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  مقدمه

ملی وجود دارد و قوت و ضعف در مبـانی نظـری            ارتباط عمیقی بین مبانی نظری و مبانی ع       
تـوان   در پرداختن به نظریه سازمان از این زاویه مـی      . شود  موجب قوت و ضعف مبادی عملی می      
 و شـکاف بـین      ، سـازمان و آن از یـک سـو         هـای   تئـوری به شکاف بین مبانی فکـری و فلـسفی          

پـردازان و     سردرگمی نظریه  ،شکاف اول .  سازمان و مبانی عملی از سوی دیگر پی برد         های  تئوری
 .شده اسـت  را موجب    ها  تئوری ضد و نقیض، حتی اصول متناقض درون         های  تئوریگیری    شکل

. پردازی را در حوزه مدیریت و سازمان با مشکل مواجـه کـرده اسـت                 امکان نظریه  ،عالوه بر این  
چـه در ایـن   آن. ها با عمل شده است    پردازی در محکِ دیدگاه      موجب نقص در نظریه    ،شکاف دوم 

 هـای   تئـوری  شـکاف بـین مبـانی فکـری و فلـسفی و              یعنی ،مقاله مورد توجه است شکاف اول     
  .سازمان است

هـا از سـوی     »جنگـل نظریـه   «ها موجب طرح       وجود تناقض در اصول و نظریه      ،بر این اساس  
هـای سـازمان     گردید که نشان از بحـران سـاختاری و محتـوایی نظریـه         60هارولد کونتز در دهه     

  .ادد می
هـا و دسـتیابی       برون رفت از این بحران، توجه به مبانی فکری و اصول بنیادین این نظریه             راه  

 برای درک عمیق، شـناخت و نقـد         :به عبارت دیگر  . به یک طرح نظری جامع در این زمینه است        
هـای    عـالوه بـر مطالعـه نظریـه       کـه    الزم اسـت     ،ها درهررشته از جمله مدیریت و سازمان        نظریه

را مطالعـه  هـا    آنان و محققان آن رشته، سرمنشاء و سرچشمه زایـش و پیـدایش فکـری            دانشمند
هـای آن رشـته    مطالعه و درک درستی از نظریـه   که شناخت یک رشته علمی بدون     طور  همان. کرد

هـا از   هایی که نظریـه  های یک رشته نیز بدون شناخت منابع و ریشه         شناخت نظریه ،  ممکن نیست 
نوشـته حاضـر بـا      ). 4، ص 1385میرزایـی اهرنجـانی،     (باشـد     ی ممکن نم  ،اند  هآن سرچشمه گرفت  

شناسـی، بـه تـشریح        هـای جامعـه      و فلـسفی در قالـب پـارادایم        ی به مبـانی فکـر     یگذری اجمال 
بـین مبـانی فکـری و    و ارتبـاط    استها پرداخته  های سازمان و مدیریت تحت این پارادایم        نظریه
هـا و خـرده        بدیهی اسـت شـرح همـه پـارادایم         .دهد   می را مورد بررسی قرار   های سازمان     نظریه

های شـناخته شـده،       لذا از بین پارادایم   . ها در این حوزه از حوصله یک مقاله خارج است           پارادایم
هـای سـازمان و مـدیریت          زیرا اغلب نظریه   شود؛  دگرایی و ساختارگرایی بحث می    پارادایم کارکر 
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گـرا     کالسیک، مکتـب انـسان     های  تئوری گذشته از    وپارادایم کارکردگرایی شکل گرفته     در قالب   
، ایـن   از ایـن رو   . های اصلی خود را از فلسفه کارکردگرا اخذ کـرده اسـت             نیز بسیاری از فرضیه   

کمـل  شود و پارادایم سـاختارگرایی نیـز بـه دلیـل بینـشی انتقـادی و م       تفصیل بحث میپارادایم ب 
زمان در قالب این دو پارادایم مورد توجـه          سا های  تئوری سپس   شود؛  دیدگاه کارکردگرا بحث می   

 در نهایـت بـا اشـاره بـه          .شود  ها پرداخته می     و پارادایم  ها  تئوریواقع شده و به شرح ارتباط این        
  .شود میرائه  مدل ترکیبی ا،های این دو پارادایم ها و شباهت تفاوت

   سازمانهای تئوریشناختی و  های جامعه پارادایم

» هـای علمـی     سـاختار انقـالب   « در کتـاب     ٢کوهن از سوی    ی نخستین بار  برا١»پارادایم«واژۀ   
سـیله دانـشمندان    های مختلف بـه و      این مفهوم به شیوه   . برای تبیین سیر تکامل علم مطرح گردید      

 ٣ماسـترمن . اسـت   تبع آن علوم مدیریت و سازمان مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه             علوم اجتماعی و ب   
اسـتفاده  ) غیـر متعـارض   ( روش   21هن حداقل در    وک سوی    از معتقد است که این مفهوم    )1970(

ماسترمن عبـارت پـارادایم را در سـه طبقـه شـرح             . مشهور شد با کوهن   شده است و این مفهوم      
  .ریشناختی و ساختا ، جامعه)یا فلسفی(متافیزیکی : دهد می

ـ           در مفهوم متافیزیکی پارادایم مجموعه     دی از  ای از باورهای مشترک، اسطوره ها، پیکـره جدی
  .باشد هایی برای بررسی مسائل می ها و رویه رویت، مدل

ای است کـه درون یـک       »دستاوردهای شناخته شده  «شناختی پارادایم شامل      از رویکرد جامعه  
سائل منظم  های فعالیت علمی به حل م       گیرد و بدون وجود رقابت بین مدل        حوزۀ فکری جای می   
  .کنند و مشخص اقدام می

ها و ابزار پژوهش بـرای حـل          ی منظمی از قواعد و رویه     ها  چارچوبل  از بعد ساختاری شام   
  ).7 ـ 8صص ،1381میرزایی و امیری، ( شود مسائل درون پارادایم خاص می

 ی یک علم تکامل یافته بـه وسـیله پـارادایم          :گوید  می هن در باب اهمیت پارادایم    وتوماس ک  
 در نتیجـه    .اقـد پـارادایم اسـت      ف یشود و بخش اعظم جامعـه شناسـ         یواحد نظارت و هدایت م    

 در حالی کـه     ،ی جامعه شناس  بتبع )109، ص   1383چالمز،   (.تواند به منزله علم شناخته شود       ینم
                                                 
1. Paradigm  
2. Kuhn 
3. Masterman 
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پردازان مدیریت نیز فقدان پـارادایم منـسجم در مـدیریت را بـه عنـوان یکـی از مـسائل و                        نظریه
ابی به این پارادایم و رفع ایـن        کنند و به دنبال راهکاری برای دستی        های این رشته عنوان می      بحران

معتقد است که در حوزۀ مدیریت دولتی ظهور پارادایم غیر          ) 1979( گولمبیوسکی   ؛بحران هستند 
ای وجود نـدارد کـه بتوانـد           زیرا هیچ گونه نظریه    ؛ ولی هنوز به کمال نرسیده است      ؛ممکن نیست 

دتهـارت،  ( قرار دهـد     جهت و در یک  کند  های دولتی را منسجم       به طور اثربخشی مطالعه سازمان    
هـا در مـدیریت دولتـی صـحبت بـه میـان                وی از خرده پـارادایم     ، با این حال   .)172، ص   1380
از رویکرد سیـستمی بـه      ) 2000(جکسون  . کند   خرده پارادایم در این حوزه ارائه می       7آورد و     می

کنـد و بـرای       مـی  پارادایمی ارائه    ١شناسی  پردازد و یک نوع     بررسی مباحث مدیریت و سازمان می     
وی این کار را با     . کند  ای از قواعد مشخص را تعریف می        شناسی مجموعه   هر پارادایم در این نوع    

 انجـام   ، تئوریکی که مرتبط با متفکـران سیـستمی اسـت          -های اجتماعی   ایجاد چارچوب پارادایم  
  .دهد می

هـای   م خاصـه سیـست   ،در بررسـی رویکردهـای توسـعه سـازمانی        ) 1995 (٢هیرکام و کلـین    
گرایی    ذهنیت -گرایی  کند که در یک بعد آن عینیت        پیچیده، از مدل دو بعدی ماتریسی استفاده می       

گرایـی، رویکـرد       عینیـت  -گرایـی   در بعد ذهنیـت   . گیرد   قرار می  ٣ نظم و تضاد   ،و در بعد دیگر آن    
ر  بـه عنـوان ابـزا      ، اسـت و از مـدل علـوم طبیعـی          ٤گرایی مبتنی بر رویکرد پوزیتیویـستی       عینیت
 است که ایدۀ    ٥گرا مبتنی بر دیدگاه تفسیرگرایی      رویکرد ذهنیت . کند  های علمی استفاده می     بررسی

را بـا   ) هـای پیچیـده     یعنی سازمان و سیستم   (پوزیتیویستی را که واقعیتِ دارایِ ساختِ اجتماعی        
لیـل  در مقابـل دیـدگاه تفـسیرگرایی تح       . نمایـد    رد می  کند؛  علوم طبیعی بررسی می   ابزار متدهای   

  .کند تجربه ذهنی افراد را دنبال می
 تضاد، دیدگاه نظم جهان اجتماعی را دارای نظم، منسجم، موافـق و هماهنـگ               -در بعد نظم   
 ولی دیدگاه تضاد چهره جهان را در حال تغییر، تعارض، متمـایز و تحـت اجبـار تلقـی                    ؛داند  می
، ) عینیـت  -نظـم (ردگرایی  کـارک : در نتیجه چهـار خانـه ایـن مـاتریس عبـارت اسـت از              . کند  می

                                                 
1. Typology 
2. Hirschheim & Klein 
3. Order-conflict 
4. Positivist Perspective 
5. Interpretivist Perspective 
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گرایی نـوین   ، و انسان) تضاد-عینیت(، ساختارگرایی بنیادی ) نظم-ذهنیت(گرایی اجتماعی     نسبی
رد آنچه در این مدل مـو     . ای هرچام و کلین مشهور است       این مدل به مدل شبکه    ).  تضاد -ذهنیت(

» کارکردگرایی«های   های اطالعاتی سازمانی بر اساس متدولوژی       که اغلب سیستم  توجه است این    
 بـه بـاور هیرکـام و کلـین          .انـد   هدرخانه کارکردگرایی واقـع شـد     ها     آن شکل گرفته و اکثر عناصر    

نـدرت  بکنـد کـه        سازمان را به عنوان واقعیت دقیق و عینی تلقی می          ،پارادایم کارکردگرا ) 1989(
یـزی اسـتراتژیک و     ر  شود و مشخصه اصلی آن درجه باالی برنامه         تغییر بنیادی در آن مشاهده می     

ای از    عملیاتی، سلسله مراتب سازمانی مشخص و عناوین شغلی ثابت است و سـازمان مجموعـه              
گیری عقالئـی     ساختارهای فیزیکی مشخص و دارای مرز معین است که کارکرد اصلی آن تصمیم            

  .)14، ص 2004ساموئلینکو،  (است
ـ ر ب » سـازمان  ئـوری شـناختی و ت     های جامعه   پارادایم«در کتاب    پـردازان     و مورگـان نظریـه     لی

؛ ایگـر فالـک،     7، ص   2005اسـکومن و هابـل،       (کنند  بندی می   سازمانی را در چهار پارادایم طبقه     
 -هـای اجتمـاعی     ها این کار را با ارائۀ چارچوب پارادایم        آن .)31، ص   2005بانون و فیتز جرالد،     

بریـل و   ). 3، ص   2000سون،  جکـ (دهند    تئوریکی که مرتبط با متفکران سیستمی است، انجام می        
، ١شناسـی کـارکردگرایی     کنند کـه شـامل جامعـه         پارادایم را در یک چارچوب ارائه می       4مورگان  

هـای    این پارادایم . شود   می ٤شناسی تفسیری   ، و جامعه  ٣شناسی بنیادی   ، انسان ٢ساختارگرایی بنیادی 
و و علـوم اجتمـاعی در    توجه به مطالعه اجتمـاعی در یـک سـ   ؛شناختی از دو بعد مفهومی   جامعه

تغییـرات بنیـادی    / شناسـی نظـم     گرایی و مطالعـه جامعـه       ذهنی/ گرایی  سوی دیگر که شامل عینی    
این ابعاد بر روی دو محـور کـه بـا هـم یـک               ). 29، ص   2003لوکت،  (است، تشکیل شده است     

بریـل و مورگـان همـۀ       . انـد   ه نـشان داده شـد     1نمـودار شـماره      در   ،دهنـد   ماتریس را شکل مـی    
  :دهند چهارگانه شرح میهای  شناختی را درون پارادایم  جامعههای ئوریت

  

  

                                                 
1. Functionalism Sociology 
2. Radical Structuralism 
3. Radical Humanism 
4. Interpretative Sociology 
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  شناختی چهار پارادایم جامعه: 1نمودار 

  
  2003 کوکت، ،1979بریل و مورگان

  

 زیـرا  پـردازان سـازمانی اسـت؛    ری از نظریـه   مـورد توجـه بـسیا      ،شناسی  این نوع 
 :برای مثال . آورد  سازی در مدیریت و سازمان فراهم می        مچارچوب وسیعی را برای مفهو    

 سـازمان و مـدیریت را       های  تئوریگیری از دیدگاه بریل و مورگان         با بهره ) 2004(بیکر  
   :)1جدول شماره  (:کند میبیان شناختی   پارادایم جامعه4در 

 های تغییر  تئوری: 1جدول 

 
 2004و بیکر  1992، ریبد 1979،بریل و مورگان 

 شناسی تغییر بنیادیجامعه

 شناسی بنیادی انسان ساختارگرایی

 تئوری انتقادی

 مارکسیسم

 گراذهنی گراعینی

 هرمنو

 ارشناسیپدید

 شناسی کارکردگراجامعه شناسی تفسیریجامعه

 های اجتماعیتئوری سیستم
  گرایی تعامل

 تئوری کنش اجتماعی

 شناسی نظمجامعه
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لذا با توجـه بـه هـدف مقالـه بـه            . بررسی همۀ این چهار پارادایم در یک مقاله ممکن نیست         
 هـای   تئوریهای آن و      بررسی دو پارادایم کارکردگرایی و ساختارگرایی بنیادی، تفاوت و شباهت         

  :پردازیم میمدیریت و سازمان درون این چارچوب 

  پارادایم کارکردگرایی

ایـن ادعـا بـا    . وسیله روشنگران شروع شده استه  ب یرکردگرایعموما باور براین است که کا     
 ی مـصنوع ، درقرن هفدهم بودند»یکارکردگرای«دکارت که معمار  هابزو،   چون بیکن  یوجود افراد 

توان ریـشه     می  اغماض ی با کم  ،این گذشته از ).72 ، ص 1385ی اهرنجان یمیرزای(رسد    می ظربه ن 
که کـارکردگرایی بـرنظم،   جا   آن خاصهست و جو کرد؛ ج رادرفیلسوفان یونان قدیم  یکارکردگرای

 در نیمـه    »پارمیندس«توان به     یازجمله این فیلسوفان م   . کند  ی تاکید م  یوحدت، ثبات و واقع گرای    
 محضر پارمینـدس    یبنا به قول افالطون، سقراط در جوان      . کرد اول قرن پنجم پیش از میالد اشاره      

پارمینـدس بـر    . آموختـه اسـت   وی    از ی بسیار ی چیزهای پیر بود درک کرده و     را که در آن هنگام    
 بـه   یبحـث سـاختارگرای     در ؛»اسـت  همه چیز در حال تغییـر     «: گفت  ی که م  »هراکلیتوس«خالف  

 و بـر ایـن   ».کند یتغییر نم  یهیچ چیز « معتقد بود که     .شود ی پرداخته م  تر   بیش دیدگاه هراکلیتوس 
. » نباشـد  ی باشد و آن اسم متعلق به چیز واقعـ         یسم نیست که منطبق با ا     یا  اندیشه... «باور بود که  

 وجـود داشـته   یاش سخن گفته شود، باید در هر زمـان      پس هر چه بتواند در اندیشه آید یا درباره        
ـ             ی در نتیجه تغییر نمـ     .باشد وجـود آمـدن و از بـین رفـتن          ه  توانـد صـورت گیـرد؛ زیـرا تغییـر ب

 است کـه از اندیـشه و زبـان گرفتـه و بـا      یندر زمینه فلسفه این نخستین نمونه براهی     . چیزهاست
  ). 111، ص 1345،یبرتراندراسل، ترجمه نجف دریابندر( واقع منطبق گشته اندیدنیا

کارکردگرایی ریشه در متدهای تجربی علوم طبیعـی دارد          اجماع بر این است که       ،با این حال  
پارادایم کـارکردگرا    .)111، ص   2004بیکر،   (های اجتماعی است    و مبتنی بر جنبۀ عینیت واقعیت     

. ها فراهم کـرده اسـت       شناسی دانشگاهی و مطالعه سازمان      چارچوب اصلی را برای سلوک جامعه     
گـرا    شناسی نظم دارد و از رویکردی عینی        دیدگاهی است که ریشه در جامعه      گویای   این پارادایم 

ی از وضع موجـود، نظـم       های  این پارادایم به دنبال ارائه تبیین     . پردازد  به بحث در موضوع خود می     
هـایی کـه      اجتماعی، تلفیق اجتماعی، همبستگی، ارضای نیازها و فعلیـت دارد و ازطریـق نظریـه              

 مقــوالت عــام ت،گرایــی، جبرگرایــی و قــانون بنیــادی اســ گرایــی، اثبــات متمایــل بــه واقعیــت
به وجود   راشناسی نظم     اش جامعه   یافته  این پارادایم درشکل تکامل   . کند  شناسی را بحث می     جامعه
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رهیـافتی کـه پـارادایم      . هـای کـامالً عقالیـی در اموراجتمـاعی اسـت            آورد و به دنبـال تبیـین       می
 شناسی ریـشه دارد و ایـن سـنت          گرایی جامعه   اجتماعی دارد درسنت اثبات     کارکردگرایی به علوم  

ـ  ها روشها و  تالشی همه جانبه جهت استفاده از مدل    گویای   سانی ی علوم طبیعی در بعد امـور ان
  .)68 و 67، ص 1383بریل و مورگان،  (است

 فرایند تدریجیِ تکنیکی و     :کارکردگرایی در تئوری یا کارکردی کردن تئوری عبارت است از         
که کارکردگرایی در تئوری به وسـیله روشـنگران          ادعای این . فنی کردن عملیات حوزه آن تئوری     

در قـرن   » کـارکردگرایی «ه معمـاران    شروع شد، با وجود افرادی چون بیکن، هـابز و دکـارت کـ             
تـوان در تفکـر        هـر چنـد عناصـر ایـن پـارادایم را مـی             ؛رسد   مصنوعی به نظر می    ،هفدهم بودند 

 بایـد بـر نقـش اساسـی فیلـسوفان دوران            ،با این حـال   .  کرد  جست و جو   اجتماعی یونان باستان  
از جایی کـه فیلـسوفان      کارکردی کردن تئوری را     ها     آن  یعنی ،روشنگری در این مورد تأکید نمود     

 در واقـع    .نمودنـد تبـدیل    بلند کـرده و آن را بـه یـک تـز اساسـی                ،عصر جدید رها کرده بودند    
 کارکردی کردن تئوری را به شـکل کنـونی          ،که داشتند » پوزیتیویستی«روشنگران به علت روحیه     

  .)57،ص1385میرزایی اهرنجانی، (آن درآوردند 

  پردازان کارکردگرایی نظریه

پـارادایم کـارکردگرایی     گویـای    پـردازی اجتمـاعی را کـه        شیوه نظریه ) 1853(کنت  اگوست  
 در عین حـال هـدف       ؛ترین موضوع مورد نظر وی مطالعه نظم اجتماعی بود          عمده.  بنا نهاد  ،است

شناسی را بیان کارکردهای جامعه در حالت ایستا و ثبات توأم با تغییر دانـسته                 اساسی علم جامعه  
شناسان کالسیک، کنت اولین متفکری است که به بررسی جامعـه             ر میان جامعه  از این رو د   . است

  ).28 ، ص1383آزاد ارمکی، (نشان داده است با توجه به کارکرد عناصر آن توجه 
 عالئم راهنمـایی   ،ماعات بشری تجاو نظریات او درباره     ) 1830-1903(کارکردگرایی اسپنسر   
. انـدازها و مـسائل مطالعـه علمـی جامعـه اسـت        چشم»گرایانه طبیعت«مهمی در مسیر جاده فهم     

 مطالعـات   ،بـه بـاور وی    . قسمت اعظم تالش وی صرف نظم بخشیدن به اندیشه کارکردی است          
تـوان    میبخوبی   است؛   اجتماعی را با همان معیارهایی که به علمی شدن علوم طبیعی تعیین شده            

ادهـایی را کـه بـه علمـی شـدن علـوم         تمامی نقـدها و ایر     ،اسپنسر با بررسی عمیق   . برآورد نمود 
همچنـین وی در مطالعـه خـود بـه          . دکراجتماعی به مانند علمی شدن علوم طبیعی وارد بود، رد           

  ).121، ص 1385میرزایی، (تمایز بین ساخت و کارکرد تأکید نمود 
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به باور دورکـیم در     . شدت متأثر از اکوست کنت و اسپنسر بود       ب) 1858-1917(امیل دورکیم   
شناسی   های اجتماعی باید بین کارکرد و علت تفاوت قائل شد و جامعه              کارکردی از پدیده   تحلیل

  .های اجتماعی و نیازهای سیستم اجتماعی پاسخ دهد باید به سؤال علل ساخت پدیده
را به صورتی آزاد از علـوم طبیعـی اقتبـاس           » روش «،یت از کنت و اسپنسر    بتبع ١امیل دورکیم 

 شـالوده   ،بین علل، کارکردها و ساختارها تمایز قائل شد و بر این اساس           شناسی    او در روش  . کرد
، 1383آزاد ارمکـی،    (اهم کرده اسـت     مستحکمی برای کار آتی در زمینه پارادایم کارکردگرایی فر        

  ).227، ص 1368گولدنر،  و 29ص 
ـ     می ،پردازانی که در توسعه پارادایم کارکردگرایی نقش داشتند         از دیگر نظریه   ه اندیـشه   توان ب

، کینگلـسی   ٥، جرج مورداک  ٤، نیکالس المن  ٣ و مالینوفسکی  ٢شناسانی چون رادکلیف براون     انسان
 کـارکردگرایی   . اشاره کرد  ٩ و هربرت گانز   ٨، جی کهن  ٧، جفری الکساندر  ٦دیویس و ویلبرت مور   

. ساختی تالکوت پارسونز و روبرت مرتن نیز تحت تأثیر دیـدگاه رادکلیـف بـراون قـرار داشـت                  
 به تحلیـل کـارکردی روی آورد و چهـار نـوع             1951رسونز در کتاب سیستم اجتماعی در سال        پا

از منظر وی حیـات هـر سیـستم بـه وجـود             . تحلیل را در جامعه در سطوح گوناگون مطرح کرد        
  :دارد که عبارتند ازبستگی چهار نوع کارکرد 

مایـل هـر سیـستم در       سازگاری حـاکی از ت    . سازگاری، دستیابی به هدف، انسجام و پایداری      
  ؛استسازش دادن نیازهایش با شرایط خارجی 

اش را تعریـف    این است که هر سیستمی باید اهـداف اولیـه          گویای   کارکرد دستیابی به هدف   
   در جهت دستیابی به آن هدف باشد؛کند و عمل آن

که عناصـر خـود را نظـم         است که هر سیستمی ضمن این     عنکارکرد انسجام و یگانگی بدین م     
را نیـز یکپارچـه سـازد؛ و کـارکرد پایـداری در جهـت               هـا      آن  باید روابط درونی بـین     ،بخشد  می

مرتن نیز بـا    .کند  دست آوردن حرکت افراد و الگوهای فرهنگی عمل می        ه  سازی، تبیین و ب     دوباره

                                                 
1. Emile Durkheim 
2. Radcklif Brown 
3. Malinowfski 
4. Niklas Luhmann 
5. George Murdoch 
6. Kinglsey Davis & Wilbert Moore 
7. Jeffery Alexander 
8. G.A. Cohen 
9. Herbert Gans 
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آزاد (نقد دیدگاه پارسونز با دید کارکردی به بیان مسأله و مشکالت جامعه جدید پرداخته اسـت                 
  ).45، ص 1383 ارمکی،

ساختار ایـن پـارادایم نفـوذ       ) 1979( و مورگان  لی به باور بر   :ساختار پارادایم کارکردگرایی  
کنـد و در محـل اتـصال خـود بـا پـارادایم        شـناختی را مـنعکس مـی       گرایـی جامعـه     مسلط اثبات 

ـ      . شود  تفسیرگرایی عناصری از ایدآلیسم آلمانی نیز با آن ترکیب می          ب این پـارادایم حـاوی مکات
  :چهار مقوله کلی تفکر کارکردگرایی عبارت است از. فکری متعددی است

تـرین شـکل      ر خالص شناختی را د    گرایی جامعه   نظریه نظام اجتماعی که توسعه مستقیم اثبات      
  کند؛ آن ارائه می
آلیسم آلمـانی    هشناسی و اید    گرایی جامعه   گرایی و نظریه کنش اجتماعی که عناصری از اثبات          تعامل

  شود؛ رادایم کارکردگرایی محسوب میگراترین مرز پا این نظریه ذهنی. کند تقیماً ترکیب میرا مس
  گرایی است؛  نظام اجتماعی و تعاملدرصدد پر کردن شکاف بین نظریهکه گرا  نظریه تلفیق

گرایی ارتباط نزدیکـی بـا    عینی. گرایی انتزاعی است که شامل رفتارگرایی و تجربه  گرایی  عینی
  .شناختی کامالً پایبند است گرایی جامعه  زیرا به تفکر اثبات؛ام اجتماعی داردنظریه نظ

   کارکردگرایی در مدیریت و سازمانپارادایم

شناسی دانشگاهی در قرن بیـستم را فـراهم            چارچوب حاکم بر جامعه    ،پارادایم کارکردگرایی 
را به خـود اختـصاص داده   ها و تحقیقات در حوزۀ مطالعه سازمانی     ین سهم نظریه  تر   بیش کرده و 
 هـای   تئـوری  درصـد تئـوری سـازمانی کارکردگراسـت و           53گیویا و پتری معتقدنـد کـه        . است
، 2005کـازا،    ( گرایی در بعد پارادایم کارکردگرایی بر علوم سازمانی کنونی مـسلط اسـت              عینیت

مک کلوی،  ( نامند  بریل و مورگان همه مطالعات سازمانی پوزیتیویستی را کارکردگرا می          )51ص  
ی را در چـارچوب پــارادایم  ان بــه مثابـه سیــستم و نظریـه اقتــضای   سـازم ١ ریـد .)15، ص 2002

های معاصـر سـازمانی را         و بریل و مورگان نظریه     .)33، ص 2004بیکر،   (کند  کارکردگرا بحث می  
  :دهند گرا در پیوستار زیر نشان میدر محدوده پارادایم کارکرد

   يکثرت گراي                         
  

                                                 
1. Reed 

 چارچوب مرجع کنش

 كاركردهاي منفی

 گرايي عيني نظريه نظام اجتماعي  بوروكراسی 
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صـنعتی،  شناسـی    روان نظریـه مـدیریت کالسـیک و   :گرایی نظریه نظام اجتماعی و عینی    ـ  
بارنـارد  (ی اجتماعی فنی، نظریه تعادل سازمان ها نظاممطالعات هاتورن و تئوری کالسیک، نظریه  

دگی کـاری در     و نهضت کیفیت زن    اقتضاییهای    ی باز، نظریه  ها  نظام، سازمان به مثابه     )و سایمون 
  .گیرد این حوزه قرار می

ره ن، سلزینک، گلدنر و بالو دربـا      و کار رابرت مرت   :ینظریه کارکردهای منفی بوروکراس    ـ  
سـاختار و شخـصیت     «مرتون در مقاله خـود بـا عنـوان          . دکنن  سازمان در این چارچوب بحث می     

وصیات د وی از خـص    بر فشارهای روانی و فشارهای درونی کـه بـه اعتقـا           ) 1968(» بوروکراتیک
کـه دیـدگاه وبـر در مـورد          مرتون با تأکید بـر ایـن      . کند   تأکید می  های بوروکراتیک است؛    فعالیت

پـردازد و      به نقد کارکردهای بوروکراسـی مـی       ،شود  بوروکراسی صرفاً جنبۀ مثبت آن را شامل می       
 رسـمی بـا     هـای   سلزنیک معتقد است که همه سـازمان      . دهد  جنبه مخالف را مورد توجه قرار می      

 ،منطبق است ها     آن یافته شده و اهداف از قبل تعیین شدۀ عقالیی          نیروهایی که با ساختارهای نظم    
های انـسانی غیـر       های رسمی سازمان هرگز توفیق دستیابی به جنبه          ولی جنبه  ؛اند  هریزی شد   قالب

 مقررات بـه    به باور گلدنر اثربخشی عملکرد بوروکراتیک به پذیرش مشروعیت        . عقالیی را ندارد  
کند که موجب عـدم تعـادل و    وسیله اعضای سازمان بستگی دارد و پیتر بالو به عواملی تأکید می     

که ساختاری ایستا تلقی شـود       شود و معتقد است که بوروکراسی به جای این          تغییر در سازمان می   
ه عناصـر   باید به عنوان مکانی برای وقوع فرایند جاری روابط میان شخص در نظر گرفته شود کـ                

  .آورد جدیدی از سازمان را به وجود می
 کار مرتون، سلزنیک، گلدنر و بالو انتقادی منسجم و مـنظم از مفهـوم بوروکراسـی                 ،بنابراین

  .دنده ارائه می
گرایی پارادایم کارکردگرا قـرار        این دیدگاه در باالترین مرز ذهنی      : چارچوب مرجع کنش   -
گیـری اصـلی کـار وی کـه           جهت. واداران این دیدگاه است   ترین ه   اروین گافمن از برجسته   . دارد

ای است که افـراد بـه وسـیله آن            شناسی شیکاگو بود، نشان دهنده شیوه       برخاسته از مکتب جامعه   
به باور گـافمن  ). گرایی نمادین تعامل(دهند و بر آن اثرگذارند  واقعیت اجتماعی خود را شکل می 

هـا، تلقـین و        از طریق قوانین، مقررات، دستورالعمل      تا کنند  هر چند مدیران در سازمان تالش می      
 ولی کارکنان بر اساس تـشخیص       ،انضباط و نظایر آن وضعیت سازمان را برای افراد تعریف کنند          
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  .دهند  خود را با وضعیت تطبیق می،های مختلفی خود، به شیوه
مینـه خـرده فرهنـگ    گـردد کـه در ز    برمـی  ١ترنر  نمونه دیگر مطالعه در این زمینه به کار باری        

. انـد  ه نیز در این زمینه به مطالعه پرداخت٣افراد دیگری چون اورت هیوز   .  انجام داده است   ٢صنعتی
وی در کتـاب خـود بـا        . دیویـد سـیلورمن باشـد     مطالعاتی  در این حوزه    فرد  ترین    شاید شاخص 

ـ                هـا اسـتدالل مـی       عنوان نظریه سـازمان    ه آورد کـه چـارچوب مرجـع کـنش بـدیلی بـرای نظری
 هرچنــد در ادامــه بــه ،شــود دیــدگاه وی در چــارچوب کــارکردگرایی بحــث مــی. ســتها نظــام

  .تفسیرگرایی گرایش پیدا کرد
 ،انـد  ه نوعاً همه افرادی که در زمینه قدرت و تضاد در سازمان بحث کرد :گرا  نظریه کثرت  - 

 تحلیـل  ،تضاد با هـم قدرت و . اند هگرا به وجود آورد زمینه را برای پیدایش نظریه سازمانی کثرت  
هـا و     بر اساس این تحلیـل، سـازمان      . اند  هگرا بنا نهاد    ی سیاسی کثرت  ها  نظامها را به منزله       سازمان

هایشان در جهـت دسـتیابی        هایی است که فعالیت     های تعارض بین افراد و گروه       محیطشان صحنه 
  ).1979بریل و مورگان، (ها و منافع شخصی خودشان است  به اهداف، ارزش

  ساختارگرایی

از قـرن پـانزدهم وارد      » سـاختن « یعنـی    Struereاز ریشه التین    ) ساختار (Structureواژۀ  
 تـا   ایـن واژه  :  عبارتی دیگر  به. ی فرایند ساختن چیزی بود    ازبان انگلیسی شد و ابتدا صرفاً به معن       

افی و دشـک  امـا از آن بـه بعـد در علـم کالب    شـد،  هم تنها در معماری استفاده مـی     قبل از قرن هفد   
شناسـی بـه قـرن         مفهوم ساخت در تاریخ اندیشه جامعه      ،با این حال  . دستور زبان نیز به کار رفت     

 ؛ بـه  دادنـد   های مختلفی مورد استفاده قرار مـی        گردد که مفهوم ساختار را به صورت        نوزدهم برمی 
س گویـد و مـارک       گروه سخن مـی    ٤شناسی  طوری که امیل دورکیم نخستین بار از ساختار ریخت        

ترین تعاریف در مـورد       رایج. سازد  را مطرح می  ) زیربنا(و زیرساخت   ) روبنا(نیز بحث روساخت    
  :گرایی عبارت است از ساخت
ای نـسبتاً     هر گاه میان عناصر و اجزای یک مجموعه که کلیت آن مورد نظر اسـت، رابطـه                . 1

                                                 
1. Barry A. Turner  
2. Industrial Subculture 
3. Everett Hughes 
4. Structures Morphologique 
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 دارای دو وجه خواهـد     از این رو، ساخت   . رسیم  ثابت و پابرجا برقرار باشد، به مفهوم ساخت می        
دهندۀ آن و دیگری روابـط ثـابتی کـه عناصـر سـاختی را بـه                   یکی متشکل از عناصر تشکیل    : بود

  .سازند یکدیگر مرتبط می
 :گویـد    مـی  وی. شود  به نظر رادکلیف براون، ساخت در شبکۀ روابط اجتماعی خالصه می          . 2

در شـبکۀ   هـا      آن ه وحـدت  منظورش از ساخت جامعه، شبکۀ ارتباطات اجتماعی موجود است ک         
  .شود  خالصه می؛دهند ها محور اصلی آن را تشکیل می ها و نقش مستمری که پایگاه

طرح منطقی روابط انتزاعی کـه  «: ماکس وبر، ساخت اجتماعی را چنین تعریف کرده است      . 3
 ).144 ، ص1383،یآزاد ارمک(»دهند شالودۀ یک واقعیت را تشکیل می

 و تنظـیم    ٢، دگرگونی ١ کلیت :ساختار دارای سه عنصر اساسی است     ژان پیازه معتقد است که      
ای است خودکار کـه قـوانین خـاص خـود را              بر اساس دیدگاه، پیاژه ساختار مجموعه     . ٣خودکار

عناصـر درونـی ممکـن اسـت        .  یکسان نیـستند   ،دارد و این قوانین حاکم بر هر یک از عناصر آن          
کنند و هانری مندراس معتقـد        ود را حفظ می   دگرگون شوند، ولی مالکیت، ویژگی و شخصیت خ       

 مجموعـه   بردن به مفهوم نظام باید معنای کل و مجموعه را توضیح داد و کل و               است که برای پی   
 . تفاوت دارداساساً با حاصل جمع اجزا

بـا  هـا      آن که رابطه عناصر سازنده    توان شناخت مگر آن     مجموعه یک جامعه و سازمان را نمی      
ادمونــدلیچ . در داخــل کــل یــا مجموعــه شــناخته شــده باشــدهــا   آنایــشیکــدیگر و نحــوه آر

ساختارگرایی را نحوه بررسی ساختار دانسته است و به بـاور گیبـسون کلیـت، تغییـر و مکاتـب                    
  : عبارتند از،اند هفکری مختلفی که بر تفکر ساختی قرن بیستم تأثیر داشت

ز آن در تحلیل جامعـه      آلیست آلمانی ا    نویسان و فالسفه ایده     مفهوم هگلی کلیت، که تاریخ    . 1
 دگرگــونی و خــودتنظیمی را بــه عنــوان رهنمــودی بــرای تکامــل بهــره گرفتنــد و ایــن مفهــوم

  .)9، ص 2002گیپسون،  (کند ساختارگرایی در آینده تفسیر می
به روش تجربی اثبات کند کـه       تا  ادراکی که درصدد برآمد     شناسی     روان نظریه گشتالت در  . 2

  اتر از مجموع اجزای فردی آن است؛رکل چیزی ف
شناسی دوسوسور که مصمم بود نظریه اتمیستی دسـتور زبـان کالسـیک را بـا تمیـز                    زبان. 3

                                                 
1. Totality 
2. Transformation 
3. Outoregulation 
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ی اسـت و گفتـار      در نظریه سوسور زبان ساخت اصـل      . نهادن میان زبان و گفتار مردود اعالم کند       
 تجلی تجربی آن است؛

جـزای متـشکله جامعـه      کـنش پیچیـده ا    بندی اجتماعی که به       تحلیل مارکسیستی از شکل   . 4
 مند بود؛ عالقه
تحول سیبرنتیک و نظریه ارتباطات نیز از جمله آرایی بودند که در تحـول بیـنش سـاختی              . 5

 .مؤثر افتادند
مالینوفیـسکی و   :  عبارتنـد از   ،انـد   هگرایـی پرداختـ      اندیشمندان مختلفی که به ساخت     همچنین

ـ    رادکلف براون، لوئی اشتراوس، دوسوسور،     ث و آوانـس،   ادمونـدلیچ، مـایرفورتس، ریمونـد فری
 .)145 ، ص 1383 و آزاد ارمکـی،      179 ، ص 1384؛ فکـوهی    126 ، ص 1384توسـلی،   (پریچارد  

گرایـی     با استناد به دیدگاه بوریـل و مورگـان عبـارت سـاخت             ،شود  آنچه در این نوشته دنبال می     
 .مپردازی میدر ادامه بحث به تشریح این مفهوم . بنیادی است

  گرایی بنیادی پارادایم ساختار
که بـه  جا   آن خاصه؛ داردی بس طوالنیا  نیز به مانند کارکردگرایی سابقهی بنیاد یساختارگرای

از جمله فیلسوفان یونان قـدیم کـه        . کند  ی سلطه تاکید م   یها  مفا هیم تغییر، تضاد، تناقض و شیوه      
هراکلیتـوس نگـرش    . شـاره کـرد    ا »هراکلیتـوس «تـوان بـه        مـی  ،در این باب سخن رانـده اسـت       

 او را به این نتیجـه رسـاند کـه تنهـا         ، نسبت به جامعه و نوع بشر داشت و این بینش          یتحقیرآمیز
 به تغییر باور داشت و معتقـد        یو. تواند انسان را وادارد تا مطابق خیر و صالح رفتار کند            زور می 
 اندیشه هراکلیتوس بـه بـاور او در         ریشه باور به تغییر در    . »همه چیز در حال تغییر است     «بود که   

 ماننـد شـعله     یگفت که هـر چیـز       یدانست و م     المواد می  هاو آتش را ماد   . گردد  می مورد آتش بر  
 ی در مـرگ دیگـر     ی اسـت؛ یکـ    ی فـان  ی و باق  ی باق یفان«. آید  ی پدید م  یآتش از مرگ چیز دیگر    

ـ  ، در این جهان وحـدت وجـود دارد        ».میرد  ی م ی دیگر یزید و در زندگ    یم  ایـن وحـدت از      یول
  .جمع اضداد پدید آمده است

 :گویـد  ی مـ ی و.»نظریه جمع اضـداد اسـت  «لذا آنچه هراکلیتوس بیش از همه به آن قائل بود         
 یاین توافـق و همـاهنگ  .  چگونه باخود توافق دارد   ، دانند که آنچه در حال تغییر است       یمردم نم «

نظریه  با این    »ستیز« قاد هراکلیتوس به  اعت.» بین کمان و زه    ی مانند هماهنگ  ،دو کشش متضاد است   
 یآورند که خود یـک همـاهنگ   ی را پدید می اضداد در حال ستیز به اتفاق حرکت       ارتباط دارد؛ زیرا  

تـرین نظریـات هراکلیتـوس اسـت و       معـروف ،این نظریه که همه چیز در حال تغییر است      . است
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 و ارسـطو معتقـد   »شـود   مـی مه چیزباشد، ه  یهیچ چیز نم   «:گوید  می  از هراکلیتوس  بتبعافالطون  
  .» باشدیهیچ چیز ثابت نم «:تاس

 بـه   یآتش وآب شـباهت خاصـ     ،،هوایدرمورد چهارعنصر اصل  .) م. ق 440(دیدگاه امپدوکلس 
شـوند و     یبا هم ترکیب مـ    »مهر«وسیله  ه  به باور امپدوکلس این عناصر ب     . دیدگاه هراکلیتوس دارد  

 »سـتیزه « یشـود و زمـان      یمسلط م »مهر« ی گاه ی باور و  به. گردند  ی از هم جدا م    »ستیز«در نتیجه   
 عناصـر  ی کـه وقتـ  ان دور تسلسل وجود دارد؛ بدین معنا در تغییرات جه،بر این اساس . چربد  یم
 چون ستیزه  کند؛ و   می تدریج از هم جدا   را ب ها     آن ،وسیله مهر کامال به هم آمیخته شدند، ستیزه       ه  ب

 در این دیدگاه مطـابق نظـر هراکلیتـوس          .پیوندد  یرابه هم م  ا  ه   آن را جدا کرد، مهر بار دیگر     ها    آن
. آورنـد   ی بلکه ستیز ومهر با هـم تغییـر را پدیـد مـ             ،آورد  یوجود م ه  ز نیست که تغییررا ب    یتنها ست 

را هـا      آن یطایفـس  است که افالطون در رسـاله سو       یشباهت نظر هراکلیتوس و امپدوکلس تا حد      
شود، دربطن ایـن نظریـه    ی هگل که از ترکیب اضداد نتیجه م نطفه فلسفه.دهد یدرکنار هم قرار م   

  .)101، ص1347 برتراندراسل،(نهفته است 
 را بایـد دراندیـشه هراکلیتـوس و امپـدوکلس         ها     آن لذا ریشه اندیشه هگل ومارکس وپیروان     

 که بینش هراکلیتوس در مورد ستیز و بینش امپدوکلس درمورد مهـر و              یطور.  کرد ؛جست و جو  
 بـا ایـن حـال در        . قابل درک است   ی ومارکس ی در دیالکتیک هگل   ،آورند  ی تغییررا پدید م   ستیز که 

شـود و آن را       ی مارکس تاکیـد مـ     ی مدرن بر نقش اساس    ی در دنیا  یصحبت از ساختارگرایی بنیاد   
 به عنوان یکی دیگر     ١ پارادایم ساختارگرایی بنیادی   ، بنابراین .کنند  می  جست و جو   درایده مارکس 

. گــردد شــناختی بــه مباحــث مــارکس در فهــم دنیــای اجتمــاعی برمــی هــای جامعــه ماز پــارادای
 و همچنین فهم سـاختارهایی کـه در    اجتماعیبندی    ساختارگرایان بنیادی از ایدۀ مارکس در طبقه      

با دیگران در تعارض قـرار      آن افراد به دنبال منافعی متعارض بوده و در تعقیب این منافع همواره              
  .)55، ص 2004؛ ریچال، 34، ص 2004بیکر،  (کنند  می استفادهگیرد؛ می

ساختارگرایی بنیادی به دنبال ارائه نقد از وضع موجود در امور اجتماعی اسـت و عـالوه بـر                  
پردازان این رویکرد جامعه را مرکب از عناصـری           درک جهان به دنبال تغییر آن نیز است و نظریه         

روکو، المیدا و دایس،     (باشند  برای تعارض اجتماعی می   بینند و به دنبال راه حلی         متضاد با هم می   
  .)26، ص 2005

                                                 
1. Radical Structuralist Paradigm 
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ای پیچیـده از نظریـه اجتمـاعی اسـت کـه از ترکیـب                 پارادایم ساختارگرایی بنیادی مجموعه   
هـر نـوع    . شـود   شـناختی نتیجـه مـی       هـای فلـسفی، سیاسـی و جامعـه          مجموعۀ متکثری از سنت   

 اما  ؛ باید خالف این حقیقت عمل کند      ،ۀ پارادایم دهند  بندی گسترده از مکاتب فکری تشکیل       طبقه
نظریـۀ  )  الـف  :ی کرد یتوان سه رهیافت بسیار گسترده را شناسا        با در نظر گرفتن این حقیقت، می      

  .)تعارض(نظریه تضاد ) ای؛ و ج انهمارکسیسم معاصر مدیتر) اجتماعی روسی؛ ب
ـ               - ه وسـیله پلخـانف در       نظریه اجتماعی روسی که در محدودۀ سـنت انگلـس قـرار دارد، ب

این نظریه بعداً بـه ماتریالیـسم تـاریخی برخـارین           . تفکرات مربوط به پیش از انقالب مطرح شد       
اگرچـه ایـن    .  تـأثیر گذاشـت    ١توسعه یافت و تا حدی، بر مدل کمونیسم آنارشیستی کراپـوتکین          

ی فرانظـری   هـا     فرض  ها از نظر سیاسی با هم متفاوتند، ولی در مجموعه مشترکی از پیش              رهیافت
ها در ناحیه بـسیار       این رهیافت .  مشترک هستند  ،مدارند  گرا و طبیعت    که بدون هیچ تردیدی اثبات    

  .پارادایم قرار دارنداین گرای  عینی
  و سـرمایه «ای در سنت کارهای پخته مارکس، خصوصاً کتـاب             مارکسیسم معاصر مدیترانه   -

 ،افتی که در زمـان حاضـر اهمیـت اساسـی دارد            بر رهی  ،این دیدگاه .  قرار دارد  »قرائت لنین از آن   
شناسـیم   شناسی کولتی را مـی     شناسی آلتوسرو جامعه    ما در این رهیافت جامعه    . تأثیر گذاشته است  

که هر چند از نظر طرد مارکسیسم، هگلـی شـده و نیـز بـا طـرد مارکسیـسم ارتـدوکس روسـی                       
هـای    جایگـاه هـا      آن در ایـن زمینـه    . شباهت زیادی دارند، اما باز از نظر سیاسی با هـم متفاوتنـد            

  . دهند  تغییر بنیادی مدل تحلیل ما به خود اختصاص می-دهی متفاوتی را در بعد نظم
نظریه تـضاد، محـصول وبرگرائـی بنیـادی اسـت و متـضمن بـه کـارگیری چنـدین مفهـوم                      

یـادی  طرفداران بنیادی وبر برای تحلیل جامعه معاصر از مفهوم وبر اسـتفاده ز            . مارکسیستی است 
وبر، در توضیح وی در مـورد پیچیـدگی         » قفس آهنین بوروکراسی  «در مفهوم   ها     آن  زیرا ،کنند  می

  .اند ههای خوبی را استخراج کرد  بینش، در تأکید وبر قدرت و اختیار وقشربندی اجتماعی مدرن
 بـا    در رابطـه   ،گرایی بنیادی قرار دارند     هایی که در محدوده پارادایم ساخت       در هر حال نظریه   

گرا مبتنی هستند و درصدد ارائه نقـد بنیـادی            های نسبتاً عینی    فرض  ماهیت علوم اجتماعی بر پیش    
مکاتب فکری واقع در پارادایم ساختارگرائی بنیـادی در درجـات مختلـف، بـر               . جامعه معاصرند 

 ؛علیت به طور عام پذیرفته شده اسـت مفهوم  ها     آن  ابتدا در همۀ   :چهار مفهوم اصلی متکی هستند    

                                                 
1. Kropotkin 
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 که سـاختارها بـه       تضاد است به این معنا     ، سومین مفهوم  ؛مفهوم ساختار وجود دارد   ها     آن دوم در 
در وضعیت تضاد و تخاصم بـا یکـدیگر         ها     آن  ولی ،شوند  صورت نسبتاً مستمر و بادوام تلقی می      

م های واقع در ایـن پـارادای     تمام نظریه . شوند و چهارمین مفهوم، مفهوم بحران است        نیز تصور می  
بریـل و   (شـود     ریختگـی شـدید سـاختاری مـی         کنند که موجب به هـم       تغییر را فرایندی تلقی می    

  .)40، ص 1383 مورگان،

   مدیریت و سازمانهای تئوریساختارگرایی بنیادی و 

ی که در حوزه ساختارگرایی بنیادی در سازمان و مـدیریت مـورد توجـه               های  تئوریاز جمله    
مورگان در کتـاب اسـتعارات   .  است١به ساختارهای قدرت و سلطه تئوری سازمان به مثا،باشد  می

 بـه مثابـه نظـام سیاسـی نـام           در بحث از استعارات سازمانی از استعاره سازمان       ) 1986(سازمانی  
های سازمانی از نفوذ، قدرت و تعارض سـخن گفتـه              و نظریه  ها  تئوریای از      زیرا در پاره   برد؛  می
مـسائلی چـون اهـداف، منـافع،     . کنـد  ک نظام سیاسی عمل مـی      شبیه ی  ،لذا از این جهت   . شود  می

ها    آن ها و افراد موجود در      سازمان. کنند  ای را ایفا می     تعارض و قدرت در این استعاره نقش عمده       
کنند و تضاد بین این منـافع در سـازمان موجـب تعـارض و                 منافع و اهداف متفاوتی را دنبال می      

کوشند تا از تضادها به نحو مؤثری بهـره           ر سازمان می  به کمک عامل قدرت د    . گردد  کشمکش می 
در این اسـتعاره سـازمان بـه صـورت یـک نظـام،         . ندنرا به سوی اهداف هدایت ک     ها     آن گرفته و 

باشـند و بـر اسـاس داد و           های مختلفی است که در آن بـا یکـدیگر در مقابلـه مـی                دارای قدرت 
  ).50 ، ص1371الوانی، (کنند  ستدهای مبتنی بر قدرت عمل می

های مختلـف در آن در تعـارض بـا همـدیگر              در رویکرد سازمان به مثابه ساختاری که گروه       
سـاختارگرایان  . کننـد   هـا صـحبت مـی       قرار دارند، ساختارگرایان بنیادی از قدرت درون سـازمان        

ش هایی با منافع مختلف است که دائماً در تال          کنند که سازمان ترکیبی از گروه       بنیادی استدالل می  
ها، اعمال و اقدامات سازمان را تحـت کنتـرل خـود دربیاورنـد و در بحـث از                     هستند تا سیاست  

ی  جـست و جـو     کنند که مدیران در یک سـو در         مفهوم سلطه از تعارض درون سازمان بحث می       
کننـد و بـا ابزارهـای      تعارض بین مـدیر و کارکنـان را دنبـال مـی            ،در سوی دیگر  . برابری هستند 

در هر حـال مفهـوم تـضاد    . استفاده از قدرت و اقتدار در درون سازمان هستندمتعددی در جهت   
                                                 
1. Organization as Structures of Power and Domination 
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بـا  . شـود   بین کارفرما و کارگران تحت تأثیر تضاد طبقاتی مبتنی بر تحلیل مارکسیـستی بیـان مـی                
 قابل انکار نیست که مدیران منافعی دارند که همواره به دنبال دستیابی بـه آن بـوده و                   ،اینوجود  

، 1990؛ اولیگـا،    21، ص   2003فـانس،   ( کنند  تند که منافع خودشان را دنبال می      صرفاً گروهی هس  
  .)81ص 

 مدیران همـواره درصـدد افـزایش یـا دفـاع از             ،همچنین بر اساس مدل ساختارگرایی بنیادی     
. های خودشـان در درون سـازمان هـستند         قدرت و موقعیت خود و یا قدرت و موقعیت زیرگروه         

بنیادی مانند کارکردگرایی مواجهه سازمان بـا محـیط خـارجی را نیـز              افزون بر آن ساختارگرایی     
ها در تعامل متعارض با هـم قـرار دارنـد و     لذا مدیران، کارکنان و بخش . دهد  مورد توجه قرار می   

 جـست و    کنند و درایجاد ارتباط با بیرون سازمان نیز همواره درصـدد            منافع متعددی را دنبال می    
  .زایش قدرت و منافع هستندی راهی برای نفوذ و افجو

بـوده و تـوان اسـتفاده از        مجهـز   که افراد به مهارتهای سیاسی        مگر این  ،این کار عملی نیست   
توانند منافع خود و گروهـشان   به این مهارت، می این افراد صرفاً با اتکا.  باشندها را داشته  مهارت

  .را حداکثر کنند
.  اسـت  ١ست که ساختارگرایی یـک تئـوری تغییـر        تفسیر دیگر از پارادایم ساختارگرایی این ا      

 وجود دارد و عامل تغییر ممکن است از درون سازمان یـا             ٢ یک عامل تغییر   ،برمبنای تئوری تغییر  
بـر مبنـای تحلیـل      . از بیرون سازمان باشد و به عنوان مشاور و عامل تغییر به سازمان وارد شـود               

توانـد     می ،ه وضعیت سازمان آشنایی کامل دارد     ، عامل تغییر درونی از آن رو که ب        اقتضاییتئوری  
تصمیمات مربوط به تغییر سازمانی را بر مبنای شـرایط و اقتـضائات بیـرون سـازمان انتخـاب و                    

  .سازمان را با محیط آن سازگار نماید
 ورود دانش تخصصی، مهارت و اطالعات جدید به داخل سازمان           ،مزیت عامل تغییر بیرونی   

 به عنوان عامل مدیریت و مـورد حمایـت مـدیریت عـالی اسـت و در                  ،راگرچه عامل تغیی  . است
هـای قابـل      بـا تـنش   هـا      آن  ولـی  ،کنـد   جهت کمک به سازمان و ایجاد تغییر در سازمان عمل می          

هم خوردن تـوازن قـدرت و سـاخت         به بر   عملکرد عامل تغییر معموالً     . شوند  توجهی مواجه می  
هـایی در سـازمان شـکل         از ایـن جهـت مقاومـت       لـذا    ؛شـود   میمنجر  موجود قدرت در سازمان     

  .)68، ص 2004، بیکر (شود های متعدد سازمانی درگیر می  عامل تغییر با تعارضبنابراینو . گیرد می
                                                 
1. A Theory of Change 
2. Change Agent 



 101      های سازمان و مدیریت با رویکرد کارکردگرایی و ساختارگرایی مبانی فلسفی تئوری

 

هاسـت و عوامـل        تعارض جزء ذاتی سازمان    ،در نتیجه بر مبنای پارادایم ساختارگرایی بنیادی      
کـه قـدرت در عبـارت     جـا      آن  از .شـود   مـی منجر  ها    ساختاری به منازعه قدرت در درون سازمان      

تـوان قـدرت را در سـازمان          مـی  ، لذا بر اساس وضعیت ساختاری     ؛شود  ساختار سازمانی بیان می   
 ،برمبنـای ایـن تئـوری     . گردد   برمی ١یی دیگر به اضمحالل تئوری عامل عقال      مسأله.  کرد شناسایی

کنند نـه    شده سازمانی عمل میها همیشه مطابق منافع تعریف     فرض بر این است که افراد و گروه       
پارادایم ساختارگرایی بنیادی با زیر سؤال بردن ایـن تئـوری بـر    . بر مبنای منافع تعریفی خودشان 

ها در سازمان به دنبال منافع خودشان هستند و تعـارض             کند که افراد و گروه      این فرض تأکید می   
  .)33، ص 2004؛ ریچال، 55ص ، 2004بیکر،  (کند سازمانی نیز بر این اساس معنا پیدا می

ا با بررسی پارادایم ساختارگرایی بنیادی دو رهیافت نـسبتاً متمـایز ر           ) 1979(بریل و مورگان    
 دیـدگاه سـاختارگرایی مارکسیـستی و دیـدگاه وبرگرایـی            :برای مطالعه سازمان مشخص کردنـد     

ی اصـول اقتـصاد     دیدگاه اول با الهام از کار مارکس چـارچوب تحلیلـی خـود را بـر رو                . بنیادی
کنـد کـه      این رهیافت بر مفهوم تضاد به منزله مفهومی تأکید مـی          . کنند  سیاسی مارکسیستی بنا می   

ابزار اصلی را برای تبیین تجربی فراینـد تغییـر سـاختاری جـاری فـراهم کـرده، موجـب ایجـاد                      
  .انجامد یداری م شود که در نهایت به دگرگونی کامل در تمامیت سرمایه ای می های دوره بحران

های وبری بنیادی نسبت به نظریه سازمانی بنیادی، با نگـاه بـه وبـر بـه عنـوان منبـع                       رهیافت
های اخـذ شـده از علـوم سیاسـی مبتنـی              سازی  اصلی الهام، چهارچوب تحلیلی خود را بر مفهوم       

. کنـد   های اقتصادی جامعه بر ساختارهای اداری و سیاسی تأکید می           کنند و به جای زیرساخت      می
 جامعه با تضاد منافع و تنازع قدرت که نیـروی محرکـه را بـرای تغییـرات وسـیع                    ،بر این اساس  

  ).68، ص 1383بریل و مورگان، (شود   توصیف می؛کند اجتماعی فراهم می
 ساختارگرایی در نگاه به سازمان، مبتنی بـر تئـوری بوروکراسـی و سـازمان رسـمی                  ،بنابراین

 در مکتـب    ٤ و پیتر بـالو    ٣، فیلیپ سلزنیک  ٢چون رابرت مرتون  پردازانی    ماکس وبر است و نظریه    
گیری، و اثر زندگی      فکری ساختارگرایی به روابط صف و ستاد، ساختار قدرت، فرایندها، تصمیم          

ای بـا عنـوان       در مقالـه  ) 2005(دیکـسون و دوگـان      . انـد   هداشتتوجه خاصی   سازمانی بر کارکنان    

                                                 
1. Rational Actor Theory 
2. Robert K.Merton 
3. Philip Selznik 
4. Peter Blau 
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بنـدی و     بـه دنبـال ارائـه یـک طبقـه         »  رویکردی فلـسفی   :های انتقادی در مدیریت دولتی      دیدگاه«
 مدیریت دولتی، رفتـار انـسان را در دو بعـد درونـی و برونـی تحلیـل                   های  تئوریشناسی از     نوع
کننـد و در قالـب        در بعد بیرونی از ساختارگرایی بـه عنـوان مـدل تحلیـل اسـتفاده مـی                . کنند  می

 سـاختارگرایی، ماتریالیـسم     -سـی، کـارکرد   شنا   سـاختارگرایی مـردم    های  تئوریساختارگرایی از   
 در تحلیل رفتـار انـسان اسـتفاده         ٣ و پست مدرنیسم   ٢، پساساختارگرایی ١های زبانی   تاریخی، بازی 

 دهـد    مدیریت دولتی را با توجه به این نوع شاسی مـورد تحلیـل قـرار مـی                 های  تئوریو  کند    می
  .)39-41، صص 2005دیکوس و دوگان، (

   پارادایم کارکردگرایی و ساختارگرایی بنیادینقاط اختالف و اشتراک

 بحـث  علمـی اجتمـاعی  هـای   فـرض    بر اساس پیش   ،نقاط اختالف و اشتراک این دو پارادایم      
شناسـی،    شناسی، معرفـت     هستی :شناخت علوم اجتماعی عبارت است از     های    فرض  پیش. شود  می

گرایـی    گرایی و ذهنـی      عینی توان در دو بعد     ها را می    فرض  این پیش . شناسی  ماهیت انسان و روش   
دارد و بعد ذهنـی آن بـر   تأکید  ٤گرایی شناسی بر واقع بعد عینی هستی. در یک پیوستار بحث کرد    

بعـد  . شـود دارد    هایی که به آن اطالق مـی        های اجتماعی بر اساس نام       و شناخت پدیده   ٥گرایی  نام
دارد، بعـد   تأکیـد    ٦گرایـی   ثباتگرایی و بعد ذهنی آن تأکید بر ضد ا          شناسی بر اثبات    عینی معرفت 

عینی ماهیت انسان بر جبرگرایی و بعد ذهنی آن بـر اختیـارگرایی و مختـار بـودن انـسان تأکیـد                      
د و بعد ذهنی    مند در تحقیق تأکید دار      می نظام شناسی بر روش و فن عل       کند و بعد عینی روش      می

نگاری انسان فقط از طریق کـسب    بر مبنای ایده .دورز نگاری در تحقیق تأکید می      آن بر نظریه ایده   
نیومن، بـورل   ( تواند جهان اجتماعی را درک کند       دانش دسته اول درباره موضوع مورد تحقیق می       

  .)120-123، صص 1383؛ بریل و مورگان، 104 ـ109، صص 2000و مورگان، 

                                                 
1. Language Games 
2. Post-Structuralism 
3. Post-Modernism 
4. Realism 
5. Nominalism 
6. Anti- Positivism 
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   نقاط اشتراک پارادایم کارکردگرایی و ساختارگرایی بنیادی)الف

. های شناخت علوم اجتماعی نهفته است       فرض  گرایی پیش   ر بعد عینی  بها     آن  در تکیه  :نخست
ی وجود جهان خارجی مـستقل از  اگرایی به معن   گرایی، بر واقع    هر دو پارادایم بر اساس بعد عینی      

  .پندارند ذهن معتقد هستند و جهان را دارای ساختاری ثابت، قابل مشاهده و تغییرناپذیر می
بـه زعـم    . گرایـی مبتنـی هـستند       هـر دو پـارادایم بـر اثبـات        شناسـی      از لحاظ معرفـت    :دوم 
لذا روش شـناخت  . های تحقیقی، یک روش علمی واحد وجود دارد     گرایان برای همه رشته     اثبات
به اعتقاد آنان دانش فـی      . کند  های اجتماعی تفاوتی نمی     های طبیعی با روش شناخت پدیده       پدیده

هـا را از واقعیـت    تـوان ارزش   بر این باور بودند که مـی انبنابراین آن. طرفانه دارد  نفسه ماهیتی بی  
 تنهـا راه  ،گـردد کـه مـدعی اسـت        گرایی به آگوسـت کنـت برمـی         مبنای اندیشه اثبات  . مجزا کرد 
  ).207 ، ص1380فرد،  الوانی و دانایی( علم تجربی است ،شناخت
 انـسان   ،س این بـاور    بر اسا  .کنند   از لحاظ توجه به ماهیت انسان به جبرگرایی تأکید می          :سوم
 .کنـد   های او از قبل تعیین شده و محیط و شرایط حاکم بر رفتارهای انسان را تعیین می                  و فعالیت 

شناسـی اسـت و از بـاب           روش :بعد چهـارم  . تواند موجودی مستقل و مختار باشد       لذا انسان نمی  
ـ               شناسی به شناخت پدیده     روش هـا را در      دهها بر اساس روش علمی و منظم تأکیـد دارنـد و پدی

  دهند  ی کمی مورد مطالعه قرار میها روشمراحل و فرایند روش تحقیق علمی و با استفاده از 
گرایـی، جبرگرایـی و       گرایـی، اثبـات     گرایی مبتنی بر واقـع      لذا هر دو پارادایم بر محور عینیت      

ت گرایـی در شـناخ       توجـه بـه عینیـت      ،کنند و نقطه مـشابه هـر دو         شناسی علمی تأکید می     روش
گرایـی و      هم ساختارگرایی و هم کـارکردگرایی میـل بـه عینیـت            :به عبارتی دیگر  . ها است   پدیده

  .)19، ص 2004پوالمکی،  (گرایی از پیش مسلط دارند تمایل به تأکید بر تعین
  : نقاط اختالف پارادایم کارکردگرایی و ساختارگرایی بنیادی)ب

کـارکردگرایی  . بـر ثبـات و تغییـر نهفتـه اسـت     ها   آن در تأکید،نقطه اختالف این دو پارادایم 
شناسی نظم است و بر وضع موجود، نظم اجتماعی، توافـق، انـسجام، وحـدت، و        مبتنی بر جامعه  

شناسی تغییر است و بر تغییر بنیادی، تضاد           مبتنی بر جامعه   ، ولی ساختارگرایی  ؛فعلیت توجه دارد  
لـذا کـارکردگرایی   . محرومیت و امکان توجه داردهای سلطه، تناقض، رهاسازی،   ساختاری، شیوه 

  .به دنبال ثبات و ساختارگرایی بنیادی به دنبال تغییر است
وی مدعی است که تحلیل کـارکردی،       . پردازد  دارندرف به بررسی تفاوت این دو پارادایم می       

هـیچ   وضع موجود دارد و      تغییرگیری منفی نسبت به       هایی است که جهت     مبتنی بر بررسی پدیده   
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هـای ثابـت اجتمـاعی      زیرا به بیان نوع سیـستم، سـازمان و جریـان   ؛افزاید  چیزی به دانش ما نمی    
  : ازرکردگرایی از منظر دارندرف عبارتندهای مدل کا ویژگی. پردازد می

 ؛دنده در هر جامعه، عوامل متعددی ساخت آن جامعه را شکل می. 1
  دارد؛ اش گام برمی تی و عناصر ساخجامعه در جهت حفظ و بقای عوامل. 2
 دارند؛گرایانه و ترکیبی  عوامل ساختی جامعه جهتی هم. 3
 ه کارکردش در کلیت ساخت مؤثر است؛هر عنصر از جامعه با توجه ب. 4
 .اجماع و وفاق بین عناصر، شرط اساسی حیات جمعی است. 5

ی تغییـر و    ای کـه دارا     دارندرف با بررسی تحلیل کارکردی، این مـدل را بـرای فهـم جامعـه              
هـای زیرشـاخۀ       مـدل تـضاد را کـه یکـی از مـدل            ،دانـد و در مقابـل آن        تحول است کافی نمـی    

هـای     مدل تضاد نیز دارای ضـعف      ،هر چند به باور دارندرف    . کند   معرفی می  ،ساختارگرایی است 
هـای اجتمـاعی پویـا و     برای شـناخت پدیـده   این  با وجود   . های کارکردگرایی است    مشابه ضعف 

  : ازندها و اصول این مدل عبارت ویژگی. کند کارهای خوبی ارائه می متغیر راه
  ر و تحول است؛هر جامعه موضوع تغیی. 1
  دارد؛ دن متقابل اجتماعی گام برمیهر جامعه در جهت تجربه کر. 2
  عه در تغییر اجتماعی مشارکت دارد؛هر عنصر از جام. 3
 ).91 ـ92 ، صص1383آزاد ارمکی، (وند ش عناصر به وسیله یکدیگر کنترل و محدود می. 4

بـط موجـود و      کارکردگرایی با تکیه بیش از اندازه بر مقطع حاضـر و توجـه بـه روا                ،بنابراین
ناچار واقعیت را در تصویری ثابت و در یک بـرش زمـانی خـاص متوقـف          های جاری، ب    مکانیزم

 و تضادهای ساختاری     ولی ساختارگرایی با نقد این رویکرد به بررسی تغییرات اجتماعی          ؛کرد  می
های اجتماعی و تکیه هر دو بـر          های این دو پارادایم در مطالعه واقعیت        رغم شباهت به  . پردازد  می

تأکیـد  ها، گـرایش سـاختارگرایی بنیـادی بـر تـضاد و بحـران                 محوریت عینیت در مطالعه پدیده    
ن اسـتمرار و دوام      زیرا هـدف اصـلی آ      ؛نداردتوجهی  ولی پارادایم کارکردگرایی به آن      ورزد؛    می

 .های اجتماعی موجود است قالب
هـای خاصـی دارای        هر یک تحـت شـرایط و موقعیـت         ،دو مدل کارکردگرایی و مدل تضاد      

کارکرد و عدم کارکرد      گرایی و تقابل،  هستند و بتنهایی فاقد اعتبارند؛ زیرا ثبات و تغییر، هم         اعتبار  
دارنـدرف بـا توجـه بـه نقـاط        . باشـند   د مـی  ای واح   و اجماع و اجبار، همه وجود متفاوت جامعه       

این نظریه درصدد ایجاد سـازگاری بـین        . کند  ضعف هر دو مدل، نظریه ترکیبی جدیدی ارائه می        
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کنـد و     وی دیدگاه ترکیبی جدیدی را تحت عنوان نظریـه تقابـل یـاد مـی              . باشد  دو مدل فوق می   
ی تجربـی اقـدام کنـد،    هـا  روشار و ها با ابز معتقد است که نظریه باید علمی و برای تبیین پدیده   

مفاهیم نظریه باید با هر دو مدل کارکردی و ساختاری سازگاری داشته باشد و نظریه بایـد تـوان                   
های مستقر سـاختی دارا و در جهـت تعمـیم سیـستماتیک               استخراج تقابالت اجتماعی را از نظم     

  ).92 ، ص1383آزاد ارمکی، (ها باشد  تقابل
 به سه مفهوم توجه     ، کارکردگرایی -ریه ترکیبی، خود در مورد ساختار      براون در نظ   -رادکلیف

معتقدند که هر دو پارادایم کـارکردگرایی و سـاختارگرایی          ها     آن . ساختار، کارکرد و فرایند    :دارند
 تغییـر   ،د و اگر تغییر در ساختارگرایی مورد توجه اسـت         نها تأکید دار    بر ایستایی در تحلیل پدیده    

تـوجهی بـه     پویاگرایی و بی،آنچه هر دو مدل فاقد آن هستند     . انی خاص نیست  خارج از دورۀ زم   
  .)113، ص1383آزاد ارمکی، (ست ها  تحول واقعیتگیری و تأثیر تاریخی و بعد زمان در شکل

گرایـی    گرایی سازگار را بر مبنای تئوری اجتماعی سـاخت           تئوری ساخت  ١ساکتیسز  پال و دی  
 -در ترکیـب تمـایالت کـارکردی      هـا      آن  ارائه این تئوری به تـالش      ایدۀ اصلی . گیدنز ارائه دادند  

گرایـی   و ذهنیـت ) یعنی مارکسیسم، کـارکردگرایی و سـاختارگرایی  (گرا  ساختاری مکاتب عینیت 
گـرا     کـارکردگرا و سـاخت     های  تئوریهای    آموزهها     آن گردد و به باور     برمی) یعنی پدیدارشناسی (

 ترکیـب ایـن دو   ،دهد و افزون بر آن ل مناسبی به دست می   تحلی ،های اجتماعی   در شناخت پدیده  
ویـک، کروسـیای و      (کنـد   تری برای تحلیل ارائه مـی       گرایی، مدل کامل     ذهنیت های  تئوریمدل با   

  .)49، ص 2004اورهایمر، 
ها در سازمان،     ای در مورد تجزیه و تحلیل خرده فرهنگ         در مقاله ) 2001( و دیگران    ٢ایواری 

کننـد و معتقدنـد کـه مکاتـب کـارکردگرایی،             ایی و ساختارگرایی اسـتفاده مـی      از مدل کارکردگر  
 و تحلیـل     ساختاری بیـنش وسـیع و مـدل مناسـبی را بـرای تجزیـه               -ساختارگرایی و کارکردی  

نقاط اختالف و اشتراک پارادایم کارکردگرایی و ساختار گرایی به همراه            (کنند  ها ارائه می    فرهنگ
  ): آمده است2زان در نمودار شماره ظریه پرداویژگی و اصول و برخی از ن

                                                 
1. Poole & De Sanctis 
2. Netta Ivari 
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 های کارکردگرایی و ساختارگرایی بنیادی نقاط اشتراک و اختالف پارادایم: 2نمودار

  
  
  
  

  
  
  

بنیادی در نگاه به نظریه های کارکردگرایی و ساختارگرایی  تقابل پارادایم
  سازمانی

هـای اجتمـاعی بـا        ی تحلیل پدیـده   ها  ها و کاستی     در کنار ضعف   ، که قبالً ذکر شد    طور  همان 
هـا بـه رویکـرد        پردازان به دنبال راهی برای برون رفت ازاین کاستی          رویکرد کارکردگرایی، نظریه  

شناسـی، ماهیـت      شناسـی، معرفـت      هر چند تفاوتی به لحـاظ هـستی        ،ساختارگرایی روی آوردند  
های مشابهی    فرض  بر پیش  هر دو    :به عبارت دیگر  . شود  دیده نمی ها     آن شناسی در   انسانی و روش  

 تفاوتی مـشاهده شـد؛ بـه   ها   آن در، ولی در پرداختن به موضوع     ؛ها تأکید دارند    در شناخت پدیده  
 در مطالعـه    ،ایـن تفـاوت   . طوری که یکی بر نظم و ایستایی و دیگر بر تضاد و بحران توجه دارد              

تارگرایان، کـارکردگرایی    که ساخ  طور  همان. شود   اجتماعی مشاهده می   سازمان نیز به عنوان پدیده    
های سـازمانی نیـز از ایـن           دیدگاه ،بردند  توجهی به تغییرات و تضادها زیر سؤال می         را به دلیل بی   

  . نبودتأثیر  بیسازوکارها 
ای را    گانـه   در نگاه به نظریه سازمانی از رویکرد این دو پارادایم بریل و مورگان انتقاد دوازده               

دهنـد و بـه دنبـال آن          سازند، مورد توجـه قـرار مـی         ایی مطرح می  که ساختارگرایان بر کارکردگر   
  :این انتقادها عبارتند از. دنکن های سازمانی را از این منظر تشریح می تأثیرپذیری دیدگاه

لـذا  . شـود   نظریه سازمانی گرفتار پذیرش مسائلی است که از طریق مدیریت تعریـف مـی             . 1
دادگری اجتماعی بپردازد و دانش و قدرت را از انحصار          نظریه سازمانی باید به مطالعه ساختار بی      

  ؛طبقه خاص درآورده و به اکثریت منتقل نماید

  گرایی ـ واقع
  گرایی ـ اثبات
  راییـ جبر گ
  شناسی ـ روش

 ـ علمی تجربی

  ها و اصولویژگی
  ـ بررسی وضع موجود و عوامل

  ـ تغییردهنده وضع موجود
  دهی اجتماعی ـ نظم

  ـ انسجام و وحدت
  ـ توافق
 ـ فعلیت

  ها و اصولویژگی
  .به دنبال تغییر بنیادی استـ 

  ـ تضاد ساختاری
  های سلطه ـ توجه به شیوه

  ـ تناقض
  ـ رهاسازی

 

  پردازان برخی از نظریه
اگوست کنت، هربرت اسپتسر، 
امیل دورکیم، پاره تو، آلفرد 
مارشال، ماکس ویر، استوارت 
میل، جرج زیمیل، هربرت مید، 
پارسونز، رادکلیف براون و 

 مالیتوفسکی

  پردازان رخی از نظریهب
کارل مارکس، انگلس، 
پلخانف، بوخارین، التوسر، 
کراپوتکین، کولتی و اشتراوس

 کارکردگرایی
  
  
  
  

 عینیت گرایی
 

  
  
  
  

 ساختارگرایی
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پردازان سازمانی به صورت خودآگاه و ناخودآگاه درصدد تحقیـر انـسان در محـیط                 نظریه. 2
ر رابطـۀ   پردازان سازمانی باید نظریه و عمل را آگاهانه به هم پیوند دهند و د               لذا نظریه . کار بودند 

  ؛ایجاد نمایندتغییری بنیادی بین انسان و محیط کار 
 شناخت گسترده کـارل مـارکس       ،بنابراین. گیرد   نقش مارکس را نادیده می     ،نظریه سازمانی . 3

  ؛شرط الزم برای نظریه سازمانی است
لذا مفهوم طبقه باید جـزء سـازنده        . کند  نظریه سازمانی به تحلیل روابط طبقاتی توجه نمی       . 4

  ؛ر هر نظریه سازمانی منسجم باشدد
 لـیکن بایـد بـا       کننده از وبر مبتنی است؛       و گمراه  نظریه سازمانی بر تفسیری بسیار محدود     . 5
  ؛تر به مطالعه درباره وبر پرداخت  و شناخت وسیعتر  بیشعمق
 در تحلیل سازمانی بایـد بـه نقـش          ،بنابراین. گیرد  نظریه سازمانی نقش دولت را نادیده می      . 6

  ؛ولت توجه اساسی نمودد
لذا باید از بعد تاریخی برخوردار باشد و بـه          . نظریه سازمانی یک نظریه غیر تاریخی است      . 7

  ؛گیری در مرحله اول توجه نمود چرایی و چگونگی شکل
ای ایـستاست و گـرایش بـه تعـادل، توافـق اجتمـاعی و وحـدت                   نظریه سـازمانی نظریـه    . 8

لذا نظریه سازمانی باید پویا باشـد و جامعـه را بایـستی بـه         . دده  ارگانیکی را فرض خود قرار می     
  ؛شود صورت فرایندی تصور کرد که از طریق تأثیر متقابل نیروهای متضاد ایجاد می

 ،دهـد   شناسی اهمیت مـی      یعنی بیش از همه به روش      ؛گراست  نظریه سازمانی اصوالً تجربه   . 9
هـای غیـر      د به دنبـال نـشان دادن برتـری داده         در حالی که به جای تأکید بر مشاهده و تجربه بای          

  ؛تجربی باشد
بنابراین بدگمانی نسبت به نظریـه بایـد تغییـر یابـد و             .  است 1 ضد نظریه  ،نظریه سازمانی . 10

  ؛های نظریه کالن و سیاسی معتبر باشد نظریه سازمانی باید به دنبال دیدگاه
 توجـه اسـت، در      از سـازمان بـی    ماعی خـارج     نظریه سازمانی نسبت به عوامل کالن اجت       . 11

  ؛توان بدون توجه به بستر اجتماعی درک نمود  که سازمان را نمییحال
 ولی نظریه   ؛های قبلی است     نظریه سازمانی درصدد ایجاد نظریه عمومی مبتنی بر دیدگاه         . 12

 زیـرا بـا آن      ردگرایی خـود متحـد شـود؛      سازمانی نباید به دنبال آن باشـد کـه بـا حریـف کـارک              

                                                 
1. Anti- Theoritical 
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 ).118، ص 1383 بریل و مورگان،(الجمع هستند  ۀنعما
 سامانی را با توجه به ویژگی هر پـارادایم و تأثیرپـذیری         های  تئوریتوان     می ،در نگاهی دیگر  

هـای سـازمانی چـون      نظریه. بندی آن اقدام نمود     ها مورد توجه قرار داده و به طبقه         از این پارادایم  
، مطالعـات   )ر، فایول، گیولیک، فالت، ارویـک، مـونی       تیلو(صنعتی  شناسی     روان نظریه کالسیک و  

های تعادل سـازمان؛ بارنـارد و         ی اجتماعی و فنی، نظریه    ها  نظام نیاز، نظریه    های  تئوریهاثورن و   
، برنـز و اسـتاکر و نظریـه         )کتزوکان، تاویستاک (ی باز   ها  نظام سلزنیک، سازمان به مثابه      -سایمون
گـرا    هـای کثـرت     و نظریـه  ) رابرت مرتن، گلدنر و بالو    (کراسی  های انتقاد از بورو     ، نظریه اقتضایی

 و امـروزه    انـد   هدر قالب مدل کارکردگرا و متأثر از این پارادایم شـکل گرفتـ            ) آلدریج و کرومبی  (
 .پردازند های سازمانی دراین قالب به وجود آمده و از این حوزه به تحلیل سازمان می اکثر نظریه
گرایی، رفتـار سیاسـی، قـدرت و           سیاسی، گروه  -تارهای اداری های سازمانی نظیر ساخ     نظریه

هایی هـستند کـه از پـارادایم           به مثابه نظام سیاسی از جمله نظریه       ،سلطه، تضاد و استعاره سازمان    
  .کند بوده و از این حوزه به شناخت پدیده سازمانی اقدام میمتأثر ساختارگرایی بنیادی 

  یدیدگاه ترکیب

 سـازش   ی بـرا  ی راهـ  ی جست و جو    پیش از میالد در صدد     440ال  در حدود س   1لیوسیپوس
ـ یدادن حقایق آشکار حرکـت و تغییـر هراکلیتـوس و دنیـا          . تغییـر و ثابـت پارمنیـدس بـود    ی ب

 از دیـدگاه هراکلیتـوس و    ی ترکیب ی به نوع  » افالطون یشناس جهان« نیز در شرح فرضیه      2وسیتیما
ـ  « و »حرکت و تغییـر   «کند و     می پارمنیدس اشاره   ی هـم تلقـ  ی را در راسـتا »ی تغییـر یثبـات و ب

 متغیـر را    ییابـد و چیزهـا      می  الیتغیر را عقل در    یچیزها«: گوید  می  که تیمایوس  ی طور ؛کند  یم
 جهـان   یکنـد کـه اجـزا       می  در ادامه با تشریح چهار عنصر آتش، هوا، آب و خاک اذعان            ».عقیده

 آن جـز  ی باشد و اجزا   ی روح دوست  یراشود که جهان دا     ی دارد و این امر باعث م      یباهم هماهنگ 
. کند که خدا نخست روح را آفریـد و سـپس تـن را               می سپس عنوان . دست خود از هم نپاشد    ه  ب

 ترکیـب یافتـه و خـود ذات         » تغییر پـذیر   یتقسیم پذیر « و   » تغییر ناپذیر  یتقسیم ناپذیر «روح از   
 رویکرد دارندرف در ترکیـب دو      از بتبع و   ،با توجه به این بینش    .  است که میان آن دو است      یثالث

                                                 
1 . Leucippus 
2 . Timaeus 
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هـا    دست یافـت و بـا الهـام از ایـن ترکیـب     ی ترکیبیتوان به رویکرد    می مدل کارکردی و تضاد،   
توان از آمـوزه       می ، ارایه نمود و بر اساس آن      ی و ساختارگرای  ی بر ترکیب کارکردگرای   ی مبتن یمدل

 ؛ پدیده سازمانی اسـتفاده کـرد      هر دو پارادایم کارکردگرایی و ساختارگرایی بنیادی برای شناخت        
حـال کـه در     . انـد   ه ولی نگاهی متفاوت به تحلیل سازمان پرداخت       ،فرض مشابه   زیرا هر دو با پیش    

ی از سـازمان ارائـه   تر  بیش هر دو پارادایم در یک رویکردی ترکیبی فهم  ،شناخت پدیده سازمانی  
گرایی، وفـاق و      گرایی و کثرت    ت زیرا پدیده سازمانی ترکیبی از ثبات و تغییر، وحد          کرد؛ خواهند

نظمی، و تقسیم ناپذیر تغییر ناپـذیر و تقـسیم پـذیر تغییـر پـذیر               نظم و بی   ،تضاد، اجبار و اختیار   
  .است و شناخت این پدیده نیازمند استفاده از مدل ترکیبی است

  نتیجه

هـای    ی پـارادایم   جـست و جـو      نخست تعریف پـارادایم و     ،آنچه در مقاله حاضر بحث شد      
های   برای این منظور ابتدا پارادایم    . شناختی است   های جامعه   زمان و مدیریت با توجه به تحلیل      سا

هـای    سـپس بـا توضـیح پـارادایم       .  سـازمان بحـث شـد      های  تئوریشناختی و در قالب آن        جامعه
 سازمان و مـدیریت، و اشـاره بـه نقـاط            های  تئوری ،کارکردگرایی و ساختارگرایی و در قالب آن      

  .اشتراک در این زمینه، به ارائه دیدگاه ترکیبی پرداخته شداختالف و 
 ایـن اسـت کـه پـارادایم کـارکردگرایی           ،رسد   به نظر می   آنچه در انتهای بحث ذکر آن ضرور      

 نقـص موجـود در   ،از ایـن رو .  آن در علوم مدیریت است  بتبعتئوری حاکم در علوم اجتماعی و       
بـه عبـارت    . گردد  بتنی بر کارکردگرایی است، برمی    شناختی آن، که م     علوم مدیریت به پایه جامعه    

 بـه علـت     ،انـد   هها مبتال شـد     ها بدان   هایی که اندیشه اداری و سازمان        بسیاری از محدودیت   :دیگر
تر علوم اجتماعی است کـه تفکـر اداری و            حوزه وسیع » شناسی  شناخت«های    نقص و محدودیت  

ایـن حـوزه    . شـود  مـی یـاتی، آن محـسوب      های، بسیار مهـم و ح       سازمانی در مقام یکی از شاخه     
علـوم اجتمـاعی تـابع      » شناسی  شناخت«ی  ها  روشها نداشته و      ای جز تحمل آن محدودیت      چاره

تحوالت فلسفه علم مرتبط به خود بوده و در طی تاریخ تحوالت و تکامل خود بارها و بارهـا از                    
ا کـرده اسـت     یک گرایش فکری به گرایش دیگـر و از یـک روش بـه روش دیگـر تحـول پیـد                    

برای غلبه بـر پـارادایم کـارکردگرایی،        که  است  لذا ضرور   ). 184  ص ،1385 اهرنجانی،   میرزایی(
 گرایش بـه سـاختارگرایی بنیـادی    ،آنچه در این مقاله مطرح شد   . چرخش پاردایمی صورت گیرد   

تنـی بـر   هر چند این پارادایم نیـز مب     . به عنوان حوزه فکری دیگر و فراتر از پارادایم موجود است          
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پـردازان علـوم مـدیریت        هایی است که نظریـه       لیکن یکی از حوزه    ،گرایی است   فرض عینیت   پیش
پـردازی در آن وجـود دارد و          ای اسـت کـه امکـان تئـوری          لـذا حـوزه   . انـد   هتر به آن پرداختـ     کم

پـردازان و پژوهـشگران قـرار     هایی خوب عالوه بر تئوری کارکردگرایی پـیش روی نظریـه            آموزه
  .دهد می

ی تحلیلی مورد پذیرش که اجماع عمومی در مورد آن وجـود            ها  چارچوبهمچنین یکی از     
شناسانی ماننـد     جامعه از سوی     کارکردگرایی ساختاری است که    ،دارد و حاکم بر علوم بوده است      

در . تالکوت پارسونز، ماریون لوی و رابرت مرتون برای مطالعه تمامی جوامع ابـداع شـده اسـت                
ساختارها را مترادف با نهادها و کارکردهـا را  »  کارکردی -زیه و تحلیل ساختاری   تج«شناسی    لغت

. دهنـد     هـا را انجـام مـی        ساختارها یا نهادها، کارکردها یـا فعالیـت       . اند  هها دانست   مترادف با فعالیت  
توان برای تحلیل ابعـاد سـاختاری      ولی می  ،توان شکست   اتصال بین ساختارها و کارکردها را نمی      

همچنین با توجه به استدالل     ). 194، ص   1996هدی،  ( رکردی یک سیستم اولویت قائل شد     یا کا 
ی ادارندرف مبنی بر ترکیـب کـارکردگرایی و سـاختارگرایی، تأکیـد بـر سـاختارگرایی بـه معنـ                   

 بلکه تحلیل کارکردی و ساختاری به صـورت مجـزا،           ،تفاوتی و کنار زدن کارکردگرایی نیست       بی
توانـد تحـت    کند و مـی  ی ارائه میتر   بیش های  افزایی، آموزه    دستیابی به هم   و ترکیب این دو برای    

منجـر  هـای سـازمان و مـدیریت          های جدید درون نظریه     گرایی به کشف حوزه     فرض عینیت   پیش
  .شود

د که به دلیـل خـارج       ن فکری دیگری نیز وجود دار     های  نکته دیگر این است که بیقین گرایش      
هـای    فـرض    تحـت پـیش    ها  تئوریبه آن پرداخته نشد و آن تحلیل        مقاله حاضر   گنجایش  بودن از   
گرایـی بنیـادی،      توان به انسان     می ،های موجود در این حوزه       از جمله پارادایم   .گرایی است   ذهنیت

آنچـه در ایـن مجـال       .  انتقادی اشاره کـرد    های  تئوریتفسیرگرایی، هرمنوتیک و پدیدارشناسی و      
 سـازمان  هـای  تئوری کارکردگرایی و ساختارگرایی و تحلیل  پارادایم های  تئوریبحث شد تحلیل    

  .در این دو حوزه بود
 تـاکنون بـدون توجـه بـه         رانیا خاصه در جامعه     ، سازمان های  تئوریکه تحلیل    نکته آخر این  

پـردازی را در حـصار علـوم      نظریـه ،شناختی صورت گرفتـه، و ایـن خـود       های جامعه   فرض  پیش
شناختی در تحلیل مسائل سـازمانی امکـان          های جامعه   توجه به تحلیل  لذا  . کند   گرفتار می  یسازمان

 مقالـه حاضـر نیـز       .دهد  های موجود را در اختیار پژوهشگران قرار می         پردازی  فراتر رفتن از نظریه   
   .تواند چارچوبی برای تأمل و تفکر در این زمینه باشد می
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