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چرا به این کاوش نیاز داریم؟ 

 ارائه ها سازمان مدیریت براي که راهکارهایی و ها نظریه
 ها آن دربارة تر کم که استوارند هایی فرض پیش بر عموماً شوند، می

  .آید می میان به سخن
 آن شناخت بدون راهکارهایی، و ها نظریه چنین کاربست طبعاً

 مدیریت است ممکن که دارد همراه به را خطر این ها، فرض پیش
 آن شناخت بدون راهکارهایی، و ها نظریه چنین کاربست طبعاً

 مدیریت است ممکن که دارد همراه به را خطر این ها، فرض پیش
 یا نرسد، مطلوب نتایج به سرمایه، و انرژي صرف رغم به سازمان،

  .بگیرد عکس نتیجۀ حتی
 ها فرض پیش آن شناخت سازمان، چیستی در کاوش با شاید

   .شود  تر کم راهکارها و ها نظریه کاربرد خطر و تر، آسان



سابقه 

 یافته سازمان کلیت یک توان می را جامعه که دیدگاه این سابقۀ
 به نگاه نوع این اما .رسد می ارسطو و افالتون به کم دست دانست،
 رشد زمان تا یعنی هجدهم، و هفدهم هاي سده تا اجتماعی، جهان
.نیافت عمومیت چندان طبیعی علوم سریع

 مورد موضوعات بر تمرکز با شناسی زیست و شیمی، فیزیک، مورد موضوعات بر تمرکز با شناسی زیست و شیمی، فیزیک،
 خود، مطالعات در ساختاري رویکردي اتخاذ و خود، خاص مطالعۀ
 برداشته زمینه این در بلندي هاي گام که شدند می قلمداد علومی
 جامعه علم که رسیدند تصور این به اندیشمندان از بسیاري .بودند

   .برود پیش تواند می شیوه همین به نیز



دیدگاهسه  

 )سازمان به و( جهان به نگاه نوع سه مجموع در تسامح، کمی با
:دید تاریخ سیر در توان می را

)مکانیکی دیدگاه(  پیشامدرن -1 )مکانیکی دیدگاه(  پیشامدرن -1
)ذهنی تک زندة موجود(  مدرنیته -2
 )ذهنی چند پیچیدة سیستم(  پسامدرن -3
  



مکانیکیسازمان  -۱ 

 که می شود پنداشته بی ذهن سامانۀ یک سازمان انگاره، این در
 برایش کسی را کارش که است ابزاري بلکه ندارد هدفی فی نفسه
 به عبارتی، یا دارد؛ را کاربري اش اختیار که می کند تعریف

 هدف به رسیدن براي را آن که مالک اش براي است وسیله اي
  .می اندازد کار به است، سود کسب همانا که خودش،  .می اندازد کار به است، سود کسب همانا که خودش،

 معیار و باشد، مطمئن باید که است این ابزار این مهم ویژگی
 سازمان این اجزاي .باشد داشته کارایی که است این نیز عملکردش

 آهنین، نظم دل در اصل این .کنند عدول بنیادین اصل یک از نباید
  .است نهفته عملیات پیش بینی پذیري و کنترل پذیري، کارایی،



پیشینۀ دیدگاه ماشینی 
 .گرفت شکل اروپا در رنسانس از پس جهان، به ماشینی نگاه

 .می شود پنداشته ماشین یک جهان دیدگاهی چنین از
 حرکتی طبیعت، علّی قوانین و ماشین این داخلی ساختارهاي

 جهان بینی، این .می کنند تحمیل ماشین این بر را تکراري و منظم
 به ماشینی نگاه شالودة بلکه صنعتی، انقالب اساس تنها نه

:دیدگاه این شالودة .گرفت قرار سازمان
 به ماشینی نگاه شالودة بلکه صنعتی، انقالب اساس تنها نه

:دیدگاه این شالودة .گرفت قرار سازمان
)ساعتواره جهان انگارة( نیوتونی اندیشۀ -1
الیب نیتس کافی جهت اصل -2
الپالس دترمینیسم -3
ماشینی صنایع پیدایش -4



ویژگی سازمان مکانیکی 

 و بی ذهن ماشینی سامانۀ یک کلیت اش در سازمان که همان طور
 اختیاري و ذهنیت خود از نیز سازمان اجزاي است، بی اختیار
 سازمان ساختار طرح دیگر، سخن به .باشند داشته نمی توانند
 چنین بنابراین، .است شده نهاده وجودش در پیشاپیش ماشینی،
  .ندارد خودش ساختار بازسازي براي امکانی سازمانی  .ندارد خودش ساختار بازسازي براي امکانی سازمانی
 هنگامی تنها و می کند کار واکنشی صورت به سامانه این
 پایدار محیط اش که دهد ادامه وظیفه انجام به کارایی با می تواند

.نگذارد سازمان بر چندانی اثر و باشد



دیدگاه زیستی -2 

 پنداشته تک ذهنی زندة سامانۀ یک سازمان دیدگاه، این از
 مانند درست می کند، دنبال را هدفی خودش براي که می شود
 ساختاري سامانه این ساختار زیرا است بقا موجود این هدف .انسان
 .)است باز سامانه هاي ویژگی که( آسیب پذیر و ناپایدار است .)است باز سامانه هاي ویژگی که( آسیب پذیر و ناپایدار است

 از پس و آمد پدید روشنگري عصر در جهان، به زیستی نگاه
.گرفت نیرو داروین تکاملی نظریۀ بستن ریشه



جسم و روح جامعه 

 آنان .گفتند سخن »اجتماعی ارگانیزم« از دانشمندان از برخی
 میان همکاري و کار، تقسیم مادي، متقابل وابستگی به توجه با

 شدند، متوسل »آناتومی« نوعی به ،)سازمان یا( جامعه اجزاي
.زنده موجود یک هاي اندام مانند درست .زنده موجود یک هاي اندام مانند درست

 را دولت خود او .کرد مطرح را »اجتماعی روح« ایدة هگل
 »زنده روح« منزلۀ به که کرد می تلقی یافته سازمان »کلیت« یک
.کند می عمل



امیل دورکهایم 

:کرد بخش دو توان می را جامعه دورکهایم نظر از
  به امروزه که همان .دارد را جامعه بدن یا کالبد حکم که جمعی، روابط - 1

.گوییم می اجتماعی مناسبات آن
 باورها، آرا، عقاید، شامل سازد؛ می را جامعه ذهنیت که جمعی، مظاهر - 2

 اما است افراد ذهن در تنها هرچند که انتظاراتی و نمادها ها، ارزش اما است افراد ذهن در تنها هرچند که انتظاراتی و نمادها ها، ارزش
 جمعی مظاهر .کند تنظیم را ایشان رفتار و یابد نفوذ دیگران بر تواند می
.است جمعی وجدان سازندة واقع در

 مجموعۀ از است اي پیچیده تندیگی درهم و تلفیق اجتماعی، ساخت پس
 جامعه آن ویژة خصوصیات که »جمعی مظاهر« و »جمعی روابط« از معینی

  .دهند می تشکیل را



ویژگی سازمان به مثابه موجود زنده 

 داشته بقا می خواهد اگر زیستمند موجود متعارف، خرد به بنا
 از است ناچار کردن رشد براي موجود این .کند رشد باید باشد
 مثبت سوخت وساز چرخۀ خود براي بتواند تا بکشد بهره محیط
.بسازد
 مثبت سوخت وساز چرخۀ خود براي بتواند تا بکشد بهره محیط
.بسازد

 معیار یگانه و است؛ رشد موفقیت معیار که معناست بدان این
.است سود نیز آن به دست یابی ابزار و سازمان، رشد مهم



هدف سازمان به مثابه موجود زنده 

 خود سود آن در که ماشینی، انگارة خالف بر ترتیب، بدین
 فقط سود سازمان، از زیستی انگارة در می آید، شمار به هدف
  .هدف به رسیدن براي است ابزاري

 می آید، شمار به اجتماعی کاالي یک که رشد، با سود هم نشینی
 خالی جایش سخت که( اجتماعی مقبولیت و شأن نوعی سود، به

 می آید، شمار به اجتماعی کاالي یک که رشد، با سود هم نشینی
 خالی جایش سخت که( اجتماعی مقبولیت و شأن نوعی سود، به

 امروزي زندگی شیوة با که مقبولیتی و شأن می بخشد، )است
  .دارد کامل سازگاري



اختیار در سازمان به مثابه موجود زنده 

 ولی است اختیار صاحب خودش هرچند تک ذهنی سامانۀ
  سامانۀ یک مثابه به چون ندارند خود از اختیاري اجزایش

 به یعنی می کنند، کار سیبرنتیک اصول پایۀ بر هومیواستاتیک،
 یک مثالً که می دهند نشان واکنش شیوه اي همان  به اطالعات

  .می دهد نشان واکنش ترموستات  .می دهد نشان واکنش ترموستات
 اجزایش که است تک ذهنی سامانۀ زیبایی از این واقع در

 به شده تعریف پیش از شیوه اي به تنها و ندارند خود از اختیاري
.می دهند نشان واکنش می دهد رخ پیرامونشان در که رویدادهایی



)فرهنگی-نگاه اجتماعی(سامانة چند ذهنی  -۳ 

 از هستند نمونه هایی اجتماعی یا اقتصادي سازمان هاي
 سازمان فرهنگی،-اجتماعی دیدگاه در .ذهنی چند سامانه هاي

 تعیین در هم که داوطلب هدفمند اعضاي گروهی از است انجمنی
 خود از آن ها، به دست یابی شیوة در هم و سازمان، هدف هاي

 .می دهند نشان اختیار .می دهند نشان اختیار
 که سامانه اي رفتار .است متفاوت یکسره بازي جا این در

 یا ماشینی الگوهاي کمک با می دهند، نشان اختیار خود از اجزایش
 در باید اجتماعی سامانۀ .نیست توصیف قابل زیست شناختی

.)پیچیده هاي سامانه قواعد( شود فهم خودش قواعد چارچوب



گئورك زیمل 

 رسید می نظر به که را اجتماعی زندگی به رویکردي هر زیمل،
 رد است قائل جوهري و ماهوي وجود نوعی نفسه فی جامعه براي
 نیست جوهر یا ماهیت داراي نفسه فی جامعه بود معتقد او کرد؛ می
 بازتاب است برقرار افراد میان که پویایی مناسبات در بلکه
.یابد می .یابد می

 صرفاً شود، می نامیده اجتماعی ساخت غالباً چه آن زیمل، نظر به
 با اغلب تبلورها این از او .است تر ساده اجتماعی هاي رابطه تبلور
 کرد می یاد مشابه مفاهیم و هیئت، منظومه، فلکی، هاي صورت لفظ
 .برد می کار به را ساخت تعبیر ندرت به و



هدف در سامانة چند ذهنی 

 اکاف، نظر به بنا .است هدف اصلی متغیر وضعی، چنین در
:که است هدفمند موجودي

 بتواند معین، هدف یک به رسیدن براي معین، محیط یک در١)
  .برود پیش گوناگون مسیرهاي از خود اختیار به  .برود پیش گوناگون مسیرهاي از خود اختیار به

 به بتواند گوناگون، محیط هاي در یا معین، محیط یک در٢)
 .برسد گوناگون هدف هاي



هدفمندی در سامانة چند ذهنی 

 ولی است، الزم شرط هدفمندي براي هرچند اختیار، داشتن
 خود از گوناگون رفتارهاي بتواند که موجودي .نیست کافی شرط
 برسد، معین هدف یک به محیط ها همۀ در هربار ولی دهد نشان

 خودکار، مکانیکی سامانه هاي .است هدف جو نیست، هدفمند
.هستند هدفمند مردم ولی هستند؛ هدف جو .هستند هدفمند مردم ولی هستند؛ هدف جو



ساختار سه الیه سامانۀ چند ذهنی 

 هدفمند کل یک از بخشی هدفمند سامانۀ یک مثابه به سازمان
 که هستند کسانی سازمان اعضاي حال، عین در .است جامعه یعنی
 شده الیه بندي ساختاري با نتیجه در .می آیند شمار به هدفمند خود

 متمایز الیۀ سه کم دست که هستیم روبه رو هدفمند سامانه هاي از
  .دارد  .دارد

 از یکی در نمی توان که تنیده اند یک دیگر در چنان الیه سه این
 .باشد دیگر الیۀ دو از مستقل که رسید بهینه اي حل راه به آن ها
 با و یک دیگر با هدفمند اجزاي منافع کردن همسو اصلی چالش
  .است کل سامانۀ منافع



تلفیق در سامانۀ چند ذهنی 

 منسجم، کل یک در اجزا تلفیق آن در که ماشین  خالف بر
 سازمان در هست، آن انجام به نیاز بار یک تنها که است امري

 یک و همیشگی چالش یک تلفیق، مسئلۀ ذهنی، چند اجتماعی
  .است پیوسته فرایند

 تلفیق قابل مؤثر صورت به زمانی الیه، چند هدفمند سامانۀ تلفیق قابل مؤثر صورت به زمانی الیه، چند هدفمند سامانۀ
 برآوردن گرو در هدفمند، اجزاي نیازهاي برآوردن که است

 هدف بافتی، چنین در .برعکس و باشد، بزرگ تر سامانۀ نیازهاي
 به اعضایش، خواسته هاي برآوردن ضمن که است این سازمان

.کند رسیدگی نیز محیط خواسته هاي



کنترل سامانة چند ذهنی 
 در می شوند؛ مقید انرژي قید به ماشینی سامانه هاي اجزاي
 قید به مقید فرهنگی- اجتماعی سامانه هاي اجزاي که صورتی

 مکانیک قوانین مقید، انرژي نظر از سامانه هاي در .اطالعات  اند
 که این ضمن است؛ حاکم سامانه اجزاي میان روابط بر کالسیک
 و واکنشی باید اجباراً کاري اش عمر پایان تا جزء هر عملکرد و واکنشی باید اجباراً کاري اش عمر پایان تا جزء هر عملکرد

  .باشد پیش بینی پذیر
 رهگذر از کنترل و هدایت فرهنگی،-اجتماعی سامانۀ در
 برداشت یک پایۀ بر که توافقی می شود، میسر ثانوي توافق یک

 و روحی پیمان یک آن از پیش البته و می بندد، صورت مشترك
  .می شود بسته روانی



فرهنگ در سامانة چند ذهنی 

 پیوند هم به را اعضا آن چه فرهنگی،-اجتماعی سازمان یک در
 سوي از که است راه هایی و مشترك، خواستۀ چند یا یک می دهد
 دربارة اعضا .شده اند پذیرفته خواسته ها آن به رسیدن براي همگان

  .دارند نظر اشتراك است نهفته فرهنگ شان دل در که ارزش هایی
 یک صورت به را سازمان اجزاي که است مالتی فرهنگ یک صورت به را سازمان اجزاي که است مالتی فرهنگ

 اجزا که آن جا از این همه، با .می آورد در منسجم مجموعۀ
 داشته گوناگونی و فراوان نظرات کلی سازمان دربارة می توانند

 نقش هم صدایی ذهنی، چند سامانه هاي همسوسازي در باشند،
.دارد تعیین کننده اي



سخن آخر 

 گیریم می خود سازمان افراد توانمندسازي براي که تصمیماتی
.داریم خود ذهن در سازمان از که است هایی انگاره تابع
 ارائه کارشناسان و دانشمندان که راهکارهایی و ها نظریه
 ممکن لزوماً که است هایی فرض پیش شامل معموالً کنند می
.باشند نداشته مصداق ما سازمان در است

   
.باشند نداشته مصداق ما سازمان در است
 افزایش موجب سازمان، چیستی دربارة کاوش دارد احتمال
.شود  انسانی منابع توانمندسازي براي ما تصمیمات وري بهره
 گام نخستین سازمان، از بشر درك تاریخی سیر کردن دنبال
.است کاوش این راه در


