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 چکيده
 دوره ابطال گرایی نام دارد. از طرف دیگر در مدیریت آنها در تاریخ علم سه دوره وجود دارد که آخرین

ی میشود. در ابطال گرای سه مکتب اصلی وجود دارد که سومین مکتب مدیریت اقتضایی  نامیده نیز

 توان نظریه ای را با قطعیت کاملیعنی نمیشود. نسبی بودن هر نظریه و عدم قطعیت آن اشاره می به

شود تا هنگامی که توسط نظریه ای دیگر رد تا ابد پذیرفت، بلکه در شرایط فعلی مورد قبول واقع می

-زینهبهترین گاز طرفی در مدیریت اقتضایی برای انتخاب ساختار سازمانی و روش مدیریت هیچ شود. 

یعنی بنا به زمان و شرایط درونی و بیرونی ای وجود ندارد و همواره باید به شرایط موجود توجه کرد. 

آنچه که توجه را به خود جلب تواند تغییر کند. سازمان و اندازه و تکنولوژی و ...، ساختار سازمانی می

و چهل قرن گذشته هم تفکر ابطال  کند دو موضوع است. اول اینکه در حدود سالهای دهه ی سیمی

گرایی و کارل پوپر خود را به جهان نمایاندند و هم تفکر اقتضایی در مدیریت توسط بزرگانی چون 

ت. شوند جالب اسمتفاوت مربوط می دو دیدگاه که ظاهرا به دو رشته فیدلر. یعنی تطابق زمانی این

 ه نسبی بودن و عدم قطعیت اشاره میکنند.این دو دیدگاه است که هردو ب موضوع دوم درون مایه

 های گذشته دارند.پیش از خود زاده شدند و مضامینی انتقادی به دیدگاه دل قطعی گراییهردو از 

اده از و تبیین آنها با استف در این پژوهش نگارنده بدنبال تالش بر اشاره به اشتراکات این دو دیدگاه

 باشد.می یکدیگر

ال گرایی،دوره های علم، کارل پوپر، مکاتب مدیریت،مدیریت اقتضایی، ابط اژگان کليدي:و
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 2 سيد نوید رسولی،  1 عباسعلی رستگار

 .دانشیار مدیریت دولتی دانشگاه سمنان 1
 .وی دکترای مدیریت دولتی دانشگاه سمناندانشج 2
 

  نام نویسنده مسئول:

 عباسعلی رستگار

 مطالعه تطبيقی دیدگاه ابطال گرایی با مدیریت اقتضایی)سيستمی(
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 مقدمه
ها شبیه انتخاب غذا، تا ترین انتخابینه وجود دارد. این نزاع از سادههای مختلف و انتخاب بهدر زندگی انسان همواره نزاع میان گزینه

زیادی دارند)مانند انتخاب مدیرعامل یک سازمان( را در بر میگیرد. علم موجود که ابزار انتخاب های پیچیده که پیامدهای فردی و جمعی 

در اکثر زمینه ها داشته. روشهای  بسیاریتطابق میان آنچه که وجود دارد و آنچه که انسان درک میکند است، در صد سال اخیر توسعه و رشد 

ی در یک زمینه تغییرات زیادی داشته است. علم مدیریت از علوم کهن نیست، علمی دقیق به میان آمدند و روال پیگیری یک پژوهش علم

 هرچند که از اولین ثانیه ی پیدایش انسان همواره بحث رویارویی آدمی با تصمیمات مهم و منابع محدود و... مطرح بوده و انسان ناگزیر به

رین آیا بهت  "است پس از آن از خود بپرسد: کنتصمیمی میگرید مم مدیریت زندگی و محیط در حد فهم و توان خود است. هر بار که انسانی

آید که تا کی بر این تصمیم استوار باشم. نمیتوان گفت که در انتخاب های انسان چندان . حتی این پرسش به میان می"انتخاب را کردم؟

گی نظور تطابق با شرایط جدید محیط متغیر و پیچیده ی زندقطعیتی وجود دارد که تغییری در کار نیست. انسان بهر حال ناگزیر به تغییر به م

شود بدنبال پاسخ به همین پرسشهاست. مثال اینکه چگونه خود است. در این میان قسمتی از بدنه ی علم جهان که فلسفه ی علم نامیده می

 بات یک فرضیه چیست؟ و پرسش هایی از این دست.یک مطلب را تایید شده بدانیم. چه چیز را فرضیه بدانیم و چه چیز را نظریه. راه های اث

دیریت همواره موضوع تصمیم گیری از اهمیت به سزایی برخوردار است. بحث انتخاب بازار، استراتژی، ساختار سازمانی، بازار در علم م 

 تصمیم گیری می باشد. هدف و... . در این مقاله تالش بر تمرکز بر موضوع ساختار سازمانی و تصمیم گیری در این باره و سبک

ها و تصمیم گیری ها دارند که بخش دارد که هرکدام خط مشی خود را در انتخاب  تفکرهای متفاوتی درباره ی دیدگاه مدیریتی وجود 

آنچه که نمایان است نیاز مشهود پژوهشگران دست کم به دانستن مسائل . بیشتر مورد نظر این پژوهش است ساختار سازمانیمربوط به 

نیادین فلسفه ی علم است تا در انتخاب روش تحقیق و سبک پژوهش و بسیاری از مسائل مربوطه نمودی ملموس داشته باشد. بحث سر این ب

پیدا کنند و فعالیت پژوهشی صرفا بدون کاربرد  نیست که پژوهشگران صرفا ارتباطاتی میان نظریه های موجود در مدیریت و فلسفه ی علم

های علمی مسلط باید در علم خود نیز بهتر و دقیق تر عمل میکند، زیرا میداند که ت که اگر کسی به فلسفه علم و روشباشد. نکته اینجاس

خواهد،میداند که چه کارهایی باعث التغاط علمی میشود و چه کارهایی دقت را باال میبرد. برای این مساله پژوهشگران باید با یک چه می

تخصصی خود نگاه کنند و این پژوهش نیز بدنبال نگاه کردن از دید ناظری باخبر از مسائل عادی فلسفه ی علم عینک فلسفه ی علم به علوم 

 به مسائل مدیریتی و بطور دقیق تر به انتخاب ساختار سازمانی است.

ود ه های مدیریتی موجشاید بهتر باید نخست به یک مقدمه درباره ی مبانی سازماندهی و ساختار سازمانی پرداخته شود، سپس دیدگا

 مد نظر قرار گرفته و تطابق آنها با روشهای علمی مورد تایید بررسی شود. در این پژوهش تالش پژوهشگر بر تطابق دیدگاه اقتضایی مدیریتی

 و عدم انتخاب یک ساختار مطلق سازمانی با دیگاه ابطال گرایی می باشد.

 

 ساختار سازمانی(1

 (تعریف ساختار سازمانی1-1

گامی که یک سازمان به منظور کسب سود فعالیت خود را آغار میکند و هدفی را پیگیری میکند یکی از اولین مباحث پیش رویش هن

و توسعه می باشد اما صرفا بدست آوردن منابع فاخر و غنی به معنای بحث کسب منابع مالی و انسانی و... الزم برای نیل به هدف و پیشرف 

از سیستم موجود میتواند در محلی و به منظوری بکار گرفته شود که کارایی واثربخشی مناسب یا حتی نسبتا  موفقیت نیست. هر قسمتی

 داشته ها اهمیت باالیی برای سازمان این سازماندهی منابع وبنابر بهینه ای داشته باشد، هم میتواند در نقطه ای دقیقا برعکس قرار بگیرد.

د عملکرد و اثربخشی نیازمند به کارکنان توانمند هستند تا به اهداف خود در جهت رشد و بهره وری برسند. امروز سازمان ها برای بهبو دارد.

 از این رو وظیفه اصلی سازمان ها باید حرکت و توجه بیشتر به سمت ایجاد ساختار سازمانی برای توسعه آن باشد. ساختار سازمانی وسیله ای

طاف پذیری، پویایی، سرعت عمل، دقت و کیفیت الزم و همچنین از ایجاد امکان توسعه فردی و انسجام درونی برای انجام بهتر و لذا باید از انع

برخوردار باشد. با استفاده از ساختار سازمانی فعالیت های سازمانی به وظیفه های شناخته شده تقسیم و میان این وظایف هماهنگی تامین 

داری مناسب از نیروی انسانی به عنوان یک مزیت رقابتی برای بهبود هر چه بیشتر عملکرد خود می شود. سازمان ها چاره ای جز بهره بر

)تقوی ندارند و یکی از عوامل اثر گذار در استقرار ابعاد مختلف فرآیند توانمندسازی و عملکرد عالی سازمان ساختار سازمانی می باشد

 .(1931زاده،

نسبتا اختصاصی شکل میگیرد، با اینکه دسته بندی کلی ممکن است سازمانهای متفاوتی را  ساختار سازمانی برای هر سازمان به شکلی

ین ااز نظر ساختار در گروه های مشابهی قرار دهد اما تفاوتهای جزیی را نباید ندیده گرفت. البته باید به این موضوع توجه داشت که انتخاب 

عیت گذارد و این ساختار باید متناسب با موقوری آنان تأثیر میکنان مرتبط می شود و بر بهرهساختار بطور مستقیم با اندازه سازمان و تعداد کار
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هماهنگی فعالیتهای اعضای سازمان آن (. ساختار سازمانی چار چوبی است که مدیران برای تقسیم و  11933سازمان مربوطه نیز باشد ) رابینز

ند با کنمختلف با هم متفاوتند زیرا شرایط محیطی و راهبردها و اهدافی که سازمانها دنبال میساختار  سازمانی سازمانهای  .را ایجاد می کنند

 .وهای تعیین شده برای روابط میان اعضای یک سازمان استتفاوت دارند .ساختار سازمانی الگ هم

ین سه عامل قالب کلی یک ساختار باشد که در مجموع تعامل اساختار سازمانی شامل عواملی مانند رسمیت، پیچیدگی و تمرکز می

 ( میگوید:1931درباره ی تعریف رسمیت، پیچیدگی و تمرکز اعرابی)یدهد. سازمانی را نمایش م

 پيچيدگی 
ده تفکیک ش گریکدیآن از  یندهایفراسازمان و  یت هایچه مقدار فعال یعنیدهد.  یحدود تفکیک درون سازمان را نشان م ،یپیچیدگ

 دهد. یتقسیم کار و تعداد سطوح در سلسله مراتب سازمان را نیز نشان م ،یگرائ صتخص زانمی ،ییدگچهمچنین سطح پی باشند.یم زیو متما

 رسميت 
 نام دارد. رسمیتاست،  یها متک هیرفتار کارکنانش به قوانین، مقررات و رو یجهت ده یسازمان برا کیکه  یحد

 تمرکز 
به شدت، متمرکز است. در  یگیرسازمان ها، تصمیم  یمتمرکز است اشاره دارد. در برخ ندر آ یکه اختیار تصمیم گیر یتمرکز به جائ

ت و دستورا نندیگز یحل آنها را برم یارشد، اقدام مناسب برا رانیمد ومنتقل شده  یهرم سازمان االیسازمان ها، مسائل و مشکالت به ب نیا

 .ندینما یرا گوشزد م یضرور یها توصیه ایم را صادر کرده الز

 

شایسته است بطور مختصر برخی ساختارهای سازمانی مورد بحث قرار گیرند تا هم پژوهش جای برای مخاطبانی که تمرکز تحصیلی 

 آنها بر فلسفه ی علم بیشتر از مدیریت است راحت تر مطالب را پیگیری کنند و هم مصداق هایی برای مقایسه و بررسی تطابق بدست آید.

 

 سازمانی( انواع ساختار 2-1

این ساختار سنتی ترین و ساده ترین شکل ساختار سازمانی است که در آن تمرکز باال، رسمیت باال و همچنین پیچیدگی  ساختار ساده:

هم باالست. این ساختار موازی با شکل گیری مدون رشته ی مدیریت و ساختارهای سازمانی به شکل رسمی نگاشته شد که البته پیش از آن 

 (.1931گاه وجود داشته و فقط از آن تعریف دقیقی صورت نگرفته بوده است)الوانی،نیز ناخودا

نکته ی قابل توجه این است که ساختار سازمانی متناسب با موقعیت ها و زمان و مکان متفاوت است و همچنین ساختار سازمانی 

آن است. یعنی مثال ساختار ساده از بعد از پیدایش مکتب  همیشه وجود داشته است، تنها تفاوت وضعیت فعلی تمرکز بر بررسی و مدون کردن

 کالسیک مدیریت شناخته شد اما در طول تاریخ همواره وجود داشته است.

واژه استاندارد رمز وکلید اصلی همه ی سازمان های دیوانساالر است . به بانکی که در آن حساب ساختار دیوانساالري)بروکراسی(: 

هاست و همچنین به سازمان آتش نشانی  اتهی که در آن لباس خرید و به یک دفتر دولتی که مسئول وصول مالیجاری دارید , به فروشگا

 یدقت نمایید. در همه ی آنها برای ایجاد هماهنگی و کنترل کارها استانداردی انجام می شود . دیوانساالری یا بوروکراسی مربوط به کارهای

د . برای انجام آنها به تخصص نیاز است باید قوانین و مقررات رسمی رعایت کرد کارها برحسب دوایر است که به صورت تکراری انجام می شو

وظیفه ای گروه بندی می شوند اختیارات سازمان متمرکز است حوزه یا قلمرو کنترل محدود و در تصمیم گیری باید زنجیره فرماندهی رعایت 

 (.1931شود)رضاییان،

 ساختار ماتریسی 

استفاده می شود   ماترسی یکی دیگر از طرح های شناخته شده و مشهور سازمانی است. در سازمان های زیر از چنین ساختاریساختار 

 : شرکت های تبلیغاتی , فضایی , تحقیق و توسعه , ساختمانی, بیمارستان ها , آژانس های دولتی , دانشگاه , سازمان های مشاوره و سازمان

وظیفه  نقطه قوت دوایر ختار ماتریسی بر دو گونه است که دوایر بر حسب نوع وظیفه یا نوع محصول سازمان می یابند.های تفریحی . اصوال سا

جا باعث می   ای در این است که گروه های متخصص را گرد هم می آورد و همه را در یک جا جمع می کند. وجود افراد متخصص در یک

ده شود و منابع کمیاب با کارایی باال به آن جا اختصاص یابد. از جمله نقاط ضعف ساختار مزبور این شکل استفا  شود که از منابع به بهترین

است که نمی توان کارهای متخصصان را به صورتی دقیق هماهنگ نمود تا طرح های )پروژه های( مختلف در موعد مقرر و با بوجه مشخص 

 .(22119)کرزنر،تکمیل شود

                                                           
1 Robbins 
2 Kerzner 
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 (:1939اختصار)زنجیریان، جلیل پور، انواع ساختار ماتریسی به

 ماتریس متعادل -1

 ماتریس وظیفه ای -2

 ماتریس پروژه -9

 گروه پروژه -4

ساختار سازمانی اهمیت ویژه ای برای سازمان دارد و مولفه های بسیاری را تحت تاثیر قرار میدهد. انتخاب خوب و بد ساختار سازمانی 

 موجب تغییرات معناداری در سازمان میشود.

( مشخص شد که ساختار سازمانی و انگیزش 1911ل ساختار سازمانی بر انگیزش کارکنان تاثیر دارد. در پژوهش شهیدی)بطور مثا

نین . همچنین در چرابطه عکس دارد.  به این شکل که هرقدر ساختار سازمانی پیچیده تر و خشک تر باشد انگیزش کارکنان پایین تر است

 فرد خود را اسیر قوانین خشک سازمان میبیند و فکر میکند که در سازمان هیچ اختیار و آزادی ندارد. آید. چونشرایطی بهره وری پایین می

 بین کهداد  ننشا نتایجبررسی شد.  مانیزسا توسعهو  مانیزسا رساختا بین بطهرا( 1931همینطور در پژوهش نصیری و شایگانی)

 مانیزسا توسعه با هم تمرکزو  سمیتر دبعاا پیچیدگی بعد جز به همچنیندارد. و  دجوداری و بطه معنیرا مانیزسا توسعهو  مانیزسا رساختا

 ستا دهبو یناز ا حاکی هشوپژ نتایج. ندا ختهداپر مانیزسا فرینیرآکاو  مانیزسا رساختا نمیا بطهرا سیربر به هشیوپژدر  دارد. دجوو بطهرا

پیچیدگی و تمرکز(  ،سمیترمانی)زسا رساختا یها مؤلفه بیندارد و  دجودار و معنی ایبطهرا مانیزسا فرینیرآکاو  مانیزسا رساختا بین که

 دبعاا بین کهداد  ننشا  (1931سنگدهی) تنجاو   مومنی ،مندوبر یها یافته .(1933)فیضی،اسمی،با کارافرینی سازمانی رابطه عکس دارد

تاثیر ساختار سازمانی در توانمند سازی کارکنان نیز شایان  .دارد دوجو دارمعناو  مثبت بطهرا شناختیروان  زیسا نمنداتوو  مانیزسا رساختا

 کمتر سمیترو دگیـپیچی ،تر مسطح رساختا با نمازسا که( نشان دادند که 1934ذکر است که در این باره هم حاتمی، سبحانی و بیرامی)

 مانیزسا رساختا عنو سساا بر مانیزسای و بی تفاوتی ینهدفش پیش ب کهدر پژوهشی دیگرمیکند.  دیجارا ا نکنارکا ینمنداتو وزبر مینةز

و  مثبت هکنند بینی پیش هندزداربا مانیزسا رساختاو  دارمعناو  منفی هکنند بینی پیش زناسااتو مانیزسانتایج آن نشان داد ساختار . دبو

سازمانی کاهش میابد)ترک زاده، سلیمی، سنگی، همچنین با طراحی ساختار سازمانی مناسب بی تفاوتی باشد  می مانیزسا تیوتفا بی دارمعنا

( در پژوهش 1933حتی در بحث اثربخشی ارتباطات سازمانی نیز اهمیت این مساله نشان داده شد، چندان که کسرایی و علیرحیمی) (.1931

س هرسه با اثربخشی ارتباطات خود هر سه بعد ساختار سازمانی یعنی زسمیت، پیچیدگی و تمرکز را مورد بررسی قرار دادند و ارتباط معکو

رفتار  ( نیز رابطه ی مثبت بهره وری نیروی انسانی و ساختار منعطف سازمانی را نشان دادند.1934سازمانی نشان داده شد. نوریان و غالمی)

ک است.در همین راستا تر که امروزه در رفتار سازمانی پررنگ تر از پیش مطرح شده و اهمیت باالتری پیدا کرده سازمانی نیز از مباحثی است

 ( تاثیر مثبت ساختار منعطف سازمانی را بر افزایش رفتار شهروندی سازمانی نشان دادند.1939زاده، محمدی و عالقه بند)

در وهله ی اول بحث ساختار سازمانی مطرح شد و تا این قسمت از سلسله ی مطالب بر اهمیت مشهود انتخاب بهتر ساختار سازمانی و 

باالی آن بر سازمان و کارکنان اشاره و تأکید شد. شایسته و بایسته است که در وهله ی بعد برخی دیدگاه ها و مکاتب مدیریت مطرح تأثیرات 

 شود و ساختار های متناسب آنها بررسی شوند.

 

 ( مکاتب مدیریت2
 شوند:یم میدسته کلی تقس 9 شروع شدند و به 1321 تا 1331 ها از سالاین نظریه: (مکتب کالسيک1-2

 فردریک تیلور مدیریت علمی مکتب      .1

 هنری فایول گرایان()اصول مدیریت اداری مکتب      .2

 ماکس وبر بروکراسی آرمانی نظریه      .9

 ها به سازمان رسمی توجه داشتند وهای مدیریت کالسیک دستیابی به حداکثر کارایی در سازمان است. کالسیکمحوریت بحث نظریه

ها انسان های کالسیک شامل نگرشی صرفاً مکانیکی به سازمان و افراد بوده است. کالسیکدانستند. دیدگاهود سازمان غیررسمی را مضر میوج

 دانستند و برایش هویت مستقل قائل نبودند.را همردیف با سایر عناصر تولید می

 

 (مکتب نئوکالسيک )روابط انسانی(2-2

التون  کرد، برخی از دانشمندان علوم اجتماعی به رهبریالی که غرب رکود اقتصادی را تجربه می، در ح1311 تا 1321 در سال

ند. های مدیری آغاز کردمطالعاتی را درباره چگونگی واکنش کارکنان به میزان تولید در صورت تغییر شرایط کاری، طراحی شغل و محرک مایو

مطالعات هاثورن مشهور  صورت گرفت که بعدها به هاثورن در شهر وسترن الکتریک بخش اعظم این مطالعات در یکی از واحدهای شرکت
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کردند. طرفداران این روش معتقد بودند که مدیریت باید توجه خود را بر افراد های انسانی مدیریت تأکید میها بر جنبهنئوکالسیک شد.

ه هایی که در این دوره انجام شد، بعمده فعالیت دانستند. ای فیزیکی میمتمرکز کند؛ به بیان دیگر متغیرهای اجتماعی را مؤثرتر از متغیره

 :(1934)قربانی آرانی،شوددو دسته زیر تقسیم می

 مطالعات هاثورن  -1

ی وره بهرهتوانند بکنند، مینگرش رفتاری )مدیریت( که بر این مبنا استوار بود که مدیرانی که روابط انسانی خوبی در محیط کار برقرار می -2

رفتار سازمانی، یعنی مطالعه افراد و  عنوان رشتهای را ایجاد کرد که تکامل یافته آن امروز بهدست یابند. به عالوه، جنبش روابط انسانی مرحله

 ها در سازمان مطرح است.گروه

 

 (9،1314ین)اتزیو(مکتب سيستمهاي اجتماعی3-2

ریت مرسوم شد. طرفداران این نظریه معتقدند نگرش سیستمی بهترین میالدی( در مدی) 1311 دهه نگرش سیستمی، که تقریباً از

 های اجتماعی باعث شد کهای جامع است. مکتب سیستمهای مدیریت و دستیابی به نظریهطریق برای وحدت بخشیدن به مفاهیم و نظریه

 .ها شدتمها به صورت چند بعدی شود و نیز باعث پیدایش و تکامل تئوری سیسمطالعه مسائل سازمان

 

 مکتب اقتضایی

تاکنون( با  1311 ) رهیافت اقتضایی( مکتب اقتضایی ) .(1934) میرزایی، سرلک،  شوداین مکتب از مکاتب سیستمی محسوب می

گرایی آمده است. این مکتب که بیشتر طرز فکری درباره سازمان، مدیریت و گرایی و شرایطگرایی، محیطعناوین دیگری چون موقعیت

وضوعی توان درباره مهاست، به این موضوع اشاره دارد که در شرایط گوناگون و بسته به اقتضائات زمانی، مکانی و موقعیتی است که میپدیده

اظهار نظر کرد. به عبارتی، در حالیکه اندیشمندان مکاتب کالسیک و نئوکالسیک به اصول جهانشمول و همیشگی باور داشتند و راهکارهای 

دانستند، در مکتب اقتضائی چیزی به نام بهترین وجود ندارد. بلکه این اقتضائات است سط خودشان را برای همه شرایط مناسب میشده توارائه

برای مثال، در حالیکه در  و این مساله اساس نیت این پژوهش را در بر میگیرد. چه چیز بهترین است.« آن مورد خاص»دهد در که نشان می

یت مکانیکی برای سازمان راهگشا و مفید است، ممکن است با تغییر شرایط به سبک دیگری از مدیریت )مدیریت بعضی از شرایط مدیر

 ارگانیک( احتیاج باشد.

 مفید خواهد بود، چندان که: (1934برای آشنایی از دیدگاه معرفت شناسی با مکاتب فوق گذاری بر پژوهش میرزایی و سرلک)

 گرشهاي اصلی سازمان و مدیریت: تحليل معرفت شناسانه ن1جدول

هاي محورهاي رایج در تحليل

 معرفت شناسی

 نگرش

 اقتضایی -سيستمی نئوکالسيک کالسيک

 زمینه)محیط( رفتارها ساختارها موضوع شناخت

 سیستمی استقرایی در رفتار استقرایی در ساختار ابزار شناخت

 منبع شناخت
گرا با عینی و واقع

 تاکید بر ساختارها

گرا با تاکید نی و واقععی

 بر رفتارها
 گراذهنی و محیط -عینی

 اثباتگرا)رفتارگرایی( خردگرا روش شناسی شناخت

 روش شناسی یادگیری سازمانی

 تعامل گرایی تفسیری

 تحلیل طولی و تاریخچه ی زندگی

رویکردهای فرهنگی و نمادگرایی 

 ساختاری

 عالئم رمزی

 رویکرد دراماتورژیکال

 شناخت نسبتا مکفی شناخت محدود شناخت محدود تاعتبار شناخ

 

                                                           
3 Etzioni 
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مکاتب مدیریت و دیدگاه های و روشهای آنها شرح داده شد. برای آخرین مرحله از شفاف سازی مبانی نظری باید دوره های علم مطرح 

 ساختار سازمانی پرداخت.شده و پس از توضیح دادن آنها میتوان به مقایسه ی مکاتب مدیریتی و دوره های علمی در نحوه ی انتخاب 

 

 ( دوره هاي علم3

شیوه   این دوره که حدودا بیست قرن به درازا انجامید از زمان ارسطو آغاز شده و تا زمان بیکن ادامه داشت.دوره ارسطویی:  (1-3

ی استدال قیاسی در علوم ی رایج در این دوره منطق قیاسی است. منطق قیاسی عبارتست از مطالعه ی استدالل های معتبر. نمونه ی اعال

هندسه اقلیدسی است.از تعداد اندکی از مقدمات میتوان نتایج متعددی درباره ی ویژگی اشکال هندسی استنتاج کرد. حسن منطق قیاسی آن 

آن  یاست که حافظ صدق است، بدین معنی که اگر مقدمات استدالل معتبری صادق باشد، انگاه نتیجه نیز صادق است.اشکال منطق قیاس

 (.4،1313است که یک استدالل قیاسی معتبر چیزی فراتر از آنچه در مقدماتش نهان است به ما نمیدهد)لیدمن

دوره ی اول علم بیشتر معطوف به تئوری پردازی بود و در این دوره استقرا گرایی رونقی نداشت و ابزار علمی اهمیت فعلی را نداشت. 

ئل ارزشی جدا نشده بود، بدین سان که قسمتهایی از علم که مشروعیت خود را از کلیسا بدست آورده در آن دوران علم هنوز  از مسا نهمچنی

اد ضبودند به مسائل جدید اجازه ی پیدایش نمیدادند و دین سپری برای دفاع از برخی از عقاید بود. مثال در دوره ی گالیله کشف علمی او در ت

 زدموآ می ما به سمقد بکتا» گفت:گالیله در همین باره می .(1،1331)شاپینفراوان ایجاد کردلیسا قرار گرفت و برای گالیله مشکل کبا 

 (.1931،)حقی، خزایی«ندرومی چگونه ها نسماآ که ینا نه،یموبر نسماآ به چگونه

 

ت. دوره را قبول داشدومین دوره ی علم با بیکن شکل گرفت. او از منتقدین قیاس ارسطویی بود و استقرا گرایی استقراگرایی:  (2-3

ی دوم علم به نحوی دستخوش تندروی هایی شد. علوم از تعریف و توصیف خارج شده و کمی گرا تر از قبل شد.  حتی علوم انسانی جایگاه 

به کار گرفته شده است که ارسطو آن را "جوجیا ایپا“ یونانی لفظ یترجمه از استقراء یواژه(. 1313مستقل خود را از دست دادند)لیدمن،

رد جزئیّات،حکم مو در مشاهده براساس آن، در که گویند را استداللی ِمنطق اصطالح در و جستجوست و تتبع معنای به لغت در. استبرده 

بیکن سه بخش دارد:اول گردآوری اولیه، واقعیت های مربوط و متناسب.ما  ینظریه استقرا  .(1939نمائیم)اژهای،به ثبوت کلّی آن جزئیات می

ول دوم، مرحله تعمیم است از واقعیات به اص می توانیم دست به استقراء ببریم مگر اینکه ابتدا همه داده ها را به دقت بررسی و تدوین نماییم.ن

و قواعد کلی که نمایانگر انتزاعات اصلی یا عنصر مشترک گرد آمده، در واقعیات است، همین حرکت از واقعیت های خاص به اصول عام را 

راء می نامند.سوم، قیاس است که از اصول و قواعد کلی یا تعمیمات به واقعیات خاص تر، که مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته اند، منتهی استق

یعنی جهش به یک نتیجه از تعداد  بیکن در سراسر بحث خود از استقراء به ما هشدار می دهد که استقراء غیر از احصاء است، می شود.

مثال اگر وقتی به سرکار می رویم، اولین ماشین هایی را که دیدیم قرمز رنگ بودند، بگوییم همه ماشین هایی که آن  ور واقع.معدودی از ام

گرفته ایم مشکل عمده ای که در نظریه بیکن وجود دارد این  اشتباهروز ببینیم قرمز رنگ خواهند بود، معلوم می شود استقراء را با احصاء 

گوید چه تعداد از مصادیق بایستی تحقیق شوند و نیز نمی گوید که رابطه دقیق واقعیات خاص با تعمیم چیست.ما نمی  است که به ما نمی

تی حهنگامی که به جمع واقعیت ها می پردازیم، بایستی نظریه ای در ذهن داشته باشیم. توانیم با ذهن خالی واقعیات را جمع آوری کنیم.

آوردیم هیچ ارتباط مستقیم و ضروری ای میان واقعیت ها و آنچه در مورد آنها اظهار می شود یا نمی شود،  پس از اینکه واقعیت ها را گرد

 ( .1،1339روانشناختی است)کاپالدی وجود ندارد.رابطه واقعیت ها با تکوین نظریه، به نظر می رسد منطقی نباشد، بلکه

یامیزیم و در آنجا که از واقعیت ها به اصول کلی می رود و سپس واقعیت های بیکن در آنجا که هشدار می دهد استقراء را با احصاء برن

خاص تر را از آنها استنتاج می کند، عینا از همان روشی تبعیت می نماید که ارسطو می کند.این جنبه از منطق بیکن هیچ تفاوتی با منطق 

 .(1911)سروش،ارسطو ندارد

 با دو مسأله اساسى آغاز کرد: مسأله استقراء به عنوان یشاگرادن پوپر بر این نظر است که و ترین عنوان یکى از برجستهبه دیوید میلر 

دانست. شناخت و فهم این دو یمعرفت م یتئور  یآن را مسأله محور یمسأله فلسفه علم و مسأله تمییز علم از غیر علم که و ترینی ا پایه

  .(1،2111)میلرو عقل گرایان نقاد خواهد بود شناخت و فهم روش شناسى پوپر یهایى برا ایهمسأله پ

البته باید توجه داشت که تنها حرف دوره ی دوم علم استقرا واستقراگرایی نبوده. استقرا صرفا نماینده ی دیدگاه های دوره ی دوم علم 

 است.نقدهای بسیاری به استقرا وارد شد.برخی منتقدین موافق و برخی مخالف استقرا بودند.

                                                           
4 Lidman 
5 Shapin 
6 Capaldi 
7 Miller 
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 معروف است. این مثال از این قرار« بوقلمون استقرای برتراندراسل»برای ردّ ِحالت عام استقراء، برتراندراسل مثالی دارد که به نام مثال 

 است:

صبح به او غذا دادند. با این حال  3 ساعت که کرد مالحظه مرغداری در خود حضور بامداد اولین در برتراندراسل استقراگِرای بوقلمون» 

صبح تغذیه می  3 ساعت در که این از زیادی مشاهدات تا شد منتظر او. نکرد تعجیل گیریتقراگرای خوبی بود در قضاوت و نتیجهچون اس

ها به روزهای سرد و روزهای گرم، در روزهای شود گردآوری کند و این مشاهدات را تحت اوضاع مختلف وسیعی، در چهارشنبه و پنج شنبه

 و داد رضایت او استقرای وجدان سرانجام. کرد اضافه خود فهرست به دیگری مشاهدتی ینجام داد. هر روز گزارهبارانی و روزهای خشک، ا

 تیجهن این شد معلوم که افسوس شوم.می من همیشه در ساعت نه صبح تغذیه»و نتیجه گرفت که :  زد استقراگرایی استنباطی به دست

د. استنباطی استقرایی با وجود مقدمات صادق، ش بریده گلویش شود، تغذیه اینکه جای به کریسمس شب زیرا ، است غلط قاطعی بصورت

 (.1911)مجله حوزه،«منتهی به نتیجه ای کاذب گردید.
 

این دوره ی علم که هنوز هم ادامه دارد متوجه انقالبی در علم شد. انقالب به معنای  عامی، عرفی و حتی به ابطال گرایی:  (3-3

ای کلمه ی انقالب. بدین سان که بسیاری از مسائلی که دوره ی دوم علم به آنها پشت کرده بود دوباره گردگری شدند.  معنای واژه نامه

رای ب مثالمتافیزیک در دوره ی دوم علم کنار زده شده بود اما در این دوره مجددا به روی صحنه آمد. اگر انسان بر آن باشد که تنها یک نام را

ناگزیر به اشاره به نام کارل پوپر، فیلسوف لیبرال مآب اتریشی است که شالوده ی ابطال گرایی و دوره ی سوم علم را بنا  این دوره بکار ببرد

نهاد. اساس حرف ابطال گرایی بر رد قطعیت محض است. ابطال گرایان باور دارند هیچ چیز قطعی نیست. هیچ نظریه ای با احتمال مطلق صد 

ا تایید نسبی و رد نسبی بر نظریه ها وارد میشوند. اساسا دیدگاه علم آماری تر و احتمال گرا تر از پیش شده است. درصد پذیرفته نیست. تنه

کرد شبه علم را  از علم واقعی جدا سازد. از نظر او هیچ چیز ایی در این دوره وارد شد. پوپر اساسا تالش میاساسا نقدهای بسیاری بر استقرا گر

اساسا در این دوره نظریه هم همچنین مسائل مقدس و ارزشی از نظر او جایگاهی در علم ندارند. ه تا ابد ثابت بماند. انقدر قطعی نیست ک

شود. پوپر انتقادات فراوانی بر فروید و مارکس داشت. اساس انتقاد او این بود که جایگاه خود را از دست داده و تا حدودی همتراز فرضیه می

ورد، آی کردند و مطالبی را مطرح کردند که رد شدنی نیست و این عیار علمی حرف آنها را باال نمیبرد بلکه پایین میآنها به نحوی کلی گوی

که  دزیرا که پوپر مطلبی را علمی میداند که تجربه پذیر و از آن مهمتر ابطال پذیر باشد. او میگوید مارکس و فروید در نظریه های خود نگفتن

شود. البته اگر بنا بر چنین انتقادهای خشک و تندی باشد بر خود ابطال گرایی نیز همین ایراد نظریه ی آنها رد می چگونه و در چه حالتی

 (.1313نیست!)لیدمن، پذیروارد است که ابطال گرایی ابطال 

است؟  اینده مانند حال و گذشتهابطال گرایی بر عجله ی استقراگرایی در نتیجه گیری ایراد وارد میکند مثل اینکه ما از کجا بدانیم که 

ست دالبته هیوم بعد از تمام این انتقادات عنوان کرد که انسان به لحاظ روانشناسی نیازمند این سبک زندگی است تا ثبات و آرامش خود را از 

مسئله بازسازی عقالنی  (.3،1319)هیومندهد. وگرنه هر شب که انسان بخوابد باید بترسد که آیا صبح آتی خورشید طلوع میکند یا خیر؟! 

بود. پوپر و کوهن دیدگاه های اساسی در این زمینه را فراهم آورده و متعاقب آن نظریات  1311پیشرفت علمی مسئله بحث برانگیز دهه 

پیشنهادی خود را بود. الکاتوش الگوی  3مقایسه ای پدید آمده بود. مهمترین دیدگاه مقایسه ای در این مقطع از زمان، دیدگاه ایمره الکاتوش

پیشنهاد کرد و بر آن بود  1313درباره تبیین ماهیت علم و روش آن، در قالب مقاله ای با عنوان روش شناسی برنامه های پژوهش علمی در 

ر دیگر روش بکه این الگو واجد مزایا و فاقد مشکالت نظریه پوپر و کوهن بوده و مطابقت بیشتر این الگو با تاریخ پیشرفت علم، برتری آن را 

(. در الگوی پیشنهادی الکاتوش، بر خالف نگرش اثبات گرایی و ابطال گرایی که واحد دستاورد 1914شناسی های علم اثبات می کند)آلن،

 رعلمی را یک فرضیه منفرد قلمداد می کردند، نظریه های علمی در قالب ساختاری به تصویر کشیده شده و معنا می یابند که اجزاء این ساختا

، کمربند محافظ شامل فرضیه های صریح، گزاره های مشاهدتی و  11و کمربند محافظ (، مفروضات اساسی غیر قابل ابطال11را هسته سخت

 .مفروضاتی می شود که در توصیف شرایط اولیه نهفته اند( تشکیل می دهند

، دو راهنمون ایجابی و سلبی ارائه گردیده در این الگو، برای پژوهشهای بعدی که درون برنامه پژوهشی موجود انجام می شود

هنمون سلبی یک برنامه بیان می دارد که مفروضات اساسی آن برنامه نباید طرد شده یا مورد جرح و تعدیل قرار گیرد. این مفروضات ر است.

عه ه بین یک برنامه پژوهشی توساساسی، بنا به تصمیم روش شناختی مدافعانش از ابطال مصون نگاه داشته شده و هرگونه تعارض پدید آمد

یافته و شواهد تجربی به بخش دیگری از ساختار نظری نسبت داده می شود. این نگرش، فعالیت علمی را واجد جنبه های قراردادی معرفی 

ذیرش علمی در مورد پ می کند که با قراردادگرایی پوپر از جهتی شباهت و از جهت دیگری تفاوت دارد. به این ترتیب که پوپر از تصمیم جامعه

                                                           
8 Hume 
9 Lakatos 
10 hard core 
11 protective belt 
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مون هنر گزاره های مشاهدتی جزئی و الکاتوش از تصمیم جامعه علمی درباره پذیرش گزاره های کلیه و مفروضات متافیزیکی یاد می کنند.

ن، آ ایجابی نیز چگونگی تحول و توسعه برنامه پژوهشی را از طریق ضمیمه کردن مفروضات اضافی به هسته سخت بیان می کند تا در پرتو

برنامه پژوهشی بتواند پدیدارهای شناخته شده بیشتری را تبیین و پدیدارهای جدیدی را پیش بینی کند. توسعه یک برنامه پژوهشی از طریق 

افزایش و تفصیل فرضیه های مناسب و همچنین بسط فنون آزمایشی و ریاضی مناسب انجام می گیرد، به گونه ای که امکان آزمون های تازه 

 (.1932های جدید فراهم آید)ناجی،و کشف 

تا این قسمت دوره های علم مطرح شدند و توضیحاتی برای آنها آورده شد. دیدگاه های مطرح شده جملگی نتیجه ی فلسفه ی غرب 

سفه ی بودند و صرف نظر از کیفیت و کمیت باالی نظریات فلسفی غربی شاید بتوان ادعا کرد شایسته است الاقل یکی از دیدگاه های فال

یی را بر استقرا وارد دانسته است مثال بحث علیت عام مسلمان نیز آورده شود. شهید محمد باقر صدر شاید از ابطال گرایان نباشد اما نقد بجا

 و خاص را برای استقرا مطرح کرد. شهید صدر اساسا به استقرای ناقص سه نقد وارد کرد که از قرار زیر هستند:

 )الف( و )ب( را علّی می دانیم و احتمال تصادف مطلق بودن این پیوند را رد می کنیم؟چرا پیوند دو پدیده:  -1

 چرا علت پدیده )ب( را )الف( قلمداد می کنیم و احتمال تصادف نسبی را نمی پذیریم؟ -2

 ست؟دارند چی دلیل ما بر این که در همه حالتها )الف( علت )ب( است و به تعبیر دیگر همه حالتها یکسان طبیعت نتیجه یکسان -9

با بهره گیری از منطق و استدالل پاسخ داده است و در پاسخ دو اشکال اوّل و سوّم به  اارسطو از سه اشکال یاد شده تنها اشکال دوم ر

عده اجای منطق از این دو قاعده عقلی: )هر پدیده را علتی است( و )حالتهای یکسان طبیعت نتیجه یکسان دارند( بهره جسته است و این دو ق

 .(1911)مجله حوزه،در منطق ارسطو از مستقالت عقلی شمرده شده اند و به همین دلیل نیاز به تجربه ندارند

سخن آخری که در باره ی ابطال گرایی مطرح میشود نکته ی ظریفی است که حضرت موالنا در کتاب فیه ما فیه مطرح فرمودند و آن 

 ستان نیز همان آفتاب هست؟سایلی سؤال کرد که: آخر در زم هم این است:

مثل دیگرست و مثال دیگر، هرچند که عقل آن چیز را بجهد  حمل، نه و است جمل نه آنجا اما است، مثال اینجا غرض مارا: گفت 

ب و ادراک نکند، اما عقل جهد خودرا کی رها کند و اگر ]عقل[ جهد خودرا رها کند، آن عقل نباشد، عقل آنست که همواره شب و روز مضطر

عقل همچون پروانه است و  بیقرار باشد از فکر و جهد و اجتهاد نمودن در ادراک باری ]تعالی[، اگرچه او مدرک نشود، و قابل ادراک نیست،

معشوق چون شمع، هرچند که پروانه خودرا بر شمع زند، بسوزد و هالک شود، اما پروانه آنست که هرچند بر او آسیب آن سوختگی و الم 

ز شمع نشکیبد، و اگر حیوانی باشد، مانند پروانه که از نور شمع نشکیبد، و خودرا بر آن نور بزند، او خود پروانه باشد، و اگر پروانه میرسد، ا

د حق ، و اگر تواننباشد آدمی او ننماید، اجتهاد و بشکیبد حق از که آدمی پس،  خودرا بر نور شمع میزند و پروانه نسوزد، آن نیز شمع نباشد.

ا ادراک کردن آن هم حق نباشد، پس، آدمی آنست که از اجتهاد خالی نیست و گرد نور جالل حق می گردد، بی آرام و بیقرار، و حق آنست ر

ارتباط این مثال با ابطال گرایی در این است که  .)موالنا، قرن هفتم هجری(که آدمی را بسوزد و نیست گرداند و مدرک هیچ عقلی نگردد

و هیچ چیز قطعی و قابل تکیه ای در آن وجود ندارد. نکتخ در اینجاست  رسدبرداشت کنند که ابطال گرایی به پوچی می ممکن است برخی

 که طبق مثال موالنا که در باره ی بنیادی ترین پرسش انسان مطرح کرد انسان با اینکه میداند هیچ گاه به نهایت ادراک و قطعیت پاسخ خود

 نمیدارد.ت از تالش بررسد اما باز هم دسنمی

از تاریخ علم و همچنین مکاتب مدیریت سخن به میان آمد. تا اینجا هدف مشخص کردن نقاط مهم بود اما نحوه ی ارتباط آنها که 

 هدف این پژوهش است نیازمند تحلیل می باشد. یعنی تا اینجا سلسله ای از مباحث مدیریتی مطرح شدند. سلسله ای هم از مطالب مربوط به

ی باشد. گفتیم که ساختار سازمانفلسفه ی علم. حال هدف پژوهشگر نگاه کردن با عینک فلسفه ی علم به مباحث مدیریتی مطرح شده می

د کند، بر انگیزش کارکنان اثر میگذاردستخوش تغییر میعامل بسیار مهمی از عوامل تأثیر گذار بر سازمان است، بهره وری نیروی انسانی را 

ن مساله که ساختار سازمانی اهمیت باالیی در مسائل مربوط به سازمان و مدیریت  دارد تایید شد. شاید اگر در دوره ی دیگری از و اساسا ای

پس از اشاره به اهمیت انتخاب ساختار سازمانی دیدگاه استفاده میشد.  "اثبات شد" از واژه ی "تایید شد "دوره های علم بودیم اکنون بجای 

مطرح شدند. هر دیدگاه عموما ساختار های متناظر با خود را دارد البته این  مسأله درباره ی مکاتب کالسیک و های مدیریتی 

 سیستمی)اقتضایی( بیشتر برقرار است. 
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 و نتيجه گيري تحليل
عموال این ساختار مباشد ساختاری خشک و بسیار منضبط دارد. نمود ظاهری ی تیلوریسم میمکتب کالسیک مدیریت که برابر با واژه

هایی قدبلند را موجب میشوند. ضمن اینکه ساختار آنها خشک و عمودی است به صورت کالبدی عمودی برای سازمان است. به عبارتی سازمان

ید بتوان او اساسا بدنبال مفاهیمی مانند ارتباطات اثربخش، انگیزش، روحیه، معنویت و یادگیری سازمانی یا مفاهیمی از این دست نیستند. ش

عنوان کرد که سازمانی که بدنبال یادگیری سازمانی نباشد تغییراتی بنیادین در ساختار خود نخواهد داد، مگر در شرایط بحرانی و نقاط 

طور روانشناسی عنوان میشود وقتی تغییری ناگهانی موجب استراتژیک. این بدین معنی است که همانطور که در مباحث رفتار سازمانی و همین

شود. این درنگ در واکنش گاهی موجب سوختن فرصت ها و مضمن شدن شود معموال واکنش به موقع و متناسب به آن داده نمیشوک می

د، یعنی اصالح باششود. در مکتب کالسیک به دلیل بروکراسی مرسوم ساختار بدنبال کنترل انتروپی سیستم میو بحرانی شدن مشکالت می

پژوهش همین مسأله است  توان این ساختار را رد کرد. اساسا یکی از اهداف فرعی اینن مطرح نمیشود. البته نمیمداوم سیستم و ساختار آ

ای را تشکیل میدهند. شاید بتوان ساختارها و حتی های سازمانی با ظهور تازه واردان منقرض نمیشوند بلکه همگی خانوادهکه ساختار

زمان و فصل خود و موقعیت خود نظر گرفت. هرکدام کاربرد و متفاتی که در یک کمد قرار دارند در  های مدیریت را مانند لباس هایدیدگاه

را دارند. چهارچوب کلی پوشش فردی که صاحب آنهاست مشخص است. مثال شخصی گرمایی است که اکثر روزهای سال لباسی نسبتا نازک 

جب های متنوع موویی ضخیم را در شرایط سرد برفی نپوشد. پس داشتن لباسپوشد اما این باعث نمیشود که فرد مورد نظر هرگز پالتمی

ساختار سازمانی هم همینگونه است. داشتن ساختارهای متفاوت بصورت بالقوه و استفاده ی  آمادگی فرد برای موقعیت های متفاوت است.

د انعطاف باالیی ندارد و نمیتواند شرایط متنوعی را تحمل کن بالفعل از یکی از آنها میتواند موجب انعطاف بیشتر سازمان شود. مکتب کالسیک

اما برای موقعیت های خاص مناسب است. امادگی و تخصص کارکنان، پیچیدگی کار، اندازه ی سازمان، پیچیدگی محیط، شخصیت رهبر و 

م، در ک و تخصص ا نیاز به تنوع و نوآوریتواند موجب کم و زیاد شدن تناسب محیط با این ساختار باشد. مثال کاری بفرهنگ سازمانی می

د کارکنان باال، بازاری انحصاری و مسائلی این چنین موجب تمایل بیشتر سیستم به ساختاری بروکرات و عمودی صنعتی امن و ساده، تعدا

 نیست.رسانی میشود که فرزند مکتب کالسیک است. این مکتب اینرسی باالیی دارد و چندان متمایل به تغییر و بروز

مکتب بعدی مکتب روابط نئوکالسیک است. این مکتب به نحوی گذار از ساختار خشک کالسیک به ساختار سیال سیستمی و اقتضایی 

ند در زاست. یعنی میتوان این مکتب را تاحدودی پل ارتباطی مکاتب قبل و بعد آن دانست. زیرا آنچه که در دل باورهای این مکتب موج می

تر کردن مسائلی مانند روابط انسانی. این مکتب پررنگی بعدی پیشنهاد اض به ساختار خشک کالسیک است و در وهلهی اول اعتروهله

باشد. اساسا دو سوی پیوستار دیدگاه مدیریتی ساختار سازمانی اختصاصی ندارد که بتوان عنوان کرد این دیدگاه مستلزم فالن ساختار می

ه ی راه گذاری از مکتب نئوکالسیک بدر میانه رند که همواره دیدگاه آدمی به سمت یکی از آنها اریب است.و اقتضایی قرار دا مکاتب کالسیک

 شود.آید که معموال در زمان حاضر بدون توقف سپری میچشم می

های و پژوهش مدندآ بسیاریی های تازهو اما دیدگاه اقتضایی! آخرین تیر ترکش علم مدیریت کنونی دیدگاه اقتضایی است. تئوری 

ارزشمندی صورت گرفته است، اما مسیری مستقل و جدید مانند مکاتب یاد شده شکل نگرفته است.  این به معنای کم کاری اهل فن نیست، 

 ،زیاهای قبلی. صرف خلق مکاتب جدید و نظریه پردشود و گاه نیاز به توسعه و پرورش دیدگاهبلکه گاهی نیاز به ایجاد مکتبی جدید حس می

 ها ندارد.به برونداد کاربردی برای سازمان التزامی

ی مناسب مطرح است که متناسب دیدگاه اقتضایی میگوید هیچ بهترین ساختاری وجود ندارد. همواره بحث بر سر انتخاب یک گزینه 

ی علم در ارتباط است؟ مانند وع با فلسفهد. اما چگونه این موضباشبا زمان، رشد سازمان و کارکنان، شرایط محیطی و تکنولوژیکی و ... می

توان در این پژوهش هم شود میهای سینمایی که گاه دو داستان را به موازات هم پیش برده و در پایان فیلم ارتباط آن دو مطرح میفیلم

اسب سازمانی و همچنین انعطاف شود که انتخاب ساختار منی اول داستان عنوان میچنین رویکردی را پیش گرفت. در قسمت مربوط به نیمه

 های محیطی از اهمیت باالیی برخوردار است. اقتضایی آن متناسب با تغییرات و پویایی

گوید گرایی پوپر است میای دیگر از داستان این پژوهش بحث دوره های علم مطرح است. دوره ی سوم علم که همان ابطالدر گوشه

ده ای را مفید و تأیید شتوان نظریهگیری ها وجود ندارد. تنها در ظرف زمانی و شرایط خود میحتی نتیجه ها وقطعیتی ابدی و مانا برای نظریه

ی  ها فارغ از کیفیت نتیجهبرخورد ارزشی با مسائل و نظریه دانست و ممکن است همان نظریه در شرایطی دیگر رد شود و کنار گذاشته شود.

آن  یی ساختار سازمانی و انتخاب آن نگاه کنیم نتیجهگرا به پدیدهد بود. اگر بخواهیم با عینکی ابطالآن از نظر علمی چندان پذیرفته نخواه

باشد. خب در این نقطه احساس میشود این مسأله در جای دیگری نیز در پذیرش موقت یک ساختار متناسب با بررسی های علمی حال می

داستان موازی در فیلم سینمایی است که امید نگارنده بر جلب توجه مخاطب با عنوان  این پژوهش مطرح شده است و این همان ارتباط دو

باشد. دیدگاه ابطال گرا وقتی به ساختار سازمانی نگاه کند یک ساختار موقتی که تا االن تایید شده است را کردن ارتباط این دو داستان می

آن ساختار برای سازمان شوند. دیدگاه اقتضایی مدیریت هم میگوید باید متناسب  پذیرد تا اینکه شرایط و بررسی ها موجب ابطال پذیرشمی
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آن این  تر ازجالب باشد.با شرایط ساختار سازمانی را تغییر داد. تالقی جالب این دو داستان)دو دیدگاه( موازی در این نقطه فکر برانگیز می

ست که در آخرین ایستگاه تالقی دارند. سؤالی که برای نگارنده پیش آمد و است که تصادفا سه دوره ی علم و سه مکبت مدیریت موجود ا

ردازان موجب تغییر نگرش نظریه پ ییشاید نیازمند پژوهشی دیگر باشد این است که این تالقی عمدی بوده یا سهوی. یعنی دیدگاه ابطال گرا

ال گرایی و مدیریت اقتضایی در دوره ای تقریبا یکسان شکل گرفتند. از نظر زمانی هم ابطمدیریت شده است یا این پدیده تصادفی بوده است؟ 

شود یعلم مطرح م ر حال آنچه که در فلسفهشاید بتوان گفت که حتی ممکن است هردو در سالهای اولیه بر هم اثر متقابل گذاشته باشند. به

 کآن علم خاص. در این پژوهش تالش بر نگاه کردن از دید ی نگاه کردن از بیرون علوم به آنهاست که کار یک فیلسوف علم است نه یک عالم

مشاهده شد که در دیدگاه کالسیک طرز نگرش مدیریت به  های مدیریت نسبت به ساختار سازمانی بود.فیلسوف علم بر سیر تحول دیدگاه

و تبصره ای مدون برای شرایط جدیدتر شود و مهمتر از آن این ساختار موقتی محسوب نمیشود سازمان موجب انتخاب ساختاری عمودی می

ارهای تر است و ساختو متفاوت تر در آن تعبیه نشده است. هرچه به سمت دیدگاه اقتضایی نزدیک شویم نگرش مدیریت به ساختار منعطف

ابسته است در صورتی که در داند. بتوان ادعا کرد اگر فردی که از مدیریت سررشته ای ندارد اما به دیدگاه ابطال گرایی ورایج را قطعی نمی

اند و دکند ولی آن را قطعی نمیمحل تصمیم گیری برای ساختار سازمانی قرار بگیرد بنا به باورهای ابطال گرای خود ساختاری را انتخاب می

ند کرد کرد از آن استفاده میگویند تا زمانی که نتوان آن ساختار را مدام در حال بررسی وآزمون آن خواهد بود و همانطور که ابطال گرایان می

و این برابر با همان مکتب اقتضایی مدیریت است و تنها تفاوتش عدم اطالع مدیر مربوطه از ظرافت های طراحی شده در ساختار اقتضایی 

اده تقراگرا دگیرد. همین جایگاه اگر به یک اساست. اما کلیت سبک رفتار و تصمیم گیری آن مدیر در چهارچوب مکتب اقتضایی قرار می

د. نمویشد ساختاری را که در جایگاه های متعدد مثبت عمل کرده بود را اتخاذ کرده و به عنوان ساختاری قطعی و شاید ابدی استفاده ممی

ع ضشود آنچه که مستعد بیشترین کاربرد برای سازمان در عین کمترین خطا است انتخاب استقرایی ساختاری مناسب ودر نهایت پیشنهاد می

شود که های میدانی استفاده میی آن است. گاه در پژوهش های مدیریتی روشی ابطال گرایانهفعلی وپس از آن حفظ و بررسی و توسعه

ی انتزاعی و محض مسائل هم احاطه های کاربردی باشد باید به جنبهی کاربردی بیشتری دارد اما برای آنکه ذهن انسان مستعد ایدهجنبه

امید است که پژوهش انجام شده به ایجاد دیدگاهی مستحکم تر و پربار تر در مدیران کمک کند.  همچنین هدف دیگر این  داشته باشد.

 ی علم هم مفید بوده باشد.ی علم و مدیریت بود که امید است برای پژوهشگران فلسفهپژوهش ایجاد پلی میان فلسفه
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