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های مدیریت است. با لسفه علوم اجتماعی به منظور توسعه چارچوبی جهت تجریه و تحلیل انتقادی فعالیتاین مقاله براساس ف

های رقابتی بر ایجاد های فلسفی که امکان ایجاد دیدگاهبندی رقابتی از پارادایماستفاده از این چارچوب برای ایجاد طبقه

های های چشمگیر و جریانبندی ریسکسازد، و امکان طبقهیکند مقدور مآنچه کاکردهای خوب مدیریتی را ایجاد می

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

 دهد. توسعه مدیریت را توضیح می

 

هایی که منجر به عملکرد خوب عی به مدیریت ریشه در ارزشهای تعارض و رقابتی  و باور و اندیشهتمام رویکردهای مد

شوند.این به نوبه خود حاصل باور مدیران به چگونگی عملکرد دنیا و رفتار افراد است. زیربنای این دیدگاه مدیریتی می

دهد و موجب ارتقای دانش معتبر )باور درست( را شکل میهای فلسفی پیرامون آنچه رقابتی به جهان درحال رقابت با زمینه

شود، است. در این مقاله چارچوب مفهومی توسط فلسفه علوم اجتماعی ارائه شده است که منجر به کشف عملکرد انسان می

است.  دهد شدههای خوب مدیریتی را شکل میشود که منجر به فهم متناقض از آنچه که فعالیتحاالت فلسفی رقابتی می



 

گیری دیدگاه رقابتی که منجر به های فلسفی رقابت که منجر به شکلاند. دسته اول، شناسایی پارادایمدسته 4این اهداف 

های چشمگیر در ارتباط با هریک از رویکردهای مخالف شود. دوم آنکه به بیان ریسکگیری مدیریت خوب میشکل

های اخیر فلسفه علوم اجتماعی به کارگیری پیشرفتها. سوم، بهفی اساسی آنهای فلسمدیریت پردازد همانند شناسایی جریان

های مدیریت. هدف نهایی توضیح و تفسیرکردن مبانی تحلیلی برای توسعه شناختی منسجم فعالیتمنظور ایجاد مبانی روش

 مدیریت است. 

ای است که بواسطه آن دانش ین برگزیدهچارچوب فلسفی برای تجزیه و تحلیل فعالیتهای مدیریتی مدیران دارای اسکر

مداری را گیرد. روش ارزشچگونگی کارکردن دنیای سازمانی و چگونگی رفتار افراد در آن ، کسب دانش صورت می

بخشی معنی چیزی که درصورت نبودش دچار بخشند، مانند وضوحنماید که توسط آن رخدادها را نظم میایجاد می

سازی سازی، مرتباز طریق ورود و خروج به عنوان نیروهای یکسان» این صفحه نمایش انتخابیشدیم. جریانات آشفته می

های منظم، آرام کردن و خاموشی سایر مباحثات و گفتارها در قالب اصول جهانی و اهداف ها در قالب حوزهعدم تجانس

(Storey,  1993,  p.  159) . نیت شناختی )مفهوم عینی( و عقالنیت آنها هردوی ابعاد عقال«.کنندکلی فعالیت می

نقشه » کند: شود،که آنها را برای ایجاد مفهومی فرضی از جهان باهم ترکیب میارتباطی )مفهوم هنجاری( را شامل می

نتیجه ساختار سلسله مراتبی از باور،هنجار و ارزشهای مدیریت است، که مدیران آن را به عنوان  1«شناختی از دنیای خارج 

های تغییرناپذیر،نگرش تطبیقی و نظریات توانند تحت عنوان ارزشکنند، که میتشان با محیط بیرونی و درونی ایجاد میتعامال

     های بندی شوند. نوع نگاه مدیران به پرسش پیرامون جهان و ایجاد ساختار فرضی از آن تحت تأثیر زمینهمتغیر دسته

ها، چگونگی شناخت آنها، و استاندارهایی که توسط آنها حقایق ن دانستنیشناختی آنان است) مباحثات آنها پیرامومعرفت

شناسی ) ادعاهای آنها درباره ماهیت بودن، چیزی که امکان موجودیت دارد های هستیشوند( و  زمینهسنجیده و قضاوت می

ها ظرفیت علی بودن را دارند( است. و شرایط موجودیت داشتن و کدام پدیده 

تواند واقعیت را درک نماید اگر شود که  فرد میشناختی درباره چگونه شناخت جهان منجر به این گزاره میمسأله معرفت   

های حقیقی درست هستند، که پس از آن هنگامی ای یا حالت تعمدی داشته باشد که گزارهاو باورش را  مانند نگرش گزاره

     شوند. به هرحال برخی از باورهای درستها ترکیب شوند منجر به حاالت رفتاری میهای ذهنی یا سایر گزارهگزارهکه با 

شانس( هستند. تبدیل باور صحیح به دانش نیازمند معیار یا ) ادعای دانش(، دانش )متمایز از، به عنوان مثال، فرضیات خوش
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2 Epistemological dispositions 



 

شناسی در علوم گیرد. بحث معرفتواقعی بودن یا نبودنش صورت می استانداری است که توسط آن قضاوت درباره دانش

 (:hollis,1994شناسی است: )اجتماعی به ارتباط میان عینیت و ذهنیت است. دو رویکرد گسترده معرفت

 گرایی، پوزیتیویست منطقی، تأیید و ابطال پذیری( و)شامل بودن، تجربه 1گراییطبیعت- 

 شناسی، اگزیستالیسم و پدیدارشناسی متعالی(.)شامل هرمونوتیک معرفت 2یر(هرمونوتیک) علم تفسیر و تعب- 

نشده کلیدی است: پوزیتیویست؛مشاهده سنت 2گرایی که پایه و اساس دانش اجتماعی در نیروهای مادی است دارای طبیعت

   اهدات را به عنوان دانستنی قبولگرایی که نامششناسی است، و واقعکند و نیازمند عامل هستیرا به عنوان دانستنی رد می

کند: تحلیلی و ترکیبی. گرایی دوگونه دانش را مطرح میدهد. طبیعتشناسی ساختارگرا را  اجازه میکند و هستیمی

کند. به بینی ارائه میگیرد و دالیل عمیق و قوی از علت و ومعلول؛ تفسیر و پیشات تحلیلی از منطق قیاسی نشئت میاظهار

شود دهند. حاالت ترکیبی از استنتاجات استقرایی منتج میآنها تنها دانش قطعی از ارتباط میان زبان و ریاضی ارائه میهرحال 

کنند؛ دهند. با آنکه هردو مسائل علیت را به طرق مختلف عنوان میو ارتباط ضعیف و تصادفی از علت و معلول ارائه می

 کند، و قادر به شناسایی روابط علی بدون ابهام نیست. عتماد ارائه میبینی منطقی قابل اگرایی تنها پیشطبیعت

هرمونوتیک در مقابل، مدعی است که دانش برتفسیرهای روزمره استوار است یا اشکال زندگی منتج شده از فعالیت 

رسد. مدعی است ار انسان میفرهنگی، زبان و گفتمان و در نتیجه با استفاده از بینش متمایز از فلسفه زبان، به درک معنای رفت

های متقابل را االذهانی مشترک یا تمثیل است، که امکان دیدگاهپردازی حقایق که مبتنی بر عالئم بینکه دانش توسط اندیشه

کند. بنابراین دانش ای مناسب را تضمین میدهد. به هرحال نیاز به حقایق تفسیری انعکاسی داریم که معانی زمینهاجازه می

گرایی شدید، پویا و درمقابل اصالح پایدار آماده بوده و منجر به شرح ونوتیک به طور خاص فرهنگی، درمعرض نسبیتهرم

 گردد.بینی غامض میمشروط فرهنگ، و پیش

اند وجود توشود: چه چیزی میای از سواالت میشناسی پیرامون ماهیت وجود یا بودن که منجر به مجموعهمسائل هستی

 داشته باشد؟ چه چیزی برای موجودیت الزم است؟ شرایط الزم موجودیت چیست؟

 چه ارتباطی میان مسائل جهت موجودیت ممکن است باشد؟ 

 گیرد: بعد رفتار انسانی را درنظر می 2شناسی علوم اجتماعی ارتباط میان مباحثات هستی
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سی، ساختارگرایی کاربردی، ماتریالیسم تاریخی، ساختارگرایی شناساختارگرایی بیرونی )شامل: ساختارگرایی انسان- 

 مدرن(؛ وزبانی، پدیدارشناسی هرمونوتیکی، تعامالت نمادین، بازی زبانی، پساساختارگرایی و پست

 شناسی(.عامل درونی )تئوری انتخاب عقالیی، پدیدارشناسی اجتماعی، تجزیه و تحلیل نمایشی، و قوم - 

ساختارهای اجتماعی) که روابط متقابل اجتماعی یا الگوهای تکرار رفتاراجتماعی که ماهیت عمل »فرض اصلی ساختارگراها

کند. ساختارهای اجتماعی به عنوان که اعمال نفوذ بر آنها داشته و در سازمان اعمال قدرت می« کندانسانی را مشخص می

برای فردی غیرممکن نباشد اما تغییر این ساختارها دشوار شود؛ و آن اگر محدودیتی بر اعمال و افکار افراد درنظرگرفته می

 است. 

) افراد دارای برخی کنترلها بر عملکردشان هستند بنابر این عامل اقداماتشان ابل، فرض اصلی سازمانها این است:درمق

باشد. مردم به طور هستند)فرض ارادی بودن(، که این قادر بودن توسط ترکیب روانشناسی و روانشناسی اجتماعی قادر می

کنند. تمایز اصلی به علیت مربوط است: ساختارگرایی مدعی است، فعال حقایق اطرافشان را تفسیر و براساس آن عمل می

مدعی است که فعالیت اجتماعی از نیات  1نمایندگی ز ساختارهای اجتماعی است، درحالی کهاقدامات اجتماعی منتج شده ا

باال. هیچکدام ازین رویکردها به –پایین درمقابل رویکرد نمایندگی پایین  –اختاری باال گیرد، رویکرد سافراد نشأت می

کند. ساختارگرایی قادر به شرح ظاهری همبستگی قوی میان تنهایی برای توضیح پیچیدگی جامعه انسانی کفایت نمی

ه که نشأت گرفته از عمل انتخاب آزاد رفتارفردی و گروه اجتماعی است، اما قادر به شرح نقاط دورافتاده و دور از هست

 هستند نیست، و نمایندگی دارای مشکل معکوس از عدم توانایی با مقابله با الزامات ساختاری است.

کند؛ که شبیه لنزی است که از طریق آن ماهیت شناسی بروز میخانواده روش 4شناسی، شناسی و معرفتاز دوگانگی هستی 

 (1کل جهان اجتماعی ادراک شود)ش

                                                           
1 agency 



 

 

ای از مدیریت، روش تحقیق، اعمال و رفتار مدیریتی حمایت شناسی که در جدول ارائه شده از فلسفههرکدام از روش     

 کنند.و سپسدهد افراد در شرایط مشخصی چگونه رفتار میاند نشان میهاییکند. هرکدام پیرو فرضیات قانونی و استداللمی

دهد. هرکدام از دید فلسفی دارای نواقصی هستند. به عبارت عملیات مدیریت را شرح می های صحیحای از گزارهمجموعه

شناسی تفسیری است درمقابل مباحث مدیریتی که از شان براساس فلسفه طبیعی و معرفتدیگر مدیرانی که الگوهای مدیریتی

شناسی نمایندگی یا ساختارگرا مدیران را درمقابل با مباحث مدیریتی رهستیشناسی محروم هستند ناتوانند. انکااصل معرفت

 دارد. شناسی مستثنی دارد ناتوان میکه ریشه در هستی

                                                           
1 A philosophical taxonomy of “good”  management practice 

 



 

کارآفرینی  گیریگرایی دارند، تمایل به سازمانهایی دارند که جهتطبیعت -مدیرانی که متمایل به دیدگاه نمایندگی

(، و مسأله اصلی روی ورودی و خروجی است. آنها آن را همانند  موجود زنده یا حالت جاری و 1989دارند)مینتزبرگ، 

کنند ساختار زنده و کند که سازمانی که آنها آن را مدیریت میگیرند. تمایل آنها این را تضمین میمتحول درنظر می

شوند، بدلیل آنکه آنها اعتقاد دارند که سازی پایین و تمرکز اندک شناخته میسمیارگانیک دارد، که با پیچیدگی کم و ر

ای گرفته شود که حس نیاز به تصمیمات است و استقالل فردی حداکثر شود. سازمان آنها باید تصمیمات باید درنزدیک نقطه

جه قابل قبولی از تمایز و زیرواحدهای افقی دارای رأس استراتژیک همراه با ساختار اندک یا نبود ساختار تکنو است اما در

گیرد، فرض منطقی بر انگیزه و گیری مشورتی داراست، و تجزیه و تحلیل عقالیی را به کار میدارد. همچنین ساختار تصمیم

 (1976گیری استراتژیک تامپسون)نماید. ماتریس تصمیمگیری بهینه را تسهیل میعالقه شخصی بازیگران است، که تصمیم

های مشخص را دارند اما نسبت به باورهایشان به دهند، آنها تمایل به خروجیگیری قضاوتی را ترجیح میاستراتژی تصمیم

دانند، دارند همراه با رویکرد ها به همراه آنچه نمیروابط علت معلولی نامطئن هستند. آنها تمایل به کارکردن درلبه شایستگی

کنند. مدیریت خوب توسط الشها، فعالیتهای مدیریت را بینش فراتر از معمول ایجاد مییکپارچه به حل مشکل دارند که چ

شود به عنوان مدیریت نتایج با تمرکز بر عملکرد دارد. مدیران درجستجوی بهبود میدرک  naturalist-agency مدیران 

اختیاراتی که در اختیارشان گذاشته شده است،  نتایج با تمرکز بر توزیع قدرت غیرمتمرکز دارد و کارکنان با استفاده از

 را  همراه با کنترل فراتر از پست محقق نمایند. naturalist-agencyاهداف مدیریت 

شود کارکنان ابزار بینی است، بنابراین تصور میاین براین اساس  است که رفتار انسانی براساس عالیق شخصی قابل پیش 

راتژیک را به کاربرده که تصمیمات سودمند و یغماگری براساس عالیق شخصی اتخاذ است-هستند که عقالنیت عملکردی

 naturalist-agencyدهد که آن را شخصاً سودآور ادراک نمایند. مدیران  نمایند. تعهدسازمانی تنها در صورتی رخ می

اند، و ( از مفهوم ماهیت انسان موافق1966همراه با انسان اقتصادی یا ادراکات انسان اقتصادی عقالیی، با مفهوم هرزبرگ )

شود که افراد عمدتاً عالقمند به تأمین امنیت، آسایش خاطر و نیازهای روابط بین شخصی دارند. همچنین اینگونه فرض می

تفاوت هستند هرزبرگ از ماهیت انسانی درگیرند: کارکنان اغلب تنبل، خودمحوری و نسبت به نیازهای سازمانی بی Xتئوری 

ها نشان انگیزه»پذیرند که دهند که بدون پاسخگویی دستور دهند، و اغلب زودباورند. آنها فرضیات بارنارد را میترجیح میو 

ها پاسخ و افراد عوامل منطقی هستند که به صورت سیستماتیک به نهاده«. مانده در سازمان استدهنده نیروهای متعارض باقی

توانند همانند هرزبرگ و آنها میند. یابانگیخته شده و انگیزش میشهای مالی بردهند و به صورت مناسب با پادامی

بینی نمایند، عوامل بهداشتی فاکتورهای محیط کاری: پول، موقعیت و امنیت. احساس همکارانش نارضایتی کارکنان را پیش

آورند حساس باشند. فرض ست میشود که به برابری پاداش طبق عدالت توزیعی به خروجی که بدرقابت آنها موجب می



 

قراردادهای روانشناختی با کارکنان برمبنای . شوندانگیزشی آنان این است که کارکنان توسط پاداشهای مالی برانگیخته می

گیرند و کارکنان حسابی هستند، شود که آنها منابع،پاداشها، قدرت اقتصادی و تبادل را به کارمیاین فرض طراحی می

 کنندبنابراین  پاداش مالی واضح را فراهم آورند و آنها تفسیر خدمات را دنبال می

هرسی و ای باشد. این سبک توسط تواند در سیستم مدیریتی مشورتی توسعهگرا میطبیعت -دیران نمایندگیسبک رهبری م 

( 1973) تاننبام و اشمیتدر اصطالحات . شودبا ارتباطات اندک و الگوهای رفتاری پایین مشخص می بلنچارد

گیریهای پیروان است. این استقالل کارکنان را توسط پیوستاررفتارهای رهبری مستلزم تعریف محدودیتهای مدیران و تصمیم

طبیعی به مدیریت باید  –کند. رویکرد مدیران نمایندگی سازی تسهیل میگیری مناسب و مسئولیتهای پیادهتفویض تصمیم

ها ) مجازات رفتارهای نامطلوب( که شامل قراردادهای عملکرد ها )پاداش رفتارهای مطلوب( و بازدارندهشوقشامل ایجاد م

شود که تنها تمرکزش بر وظیفه نیست، به موجب آن مدیریت به عنوان پاداش باشد. آن موجب ایجاد فرهنگ سازمانی می

که شامل تنظیم، تعریف مجدد و مذاکره مجدد وظایف شود، کننده مجموعه مشکالت مربوط به وظیفه نگریسته میحل

 کند.شود اما  جبران مبادالت میان افراد را حمایت میفردی می

تواند خودکتترلی باشد. این شامل اصالح، مهار یا سرکوب رفتارهایی است نهند میهای کنترلی که آنها بنیاد میمکانیزم     

ها)استاندارها( و ارزشهای درونی مرتبط خروجیی مرتبط با فرآیندها)روشهای کار( و قوانین درونی و هنجارهای رفتار»که با 

مطابقت دارد. آنها انتظار دارند این انطباق ابزاری را با قوانین « شوندبا رفتارهای اخالقی که منجر به انجام خود کار می

 ی آنها از مزایای انطباقی خالص باشد. ها بواسطه کارکنان براساس محاسبات اقتصادسازمانی و رویه

گرایی وفادارند با دو ریسک مدیریت عمده مواجه هستند: اول تعریف مسأله -طبیعت –شناسی نماینده مدیرانی که روش

شود. دومین ساز است زمانیکه ماهیت و علیت تنها توسط کاربرد انکار معرفت شناسی هرمونوتیکی فهمیده میخود مشکل

شود اگر نتواند رفتارهایی را که با مالحظات اخالقی میحلهای مشکل است که خود موجب مسأله سازی راهریسک پیاده

شناسی پایبند هستند از یافتن شوند)مانند وفاداری سازمانی(، تطبیق نماید. افرادی که به این روششناسی تحریک میهستی

ره رفتن در شرایط عدم اطمینان و اطالعات متقارن مسأله اصلی نمایندگی توان از طفهای آنکه  چگونه کارکنان را مینشانه

طلبی، مدیران قادر مانع شویم را مشکل یافتند. درمرکز اینها ریسکهای بیشتری وجود دارد. اول، بدلیل عدم قطعیت و فرصت

ا انتظار دارند در ازای پاداش دهند، هایی که آنهها و خروجینخواهند بود به طور کامل و واضح ، از منظر فعالیتها، خروجی

قرارداد ضمنی و صریح با کارکنان برقرار نمایند.دوم آنکه آنها قادر به اجرای قراردادها نخواهند بود. در نبود قراردادهای 

قابل اجرا و جامع قادر نخواهند بود علل ضعف عملکرد سازمانی را به فاکتورهای غیرکارکردی نسبت دهند یا مذکرات ، 

 حلهای قراردادی این مشکالت را تعیین نمایند.راه



 

باشند گرا در وهله اول مدیران مورد سرزنش میطبیعت –انداز ضعیف عملکردسازمانی، مدیران نمایندگی در ارتباط با چشم 

ه برای آنها وجود حل پیشنهادی کاند. راهپاداش عمل نکرده-بدلیل شانس بد یا رفتار بد کارکنان که مطابق با قرارداد عملکرد

رود، محاسبات اقتصادی اصولی کوشاتر باشند. آنها انتظار می–دارد این است که در تنظیم و اجرای قرارداد نمایندگی 

 موردنیاز ؛ جهت وادار کردن مطلوبیت ابزاری الزم بواسطه کارکنان برای اصالح عملکرد ضعیف سازمان آغاز نمایند.

های ها و کسب خروجیگرا تمایل به سازمان بروکراتیک دارند و دغدغه آنها ورودیطبیعت -رویکرد ساختاری دیرانم  

       گیرند. ساختار ماشینی با پیچیدگی باال، رسمیت و تمرکز باال شناختهمطلوب است. استعاره ماشین یا مغز را به کار می

ع است که مدیریت دارای:  تکنوساختار متمرکز، فرآیندهای کاری استاندارد، وظایف این موضو هاشوند. تمایالت آنمی

پایین با کارکنان از طریق تقویت -کاری مشخص، نظم و انضباط، وحدت مسیر و کنترل است. سازمان دارای تعامالت باال

کند میگیری است که فرضآیند تصمیمباشد. این یک فرکارگروهی با تأکید برساختار سلسله مراتبی و وفاداری سازمانی می

     تصمیمات محصول فعالیتهای نهادی هستند که توسط مدیران با استفاده از تجزیه و تحلیل عملکرد تحلیلی به کارگرفته

انجامد که تغییرتدریجی را ایجاد بخش میای از اهداف عینی منجر شده که به تصمیمات رضایتشود که به خلق مجموعهمی

بدلیل تمایلشان به قطعیت پیرامون اولویت نتایج و روابط علت و معلولی (،   1976گیری تامپسون )ر ماتریس تصمیمکند. دمی

   گرا درکطبیعت-دهند. مدیریت خوبی که توسط مدیران  ساختاریگیری محاسباتی را ترجیح میآنها استراتژی تصمیم

کنند سیاستهای سازمانی و می ارکنان است. بنابراین آنها تضمیناق کشود، به عنوان مدیریت فرآیندها، با تمرکز بر انطبمی

شوند. فرآیندهای اداری توسط قوانین و مقررات دقیق که سازی میفعالیتهایش با حداقل اخیتارات به کارکنان به خوبی پیاده

     نترل براساس کشود.میترل کند که چه کسی باید وظیفه را انجام داده و چه زمانی و چگونه انجام شود، کنتعریف می

مراتبی که شود. فرض بر این است رفتارهای انسانی براساس تفکر عقالئی که توسط ساختار سلسلهبینی به کارگرفته میپیش

 کند. های درست را ایجاد میبینی بوده و تعهدسازمانی مدیران  و رویهدهد قابل پیشارزشها و عقاید را شکل می

گریگور فرضیات انسانی مک  Xمشوق فرضیات تئوری هرزبرگ به ماهیت انسان و تئوری گرا طبیعت-مدیران ساختاری

کنند نارضایتی کارکنان در محیط کار بدلیل نبود عوامل بهداشتی فاکتورهای محیط: شرایط کاری، بینی میهستند. آنها پیش

کند که توسط متد ای حساس میگ است. احترام آنها به قانون و مقررات آنها را عدالت رویهمقام و امنیت تئوری هرزبر

شود. آنها معتقدند کارکنان توسط رضایت سازمانی از نیازهای برای تعیین پاداش که شاخص کلیدی وضعیتی است تعیین می

شمند مادی و روانی فرض انگیزشی آنها این است که کارکنان دارای نیازهای ارز. شوندمادی و روانی خودشان برانگیخته می

کنند که نارضایتی کارکنان از نبود عوامل بهداشتی بینی میکنند. آنها پیشهستند که آنها را دانسته و از طریق کار مرتفع می

محیط کار است که بدلیل سیاستها و مدیریت، سرپرستان و شرایط کاری و روابط میان فردی است. قراردادهای روانشناختی 
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گیرند. کارکنان شود که آنها  قانون، خبرگی، دانش و قدرت مبادله را به کار میساس این فرضیات طراحی میبا کارکنان برا

حسابی هستند،و در نتیجه مطالبات صریحی درخصوص حقوق و تعهدات سازمانی دارند که با نیازهایی که از خدماتی که 

  .شودکنند محقق میدریافت می

ه اقتدارگرا در سیستم ای خیرخواگرا ممکن است والدینی باشد،  شبیه سیستم مشاورهطبیعت-سبک رهبری مدیران ساختارگرا

ای باال که با سبکهای رهبری بلیک و موتون مطابقت لیکرت. شبیه هرسی بلنچارد، الگوی ارتباطات باال ،رفتارهای وظیفه

گیری رهبران و اعالم آنهاست. تمرکز رهبری بر توضیح تصمیمات، دارد. پیوستار رهبری تاننبوم و اشمیت شامل تصمیم

 رای وضوح، نظارت بر عملکرد، و درنتیجه اطمینان از کنترل رهبری است. فراهم آوردن امکانات ب

دستور سلسله  –ساختاری در استفاده از مدیریت ممکن است به صورت، استفاده از  کنترل  -گرارویکرد مدیران طبیعت     

بل قبول و غیرقابل قبول کارکنان را از دهد که سیاستها را تعیین کرده و رفتارهای قامراتبی باشد که به آنها این اجازه را می

کنند که تمرکزش بر نقش، پشتیبانی از های مطلوب سازمانی مشخص نمایند. آنها فرهنگ سازمانی ایجاد میمنظر خروجی

      مطلوبیت، و پرسش اندک پیرامون قوانین و دستورات را در ابتدا که به واسطه اختیار مشروع به آنها داده شده است را 

کنند. مکانیزم کنترلی مناسب کنترل فرهنگ باشگاهی است که رهبران قوی دارای قدرت بوده و  از آن استفاده می دهد.می

بیرونی است، دارای تأثیر کمتری بر رضایت ارضای نیازهای انگیزشی دارد. ممکن است شامل قوانین رسمی و غیرشخصی 

ها )استاندارها و ها(، و خروجییندها )روشهای تکنیکی و رویهها )استخدام، صالحیت و تجربه(، فرآکه مرتبط با ورودی

شود ) همانند اخالق سازمانی یا فلسفه( که توسط گیری عملکرد( باشد و به طورغیررسمی موجب انتقال ارزشهایی میاندازه

 نظارت مستقیم مدیریت بر  افراد و کار بدست آمده است.

با ریسکهایی چون ازدست دادن کنترل سراسری و اعتماد کارکنان روبرو هستند.  مدیرانی که به این روش مدیریت وفادارند

گرا در تجزیه و شناسی طبیعتکنند، بدلیل عدم توانایی روشبدلیل آنکه آنها علل و ماهیت مشکالت و  مسائل را درک نمی

وند  قادر به تأمین امنیت نیستند، یا مبانی ششناسی ساختارگرا دنبال میهایی که توسط هستیحلتحلیل این مسائل، یا چرا راه

کند که توسط کارکنان مختار که خودشان را از اثر ) ازجمله وفاداری سازمانی( استدالل می deontologicalاخالقی 

دانند نیستند. در صورت نبود کنترل برکارکنان و نبود اعتماد مدیران قادر نخواهند بود سهم دستوری ساختاری مصون می

انداز رکنان متخلف از قوانین و مقررات سازمانی را در اشتباهات و شکستهای سازمانی نخواند داشت. دربرخورد با چشمکا

ساختاری در وهله اول در ارتباط با مافوق خودشان وفاداری را بروز خواهند  –گرا ضعیف عملکردسازمانی، مدیران طبیعت

حل یدار شود. آنها ممکن است پس از آن کارکنان متخلف را سرزنش کنند. راهحلهایشان درنهایت پدکرد، به امید آنکه راه

شود، شناسی پشتیبانی میمراتبی را تقویت کند که توسط کدهای اخالقی ضدهستیپیشنهادی آنها ممکن است کنترل سلسله

 که تأکید آن بر وظیفه ومسئولیت است. 



 

دغدغه دارند و  2هرمونوتیکی دارند، تمایل به سازمانی دارند که رویکرد مأموریتی -به فلسفه ساختارگراییمدیرانی که تمایل 

شود، سیستم که طبق مورگان برای این سازمانها درنظرگرفته می ایجه نهایی است. استعارهتیفرآیندها و اهداف و ن آنها

کنند، دارای ساختار دهد که سازمانی آنها آن را مدیریت میا این اطمینان را میبندی فرهنگها. تمایل آنهسیاسی و یا پیکره

شود و موجب توانمندی گروههای کارکنان سازی کم، و تمرکز کم شناخته میارگانیک است، که با پیچیدگی پایین، رسمی

گیری به صورت ها فرآیند تصمیمشوند که خودشان مسئولیت طراحی و عملکردکارهایشان را برعهده گیرند. سازمان آنمی

کارگیری عقالنیت انتقادی در تالشهای مستمر در راستای به کارگیری ای، هماهنگ و قابل اعتماد است، که با بهدانشکده

حس جمعی عملی و قابل اجرا که توسط اجماع از مباحثات بر ارزشهای قابل اعتراض و استاندارها بدست آمده است. در 

دهند، آنها درخصوص ( آنها استراتژیهای سازش و مصالحه را ترجیح می1967گیری تامپسون )یهای تصمیمماتریس استراتژ

 ترجیحات خروجی رقابتی نامطمئن و درخصوص روابط علت معلولی و عقایدشان مطمئن هستند.

اعتماد به  یا و کنترل دادن دست مدیریتی از برجسته با خطر پایبند هستند ساختارگرا -طبیعت گرا  رویکرد به که مدیرانی

مدیریتی که  آن دسته از مشکالت علت و ماهیت درک به قادر آن ها که است این دلیل، .خود مواجه می باشند کارمندان

قرار گیرد نیستند و علت اینکه راه حل های این مشکالت که  تجزیه و تحلیل نمی تواند با استفاده از متدهای طبیعت گرا مورد

 مانند) اخالقی گرایانه های وظیفه اسی ساختار گرا را مفروض می دارند، نمی تواند انطباق را بر پایه استداللیک هستی شن

         مصون می دانند، تضمین نماید،در برابر نفوذ الزامات ساختاری  را خود آزاد که کارکنان توسط ،(سازمانی وفاداری

 انحصاری سرزنش به قادر سازمانی، شکست مدیر، به ازای هر ،اعتماد و کارکنان کنترل وجود عدم صورت دانند. درنمی

 سازمانی نشده اند، نمی باشد. قوانین و مقررات از پیروی به موفق که انحرافی کارکنان

ها ابتدا، با امید به این که راه حلساختار گرا در مواجهه با چشم انداز عملکرد سازمانی ضعیف، در  –مدیران طبیعت گرا 

ش می نمایند. راه حل مورد نظر ها سپس کارکنان ناسازگار را سرزنکنند. آن، به مافوق خود ابراز وفاداری میندپدیدار شو

ها اعم از تقویت کنترل های سلسله مراتبی به همراه القای یک کد اخالقی وظیفه گرایانه خواهد بود که بر وظیفه و آن

 مسئولیت تأکید داشته باشد.

رویکردی تبلیغی دارد،  که سازمانی سوی ساختارگرا هستند، به –هرمنوتیک  فلسفی موضع یک به که متمایل مدیرانی

یکی از دغدغه های اصلی آن ها  روند، نگرانی درباره اهداف و وضعیت های پایانی، نگرانی درباره همانند گرایش دارند و

 به ها مجسم می سازند. آن ها فرهنگ از پیکربندی یک یا یک تصویر سیاسی و این چیزی است که آن ها به عنوان است.
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 و کم رسمیت پیچیدگی کم، با که زنده است ساختار یک شان دارای مدیریت تحت سازمان که هر حصول اطمینان از این

عملکرد خود  و ارک طراحی را برای پذیرش مسئولیت کارکنان های گروه برای که نحوی به مشخص می گردد، کم تمرکز

   اعتماد  و قابل هماهنگ که اشتراکی، است گیری تصمیم فرایند ها حائز یکآن سازمان. توانمند می سازد، تمایل دارند

خیر محسوس و عملیاتی به صورت  خود برای پدیدار ساختن مستمر آن تالش در انتقادی عقالنیت از استفاده شامل و باشدمی

 دیدگاه از. باشداستانداردهای قابل اعتراض می ها وبر سر ارزش گفتمان طریق از گروهی اجماع شده توسط تعیین جمعی

 دهند، زیرا تمایلمی کارانه را ترجیحگیری سازشاستراتژی های تصمیم هاآن گیری تامپسون،ماتریس استراتژی های تصمیم

اطمینان داشته  معلولی و علت مورد روابط ر خود درهای رقابتی مطمئن نباشند اما از باودارند که از اولویت های خروجی

 .باشند

، با تمرکز بر ایجاد ظرفیت برای دستیابی به نتایج ، مدیریت"خوب"، مدیریت ساختار گرا –به اعتقاد مدیران هرمنوتیک 

کنند تا با یکدیگر برای تشویق میاست. بنابراین، مدیران، کارکنان را شاید به مانند عموم جامعه و دیگر سازمان های مرتبط، 

ها این کار را با افزایش تعامل م کمی داشته باشند، کار کنند. آنرسیدن به نتایجی که ممکن است آن ها روی آن تأثیر مستقی

گروهی و بهبود مستمر عملکرد و با تأکید بر توانمندسازی، کار متمرکز استبا سازمان که محصول اختیارات غیرکارکنان 

شود. این امر بر قابل پیش بینی نمایند، انجام میسازی میارکت را پیادهها مش. کنترل مدیریت به شیوه ای که آندهندنجام میا

شود که کارکنان به ذات، می تصور بودن رفتار انسان بر اساس ادراکات ساخته شده در گروه، استوار است. بنابراین،

دهد و گرگن و تاشنکی آن را کی هستند که اساس منطق را شکل مییجاد درک مشترمشارکتی و همواره مشتاق و خواهان ا

 و زبان از عملیاتی -تجربی، توابع اجتماعی  های شرکت در اجتماعی فرایندهای اشتراکی، اهمیت مذاکره"تحت عنوان 

ها توانمند و نتیجه آن ر. د"خوب آن، توصیف کرده اند و درست مفهوم گرایانه درکثرت فرهنگی گذاری اهمیت سرمایه

مشتاق به تعامل در ارتباطات بین االذهانی و به شکل منتقدانه بازتاب دهنده هستند تا در یک بستر گروهی به شناخت دست 

طور گسترده منتشر  یابند. این بدان معناست که چون گفتمان در محیط های بازی رخ می دهد که به واسطه دگرگونی های به

گسیخته. بنابراین ند، گاهی جلو رونده و گاهی از همشوند،  الگوهای فعالیت انسان همواره دینامیک هستشده، تعریف می

 شود.  ها به اشتراک گذاشته میسازمانی کارکنان با کسانی است که ارزش ها و یک چشم انداز مشترک با آنتعهد

نسان اجتماعی خود، با مفروضات هرزبرگ از مفهوم گرا یا اهای انسان جامعهساختارگرایان، با برداشت –هرمنوتیک 

طبیعت انسان موافق هستند و بنابراین فرض می کنند که مردم عمدتاً درگیر ارضای نیازهای بشر در درک،  "ابراهیمی"

مک گریگور جلب شده  Yدستیابی و رشد و توسعه روانی هستند. توجه آن ها همچنین به مفروضات طبیعت انسان در تئوری 

توانند مسئولیت را بر عهده بگیرند، شمارند، مییعی میمانند استراحت و تفریح، طبست که عبارتند از این که مردم، کار را به ا

توانند در حل مشکالت سازمان خالق باشند و تمایل سازمانی مقاومت نخواهند کرد، می اگر متعهد باشند در برابر نیازهای

نمایند که به عقیده هرزبرگ، نارضایتی بینی میها پیشاهداف سازمان تنظیم نمایند. آندارند که رفتار خود را در جهت 



 

کارکنان در کار ناشی از عوامل بهداشت شغلی محل کار شامل شرایط کاری، موقعیت و امنیت است. حس تعاملی، آن ها را 

مهمتر از آن با توجه به عدالت رویه ای حاصل  نسبت به مسائل تساوی پاداش، هم با توجه به نتایج حاصل از عدالت توزیعی و

ظیم توانند به واسطه تنمیاز متدهای مورد استفاده برای تعیین پاداش، حساس نموده است. آن ها بر این باورند که کارمندان ن

رکنان به به ها این است که کایزش یابند. فرض انگیزشی اساسی آنشوند، به بهترین وجه انگاهدافی که به آن ها متعهد می

گذاری مسئولیت تنظیم اهداف متمایل هستند زیرا میان اهداف فردی و سازمانی نوعی تجانس وجود دارد. این امر اشتراک

ها عبارت از نیازهای اجتماعی مازلو )وابستگی ازهای کارکنان خود که مهمترین آنیک سازمان را قادر به برطرف نمودن نی

، نیاز موجودیت، ارتباط و رشد آلدرفر، ازهای هویت، امنیت و انگیزش آندرینی، وفایییا پذیرش(، عزت نفس و خود شک

نماید. یت شناخته شدن هرزبرگ، هستند، مینیازهای موفقیت، قدرت و وابستگی مک کالند و نیازهای دستیابی و به رسم

گیرند و ردی، مرجع و هنجاری را به کار میها قدرت فرض این که آنها با کارکنان با فشناختی آنقراردادهای روان

شود و بنابراین بر مبنای این ایده که کارکنان تمایل دارند که با اهداف سازمان که به کارکنان، تعاونی هستند، طراحی می

ارکنان، سهم بیشتری در انتخاب و اند، تعریف شوند. بنابراین باید به کفقط در ازای پاداش، دنبال نموده صورت خالقانه و

رود که قیده مارو، از کارکنان انتظار میآزادی عمل بیشتری در گزینش استراتژی های دستیابی به هدف داده شود. به ع

ها برای کار به عنوان یک هدف، قرار داده اند، ارزشی که برای جذب و مشارکت در کار خود قائلند و مطابق ارزشی که آن

برای سازمان خود و منافع مقطعی وفاداری ها متصور هستند، به کار خود متعهد باشند که این امر به تعهد سامانی ارزشی که 

 اخالقی اتزیونی خواهد انجامید.  –هنجاری 

گروهی خواهد بود. این  –ساختارگرا به مانند یک مربی و در قالب مدیریت مشارکتی  –شیوه رهبری مدیران هرمنوتیک 

الگوی رفتاری روابط زیاد و وظیفه کم هرشی و بلنچارد، مشخص شده است که به طور گسترده ای با سبک سبک توسط 

رهبری باشگاه ورزشی بلیک و موتون مرتبط است. تحت این سبک از رهبری، تولید نتایج تابع عدم وجود تعارض و 

شامل اجازه دادن رهبران به پیروان برای کارکرد  مشارکت خوب است. مطابق زنجیره رفتار رهبری تاننباوم و اشمیت، این امر

در قالب محدودیت های تعیین شده توسط ان ها است. بنابراین، تمرکز رهبری بر به اشتراک گذاری ایده ها و تسهیل تصمیم 

 گیری گروهی و در نتیجه توانمند سازی افراد خواهد بود.   

امل القای حسی از آگاهی عملکرد در قالب یک مجموعه به طور ساختارگرا به مدیریت ش –رویکرد مدیران هرمنوتیک 

متقابل مورد توافق از انتظارات عملکردی باال است. برقراری ارتباط با یک فلسفه عملکرد ارزش محور، این امر را از طریق 

ذیران و نوآوران خالق، تشویق و تسهیل تغییرات رفتاری الزم و به وسیله توانمندسازی کارکنان برای تبدیل شدن به ریسک پ

ای که بر روی فرد، متمرکز است به گونه سازند که به لحاظ وجودیها یک فرهنگ سازمانی را میسازد. آنمحقق می

شود. پیترز و واترمن ا به اهداف شخصی شان، پنداشته میهه کارکنان برای دستیابی آنکمک ب موجودیت سازمان در خدمت

تواند به واسطه ابزارهای مدیریتی و از طریق بررسی محیط یک فلسفه عملکردی ارزش محور، می معتقد بودند که ارتباط با



 

نجاری های رفتاری مرتبط با اطراف، ممکن گردد. مکانیزم کنترلی مطلوب، کنترل متقابل است که شامل اجرای جمعی ه

) مانند استانداردهای هاهای کاری(، خروجیها )مانند استانداردهای استخدام در گروه(، فرآیندها )مانند شیوه ورودی

باشد. پاسخ القایی مورد انتظار، به واسطه تعهد اخالقی، موافقت، )مانند استانداردهای اخالقی(، میعملکرد( و ارزش ها 

 خواهد بود. 

که کارکنان درگیر  شوندین ریسک برجسته مدیریتی مواجه میساختارگرا پایبند هستند با ا – مدیرانی که به متد هرمنوتیک

در فرآیندهای مشارکتی نتوانند بر روی ماهیت و علت مسائل سازمانی از آن جهت که تنها با استفاده از متدهای هرمنوتیک، 

ختاری را در شناسی ساها که هستیبر روی این که چرا راه حل های آنقابل تحلیل و شناخت نیستند، توافق نمایند و نتوانند 

گرایانه )مانند وفاداری گروه های اخالقی وظیفهط کارکنان آزاد، بر اساس استداللدر تضمین توافق توسگیرند، نظر می

گیری مشارکتی، هماهنگ و قابل اعتماد، آن ها نخواهند برسند. در غیاب فرآیندهای تصمیم کاری(، ناتوان است، به اجماع

 دهای مشارکتی، واقعیت خارجی قائل شوند. توانست برای مجازات هر کاستی یا هر دشمن مخفی در فرآین

ساختارگرا با چشم اندازی از عملکرد ضعیف سازمانی مواجه شوند، در وهله اول، صدای خود را  – اگر مدیران هرمنوتیک

گیرند و افرادی را که در درون فرآیندهای سازمانی، از تعهد خود مبنی بر مدیریت و تصمیم گیری مشارکتی به کار می

کنند. راه حل مد نظر آن ها، درخواست حذف دشمنان مخفی درونی و توانمندسازی افراد دیگر اند، شماتت میکردهتخطی 

هایی است که نه تنها عملکرد سازمانی ضعیف را ود. این امر شامل توسعه استراتژیبرای رهبری فرآیندهای مشارکتی خواهد ب

 ندهای مشارکتی نیز بیانجامند.تصحیح نمایند بلکه به ایجاد تعهد در قبال فرآی

ساختار گرا، گستره وسیعی از رفتارها را می پذیرفتند، به عقیده  –با وجود این که افراد متمایل به وضعیت فلسفی هرمنوتیک 

اثرگذاری بر برای تشریح یا گافمن، در مدیریت، آن ها با کسانی مرتبط بودند که رفتار مدیریتی شان، فقدان هر گونه تمایل 

ها یک ساختار داد. آنها از زندگی، نشان میارزشی را به واسطه رویگردانی آن گونه تعهداترخدادها یا اتخاذ هر

 یک وسواس با کنترل وجود داشت.ها و فرآیند، برقرار نمودند، که در آن اصلی درباره ورودی ک را با دغدغهبروکراتی

قالب یک زندان روانی یا یک ابزار تسلط به همراه فرآیندهای سازمانی منجر به رویکردهای مشارکت  ها این امر را درآن 

ها یک ساختار مکانیکی خواهد داشت که صویر کشیدند. بنابراین سازمان آناندک و حکومت محدود در سازمان، به ت

ح ها حصوص اطمینان از توانایی اصالن حال، هدف آنگذارد. با ایاال و تمرکز زیاد را به نمایش میپیچیدگی زیاد، رسمیت ب

گاه تعارضات سازمانی را حل ها هیچ، شناخت، تاریخ و سازمان است. آنکننده از هدفادراکات مبهم و متقابالً تقویت

ساده انگارانه  حل های سازمانی، ناگزیر، کوته بینانه وهای سازمانی امتناع می شود و راهنخواهند کرد، همواره از عدم قطعیت 

که یعنی، آگاهی و بی اعتمادی است گیری تحت سلطه ناها معتقدند فرآیندهای تصمیماین بدین دلیل است که آن شوند.می

گیری سطل زباله مانند باشد. این تواند محصول فرآیندهای تصمیمهای شناخت انسان، تنها میسیاست به واسطه محدودیت



 

های موضوعات و احساسات در پی موقعیت های در پی مسائل،ای از گزینهمجموعه"ر قالب امر توسط کوهن و همکاران د

گیرانی که به دنبال کار هستند، ها باشند و تصمیممسائل که ممکن است جوابی برای آنهای در پی گیری، راه حلتصمیم

 توصیف شده است. 

ب مدیریت برای بقاء، به همراه عقالنیت به عنوان اساس سازمانی در قال –مدیریت خوب از دیدگاه مدیران هرمنوتیک      

 شود.فرآیند معنابخشی ویکی، شناخته میاستدالل و شامل یک 

ربط را اعتبار، حقیقت و کارایی را بینمایند زیاستراتژیک، مشارکت می –بخش ها در استدالل غیر منطقی، الهامبنابراین، آن 

تنها از طریق سعی و خطا  کنند که آن چه که سازمان قادر به انجام آن خواهد بودمل میدانند. آن ها بر مبنای این فرض عمی

تواند از طریق سعی و خطا حاصل شوند. بنابراین یادگیری تنها میهداف آن تنها از عمل، استنتاج میگردد که یعنی امقرر می

کند هم به همین حال تغییر است مشارکت می شود. تکنولوژی همواره نامفهوم است و کسی که در چیزی که همواره در

ها این است که چ را بیان می دارد. فرض اساسی آنشکل، زیرا مشارکت، سیال است. این امر، هرج و مرج سازمان یافته مار

که رفتار انسان غیر قابل پیش بینی است زیرا سازمان به واسطه ادراکات ذهنی از واقعیت اجتماعی تعریف شده است. آن چه 

 یک فرد با واقعی بودن آن باور دارد، در واقع، واقعیت است. 

ره مک گریگور دربا Xو فرضیات تئوری  "آدم"سازمانی با مفروضات هرزبرگ در رابطه با مفهوم  –این مدیران هرمنوتیک 

مت شغلی محل کار ها قطعاً بر این باورند که کارکنان به طور کلی از فاکتورهای سالطبیعت انسان، موافق هستند. آن

         منیت، ناراضی هستند. بدبینی وهرزبرگ، به خصوص سیاست ها و مدیریت، نظارت، شرایط کاری، پول، موقعیت و ا

توزیعی  ها سبب شده است که به خصوص نسبت به مسائل تساوی حقوق هم در قالب نتایج حاصل از عدالتاعتمادی آنبی

ها، ش، حساس شوند. بنابراین، برای آنای مورد استفاده برای تعیین پاداای حاصل از متدهدر قالب عدالت رویه و هم

ایمنی ها برای برآوردن نیازهای فیزیولوژیکی و ت که سبب تقلیل ظرفیت کارکنان آنسازگاری تنها به دلیل ترس از مجازا

باید به اندازه کافی نسبت به ها عبارت از این است که کارکنان دهد. فرضیات انگیزشی آن)امنیت( شان می شود، رخ می

ارند. قراردادهای ها قدرت اعمال مجازات را در اختیار دگاری تضمین شود و دیگر این که آنمجازات بیمناک باشند تا ساز

      یزیکی یا تهدید کارمال قدرت فها به اجبار  و با اعگردد که آنبا کارکنان با این فرض طراحی می هاروان شناختی آن

گردند. فرض می شود که کارکنان هیچ ازات، به دقت با قوانین منطبق میاین که کارکنان برای اجتناب از مج کنند ومی

 انجامد. اجباری اتزینی می –گونه تعهد کاری ندارند و این به تعامل سازمانی بی تفاوت 

د بود. این سبک، به واسطه الگوی اقتدارگرا خواه –سبک رهبری به مانند محرک در یک سیستم مدیریتی از نوع استثماری 

رفتاری ارتباطات کم و وظایف زیاد هرشی و بلنچارد، تعریف شده است که به طور گسترده ای با سبک رهبری کار بلیک و 

کنند. در ها اعالم میگیرند و به آنننباوم و اشمیت، رهبران تصمیم میموتون مرتبط است. از دیدگاه زنجیره رفتار رهبری تا

کنند و به صورت نزدیک بر عملکرد کاری نظارت دارند، که این دستورالعمل های مشخص را ارائه میحالت، مدیران این 



 

سازند که بر قدرت تأکید دارد و اقتدار یک ها یک فرهنگ سازمانی را مینماید. بنابراین، آنامر، رهبری مسلط را تضمین می

کند که تحت آن، رهبران قدرتمند، جه از یک فرهنگ باشگاهی حمایت مینتیرهبر بر زیردستانش را تقویت می نماید و در 

 مجاز به اعمال قدرت هستند. 

رود پاسخ آن، سازگاری اجباری در ل سلسله مراتبی است که انتظار میها به مدیریت شامل دستوردهی و کنتررویکرد آن

ت مستقیم د انتظار، کنترل خارجی به خصوص به واسطه نظارنتیجه ترس از قدرت، تهدید و ارعاب باشد. مکانیزم کنترلی مور

همراه با پاسخگویی سلسله مراتبی،  "تصادفی بودن ساختگی"تواند در برگیرنده حالت کنترلی تصادفی است. این امر می

ر( همراه با یک )تعهد تعداد زیادی از افراد به پرداخت وجه یا دیگر منابع یا جداسازی پرداخت و اختیا "دو کلیدی"عملیات 

 باشد.  "ممیزی داخلی تصادفی"الگوی غیرقابل پیش بینی از ارسال تصمیم گیران یا سرپرستان به امپراتوری سازمان و یا 

شوند که اگر کسی ین ریسک مدیریتی برجسته مواجه میسازمانی پایبند هستند با ا –مدیرانی که به متدولوژی هرمنوتیک 

گاه ارتقاء بخشیده و حفاظت نماید، آند که بتواند به صورت عمدی و ابزاری منافع سازمان را قادر به ایجاد مدیریتی باش

توانند به عمد و به صورت ابزاری که آن ها می واجهه با این دیدگاهگردد. در مها به انجام این کار، نفی میمیلی آنتوجیه بی

ها کنند. سپس، آنای را انکار میام اول، اثبات چنین گزارهها در گد عملکرد سازمانی عمل نمایند، آندر راستای بهب

کنند. ها، سرزنش میرخدادها و حفظ تعهد نسبت به ارزششان به توضیح یا اثرگذاری بر سرنوشت را به دلیل عدم تمایل

گونه نوآوری مدیریتی  ها، ترک و تنهایی خواهد بود. این راه حل شامل مقاومت قدرتمندانه در برابر هرحل مورد نظر آنراه

 کنند، خواهد بود.وسوسه برانگیز که تنها اوضاع را بدتر می

 فرایند یک عنوان به ارتباطی عقالنیت باب در هابرماس بیان دارد، بر در را آن رو پیش مسیر که اجتماعی نظریه پیشنهادات

 شود:می تعریف چنین شمول

است  آزاد اجبار و التزام از و فریبی خود و فعال گرانکنش واسطه به راهبردی رفتار صورت به که اجتماعی تعامل از لیشک

 صورت به باید هاآن )پرسشی های گفتگو کامل ظرفیت با و برابر صورت به باید گرانکنش همه نتیجه در(. قدرت تمرین)

 باقی اختیار شرایط، این تحت. باشد شایسته گرانکنش مشارکت بر محدودیتی نباید(. .باشند داشته را اش شایستگی ارتباطی

 قضاوت اعتبار عنوان به مهمتر و بوده تجربی  فهم و تبیین و توصیف تنوع نماینده تواند می که است خوب بحث همان مانند

  .گیرد قرار رسمی

 از متنوع مجموعه یک با مطابق تواندمی که شده گراتکثر و منعطف سازمان های مدیریت و ساختار ایجاد شامل امر این

 باشد. شناختی هستی و شناختی معرفت هایضرورت

 از که دهد می ارائه جلو روبه راهی اجتماعی معاصر فلسفه ناسازگار، شناختی معرفت و شناختی هستی مجادالت با مواجهه در

 یک پیشروان آنان. است شده حاصل گیدنز و بودریو  باسکر، ر،آرک کار شناختی هستی و شناختی معرفت همگرایی طریق



 

 گرای واقع ترکیب یک نتیجه در بوده  تفسیری و گراییطبیعت شناختیمعرفت هایمحدودیت دادن وفق برای شفاف تالش

 ست.ا گرفته شکل ساختاری فرا ترکیبات در که نمایندگی و ساختار شناختی هستی هایکاستی و گرفته شکل متعالی

 هایسازوکار آنچه واسطه به فرایند یک هایتالش و واقعیت جهان واقعی توصیف طبیعت سوی از متعالی، رئالیسم فرضیات

 سطح: هستند سطح سه در واقعی جهان اعمال که است آن ادعا اولین. کندمی ایجاد بنیادی ادعای دو این. باشد بتواند رسمی

 نمود گر مشاهده برای که فرایندها یا وقایع آن شده مالحظه طبیعت)تجربی ف(.دهند یم رخ که فرایندهایی یا وقایع)واقعیت

 مبنای بر واقعیت، جهان معرفت.( . شودمی فرایندها و وقایع این موجب که زیربنایی الزامات یا سازوکارها) عمق و( کند می

 و ها پدیده یا متغیرها میان ترجیح لذا. شودمی ذاشتهگ کنار هاتبیین از که گیردمی شکل واقعیت جهان از واقعی غیر ادراکات

 مدل ساخت مبنای بر واقعی جهان پیرامون کشفیات یک که است این ادعا دومین. شودمی ترسیم الزم هایپدیده و اشیاء

 اگر که  شودیم استفاده فرضی علی هایمکانیسم فرض برای انتقالی دانش اینکه به نظر. است مدار تفسیر انباشتی فرایند یک

 اولیه گرایانطبیعت واسطه به تعریف در ابهامی متعالی رئالیسم. کند تبیین تحقیق تحت را پدیده هر تواندمی باشد داشته وجود

 ردیگمی بر در را آنان این هرحال به. ماندمی باقی مشاهده برای که محور یرتئو طبیعت و استقرا مسائل برای ندارد، همراه به

    های محدودیت از آزاد که چرا است، واقعیت با تطبیق برای تصنعی های متغیر با بیشتر و شناختی هستی سطح یک در

 به تجربی رویکرد یک با کوهن توسط شده معرفی دانش تفسیری هایجنبه از تلفیقی یک همچنین این. است گراییابطال

 کنند.می دسترس در های داده از را تبیین بهترین که است ینظریات یا فررضیات انتخاب فرایند که. است تبیین بهترین استنباط

 در گیدنز نظر به بنا.  شودمی نماینده و ساختار میان شناختیهستی هایتنش باعث فراساختاری شناختیهستی پیوندهای

 گران کنش طفمنع های ظرفیت. )هستند سویه دو رابطه یک در هستند، وابسته اجتماعی ساختار هم و عاملیت  هم مشاجره

 مختلف اما غیروابسته یا( کنند می مشارکت اجتماعی کنش یک در روزه هر ارتباطات درون مداوم اوضاع در شخصیتا انسانی

 ساختار قدرت و زمان در یعنی که ،(آرکر گفته طبق شناسانه ریخت ارتباط یا تحلیلی دوگانه یک در)بررسی قابل نتیجه در و

 هستند. ایندگینم باعث دو هر اجتماعی های

 یک دانستن مسلم همان این. دهد می ارائه را پنجمی شناختی روش حالت یک فراساختارگرایی و متعالی رئالیسم ترکیب

 ساختار آن در و باشد نامطمئن تواندمی هرحال به هرکدام طبیعت هستند، شناخت قابل ها فرایند و وقایع که شرایطی در جهان

 دانش این. هستند اجتماعی هایکنش اندشده دگرگون و شده بازتولید و اند شده مشخص هک فرد به منحصر نمایندگی و

 گرمشاهده توسط تواند می هرحال به که طبیعتی است، شناخت قابل فرایندهایی و هاپدیده از جهان یک فرضیات آن از یکی

 تغییر اجتماعی کنش طریق از و شده چینش آن رد که دارند هاییدارایی فقط عاملیت و ساختار آن در و شود فهمیده و دیده

 برای که باشد شده مشاهده وقایع و فرایندها برای علّی فرضیات تبیین تولید جهت تواندمی دانش این. شوندمی ایجاد یا کرده

 به .است توضیح نیازمند که است پدیده یک خودش الزم تولیدی مکانیسم یک کشف. شود دیده تواندمی تجربی تأییدات

 . شودیم تولید شناسیروش این توسط همچنین اجتماعی جهان تبیین ترعمیق هایالیه روندهپیش طور



 

  فرایندهای و هاپدیده فهم هایالیه ای فزاینده صورت به شد ارائه مدیریت توسط پنجم شناسیوشر این که هنگامی

 یادگیری ارتقای همچنین و شود ترزیرکانه سازمانی و یمدیریت مسائل های تبیین که داد اجازه و کرد تسهیل را مدیریتی

 کند. تسهیل را قدرت صاحبان منعطف های ظرفیت طریق از را سازمانی

 هر به اما پذیردمی را موجود فرآیندهای و افتاده اتقاف وقایع متعالی رئالیسم مدیریت و سازمان مسائل منشا جستجوی در

 در آنان.  است مشکوک شودمی مطرح اولیه فرضیات عنوان به که طبیعی هایروش سوی از آن علل پیرامون تجربی تعمیم

 در گران کنش دیگر با که کندمی ملزم را هاآن امر این. هستند ضروری و علی سازوکارهای از عمیق فهم یک جستجوی

 شامل که بخشی معنا از سازیزمینه یک از آنان که اطمینانی دلیل به نتیجه در شوند مرتبط مسائل منعطف تفسیر هایفعالیت

 تسهیم مبنای بر که ذهنی هایفعالیت حاصل که اندازچشم هایتقابل که سازدمی قادر را آنان که است تفسیری های روش

 علّی های مکانسیم از استفاده مورد انتقالی دانش شامل تجمعی محورریتفس فرایندهای این. دهند انجام است ذهنی نمادهای

 مدیریتی و سازمانی هایپدیده تواندمی و دهند نشان را شانوجود تجربی صورت به توانندمی آنان که شود مسلم فرضیات

 تولیدی سازوکار که است ممکن  تاییدی چنین در. شود تجربی تایید برای تحقیقی شامل تواندمی این. دهد توضیح را مرتبط

 هایالیه به منجر نتیجه در متعالی رئالیسم. باشد تبیین برای جدید پدیده یک نتیجه در و شود کشف تواندمی که شود جدید

 شود.می مدیریت وقایع و فرایندهای تبیین ترعمیق

 پذیرندمی فراساختارگرایان باشد، داشته سودمند تبیین که مدیریتی و سازمانی مسائل با گیریارتباط چگونگی جستجوی در

 کنش رو این از و شود سازیواقعی تواندمی ها ظرفیت آن اما دارند هاآن حل برای را الزم انعطاف کارمندان و مدیران که

 ظرفیت این. نمایند ترسیم را سازمانشان هایدارایی ساختار بتوانند و شود توانمندسازی آنان که زمانی شود انسانی معنادار

 برای را آنان نتیجه در و کنند حاصل سازمانی هایفعالیت در تمشارک واسطه به توانندمی که هاست آن درونی فهم منعطف

 قواعد، مانند) عمومی اصول ارتباط تعیین عنوان به بنابراین سازد توانا شده انجام اشتباهات از خطا و آزمون وسیله به گیرییاد

 مسائل حل برای نیاز مورد هایفهم هک قادرند آنان مفاهیم این با(. باشد قضاوت معیارهای و رسمی هایرویه ها،دستورالعمل

 یک عنوان به منتجه اجتماعی هایفعالیت. سازند انباشته سازمانشان با و درون هایشانتالش کننده اداره عنوان به را سازمانی

 تظرفی یک امر این. سازد دتوانمن را سازمان هایدارایی و ساختار که است نمودن بسیج روزانه اداره درون مستمر حالت

 راه و مسائل تبیین برای جستجو عنوان به سازمانی یادگیری هایجنبه مستلزم کندمی فراهم مدیریتی و سازمانی مسائل برای

 کند.می ایجاد سازمانی توسعه برای شناختیمعرفت و شناختیهستی تغییر یک هرحال به فلسفه این پذیرش. باشد آن هایحل

 برای مدیرانی مستلزم متعالی رئالیست – انتقادی رئالیست لنز طریق از شده مشاهده واقعیت یک عنوان به سازمانی نجها     

      پذیرش و فهم برای که باشند خود شناختی معرفت و شناختی هستی های توانایی معرفی برای توانا و فلسفی انعطاف

 هستند. خوب مدیریت از پیروی جهت پذیرش و زمانسا و مدیریت عملکرد برای فلسفی امکانات آن هایداللت



 

 شناخت نقشه در( هنجاری معانی) ارتباطی عقالنیت و( عینی معانی)شناختی  واقعیت هایمحدودیت ابعاد خوب مدیران اول

 شود رماه کافی اندازه به شناختی معرفت و شناختیهستی صورت به توانندمی آنان. شناسندمی را مدیریت و سازمان واقعیت

 گفتمان طریق از سازیروشن قابلیت که هستند جدلی بستر یک در خوب مدیریت باعث چیزی چه اینکه پذیرش برای

 به مدیریت خاص شرایط در تواندمی آنچه برای شواهدی دنبال به فعاالنه صورت به آنها نتیجه در. دارد را گراییسازنده

 به سازمانشان درون را گرا سازنده گفتمان نتیجه در آنان. شود دارند لفیمخت فلسفی فرضیات که کسانی با مشارکت صواسطه

       ایجاد دلیل به ضروری و مشحص صورت به و سازمانی تعارض ایجاد به گرایش اگر حتی که بینندمی هنجار عنوان

 خواهد سازمانی مسائل های حل راه یافتن برای فلسفی رویکردهای مخالفت با کارمندان و مدیران برای خالق هایفرصت

 بود.

 همه بتوانند شاید و بفهمند توانندمی ناآن اینکه ادعای برای شناختی معرفت و شناختیهستی تکبر خوب مدیران اینکه دوم

 مطرح اولیه فرضیات حد در تنها آنها. مشکوکند ها حل راه و مسائل علل پیرامون تعمیم هر به آنان. ندارند کنند حل را مسائل

 پیش دارای که کسانی آن با ذهنی هایکنش در مشارکت واسطه به مسائلشان فهم تعمیق دنبال به هاآن نتیجه در. هستند

 اطمینان همگرایی برای منعطف تفسیر برای نیاز مورد متقابل اندازهایچشم دهدمی اجازه که هستند فلسفی متفاوت هایفرض

 شود. حاصل مناسب معنایی بستر یک از

 شناختی معرفت و شناختیهستی هایتفاوت بر مبتنی مجادالت شده قصد معانی چگونه گیرندمی یاد خوب انمدیر اینکه سوم

 متوسل بدون و سازی هماهنگ با را شناختی هستی و شناختی معرفت ادعاهای ذهنشان در آنان. کنند ارزیابی و فرابگیرند

 یا ها دغدغه با همچنین توانندمی آنان.  سازدمی قادر را شودیم فریبی خود موجب که درونی هایانگیزه و هافعالیت به شدن

 هاینگرش و احساسات و غلط اعتقادات و شده فراموش ذهنی هایموقعیت بازیابی به نسبت شوند مواجه نامطلوب حقایق

 شوند. مطلع منفی

 مدیریتی هایمطلوبیت از ایمجموعه شود حاصل گراییسازنده گفتمان از تواندمی که آورددست بهترین که پذیرندمی هاآن

       آنان. کندمی حاصل را سازمانی تعارض تغییر قابل سطوح و اجرا قابل راهبردهای که. شودمی دستیابی قابل سازمانی و

 که شودمی شامل را تجربه طریق از و عمل طریق از یادگیری که است شونده تکرار فرایند یک بودن خوب مدیر که بینندمی

 دهیم. انجام خوب را کارها چگونه و دهیم انجام خوبی کارهای چه کندمی صمشخ

 آنچه پیرامون را تقابلی یابند می نمود شناسیروش خانواده در که شناختیهستی و شناختیمعرفت هایانداز چشم بندی طبقه

    فراهم کنند اداره را هایشانتالش توانندمی مدیران که شرایطی در  باشد موجود جهان در  تواندمی و است شناخت قابل

 پیرامون عمل طریق از مدیریت برای مبنایی باید اینکه استدالل اشکال پیرامون را ناسازگاری درگیری نتیجه در. کندمی



 

 دلیل به ندراد هایی کاستی مبنایی صورت به هرحال به هاآن همه. است موجود شرایط در رفتار مستعد یا افراد رفتار چگونگی

 شدند. بنا ناقصی شناختی معرفت و شناختیهستی مبانی بر اینکه

 مدیر پیرامون فرضیات از مجزا هایمجموعه یکپارچگی و مواجهه مستلزم خوب مدیریت که است آن شده حاصل نتیجه

 عبارتند از: الزامات این. است خوب

 و شناختیمعرفت تکبر از اجتناب نتیجه در و سازمان و مدیریت پیرامون شناختی نقشه هایمحدودیت فهم       

 شناختیهستی

 هستند. مدیریت و سازمان واقعیت از آنان ذهنی نقشه مخالف که کسانی با مشارکت و جستجو 

 توجیه توانندمی آنان آنچه واسطه به ایچندگانه استانداردهای اینکه پذیرش و معرفتی دعاوی با مشکوکانه برخورد 

 هرمنوتیک( چه و گراییطبیعت چه)کنند  حاصل سازمان درون معرفتی جامعه هر فراز از خاص صورت به و کرده

 را آنان که فریبی خود برای منبع بدون و هماهنگی با شناختیهستی و شناختیمعرفت ادعاهای رقابت دادن قرار 

 کنند. اجتناب سازمانی نامطبوع های واقعیت از که سازدمی مجاز

 انسان دستاوردهای از ها قرن طول در انسانی عقول تکامل " گفتمی که بپذیرند را بارت فرضیه که است ها اینآن چالش

 ."است شدن حال در و دارد قرار تکامل فرایند در هنوز اما است بوده

 

 


