
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

های اجتماعی، : مرزبندی سیستمشاملدهد که ر سازمانی را مورد بررسی قرار میمقاله سه نظریه معاصر در ارتباط با ساختا 

. هر یک از رویکردها با دیدگاههای مختلفی به موضوعات مربوط به هدایت و است یادگیری سازمانی، و تئوری سازمان

از نظر راموس نباید تنها به اقتصاد پرداخته شود و تعادل در همه چیز مدنظر  ردازند.پی سازمان در قالب یک استعاره میطراح

 نظر باشد.باشد و اقتصاد در جای خود به ایفای نقش پرداخته و تعادل در تمامی وجوه مد

د بحث و علت انتخاب این رویکردها این است که آنها اخیرا مطرح شده و در مقایسه با سایر تئوری های دیگر سازمان مور

ای به ساختار سازمان دارد. گفته می شود که تا حد زیادی تئوری د. به عالوه هر رویکرد نگاه ویژهناهبررسی زیادی قرار نگرفت

 ر پایه این رویکردها ساخته خواهند شد. های سازمان در آینده ب

باشد، در حد قابل توجهی به عنوان یک رویکرد که  در ابتدای مراحل رشد خود می به عنوان مثال تئوری یادگیری سازمانی

گرفته نوآورانه در وظائف اجرایی، برنامه ریزی استراتژیک، حل مسائل مدیریتی، طراحی سازمان، و غیره مورد شناسایی قرار 

است.  از طرف دیگر، رویکرد مرزبندی اجتماعی آلبرتو راموس توسط صاحب نظرانی مانند ویلیام اسکات به عنوان تئوری 

ه سازمان کالسیک مورد توجه قرار گرفته است. در مقایسه با بسیاری از تئوری های سازمان، ما را به تجدید نظر در نحو



 

رگان از تئوری سازمان به عنوان یک استعاره توجهات زیادی را به این مطلب جلب مو توجه. داردوامیتفکرمان به سازمان 

اند. استعاره، مانی فرضیه های استعاره ای یافتهنموده است که چگونه تئوری سازمان و رویکردهای مربوط به ساختار ساز

های ونگی تجزیه و تحلیل پیچیدگیدر چگاین رویکرد، تفکر جدیدی را رداز را به سازمان نشان می دهد. نگرش نظریه پ

 کند. زندگی سازمانی ایجاد می

  ها و مدیریت معاصر، سایر ها در سازمانو استعاره اهمیت زبان،از طریق شناسایی تا  خواهدمینظریه پردازان از  انمورگ

 های آن را به تصویر بکشند.    دیگر سازمان و محدودیتهای جنبه

ندارد،  امکانبا دیدگاههای موجود به هیچ وجه  هااین دیدگاه امکان آشتی دادن شود این است که:سوالی که اینجا مطرح می

های یت رویکردهای تئوریک  دیگر، نگرشهای موجود است که بدون انکار کامل اهمای از تئورییا یک بخش پیوسته

 دهد؟می ارائه جدیدی در مورد سازمان و ساختار آن به ما

ندی باجتماعی،  نیاز به تئوری مرزرح به منظور غلبه بر تفکر تک بعدی متداول در تحلیل و طکند: عنوان میراموس    

         باورهای  دبهودبوده و مح انگارانهباشد که تئوری سازمان ساده . این عبارت بر اساس باور وی میاستسازمانی 

باشد. برای درک مطلب راموس در مورد وابستگی تئوری سازمان و ساختار با شناسانه مرتبط با سیستم بازار میشناخت

 د. نهای تئوریک وی مورد نقد و بررسی قرار گیراست فرضیه زمیکدیگر، ال

( عملکردیمدرن )عقالنیت  عقالنیتاست.  قرار گرفتهکالسیک  تحت الشعاع عقالنیتمدرن  عقالنیت گوید کهراموس می

مفاهیم اخالقی به تبدیل ، و مفهوم عملی بودنخوب به مفهوم طلبی تبدیل طلبی مترادف شده و مطلوبیتبا خصیصه مطلوبیت

نقش هنجاری علت وجود هابز قصد داشت "که  کندمی استنتاج  صریحابخشد. راموس مشروعیت میرا اخالقیات تحمیلی 

  ".را حذف کندتئوری پردازی و زندگی انسانی  حوزهدر 

    که وی را قادر انسان است  کالسیک )یا عقالنیت جوهری( به عنوان یک نیروی فعال در روان عقالنیتاز سوی دیگر، 

   تمیز دهد. از یکدیگر اجتماعی را زندگی تا بین خوب و بد، دانش کاذب و واقعی، و به تبع آن زندگی فردی و  کندمی

کند اشتباه بین علوم اجتماعی مدرن نماید، راموس تالش میحالی که شنیدن این مطلب با نگرش مدرن برای ما عجیب میدر

 . گره بزندهم و تئوری سازمان را به 

کردن یعنی اقتصادیخود اصلی  جوهرهخواهد آنرا با قالنیت را تحریف نموده چرا که میتئوری سازمانی مدرن معنای ع

بخشد.متاسفانه در اغلب بخش های تئوری فرد تداوم میمرسوم سازمان تطبیق داده، و لذا به نگرش تک بعدی به جامعه و 

داف برای  رسیدن به اه الزمصرفا یافتن وسایل  آنهانگریسته که وظیفه  عددی بصورتسازمان معاصر، افراد انسانی را 

 د. نباشها بی تفاوت میسازمان بوده و در برابر ارزش



 

و  عملکردیگوید آنها تفاوتی بین عقالنیت تئوری پردازان سازمانی است که میدومین فرضیه تحلیل راموس انتقاد وی از 

اقتصادی کردن  رواجند. این آشفتگی به همراه سایر موارد دیگر، باعث گردیده است که واقعیت باشنمی عقالنیت جوهری

در سیستم بازار را ایجاب سازی سرمایه و افزایش فرایند ظرفیت  آوریجمع لزومسازمان به عنوان  نوآوری متداول اخیر،  که 

 پوشیده بماند.   از نظرها  کند،می

 که تئوری پردازان  کندمیات این ادعا، راموس اظهار . در اثباستیشتر یک مفهوم ایدئولوژیک تئوری سازمان بدر نتیجه 

مان رسمی یک کند تا ما را متوجه این نکته کند که سازند. راموس تالش میات بازار را در جامعه  توجیه کردهنگرش و ذهنی

که را باشد. آنچه بینی میارایی و سود طلبی قابل پیشسبه، کای است که از طریق سیستم ارزش محاسازمان اجتماعی ویژه

که  عملکردیبین عقالنیت جوهری و عقالنیت  یتفاوتاین است که توانند درک کنند پردازان درک نکرده و نمیتئوری

نوان اینکه آیا د. با این وجود آنها رویکرد خود را به عنمی باشقائل ن، است از زوایای مختلف های کیفی انسانیبه جنبه مربوط

 در ها در مفهوم خوداند. به عنوان مثال،آنی اجتماعی است، بسط و گسترش دادهاقتصادی کردن رفتار متناسب با جنبه ها

شوند: آنها مفهومی را که با مصداق سازگاری ندارد جابجا کرده و ثانیا آنها به وضع سازمان رسمی مرتکب دو اشتباه می

 کنند. آن را توجیه میمشروعیت بخشیده و موجود 

سعی دارد تا پیش یابی و رفع از خود بیگانگی افراد ندارند. تئوری سازمان های رسمی تناسبی با خودافزاید که سازمانوی می

بین رفتار و  پردازان سازمانی در نادیده گرفتن تفاوتکند. انحراف تئوری توجیه هنجاریهای خود را با مفهوم های فرض

مطلوبیت تاکید دارد.  ارزشباشد. طبق اظهارات راموس، رفتار نوعی سلوک است که بر روی نتایج شکار میعمل کامال آ

آسایش بیرونی داللت دارد. از سوی دیگر، رسیدن به گرا هم خوانی داشته و بریت عملاین یک سلوکی است که با عقالن

اخالقی مستقل از نتایج  باشد. این به معیارهایواقف می گاهانه از نتایج ذاتی آنعمل متناسب با کنشگری است که بطور آ

ر به انتخاب رفتار به جای عمل های رسمی مبنا بر کارایی و سودجویی  است که افراد را واداباشد. زیرا در سازمانمرتبط می

      مخفی  آماریگرایی روانشناختی را پشت پرده عقالنیت هایصرفا جنبه ،های رسمینماید. معرفی کنش در سازمانمی

پاسخ شایسته ودر خور -شود، محرکرفتار حاصل محرک است، و در مقابل عمل مناسب پاداش داده می. کندمی
اقدام و کنش نتیجه تعقل هنجاری  .کنشگر است، اراده واختیار دارد و عملش براساس نیت استانسان  انسان نیست.

 .میدگوید مشکل بتوان مکاتب سازمانی مدرن را مکتب نااز این می راموس فراتر. است واخالق در آن دخیل است

باشد: یک اه راموس به سهولت امکان پذیر میتئوری سازمان از دیدگ ریک فوق، صورت بندیبا نگاه به  طرح های تئو

بایست توسعه یابد که حد و مرز نفوذ سیستم های بازار را در آن مشخص نموده، و تئوری پردازان باید تئوری سازمانی می

نقش جدید طراحان سیستم های اجتماعی در ایجاد تنوع در فضاهای اجتماعی یا فرهنگ های هماهنگ با نیازهای مختلف 

 isonomy ، اقتصاد در حاشیه (paraeconomy):سه واژهاز مد نظر قرار دهند. را انسانی درونی و فعالیت های آحاد افراد 



 

این رویکرد جدید به کند که به معنی آن است که استفاده می )تعادل در همه چیز( Phenomeny و  تقسیم طبیعی()

 جای خودش اقتصاد در حاشیه/اقتصاد درمد. ناس آن را پارادایم شبه اقتصادی میتئوری سازمان چیزی است که رامو

 باید باشد، متعادل بوده و  با سایر وجود انسان هماهنگ باشد. جزئی اقتصاد  چیز اقتصاد نیست. و همه قرار گیرد 

وی معنی آن را به شرح زیر توضیح می دهد: پیش فرض پارادایم شبه اقتصادی بر این اساس قرار دارد که یک جامعه آنچنان  

سائل اصولی زندگی بر مبنای معیارهای خاص خودشان سروکار داشته باشند. از متکثر است که اجازه می دهد  اعضاء آن با م

انسانی و انواع  هایجنبههای اجتماعی، کند، بلکه برابریتصاد که قلمرو بازار را تعیین میدیدگاه شبه اقتصادی، نه تنها اق

 گیرند. ها مورد توجه قرار میکردن آنهای ترکیبی دیگر به منظور بهینهصورت

باشد. قانون کفایت الزم می  "قانون کفایت الزم "را طراحی نمود؟ پاسخ راموس به این سوال  ویژهفرهنگ جدید  چگونه

ی، طرح متناسب ویژه خود را داشته باشد. این طرح، شامل عواملی مانند فناور باید کند که هر سیستم اجتماعیتاکید می

انی جداگانه در گانه انستوانند از ابعاد چنداختار سازمانی نمیموضوعات مربوط به س باشد.اندازه، فضای کاری، و زمان می

از نگاه راموس، تئوری سازمان معاصر این واقعیت  اصولی را نادیده انگاشته و به همین دلیل موقعیت نظر گرفته شوند. 

های مفقوده تئوری سازمان معاصر دیدگاههای از  تئوری پردازان در مورد حلقه برخیریک خود را به خطر انداخته است. تئو

متفاوت دیگری دارند. از جمله سواالت اصلی آنها این است که سازمان چگونه با نوآوری ها و تغییرات مواجه شده و ضمن 

 کند. ادگیری نیز از آن بهره برداری میاجازه دادن و حمایت از تغییر، در جهت ی

، اما به عنوان یک موضوع استیه بسط و گسترش تئوریک آن در حالی که مفهوم یادگیری سازمانی هنوز در مراحل اول

دارد که یادگیری سازمانی موضوعات بسیار مهمی را مانند موارد می بیانشود. دونالدشون در نظر گرفته می ولمتدامناسب 

 زیر مطرح می کند:

چگونه می توانیم از یادگیری به منظور غلبه بر تغییر استفاده نمائیم؟ ما از تجربیات گذشته چه چیزهایی را آموخته ایم؟ آیا  

بایست کارایی سازمانی ت نه تنها حاکی از این است که میباشد؟ این سواالبا تغییر در حد کافی میی مواجهه ظرفیت ما برا

زم برای یادگیری را طراحی مجدد شده تا بتواند شرایط ال ستبایمیتواند یا د، بلکه چگونه ساختار سازمانی میافزایش یاب

ریشه بیند. لطمه می نظریات مختلف آشفتگیادگیری سازمانی از طبق نظرات مارلین فویل و مارجوری الیلز، ی فراهم نماید.

و طراحی  رشد بصیرت درونی گردد، هنگامی که سایمون یادگیری سازمانی را به عنوان ین آشفتگی به دو دهه قبل  باز میا

توصیف  ،نعکاس یافتهتوسط افرادکه در عناصر ساختاری و نتایج حاصله از خود سازمان ا یسازمانمسائل  آمیزفقیتمجدد مو

   از طرف دیگر  کردساختار و عمل بهبودآگاهی و بصیرت از یک طرف، و گسترشنمود. با این تعریف، یادگیری شامل 

؛ و دیگری اغلب تغییر در حوزه های مشهود بودهکه مربوط به امور غیرمشهود  -باشد. یکی تغییر در حوزه دانش و آگاهیمی



 

که مشکل  دهدرخ نمی. و مهمتر از همه اینکه، آن دو اغلب به طور همزمان اتفاق استسازمانی  یت در زمره نتایجو قابل رو

 د. نتشخیص از یکدیگر را ایجاد نمای

 

 

 اصلی در مواجهه با یادگیری سازمانی را مطرح می کند. رویکردپل شریواستاوا سه 

توسط ریچارد سایبرت و جیمز مارچ مورد مطالعه قرار ، مفهوم یادگیری مترادف با سازگار شدن سازمان. این رویکرد اول 

گرفته که نگرش آنها به یادگیری  تحت شرایط ابهام می باشد. طبق نظر آنها، یادگیری عبارت از سازگاری سازمان با محیط 

کند که یرفتاری شرکت، اینطور استدالل م باشد. این تئوریازمانی و جستجوی قواعد مربوطه میاز طریق تطبیق اهداف س

 دهند. تجربه حاصل از یادگیری تغییر می سازمانها ساختار و اهداف خود را بر اساس

لد گردد. این رویکرد که توسط کریس آرگریس و دوناتلقی می های مشترکپیش فرضیادگیری سازمانی به عنوان  دوم،

اند. اصالح یا تغییر مشترک افراد حاصل شده هایپیش فرضهای بکار رفته از دارد تئوریشون معرفی گردیده است بیان می

حلقه ای و دو تک  ریشود. از بیان این مطلب، آرگریس و شون تفاوت بین یادگیها موجب یادگیری سازمانی میاین تئوری

ی ساختار اصل در بدون دخالتبه اصالح اشتباهات از طریق تعدیل سازمان ای کنند. یادگیری تک حلقه حلقه ای را مطرح می

ی سوء ای اشتباهات را از طریق تغییر اساسی در معیارهای رفتاری یا فرایندی که علت اصلگیرد. یادگیری دو حلقهصورت می

 کند.عملکرد بوده اند، اصالح می

گردد. این مدل بر روی مسائلی مانند اثربخشی و عه مبانی دانش و آگاهی تلقی مییادگیری سازمانی به عنوان توس ،سوم

شود، تاکید دارد. نمونه سیستم های یادگیری گیری سازمانی میسازمانها که منجر به بهبود تصمیمی و نقش مبانی دانش کارای

 باشند. میگیری استراتژیک تصمیمو شامل سیستم مدیریت اطالعات، سیستم کنترل بودجه، 

ت که چگونه یک یادگیری تاثیر دارد این اسای که در یری سازمانی، یکی از عوامل زمینهصرف نظر از جنبه های یادگ

. به عنوان مثال، دانکن در تحلیل خود از ساختار تصمیم بوجود آوردرا  آگاهی تواند شرایط نوآوری و ساختار سازمانی می

   تار و تجربیات گذشته را تقویتگرایش به تکرار رف ،ساختار( مکانیکی)ت متمرکز گوید که در سازمان به شدمی گیری

زگاری غیر متمرکز( خواهان انعطاف پذیری و یادگیری چیزهای جدید و سا ، یک ساختار ارگانیک )بلکند. در مقامی

هدبرگ، نایستروم و استارباک یادگیری سازمانی را فرایند  ی از سویباشد. تئوری مشابه دیگرسازمان با تغییرات محیط می

 داند. روشی برای خود سازماندهی مینوان آزمودن مستمر ساختار به ع نهادینه کردن

و  انداخته یادگیری را به تاخیر، باشد: ساختار پیچیده و رسمی ت یادگیری سازمانی به شرح زیر مینتیجه اصلی حاصل از ادبیا

 متمرکز باشد. گیری غیرد که در حیطه ساختارهای با تصمیمیابیادگیری افزایش مینوع آن 



 

که اغلب های افقی ی مجدد سیستم سلسله مراتبی و بخشیادگیری مشارکتی بدون سازمانده الزم به ذکر است که رویکرد

سازمان  این است که چگونه باشدمیاهمیت با  اندازهباشد. آنچه به همان کند، امکان پذیر نمیسازمان را تقسیم بندی می

بایست از طریق تخصیص منابع سازمان به امور : چنین یادگیری میداردیکند. آرتور بدیان مظرفیت یادگیری را حفظ می

های استخدامی و ارتقاء جایگاه افراد با تاکید بر کنجکاوی و ش و بهبود دانش و مهارت ها، رویهمورد نظر درآموزش، افزای

ی ظرفیت یادگیری صورت گیرد. در مجموع، اهمیت یادگیری سازمانی بستگی به تاکید طراحی  سازمان بر آزمون و یادگیر

مستمر دارد. اما آیا یادگیری سازمانی، مانند مرزبندی سیستم های اجتماعی صرفا یک استعاره برای تئوریزه کردن سازمان به 

 روش معینی است؟ آیا این دو رویکرد سنخیت قابل توجهی برای درک و تجزیه و تحلیل سازمانهای امروزی دارند؟ 

 

بوروکراتیک،  -شوند: سازمانهای ماتریسی، ارگانیک، باز، ماشینیشرایط ساختاری زیر طبقه بندی می سازمانها بر مبنای

سازمان از طریق  تبیین برای تئوری نمورگان، بهتری تبر اساس ادعای گرپیوندی.  سازمانهای با بنیاد سستوظیفه ای، و 

که چارچوبهایی برای عمل بوجود که نه تنها یک سازه قابل تفسیر بوده یا نوعی نگاه خاص به آن می باشد، بل استاستعاره  

تواند مسیری برای روش های مختلف سازماندهی و مدیریت باشد. چنانچه استعاره برای درک تئوری سازمان آورد و میمی

کند  که ستعاره تصویری از مفهوم ارائه میه معنای خاصی در بر دارد؟ ماکس بلک می گوید که امهم باشد، لذا این لفظ چ

بوده، که فرایند مقایسه، جانشینی، و کنش بین الف و ب ایجاد کننده معنی جدیدی  "ب"یا شبیه  "ب"همان  "الف")مثال(  

از واقعیتی است که در نحوه  ها تصاویرو مفاهیمیاستعاره زبان مربوطه مشکل باشد: باشد. نظر بلک تقریبا ساده بوده حتی اگر

برای دیدن واقعیت است: هر آنچه که استعاره از آن  ها نوعی فیلترد. همچنین استعارهنباشتفکر ما نسبت به جهان اثرگذار می

دهند: یک ها را نشان میاقعیتهای تک بعدی از وها صرفا جنبهاستعارهبیند. بنابراین عیت می نمایاند، شخص  همان را میواق

 باشد. های فرانظریه آن استعاره میبخشی از حقیقت متناسب با فرضیه  قطعه ای از واقعیت که صرفا

باشد. استعاره ماشین همانطور که در می "موجود زنده"و  "ماشین"تعاره های رایج در مورد تئوری سازمان معاصر، اساستعاره

 پردازد، بر منطق اهداف و مقاصد از پیش تعیین شده داللت دارد: تیلوریسم به آن میمدیریت کالسیک تئوری 

های سازمان ، اهمیت اساسی آن است. بطور مثال، در تعریف خصیصه جزئیات این مدل ماشینی برگرفته  از مفهوم مکانیکی

    تشکیل دهنده ، ساختار آنها را اشته که اجزاء ها ماهیتی فناورانه ددهند. ماشینیرا به مفاهیم ساختار و فناوری ، نسبت م

ساختار و فناوری  سازند. در تئوری سازمان کالسیک و بوروکراتیک بر روی تجزیه و تحلیل و طراحی شکل ظاهریمی

  هایر عوامل انسانی در حد قابلیتهمانند ماشین بوده و ارزش کا یهایاین تئوریها در پی طراحی سازمان تاکید می شود.

که با  داردست که سازمان راماهیتی فرض میدر نقطه مقابل، طرز تلقی استعاره موجود زنده این اشوند. ابزاری نگریسته می

. رویکردهای مدیریتی کند، خود را با محیط سازگار میمحیط خود در تعامل بوده، و به تبع آن برای ادامه حیات و رشد



 

اجتماعی، -های فنیهای باز، رویکرد سیستمد ارتباطات انسانی، رویکرد سیستماز: رویکرنشات گرفته از این استعاره عبارتند 

 وظیفه گرا. -تئوری اقتضایی، و رویکرد ساختارگرا

کنند. ت میها در یک محیط پویا و ناپایدار فعالیکند که سازماناشین، استعاره موجود زنده فرض میبر خالف استعاره م

ها بستگی به این دارد که چگونه خود را با این محیط ناپایدار سازگار نمایند.   مورگان نظریه پردازان اثربخشی و بقاء سازمان

. چنین کنندکنند، تعمق تر مینسبت به سازمان وسیع رایدی که نگرش  ما دهای جتا در مورد استعاره کنددعوت میرا 

اسی، زندان های فیزیک، ابزار سلطه، یا یک جریان و روند تغییر و ی سازمان را به مثابه مغز، فرهنگ، سیستم سییاستعاره ها

 . یرندگدر نظر میدگرگونی 

ها فرض کلیدی در تئوری مدیریت کالسیک و رویکرد سیستمی به مدیریت وجود دارد که حکایت از این دارد که سازمان 

صا ساختارها باید طوری طراحی شوند که حداکثر نمایند. خصورا ی طراحی شوند که اهداف تعیین شده خود طور باید

که اعضاء سازمان در  دارداین جنبه  ساختاری فرض می  رسیدن به اهداف تعیین شده با اثربخشی و کارایی باال صورت گیرد.

یک ساختار رسمی و قوانین و مقررات سخت به منظور رسیدن به اهداف سازمان محدود شده اند. استعاره سازمان به عنوان 

را به کند. این استعاره سازمان طه خشک معلم و دانش آموز تلقی میرا شبیه سیستم مدرسه و راب،سازمان سیستم سیاسی یک

منابع  تسلط برکنند تا قدرت خود را برای گری تالش میهای ذینفع با ستیزهکه گروهدارد عنوان یک سیستمی فرض می

های مشترک تشکیل نابع، اتحادهایی با منافع و نگرشاین مبر حداکثری  سلطهکمیاب به حداکثر رسانند. در رقابت به منظور 

 شود.می

  است.در حفظ این منابع متفاوت  از همه مهمتر اینکه، این استعاره بیان می دارد که میزان نفوذ واحدهای مختلف سازمان

است که وظائف سازمانی با شرایط محیط  کند که بهترین ساختار آنطراحی سازمان آن است که بیان می موثرترین تئوری

 سازگاری دارد. عناصر اصلی این نگرش برگرفته از تئوری اقتضایی می باشد. 

 جفری ففر در مورد استعاره سازمان به عنوان سیستم سیاسی می گوید: 

مختلفی دارند، مساله شوند، و اعضای گوناگون منافع و ترجیحات می محسوبها تالفئها نوعی از ااز آنجائیکه سازمان

ها طراحی شوند تا اثربخشی خود را حداکثر نمایند، بلکه حفظ منافع و ترجیحات اساسی این نیست که چگونه باید سازمان

همانطور که در تجزیه و تحلیل ففر آمده است،  تئوری اقتضایی  تر می باشد.هدف اصلی مهمبه عنوان ها توسط سازمان گروه

تواند سیستمی باشد که ترکیب سیاسی باشد، بلکه صرفا می تواند یککه  ساختار سازمان نمی داردان میبیبا ساده انگاری 

کند. در این رابطه، طراحی سازمان اغلب به عنوان یک ابزار سیاسی به منظور جلوگیری دن کنترل تالش میبرای بدست آور

یا های ماتریسی بعضی اوقات نشانگر نفوذ، قدرت، مثال، سازمانروند. به عنوان واحدها و افراد کلیدی به کار می از نفوذ

که ییانگر قدرت آن در ساختار بوده، جادر سازمان اغلب بیاندازه و وضعیت گروه یا واحد . هستنداختیار واحدهای مختلف 



 

تفرقه بینداز و اتژی ک آشکار کنترل این است که اهمیت عملکرد آن افراد و یا گروه ها را کاهش داده یا استرییک تاکت

 .    های قدرت به کار گرفته شودبرای شکستن پایه حکومت کن

کند تا موضوعاتی را در ارتباط با ساختار سازمانی در نظر پردازان سازمانی را وادار مینظریه اهمیت استعاره دراین است که

کند. مورگان بین تصور و عمل رابطه برقرار می . مورگان معتقد است که استعارهاستکه بطور مفهومی چند وجهی بگیرند 

سازد تا رویکردهایی را به تصویر بکشیم که سوء کارکرد دهد که مزیت استعاره در این است که ما را قادر مینشان می

 .قرار گیردتجزیه و تحلیل مورد ها وجود نداشته، آن در موردسازمان که قبال امکان فکر کردن 

فتن به یکدیگر دارند؟ یا حرفی برای گآیا رد آنها بحث کردیم وه این تئوری هایی که تاکنون در محال سوال این است ک

 های تئوری سازمان و ساختار افزایش دهند؟  ار گرفته تا درک ما را از پویاییتوانند در یک نقطه مشترک قرآنها می

ازمان رویکردهای به عنوان استعاره در تجزیه و تحلیل س یقینا مرزبندی سیستم اجتماعی، یادگیری سازمانی، و تئوری سازمان

 پردازیم. د؟  به نقطه نظرات راموس میشومی یافتکنند. اما آیا نقاط مشترکی بین این ادعاها مختلفی ارائه می

     پردازد، اساسا مان از ابعاد مختلفی به تحلیل میگوید که استعاره سازمان، حتی هنگامی که در مورد سازراموس می

، . ساختار سازمان، اعم از ارگانیک یا مکانیکیاستهای بازارگرا دهد که مربوط به سازمانهایی را مد نظر قرار میاستعاره

  را مورد توجه قرار  عملکردییامی در بر دارند، کماکان حداکثر کردن عقالنیت پها چه صرف نظر از اینکه دیگر استعاره

سترده عقالنیت آماری و چگونگی گنوان مثال استعاره سیستم سیاسی روش دیگری از تجزیه و تحلیل نفوذ دهند. به عمی

دهند که عقالنیت ها صرفا به نظریه پرداز اجازه میتر، استعاره باشد.به عبارت سادهکرد آن از دیدگاه شناختی خاصی میعمل

 ها بنگرند. را با پوشش سایر استعاره عملکردی

ای استعارهکنند، موافق است. برای درک زندگی سازمانی ایجاد میهای ارزشمندی ها نگرشاموس با این که استعارههنوز ر

است.  ( )نگاه چند وجهی/مجموعه ای از نظام های معرفت شناختی  "سیستم های شناخت شناسانه"برد که راموس به کار می

گردد را زمان تلقی میتوانیم تفاوت بین سازمان های وظیفه ای و آنچه که ذاتا ساید که از طریق این استعاره ما میگووی می

ن کننده ساختار سازمان باشد که تعییعی شناخت نسبت به خود را دارا میدهیم. هر یک از سیستم های اجتما تمیزاز یکدیگر 

ر داده، زیرا این رویکرد تالش رد تایید قرادقیقا مو را اجتماعی –باشد. راموس  مشرب فکری رویکرد سیستم فنیمربوطه می

گوید این است که ر نماید. آنچه که راموس به ما میکند بین فناوری سازمان و اهداف شناختی خاص آن تناسب برقرامی

های شناختی حاکم بر آن یا رسمیت یافته یا به صورت ذاتی در ماهیت سیستمکه ساختار سازمانی مناسب آن ساختاری است 

یلور و های تبایست نظریهنظور بهبود تئوری رسمی سازمان میکند که به مداشته باشد. راموس صریحا بیان میآن وجود 

خشی را کشف کنند که از بافراد بر این بوده است که ساختارهای اثربندی مجدد قرار گیرند. تالش این سایمون مورد صورت

طریق منطق اقتصادی به اهداف مورد نظر برسند. به عبارت دیگر، مشکل رویکرد مورگان عدم درک تفاوت بین مفهوم 



 

شکل سازمان و ساختار آن سازمان رسمی و سازمان ذاتی بوده که اساسا رویکرد تفکر استعاره وی را به تحلیل مکانیکی 

 کند. محدود می

کشد: یادگیری در جایی اتفاق ری سازمانی را به چالش مییری سازمانی یک معمایی وجود دارد که یادگید یادگو اما در مور

بایست انتخاب کند که آیا با صورت مدیر میافتد که در آن چالشی در ساختارهنجاری سازمان وجود داشته باشد، در آنمی

مل کند، یا به طور دموکراتیک در بروز و ظهور هنجارهای عاست به همان صورت که وضع موجود باقی  تحکم مدیریتی

تواند بطور واقعی ساختار و هنجارهای صورت آیا مدیر میمربوط به گروه یا سازمان همراهی و مساعدت نماید، در آن

 سازمان را متناسب با اهداف ذاتی آن اصالح نماید؟ 

    های های ضمنی نگرشکه فرضیه گیردقرار میناختی طبقه بندی هنجاری در حیطه جستارهای ش در اساسایادگیری

  ایی، سازگاری و حفظ و نگهداری شناسانه سازمان را مورد بررسی قرار داده، و به تبع آن با موضوعاتی مانند کارشناخت

گردد. وی شناسانه را یادآور میسازمان به عنوان یک سیستم شناخت شون اهمیت نگرشگردیده است. دونالدراستا هم

ناوری حاکی . فاستها در سازمان داند. ساختار بیانگرنقش افراد و رابطه آنکل از ساختار، فناوری و تئوری میسازمان را متش

یک سیستم  ،باشد. و در نهایت تئوریورمتناسب با اهداف تعیین شده میهای  انجام امها و روشاز رابطه مجموعه شیوه

نقش یادگیری این است که ترین گردد. مهمهای سازمانی از طریق آن تفسیر میعیتقکه واای است باورشناخت شناسانه

برای اینکه یادگیری را به عنوان استعاره به کار ببریم، مورگان یک تصویری از اند تئوری سازمان را تغییر دهد. توچگونه می

 سازمان با تاکید بر چهار عامل پیشنهاد می کند: 

 کل به جزء بطور  مبالغه آمیز... و همزمان تخصص گرایی و عمومیت گرایی "طراحی  ؛ مبالغه در وظائف -1

 نیاز به ارتباط با محیط از طریق نگرش کل نگر و پیوسته ؛نیاز به تنوع  -2

مدیران آن نقش تسهیل کننده برای یافتن شرایط که طراحی سازمان به گونه ای ؛ اصلی ویژگی های حداقل کردن  -3

 سازماندهی ایفا می کنند رای خودالزم  ب

آن را  هطراحی سازمان طوری که اعضاء خود را تشویق کند تا فعالیت های تشکیل دهند؛ یادگیری برای یادگیری  -4

 .ده و به چالش بکشندامورد سوال قرار د

هم پیوسته مزیت این تصویر سه بعدی از یادگیری سازمانی این است که می بایست به طراحی سازمان به عنوان اجزاء به 

که در صدد است به خود سازماندهی برسد، نگریست. یادگیری سازمانی صرفا تغییر در ساختار سازمان نمی باشد. عالوه 

کند که غییر در ساختار سازمان تضمین نمیبر آن، عناصر جوهری فرایند تصمیم گیری را در درون خود در بر دارد. ت

 وجود آید. گیری به طور خودکار بعناصر ذاتی تصمیم

بین یادگیری ابزاری و ذاتی تفاوت وجود  دارد. یادگیری ابزاری اشاره دارد به اینکه چگونه یک سازمان رسمی قادر 

با این وجود یک فرایندی وجود دارد که  با محیط سازگار نماید. که سازمان را ترکیب کردههم با است دانش جدید را 



 

نموده و کاری به اهداف اولیه سازمان ندارد. از سوی دیگر، یادگیری جوهری یادگیری را محدود به موضوعات ابزاری 

چالش       را زیر سوال برده و به ری تشکیل دهنده تئوری سازمانااخالقی بوده که معیارهای هنج پیوستاریک اساسا 

 . کشدمی

 


