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بررسی و نقد نظریه های سازمان و مدیریت

پست مدرنیسم و نظریه سازمان
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مصطفی جهانگیر
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mjahangirf@gmail.com

به نام آنکه جان را فکرت آموخت

دانشکده علوم اداری و اقتصادی
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پست مدرنیسم چیست؟
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آلمانوفرانسهدرویژهبهای،قارهاروپایدرمدرنپستنظریهشدنپدیدار

آوانگاردهنرتوصیفبرای19قرناواخردرباراولینمدرنیسمپستاصطالحازاستفاده

مدرنپستکارازاینمونهارزیهمیعنیآندره،کارلشدهچینیآجرمستطیلمکعب

وهگرفتنشاتبسیاریمتفاوتهایحوزهازکهماستعصردرایفلسفهمدرنیسم،پست

.گذاردمیتاثیرهمبسیاریمتفاوتهایحوزهبر

پست مدرنیسم چیست؟



دوشانخوری مارسل آب : مثال44

آب خوری مارسل دوشان حرکتی گسترده را در عالم هنر باعث شده است این اثر هنری
.استبا معکوس کردن کاسه توالت یک آبخوری ساخته است و مفهوم متعارف آن را تغییر داده 
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ما نمی توانیم فرض کنیم که چیزی مانند عقل محض وجود دارد یا این که با کسب دانش-1
.بیشتر، نسل بشر لزوماً پیشرفت خواهد کرد

زبانی که به کار می بریم ما را به چهارچوبی مجهز می سازد که به وسیله آن دنیا را درک-2
.کرده و بدان معنا می بخشیم

.چیزی به عنوان دانش محض وجود ندارد-3

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

عناصر اصلی پست مدرنیسم
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پست مدرنیسممدرنیسم

اختالفاجماع

چندگانگیجهان شمولی

محلی شدن و زمینه ای شدنتعمیم پذیری

ناپایداریثبات

در پی تفاوتسرکوب تفاوت

سیاست خردسیاست کالن

حاشیه مدارمرکز مدار

عدم پیوستگی هاهاپیوستگی

تفاوت های میان مدرنیسم و پست مدرنیسم
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شک باورتاییدیتفاوت ها

رویکرد 
نسبت به 

علوم
اجتماعی

oتجویزینهاستتوصیفی.
oسازمانمعمولغیربرابعادهاپژوهش

.اندمتمرکز
oانتاثیرشگرفتننظردربهپژوهشگران

.شوندمیتشویقپژوهشفرآیندبر

oاستممکنغیرجهاندرک.
oاعاالجتمعلمایجادبرایتالشبنابراین

.استبیهودهمدرنپست
oجهاننظریهیکایجادبرایامیدیهیچ

.نداردوجودشمول

نقش 
نویسنده

oحذفولیکاهدمیرانویسندهقدرت
.کندنمی

oیکخردنقشعنوانبهنویسندهنقش
.یابدمیمفسرادامه

oنداردصالحیتیودارداندکنفوذی.
oبامتفاوتتفاسیریخوانندگان

تفاسیراینودارندنویسنده
.معتبرهستند

شناخت 
شناسی

oوشناختدرنظرتجدیدوانتقادپیدر
.استمدرنیستشناسیروش

oکندمیردرامطلقگرائینسبی.
oکندمیتاکیدهاحاشیهبر.

oگرائینمائیبازضد.
oغیراجتماییجهانضعیتوتعیین

.استممکن
oانساندیدگاهاینافراطیحالتدر

تفعالیصرفاًشناسیجامعهوشناسی
.استایگرانهلفاظیهای

پست مدرنیسم تاییدی در مقابل شک باور
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تاییدی و شک باورشباهت ها

خوانندهنقش
oهستند(بسته)قطعیکمتروبازبیشترمدرنپستمتون.
oکننداستنتاجخودبرایرامتونمعنایرودمیانتظارخوانندگاناز.
oدباشداشتهدیگرانبرایاندکیارزشنتایجایناستممکنکهبپذیرند.

گیریجهت
سیاسی

oهستندمتنوعوناهمگنمدرنپستهاینوشته.
oکنندنمیتجویزراخاصیسیاسیهایدیدگاه

پست مدرنیسم تاییدی در مقابل شک باور
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.استزبانبرتمرکزآنکانون•

.داندمیزبانمحصولوپیامدرااجتماعیجهان•

جادایزبانتوسطبلکهنیستندواقعیضرورتاکنیممیدرکماکهتمایزاتی•
.اندشده

پساساختارگرایی

1960دههپساساختارگراییجنبشازبرآمدهرامدرنیسمپست،(1997)هچ•
.داندمی

.استدشوارمدرنیسمپستوپساساختارگراییمیانمرزبندی•

.استدانشوذهنیتزبان،برتاکیدها،آندویهرمشترکمحور•

پساساختارگرایی و پست مدرنیسم

پساساختارگرایی و پست مدرنیسم
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مروری بر اندیشه های متفکرین پست مدرن

ژاک دریدا
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سیر زندگی

(2004-1930)درالجزایرتولد•

دکتریمدرککمبریجدانشگاهاز1992سالدردکتریمدرککسب•

وکالیفرنیاسوربنهایدانشگاهدرتطبیقیادبیاتوفلسفهتدریس•

.بردلهحمفلسفهوادبیاتسنتیرویکردهایبهکهسرکشفیلسوفیوجدلیشخصیت•

آثار

(1962)هوسرلهندسه•

(1967)پدیداروآوازباندستور•

(1967)تفاوتونوشتار•

ژاک دریدا کیست؟
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وی لوگوس محوری یونانی یعنی کلمه را نقد و عنوان می دارد که به ازای هر 
.  نیز وجود دارد“ غایب”ایده 

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

چرخش زبان شناختی و شالوده شکنی: ژاک، دریدا
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آندروندوگانههایتقابلیافتنمنظوربهمتنیکبررسی•

هاتقابلاینکشیدنچالشبه•

زنومرد/سفیدوسیاه/ضعیفوقوی/بدوخوبمانند•

واژگونی

مثبتصورتبهکهداردوجودمتندراصطالحیآیاکهاستاینبرمشتمل•
(بهنجاریاتمدنمانند)باشدشدهگذاریارزش

دهشگذاریارزشمنفیصورتبهکهاصطالحیکباتقابلوسیلهبهتنهاو•
.باشدشدهتعریف(نابهنجاریابربریتمانند)است

سازیاستعاره

فرایند شالوده شکنی
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کهنکتهایندادننشانو،(1984)فروگتوسطبوروکراسیشکنیشالودهبار،نخستین
.اندیافتهسازمانعینی-ذهنیتقابلمحورحولبوروکراسیمفاهیم

و(1993)کلیدوفتوسط،(1958)سایمونومارچکالسیکسازمانیمتنشکنیشالوده
متناینپسدرنهفتهتیلوریستیهایفرضپیشآشکارسازی

برای،(1993)جکسونوکارترتوسطانتظارنظریهویژهبهانگیزشنظریهشکنیشالوده
هاآنبنیادینهایفرضپیشودرونیتناقضاتساختنمشخص

کاربرد شالوده شکنی در نظریه سازمان
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نبودمبهمباعثکهدهدمیارائهشکنیشالودهانجامنحوهبرایدریداکهاندکیراهنمایی

.استشدهآنفرایند

شکنیشالودهنگرمنفیرویکرد

شکنیشالودهنظریهخوددرمتناقضعناصروجود

مطرحرانظریموضعنوعینیزخوداماکنندمیاستداللسازینظریهخالفبرشکنانشالوده

.کنندمی

خواهندمیاماهستند،عقالنیتواستداللمنطق،ابزارهایشکنیشالودهپیدرشکنانشالوده

.دهندانجامابزارهاهمینباراکاراین

راخودشکنیشالودهکهحالیدرهستند،موضعیهرگونهیافتنرجحانمخالفشکنانشالوده

.استبخشیدهرجحانشمولجهاننظریهیکعنوانبه

نقد شالوده شکنی
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رنمروری بر اندیشه های متفکرین پست مد

ژان فرانسوا لیوتارد
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(1998-1924)فرانسهدرتولد

ادبیاتوفلسفهزمینهدرسوربندانشگاهدرتحصیل

(1979)دانشبرشرحی:مدرنپستوضعیت:آثارترینمهمازیکی

باشدمیهاروایتفرابهنسبتاعتقادیبیعنوانبهمدرنیسمپستازاوتعریف.

لیوتارد کیست؟
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نوشته های اولیه -1
او در مورد پدیدار 

شناسی ، سیاست و 
نقد ساختار گرایی

کار بعدی او در -2
وئی مورد فلسفه لیبید

(سازمان نیافته)

مطالعات نهائی او -3
در مورد پست 

مدرنیسم و دعوای 
کور

مطالعات و نوشته های لیوتارد



لیوتارد و وضعیت متغیر دانش1919

.انددادهشکلرادانشایافسانهومذهبیهایروایت.استمانندداستانوروائیتاًعمددانش•

.دهندمیشکلرااجتمائیهایپیوندکهقوانینیاشاعهدرکردیشانکارخاصیتباهمراه•

.بخشندمیمشروعیتاجتمائیوحدتکارکردطریقازخودشانهاروایت•

پیش 
مدرن

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

.معیار مشروعیت حقیقت است•
مدرن

.دانش کاالئی است که باید فروخته شود•

.معیار مشروعیت، کارائی است•

پست 
مدرن
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مطرحراروزانهخردروایتسمتبهچرخشنوعیکالن،هایروایتفراردکناردرتاردلیو

.کندمی

ونبدآنان،هایشخصیتایزمینهماهیتبربایدسازمانمطالعاتدرپژوهشترتیببدین

.کندتاکیدفراگیر،هایتبیینیاهانظریهایجادنیت

فرا روایت ها
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رنمروری بر اندیشه های متفکرین پست مد

میشل فوکو
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(1984-1926)فرانسهدرتولد•

فرانسویاجتماعینقادوروانشناس،فیلسوف•

زندگیسیر

(1960)تمدنودیوانگی•

(1966)اشیانظم•

(1984)جنسیتتاریخ•

(1975)زندانتولدتنبیه،ومراقبت•

آثار

میشل فوکو کیست؟
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ثبحبهکهشناسانهدیرینهاوکاراولمرحله
توسطقوانینوضعهایشیوهمورددر

دانشهایحوزهدادنتشکیلبرایهاگفتمان
.پردازدمی

ویکهشناسانهتباراوکاردوممرحله
زبانودانشقدرت،میانرابطهبهمعطوف

.استبوده

سیر اندیشه فوکو
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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؟

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

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

تمسائلی که فوکو به مطالعه آن ها پرداخته اس
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.استمجسمحاکمفرددرقدرتاین•

.استگرفتهنشاتسلطنتیرواییفرمانازقدرتمفهومنوعاین•

:حاکمیتقدرت

.هاآندادنقرارفیزیکیمجازاتتحتجایبهافراددادنقرارمداومپایشتحت•

انضباطیقدرتبارزنمونهبنتامجرمیدیدتمامزندان•

:انضباطیقدرت

.کندمیتمرکز(بدن)جسمبرافرادبرتمرکزجایبهزیستیقدرت•

:قدرتزیست

انواع قدرت در اندیشه فوکو
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هاهویتاینبلکهاست،ندادهخودشهویتدادنشکلدرانسانبهفعالیچنداننقشفوکو

.شوندمیتعیینگفتمانتوسط

(1998)رید:

آهنینقفسازما.کردفرارفوکوسرزمینازبتوانکهاستدشواربسیارنیست،ممکننگوییماگر

هتوسعسختوسفتقوانینگریزناپذیردامازوکردیمفراروبربوروکراتیکسازیعقالیی

یم،انداختدامبهفوکوییگرانضباطجامعهدرراخودراستیبهاماگریختیممارکسداریسرمایه

بازیآنایجاددرفعالییاآگاهانهنقشهیچکههستیمسازمانیتامدنیاییکزندانیکهجایی

.کنیمنمی

حکومتیادولتقدرتمانندقدرت،کالنهایجنبهاهمیتگرفتنکمدست

انتقاداتی بر فوکو



2727

رنفرهنگ سازمانی در اندیشه پست مد



فرهنگ سازمانی2828

یکی از ویژگی های مشخصه پست مدرنیسم:

توجه عمده به نقش در حال افزایش فرهنگ در شکل دهی و تعریف ماهیت روابط اجتماعی

 (.2001هنکوک و تایلر، )به زعم بسیاری افراد، فرهنگ فی نفسه پست مدرنیزه است
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د سه چالش اصلی پست مدرنیسم برای مطالعات موجو
فرهنگ سازمانی

محتواوشکلمیانگسیختگیایده•

فرهنگیمصنوعاتونمادهاطریقازهاارزشومعانیاستمعتقدکهمدرنیستیپیشفرضرد•
.یابندمیتجلی

اولچالش

.هاستسازمانخاصهویتبرایرسانهنوعیشرکتیفرهنگکهاندیشهاینبردنسوالزیر•

رهنگفیکازکپیهایینسخهایجادبرایایشیوهعنوانبهشرکتیفرهنگکهنکتهاینبرتاکید•
.استکردهنابودراسازمانیاصالتواسترفتهبکارمتفاوتبیشمارهایسازماندرواحد

دومچالش

تاررفتنظیمبهقادرشدهدرونیدانشومهمرویدادهایطریقازشرکتیفرهنگکهدیدگاهاینرد•
.اعضاست

سومچالش
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مانچالش های پست مدرنیسم برای نظریه ساز



(هنجاری)بر هم ریختن علم متعارف 3131

هاروایتفرارد

ندکنمیتبیینراسازمانیفرایندهایکهکالنهاینظریهپیدربایستنمیپژوهشگران
.باشند

درکوخاصزمانینقطهیکدرخاصوضعیتیکازبرداشتحصولبربایدتمرکزکانون
تواراسهاست،برداشتازبیشماریتعدادمیانازبرداشتیکتنهابرداشتاینکهنکتهاین

.باشد



بر هم ریختن حقیقت3232

حقیقتدنبالبهنیست،ثابتشودمیشمردهحقیقتچهآنکهخاطربدین•
.استتردیدموردشدیدااجتماعیعلومبرایهدفیعنوانبهگشتن،

حقیقتریختنهمبر

پیدربایستمیباشند،افرادتجاربکردنهمگنومتحدپیدرکهاینازبیش•
.باشندابهاموتناقضاتتعارضات،

ارافرادهایداستانکهباشندایکنندهمتحدهایرشتهپیدرکهاینجایبه•
.بیاورندپیچیدگیوتنوعبهرویبایستمیسازند،میمتصلهمبه

سازمانپردازاننظریه



برهم ریختن بازنمایی3333

لکهبنیست،باشدسازمانبازنمایکهمدلیکنندمیارایهپردازاننظریهکهچهآن
.استمدلاینبازنمایکهاستسازمانی

میطراحیوسازیمفهومسازمانابعادبرایپردازاننظریهاینکهابزارهایی
.کندمیمشخصرادیدخواهندچهآنکنند،

ارپزوهشگرکهچرااستمرسوممدرنپستپژوهشگراناکثربیندرنگاریقوم
.بدهدآوااندنشدهمطرحغالبگفتماندرکهکسانیبهتاسازدمیقادر



بر هم ریختن نویسندگی3434

.دانندمیشکنیشالودهمناسبرامتونهمههامدرنیستپست

تفسیریکسازمانپردازاننظریهاستممکنکهایندلیلبه
کهنداردوجوددلیلیهیچکهحالیدرکنند،توصیهراخاص

ستبایمیهاآنکارباشد،بقیهتفسیرهایازبرترآنانتفسیر
.باشدبازشکنیشالودهبهنسبت



بر هم ریختن تعمیم پذیری3535

ه از دیدگاه پست مدرن، هدف علوم اجتماعی ایجاد قوانینی که در ورای یک زمینه ب
.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

سخن )همچنین چالش مهم دیگر مطالعه ابعاد غیر متعارف یا احتماال خاموش 
.سازمان است( نگفته



3636

پست مدرنیسم و نسبی گرایی
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.نداردوجودعینیواقعیتگونههیچ•

.نیستمستقلواقعیتیکزبان•

مدرنیسمپستدرگرایینسبیهایجلوه

قضاوتانجاممورددردشوارموضعیدرماخارجی،واقعیتیکوجودبدون•
.مانیممیوااخالقیهای

یانمازکردنانتخابقصدبههاارزشمقایسهیابندیاولویتمدرنیسم،پست•
.سازدمیممکنغیررااخالیقهایبدیل

مدرنیسمپستدرگرایینسبینقد

پست مدرنیسم و نسبی گرایی
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نتیجه گیری
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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 ؟

رویکرد هایهای اصلی ویژگی شناسائی 
پست مدرن نسبت به فهمیدن



4040

این فصل قرارگرفتندبرجسته در سه متفکر 

.دریدا در قالب اهمیت نقش زبان و فرآیند شالوده شکنی مطرح شد•

در لیوتارد در قالب رد کالن روایت ها و گفتارپردازی وی در مورد اینکه چگونه بی عدالتی•
.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

برجستهارزشیابی سهم یاری نظری متفکرین 
پست مدرن



4141

ار گفتمان به عنوان یک ابز
تحلیلی در نظریه سازمان

رهنمودهای ضمنی 
خوانش پست مدرن از 
فرهنگ در قالب دیدگاه 

تنوع و پاره پاره از 
نگفرهنگ به مثابه شهر فر

سازمان وبر نظریه تحلیل تاثیر نظریه پست مدرن 
فرهنگ سازمانیمطالعه 
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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

برای پست مدرنیسم که هایی بحث در مورد چالش 
.پی داردسازمان در آینده نظریه 
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منابع
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،ها،چالشوهانگاهسازماننظریه.(1389).فیلجانسون،وژوانیدبرلی،جان؛مکولی
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