
 

 

This paper draws on the philosophy of social sciences to develop a framework that permits a critical 
analysis of management practice. It uses this framework to construct a taxonomy that enables the 
identification of the competing philosophical paradigms that underpin contending perspectives on what 
constitutes “good” management practice, so enabling the articulation of their salient risks and thus their 
fundamental philosophical flaws. It then proposes the requirements for a philosophically coherent 
approach to management. Thereon, the implications for management development are explicated. 
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های مدیریت قاله براساس فلسفه علوم اجتماعی به منظور توسعه چارچوبی جهت تجریه و تحلیل انتقادی فعالیتاین م

های های فلسفی که امکان ایجاد دیدگاهبندی رقابتی از پارادایماست. با استفاده از این چارچوب برای ایجاد طبقه

های بندی جریانسازد، و امکان طبقهکند مقدور مییرقابتی بر ایجاد آنچه کاکردهای خوب مدیریتی را ایجاد م

آورد. و در انتها سازد. پس از آن رویکرد منسجم الزامات فلسفه مدیریت را فراهم میفلسفی اصلی را مقدور می

دهد. تمام رویکردهای مدعی به مدیریت ریشه در ارزشهای تعارض و رقابتی  مفاهیم توسعه مدیریت را توضیح می

چگونگی این به نوبه خود حاصل باور مدیران به  شوند.هایی که منجر به عملکرد خوب مدیریتی میو اندیشهو باور 

امون آنچه های فلسفی پیرو رفتار افراد است. زیربنای این دیدگاه رقابتی به جهان درحال رقابت با زمینه عملکرد

ارائه  فهومیچارچوب م. شود، استدهد و موجب ارتقای عملکرد انسان میدانش معتبر )باور درست( را شکل می

شود که منجر به فهم متناقض از آنچه که منجر به کشف حاالت فلسفی رقابتی می سفه علوم اجتماعی توسط فل شده

های ، شناسایی پارادایمدسته اولاند. دسته 4دهد شده است. این اهداف های خوب مدیریتی را شکل میفعالیت

آنکه به  دومشود. یریت خوب میگیری مدگیری دیدگاه رقابتی که منجر به شکلفلسفی رقابت که منجر به شکل

های یریت پردازد همانند شناسایی جریانهای چشمگیر در ارتباط با هریک از رویکردهای مخالف مدبیان ریسک

شناختی لسفه علوم اجتماعی به منظور ایجاد مبانی روشهای اخیر فکارگیری پیشرفت، بهسومها. فلسفی اساسی آن

 ح و تفسیرکردن مبانی تحلیلی برای توسعه مدیریت است. توضی هدف نهاییهای مدیریت. منسجم فعالیت

 


