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پست مدرنیسم چیست؟
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پست مدرنیسم چیست؟

 پدیدار شدن نظریه پست مدرن در اروپای قاره ای ،به ویژه در فرانسه و آلمان
 استفاده از اصطالح پست مدرنیسم اولین بار در اواخر قرن 19برای توصیف هنر آوانگارد

 مکعب مستطیل آجر چینی شده کارل آندره ،یعنی هم ارزی نمونه ای از کار پست مدرن
 پست مدرنیسم ،فلسفه ای در عصر ماست که از حوزه های متفاوت بسیاری نشات گرفته و
بر حوزه های متفاوت بسیاری هم تاثیر می گذارد.

4

مثال :آب خوری مارسل دوشان

آب خوری مارسل دوشان حرکتی گسترده را در عالم هنر باعث شده است این اثر هنری
با معکوس کردن کاسه توالت یک آبخوری ساخته است و مفهوم متعارف آن را تغییر داده است.

5

عناصر اصلی پست مدرنیسم

 - 1ما نمی توانیم فرض کنیم که چیزی مانند عقل محض وجود دارد یا این که با کسب دانش
بیشتر ،نسل بشر لزوماً پیشرفت خواهد کرد.
 - 2زبانی که به کار می بریم ما را به چهارچوبی مجهز می سازد که به وسیله آن دنیا را درک

کرده و بدان معنا می بخشیم.

 - 3چیزی به عنوان دانش محض وجود ندارد.

 - 4باید در ک کنیم که نظرات متفاوت بسیاری ،از هر وضعیت وجود دارند و می بایست تالش
کنیم تا دیدگاه های متفاوت را دریابیم ،به ویژه دیدگاه های افراد کم قدرت تر را.
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تفاوت های میان مدرنیسم و پست مدرنیسم
مدرنیسم

پست مدرنیسم

اجماع

اختالف

جهان شمولی

چندگانگی

تعمیم پذیری

محلی شدن و زمینه ای شدن

ثبات

ناپایداری

سرکوب تفاوت

در پی تفاوت

سیاست کالن

سیاست خرد

مرکز مدار

حاشیه مدار

پیوستگی ها

عدم پیوستگی ها

پست مدرنیسم تاییدی در مقابل شک باور
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تفاوت ها

تاییدی

شک باور

رویکرد
نسبت به
علوم
اجتماعی

 oدرک جهان غیر ممکن است.
 oتوصیفی است نه تجویزی.
 oپژوهش ها برابعاد غیر معمول سازمان  oبنابراین تالش برای ایجاد علم االجتماع
پست مدرن بیهوده است.
متمرکز اند.
 oپژوهشگران به در نظر گرفتن تاثیرشان  oهیچ امیدی برای ایجاد یک نظریه جهان
شمول وجود ندارد.
بر فرآیند پژوهش تشویق می شوند.

نقش
نویسنده

 oقدرت نویسنده را می کاهد ولی حذف  oنفوذی اندک دارد و صالحیتی ندارد.
 oخوانندگان تفاسیری متفاوت با
نمی کند.
نویسنده دارند و این تفاسیر
 oنقش نویسنده به عنوان نقش خرد یک
معتبرهستند.
مفسرادامه می یابد.

شناخت
شناسی

 oضد باز نمائی گرائی.
 oدر پی انتقاد و تجدید نظر در شناخت و  oتعیین و ضعیت جهان اجتمایی غیر
ممکن است.
روش شناسی مدرنیست است.
 oدر حالت افراطی این دیدگاه انسان
 oنسبی گرائی مطلق را رد می کند.
شناسی و جامعه شناسی صرفاً فعالیت
 oبر حاشیه ها تاکید می کند.
های لفاظی گرانه ای است.

پست مدرنیسم تاییدی در مقابل شک باور
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شباهت ها

تاییدی و شک باور

 oمتون پست مدرن بیشتر باز و کمتر قطعی (بسته) هستند.
نقش خواننده  oاز خوانندگان انتظار می رود معنای متون را برای خود استنتاج کنند.
 oبپذیرند که ممکن است این نتایج ارزش اندکی برای دیگران داشته باشد.
جهت گیری  oنوشته های پست مدرن ناهمگن و متنوع هستند.
 oدیدگاه های سیاسی خاصی را تجویز نمی کنند
سیاسی

پساساختارگرایی و پست مدرنیسم
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پساساختارگرایی
• کانون آن تمرکز بر زبان است.
• جهان اجتماعی را پیامد و محصول زبان می داند.

• تمایزاتی که ما درک می کنیم ضرورتا واقعی نیستند بلکه توسط زبان ایجاد
شده اند.
پساساختارگرایی و پست مدرنیسم
• هچ ( ،)1997پست مدرنیسم را برآمده از جنبش پساساختارگرایی دهه 1960

می داند.
• مرزبندی میان پساساختارگرایی و پست مدرنیسم دشوار است.
• محور مشترک هر دوی آن ها ،تاکید بر زبان ،ذهنیت و دانش است.
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مروری بر اندیشه های متفکرین پست مدرن
ژاک دریدا
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ژاک دریدا کیست؟
سیر زندگی

• تولد درالجزایر ()2004-1930

• کسب مدرک دکتری در سال  1992از دانشگاه کمبریج مدرک دکتری
• تدریس فلسفه و ادبیات تطبیقی در دانشگاه های سوربن وکالیفرنیا
• شخصیت جدلی و فیلسوفی سرکش که به رویکردهای سنتی ادبیات و فلسفه حمله برد.
آثار
• هندسه هوسرل ()1962

• دستور زبان آوا و پدیدار ()1967
• نوشتار و تفاوت ()1967
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ژاک ،دریدا :چرخش زبان شناختی و شالوده شکنی
وی لوگوس محوری یونانی یعنی کلمه را نقد و عنوان می دارد که به ازای هر
ایده ”غایب“ نیز وجود دارد.
یعنی نحوه معنا بخشی ما به جهان جانب دارانه است بدین روی وحدت و

ثبات به بهای جدایی و تناقض حفظ شده اند.
شالوده شکنی شامل رمز گشائی یک متن و از هم گسیختن آن به منظور
آشکارسازی ترتیبات درونی و قراردادی و پیش پندارها است.
شالوده شکنی به معنای تخریب گری ساخت ها است.

فرایند شالوده شکنی
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واژگونی
• بررسی یک متن به منظور یافتن تقابل های دوگانه درون آن
• به چالش کشیدن این تقابل ها

• مانند خوب و بد  /قوی و ضعیف  /سیاه و سفید  /مرد و زن
استعاره سازی
• مشتمل بر این است که آیا اصطالحی در متن وجود دارد که به صورت مثبت
ارزش گذاری شده باشد (مانند تمدن یا بهنجار)
• و تنها به وسیله تقابل با یک اصطالح که به صورت منفی ارزش گذاری شده
است (مانند بربریت یا نابهنجار) تعریف شده باشد.
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کاربرد شالوده شکنی در نظریه سازمان

نخستین بار ،شالوده شکنی بوروکراسی توسط فروگ ( ،)1984و نشان دادن این نکته که
مفاهیم بوروکراسی حول محور تقابل ذهنی-عینی سازمان یافته اند.

شالوده شکنی متن سازمانی کالسیک مارچ و سایمون ( ،)1958توسط کلیدوف ( )1993و

آشکارسازی پیش فرض های تیلوریستی نهفته در پس این متن

شالوده شکنی نظریه انگیزش به ویژه نظریه انتظار توسط کارتر و جکسون ( ،)1993برای
مشخص ساختن تناقضات درونی و پیش فرض های بنیادین آن ها

نقد شالوده شکنی
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 راهنمایی اندکی که دریدا برای نحوه انجام شالوده شکنی ارائه می دهد که باعث مبهم بودن
فرایند آن شده است.

 رویکرد منفی نگر شالوده شکنی
 وجود عناصر متناقض در خود نظریه شالوده شکنی
 شالوده شکنان بر خالف نظریه سازی استدالل می کنند اما خود نیز نوعی موضع نظری را مطرح

می کنند.
 شالوده شکنان در پی شالوده شکنی ابزارهای منطق ،استدالل و عقالنیت هستند ،اما می خواهند
این کار را با همین ابزارها انجام دهند.
 شالوده شکنان مخالف رجحان یافتن هرگونه موضعی هستند ،در حالی که شالوده شکنی خود را
به عنوان یک نظریه جهان شمول رجحان بخشیده است.
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مروری بر اندیشه های متفکرین پست مدرن
ژان فرانسوا لیوتارد
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لیوتارد کیست؟

 تولد در فرانسه ()1998-1924
 تحصیل در دانشگاه سوربن در زمینه فلسفه و ادبیات

 یکی از مهم ترین آثار :وضعیت پست مدرن :شرحی بر دانش ()1979
 تعریف او از پست مدرنیسم به عنوان بی اعتقادی نسبت به فرا روایت ها می باشد.

مطالعات و نوشته های لیوتارد
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- 1نوشته های اولیه
او در مورد پدیدار
شناسی  ،سیاست و
نقد ساختار گرایی

 - 2کار بعدی او در
مورد فلسفه لیبیدوئی
(سازمان نیافته)

 - 3مطالعات نهائی او
در مورد پست
مدرنیسم و دعوای
کور

لیوتارد و وضعیت متغیر دانش
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پیش
مدرن

مدرن

پست
مدرن

• دانش عمد تاً روائی و داستان مانند است .روایت های مذهبی و افسانه ای دانش را شکل داده اند.
• همراه با خاصیت کار کردیشان در اشاعه قوانینی که پیوند های اجتمائی را شکل می دهند.
• روایت ها خودشان از طریق کارکرد وحدت اجتمائی مشروعیت می بخشند.

• دانش علمی مبتنی بر تائید پذیری ،ابطال پذیری و اثبات پذیری است.
• معیار مشروعیت حقیقت است.

• دانش کاالئی است که باید فروخته شود.
• معیار مشروعیت ،کارائی است.

فرا روایت ها
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 لیو تارد در کنار رد فرا روایت های کالن ،نوعی چرخش به سمت روایت خرد روزانه را مطرح
می کند.

 بدین ترتیب پژوهش در مطالعات سازمان باید بر ماهیت زمینه ای شخصیت های آنان ،بدون
نیت ایجاد نظریه ها یا تبیین های فراگیر ،تاکید کند.
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مروری بر اندیشه های متفکرین پست مدرن
میشل فوکو

میشل فوکو کیست؟
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سیر زندگی
• تولد در فرانسه ()1984-1926
• فیلسوف  ،روانشناس و نقاد اجتماعی فرانسوی
آثار
• دیوانگی و تمدن ()1960

• نظم اشیا ()1966
• تاریخ جنسیت ()1984
• مراقبت و تنبیه ،تولد زندان ( )1975

سیر اندیشه فوکو
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مرحله اول کار او دیرینه شناسانه که به بحث
در مورد شیوه های وضع قوانین توسط
گفتمان ها برای تشکیل دادن حوزه های دانش

می پردازد.

مرحله دوم کار او تبار شناسانه که وی
معطوف به رابطه میان قدرت ،دانش و زبان

بوده است.
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مسائلی که فوکو به مطالعه آن ها پرداخته است

روابط ما با حقیقت از طریق دانش علمی کدامند؟ روابط ما با بازی های حقیقت
که در آن ها ما هم ابژ و هم سوژه هستیم کدامند؟

روابطی که ما از طریق استراتژی های ناشناخته و روابط قدرت با دیگران داریم
کدامند؟

روابط میان حقیقت ،قدرت و خود (فرد) کدامند؟

انواع قدرت در اندیشه فوکو
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قدرت حاکمیت:
• این قدرت در فرد حاکم مجسم است.
• این نوع مفهوم قدرت از فرمان روایی سلطنتی نشات گرفته است.

قدرت انضباطی:
• تحت پایش مداوم قرار دادن افراد به جای تحت مجازات فیزیکی قرار دادن آن ها.
• زندان تمام دید جرمی بنتام نمونه بارز قدرت انضباطی
زیست قدرت:
• قدرت زیستی به جای تمرکز بر افراد بر جسم (بدن) تمرکز می کند.

انتقاداتی بر فوکو
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 فوکو نقش چندان فعالی به انسان در شکل دادن هویت خودش نداده است ،بلکه این هویت ها
توسط گفتمان تعیین می شوند.

 رید (:)1998
 اگر نگوییم ممکن نیست ،بسیار دشوار است که بتوان از سرزمین فوکو فرار کرد .ما از قفس آهنین
عقالیی سازی بوروکراتیک وبر فرار کردیم و از دام گریزناپذیر قوانین سفت و سخت توسعه

سرمایه داری مارکس گریختیم اما به راستی خود را در جامعه انضباط گر فوکویی به دام انداختیم،
جایی که زندانی یک دنیای تام سازمانی هستیم که هیچ نقش آگاهانه یا فعالی در ایجاد آن بازی
نمی کنیم.

 دست کم گرفتن اهمیت جنبه های کالن قدرت ،مانند قدرت دولت یا حکومت
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فرهنگ سازمانی در اندیشه پست مدرن

فرهنگ سازمانی
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 یکی از ویژگی های مشخصه پست مدرنیسم:
 توجه عمده به نقش در حال افزایش فرهنگ در شکل دهی و تعریف ماهیت روابط اجتماعی
 به زعم بسیاری افراد ،فرهنگ فی نفسه پست مدرنیزه است (هنکوک و تایلر.)2001 ،
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سه چالش اصلی پست مدرنیسم برای مطالعات موجود
فرهنگ سازمانی
چالش اول

• ایده گسیختگی میان شکل و محتوا
• رد پیشفرض مدرنیستی که معتقد است معانی و ارزش ها از طریق نمادها و مصنوعات فرهنگی
تجلی می یابند.

چالش دوم
• زیر سوال بردن این اندیشه که فرهنگ شرکتی نوعی رسانه برای هویت خاص سازمان هاست.
• تاکید بر این نکته که فرهنگ شرکتی به عنوان شیوه ای برای ایجاد نسخه هایی کپی از یک فرهنگ
واحد در سازمان های بیشمار متفاوت بکار رفته است و اصالت سازمانی را نابود کرده است.
چالش سوم
• رد این دیدگاه که فرهنگ شرکتی از طریق رویدادهای مهم و دانش درونی شده قادر به تنظیم رفتار
اعضاست.
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چالش های پست مدرنیسم برای نظریه سازمان
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بر هم ریختن علم متعارف (هنجاری)

رد فرا روایت ها

پژوهشگران نمی بایست در پی نظریه های کالن که فرایندهای سازمانی را تبیین می کنند
باشند.

کانون تمرکز باید بر حصول برداشت از یک وضعیت خاص در یک نقطه زمانی خاص و درک
این نکته که این برداشت تنها یک برداشت از میان تعداد بیشماری از برداشت هاست ،استوار
باشد.

بر هم ریختن حقیقت
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بر هم ریختن حقیقت
• بدین خاطر که آن چه حقیقت شمرده می شود ثابت نیست ،به دنبال حقیقت
گشتن ،به عنوان هدفی برای علوم اجتماعی شدیدا مورد تردید است.

نظریه پردازان سازمان

• بیش از این که در پی متحد و همگن کردن تجارب افراد باشند ،می بایست در پی
تعارضات ،تناقضات و ابهام باشند.
• به جای این که در پی رشته های متحد کننده ای باشند که داستان های افراد را

به هم متصل می سازند ،می بایست روی به تنوع و پیچیدگی بیاورند.

برهم ریختن بازنمایی
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آن چه که نظریه پردازان ارایه می کنند مدلی که بازنمای سازمان باشد نیست ،بلکه

سازمانی است که بازنمای این مدل است.
ابزارهایی که این نظریه پردازان برای ابعاد سازمان مفهوم سازی و طراحی می

کنند ،آن چه خواهند دید را مشخص می کند.
قوم نگاری در بین اکثر پژوهشگران پست مدرن مرسوم است چرا که پزوهشگر را

قادر می سازد تا به کسانی که در گفتمان غالب مطرح نشده اند آوا بدهد.

34

بر هم ریختن نویسندگی

پست مدرنیست ها همه متون را مناسب شالوده شکنی می دانند.

به دلیل این که ممکن است نظریه پردازان سازمان یک تفسیر
خاص را توصیه کنند ،در حالی که هیچ دلیلی وجود ندارد که
تفسیر آنان برتر از تفسیرهای بقیه باشد ،کار آن ها می بایست
نسبت به شالوده شکنی باز باشد.

بر هم ریختن تعمیم پذیری

35

از دیدگاه پست مدرن ،هدف علوم اجتماعی ایجاد قوانینی که در ورای یک زمینه به
دیگر زمینه ها قابل تعمیم باشند نیست.

از دیدگاه لیوتاردی ،پژوهشگران می توانند بر نغمه های خرد تمرکز کنند.

از دیدگاه دریدایی ،می توانند بر شالوده شکنی متمرکز شوند.

همچنین چالش مهم دیگر مطالعه ابعاد غیر متعارف یا احتماال خاموش (سخن
نگفته) سازمان است.
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پست مدرنیسم و نسبی گرایی

پست مدرنیسم و نسبی گرایی
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جلوه های نسبی گرایی در پست مدرنیسم
• هیچ گونه واقعیت عینی وجود ندارد.
• زبان یک واقعیت مستقل نیست.

نقد نسبی گرایی در پست مدرنیسم
• بدون وجود یک واقعیت خارجی ،ما در موضعی دشوار در مورد انجام قضاوت
های اخالقی وا می مانیم.
• پست مدرنیسم ،اولویت بندی یا مقایسه ارزش ها به قصد انتخاب کردن از میان
بدیل های اخالیق را غیر ممکن می سازد.
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نتیجه گیری
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شناسائی ویژگی های اصلی رویکرد های
پست مدرن نسبت به فهمیدن

ویژگی های اصلی رویکرد پست مدرن
• رد فرا روایت ها
• رد اعتقاد به عقل محض

• شناخت زبان به عنوان سازنده واقعیت
• در پی تفاوت بودن
رهنمود های ضمنی این ها برای نحوه مطالعه سازمان چیست ؟
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ارزشیابی سهم یاری نظری متفکرین برجسته
پست مدرن

سه متفکر برجسته در این فصل قرارگرفتند
• دریدا در قالب اهمیت نقش زبان و فرآیند شالوده شکنی مطرح شد.
• لیوتارد در قالب رد کالن روایت ها و گفتارپردازی وی در مورد اینکه چگونه بی عدالتی در
بافت زبان رخ می دهد.

• فوکو در قالب ایده های او در مورد گفتمان ،قدرت و دانش در نظر گرفته شد.
هر یک ازاین امور رهنمود هائی برای مطالعه سازمان دارند.
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تحلیل تاثیر نظریه پست مدرن بر نظریه سازمان و
مطالعه فرهنگ سازمانی

رهنمودهای ضمنی
گفتمان به عنوان یک ابزار

تحلیلی در نظریه سازمان

خوانش پست مدرن از
فرهنگ در قالب دیدگاه
تنوع و پاره پاره از
فرهنگ به مثابه شهر فرنگ
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بحث در مورد چالش هایی که پست مدرنیسم برای
آینده نظریه سازمان در پی دارد.
چالش های اساسی در مورد این که آیا
اساساً داشتن یک نظریه سازمان پست
مدرن با وجود رد نظریه های کالن
ممکن است.

امکان ناپذیری عینی بودن نقش مولف
و مساله نسبی گرائی و این که همه

چیز وابسته به زمینه است.
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