
 

 

 

 

 

تیریمد کردنیبر پزشک ی: نقدیرفاه اجتماع یسازنهینهاد
1

 

 ستیکوهولم کلیما
 رضا امیدی مترجم:

 سازیمسائل نهادینه .1

یابد یم موجودیتی تدریجشود و بهبه نهادی رسمی تبدیل می ی،چگونه یک سازمان رفاه

 شود؟تر میو حفظ این موجودیت، از اهداف تأسیس آن مهم متعلق به خود دارد یدنیایکه 

ر نیز بها سازی سازمانی وجود دارد که برخی از آننهادینه دربارۀ ایگستردهادبیات نظری 

 یهایبینش پروراند ومیهای اساسی را پرسش ،. این ادبیاتحوزۀ رفاه اجتماعی تمرکز دارند

شناخت عمومی از  دربارۀ ضرورت بازنگری ،مطالعهدر این . دهدمیپیش رو قرار را 

بر این  ،این بازبینی. شودمطرح میسازی رفاه اجتماعی ویژه نهادینهمند و بهنظامسازی نهادینه

گونه نیازهای عینی با هیچ های رفاه اجتماعی در محیط خود،مبتنی است که سازمان نگرش

ص یافته« کردن مدیریتپزشکی» ۀطواسبهانطباق ندارند، بلکه  ابزار بهتری  اند. این نگاه،تشخل

 دهد.می در اختیار قرار ،برای تحلیل چگونگی پدیدآمدن نهادهای رسمی

 وند.مرور ش« محیط»و « سازمان»، «فرد»در ابتدا الزم است برخی تعاریف ضروری دربارۀ مفاهیم 

، هارویهها، ست؛ سازمانی شامل طرحا« سازمان رسمی» منظور از سازمان، در این متن،

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ردن کای دربارۀ پزشکیسازی رفاه اجتماعی: مطالعهنهادینه»، ترجمه و تلخیصی از سه فصل اول کتاب حاضر. متن 1

 است:« مدیریت
The institutionalization of social welfare: a study of medicalizing management (2008) Mikael Holmqvist, NewYork: Routledge. 

 یاجتماع رفاه و تعاون گروه ییطباطبا عالمه دانشگاه یعلم ئتیه عضو. 
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 طورهرفتاری که ب ۀهای رسمی برای تولید، رهبری و ادارها و برنامهقوانین، دستورالعمل

ت از سعبارت ا ،«رفتار». همچنین منظور از شودمیمدیریت  چند نفردو یا  ۀوسیلهمشترک ب

رتبط های متحوالت یا کنشعنوان هتواند بکه می های انسانتغییرات وضع وجودی یا نگرش

ارتباطی است. برای ایجاد کنش  ایهپدیدرفتار رو ازاین .با یک محیط خاص توصیف شود

 بر این اساس:ها وجود داشته باشد. ی از اتصال میان انساناشکالباید انسانی هماهنگ، 

طور هرفتار انسان ب ،های رسمی که در قالب آنمعطوف است به شیوهسازمان رسمی 
سبب شده در رفتار مردم که بهیعنی قواعد مشاهده شود؛دهی میسازمان جتماعیا

 ۀاسانشنروانهای فیزیولوژیک و نه براساس ویژگی گیرد،شکل میشرایط رسمی 
 (.22: 0162افراد )بلو و اسکات، 

متقابل اجتماعی افراد و مبتنی بر این واقعیت است که های ترکیبی از کنش ،سازمان

 رفتهشکل گنتیجۀ باوری است که در واکنش افراد مختلف  ،ا ضرورت وجود سازمانوجود ی»

، تنها جوی یک سازمان استواگر کسی در جست تنها رفتار انسانی وجود دارد. «.است

 کهگامیهنهای فردی بیابد. ای رفتارهای انسانی در تجربهۀ زمینهمشاهد ۀواسطبهتواند آن را می

مشترک  ۀانسان مبتنی بر تجرب ۀتنیدشود، منظور رفتارهای درهمبحث می وقتی از سازمان فعال

اند شده نزدیک دیگران های پرتکراریعنی رفتارهای فردی که به تجربۀ رفتار ؛انسانی است

(. رفتار یک 86: 0161؛ ویک، 50: 7115؛ پففر و ساالنچک، 018: 0115)مارچ و سیمون، 

به رفتار  بلکه ،های فردی و شرایط شخصی بستگی نداردبه ویژگیطور مستقیم هب ،سازمان

فته است. ، مسلط شده و کنترل یاشکل گرفته ای خاصبه شیوهتجربی فردی بستگی دارد که 

شکیل ها را تمفهومی این دیدگاه این است که این گوشت و خون افراد نیست که سازمان ۀنکت

ۀ محدود ،ی(رفتار پیوند ۀدرج مانندتقابل )کنش م ۀبلکه رفتار تجربی انسان است. درج ،دهدمی

ود ش توجه« محیط»عنوان هب بایدبه چه چیزی  مقابل،کند و اینکه در سازمان را تعیین می

خاص یا بخشی از یک سازمان  ،(. اینکه آیا یک کنشگر0164؛ استینکامب، 0116)سیمون، 
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ه دو در جایی ک»ی دارد. کنش بستگ ۀبلکه به درج ،ست یا نه، نه به نوعبخشی از محیطش ا

سیستم )سازمان و محیط( معمواًل متغیرهای ارتباطی کم یا متغیرهای مشترک ضعیفی دارند، 

ه، یک سازمان تنها اساس این نگاه مشاب(. بر5: 0126)ویک،  «ها از یکدیگر مستقل هستندآن

 دیپیونرفتارهای از  ،یک سازمان« محیطِ »انسانی است و در این دامنه،  تنیدۀدرهمرفتارهای 

 انسانی ساخته شده است. آزادانۀ

 له تئوریک تحقیقئمس

تدریج تغییر ماهیت داده و اهدافی جدای از به تأسیس، پس از این ایده که یک سازمان

سازی مفهوم( 61-20: 0124ماکس وبر ) ۀوسیلبهابتدا  دهد،اهداف اولیه را در اولویت قرار می

رفته کار گبه  ،مندسازی نظامنهادینهبرای تحلیل  چهارچوب مبناییعنوان یک پس از آن بهو 

 عنوان ابزاری برایسازمان در ابتدا بههاست. سازمان ۀهم ۀ، مشخصطلبانهگرایش توسعه شد.

 ۀاین پدید شود.ارزشمند می« خودش»نهایت برای و در ها، اهداف و مقاصد معیلنتحقق ایده

ها های مهم حوزۀ سازمانپردازیاز تئوری ر کانون توجه بسیارید بوده،سازی، برجسته نهادینه

در ادامه، برخی (. 0181؛ سلزنیک، 0161؛ اسکات، 0186قرار داشته است )نظیر کالرک، 

 شود:ارائه میسازی تعاریف از نهادینه

 باور اهمیت ذاتیهای اجرا و ها، شیوهخودگرفتن ارزشسازی شامل بهنهادینه
 به ،1خودنگهداری بر این اساس است که. ها[ها و شیوهارزش هاست ]اینآن

ه فردِی گروه در مواجهترین عامل بقای سازمانی و چالشی برای حفظ منحصربهاصلی
 (.87: 0110شود )سلزنیک، تبدیل میبا مسائل جدید و شرایط تغییریافته 

های فعالیتآن، تعهدات یا  ۀواسطبهکه  استهایی فرایندسازی شامل نهادینه
کند )میِر و روان، در اندیشه و کنش اجتماعی پیدا میمندی اجتماعی، شرایط قاعده

0110 :87.) 

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

1. Self-maintenance 
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و انحراف از  اولیههای ی اهداف سازمانی، کنارنهادن ایدهمطالعات زیادی دربارۀ جایگزین

(. 022: 0121 )نگاه کنید به پرو، سازی انجام شده استهای نهادینهعنوان نمونهاهداف حیاتی به

ا زیر پ ،سازمان اهدافش را برای بقا و رشد»پیام اصلی در این ادبیات نظری این است که 

 ند.اسازینهادینه ۀۀ سازمانی، نتایج اولیگهداری و توسع(. خودن0121:047)پرو، « گذاردمی

ه شود و بمیتوصیف  ،سازی، پاالیش و عادتسازی، یکنواختسازی، با رسمینهادینه

 فرایندبوروکراسی و  دربارۀهایش . وبِر در ایدهانجامدمی سازمانزایش دوام و مقبولیت اف

 :کندشدن، بیان میبوروکراتیزه

راحتی از ، دیگر بهجا بیفتند کامالً بوروکراسی در میان ساختارهای اجتماعی  وقتی»
 ،شدهم حاصلشده باشد، نظابوروکراتیزه کامالً  ،که مدیریتجایی  رود... دربین نمی

 (.142: 0124، )وبِر «عماًل فناناپذیر است

به فعالیتش در حیات اقتصادی و »براساس نظر وبِر، عضو واقعی بوروکراسی، 

 عنوان(؛ بنابراین حتی بوروکراسی به144: 0124)وبر، « ایدئولوژیکش زنجیر شده است

یژگی ترین وبادوام معنا کهشود؛ بدین ترین ارگانیسم، به یک نهاد تبدیل میمنطقی

ک، ای پیچیده از طریق جربۀ مشتروسیلۀ بشر، رفتار خاصی را به شیوهحیات اجتماعی به

 کند.بازتولید می

یخته برانگ هایی فراتر از ملزومات فنیبا ارزشطور مستقیم هها را بسازمان ی کهفرایند

عضای سازمان ر میان اتعهد و وفاداری دباعث ایجاد (، 087-080: 0184کند )سلزنیک، می

( یا 0160)گافمن،  1«نهاد مطلق»نیست که مفاهیم  عجیب. شودمیسازی برای فرایند نهادینه

. پرو رندگیاین پدیده مورد استفاده قرار می برای توصیف اغلب ،(0164)آرند، « توتالیتاریزم»

ها شان را حول آنگیمردم زند»شده، های نهادینهدر سازمانکند که ( استدالل می046: 0121)

 ۀوسیلبهزمان طور همهشوند و همچنین بها وابسته میگیرند، به آنها هویت میسازند، با آنمی

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

1. Total institution 
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-06: 0148)گیدنز،  «سازی پیشین همکاری دارندبا نهادینه ،بازتولید قوانین و مراحل مسلط

ان متعهدشدن کامل به یک سازمترغیب افراد برای  فرایندعنوان تواند بهسازی مینهادینه(. 58

ها را تحت کنترل کامل سازمان قرار دهد. یک زمان آنطور همههمچنین ب توصیف شود،

است، زیرا برای خود ارزش برای بحث  یدشوار موضوع خودخودیبه ،شدهسازمان نهادینه

 ۀواسطبه بودن ممکن است برای بسیاری از اعضابه دلیل غیرقابل رؤیت و  ذاتی قائل است

 های اصلی سازمان، غیرقابل درک باشد.ها و ایدهانطباقشان با ارزش

در تحلیل « سازی قدیمنهادینه»و « سازی جدیدینهنهاد»گاهی در ادبیات نظری، میان 

جیو مرسد )نظیر دیها قابل توجه به نظر میهای میان آنکه تفاوت وجود داردتمایز سازمانی 

 سازیهای نهادینهکنند که ایدهدیگر استدالل میبرخی  مقابل،ر (. دa0110 :00-08 و پاول،

ه نسبت بعمیقی  کند، اما تفاوتهای جدیدی ارائه میهرچند که تأکیدها و نگرش»جدید 

و « قدیم»(. تفاوت اصلی میان رویکردهای 78: 0118)اسکات،  «دهدگذشته نشان نمی

 دارد،ن یسازی پیوندسازی نهادینهر با مفهومدر ظاه سازی،در تحلیل سازمانی نهادینه« جدید»

ه ها نهادینچه چیزی در سازمانهایی وجود دارد: اینکه تفاوت ،در سطح تحلیل مقابل،در  ولی

در پاسخ به (. 88: 0118؛ اسکات، 68: 7118؛ نی، a0110 :05مجیو و پاول، )دی ؟شده است

س، ها، مدارهای رسمی )تعاونیسازمانسازی بیشتر بر نهادینهقدیم  نهادگرایان این پرسش،

تمرکز ها و جوامع ها، شبکهب زمینهها در قال، بر سازمانجدید و نهادگرایان ها و ...(دانشگاه

اساس سازی قرار دارند. بردر معرض نهادینه ،عبارت دیگر وجودهای عموماً اجتماعی به؛ دارند

هومی های مفتفاوتطور اساسی هانسان، ب نیدۀتدرهمعنوان رفتارهای هتعریف اخیر از سازمان ب

 است. سازی فعالیت انسان معطوفنهادینه بهبیشتر میان این دو رویکرد وجود ندارد، بلکه توجه 

ها، سازی این است که محیطایدۀ رایج در تحلیل سازمانی قدیم و جدید از نهادینه

های ها، در سیستمرسد که سازمانکنند. به نظر میدهند و محدود میها را شکل میسازمان
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یِر، اند )اسکات و مناپذیری ایجاد شدهطور اجتناباند که بهتری از روابط جا گرفتهبزرگ

سازی ای بین دو مکتب نهادینهگونه تفاوت مفهومی قابل مالحظهوبیش هیچ(. کم052: 0110

وع رسد این موضارد. به نظر میسازی وجود ندای فرایند نهادینهسازی هستهدر رابطه با مفهوم

و  طور عینیشود که بهشان ناشی میهای بیرونیها با محیطتا حد زیادی از انطباق سازمان

 0110مجیو، )نظیر پاول و دی« سازی جدیدنهادینه»واقعی حفظ شده است. این ایده، هم برای 

( 0181و سلزنیک،  0186)نظیر کالرک، « سازی قدیمنهادینه»( و هم برای 0118و اسکات، 

هایی از محیط رسد بخشبه نظر می»کند: ( بیان می018: 0121ای که پرو )گونهمهم است. به

به  دهیها تأثیرگذارند، اما تأثیرگذاری زیاد سازمان بر تعریف، خلق و شکلبر سازمان

 «.محیطش مشهود نیست

سازمان این است که  سازیدربارۀ نهادینه هاسازیساسی در بسیاری از تئوریا یمشکل

ا در راستای رونق و بقا با هم سازگار شان رها و نیازهای محیطیها خواستچگونه سازمان

های دیدهپای با طور گستردههاین است که سازمان موفق، سازمانی است که ب رایج ۀ. ایدکنندمی

این د. باشانطباق یافته  ،شدههای نهادینهسازگار باشد، همچنین با برخی ویژگیاش محیطی

(، 0110ند )میِر و روان، اتا حد زیادی تشریفاتیهای سازمانی بسیاری از این انطباقواقعیت که 

سجم و نامن ،رفتار انسانی ۀواسطبهها ها برای عملیات مشخص سازمانبه این معنا نیست که آن

ر هنگام که د ای است کهگونهشود که جهت رفتار سازمانی بهمی بیان اغلب. اندختهیگسازهم

 (.b 0110مجیو و پاول،)دی عمل کندیکسان  های محیطی مشابه، کامالً خواستمواجهه با 

ای از ، در شبکهها هستندها و افرادی که در آنئوری نهادی تأکید دارد که سازمانت البته

های حدودی از ساختهتا و مفروضات مسلمی قرار دارند که  ها، هنجارها، قوانین، عقایدارزش

ای گونهبه(. 84: 0110؛ نگاه کنید به میِر و روان، 15: 0112خودشان است )بارلی و تالبرت، 

 ۀاسطوبهاجتماعی است که  فرایندیک  ،سازینهادینه»کند، ( بیان می816: 0142که اسکات )
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 ،برخی موارددر  بنابراین ؛«پذیرندواقعیت اجتماعی را میآن افراد، تعریف مشترکی از 

به این (، 18: 0112اند )بارلی و تالبرت، تمرکز یافته نهادگرایان بر ظرفیت بازدارندگی سازمان

ادیده زیادی ن حد تا ،هایشانها در ساخت محیطها، توانایی سازماندر تحلیل به احتمال زیاد دلیل

دهند که نهادی، نشان میشان از تغییر ( در مدل81-60: 7117گریینوود و دیگران ) گرفته شود.

ز در مقابل، بسیاری ا«. باتثو نه نامنسجم و بی شودانکار میتئوری نهادی با تغییر، نه »

با  عنوان انطباقهیعنی تغییر ب ؛دارد وجود 1همگرایی ریختی ۀهای نهادی دربارگزارش

 سازی شده است.مقتضیات عینی و بیرونی، مفهوم

جربی ت اتاعتبار مفهومی باالیی برخوردار و موضوع تحقیقاز  ،این، این تحلیلبرافزون

امر تمرکز دارند که طور روزافزونی بر این هب پژوهشگران این حوزه، بوده است. زیادی

در هنگام  هایشانتوجهی، ترجمه و تفسیر محیطثبت، شناسایی، بی ۀوسیلبهها چگونه سازمان

، فیلیپس و 0112؛ برانسون و اولسن، 7116رگان،  )نظیر بلکر و ؟کنندعمل میها انطباق با آن

( گرینوود و هینینگز 7117؛ زیلبر، 0116؛ سیُون، 0116اندرسون،  -؛ سهلین7118دیگران، 

ینامیسم شود که نقش داین نتیجه منجر می این خط فکری به»کنند که تأکید می (0157: 0116)

 سازینهادینه بنابراین، «است ه، اساسیشدنهادینه هایرویهسازمانی در پذیرش یا رد درون

نطباق ا شان را هنگامطور فعال، محیطهها بطی آن، سازمان که شودتحلیل می یفرایندعنوان هب

 ،(. این نگرش88: 0110؛ میِر و روان، b0110 :65مجیو و پاول، )دیکنند ها مدیریت میبا آن

( اشاره 658: 7118. فیلیپس و دیگران )باشد داشتهسازی مسئلۀ نهادینهبه  یتوجه کامل دارد قصد

ت( سازی )که اغلب شبیه یک جعبه سیاه اسبیش از فرایند نهادینه تحقیق نهادی»که:  کنندمی

 به دلیل( از تئوری نهادی 7111َهِسلبِلَد و کالینیکوس )«. بر تأثیرات و نتایج تمرکز دارد

نند. از کانتقاد می ارچوب انطباق صرف،هدر چسازی تمرکز بر فرایند نهادینهگرایش آن به 

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

1. Isomorphic convergence  
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عنوان واکنشی به هب را صرفاً  و ساختار سازمانی ،ها، کنشتئوری نهادی سازمان»ها  نظر آن

گیرد که سازی را نادیده میمنطقیاصلی ساخت اجتماعی  ۀلئو مس بیندمیشرایط عینی متفاوت 

 «.گیرد، مورد بحث قرار میریختی ساختاریهارچوب همدر چ

ها در بر تفسیر، فهم و توجه گزینشی سازمان ها در تحلیل سازمانی بیشترتوجه به فعالیت

طور های محیطی احتماالً بهکند. مدلهای بیرونی تأکید میهنگام انطباق با فشارها و خواست

اوسکا زارنیاند. هایشان منفعل شدهاند و در رابطه با محیطها درونی نشدهسازمان ۀوسیلبهکامل 

های دن خواستکرتفسیر و تبدیل و متناسب ۀوسیلبهها کنند که سازمانو یورگس استدالل می

 دهند:هایشان واکنش نشان میارها و نیازهای سازمانی، به محیطبیرونی با هنج

شده از یک مسئله و مقایسۀ شده از یک ایده، مشخصات درکهای درکویژگی
 تفسیِر جمعی ایجاد، نقد یا تحمیل شده است و فرایندها، همگی در طول میان آن

 (.78: 0116)زارنیاوسکا و یورگس،  خروجی پیشینی فرایند نیستند

 الزام نه یک ،یک عمل سازمانی گسترده است ،انطباق با محیط در این رویکرد بنابراین

 .دارانهجانب

تواند های سازمانی ارائه شده است، اما میهرچند در قالب تئوری تئوری نهادی ۀتوسع

؛ استارباک، 0148گسترش بیشتری یابد )نظیر اسمیرسیچ و استوبارت،  1«تعیلن»مفهوم  ۀوسیلبه

یط حساسیتی به مح ،ایطور پایهه(. تعیلن بدین معناست که یک سازمان بa 0121؛ ویک،0126

همچنین در یک  .(68: 0161کند )ویک، بلکه آن را وضع می، طور کامل یا محدود(هندارد )ب

(. 25: 7115اند )پففر و ساالنسیک، کنندههای بسیاری وجود دارند که وضعمحیطجهان متعیلن، 

رای ای بسوژهها ها رفتار مشابهی دارند این نیست که آندلیل اینکه چرا بسیاری از سازمان

طور هرا ب هاهای آنمحیط ند، بلکه علت این است کهاگیای بیرونی مشابه برای هماهنهفشار

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

1. Enactment  
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ارد دبر دانستن این نکته تأکید مفهوم تعیلن  (.0161، 0126کنند )استراباک، مشابهی وضع می

 کنند.کنند، تولید میهای خود تجربه میدینامیسم ۀواسطبهها جهانی را که چگونه سازمان که

اند برای تحلیل نهادی را نشان داده ارتباط مفهوم تعیلنها، سازمانحوزۀ  پژوهشگران

و دیگران، ، ویک 86-82: 0141؛ مارچ و اولسن، 715-718: 7115)جنینگ و گرینوود، 

( 0148است )اسمیرسیچ و استوبارت، « مدل محیط متعیلن»ای از یک (. این نشانه802: 7118

 ابی نهادی را دارد، حداقل نه در تئور« نگرش عاملیتی»یک  ۀپتانسیل توسعکه بیشتر 

؛ بارلی و تالبرت، 7116های انتزاعی به سطح ُخرد )بلکلِر و رگان، تحلیلکالن آوردن پایین

امل، های عفرایندکه چگونه  کندایجاد میطور بالقوه مفهوم تعیلن، این شناخت را (. به0112

 ند.اسازیبنیادی در نهادینه عینی، مؤثر و شناختی، عناصرِ 

 طورهبدهند )بدون تردید شان واکنش نشان میعینیهای ها به محیطین فرض که سازمانا

اما  ت،سازی اسمربوط به نهادینههای سازمانی ی در میان تحلیلگزینشی(، هنوز تحلیل مسلط

های بیرونی شان از پدیدهتجربه ها برمبنایسازمان اندازۀ کافی به چگونگی کنشبه این نگاه 

سازی حوزۀ نهادینهبا وجود تأکید اخیر در  (.0116؛ تالبرت و زاکر، 0110رد )اولیور، توجه ندا

وجودی مستقل و بیرونی که  عنوانهمحیط ب ۀهایشان، ایدها از محیطدربارۀ تفسیر سازمان

 این اعتقاد وجود دارد که اغلبدهند، همچنان مسلط است. ها بدان واکنش نشان میسازمان

باید ها هرحال سازمانبه، اما وجود نداشته باشد« محیط عینی» درستی ازممکن است درک 

 طی و نیازهای سازمانی تالش کنند.های عینی محیبرای حفظ تناسب میان محدودیت

آن  ها باشده که سازمانهای نهادینه، محیط«سازیدربارۀ نهادینه متعیلننگرش »اساس بر

ای تحلیل بر که پژوهشگرانی. ها باشندتولید خوِد سازمان وبیشکمممکن است  ،انطباق دارند

 های عینی جداگانه، قطعاً محیطکه  بر این باورند، کننداستفاده میاز مفهوم تعیلن  هاسازمان

 ایاصلهفخودشان،  ۀشوند، اما برای تجرببیرونی منطبق نمی ها با هیچ پدیدۀسازمانوجود ندارند. 
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 دهد:که استارباک نشان می گونهوجود دارد. آن« حیطم»و « سازمان»میان  ناچیز

ها شوند. سازمانها خلق میخودِ سازمان ۀوسیلهای سازمان، تا حد زیادی بهمحیط»
کنند و سپس به های متفاوت انتخاب میهایشان را از میان انواع گزینهمحیط

« ندکنبرند، ادراک میهایی را که در آن به سر میصورتی ذهنی، محیط
 (.0161: 0126)استارباک، 

برای انطباق مبتنی بر تجربۀ خودشان هایی را هایی که محیطسازمان در بر این اساس

 اصلی، ۀ(. اید56: 0118سازی است )ویک، نهادینه ۀمواد اولی ۀمثاببه« تعیلن»کنند، مدیریت می

هم فخودش، محیطش را  ۀمشاهده و ارتباط با تجرب ۀوسیلبهتواند می این است که یک سازمان

ته الباز تجربه وجود دارد. « جهان درونی»یک  فقطاست و  یک خأل« محیط بیرونی»کند. 

ن را سازد و سپس آتنهایی محیطش را میبدین معنا نیست که یک سازمان بهدر اینجا  تعیلن

رفتاری که  تغییرات میان سازمان و محیط است. چالش ۀنتیج تعیلن ، بلکهکندتفسیر و فهم می

 ،شود، ممکن است از محیط ناشی شده باشدمتقابل میان سازمان و محیطش حاصل می ۀاز رابط

 .شودمیسازمان و مبتنی بر تجربیاتش معیلن  ۀوسیلبهاما همواره 

زۀ دهند، در حوهای تجربی شکل میهایشان را برمبنای زمینهها محیطاین ایده که سازمان

جای ها بهارتباط دارد. براساس این مکتب، سازمان« مکتب کارنگی»با  تئوری سازمان،

 هایشان را مدیریت کنند )نظیر مارچمواجهۀ منفعالنه با محیط، تالش مستمری دارند که محیط

(. سیِرت و a0121، ویک، 0126؛ استارباک، 7115؛ پففر و ساالنسیک، 0115و سیمون، 

رفته زا در نظر گعنوان عاملی برونبیش از آنکه محیط به»کنند: ( تأکید می064: 0117مارچ )

یری محیط پذهایی برای کنترلها باید به دنبال شیوهبینی شود، سازمانشود که باید پیش

 ۀوسیلبندی و تفسیر شود، بلکه بهمحیط چیزی نیست که به آسانی مشاهده، طبقه«. باشند

ود )مارچ و شبندی و توصیف میذاری، فهرستگبندی، نامفرایندهای تجربی مدیریت، طبقه

های (. این موضوع تا حد زیادی ناشی از قدرت و اختیار سازمانی است که تجربه0121اولِسن، 
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ها طور مشخص، مکتب کارنگی، بر تأثیرگذاری، کنترل و تعامل سازمانسازد. بهمعیلنی را می

؛ a0110مجیو و پاول،؛ دی8: 0116ن، هایشان تأکید دارد )نظیر زارنیاوسکا و سیُو با محیط

f04 ،0148؛ سلزنیک :xدهی و ایجاد ها در شکلها با توجه به پتانسیل سازمان(، اما این ایده

، مبهم سازیمند نهادینهعنوان چهارچوبی برای تحلیل نظامهایشان، درنهایت بهتجربی محیط

 باقی مانده است.

عنوان فرایندی که طی آن هب ،سازیولِسن از نهادینهسازی مارچ و ااز مفهوم بر این اساس

 :که شودبرداشت می ،کنندهایشان را ایجاد میها محیطسازمان

ن ناشی از آهای نقش دارند و پیچیدگیهایشان گیری محیطدر شکلحدی نهادها تا 
ی به زیاداند، تا حد های پیشین انطباق یافتههایی که با محیطکنشاند... توجه قابل

نوعی به محیطبروز یافته است. از سوی کنشگران  شود کهقبلی مربوط میهای کنش
 (.86: 0141)مارچ و اولِسن،  های پیشین هم استبازتاب این کنش

 اند که:سازی، مؤلفان نتیجه گرفتهبرای اصالح این تئوری نهادینه

ارند، دآشفته  یجهاندر هایی که هایشان را براساس تفسیرها و فعالیتنهادها محیط
طور ناقص یا نادرست هب ،جهان سو بعید نیست که درک ایناز یک. سازندمی

مان ه مرتبط با باورهای ۀها نتیجو از سوی دیگر، این کنش صورت گرفته باشد
 (.82: 0141مارچ و اولسن، دهد )یا تغییر محیط را ساخت  بناستاست که  یمحیط

و قوانین سازمانی  فرایندهای معمولدر  شدهحاصلهای ربهبراساس نظر مارچ و اولِسن، تج

نی ممکن است برمبنای های معیل اهمیت زیادی دارد و فعالیتبرای مدیریت رفتارهای انسان، 

 ن نقش دارد.های تجربی ایجاد شود که در وضع یک محیط معیل همین آموزه

 ها انطباقهایشان از محیطجربه، بلکه با تشوندمنطبق نمی شانهای عینیها با محیطسازمان

این تکرار  از ولی ،کندمیان سازمان و محیط را انکار نمیپیوند ضعیف  ،«تعیلن»یابند. مفهوم می

ها یطهایشان انطباق یابند که محمحیط توانند بامیها تنها در صورتی که سازمان حاصلگزارۀ بی

؛ 86-81: 0121کند )مارچ و اولِسن، یافته باشند و برعکس، اجتناب می ها انطباقنیز با سازمان
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به هر نوع « دادنپایان»برای  اغلبها ، سازمانمفهوم تعیلنبراساس  مقابل،(. در 0126ویک، 

 .کنندمیهای تجربی میان سازمان و محیط تالش های رفتاری مبتنی بر زمینهتفاوت

سازی خودشان کنند، مشغول نهادینهبازسازی میرا  هایشانها محیطکه سازمانهنگامی

برای « بیرونی»ای هستند که ضرورتاً واکنش به هیچ فشار شدهتجربه هایعنوان نتیجۀ فعالیتهب

 ، بلکه محیطشان را همشانتنها سازماننه ،مدیران و سایر اعضای سازمان»سازگارشدن نیست: 

 (.272: 0148)اسمیرسیچ و استوبارت، « سازندمی

ها و تنظیمات دیدن محیط ،در این حوزۀ نظری اصلی نهادگرایان نقش»بدون تردید، 

 که یحد ( تا718: 0110)جپرسون و میِر، « تنیدگیدرهمسازمانی است با میزان باالیی از 

وهای ها با نیرۀ انطباق سازماننتیج ،شوند و این همسانهایشان ، با محیطشدههای نهادینهسازمان

لیلی است . این دشودناشی میهایشان مدیریت تجربیات حاصل از محیط ازبلکه  ،نی نیستبیرو

یک مدیریت تکنیکی منطقی برمبنای  ،سازینه( تأکید دارد نهادی125: 0124که چرا وبِر )

وضوح، سرعت، صراحت، دانش بایگانی، تداوم، مصلحت، یکپارچگی، »یابد که توسعه می

ای الزامی پایهتواند می« های مواد و پرسنلکاک و کاهش هزینهپیروی مقررات، کاهش اصط

دادن به محیط در مسیری که سازمان برای آن ؛ یعنی شکلکندسازی محقق را در فرایند نهادینه

 ایجاد شده است.

 مشکل اساسی تحقیق

های رفاه ، سازمانمندنظامسازی مناسب برای تحلیل نهادینه ۀهای بالقویکی از حوزه

واقعیت را منعکس این  ،های رفاه اجتماعی در جامعۀ معاصرسازماناجتماعی است. وجود 

مند است. برخی امور رفاهی ، یک امر نظامطور معمولکند که توزیع رفاه اجتماعی بهمی

و های دولتی ها، مدارس، کلیساها، کارگزاریمانند شرکتهای عادی سازمان ۀوسیلبه

ظیر نهایی سازمان ۀوسیلبهشود. خدمات رفاهی دیگری تأمین و توزیع می ،ظامیهای نسازمان
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به های مشابخشی و سازمانتوانهای های کار معلوالن، کلینیک، سازمانهای نابینایانآژانس

های مانسازشود. براساس تعاریف رایج، ند، ارائه میاۀ رفاهطور انحصاری پایبند به ارائکه به

در راستای کمک به تأمین کاالهای عمومی و رفاه همگانی مردم فعالیت  بیشتر ،عیرفاه اجتما

 بهبود مدنی و پیشرفت اجتماعی(. ۀوسیلبهدارند )برای مثال 

مند امهای نظها و فعالیتبرنامه ۀوسیلبه ،مدرن ۀسازی رفاه اجتماعی در جامعنهادینهچگونه 

بررسی دقیق ؟ ی در پی داردقدامات و نتایجاچه دهد؟ های رفاه اجتماعی رخ میسازمان

ها شاین پرس؟ ، چه نتایجی در بر خواهد داشتاین مشکالت دربارۀسازی رفاه اجتماعی نهادینه

. ارداهمیت دمدرن وابسته است،  ۀتا زمانی که توزیع رفاه به سازمان و مدیریت رسمی در جامع

زیرا این  ،اهمیت داردهای رفاه اجتماعی سازی سازمانویژه برای آزمودن نهادینههاین امر ب

گونه که فیلیپ سلزنیک آن نیز مشارکت دارند. 1«زندگی عادی» روشها در کمک به ازمانس

ۀ عمردم: مطال ۀو تودتی وی ای »با عنوان  سازینهادینه دربارۀدر تحقیقی کالسیک  ،(0181)

ای از عناصر بسیار مجموعه ،نشان داده است: یک سازمان رفاه اجتماعی 2«ها و سازمانسیاست

 عنوانهبیک سازمان  هایموقعیت ،برای اهداف این مطالعه عنصرترین مهم ولی ،استزیادی 

. به این عنوان ابزار استهنقش سازمان ب علت اهمیت این مطالعه،یک ابزار اجتماعی است. 

یک  ۀابمثبهمند از افراد فعال است که عنوان یک گروه نظامهی باین ماهیت سازمان رفاه دلیل،

 سازمان زنده، تحت بررسی دقیق قرار دارد.

کردن به مردم محروم اش در کمکهر سازمان رفاه اجتماعی، تواناییبرای  اساسیمشکل 

درک و انطباق با نیازها و  برای ،کند بخشی از توانایی سازماناین امر ایجاب میاست. 

 های فردی مردم محروم صرف شود:خواست

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

1. Normal life  

2. TVA and the grass roots: a study of politics and organization 
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است که  از افراد یاجتماعی طبقه یا گروه وضعیت ، ارتقایهدف رفاه اجتماعی
مربوط  ،مشکالت رایج برخیاند. یا محروم شناسایی شده پذیر، معلولعنوان آسیببه
قیۀ جامعه ها را از بشده و آنیا کیفیتی است که به برخی افراد نسبت داده  ویژگی به

 این مشکالتبرای تأمین نیازهای ناشی از  ،های رفاه اجتماعیجدا کرده است. برنامه
ها باید براساس جود دارد که شکل و محتوای برنامهو باور. این اندطراحی شده

غییر ها نیز باید تر صورت تغییر نیازها، خود برنامه. دشودنیازهای مشتریان تعیین 
گذاری رفاه مشتریان باید عامل اصلی در توجه به هرگونه سیاست ،کنند و در مقابل

 .(12: 0141ها باشد )اسکات، ۀ تغییر در برنامهدربار

 یطگسترده در محشدن با یک پیچیدگی مواجه برای ممکن استهر سازمان رفاه اجتماعی 

شده  طراحیی شخصی مشتریان ها و تقاضاهاخواستتفاوت و تغییر نیازها،  ۀعنوان نتیجهب

شاخص نهایی اثربخشی یک سازمان رفاه  ،نیازهای مشتریان تمامانطباق با  سوکیباشد. در 

ه ان کرا از دست خواهند داد. یک آژانس نابینای ، مشروعیت خوداجتماعی است که بدون آن

عنوان هدرنهایت برود و رو به زوال میبینا نیست، های افراد کمها و خواستپاسخگوی نگرانی

به شمار نخواهد آمد. از سوی دیگر،  ،رفاه اجتماعی ۀول در ارائقب یک کنشگر مشروع و قابل

س رسد. اگر یک آژانبه نظر می غیرممکن ،ها و نیازهای مشتریانتمام خواستپاسخگویی به 

ای بسیار ضاهزودی با تقا، بهباشد نیازهای مشتریان تمامانطباق کامل با  به دنبال اننابینای

ها با های انطباق سازماندر تحلیل معضل،خواهد شد. این  مواجهقبول برانگیز و غیرقابل چالش

 (،7115؛ پففر و ساالنسیک، 0110؛ میِر و روان، 0117هایشان )نظیر سیرت و مارچ، محیط

 رسد.ای جدی به نظر میمسئله ،های رفاه اجتماعیدر سازمانطور خاص هب

های مبنی بر اینکه سازمانمند ر ادبیات نظری رفاه اجتماعی نظامرایج د ۀهرچند اید

کارآمد باشند )نظیر  های مشتریان خودخواست مدیریترفاه اجتماعی باید در « موفق»

مطالعات ، از اهمیت اساسی برخوردار است، اما (0148؛ اسالوین، 7111؛ اشمید، 7111هسنفلد، 

وجه ای متطور فزایندهها بهدهند که این سازماننشان میمند امدربارۀ رفاه اجتماعی نظتجربی 
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های کند که خواست( اظهار می12: 0141ثال اسکات )اند. برای منیازهای خودشان شده

. او مدعی است در دو مدار مجزا قرار دارند اغلب ،دسترسدرمشتریان و انواع خدمات رفاهی 

 دهد و همچنینپوشش نمیها را آن تمامالزامًا  ،ه استخدماتی که برای افراد نیازمند عرضه شد

ند. برشده، الزامًا از منافع این خدمات بهره مینیازمندان شناسایی تمامتوان فرض کرد که نمی

مند، لیل رفتار رفاه اجتماعی نظامبراساس نظر اسکات، محافظت از خوِد سازمان در هنگام تح

های رفاه اجتماعی سازمان« تضاد»مدعی است که  نیز (045: 0148استون )عاملی حیاتی است. 

ها رسیدگی باید به آنکاهش تعداد موارد مشکالتی هستند که  به دنبالسو این است که از یک

 مثال یک آژانس برای .فراوان است ،کنند که موارد مشکل، اظهار میاز سوی دیگر و کنند

 ۀدربارای ( در مطالعه088: 0112لِین )نیاز دارد.  برای بقا و رشد خود به مشتریان بخشی،توان

 ناشنوایی در نوعها از هر سازمان»دهد که ان مینش ه اجتماعی برای کودکان ناشنواخدمات رفا

صادی بقای اقت زیرا ،«کنندحمایت می رقابت برای تصاحب کودکان و شناسایی نیازهایشان

 ت بستگی دارد.در این رقاب تشانیموفقزیادی به  حدها تا آن

افت؟ توان دریش را چگونه مییک سازمان رفاه اجتماعی با محیط دراصل چگونگی انطباق

یابد؟ چگونه انطباق می ،ها و مشتریان موجودشبا نگرش به عبارت دیگر یک سازمان

ین ، تعی«ناتوان»عنوان های رفاه اجتماعی براساس چه سازوکارهایی برخی افراد را بهسازمان

، های رفاه و دولت رفاهدربارۀ برنامه متعارفدر ادبیات  دهند؟ند و تحت پوشش قرار میکنمی

لی برای های اص، یکی از شیوهتا به امروز بندی پزشکی از ناتوانیطبقهتأکید شده است که 

؛ 7110؛ کانسیدین، 7117کمک و مساعدت در بسیاری از کشورها بوده است )نظیر بوچر، 

ِ 0111دِریک،  دولت که استون در کتابش با عنوان گونه (. آن7118؛ لیندرت، 0112ین، ؛ ل

 کرده است: بیان 1معلوالن

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

1. The disabled state 
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که  ایه، بنیادی است؛ چیزی شبیه شالودهبرای معماری دولت رفا ،مفهوم ناتوانی»
 «دهد در جایشان قرار گیرندستم رفاهی امکان میبه سایر ساختارهای حمایتی سی

 (.07: 0148)استون، 

 بخشیوانتهای پزشکی مربوط به ناتوانی، نظیر آزمایش بالینی، تشخیص و اهیم و ایدهمف

سازی رفاه اجتماعی در جامعه اقدام برای نهادینهند که ایمدیریت یهایتجربهطور خاص هب ،افراد

 برای اجرای منطقی ،ای، سازمان مدرن رفاه اجتماعی با اقدام پزشکیطور فزایندههند. بنکمی

؛ 7117)ابرلی،  اندای داشته، همکاری فزایندهمدیریت رفاه اجتماعی است همان کهی دافاه

تحلیل  1سازی رفاهپزشکیای با عنوان ( در مطالعه7111شرام ) (.7117؛ توماس، 7117آلبرت، 

دادن سازمان به دلیل ،کاهش فقرند دنبال بههای رفاهی که که چگونه سازمان کندمی

به  شدندر حال نزدیک ،کنندگان قانونی و مستحق کمکعنوان دریافتهشان بمشتریان

دهد که . او نشان میها(فرایندهای پزشکی در تشخیص بیماریمثال  برایاند )های پزشکیایده

های ، بیش از زمینهپزشکی برچسبشان را برای گرفتن یک ها توان مشتریاناین سازمان

فاه ر مدیریتهای اصلی به ویژگی ،سالمت و سالمت ذهنی ۀمعاین»زنند: ای تخمین میحرفه

انی فرهنگ درم رشدبخشی از  ،شدن رفاهپزشکی»گیرد: . شرام نتیجه می(42) «شودتبدیل می

کل از یک مش شدنتبدیلای در حال طور فزایندههب ،وابستگی رفاهی»و اینکه  (45« )است

 (.40) «به یک مشکل پزشکی است اجتماعی

، های پزشکیمفاهیم و ایده ۀوسیلبهاین فرض وجود دارد که با مدیریت رفاه اجتماعی 

هایشان و همچنین محیط به دادنشکلهای رفاه اجتماعی از یک ظرفیت مؤثر برای سازمان

بودن این فرضیه، توضیح )در ادامه، نادرست سازی کارآمد خودشان برخوردارندبرای نهادینه

مثال  برای) توضیح داده شود« شدنپزشکی»مفهوم  ۀوسیلبهتواند ن ظرفیت میشود(. ایداده می

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

1. The medicalization of welfare 
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شتر آن بی ۀواسطبهکه  استی فرایند ،شدن(. پزشکی0164؛ پیتس، 0112؛ الپتون، 7112کنراد، 

ث قرار د و مورد بحشودر نظر گرفته میمشکالت و مسائل پزشکی  ۀمثابهب ،رفتارهای انسان

را « بیمار نقش»مردم از  آگاهییابد و توسعه می ،برمبنای نظم و کنترلشدن پزشکی .گیردمی

تنها یک اثر سازمان شدن نه(، اما پزشکی7111؛ شرام، 0180؛ پارسونز، 7118)لو،  دهدشکل می

 رمانیِ یک الگوی د کردنفراهم ۀواسطبه یمدیریت یبلکه کارکرد ،و مدیریت رسمی نیست

ذاری مهم از قانونگ سازوکاری ،شدنت. در این حالت، پزشکیاس اختیار و کنترل مبتنی بر

 .آیدهایشان به شمار میها از محیطسازمان ۀمدیریت تجرب

یش ، و آزماکردن، تشخیص، آموزشمعاینه مانند هاییکنش ۀوسیلبه که شدنپزشکی

ن اشارچوب تجربهههای سازمان در چمدیریت محیطاساسی برای  سازوکارییابد، ساخت می

 ر تکنیکمبتنی بمدیریتی  سازوکاراین تنها یک  ،معنای دقیق کلمهبه از رفتار انسان است. 

نمند های متفاوت در یک مسیر قانوبرای اجرای فعالیت کنترل و تأثیرگذاری بر رفتار انسان

یری مردم را در مس نکه هویت بنیادی دهدشکل میسازی را نهادینه سازوکاربلکه یک  نیست،

 دهد.سازمان برای آن ایجاد شده است، تغییر میکه 

سو از یک .تحلیل شود 2شدن مدیریتو هم پزشکی 1شدنهم مدیریت پزشکیباید 

هی دورا» قدیمیمشکل  مواجهۀ مؤثر باهای رفاه اجتماعی را در ، مدیریت سازمانشدنپزشکی

 (؛ به این معنا که0148، ؛ اسالوین7111؛ پتی، 0111مثال گامر،  برای)کند تسهیل می« توزیع

تعیین  ،«زندگی عادی»شده به گزینشو بازگرداندن مشتریان  بخشیتوان فرایندبا توجه به 

؛ آلبرت، 7117مثال ابرلی،  برایبرخوردار شود ) مزایاچه کسی نیازمند است و باید از  کندمی

نشگران عنوان کهباد ، افرپزشکی( ۀلئناتوان )مس افراد عنوانهمشتریان ب گزینش(. با 0117

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

1. Management of medicalization  

2. Medicalization of management  
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 .توانند برای تحقق مؤثر اهداف سازمان مشارکت کنندشوند که میی، مدیریت میفعال

در  شناختی جدیآسیب پیامدهایشدن رفاه اجتماعی ممکن است از سوی دیگر، پزشکی

 های رفاهی به دنبال داشته باشد؛اعمال فشار بر سازمان ۀواسطزمینۀ شناسایی افراد ناتوان به

ای لهئعنوان مسهب هرچه بیشتر رفتارهای انسان ،رفاه اجتماعی نظام ۀتوسع اگر در فرایند بنابراین

 ۀ. نتیجنددانمیحمایت رفاهی خود را مستحق ، احتماالً افراد بیشتری مدنظر قرار گیردپزشکی 

را  صورتاین  ،سازی سازمان رفاه اجتماعیبراساس تجربه، نهادینهباشد:  ایننهایی ممکن است 

« روشنی»و « یکتا»های حل، راههای رفاه اجتماعیسازمانآورد که در میان مردم پدید می

شان را خودشان شکل دهند تدریج محیطهای رفاهی بهسازمان اما اگر ،ها دارندبرای مسائل آن

بیشتر  ههرچهایشان از مشتریان موجود و بالقوه عمل کنند و تجربه ای براساسطور فزایندهو به

یتی پیش توجه باشند، چه وضع، بیخوِد مشتریان اعتبار یافته است ۀوسیلبههایی که به تجربه

 رهرچه بیشتکردن، خوِد مدیریت ممکن است پزشکی ۀواسطبه کردنبا مدیریت آید؟می

پزشکی  ند،یاب، انطباق میهای افرادای با ناتواناییطور فزایندههای رفاهی که بهسازمان ۀوسیلبه

 تریان، رفاه اجتماعی ممکن است هرچه بیشترکردن رفتار رفاهی مشپزشکی ۀواسطبهشود و 

عنوان موردهای هکردن شهروندان یک جامعه ببا مدیریت (.7111)شرام،  پزشکی شود

که شومپیتر  گونه(. آن7112نهایت ممکن است پزشکی شود )ُکنراد، پزشکی، جامعه در

 .ها به آن بود، به دلیل نیاز جنگاگر ماشین ساخته شد»گوید: اختصار می ( به78: 0188)

 «.ها بدان نیاز دارندماشین زیرا ،پیونددها به وقوع میجنگ امروزه

 کردن مدیریتپزشکی .2

 ارچوب تحلیلهیک چ

م مفاهیمشترک دو مجموعه از  ۀعنوان نقطهب ،کردن در تحلیل سازمانیمفهوم پزشکی

هایی و آندارند  ارتباطهایی که با مدیریت مورد بررسی قرار گرفته است: آن ،ازیسنهادینه

 ایدباول  ۀسازی، در وهلهارچوب نهادینه. در تعریف این چهستند ارتباط در که با پزشکی
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چه چیزی  ، بربه مدیریت« نگرش پزشکی. »توضیح داده شودمیان مدیریت و پزشکی  ۀرابط

 ،ما با ارتباط پزشکی و سازمان ؟چه چیزی داللت دارد ، برشکیبه پز« نگرش مدیریتی»و 

مل نیازمند تأها گیریم؟ برخی ارزیابیشویم؟ و چه چیزی را نادیده میموضوعی می متوجه چه

کند و همچنین می روشنهای پزشکی ما را نسبت به مدیریت هایی است که ایدهدر روش

 .کندآشکار میپزشکی  دربارۀهایی که مدیریت ما را شیوه

ست که ی اهاینکه مبتنی بر روشبنیادی بستگی دارد: یکی آ ۀبه دو اید ،پزشکی مدرن

اند و دیگر آنکه اثرگذار است. در این خصوص، پزشکی به یک درون علوم طبیعی بسط یافته

سلطه و اقتدار  دربارۀ( 0124وبِر ) ۀاید درمثال  برایشود که ی نزدیک میمدیریت ایدۀ رایج

گیری سیمون های تصمیمو تئوری( 0114تیلور )« مدیریت علمی»قانونی، اصول  -نطقیم

 ( نشان داده شده است. وبِر تأکید دارد که:0112)

و  است «اری از انسانیتع»یابد، بسیار طور بسیار کاملی توسعه میهبوروکراسی ب»
 از حساب عناصر مطلقًا شخصی، غیرمنطقی و انگیزشی که ۀدر حذف بیزاری و هم

 (.128: 0124)وبِر،  «موفق استکاماًل اند، خارج

شده بستگی وضع قوانینِ  بودنمشروع رابقانونی که به اعت ۀداشتن شکلی از سلطدرنظربا 

 ۀ رسمی تبدیل شود.شدشده و بروکراتیزهپزشکی باید به یک اقدام اداری ضرورتاً دارد، 

، خوب 1لطهسخصوص در رابطه با هپزشکی بهای بوروکراسی متناسب با گرایش مدرن ویژگی

در گسترش  تا حد زیادی (. پزشکی0128؛ ایلیچ، 7112رسد )نگاه کنید به کونراد، به نظر می

یخ علمی، منطقی و دارای مشروعیت قانونی است. تار زیرا ،استبوده موفق  قلمرو خود،

ی قدیمی های آزمایشفرایند ،شدهپزشکی، تاریخ سازمان رسمی است که یک متخصص تربیت

؛ 88: 0141کند )فوکو، های غیرمنطقی جایگزین میفرضرا که محدود بودند، با سنت یا پیش

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

1. Imperialism  
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ت ی است که دارای مهارهای پزشکاین کار، برتری تکنیکی سازمان ۀ(. نتیج128: 0124وبِر، 

 گذاریواجای ه. بدهندمیدلیل همین برتری ادامه ه ند و احتماالً فعالیت پزشکی را باو تجربه

تبدیل شده که  یبه امر این حرفه ،هافبازها و پرحرحقه مدعیان دروغین اقدام پزشکی به

 .شودطور رسمی کنترل و هدایت میبه

 موضوعسه  حداقل بر« مدیریت»ۀ واژ ،(468: 0111)کوتاه آکسفورد  ۀلغتناماساس بر

 داللت دارد:

نی که یل های معو فعالیت یم، سرپرستیشامل کنترل، تنظ« کردنمدیریت فرایند» (الف

 سازمان دارد.

و سایر رهبران  نظیر مجریان، مدیران« کنندکسانی که یک سازمان را اداره می» (ب

 شده.رسمی منصوب

 «.یا مراقبت از بیماران هاها یا آشفتگیدرمان یا کنترل بیماری( »ج

ین ا ، اتفاقی نیست.سازمانیهای پزشکی و در گفتمان «مدیریت» بودن مفهومکلیدی

 هایرفیتظو توجه به  گریداشتن با تنظیمپرسش مهمی است که آیا اقداماتی نظیر سروکار

 «سانیمدیریت منابع ان»های انسانی و اجتماعی، در زمینۀ فعالیت مؤثر ارگانیسم بالقوه و موجود

ج در گفتمان رای) «مدیریت پزشکی»یا  (رایج مدیریتآید )براساس گفتمان شمار میبه

بندی، هطبقشامل تشخیص،  ،مدیریت پزشکی ۀشدهای شناخته(. برخی از فعالیتپزشکی

برخی اعمال عادی مدیریت منابع  درمان است.، معاینه و بخشیتوانمستندسازی، آزمایش، 

 شامل استخدام و انتخاب، عملکرد، ارزیابی، آموزش و توسعه، آزمودن و خروجی است. ،انسانی

از  (0181شناسی مشهور وبِر )گونهتواند با بسط ۀ میان مدیریت و پزشکی میطراب

 سوتوضیح داده شود. از یک« اقتصادیغیر»های و ارتباطشان با پدیده« مؤسسات اقتصادی»

 مانند ؛اندمشخصًا برای اهداف پزشکی ایجاد شدهرخدادها یا مؤسساتی وجود دارند که 

 ثالم بخشی. مؤسسات غیرپزشکی دیگری هستند )برایتوانهای ها یا کلینیکبیمارستان
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ه به یک ک خواهند داشتنتایجی  ،گذارندتا آنجا که بر پزشکی اثر میکه  های سیاسی(نظام

توانند ها میتنظیم عمل و تحقیق پزشکی. این برای مثال با است؛دیدگاه پزشکی مربوط 

 ولی ،مؤسساتی هستند که پزشکی نیستند راینبناب نامیده شوند؛ 1«مرتبط با پزشکی»های پدیده

سیاری ب ،معاصر ۀدر جامع ۀ قانونگذاری.مثال حوز برای حت تأثیر عوامل پزشکی قرار دارند؛ت

ها د. اینانمنع شدهطور قانونی هب ارتباط با علم پزشکی، ۀواسطبه های زندگی اجتماعیاز حوزه

 نامیده شوند. 2«لحاظ پزشکی مشروط به»های توانند پدیدهمی

 مانند ،اندی ایجاد شدهبرای اهداف مدیریت از ابتدااز سوی دیگر، مؤسساتی وجود دارند که 

که بر مدیریت اثر  جایی ند که تااات دیگری با ویژگی غیرمدیریتیها. مؤسستعاونی

 شژوهپمثال  برای اند؛ه به یک دیدگاه مدیریتی مربوطنتایجی به همراه دارند ک ،گذارندمی

نامیده شوند. درنهایت، مؤسساتی  3«مربوط به مدیریت»های توانند پدیدهها میمدیریتی. این

رار قاما هنوز تحت تأثیر عوامل معمول مدیریتی  ،هستند که در حالت سنتی مدیریتی نیستند

ها کنند. اینی کمک میبحران شرایطهای مذهبی که به مردم در دارند؛ برای مثال سازمان

 نامیده شوند. 4«مشروط مدیریتی»های پدیدهنند توامی

 ۀک پدیدپزشکی ی ۀجنب مبهم است.« غیرپزشکی»و « پزشکی»ت البته مرز میان مؤسسا

 م نیست. بهه« مرتبط با پزشکی» فقطبلکه  نبوده،« لحاظ پزشکی، مشروط به»تنها نه ،خاص

ریتی مدیۀ جنب مبهم است.نیز « غیرمدیریتی»و « تیمدیری»صورت مرز میان مؤسسات  همین

 است.« مرتبط با مدیریت»و نه صرفًا « مشروط مدیریتی»نه صرفًا  ،خاص ۀیک پدید

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

1. Medically relevant 

2. Medically conditioned 

3. Management relevant 

4. Management conditioned 



131 

 

 

 

ای در رابطه با مؤسسات پزشکی، مدیریت ممکن است یک پدیدۀ مرتبط یا یک پدیده

مشروط باشد. در رابطه با مؤسسات مدیریتی نیز، پزشکی ممکن است یک پدیدۀ مرتبط یا 

های تحلیل رابطۀ میان پزشکی و مدیریت که در تر، حوزهطور خاصروط باشد. بهای مشپدیده

 «مرتبط پزشکی»( موردی که در آن مدیریت، یک پدیدۀ 0شود، ممکن است: ادامه مطرح می

های مدیریتی در جامعه ممکن است بر پزشکی و است )برای مثال چگونه اعمال و فعالیت

به لحاظ »ای موردی که در آن مدیریت، یک پدیده (7مؤسسات پزشکی تأثیر گذارد(؛ 

گرفته  پزشکی تحت تأثیر قرار ۀوسیلاست )برای مثال چگونه مدیریت، به« پزشکی، مشروط

است )برای مثال اینکه اعمال و « مرتبط با مدیریت»ای ( اینکه پزشکی، پدیده5است(؛ 

( 8مدیریتی تأثیر گذارد(؛ های پزشکی در جامعه ممکن است بر مدیریت و مؤسسات فعالیت

ر است )برای مثال اینکه پزشکی، تحت تأثی« مشروط مدیریتی» ۀاینکه پزشکی، یک پدید

پدیدۀ »گذارد و یک ، بر چیزها تأثیر می«پدیدۀ مرتبط»مدیریت قرار گرفته است(. یک 

است با « طمرتب»، تحت تأثیر چیز دیگری قرار گرفته است. تفاوت بین چیزی که «مشروط

وبِر توضیح داده نشده است؛  ۀوسیلشده با چیز دیگر، به« مشروط»چیز دیگر و چیزی که 

(، 28: 7118ارتباط دارند. سوئدبرگ )« تأثیرگذاری»کند که هر دو، با بنابراین او بیان می

دهد: شود، توضیح میمؤسسات اقتصادی را به صورتی که در ادامه مطرح می ۀتئوری وبِر دربار

 ۀیلوساند که تا حد زیادی بههای غیراقتصادیپدیده»به لحاظ اقتصادی مشروط،  هایپدیده

ای هپدیده»، لحاظ اقتصادی مرتبط های بهپدیده«. اندهای اقتصادی، متأثر شدهپدیده

ی مدیریت فرایند تأثیرگذار«. گذارندثیر میتأ ،های اقتصادیغیراقتصادی هستند که بر پدیده

تواند می پزشکی بر مدیریت و تأثیرگذاری نامیده شودکردن مدیریتی بر پزشکی تحت عنوان

تقسیم  رایندفتواند به دو میشدن داللت داشته باشد. برخورد میان پزشکی و مدیریت پزشکی بر

 (.0)شکل « کردنپزشکی»و « کردنمدیریتی»شود: 
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 شناسی پزشکی و مدیریتگونه .۰شکل 

 

د، آیصورتی که در ادامه می تواند بهکردن میپزشکیکردن و میان مدیریتی ۀرابط

ه ها، بهای طبی بیماری، نظیر آزمایشهای پزشکیمفاهیم و ایده کههنگامی شود.مشخص 

، غالب «متعیلن»، فعالیت پزشکی اندشدهمؤسسات پزشکی مربوط  پیشامدهای پزشکی یا

عضوگیری و آموزش، به  نندماهای مدیریت، که مفاهیم و ایدههنگامیشود. همچنین می

لب ، غا«متعیلن»اند، فعالیت مدیریتی تی یا نهادهای مدیریتی مربوط شدهرخدادهای مدیری

تی یا نهادهای مدیریتی به رخدادهای مدیری ،های پزشکیکه مفاهیم و ایدهشود. هنگامیمی

شدن در جریان پزشکی فرایند های رفاه اجتماعی(،ۀ حاضر سازماندر مطالع) اندمربوط شده

ات شامدها و مؤسسبه پی ،های مدیریتمفاهیم و ایده کههنگامیپزشکی(.  ۀسلطاست )یعنی 

یعنی کردن در جریان است )مدیریتی فرایند ها(،)برای مثال بیمارستاناند پزشکی مربوط شده

 (.7مدیریت( )شکل  سلطۀ
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  پزشکی مدیریت

 سازی/ مدیریتی

 سلطۀ مدیریتی

 پزشکی

 «قانونمند»
 های پزشکیپدیده

 مدیریت

 «مندنظام»

 کردن/ پزشکی

 سلطۀ پزشکی
 های مدیریتیپدیده

 سازیسازی و مدیریتیشناسی پزشکی. گونه2شکل 

 مندنظامزیادی در توجه  مطالعات ،نیازاشیپ ،هاو پژوهشگران حوزۀ سازماندانشجویان 

های مدیریت ممکن است مؤسسات پزشکی ایدهاند که چگونه مفاهیم و موضوع داشتهبه این 

ه توجه تحقیقی است ک ایهزمین ،«کردن فعالیت پزشکیمدیریتی» .را تحت تأثیر قرار دهد

های ها و سایر نهادها، کلینیکبیمارستان« منطقی»و  «هوشمند»، «کارآمد»زیادی به مدیریت 

؛ مک لولین و دیگران، 0112من، ؛ کالرک و نیو7110رفاهی دارد )نظیر کریستنِسن و لیگرید، 

، بر ها و مفاهیم پزشکیاند که چگونه ایدهتمرکز داشتهاین موضوع  ر(. همچنین برخی ب7117

مثال اداره و سازمان رفاه اجتماعی  برای گذارد؛مل عمومی مدیریت تأثیر میو عتئوری 

ممکن است در کردِن مدیریت (؛ و چگونه اعمال پزشکی7111)مقایسه کنید با شرام، 

و  های رفاه اجتماعی(سازمان مانندها )ۀ کار سازمانهای خاص یا زمینسازمان کردنِ پزشکی

 (.0128؛ ایلیچ، 7112نقش داشته باشد )کنراد،  ،کردن سراسر جامعهپزشکی

عنوان یک عمل مدیریتی مرتبط با رفتارهای متعیلن کردن پزشکی بهطرحممن مایل به 

 ۀواسطهبعنوان یک فعالیت مدیریتی امر بر نیاز به تحلیل پزشکی بهانسانی هستم. این 

 هایسوژهعنوان های سازمانی بهانسان متمرکزکردن توجه بر اعمال عینی تشخیص، درمان و

تواند ی میهایی که پزشکراه پزشکی تأکید دارد، یعنی« گراییمدیریت»همچنین بر  وپزشکی 
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رد ایدۀ اصلی در این رویکعنوان مدیریت فهمیده شود. ها، بهانبه دلیل تولید و بازتولید سازم

رواج فعالیت پزشکی به مؤسسات  از طریقسازی مدیریت این است که وقتی از پزشکی

این است  شود، منظوربحث میو بسط یک منطق پزشکی در گفتمان و عمل مدیریتی  یمدیریت

طور جریانی که به .ن استدر جریا نیز جامعهدر سازی گسترده که یک مدیریتی

و تفسیر  ،سازی، توجه، ترجمهشده از طریق فرایندهای عملیاتی نظیر حساسسازماندهی

پزشکی در تولید  و (0121؛ ویک، 0121)نظیر مارچ و اولِسن،  رودپیش می رفتارهای انسان

ردی کاین جریان ماهیتی عمل. تأثیر بسیار جدی داردکنند، کنشگران تجربه می محیطی که

کردن نوع معیلنی از فعالیت فردی را هایش انسان است، همچنین قصد وضعهدف فعالیت. دارد

وجودآوردن، کردن رفتار انسان است بلکه دربارۀ بهتنها دربارۀ فهم و تئوریزهدارد. پزشکی نه

به واند تنمیمند معینی ی است که بدون فعالیت نظامانسان هایموجودیتتولیدکردن و ایجاد 

نسبت  ،نیرومندی است که در آن ۀدهندرض شده که پزشکی، دارای عناصر شکل. فانجام برسد

 عمل مدیریتی مهمی است که ممکن ،طور بالقوههبو  کندمی اقدام معیلن انسان به خلق رفتارهای

 کردنِ است نوعی از محیط را وضع کند که درنهایت یک سازمان با آن انطباق یابد. پزشکی

ن سازمانی بینجامد که در کردِط سازمانی ممکن است سرانجام به پزشکییک محی

 اش، مرکزیت یافته است.سازینهادینه

ده است، متمرکز شهای رفاه اجتماعی کردن متناسب با تحلیل سازمانبر پزشکی ،توجه من

ت یمدیر»گذارد. های پزشکی ناتوانی بر مدیریت رفاه اجتماعی اثر میاینکه چگونه ایده

 عنوان یککردن )برای مثال پزشکی بهمدیریت پزشکی (0تأکید دارد بر: « کردنپزشکی

 عنوان یک پدیدۀکردن مدیریت )برای مثال مدیریت بهپزشکی (7مرتبط با مدیریت(؛ پدیدۀ 

های تجربی یادگیری فهمیده فرایندعنوان توانند بهپزشکی مشروط(. هر دو هم می به لحاظ

رابطۀ  د.یابنانطباق می ،دهند که هم فرد و هم سازمانایی پزشکی را شکل میهشوند که تجربه
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شمار  انی بهانس تنیدۀدرهمعنوان بازسازی مداوم رفتارهای به ،سازی رفتار سازمانیمتقابل نهادینه

ها بر یکدیگر اثر متقابل ها و محیطای که سازمانآیند. همچنین مبتنی است بر ایدهمی

 ند.کنمیعنوان منابع مشترک آشفتگی عمل همواره در یک حالت اتصال، به گذارند ومی

را دارم که چگونه یک سازمان رفاه  موضوع بررسی این در این مطالعه قصد طورکلیهب

ود و نتایج شفرایندها مدیریت می اعمال رسمی، تشریفات وبا شدن و پزشکی ۀوسیلبهاجتماعی 

ریت مدی» ئلۀهمچنین در این مطالعه با مس .و سازمانی چیستها بر رفتار فردی این فعالیت

 ام؛ یعنی هم مدیریتسازی رفاه اجتماعی سروکار داشتهدر توضیح نهادینه« کردنپزشکی

مشکالت تئوریک و انتزاعی  ،ارچوبهکردن مدیریت. این چکردن و هم پزشکیپزشکی

چگونه  شود وسازی مدیریت میشکینکه چگونه رفاه اجتماعی با پزدر رابطه با ای را تحقیق

ردی چگونه رفتار ف عبارت دیگر به دهد.تماعی پزشکی شده است، نشان میمدیریت رفاه اج

ه اجتماعی سازی رفازمان با پزشکیطور همکردن و بهپزشکی ۀوسیلبه ،مشتریان رفاه اجتماعی

 .شودمیمدیریت 

ارائۀ محتوای  ۀواسطان را هم بههای رسمی، تجربۀ انساستدالل این است که سازمان

 ها،کردن الگوهایی برای پدیدآوردن آنفراهم ۀوسیلهای اجتماعی و هم بهها و نقشهویت

را  های مناسبهای رفتاری مناسب برای دستیابی به هویتها، هم نقشکنند. آنمدیریت می

ایر بیش از س کنند و هم دالیلی را برای یادگیری تجربی یک هویت یا نقشتعریف می

شود که هایی تبدیل میای سازمانپایه سازوکاردهند. این مدیریت، به ها سامان مینقش

کنند. سازی وضع میتر نهادینهعنوان بخشی از یک اقدام بزرگهایشان را بهمحیط

 عنوانهایی داللت دارد که در آن افراد، خودشان را بهکردن بر شیوههای پزشکیتئوری

بر  هایی دیگر به لحاظ پزشکی بغرنج مبتنیبینند یا در شیوهدیده میبیمار و آسیب ناتوان،

شی از عنوان بخیادگیری تجربی فردی مطرح شده است. این یادگیری به لحاظ سازمانی، به



131 

 

 

 

 

هاد
ن

ینه
زی

سا
 

ماع
جت

اه ا
رف

ی
قد

: ن
 ی

شک
 پز

بر
ی

دن
کر

 
مد

ت
یری

 

هایشان، مدیریت شده است. با توجه به این تحلیل، های رسمی از تجربهوضع سازمان

و به  فردی ناشی شده« تجربۀ پزشکی»شده است که از یتکردن، یادگیری مدیرپزشکی

 شود.وضع سازمانی رفتار انسانی هم منجر می

 مدیریت .3

های متعیلنشان، با چه سازوکاری قابل درک است؟ ها با محیطچگونگی انطباق سازمان

، «یک سازمان»اند که ( در تحلیل تأثیرگذارشان نشان داده004: 0117سیرت و مارچ )

ئال، طور ایدبه«. آموزداش میمؤسسه، از تجربه»طور خالصه، یافته است. بهای انطباقسهمؤس

مقتضیات محیط، مستلزم توانایی سازمان در تحربۀ کامل  ۀیادگیری تجربی یک سازمان از هم

چیدگی اش(، ولی پیبینانۀ محیط است )به عبارت دیگر، درک تمام تفاوت و پیچیدگیو واقع

(، هیچ سازمانی 0116بسیار بیش از توان محاسباتی یک سازمان است )سیمون،  محیط همیشه

ل، مناسب محیطش یاد بگیرد. در مقاب ۀهای بالقوتجربه ۀتواند تجربه کند و درنتیجه از همنمی

ن کنند. ایگیرند، خلق میهای محیطی را که درنهایت یاد میها به میزان زیادی تجربهسازمان

طور محیط انجام شده است، جایی که سازمان به -رابطۀ متقابل سازمان ۀوسیلخلق تجربه، به

تواند مبنای که می« ربوطبه لحاظ سازمانی، م»های خاص محیطش را برای ایجاد تجربه

ق هایشان فائبر محیط»ها دهد. همچنین سازماناش را شکل دهد، تحت تأثیر قرار مییادگیری

محیط  -مدیریت فرایند تجربه سازمان ۀواسطها را به( و آن0117)سیرت و مارچ، « آیندمی

اش مبنای یادگیریتواند های خاصی که می( در راستای ایجاد تجربه0126)هدبرگ و دیگران، 

کنند. علت این امر چیست؟ به دلیل حفاظت از خودش و را شکل دهد، کنترل می

طور تجربی خودشان را در برابر پیشامدهای ها به(. سازمان70: 0148)سلزنیک، « خودکنترلی»

 (. با یادگیری رفتارهای مبتنی بر تجربۀ به لحاظ71-78: 7115کنند )تامپسون، بیرونی، سپر می

های شود. از این لحاظ محیطسازمانی مرتبط، محیط به یک منبع نامطمئن بیرونی تبدیل می
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د، های معیلنی نیستنهای سازمان، واقعیتمحیط»اند: سازمان تا حد زیادی محصول تأثیر سازمان

 (.05: 7115)پففر و ساالنسیک، « اندبلکه خلق شده

های اولیه در شکل فرایندها، قوانین و آمده از یادگیری سازماندستهای بهتجربه

ر طوحال سازمان بهکند که تابههایی را از محیط ایجاد میتجربه های رایج عملیاتی،رویه

های مرتبط نیز تمرکز دارد )مارچ و اولِسن، وبیش به آن عادت کرده است و بر تجربهکم

 های سازمانی موجودبا تجربههای معیلن، از تقاضاهایی که (. یادگیری از تجربۀ محیط0121

(. تجربۀ موجود، 0110شود )والش و اونگسون، در حافظۀ سازمانی ارتباط دارد، ناشی می

کند. همچنین سازمان را به یادگیری های جدید را محدود میفرایند یادگیری از تجربه

نایی (. بدون تواb0121 :87سازد )ویک، های به لحاظ سازمانی مرتبط، قادر میتجربه

اضاهای هایی را تجربه کند و در تقگرفتن و انتخاب، سازمان ممکن است فقط آشفتگینادیده

شود های مرتبط باعث میکردن تجربهناپذیر محیطش غرق شود. ناتوانی در مدیریتانطباق

ها در سطحی از تجربۀ محیطی موجود عمل از ساختار محیطشان تجربه نگیرند. سازمان

یادگیری  اند که مبنایی را برایفرایند تفسیر و دقت، منفصل شده ۀواسطها بهکنند. تجربهمی

 دهد.تجربی معیلن شکل می

کنند طور واقعی محیطی را خلق میها بهدر این صورت است که اعضای سازمان
طور دقیق، اند که بهیابند. این کنشگران و تنها کنشگرانو سپس با آن انطباق می

ون ها درکنند. این ساختن تجربۀ آنموجود تجربه را تجزیه می های جریاننسبت
کند )ویک، دهی را تولید میهای مجزاست که مادۀ خام برای سازمانتجربه
0161 :10.) 

 ۀواسطهفرایندهایی که ب»نامیده شود. برای مثال « تعیلن»تواند این فعالیت مدیریت می

(. تعیلن، نظم 8: 0140)هدبرگ، « نندکهایشان را خلق میآن، یادگیرندگان محیط

تواند آن را درک و براساس ای از یادگیری از تجربۀ محیط است که سازمان میآگاهانه
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طور فعال محیط را کنترل های عادی، سازمان بهآن اقدام کند. برمبنای قوانین و رویه

ن، مارچ و اولسِ دهد )های یکسان، واکنش نشان میکند و سپس بر پایۀ قوانین و رویهمی

0121 :f05گونه محیطی وجود ندارد تا اینکه سازمان چیزی را با آن ای از هیچ(. تجربه

 -انجام دهد و سپس از نتایجش لطمه بخورد. با توجه به مطالب قبل، رابطۀ متقابل سازمان

 کند که سازمان بر محیط برای یادگیریهای معیلنی خلق میمحیط، فرایندی است که تجربه

طور هها بگذارد. سازمانتأثیر می« به لحاظ سازمانی مرتبط»از تجربیاتش در یک مسیر 

ا ها هم بها منطبق شوند، آنهایشان با آنگیرند که به محض اینکه محیطمؤثری یاد می

هایشان انطباق یابند. تعیلن تجربه، عملی دوجانبه است میان سازمان و محیط که محیط

کند چه قاضاهایی دارند، اما همیشه سازمان است که تعیین میهرکدام، از دیگری ت

 شود.وسیله محیط ایجاد میاش بههایی از تجربهجنبه

های معیلِن سازمانی است، نیاز به مدیریت دارد. محیط این فرایند اگر برای خلق تجربه

ی مثال، اباید در تجربۀ چیزهایی که به سازمان مرتبط است، به دلیل تغییر رفتارش )بر

ط بر یادگیری تسل ۀواسطیادگیری( در یک مسیر سازمانی مؤثر، تأثیر داشته باشد. مدیریت به

 یک کارکرد»کند: های محیطِی مناسب، نقشی اساسی ایفا میتجربی، در وضع تجربه

: 7115)پففر و ساالنسیک، « برداری از محیط استمدیریت، هدایت و کنترل فرایند بهره

ی سازمان، موردی هستند برای اشکال مختلف تأثیر سازمانی در ایجاد ها(. محیط04

 عنوانتوانند برای اقدام بهکه میطوریهای مناسب سازمانی از رفتار خودشان، بهتجربه

در مقام »(. مدیران، 0112؛ سیمون، 0117سازمان یاد بگیرند )سیِرت و مارچ، « ابزار»

 ( یک فضای مذاکره27: 0118)مارچ، « هاوها و نشانهکنندۀ الگها و فراهمنویسندگان متن

مدیران »دهد. وضع ابعاد معیلن، تجربه روی می ۀوسیلدهند که بهیادگیری را سامان می ـ

ان های عینی پیرامونشهمچنین ساخت، بازچیدمان، جداسازی و نابودکردن بسیاری از ویژگی
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 (.a0121 :068)ویک، « دهندرا انجام می

آموزد، تابعی از اقتدارش در تعامل اش میکه یک سازمان از تجربۀ محیطیای دامنه

های دیگری را هدایت سازی که کنشقدرت تصمیم»محیط است. اقتدار یعنی  -سازمان

د دهاجازه می»کنشگر زیردست مقدر شده است؛ او  ۀوسیل(، به021: 0112)سیمون، « کندمی

(. اقتدار بر این باور 01: 0112)سیمون، « دایت شودوسیلۀ تصمیم یک مافوق هتا رفتارش به

مبتنی است که مافوق به منابعی تسلط یا دسترسی دارد که زیردست بدان نیاز دارد. قدرت 

زنی اجتماعی در اختیار وابستگِی حزبی دیگر، بر منابعی خاص است در تعامل و چانه

: 0186؛ وبِر، 067: 0164مب، ؛ استینکا87-88: 7115؛ پففر و ساالنسیک، 0167)امرسون، 

ه نظر برداری، مشروع بوشرط کنشگران دیگر به فرمانقید(. به این دلیل واداشتن بی40-47

(. یک سازمان به نسبت نیازش به منابعی که محیط f65؛ و 708-707: 0124رسد )وبِر، می

ن منابع کردفراهمهای دیگر در تواند فراهم کند، به محیطش وابسته است و با توان محیطمی

(، 0117هستند )سیِرت و مارچ، « تعهدات رفتاری»مشابه، نسبت معکوسی دارد. برخی منابع، 

های کاری کنند و اساساً قوانین، رویهیعنی عواملی که امکان شیوۀ معیلنی از کنش را فراهم می

گیرد نتیجه می (0124کنند. وبِر )گذاری میشده را پایهو اشکال دیگری از تجربۀ رمزگذاری

 «شده برای اِعمال اقتدار بر انسانترین ابزار شناختهمنطقی»عنوان ای که او بهبوروکراسی

« ابدیدانش، تسلط می ۀواسططور بنیادین بهابزاری است که به»آورد، ( به شمار می775)

(. بیشترین قدرت یک کنشگر این است که سازمان به منابعی دسترسی دارد که 778)

تاورد زنی برای دسها در فرایند چانهیردستان براساس تجربیاتشان نیاز دارند. قدرت سازمانز

طور عنوان سازوکاری برای تعیلن محیطشان اساسی است. ابزار نیرومند موجود، بهیادگیری به

ابراین کند؛ بنمحیط را مدیریت می -آمیزی، تنوع تجربی در رابطۀ متقابل سازمانموفقیت

قدرت، یک ویژگی رابطۀ اجتماعی »کند. درنتیجه معیلنی برای یادگیری فراهم میامکان 
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 -زنیطور ذاتی در فرایند چانه(؛ این به57: 0167)امرسون، « است، نه ویژگی کنشگر

( تأکید دارد که قانونگذاری )نظیر توانایی تحمیل 52-56: 0124یادگیری وجود دارد. وبِر )

عیت دادن مشرو، مبنایی بسیار مهم برای کنشگران در نسبتعنوان قانون(یک خواست به

یکی از این دو  ۀوسیلخواست مدون سازمان ممکن است به»بودن( است. همچنین )قانونی

)وبِر، « نشدن یا پذیرفتمکلف ۀواسطتوافق داوطلبانه یا به ۀوسیلشیوه ایجاد شده باشد: به

0124 :81.) 

مکن است سرانجام یک سیستم بستۀ رفتاری ایجاد با مدیریت موفق محیط، سازمان م

کنند، توانند و عمل میها میسازمان»کند: ( بیان میa0121 :751گونه که ویک )کند. آن

ر یک تواند بدون مجازات دهای بسته... توجه سازمانی به تجربۀ پیشین خود میمانند سیستم

 دگیری تجربه از محیط، به یک پیشگوییدرنهایت، یا«. دورۀ زمانی بسیار طوالنی ادامه یابد

 های(. به دلیل تسلط یادگیری از تجربه0128شود )واتسالویک و دیگران، صادقانه تبدیل می

شود. تمایز میان سازمان و محیط به شکل مدون، محیط به بخشی از سازمان تبدیل می

اش یایش را که پایۀ رفتارهشود. سازمان انطباق با تجربهای نامفهوم و دشوار میکنندهمأیوس

ایجاد « یبیرون»وسیلۀ یک محیط گیرد، نه هیچ تجربۀ عینی را که بهدهد، یاد میرا شکل می

ازمانی های سشوند که به لحاظ سازمانی، بر تجربهای تبدیل میها به برنامهشده باشد. محیط

طور ی است که بهه و کاراییافته مبتنی است. نتیجۀ نهایی تولید بازخورد مثبت میان تجربشکل

کند و استفادۀ ( خودویرانگر را ایجاد می0144)لویت و مارچ، « های کاراییتله»بالقوه، 

(. این تأثیر برجستۀ یادگیری 7118کویست، های موجود دارد )هولمازحدی از تجربهبیش

یجاد ی اهای سازمانی و محیطهای محیطی، رابطۀ نزدیکی میان کنشوضع تجربه ۀوسیلبه

طور موفق یک (. به بیان دیگر، سازمان به0121؛ مارچ و اولسن، 0140کند )هدبرگ، می

تغییر ماهیت کامل محیط به بخشی از سازمان و براساس  ۀوسیلمنبع نامطمئن بیرونی را به
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 کند.های تجربی، مدیریت میزمینه

 فردی مدیریت تجربۀ

ری افراد از تجربه، ضرورتی است که در ، یادگی«بازسازی سازمانی»هنگام ارجاع به 

که  شوندمندی متولد میمرکز توجه قرار دارد. هرچند افراد با الگوهای رفتاری معیلِن نظام

کند. بسیاری از دانشمندان ها را به سمت جهانی در یک اسلوب معیلن متمایل میآن

اندورا گونه که برد. آنگیاجتماعی بر این امر توافق دارند که رفتار، از تجربه نشئت می

 کند:( بیان می71: 0146)

 ،توجه پذیری قابلشوند. این نقشا برخی الگوهای مادرزاد متولد میها بانسان»
آید... تصور یک سیستم انتقال اجتماعی که در ه شمار میاصلی یادگیری ب ۀالزم
 ۀواسطبه به هر عضو جدید تنهانهادِی فرهنگ  هایزبان، سبک زندگی و عادت ،آن

 هنشده آموزش داده شده است، بدون استفادبینیتقویتی و پیش رفتارهای گزینشیِ 
 «.دن این الگوهای فرهنگی دشوار استداهایی برای نمونهمدل از

ظم یافته و فردی ن ۀتجرب ۀوسیلبه ،بسیاری از الگوهای رفتار انسان»نظر باندورا،  براساس

« باشد ارائه شده در کدهای عصبی نگه داشته شده است، نه اینکه متناسب با تنظیم مادرزادی

ه مردم کعبارت است از اینکند که تجربه بیان میتجربه چیست؟ دیویی (. 77: 0146 ،)باندورا

 کردن(. دربههای تجرفراینددهند )برای مثال، انجام می چگونه و بر چه مبنایی راچه کاری 

جام نآن ا براساسکنند و برخی کارها را ردن، افراد برمبنای تجربه عمل میکهنگام تجربه

دهند. در این حالت، تجربه هم دارای یک عنصر شان تن میدهند و سپس به نتایج تجربهمی

 نجام[ اتجربهاین ]برخی کارها را برای  ،کنشگران ال و هم دارای یک عنصر منفعل است.فع

 .ها ]کنشگران[برخی کارها را برای آن ،دهند و تجربهمی

شود که شامل عنصری فعال و عنصر ماهیت تجربه صرفاً در این چهارچوب درک می

اند. در حالت فعال، تجربه یعنی طور غیرعادی با هم ترکیب شدهمنفعلی است که به
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الت ته شده است. در حروشنی در ارتباط با اصطالح آزمایش ساخکوشیدن؛ معنایی که به

منفعل، در معرض ارتباط با دو مرحلۀ سنجۀ بازدهی تجربه یا ارزش تجربه قرار دارد. 

ست، عنوان کوشیدن، دربرگیرندۀ تغییر ادهد. تجربه بهفعالیت صرف، تجربه را شکل نمی

وج طور آگاهانه با برگشت ماما تغییر به معنای انتقال )تبدیل( نیست، مگر اینکه به

ایجی که از آن جریان یافته است، ارتباط داشته باشد. اگر فعالیت در معرض نتایج، نت

که  شود، به درون تغییریکنش ایجاد می ۀواسطکه تغییر بهتداوم داشته باشد، هنگامی

گردد؛ دگرگونی مستمری که آکنده از معنا و ارزش ما ساخته شده است، برمی ۀوسیلبه

 (.051: 0106است )دیویی، 

آینده است میان اینکه مردم چه چیزهایی را  ـ آموختن از تجربه، ساختن رابطۀ گذشته

 «تجربۀ معنادار»برند. عنوان یک نتیجه میدهند و چه لذت یا دردی از این چیزها بهانجام می

ای است ه، تجرب«ناشنوایی»یا « نابینایی»، «بیماری»طور خاص و به« تجربۀ پزشکی»مانند 

سو بندی شده است. از یکدی، دستهکردن فرطور فعال از یک جریان موجود تجربهکه به

ارد ای وجود دنظم، گسسته و مبهم است و از سوی دیگر، تجربهای وجود دارد که بیتجربه

ی معلین عنوان نتیجۀ فعالیتکه خالص و مشخص است. یک تجربه، توافق و یکپارچگی را به

ردن کلم فرضشوم، مسحقیقتی که من از معنای یک تجربه متوجه می»آورد: به دست می

وتز، )ش« کنممی« گزینش»های دیگرم، فهمم و از میان تمام تجربهاین است که من آن را می

دهی را مسلم فرض دهی و نظمارتباط با تجربه، یک فعالیت سازمان»(. همچنین 80: 0162

ای وجود (. بدون توجه آگاهانه، ممکن است هیچ نوع تجربه561: 0187)پیاژه، « کندمی

 «اگر تجربه بدون معنا باشد، احتمال دارد فاقد برخی عناصر اندیشه باشد»ته باشد. نداش

(. در این خصوص، تجربۀ من این است که برای پرداختن به چه چیزی 088: 0160)دیویی، 

 یبستگدلدهد. بدون تمایل دارم. تنها آن مواردی که من بدان توجه دارم، ذهن مرا شکل می



111 

 

 

 

ها هستند، عوامل تجربه»(. مردم 540: 0140کند )جیمز، نظمی مید بیانتخابی، تجربه ایجا

قیف »(. وقتی یک تجربه در 8: 7110)باندورا، « بیش از آنکه در معرض تجربه باشند

کند، تجربه از جریان موجود ( بیان می0162گونه که شوتز )به دست آمده باشد، آن 1«مالیم

 ۀوسیلشود. بهدر این زمان است که تجربه، معنادار میتجربۀ زیسته، خارج و مجزا شده است. 

کنند. یشوند، تثبیت مهایی را که بعدها براساس آن نشان داده میفعالیت، افراد برخی تجربه

بع معنا، زیربنای منهای بیهای معنابخشی وجود دارند که تجربهبر اثر این اقدامات، تجربه

 دهد.رفتاری افراد را تشکیل می

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

1. Cone of light 


