1961; and Rosengren, 1967   
يي نهاي باورها گرازيدي ك) يكيستماتيس شرفتيپي (قبل مفروضات با مرتبط كامالي ها شرفتيپ تيروا

  .استي ستيمدرن

ي م گرانيد و،  شده شناخته زبان قيطر ازي نيع جهان تيماه، كنند كاري هماهنگ با مشاهده و عقل اگر

 دوبارهي ابيارز نياي ها افته؛ ي كنند اضافه شنهاداتيپ نيا به راي شتريب تفكرات و كرده امتحان دوباره توانند

ي سو بهي گاه ريناپذ اجتناب جهينت، سرانجام و؛  آخري ال و، رديگي م قرار گرانيد دسترس دري بررسي برا

  .بود خواهدي نيع قتيحق

 شيپيي توانا جيتدر به، كنندي م كسب جهان تيماه مورد در دهيچيپ دانشي ا ندهيفزا طور به دانشمندان

  .بود خواهندي آرمان جوامع جاديا به قادر تينها در و، آورندي م بدست راي تر قيدقي هاي نيب

  .استي سازمان ستيمدرن علم درون در كننده متشكل باور كي زين شرفتيپ از فرض نيا

ي جيتدري رو شيپ تيروا به راجع خود ديعقا   Rollin Simonds (1959)، علمي ريگ شكلي ها سال در

  : است داشته انيب نيچن تيريمدي آكادم مجله در

 ديتاكي ، معلول و علت روابط بر ديتاكي جا به ...كندي م دايپ توسعه يبازرگان تيريمد علم كه نطوريهم

 وجود اظهارات نيا رد اي اثبات جهت دري تجربي ها داده تيامن نيتام نطوريهم و انيب بري شتريب و شتريب
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  .داشت خواهد

 قابل اريبس شواهد نكهيا تا شود كپارچهي گريدي كي جينتا با است ممكن قيتحق كي از حاصل جينتا سپس

  136). ص. (شود انباشتهي علم اصول از مجموعه كي از تيحما دري توجه

 تحول " قيطر از، شرفتيپ هدف آن در كهي ا پروژه عنوان به را تهيمدرن  Cheal (1990)،بعد سالي س

  .كرد فيتوص ديآي م دست بهي اجتماعي نهادها" شده تيريمد

  .است شرفتيپ و تيبشر وحدتي  عمده منبع كي يصنعت سازمان نيا بنابر

 تيهدا وي اجتماع كنترل مقاصدي برا دانش حول  ي)صنعت پسا( مدرن جامعه، Bell (1974) زبان از

  ...شودي م داده سازمان رييتغ وي نوآور

"( p.20).  
  .است شدهي نيب شيپ زيني سازمان كاركردي ها هينظر دري علم شرفتيپ باره در دگاهيد نيهم

 و عقل از مداوم استفاده با .شود ابيكام است ممكن سازمان كه است مداوم قيتحق اتخاذ قيطر از فقط

 وجود مثبتي نوآور و كنترلي برا سازماني ها تيظرف دري وثابتي پ دري پي ها شيافزاي، تجرب مشاهده

  .داشت خواهد

  

  مدرن پست چرخش

ي م تيهداي ستيمدرن چارچوب كي در، هم هنوزي سازمان علم در معاصري تئور و عمل ازي بزرگ سهم

   .شود

  .دارند وفا سميمدرن مفروضات از كي چند اي كي به آنها شتريب كه

 سراسر در نديگوي مي برخ، واقع در كه –ي انسان علوم و علومي ها شاخه ازي اريبس سراسر در، حال نيا با

  .است آمده ديپدي آرام به زيني ديجد تيحساس -ي كل طور به فرهنگ و جامعه

 وهيش و تهيمدرن مفروضات جسم كيستماتيس طور به و،  استي انتقاد عمدتا تيحساس نياي آكادم داخل در

  .كندي م گرجدايكدي از را آني ها

 سميمدرن تعهداتي اسيس وي اخالق جينتا بلكه، كنندي م معدوم را ستيمدرن منطق تنها نه نيچن نيايي نقدها

  .برندي م سوال ريز را

  .است نشده كننده اعاده وي ميترم هنوز اما، است انهيجو مبارزه و ريفراگ نقد كهي حال در، وجود نيا با
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  ؟ميبرو شيپ چگونه حال  .است كرده رها را بحث مورد ندهيآ، موجودي ها سنت گسلش ضمن نقد نيا

  .است انگيخته بر ترديد و انداخته لنگر طرف دو هر در ومشئومي نحس صورت به كه سوالي

  .است شده نهفته بزرگ ليپتانس باي ضمني ها منطق، نقد ازي خاصي ها فرم داخل در، ما نظر در، حال نيا با

 كاوش تحت  (implicature)متهم نطوركهيهم و، روديم شيپ به مسلم مفروض هيپا كي از، زيني گر نقد

 ميكني م احساس ما، مثبت ليپتانس لحاظ از  .شودي م آشكار گريدي ها نهيگز از انداز چشم ك، يدارد قرار

  .هستندي اجتماعي ساختارگراي ژگيو لحاظ از نقد اشكال نيتر دبخشينو كه

  .ميپردازي مي سازمان علم از ساختارگرا ديدي ها نهيزم و نقد تيماه ميترس به ما، ادامه در

  

  يجمع تيعقالن بهي فرد تيعقالن از گذار

ي هاي صدا، دارد قرار ستيمدرني نيب جهان مركز سمت بهيي جا دري فرد تيعقالن به مانيا كهي حال در

  .نگرندي م آن به ديترد موضع از مدرن پست

  .است ظالمانه هم و ناقصي مفهوم لحاظ از هم داللت در، اشي افراط حالت دري فرد تيعقالن مفهوم

  .است شده داده نشاني كالم وي ادبي ها جنبش مورد در وضوح به آني مفهوم مشكالت

 اي و دارد قرار "فرد سر پشت در"ي منطق پردازش كهي ستيمدرن فرض نيا با ها جنبش نياي، اصل جوانب از

  .كنندي م مخالفت كندي م تيهدا را او  "يظاهر" رفتار

  .استي فرد تيعقالن انيب نيتر شفاف مثابه به ستيمدرني برا كه، است زبان مورد نيا در نقد گاهيپا

 دروني ستميس زبان،  نديگوي م عيبد علمي علما وي ادبي ها شكن ساختار،  ها ستيولوژيسم كه همانطور

ي م ادامه خودي زندگ به فرد از بعد هم و قبل در هم كه) ها كننده داللت( ها دال ازي ستميس، است خود

  .دهد

 از كهي ستميدرس ديبا ابتدا،  كند صحبتي منطق عامل كي عنوان به آن باره دري كس نكهياي برا نيبنابرا

 فرمي ساز مناسب، موجود اصطالحات از گرفتن قرض از است عبارت كه؛ كند شركت شده متشكل قبل

  .دارندي مشخص گاهيجا قبل از كي هر كه) مربوطه اعمال و( گفتگوي ها

 بلكه،  ستين "تفكر"ي درون و مبهم عمل كي انجام "تيعقالن" به عمل،  ميكن انيب تر عام ميبخواه اگر اي

  .استي واجتماعي فرهنگ اتيح ازي شكل در شركت

ي كي ازي كي بر منطق از برتر شكل كي يروزيپي عقالن كيتحر، اند افزوده عيبدي عالم كه آنسان نيا بنابر
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ي لفظي ها دستگاه وي كالم خاصي ها مهارت نمودن اعمال حاصل بلكه، ستين آن تر فيضع اشكال از

  .باشدي م

 آنچه جوف در) لوگوسي (منطق خاص طور به نديفرا كي كه ميكن باور تا دارد وجودي كم ليدل، واقع در

 را خود "يباز قواعد"ي عقالن استدالل ؛دارد وجود ميبرس نظر بهي گرعقالن استدالل كي تا مييگوي م ما

  . هستندي رفتنيپذ مطلوب خاصي فرهنگ سنت كي بطن در كهي قواعد،  دارد

 در گر سركوب و گستردهي روهايحضورن دهنده نشان مباحث نياي ضمن ميمفاه،  محققان ازي اريبسي برا

 خود نفع به قدرت از وهم صدا از هم، آزاد فرهنگ اي يمتعال تيعقالني ادعا با كه -- است فرهنگ درون

  .كنندي م استفاده سوء

 و ستينيفم نيمنتقدي ستينيفم نقد در وجه نيتر ديشد بهي فرد تيعقالن ازي ستيمدرن دگاهيد نيا نيا نقد

  .است شده انيبي فرهنگ چند

 استناد به افراد ازي بعض:  دارد وجود فرهنگ در تيعقالن مراتب سلسله، برندي م گمان منتقدان كه همانطور

) مند نشيب،  هوشمند( تري عقالني، نينچنيايي ها شاخص گريودي فرهنگي ها نهيزم شيپي، ليتحص مدارك

  .شوندي مي تلق ثروت و،  تيموقعي ، رهبر ستهيشا شتريب جهينت در و گرانيد به نسبت

 ازي كوچك اريبس بخش از افتهي سازمان طور به،  كنندي م اشغال را مواضع نيا كه آنان،  است توجه جالب

  .شوندي م دهيكش رونيب تيجمع

 بوده موفق عبور و تخت و تاج تريتوتال قدرت زدن دركناري روشنگري ها استدالل كهي حال در،  واقع در

  .اند شده منجر سلطه و قدرت ازي ديجدي ساختارها به خود اكنون كه است شده استدالل اما ،اند

 حاتيتوض و شرح اگر و؛  شودي م انجام زبان در كه استي عمل، نهايا همه از بعد،  تيعقالن به عمل اگر و

 شكل كي يبرتر هيتوجي براي زيچ چه صورت نيا در،  اند افتهي شكل كالم علم اصول طبق و كننده قانع

  ؟ دارد وجودي گريد بر تيعقالن از

  ؟ستين عيبد علم نوع ازي گريدي لفظ اغواء،  ارائه صورت دري ، هاتيتوج نيچن ايآ و

  .ميكن حركت نقد از فراتر تا سازدي م قادر را ما پسامدرني صدا،  حال نيا با

 ارتباط دانشي شناس جامعه و علم خيتار در ظهور حال در مباحث به مختلفي ها دهيا نيا كهي زمان رايز

  .شودي م داريپد انسان تيعقالن ازي نيگزيجا دگاهيد،  كنندي م دايپ ارتباط كنندي م دايپ

  .هاست انسان انيم تبادلي جانب محصول ذاتا زبان .ديريبگ نظر در را زبان ستميس مجددا
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 داشته وجود تواندي نم "يخصوص زبان" چيه،(following Wittgenstein, 1963) نيتگنشتايو گفته به

  . باشد

  .است توهم به ابتالي نوع اصل در،  موجودي نمادها اريبس انيم از خودي براي نماد ستميس كي ديتول

  .(Shotter’s, 1984)است نفر چند اي دو  مشترك "عمل" --ي جمعي همكار به وابسته،  زنده زبان نيا بنابر

  .استي جمع دستاورد كي معنا چاديا

 همان) ، مفروض زبان كي بر منطبق اعمال اي و( است زبان در دستاورد كي اساسا بودني منطق اگر حال

  .استي جمع مشاركت از شكل كي ذاتا تيعقالن پس، شد گفته قبال كه طور

  .است فرهنگ كي يقرارداد ميمفاه طبق بر كردن صحبتي معنا بهي عقالن كردن صحبت

  .استي فرهنگ هماهنگ عمل بك بلكه،  ستيني فرد تيموجود كي يعقالن تيموجود نيبنابرا

  ياجتماع ساخت بهي تجرب روش از گذر

  .داشتندي فراوان تياهم مشاهدهي ها روش،  سميمدرن در

 دهيپدي علم شناخت،  باشند تر دهيچيپي آمار و mensurational ي ها كيتكن چه هر كه بود نيا بر اعتقاد

  .است قتريدق و تر نانياطم قابل بحث مورد

  .شود هموار رانهيسختگي تجربي ها روش با ديبا،  قتيحق بهي ابيدست ريمس

 بطور ها افته؛ يكندي نم جابيا را ها داده ريتفس و شرح به ازين خودي شناس روش،  مدرن پست نظر از

  .كنندي نمي حكمران بيرقي هاي تئور نيبي ريناپذ اجتناب

 حيتوض در استفاده موردي ها روش كه همانطور،  دارندي نظر بار خود ها دهيپد كه است خاطر بدان نيا

  .نطورنديا آنها

 روش انتخاب و پژوهش امكان، مفروضي) زبان فرم اي (ينظر دگاهيد كي به نسبتي وفادار صورت در تنها

  .دارد وجود

 در تواني م كه آنچهي عني – كنديم  نييتع را قيتحق جينتاي اديز حد تا ها هينظر شيپ از انتخاب نيا بنابر

  .گفت قيتحق كي يريگ جهينت

ي منطق رندهيگ ميتصم كي عنوان به را فرد كه است متعهدي سازمان دانشمند اگر،  بحث شدن تر روشني برا

ي مبنا بر را اطالعات پردازش هوشمندي آور فن نهيزم در خود پژوهش كه است فهم قابل نيبرا بنا، بنگرد

 مطلوب متفاوتي هاي استراتژ آن تحت كهي طيشراي تجرب دادن نشان وي اكتشافي هاي استراتژ انيم زيتما
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  .كندي زيطرحر اند

 صورت بهي سازماني زندگ و باشد  متعهدي روانكاو دگاهيد كي به نسبت پرداز هينظر اگر،  مقابل در

 به مربوط مسائل حالت نيا در، بنگرد شودي م تيهدا ناخودآگاه) ريضمي (شناسيي ايپو با كهي تيموجود

   .شوندي وي قاتيتحقي ها تيواقع به شدن ليتبد است ممكن ناخودآگاه التيتما و نينماديي اقتدارگرا

  .كنندي م عمل عالقه موردي پژوهشي ها روش عنوان به است ممكن قاتيتحق در استفاده موردي ها دستگاه

ي دوم نظرگاه در و نكنند آشكار را "يا شده سركوب آرزو" هرگز است ممكن ها پژوهش اول نظرگاه در

  .نشود كشف "يشناخت اكتشاف" هرگز

ي منطق ظاهرا است ممكن بيترت نيهم به مقابل طرفي ها روش،  دونظرگاه از كي هر روانيپ نظر از

  .برسند نظر به بندهيفر واقعاي ول ودرست

 ازي انتخاب طور به ديبا "ي عل اثر "اي"ي رهبر سبك "،"ي سازمان ستميس" به راجع صحبت در نيا بر بنا

 ا(ي اتيروا ميعظ مخزن

  .ميكن استفاده دهندي م ليتشك را خاصي فرهنگ سنت كي كهيي) ها نوشته

 كهيي ها نوشته؛ اند افتهي توسعهي اجتماعي ساختارگرا محققان آثار در كامل طور بهي فعلي جار مباحث

 مختلف "ريتصاو" ديتول عامل همچون كهي فرهنگ -ي اجتماعي ندهايفرا كردن زندهي برا تالش از عبارتند

 حال در اكنون همي اجتماعي ساختارگراها شنهاداتيپ.كنندي م عمل - روزمره اي يعلم از اعم – تيواقع از

 نيع در و بخشي رهائ  آثار نگونهيا .است -يسازمان علم جمله از - كيآكادم كامل فيط سراسر در ظهور

  .هستندي ريتفس حال

 وجود مثال – مفروض جهان مختلفي ها جنبه،   خود بخشي رهائ عملكرد دري اجتماعي ساختارگراها

ي م و دهيبرگز را – ادياعت اي وي رواني ماريب وجودي ، تيجنس زيتمايي ، فضا مسابقه" اي و "سرد جنگ" كي

  .دهند نشان را آنها ساخته اجتماعي هاي ژگيو كوشند

 جهينت در و "ستين تيحاكم تحت قلمرو همان نقشه" كه  دهند نشان كنندي م تالش آنها Bateson گفته به

 عبارت كه كنندي م پشنهادي نيگزيجا جهت را ديجد فرمول آنها؛ كنند رهاي سنت ميمفاه چنگال از را ما

  .متفاوت و ديجدي ها تيواقع جاديا از است

 مختلف اتيواقع و ها تيعقالن آنهاي ط كهيي ندهايفرآ كوشندي م،  خودي ريتفس نقش در آثار نگونهيا

  .سازند روشن را شوندي م خلق
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 رييتغي برا مايي توانا بر نيا بنابر و زنديانگي برم جهانمان ليتشك در مشاركتي برا را ما تيحساس آنها

  .زنديانگي برم عمل و فهم دري  جمع افتهي سازمان

  

  اجتماعي عمل و زبان

 هر كهي حاتيتوض كه است دهيعق نيا بر،  استي فرهنگ نديفرا فرزند،  پسامدرن نظر از،  زبان كه آنجا از

 ازي ها گزارشي ، عني -ي درون نهيآ كي ريتصاوي رونيب يساز هيشب دارد خودي برا جهان از فرد

  .ستين -يشخص "ادراكات" اي و "مشاهدات"

ي ا نقشه اي نهيآ همچون ميكنيم گزارش ها كتاب و مجالت در ما آنچه كه گفت ديباي ، علم سطح در

  .باشد مربوط دارد وجود آنچه از ما مشاهدات بهي قيطر به كه ستين

 چه به، شود اجتناب استي بازنمود دستگاه كي عنوان به زبان دربارهي ستيمدرن دگاهيد از اگر،  حال نيا با

  ؟نمود نيگزيجا را آن تواني مي ا وهيش

 محسوب سميمدرن پست توجه قابل شرويپ عنوان به،  چهين با همراه اغلب كه - است نيتگنشتايو آخر آثار در

  .شودي م افتي ياصل پاسخ كه -شودي م

 از نه را خوديي معناي دستاوردها زبان،  كرده شنهاديپ  Wittgenstein (1963) نيتگنشتايو كه همانطور

  . رديگي م) "يزباني هاي باز"( عمل در آن از استفاده از بلكه، آني ذهن اي يرواني محتوا

 فرمي ط در را خودي معن زبان،  مدرن پستي ها نوشته در انسان توجه قابل گاهيجا بر ديتاك با مجددا،  اي و

  .اوردي م بدست تعامل افتهي سازماني ها

 " است افتاده اتفاق واقع در آنچه" از قيدقي ريتصو تا ستين آن بر زبان،  حالت نيا در "، نكهيا قتيحق

 دادن قراري براي راه و، كند شركتي اجتماعي ها قراردادي سر كي در كه است برآن بلكه دهد بدست

  .ابديبي اززندگ فرم كي درون در اءياش

  .است مفروض سنت كي قواعد باي بازي معنا به "بودن هدفمند"

 ليتشك اجزاء ازي جزئ،  بلكه،  ستين جهان ازي بازتاب پسامدرني برا زبان كه گفت ديبا،  تري كل سطح در

  .است آن دهنده

 زباني، علم كاري برا نيبنابرا  .است عمل ازي شكل خودي خود به اما،  كندي نم فيتوص را اعمال زبان

  .استي فرهنگ ريز روابط ازي ا مجموعه درون در فعال مشاركت به ليما
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 به سازمان از گزارش،  مثال عنوان به -شودي م رسانده فرهنگ اطالع بهي علمي ها گزارش كه همچنان

ي فرهنگي هاي دانستن مخزن به – اطالعاتي ها پردازنده عنوان به رانيمد اي ، ياطالعاتي ها ستميس عنوان

  .شوندي م وارد زين

  . دهندي م شكل را ماي رفتار اشكال جهينت در و درك از ماي حالتها آنها

 آل دهيا بطور كهي كسان عنوان به رانيمد با برخورد وي اطالعات ستميس كي عنوان به سازمان برخوردباي برا

 تيفعال هيبق فيتضع وي فرهنگي زندگ ازي خاصي ها فرم نفع به ديبا،  اند شده تيهداي عقالن حساب با

  .ميگردي م باز دگاهيد نياي امدهايپي بررس بهي بزود . مانمود

 

  زبان شدهي فرهنگ چند جنبهي معنا

 آنجا از .شودي م برده سوال ريز (Lyotard 1984) شرفتيازپ سميمدرن بزرگ تيروا،  زبان از دگاهيد نيا با

ي علم تيروا دقت بهبود دري نقش قاتيتحق نيبرا بنا،  ستيني فعل طيشرا نقشه از عبارتي علم هينظر كه

 بسط و شرح و حيتوض اصالح به قادر اما شود ليناي علمي دستاوردها به است ممكني علم پژوهش .ندارد

 مانند انتظارات و حاتيتوض كه گفت تواني م بلكه؛ ستين تيواقع با راي علم هينظر كي به از ما وانتظارات

  .  ميهست تمانيدستاوردهاي ساز هينما قادر آنها داخل از كه هستنديي ها نيب ذره

 جلو حال در لزوما ما كندي م نيگزيجاي گريباد راي علم هينظر كي خود شرفتيپ با قاتيتحق كه آنجا از

 از روش كي كردن گزنيجا مشغول صرفا -نديگوي مي اريبس كه همانطور ما. ميستين قتيحق طرف به رفتن

  .  ميهست گريد روش با اياش دنيچ

ي خاص انواعي برا را ماي هايي توانا قاتيتحق كه ستين نيا انكاري معنا بدان نيا كه شد ادآوري ديبا مجددا

  . كندي م خلق راي ازفناوري ديجد انواع و بردي م باال هاي نيب شيپ از

 كي شينماي براي گريد راه هر مانند راي نظر انتظارات و حاتيتوض و شرح كه است برآن، حال نيا با

  .ببرد سوال عالمت ريز به عيوقا از قيدق ريتصو

  .شودي م مربوط مدرن پست منتقد به اول درجه در كه استي علم زبان عملكرد مجددا هم نجايا در

  .كنندي م كار واحد زبان كي سمت بهي علمي تالشها، سميمدرني جانب محصول كي عنوان به

 به -برساند حداقل به را حاتيتوض و شرح فيط محدوده كه كندي م عمل جهت نيا دري علم قاتيتحق

 كهي جواب  –برسد گانهي جواب نيبهتر به و بپردازد زبان از متناقضي ها فرم و،  مبهم، نادرست كردن غربال
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  .شود كينزد "درست تينيع" به همه از شيب

 از غني آرايه يك از فرهنگ. است بار فاجعه صدايي تك سمت به تالش اين نتايج پسامدرن براي

 را فرهنگ زندگي گفتگو، مختلف اشكال اين و است، شده ساخته توضيحات و ، روايات اصطالحات،

 .دهند مي شكل

 راه، رهيغ و ارزش، عدالت، خانواده، عشق مورد در كردن صحبتي برا ماي ها راه بردن نيب از منظور به

  .شودي م جاديا مردم ازي اريبس با اشتراكي زندگ فيتضعي برايي ها

 غفلت و كندي م عمل قدرتمند كننده اعتباري ب دستگاه كي مانند علم "،حيتوض نيبهتر"ي برا جستجو در

   .سازدي م آشكار را بخش هر دري ا حرفه ريافرادغ

،  شوندي م ليتشك  "،خودخواه ژن" الزامات اساس بر ها خانواده، است شده داده نشان افسانه مثابه به عشق

  .رهيغ و، هستندي اجتماع نفوذ ازي ناش صرفا ها ارزش

 برعكس عالبا بلكه ستين شرفتيپ ندهينماي علمي ها تيفعال،  آني معنا نيعتريوس در فرهنگي برا نيبنابرا

 .ميكن تالشيي گرا كثرت نوع از معنا درك سمت به استي ضرور، مدرن پست دگاهيد از .است

  

  مدرن پستي سازمان علومي بسو

  .است زدايي مشروعيت كلي روند يك از حاكي مدرن پست نقد

 هاي روش از حفاظت منطقي، پردازي نظريه در نفس به اعتماد رفتن دست از نوعي شاهد علم حوزه در

 دانش رشد زمينه در منظم پيشرفتي به اميد و هدفمند، دانش ظرفيت رفتن دست از ، يپژوهش سختگيرانه

  .هستيم

 موضوعات مفروضات دري سرسخت حالت عدمي نوع اند، كرده ديك تا) 1979( ومورگان بورل كه همچنان

  .   است نگرفته شكل محققانش خود دگاهيد از ايگو كهي قيتحق موضوع -دارد وجود  قيتحق

 تحول موثر، رهبري مانند اي ديرينه مفروضاتي افتادن خطر به سازماني حيات عرصه در مباحث اين ترجمان

 ايجاد براي سازمان علمي ظرفيت و سازماني، اثربخشي ثبات با رشد به اميد علمي، مديريت با ها سازمان

      .است سازماني عملكرد باره در علمي هاي اندوخته در تدريجي پيشرفت

ي بزود نديفروننشي فعلي بحثها شدت و حدت كهي صورت در و، اند تياهم باي تحوالت واقع در ها نيا

  . ميشو مواجهي سازمان علوم وعمل مفهوم در عمدهي تحول با است ممكن
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 را نوظهور مخاطرات نيا است ممكن اندركاران دست و دانشمندان عمده تياكثر آنكه ضمن حال نيا با

  .ميبساز آن از سازندهي مضمون تا ميا دهيكوش زين ما بپندارند،) سميلينهيي (گرا پوچ معادل

 دري اجتماعي ندهايفرا تياهمي، فرد تيعقالني جا بهي جمع مذاكرهي نيگزيجا بر ما، خاص طور به

 كثرتي فرهنگي هاي گذار هيسرما تياهم و، زباني اجتماع -يعمل عملكردي، مشاهداتي گذار هيسرما

   . ميا كرده ديتاك است "خوب" و "درست" آنچه مفهومي رو گرا

  

  يپژوهش يها يفن آورگاه يجا

 نگرش و، يه سازيش، شبي(بعنوان مثال آزما يتجرب يپژوهش يها يفن آور از سميچارچوب مدرندر 

و  يابيارز يبرا )يآمار يابيارز، ها يژگيو شيآزما،  شركت كنندگانتحت نظر گرفتن ، افكار يابيارز

در  .شده است ياستفاده مراجع به نحوه رفتار در سازمان ها  يه هايا  فرضيمختلف  يه هايت از نظريحما

 يها يفن آور دهد. يقت از دست ميحق ياصل ينوان قاضت خود را بعيموقع يوه شناسيشستم، يپست مدرن

 يباورها(ه اشكال زبان يقطعا بر پاد ير داده ها بايد و تعبيتول ياما هر دو ،دنداده فراهم كن قادرند يم يپژوهش

لذا، پژوهش  باشد. يگرفته در بطن روابط فرهنگيجا )يوه شناسيش ميمفاه، ينظر يدگاه هايد، يكيزيمتاف

 د،ييتا يقرارداد يو تجرب يم فرهنگياز مفاه يفيخارج از تعهدش به ط را يك موضع نظريست يقادر ن

  .ه كندين صورت توجير ايدرغا ي ،باطل

اهداف  يبرا يتجرب يها يه امكان استفاده از فن آوريعل يچ وجه موضعيسم بهين حال، مدرنيدر هم

نحال يبا ا ت علم در حال رشد وجود دارد؛يحكادر  يگسترده ا تيشكاك بدون شك ندارد. يمشخص عمل

دات يتول" ،"انتقال اطالعات"مانند  ييكه ما امروزه با استفاده از آن ها كارها يليتوان انكار كرد كه وساينم

ا ي( يت فن آورين قابليا ند.ه اوجود نداشتن يشيدر قرون پ ميده يرا انجام م "تيفيكنترل ك"و  ،"كياتومات

 يقتيحق بر يمبن ي، بلكه ادعاهابرند ير سوال مين پست مدرن آن را زيست كه منتقدي) ن"يچگونگ دانستن"

 ين مورد دانشمندان سازمانيدر ا .قرر داده شده اند )"نكهيدانستن ا"حات (يفات و توضيتوصاست كه در 

  .شوندمنصرف و  يشناس وهيشو  يفن آور بواسطهشرفت يپسم از يپست مدرن يبخاطر استدالل هاد ينبا

 يم يباقسازمان  يبرا ياساس يها مهيضم ينيش بيپ يها يمشخص، فن آور يدر درجه اول در محدوده ها

ك يت در يريمد ا بازدهيصف مشخص، ك يدر  فردگروه در مقابل د يتول ينيش بيپ بعنوان مثال .مانند

 باشند. يرفته شده كنونيپذق يدر حوزه حقا يتكنولوژ يفن آورد يمفد خدمات نتوان يشركت مشخص م



 رضا توكلي مترجم:                                             علوم سازماني در زمينه پسا مدرنيسم

        �� 

 

و  ده هايا ارائه ياست برا يله ايكه وس يحساس ساز يها يفن آور كه يزيم چيتوان يمن شكل يبهم

مهارت ها و آموزش بعنوان مثال انواع و اقسام  .ميرا دنبال كن نام گرفته د در سازمانيجد يعلكردها

خاص  ك سازماني يبرا يديرات مفيتوانند تاث يمروشن ساختن ارزش ها و ها،  يكارورزها،  يتگيشاس

مطلب را به  كه درك خواننده از يجيبه نتا يابيدست يبرا توان يپژوهش م يسنت ياز روش ها .داشته باشند

 ،"ارزش ها" ،"گروه"مانند  ياصطالحات يوقت است كه كس يليخ. استفاده كرد رساند يم يگريدرجه د

ن يكه ا يقتيحق يض رواما در عو، كنديتصور نم يبصورت مادل را ين قبياز ا يو كلمات "ها يتگسيشا"

ن فن يچنن مقوله يدر ا .ماند يحساس م يمسائلن يچن يارزش يامدهايپو   حفظ كرده اندكلمات در خود 

  ستند.ين يستيپست مدرن يناسازگار با اكثر استدالل ها ييها يآور

را  يد تجربيرد و تاكيگ يم مدست كقت را يست عملكرد پژوهش در ضمانت حقينكه منتقد پست مدرنيبا ا

همانطور  بخشد. يرا وسعت م قيتحقشدن  ين مفهومين عمل او همچنين حال ايدر عداند،  يم يشتر عمليب

 يها ي. فن آورپسندند يرا م يپژوهش علم ياه ساختارگديم منتقد پست مدرن  ديكه مشاهده كرد

 يلف علممخت ينظر ياز ساختارها يبانيپشتا يبرا د تنهايو نبادارند.  ياريبس ياجتماع يكاربردها يقاتيتحق

ش يمدت ب يراب برده اند. ين پيگزين جايا يت هايبه قابل يبتازگ ين سازمانياز محقق ياري. بساستفاده شوند

 Brown( بعنوان مثال  كنند يق ميتحق ياجتماعكنش پژوهش و راجع به  يك دهه دانشمندان سازمانياز 

and Tandon, 1983(.  

 يپژوهش علم "ن گفته:ينچنيا يدرباره پژوهش علم Gareth Morgan (1983:12713) مك مورگان

 و  Argyris et al.(1985) "شده است. يت ها طراحيدرك قابل ياست از روابط متقابل كه برا يروند

Schon (1983) نجاست كه يا. ارائه داده انداستدالل  يبودن پژهش و كنش اجتماع يدرباره حل نشدن

  (Srivastva, 1987 "قدردانانه قيتحق"و  )Reason &  Rowan, 1981) Torbert, 1991(پژوهش كنش

(Cooperrider & و مورد پژوهش قرار گرفته ند كه در آن ها پژوهشگر ه ااز پژوهش را پرورش داد يانواع

 ديايب يمحل يمكن است بنظر شناخت دانش هامكه  يزيدر چتا گذارند  يكنار مخود را  يسنت ينقش ها

  .كنند يهمكارباهم مشتركا 

 يها ياستراتژ ست.يك ساختارگر نيق در چارچوب يتنها كاربرد تحق يدر دانش محل رطرز گفتانحال، يبا ا

 محروما يه، مورد سوتفاهم قرار گرفته يدر حاش يصدا به گروه ها دادن يتوانند برا يز مين يقيمختلف تحق

 يكه صداها ييهاق درباره راه ياول از همه وقف تحقرا  نجا دانشمندان خودي. تا ارنديمورد استفاده قرار بگ



 رضا توكلي مترجم:                                             علوم سازماني در زمينه پسا مدرنيسم

        �
 

 

انه ساختار شكن يها يز استراتژا Calas and Smirchich(1991) شوند كرده اند. يمختلف ساكت م

 يباز"ك يبعنوان ت يآن ها مفهوم رهبر بواسطهكه  يو فرهنگ يلفظ يش گذاشتن معانيبنما يبرا يستيفمن

 يسازمان ينكه چگونه تالشهايبا نشان دادن ا Martin (1990) مانده است استفاده كرده اند. يباق "اغواگرانه

 يتيجنس يهايريبه سركوب شدن درگ را سركوب كرده يتيجنس يها يريدرگاغلب  "كمك به زنان" يبرا

 Mumby andرا بشكل ملموس نشان داده است. اشتباه  يها ضين تبعياو  در سازمان ها پرداخته است

Putnam (1992) ده ير كشيمون بتصويس "محدودت يعقالن"ات مردساالرانه را با توجه به مفهوم يفرض

مردساالرانه به جهان  دگاهيدر بطن دنژاد  يل كرده كه چگونه مفهوم سازمانيتحل  Nkomo (1992)و است.

پست  يعلم سازمان يل براين نوع از تحليكه ايبه آن انداخته شود.  در حال يد نگاه دوباره ايو با نهفته است

ه در سازمان يدر حاش ياز هستند تا صداهاينمورد ز ين نوآورانه يهاوه ي، عملكردها و شاست يمدرن ضرور

كه اجازه صحبت نداشته اند اجازه ابراز  ييت هايتا به موقع رنديبگد انجام يبا ييت هايفعال را بجلو بخوانند.

  شود. يريم گيتصم يوارد روندها عملكردوجود داده شود و 

جود آوردن د و بويجد يت هايد واقعيتول يبرا يديجد يع پژوهش، روش هايدر آخر، در مفهوم وس

ن يبه ا يابيدست يها برا ين فن آوريمحبوب تر .از هستندين كه تاكنون شناخته نشده اند يدگاه ها و اعماليد

 Reason & Rowan, 1981; Kilmann etدينيشتر ببياطالعات ب يهستند (برا يمحاوره ا يموارد روش ها

al, 1983; Cooperrider & Srivastva, 1987; Senge, 1990; Schein, 1994(  

كه هست فرا  يقيحقا يت هاياز محدود دهند پا يه استفاده كنندگان اجازه ماغلب ب يمحاوره ا يروش ها

در آن ها از كه  ييت هايفعالا يدرك كردن و  يساختن روش ها يگر برايكديبا  يو در همكارگذارند 

پژوهش  Dirsmith (1990)و   Covaleskiشنهاد ي. طبق پآماده شوند شود يمتفاوت استفاده م يداده ها

خود  ياجتماع يت هايدر قابل قيتحقر اگ .كند يل ميتسه نشده را ينيش بيروابط  پ ساخت باغل يمحاوره ا

  آن هستند. ياز كاربردها يكه گفته شد تنها بخش يشناخته شود، موارد

  

  يتامل انتقاد يبسو

. بزبان گردد يا ميا اشياعمال مختلف، اتفاقات  بهداده شده  يحول محور معان ياديز بمقدار يفرهنگ يزندگ

باز اتفاق  يك فضاين آوردن در باشد. از آنجا كه بزبا يبوجود آوردن معان يبرا ياسه اسليد وسيآوردن شا

ز ين انسان يعملكردها يالگوها  ,(Bakhtin, 1981; Foucault, 1978) دارد يعيوس يانتقالف يطد و افت يم
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فن  يساز ي، دخالت، و غنينيش بيقدرت پن معناست كه ين بديا خواهد ماند. يشه در حركت باقيهم يبرا

ش ين نظر پياز ا خ فردا باشد.يد تاريد امروز شايمف يفن آور .قرار دارندد يما تحت تهد يحرفه ا يها يآور

  شود.  يز عوض مير كوچك همه چييك تغياست؛ با  بازار بورس ينيش بيوابسته به پرفتار سازمان  ينيب

  

ن علم در ي. ااست يفرهنگ يدر زندگ يمعان مولدك منبع ي يم علم سازمانيشو يجه منجاست كه متويدر ا

 يم آن برايمفاه .يفرهنگ ياست از معان يمنبع ها و خدماتش به سازمان يحات، فن آوريفات، توضيتوص

درباره افراد،  يابيا ارزيقضاوت وند دادن گروه ها، يبهم پا ي يجداساز يمختلف، برا ياست هايه سيتوج

 يو اجتماع يكيئولوژدينقد اابتدا نجا ما يدر ا .شوند ياستفاده م رهيك فرد، و غيسازمان  ايك فرد يف يتوص

  م.يپرداز يد ميق جديم سپس به چالش خلق حقايريگ يرا در نظر م

ن امر يده است. اامين علم نيا ياسيسا ي ياخالق يابيدرمورد ارز ياديه زيتوج يستيمدرن يدر علم سازمان

اهداف  يبران نبود كه ين علم ايهدف ا؛ ه استطرفانه بوديب يها يابيدانش و ارزبخاطر حفظ ارزش 

استفاده از زبان  يم روسيند پست مدريگرفتن تاك قرارنحال، با يباا شود.استفاده  تبهكارانها ي يراخالقيغ

بعنوان  كنار بكشد. ياسيو س يخود را از مناظرات اخالق نخواهد بودگر قادر يد يعلم سازمان ،يكاربرد

 يزندگ مشخص و اشكال يت هايسهامداران و فعالبنفع  يعملكردذاتا نه يزم نيا، يمعاند كننده يتول

  گر است.يد ياريو البته بضرر بس دارد يفرهنگ

  برخورداند: يژه ايت وياز اهم يانتقاد يل هايسه نوع از تحل

ت يبا وجود مز بودجود آورد كه خود منتقد خود باشد. ينوشته ا يتواند بطرز مناسب يم ياز ابتدا علم سازمان

هم اكنون  يشين نوع از خوداندياند داشته اند، شد ح دادهيتوضمتعدد كه قبال  يفكر  يكه جنبش ها ييها

  ) .(Cooper1989; Kilduf, 1993; Thompson, 1993 ,ديني(بعنوان مثال بب ان استيدر جر

Boyacigiller & Adler (1991) كا در رابطه با يآمر يشتر نشان دادند كه چگونه ارزشهايح بيتوض يبرا

 Quoting. گذارد ير مين تاثيتوسط محقق يدن رفتار سازمانير كشيبتصو يچگونگ يت رويار و فردياخت

Stewart (1972)  ن است كه افراد اعمالشان يا ييكايآمر يه قدرتمند فرهنگيك فرضيكند كه  يماستدالل

 ير بگذارند، و ميشان تاثيط زندگيشرا ينند روتوا ي، آن ها مد داشته باشند)يا بايدارند (را تحت كنترل 

 ن شدهيياتفاقات ناگوار را تع يگر بطور سنتيد ياز فرهنگ ها ياريبس". رگذار باشندينده تاثيج آيتواند در نتا

ر، شانس، دولت، طبقه يمانند خداوند، تقد يدانند، عوامل يخارج از كنترل خودشان م يفقط عوامل و
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. (صفحه "خوانند يشان دعا م ينيبت چ يبرا ح دادن اتفاقاتيتوض يها برا ينيخ.. چيا تاري فرد، ياجتماع

273.(  

را  "منبع كنترل"درباره  80و  1970ن در دهه يمحقق يعيرطبيدغدغه غ ييكايآمر يارزش يريجهت گ

رند و يرا تحت كنترل بگ اش يافراد قرار باشد زندگ كه اگرنيبر ا يمبن آنها يه قطعيو فرض .دهد يح ميتوض

آثار دانشمندان  .ت داردياهم "كنترل يمنبع درون" يك حس قوي دريت اعمال خودش را بپذيمسئول

ز نقش ينبودند  ياسيو س ينژاد يدگاه هايدنده يكه نما يدانشمندانست كه در باال گفته شد بهمراه ينيفم

 ييو انسانگرا (Alvesson & Willmott, 1992) يانتقاد ييرها فا كرده اند.يا يانتقاد يشيدر خوداند يموثر

ن يچننه تنها  ير شكل پست مدرنييتغ پردازند.  ين افق ها ميبه وسعت دادن به ا (Atkouf, 1992)يافراط

  باشد. يز مين تالش ها نيشتر ايوسعت ب يراي، بلكه پذكند ين ميرا تضم يآثار

 يانواع ساختارها يرو ن ممكن استيمان همچنزعلم سا خود، يت هايفعال يارزش يابيهمزمان با ارز

ن ييسم در تعيدن به عملكرد مدرنينجا هدف وسعت بخشي. در امتمركز شود مرسوم و حاكم يسازمان

از  يشكلبعنوان  "سازمان"بلكه هدف آن شناخت  ست.ين ينين چنيا يت هايو فعال يسازمان يساختارها

چه  يهستند، برا يخواستن شان يط كنونيدر شرا يانسان يت هايتا چه حد انواع فعال است. يفرهنگ يزندگ

 هستند. يارزش يدگاه هاين ديچن يدارا يفرهنگ يزندگ يقيمطالعات تطب ؟يي، و به چه صورت هايكس

ت يكه در آن ها فرد ييدر كشورها كنند كه ياستدالل م Allen, Miller and Nath (1988)بعنوان مثال 

ط يبا سازمان و مح يشتريب يفرد احساس هماهنگ يجمع يسه با فرهنگ هايك است در مقايبصورت استراتژ

 يمبنقت يكه مطابق با حق هست ييكايام آمرر در نظييجاد تغيا يرابر قدرت فرد ب يمبن يده محكميعق دارد.

 يم است ييكايكارگر آمرك يبرابر درآمد متوسط  160 ييكاير عامل آمريك مديدرآمد متوسط  كهنيبر ا

. .(Crystal, 1991)است  20ر ين تفاضل زيامانند ژاپن  يجمع ياز فرهنگ ها ياريدر بس كهي، در حالباشد

ك طرف در ياو از  يجه باعث جانبدارياست خواننده را حساس كند و در نت ممكن ين اطالعاتينكه چنيبا ا

 در هر صورت .يغرب يهستند از نحوه زندگ يكوچك يآن ها انتقادها ، در واقعشود ياجتماع يزندگ يايدن

  باز است. ينسازما يلف از هر دو فرهنگ و زندگمخت يانتقادها يراه بسو

 يسازمان يت هاين مسائل مرتبط با فعالين خاطر كه ايبخصوص به ا يالزم بذكر است كه علوم سازمان

درباره ارزش ها و اهداف در فرهنگ داشته  ياز مجادالت عموم ياريدر بس يد نقش فعاالنه اي، باهستند

ق يتحق ييكاياه پوستان آمريدرباره شكل سازمان از نظر تعداد سPettigrew and Martin (1987) .باشند
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تر را آغاز "شده يقدردان" يتيريمد يت هايو همكارانش جستجو درباره فعال Srivastva (1990)؛ كرده اند

در زمان حال، آموزش  پرداخته است. يسازمان يزندگ يشناخت ييبايزبه جنبه Strati (1992) ؛كرده اند

در زبان  ،يمانتخصص علم ساز ار گذاشته است.يقات در اختيتحق يبرا يار محدوديمثبت منابع بس يعلم

 ,Jacques, 1992; Peckيدر مقابل اصول اخالق يعقالن يزبان داور، "د باشديبا"باشد نه زبان  يم "هست"

1992;) Cooperrider and Srivastva, 1990 .(  

  

  ديجد يايساخت دن

م، ير، مفاهيآن، تصاو يانواع زبان ها يعلم سازمان ين محصوالت جانبين و قدرتمندترياز قابل توجه تر يكي

ند يبزبان آ ياگر بدرسترند يگ يكه شكل زنده بخود م يزمان ن گفتارهايا آن است. اتيحكاو استعاره ها، 

نه  ابند.ي يدا كردن مير شكل پييتغ يآمادگ ين روابطيجه چنيدر نت جذب شوند. ين روابط جاريتوانند ب يم

كند به روند  ي، بلكه از دانشمندان دعوت مكند يباز م در حرفه يانتقاد واكنش يرا برا ين مسئله جايتنها ا

نه را يبرق اندازنده آ كيشتر نقش يب يشمند سازماننستم، دايدر طول دوره مدرن ات وارد شوند.يخلق واقع

ن يست چنيك پست مدرني يبراعت نگه دارد. ينه را در مقابل طبين آيفه او بوده تا اين تنها وظيا داشته است.

كه  يان كردن بهمان شكليب" يست بجايپست مدرندانشمند  يچالش برا ارزش است. يه و بيما يب ينقش

تا با ارائه  پروا باشند يد بيدانشمندان با .باشد يم "ديايكه ممكن است درب يان كردن به شكليب" "هست

ه يموضوع نظر .را كنار بزنند م جا افتادهيمفاه يسدهار، و مسائل قابل فهم يه، تعبيد نظرياشكال جد

ات مرسوم را لغو يفرض تاشده  يه طراحين نظريا است كه گفته شد. يزيمتضاد چ  (Gergen, 1994)مولد

 اشكالدر  ياتين نظريچن قيدانشمندان از طر رفتار و اعمال بشناساند. يبرا يديجد ين هايگزيكند و جا

 يفا مينقش ا وجود داردشان  يجمع يدر زندگمردم  در دسترسكه  ينينماد منابعو  يمختلف فهم فرهنگ

   كنند.

و  پست استراكچرال يهال يتحلنشات گرفته از  يها يمولد در تعداد روزافزون همكار يه سازيشواهد نظر

قابل باشد  يدن سازمان ها ميكش شدن و به چالير كشيرفتن در راه بتصوش يكه هدفشان پ پست مدرن

 يو بطور عقالن يك، سلسله مراتبيبوروكرات يمعموال سازمان ها ه دهندگانين موارد نظريدر ا .مشاهده است

رات ييكنند. بخاطر تغ يم يتلق يستيمدرن يگفتارها يشده بر مبنا يه گذاريل شده و پايكنترل شده را تشك

گر مناسب رشد يست ديره سازمان مدرنيو غ شدن اقتصاد يزان اطالعات، جهانيم ت افراد،يخصشدر  ياديبن
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ف يتوص يبعنوان راهها يست، پست استراكچرال و ساختاريمدرن پست يد گفتارهايموج جد ست.ين يو ترق

ن مسائل در ياز ا ياريبس شوند. ياستفاده مد شو يده مين نامكه اغلب سازمان پست مدر يزيو خلق چ

همزمان  يفعال در روندها يرويو زبان بعنوان ن كيستماتيدرباره سازمان س   (1990 ,1989)كوپر   ينقدها

 Reed and Hughesن منابع توسط  ياز ا يديمف يگردآور .شده است ينيش بيپ يرسازمانيغ/يسازمان

ن ين اثر همچنيالزم بذكر است كه ا م شده است.انجا   Boje, Gephart and Joseph (1995)و   (1992)

. (بعنوان مثال دا كرده استيپ يت سازندگين شكل قابليو بد باشد يمبا بازار  يك رابطه محاوره اي يحاو

  ),Berquist, 1993; Handy, 1989; Morgan, 1993 Peters 1987د ينيبب

ه ها ياز نظر يعيف وسيقبال ط ينكه علم سازمانيشود. اول ا يح داده ميتوض قسمته مولد در دو يچالش نظر

در  – يستياصطالح مدرن – يكسر نشان دهنده شماريات بين نظريپست مردن ادگاه يارائه داده است. از درا 

متعدد در در جهت اهداف  يراستعا رك ساختاينشانگر  ،ات موجوديبلكه هركدام از نظر ستند.يعلم نت يماه

ن يكنار گذاشتن ا د كنار گذاشته شوند.يد بخاطر وجود نظرات جدين نظرات نبايا د.نباش يط مختلف ميشرا

 يتالش ها است. عملكردها يبرا يين هايگزيجاو ارزشمند  يدگاه هايد يچه برويبستن در يگفتارها بمعنا

آنان باشد تا آنها از فراموش شدن  يدوباره معان فيتعر گذشته و اتيت نظريتوانند شامل تقو يم يمولد

  دا كنند.ينجات پ

ست ن معناي، كه به ابه موضوع استفاده از ارزش ها باشد توجه يبد يلد نباوه مينظر ينكه حركت بسويدوم ا

 يبرا ديجد يدر عوض اختراع زبان ها شود. يتواند جذب روابط جار يك شكل زبان ميچگونه  كه

تر و  يد كاربرديف ها بايوصحات و تيتوض .د وجود داشته باشديسازمان ها، گوش فرا دادن صبورانه با

 يساختار اصلافتن ير ييتغ يك شركت با بازار خارج از كشور دارد، چگونگيكه  يمعامالت واضح تر باشند.

مرتبط با  يت هايعصبانجانات و ي، و هدا كردن كار توسط مردمياز دست دادن كار و پ يسازمان، چگونگ

توان در طول زمان و در  يرا نم مشخصات يجزئ توانند قابل مشاهده و جذب كننده باشند. يمن موارد يا

مسائل به  تنسب يتواند ارزش استفاده باالتر يه مين نظر، زبان نظرياز ا. دانست يعموم سازمان ها يتمام

  داشته باشد. يو انتزاع يعموم اريبس

از  د.يريرا در نظر بگ شدن يجامعه تجارت بسمت جهان يامروز عيروشن شدن مسئله، حركت سر يبرا

ن است تالش يتر ين و تجربيتر ين و عقالنيه كه بهتريك نظري يبراد ينبا يعلم سازمان ،يدگاه امروزيد

سبت به ندگاهها يد رند.يمورد استفاده قرار بگدر آن د يبا يمختلف و متفاوت ينظر يها دگاهي. بلكه دكند
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انعطاف  يانباشتگ"ا ي  ,(Albertsen, 1988)  "ياز انباشتگ يستيپست مدرن يالگو"ك يشدن بعنوان  يجهان

ك شبكه يموجود در  يبموازات بشمار آوردن سازمان جهاند يبا )   ,(in Harvey’s, 1989, terms "ريپذ

از  يدياشكال جد دن بهيرس است بسمت ن ممكنيما همچن باشد. "يكيش كوپرنيپ"بعنوان از مجموعه ها 

  م .يتالش كن  (Gebser, 1985) ستاس يمانند مفهوم سبزبان آوردن 

زبان  از يبعنوان وصله ا–كه نظم  ك مركز مشخصياست بدون  يستاس سازماني، سستميك سيبر خالف 

حول محور آن دائما  -  (Lyotard & Thebaud, 1985: 94)آورد يزه در مكه تمام زمان ها را بلر يكاربرد

د بشكل ملموس ير بايفراگ يها ين مفهوم سازيا حال ني. در همرديگ يد قرار ميشود و مورد تهد يساخته م

 يك سازمان فرامليدرباره تكامل    Joseph (1994)ن بحث يدر ادامه ا ند.يايصورت عمل در ب به يتر

ن موضوع روشن شد كه  يا 80با شروع دهه  كند. يشد صحبت م يجهان 1970كه در دهه  يرانتفاعيغ

ن يا يبرا ست.ين يم به تمام فرهنگ هايآن ها قابل تعم ياقتصاد-يو اجتماع يفرهنگشرفت يپ يجهان يالگو

شرفت يپ يبطور خودگران الگوها يازمان محلساز بود كه در آن هر ين ياز سازمانده يگرينوع د موارد

كه ك شبيت بعنوان يفعال يبرا يت قابل مالحظه ايصالحسازمان  ،مسئلهن يجه ايدر نت خودش را دنبال كند.

  .دا كرديمختلف پ يمحل ياز سازمان ها ين الملليب

خاتمه  سازمان يو عمل يعلم يت هاياز فعال قيد تنها از طريق جديچالش ساختن حقاان يدر پا نحال،يبا ا

 - خودشان يشخص ي"الگوها"ا يه ها يم نظريدر تنظب سازمان دهندگان كامال ط مناسي. تحت شراابدي ينم

داشته باشد،  يفراهم شده توسط علم سازمان يشان و معانيت هايفعال با يشتريارتباط بتوانند  يكه م يموارد

، را نداشته باشند يرسم يه هاينظر يممكن است ظرافت و پختگ يم محليفاهمن يكه چنيدرحال .توانا هستند

 Astley andهمانطور كه توسط نحال، يبا ا برخوردار شوند. يشتريتوانند از ارزش ب يم يفور يازهاياز نظر ن

Zammuto (1992). اغلب چالش  يمانزسا يمختلف به زندگ ميمفاهوارد كردن ، نشان داده شده است

تها و اشكال محتلف يف فعاليط ين است كه دانشمند سازمانيازمند اين امر نيا .ديآ يبحساب م يمشكل

د اجازه ين بايهمچن ن سازمان و آموزشگاه را وسعت بخشد.يد در داخل سازمان و بيش دادن مبادله مفيافزا

ك يسازنده  ين مسئله، علم سازمانيدر واقع، در ا بدهد. يقبل يرا طبق گفته ها يوجود نقد خودپژواك

  ن منابع.يا يساز يو غن ،رشد ،شرفتيپ ياست برا يله ايست بلكه وسيت نيا حمايه، استعاره، ينظر

  :يتيك سازمان چند مليدر  ارتباطات
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دگاه يجه گرفته از ديا نتي همگامقات يز تحقا يقابل توجهتعداد  به يدر علم سازمان نيش از اينكه پيابا

ك مورد كه در آن يده نخواهد بود كه در ياز فا يت خاليدر نها، مياشاره كرده ا ي/پست مدرنيساختار

ت ها و يدن قابلير كشين به بتصوين مورد همچنيا .ميكن يكاوش بعمل گرفته شده اندده در كنار هم يا يتعداد

اعالم "ظر در واكنش به نمورد مد  .كمك خواهد كرد ك سازمانيط يكرد در محيرو يت هايمحدود

باال مرتبه مشكل  ييمقامات اجرا فيق توصيط اتفاق افتاد. يتيچند مل يك شركت بزرگ داروسازي "كمك

كشور مختلف را تحت پوشش قرار داده بوده  50ر حدود ياخ يدهه ها لسازمان در طو قرار بوده كهن ياز ا

سازمان  يت هايفعال نهيانجام بهجود آمده و از  ارتباط بود يو برقرار يدر هماهنگ ياريحال اختالل بس است.

دگاه ها و يقادر نبودند د ت هايمختلف و در تمام مل يكاركنان قسمت ها كرده است. يم يريجلوگ

 يان شركت مادر و شركت هايم يتنش اصل درك كنند.ارزش آن را ا يرا متوجه بشوند  يگريدمات يتصم

  بوده اند. مشكوك يگريد ير مجموعه بوده است كه هر كدام به عملكردهايز

 ط مسئوليافراد و شران ييشه مشكل و تعيق رين دقييتع يش براد در تالين جا باي، در ايستيگاه مدرنياز جا

بهبود  يك نقشه عملكردي يبرا يشنهاديق پيجه تحقيشده و براساس نت يق چندمنظوره انجام ميك تحقي

ن يرد ا يبرا يجهل مويم كه دالينيبيم يستيپست مدرن يگاه ساختارياما از جا .شده است يارائه م دهنده

دا يپر ييتغ "مشكل"در حال انجام شدن هستند ق و دخالت ها يكه تحق ينينه تنها در ح ه وجود دارد.ينظر

ارند كه تنها آن ها د مشخص وجود يگذاره ها يسر كينكه يبر ا يده مبنين عقيبلكه هم خواهد كرد،

ن ين كردن ايتضم ين، برايعالوه بر ا دهند گمراه كننده است. ير قرار ميط را مورد تاثيع و شرايعت وقايطب

ر يك تعبيارائه دادن  يبرا و دا شده)يآن پ يبرمبنا ييرا داده هايت است زقي(حق يتجرب ير با داده هايتعب

به اسم ن شكل يبار سوال برد. يمقصر دانست و آن را ز را يد رابطه سازمانيبا دگاه)يد يقت فراي(حق معتبر

  .ركوب خواهند شدق در رقابت باهم سيحقا "يه علميتوج"ك ي

از مكالمات  يه اابتدا مجموع ،يستيمدرن يريمرتبط با جهت گ يگرين مشكل و مشكالت ديبا توجه به ا

ران يپس از مصاحبه كردن با مد م.يمشترك داشت ين همكاريم كه در آنها ما مشاوريرا فراهم كرد مولد

آن  يدگاههايمتوجه تفاوت د ش،يهامجموعه ريمختلف هم در شركت مادر هم در ز يمختلف قسمت ها

 با دقت تمام دا ويرا پ "مشكل"ن نبود كه ي. هدف ما اميمختلف داخل سازمان شد يها درباره رابطه ها

ران را قادر بسازند شخص خودشان يتوانستند مد يبود كه م يتنباط منابع استداللاس نيا ، بلكهميكن شفيتعر

ق رسوب كرده يحقان بود كه يد ايام شان را با تامل بسنجند.تيو و موقعروزانه كنار بكشند  يرا از گفتمان ها
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توانستند با آنها در  يكه م ييصداهان يهمچن، و دا شونديپ شده بودند "مشكل"كه باعث بودجود آمدن 

  .ببخشندخودشان را وسعت  يف عملكرديجه طيو در نت بدهندر يروابطشان صحبت كنند را تكث

نكه ي: اول اهمه آن ها مشترك بودن يبرخوردار بودند، دو نوع سوال ب يادياز وسعت ز ن گفتگوهاينكه ايبا ا

ار موثر بود را يكردن بس يارتباط و هماهنگ يرا كه در آن برقرار يطيم تا شراياز شركت كنندگان خواست ما

دمان يق قدردانانه اميتحق يرو  Srivastva and Cooperrider’s (1990)با استنباط از كار  ف كنند.يتوص

م، و دوم ين ببري) را از ب"ميمواجه هست يك مشكل جديبا "مفهوم جا افتاده شكست ( ن بود كهياوال بر ا

در باشند. ) يالگو( منابع دوباره ساز يتوانند بعنوان عملكردها يم كه ميجود آوررا بو يط مثبتيك شرانيا

مشكالت كردند در آنجا  يران احساس ميم كه مديسوال كرد يينه هايره زمن دربايهر صورت، ما همچن

در كه  يجيرا يساختارها از ن بود كهينجا ايهدف در ا وجود دارد. يارتباط و هماهنگ يدر برقرارر يخاص

د باهم يبا" يبرا ي(بعنوان مثال، منطقم ياستفاده كن يد مكالمات بعديتول يبراسازمان مشكل ساز بودند 

  )."ميصحبت كن

م كه ينيبيم . با توجه به منطق آورده شده در باال،اختصاص داشت يمنابع مفهوم يپروژه به معرف يبعد مرحله

 يبا معرف .دارند يه گريت تجزيقابل نه عملكرديترجمه شوند) در زم يكه بدرست ي(زمان ينظر يگفتارها

ترجمه  يبرا شوند. يد خلق ميجد يعملكردها يبرا يديجد يد راههاير جديات، و تصاوياكاستعاره ها، ح

ات آن ها را يم كه نظريفرستاد يكنندگان نامه ها، ما به تمام شركت ين حرفه به زبان عاميا "مقدس"زبان 

ه ياز نظر يناش ينظر يها يپس زدگاز  ين خالصه ها در قالب مجموعه ايا م.يدر آن خالصه كرده بود

سازمان  يها ينشان دادن كاست يران برايك طرف، كلمات مدياز  بودند. يستيپست مدرن يسازمان

نسبت به  يفرد يدگاه هايدواضح مرزها،  ييمنفرد، جدا يآن، منطق ها يسلسله مراتب ها – يستيمدرن

عملكرد مانند  سازمان يم پست مدرنيبعالوه، موارد مثبت اغلب به مفاه .استفاده شده بود رهيت و غيرهبر

نسبت داده شده  ريتعاب يهماهنگساز، و يتيت، منابع چند فرهنگيواقع ، خلقيتعامل يريم گيتصم ،يمشاركت

م كه يد داشتيام سازمان يجار ير بهمراه عملكردهايم و تصاويهاز مفا يمجموعه ا يدر واقع با معرف .بودند

  در سازمان مناسب باشند. ياستفاده مكالمه ا يبرا يمنابع نظر

اجازه از شركت كنندگان  نكار پس از اخذيم. ايرا وسعت بخش يمكالمه ا يم فضايكرد يدر مرحله سوم سع

ن اطالعات پخش يا م.يان گذاشتيگر درميران ديآنها را با مد يمصاحبه ها يانجام شد و ما محتوامختلف 

 يفيطارائه  )2در دسترس شركت كنندگان  يف منابع مكالمه ايبه ط ي) وسعت بخش1 يشدند در تالش برا
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 ياز مشكالت كه ممكن است به گفتگوها يفيط ساختنفراهم  )3 ندهياستفاده در آ يبرار مثبت ياز تصاو

در  .به گفتگوها معاصر در حرفه يه پردازيج برگرفته از نظريك زبان رايوارد كردن ) 4و  منجر شوند يبعد

، ريا خيد در حال حاضر در حال اجرا هستند يمف ين گفتمان هايا ايآ كهتوان مطمئن بود  ين مرحله نميا

 دادن رييتغ يبرا مختلف يعملكردهان يدوار بود كه ايتوان ام ي، و مالزم استنه ين زميدر ا يقات بعديتحق

د يه باك يحداقل كاربدهند  يرو يرات قابل توجهييم تغي. اگر بخواههستند يفرهنگ مورد استفاده كاف

در . است مشترك ارتباطات ينحوه برقراررات در ييجاد تغيت و ايريآموزش مد شود قرار دادنانجام 

از عملكرد  يديدان عمل كشاندند، اشكال جديبه مرا  يمتعدد يمفروضات ساختار ،ن مبادالتيا هرصورت

 قن موارد خليتمام اهدف كردند، كه  يساز يرا غن يه سازمانيشنهاد دادند، و نظري) را پي(فن آور يسازمان

  د است. يافته و جدير شكل ييمكالمات تغ

  

  يستيمكالمه كاتال يبسو

 يرا برا ياد مهميو بنكنار بگذارد را وسته ياز مفروضات بهم پ يعه امجمون قسمت در ابتدا تالش كرده يا

ن امكان داده يستم، ايمدرن يخين مفروضات در چارچوب تاري. با قرار دادن ال دهديسازمان تشك يعلم سنت

، ميريدر نظر بگ را كه در حال حاضر در مقوله آموزش وجود دارند ياستدالالت متعدد و مختلفد تا وش يم

را بخطر  يستيات مدرنينكه فرضير با اياخ يدگاه هاين ديا شوند. يم يست تلقيكه پست مدرن يياستدالل ها

 بر يد عمده ايكه تاك يدگاهيدهند، د يرا ارائه م ينسازما شاز دان يگريدگاه دين دي، همچناندازند يم

شده علم  يمفهوم وسعت داده شده و غن ير، برايدگاه اخين ديبا استفاده از اما  .دارد ياجتماع يساختارها

  .ميطرح كرد يمنطق يسازمان

ك علم در چارچوب پست يمفهوم  شوند. بالعكس، يم يتلق ييدگاه ها ندرتا ثابت و نهاين دينحال، ايبا ا

 ن گزارشيان خاطر يبهم كند. يد ميتاك ياست كه بر ادامه دادن مبادالت، تامل و نوآور ين مفهوممدر

 Jeanبعنوان مثال  ستند.يچكدام از استدالالت حاضر بدون مشكل نيه ك مكالمه است نه خاتمه آن.ي آغاز

Francois Lyotard  ده او يطبق عق ان نقد كرده است.يك پايبه دانش بعنوان پرداختن علم معاصر را بخاطر

گر ارزش يدك محصول ينكه در شكل يا يشود برا ياستفاده م، د شده استيفروخته شدن تول يدانش برا "

. 1984) "هياست در گردش سرما يگر لحظه ايدد است، بعبارت يتول يبرا ييروي. علم ندا كنديپ يديجد

ا يآ شود؟ ين نقد نميپست مدرن شامل ا يق درباره كاربرد علم سازمانين تحقيا هميآ). 5-4صفحه 
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 يضمن يارزش ها ند، بعنوان مثاليآ يش ميپ يگريد يوجود دارد؟ سوال ها يگريد بخش دين نويگزيجا

 .ييت گراينسب يو فرهنگ يو خطرات فكر در استدالل، مطلق يپسرو يامكان برال، ين تحليقرار گرفته در ا

  باشد.د ادامه داشته يواضح است كه مكالمه با
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