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هاشركت

چكيده
فعلـي وضـعيت از را خـود نگراني دانشمندان از بسياري اخيراً

كرده اعالم مديريت آموزش و بحـثتحقيق مجموع در هـاياند.
عـدم و مديريت اقدامات بر مديريتي تحقيقات اندك تاثير بر آنها
دانشـجويان، كـار و كسب عملكرد در مديريت آموزش اثربخشي

نگرش و دانش به تظاهر است. ايـدئولوژيهـامتمركز ازي محـور
نتـايج بـه مـديريت اقـدامات در دوگانه، هرمنوتيك فرايند طريق

بـرخالف اسـت. شـده منجر علـومتئـوريمنفي زيكـي،فيهـاي
خودتئوري سمت به اجتماعي علوم دارند.–هاي گرايش تحققي

مي بيان مقاله رفتاراين به مربوط آكادميك تحقيقات كه كند
تـاث مـديريت، و زيـاتجاري بسـيار عمـلير در منفـي، البتـه و د،
به است. داشته تئوريمديريت رواج با مخصوصا مولف، هاينظر

ايدئولوژي از بهملهم كار و كسب مدارس غيراخالقي، صورتهاي

اخالقي مسئوليت حس نوع هر داشتن از را خود دانشجويان فعال،
كرده اند.رها

مقدمه
آشـفتههايتيفعالگريتداعكايآمردرهاشركتهايييرسوا
شركت.استيدنسراسركاروكسبمدارس راامـرنياهارئيسان

كـاروكسـباخـالقبـرشانيهابرنامهازيحجمكهنديستامي
ــز ــايدرس.داردتمرك ــجده ــارهيدي ــدرب ــاعتيلئومس ياجتم
مـوردينيشـيپمـوارد.استنيتدوحالدرهاشركت بسـيار كـه

بودند، در]2[كوياتـو]1[نـروناهايشركتدرشتابباتمجيد
ينارهايسـمضـمندريعلماتيهياعضا.استيسيبازنوحال

«پرسـندمـيگرييكدازناهارزيمسرياوبزرگ كـارچـهگـريد:
]3[»م؟يدهانجامديباكهاستماندهيگريد

اندهيآبهنكهيايبراكاروكسبمدارس دچـارنرونشركت
دركـهراآنچهديباتنهادهند،انجاميشاقكارستينالزمنشوند
دروسسـتينالزم.كننـدمتوقـفپردازنـدميآنبهحاضرحال
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رايميقـدهـايآمـوزشازيبرخـديـباتنهـاكنند،نيتدوديجد
اتيهياعضاييعن-مانها،ياتمامانجامازشيپاما.كنندمتوقف

جـاديادرراخودنقشتيمسئولديبا-كاروكسبمدارسيعلم
اقـداماتهمـانتيتقودرمانظراتوهايتئور.ميريبپذهانرونا

نقـشميكنـمـيمحكومراآنبلنديصدابااكنونكهيتيريمد
.استداشتهياريبس

واقتصــادداناننظــرات«ســدينومــي]4[نــزيكنــارديمجـان
آنچـهونـديگومـيدرستكهيزماندرچهاست،يسلسوفانيف

بتوانمعموالكهاستآنازترنيسنگكنند،مياشتباهكههنگام
«ديـگومـينزيك.»كرددركراآن افـرادراجهـانقـتيحقدر:

راتيتـاثازراخودكهعمل،مردان.كنندميادارهيگريدكوچك
اقتصـاددانانبنـددرعمومادانند،مييبرمكامالگرانيديفكر

.رندياسگذشته شـدهيبراموجودديعقاواقعدر... مقـرر منـافع
امور براي بلكه نيستند .»خطرناكندمنكرومعروفخطرناك

.افتـدمـياتفـاقتيريمددركهاستيزيچهمانقايدقنيا
اغلـبوهسـتندغرق»يواقعجهان«دركهنياوجودبارانيمد

كـههمچنـانامـا،هستند[شكاك]نيبدباتينظربهنسبتآنها
،]5[يفكـرردگـانب،»عمـلمردان«همبازكندمياشارهزنيك

دادهنيبدترازياريبس.هستند روي افراطـي يكارهـادرمـوارد
ازرياخسال30طولدركهداردياتينظردرشهير،رياخيتيريمد

.استگرفتهنشأتكاروكسبمدارسدياسات
يكـارگزاريتئوريمبنابركه]6[يشركتحاكميتدرسدر

دارد،]8[]7[ بـهكـهميدهـمـيآمـوزشانيدانشـجوبهماقرار
كـردن-خـودفيوظاكهستينياعتمادرانيمد ارزشبيشـينه

شوند،فائقنيز»يكارگزارمشكالت«برودهندانجامرا-سهام
نيـاوشـودهمراههمباديباسهامدارانورانيمدنافعمنكهياو

درآمـدازيتوجهقابلبخشاختصاصبامثاليبراتواندميكار
گيـرد.]9[سـهاميرومعاملهبهخود يطراحـدرسدرصـورت

ونظـارتبـهازيـن،]10[مبادلـهنـهيهزتئورييمبنابرسازمان
فرصـتيرفتارهـا«بـروزازممانعـتيرا،براافرادديشدكنترل
ارچوبچـمـاياسـتراتژدرسدر.]11[ميكنميهيتوص،»طلبانه

نـههـاشـركت،ميكردشنهاديپوارائهراپورترپنجگانهيروهاين
وكاركنـانان،يمشـتران،يـحامبـابلكـهكـهخوديرقبابافقط

MBAانيدانشـجوتنها.كنندرقابتديبازينخودكنندگانميتنظ

هـزاران.رنديگمييادراهايتئورنيااستسالدههاكهستندين
وكـارهايدورهدركهيياجراريمد-هزارصدهاواقعدر- كسب

خـودكـههرچنداند،آموختهراهادرسنيهمزيناندكردهشركت
يكسانيحت.استنشدهارائهآنهابهميمستقصورتبه،اتينظر
هبـانـدگرفتهيادزيناندنكردهشركتكاروكسبمدارسدركه

وداردوجـودطيمحـدراتينظرنياچونكنند،فكرصورتنيا
راگريديبرخداده،تيمشروعرانيمدرفتاروكارهاازيبخشبه
شـكلرايهنجارويفكرروالكلدرواندازد،ميتيمشروعاز

.رديگميانجامروزمرهماتيتصمتمامآندرونكهدهدمي
رانيمـدكـهميكنـتعجـبقـتيحقنيـاازديباچرانيبنابرا

وكوايتـ،]12[نگيكراسـگلوبـالانـرون،هـايشـركتيياجرا
وقـفيافراطـصـورتبـهراخودكههاشركتازديگرياريبس

وكننـدرفتاربداريبسخودكاركنانبااند،كردهسهاميرومعامله
رفتاربگذارند؟كالهشانانيمشترسربتوانندهرجا اين، بر عالوه

شركت از معدودي در مديران درهامجرمانه مهمـي موضوع واقعا
مهمنميگرفتهنظر نگراني عمـوميشود. افتادن مشروعيت از تر،

موسسههاشركت عنوان عنوانوبه به است]13[حرفهمديريت
به]14[ نظريات اين نظرگرفتن در با جزئي، صورت به حداقل كه

است. شده ايجاد مديريتي كارهاي الينفك عناصر عنوان
يفعلـتيوضـعازراخـودينگراندانشمندانازياريبسراياخ

مكاندكردهاعالمتيريمدآموزشوقيتحق و پورتر مثال (براي
دونالسون،2002كبين، لينـگ،مينتزبرگ،؛ لويـت،2002گاس ؛
بريك1989 هم بـرآنهـاهـايبحـثمجموعدر.)1994،]15[؛

عــدموتيريمــداقــداماتبــريتيريمــدقــاتيتحقانــدكريتــاث
وكـارعملكرددرتيريمدآموزشاثربخشي ،انيدانشـجوكسـب

.استمتمركز
اسـتمطرحرايمتفاوتكامالبحثمقالهنيادر آنوشـده

ويتجـاررفتـاربـهمربـوطكيـآكادمقـاتيتحقكـهستانيا
داشـتهتيريمـدعمـلدر،يمنفالبتهواد،يزاريبسريتاثتيريمد

ــا.اســت ــاثني ــددرراتيت ــاندگاهي خصــوصدررانيمــديجه
ازياريبسـدركـههـاييفـرضشيپـونظـراتازيامجموعه
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خـاصيتئوريككاربردسطحدردارد،غلبهيتيريمدقاتيتحق
مخصوصـامن،نظربه.استبودهشتريبيقيتلفسطحدروكمتر،

مـدارس،ياخالقـريغهاييدئولوژياازلهمميهايتئوررواجبا
نوعهرداشتنازراخودانيدانشجو،فعالصورتبهكاروكسب
.اندكردهرهاياخالقتيمسئولحس

) .دهدمينشانديآميادامهدركهيمبحثراهنقشه)1نمودار
سالوين،مثاليبرا(دهدمينشانمكتوبمستنداتكههمچنان

قـاتيتحقگذشـتهسـال50طولدر)2003،]16[بتيسفريگا،
بـهرا»بودنيعلم«مدلروزافزونطوربهكاروكسبمدارس

دانـشبـهتظـاهر«راآن)1989(]17[كيهاكهگرفتندميكار
.كندميفيتوص»]18[

دانشتظاهرنيا ليـتحلاسـاسبـرهـايييپردازيتئور،به
جزئيبخشي ونقـشهـرحذفييعن-طلبدميزينراو اختيـار

رفتار در انسان واضحهايفرضشيپازاستفادهزينويفرداراده
وازياخالقـاصوليااتياخالقكهآنجااز.ياسيقداليلو نيـت

اراديافرادقصد افعال شـرطشيپـسـت،ينانفكـاكقابلفردو

يـااتيـاخالقنـوعهـرنكاراكار،وكسبمطالعاتكردنيعلم
مازاتيتجودرجهينتدروهايپردازيتئوردرياخالقمالحظات

.استتيريمدعملدرباره
درشيپازشيبروزهرخاصيدئولوژيايكحالنيهمدر

يتيريمدهاييتئوردرشهيركهيدانشگاههايرشتهازياريبس
از]19[دمنيـفرلتونيمكهيدئولوژيانيا.استكردهنفوذدارند

ازيامجموعـهبسـتردراصوالكندميريتعب»سميبراليل«بهآن
شـكلموسسـاتهـمودافرادربارههمنانهيبدبهايفرضشيپ

)1970،]20[(هيرشـمن»رهيـتنگـرش«اساسبر.استگرفته
مسـاله«يبـرايحلـراهبـهدنيرسياجتماعيتئورييغاهدف

يبشـرنقـصازيناشياجتماعهاينهيهزكردنمحدود»يمنف
تيريمـدقاتيتحقدانش،بهتظاهرباهمراهيدئولوژيانيا.است

ــهرا ــب ــاريمس ــيحقيادعاه ــيق ــريافراط ــاب ــتحليمبن لي
يرواقعـيغوتعصـبيهـايفـرضشيپزينو]21[بخشيي/جزئ

.كندميتيهداشيپازشيب

تئوريفرآيند-1نمودار آن طي كه تضييعهايي را خوب اقدامات كنند.ميبد،

ونـديپكه]22[دوگانهكيهرمنوتبرجستهعناصردركهتيريمدعمـلدرنـههمآنشود،ميمنجريمنفجينتابهنهاياتمام

دانشبهتظاهر محور-يدئولوژيارهيتنگرش

يمنفيفرضهاشيپ
موسساتوافراددرباره

نقشنوعهرانكارويعّلنييتع
يفرد(اراده)يقصدمندواختيار

يمبنابريافراطيقيحقيادعاها
يفرضهاشيپويجزئليتحل

نامتعادل

فراينديمنفيهافرضشيپ طريق كيهرمنوتاز
به تبديل شوند.ميتيواقعدوگانه

ريتاثعملدرهايتئور
رانيمدوگذارنديم
يتئوريجهانگاهديد

كننديماتخاذراپردازان
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بـرخالف.دهـدمـيشكلياجتماعابعاددرراعملويتئورنيب
سـمتبـهياجتمـاععلومهاييتئور،يكيزيفعلومهاييتئور
.]24[دارندشيگرا]23[يتحقق-خود

ياتمزيرذراتدربارهيتئوركي يـاغلـط–جهاندربارهاي
يتئـوريـكاگـر.دهدنميرييتغراجهانياذراترفتار-درست
حركـتچرخـد،مـينيزمـدورديخورشكهرديبگآنبررافرض

هـمغلـطيتئـوراگـرنيبنابرا.دهدنميرييتغراديخورشيواقع
كشـفراآنيگريدفردتااستثابتخوديجادرقتيحقباشد
تيمقبوليكافقدربهاگر،يتيريمديتئوريكمقابلدراما.كند

رييتغكنندميعمليتئورآناساسبركهرايرانيمدرفتارابد،يب
افـرادكـهگذاردميآنبررافرضيتئوريككهيزمان.دهدمي

كـهرديـگمـيجـهينتاساسنيابركنند،ميرفتارطلبانهفرصت
دارداحتمـالكهرايتيريمدييكارهاتوانميافرادتيريمديبرا

كـردكـمدهـدشيافـزاافـرادانيـمدرراطلبانـهفرصترفتار
هاشركتامورادارهحوزهدركهيايتئور.)1996مران،(گوشال،
كـرداعتمـادرانيمدبهتواننميكهفرضنيابادارد،يدستورات

درچه،يتئور.]25[كندكمرارانيمدبودناعتمادقابلتواندمي
آنموضـوعهـمكـه-رانيمـديوقتغلط،چهباشددرستابتدا
قيـتطبآنبـاراخودرفتار-آنكنندهاستفادههموهستنديتئور
اسـتيزيچهمانقايدقنيا.آمددرخواهدآبازدرستدهندمي
ينيبـدبواسـتدادهرختيريمـدكاردرگذشتهدههچنددركه

يرفتارهـادرملمـوسهـايبيآسبهرانيمددربارهرامايجمع
.استكردهليتبديتيريمد

دانشبهتظاهر.1
طـولدركـار،وكسبانيدانشگاهعنوانبهماتالشنياول

بـهراكـاروكسـبمطالعاتكهاستبودهنياگذشتهقرنمين
سـدالميكنليتبـدياجتمـاععلومازياشاخه وك(اسالسـمن،

يـيگراكيـرمانت«عنوانبهكهراآنچهما.)1998،]26[ويچسلر
دسـتاوردواقدامات،اختيارنهيزمدرهاشركترفتارليتحل»]27[

درتـالشكـه»يعلمـ«دگاهيـدو؛]28[ميكـردردميديدافراد
قصـدمفهوم.ميگرفتكارهبرااست،وانينقوالگوهاكشفجهت
نيت يعّلـنيـيتعدرشدهتيتثباعتقاديك،بارافرددر(اراده)و

جهينتدر.ميكردنيگزيجا،هاشركتعملكردجوانبتمامحيتوض
علـمازياشـمهحـددرراكـاروكسبتوانميكهميكردادعا

ينقشـزيـنريمـدافـراداگـريحتآندركهكردكوچككيزيف
طـوربهكهياقتصادوياجتماع،يروانشناسنيقوانباشندداشته

رانقـشنيـاتواننـدمـي،دهندميشكلراافراديكارهامحتوم
.كنندنييتعخطابدون

مجموعه با اعتقادات گزارشاين از ؛]29[تاثيرگـذارهـاياي
سرمايه با و كرد پيدا بنيـادهايمشروعيت مثـل كوچك، و بزرگ

حمايـت2003سالدردالرميليون250(تقريبا]30[فورد مورد (
غالب جهان سراسر و آمريكا كار و كسب مدارس در و گرفت قرار

.]31[شد
روش كارگرفتن برجستههايبه فوايد قطعا بـرايعلمي را اي

نيز هنگفتي هزينه اما است داشته همراه به ما آموزش و تحقيقات
اسـت، داده نشـان نيـز علـم فلسـفه كـه همچنـان است. داشته

روش كنيم تظاهر كه است اشتباهي كار اين علـومهايمتاسفانه
را كـارميفيزيكي بـه كار و كسب مدارس در كامل طور به توان

تفاو تظاهر اين زيرا رشـتهاساسيهايتگرفت دو اين بين كه را
ناديده دارد، وجود گيرد.ميدانشگاهي

يبـرارايروشـاستشدهگرفته]32[السترازكه2نمودار
نيابهعلمفلسفهنگاهازالستر.كندميفراهمهاتفاوتنيادرك
يانسـانويعيطبعلومنيبابتداهمانازديباكهپردازدميبحث

رجانـدار،يغعتيطبنيبديبايعيطبعلومحوزهدر.شدقائلزيتما
زيتمـا،شناسـيزيسـتريـنظ،جاندارعتيطبوك،يزيفعلمرينظ

نيبـديـبازيـنيانسـانعلومحوزهدرصورتنيهمبه.شدقائل
ــوم ــنظ،ياجتمــاععل ــا،يروانشناســواقتصــادري هــايرشــتهب

بحـثنجـايادردييـايب.گذاشـتزيتمـاهنـررينظيشناسييبايز
بنـديطبقـهيعملـهنـريكعنوانبهراتيريمدكهرايافراد
وميريبپــذراتــريعمــومدگاهيــدوم،يريــبگدهيــناد،كننــدمــي
علـومازيبخشـعنـوانبـهراتيريمـدبـهمربـوطهاييتئور

.ميريبگدرنظرياجتماع
]33[قيـتحقبـهمربـوطيدانشگاههايدغدغهبهكهالستر
نيـانيبـياصـلتفاوتكهپردازدميبحثنيابهبود،عالقمند

كهدرنهوبررسيروشدرنهمتفاوتهايحوزه خدماتي و منافع
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ارائه ما به علوم روشدرتفـاوتنيـابلكـه؛سـتادهنـدميآن
خـودبـهمخصوصحوزههريبراكهاستسازينظريهوبيينت

،]34[يعّلـصـورتبههاسبكنيابنديطبقهباالستر.استآن
يبـراچـراكـهدهـدمينشان]36[يقصدمندو]35[يكاركرد

تنهـاك،يـزيفعلـمريـنظرجاندارند،يغتيماهيداراكهيعلوم
اســاسبــريكــاركردنيــيتب.اســتيعّلــســبك،نيــيتبروش
ينقشـكيزيفعلمدرنهشرفتيپايتكامل،رشدرينظيميمفاه
يـقصـدمندنيـيتبيبراييجاآندرنهودارند يمنـدتيـغااي
.استفعالارادهياتصوريمبنابركهآنچهرينظدارد،وجود

جانـدار،تيـماهبـاعلومدريمهمنقشيكاركردنييتباما
يـكنيـيتبيبـرافـردكهيكارتنها.دارد،شناسيزيسترينظ

نشـانكهاستآندهدانجامديباسميارگانيكازخاصويژگي
تـوانويژگـينيادهد تقويـت ارگانيسـميديـتولبازباعـث آن
.شودمي

دربهاستمناسبيكاركردنييتبازسبكنياكهنياعلت
يكليّلعيتئوربودندسترس دردسـترسگـريدعبـارتبـهاي

درينقشـچيهـيقصـدمند.گـرددميباز،يعيطبنشيگزبودن
يتصادفيخطاازتكاملروندرايز،ندارديولوژيب نشأتجهشاي

بـريريتاثچيهينشيگزيواحدهاايپراكندگيمنابعكهرديگمي
.نداردآن

ياصليبناسنگ علـومدرنيـيتبواحـدنياولـيعبارتبهاي
.كنـدمـيمشخصراآنتينوقصدكهاستفردرفتارياجتماع

انسانيقصدمندوجودبا رفتار جـز،يكـاركردهاييتئوربهدر
علـومدررايـزبودنيبخوشنبايدنادر،وخاصطيشرايبرخدر

دريعيطبنشيگزقوانينباسهيمقاقابلكهيكلنيقوانياجتماع
شناسي، .نداردوجودزيست
تبيــيندهــد،مــيحيتوضــزيــنالســتركــههمچنــان ســبك

تبيينبايقصدمند رشـد)يكاركردسبك بـر داردتفـاوت(مبتني
]37[:

دركـرد،تيهـدادورنـدهيآيسوبهتوانميراياولكهچرا
موجـود.اسـتطلـبفرصـتونيبكينزدكاماليدومكهيحال

دوعقـب،بـهگاميك«رينظهاييياستراتژازتواندميقصدمند
صورتبهتنهايكيولوژيبتكاملدركهكنداستفاده»جلوبهگام

.استصيتشخقابليتصادف
نقـشامـادارنـد،نقشيانسانعلومدريعّلهاييتئورالبته

مناسـبندهـاييدهيپدليتحليبرامثالواستمحدودنسبتاآنها
بـازارريـنظ(هـاكننـدهعملازيبزرگاريبسمجموعهانيمدركه

تـوانمـيراكننـدهعمـلافرادقصدوانفعالندوفعلدر)هيسرما
كـهيآمـاركونتومكيمكانيليتحلهايهيپاهيشب(گرفتدهيناد

مجموعنديبرآبلكه،كندنييتبرااجزاءتكتكجينتاخواهدنمي
ازيريـكثتعـداديبـراامـا.)زنـدمينيتخميآمارصورتبهرا

جـاديايطيشـرانيچنـتيريمـدمطالعـاتبهمربوطموضوعات
تيـنوقصدودارد؛تياهمفردقصدعاتوموضنيادر.شودنمي
مييبگـوكـهسـتينيعّلـنييتبنيانيبنابرا.استيروانيحالت

قـول.اسـتقصـدفالنازبرخاستهفردازخاصعملفالن بـه
ت«:الستر از استفاده عّلبا دربـارهمييبين كـهتـوانيم آنچـه هـر

پديــده جملــه از نبايــدهــايهســت، امــا كنــيم صــحبت روانــي،
چيزهـاييهايپديده سـاير از را تفكيـكروانـي دارد وجـود كـه
.»كنيم

لحـاظتيريمدهاييتئورحاضرحالدر ن،يـيتبسـبكبـه
يعّلغالبا ،يادهيپدياخالقاصولواخالقاما.استيكاركرداي

و زيـنوخوديهايتئورازراآنهاديبانيبنابرا.استيروانذهني
بـه.ميكنـخارجدهندميشكلراآنهاهايتئورنياكهييكارها

يـكبـهراكاروكسبمطالعاتكهآنشرطشيپگر،يدعبارت
آنميبـدانعـتيطبجبربهاعتقادجهينتراآنوميكنليتبدعلم

،آشـكارايتيريمداقداماتدرراياخالقمالحظاتنقشكهاست
فريدمن.ميكننكارا ميلتون قوت به كس اهيچ بيـاناين را نكـار

است: شركتمعدوديافراد«نكرده ميها(مديران اسـاس) توانند
ما آزاد عامجامعه مقبوليت عنوان به بـه،يندريگبناديده،را اين و

اجتماعيسبب پـيشكههاآنمسئوليت از بـيش افزايش از غير
سهامدارن ميپول ».دباشاست،
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مدل تغييراتازشدهبرگرفتهاين فني تبيين كمبريج-1983-الستر-: دانشگاه باشد.ميانگلستان–انتشارات
Explaining Technical Change,by J. Elster, 1983, Cambridge, England: Cambridge University Press.

مختلفعلومدرنييتبمختلفيروشها-2نمودار

ــن ــاتم ــرلعيســيكلم ــرارا]38[نيب ــديب ــنورانيم زي
نقـلنـددهميدرسراديعقانياكهتيريمدرشتهانيدانشگاه

«كــنممــي ــاثبحــثيفــرداســتممكــن: ــاريت درراآنوني
منشايبراتالشاما.كندمطرحدادهايرويريگشكل رفتارتنزل
يافرادتيهدادركه-يفردريغياجتماعيروهاينحددرافراد
-سـتندينليـتحلقابـلچنـدانزيـن...اندساختهراخيتار...كه

كهاستيارشدنيمسئولويادارماموراناشتباهدركازيشكل
راعّليو]39[كميفيتعريناتوانكههرآنچهبرراخودچشمان

درومزخرفـاتبـهيتئـوردرجهينتدروبندند،ميكندميثابت
.»شوندميدچاريانسانصفاتدادندستازبهعمل

نيـاازتنهاعدالتكهكندميادعا]40[پوسنرچارديريوقت
يتئوردرشود،ميمنجرعاتيضااززيپرهبهكهاستمهمجهت

هـولتزتـادكـههمچنـان؛اسـتشدهدچاراشتباهبه ]41[بـوخ
مرديكرهيتنگرش«عنوانباهينظرنيافيتوصبازين)1999(

)1993(كـربيرگيوقت.داردرانظرنيهم)199.ص(»درخشان
ازراديـتولكهاستمضرجهتنياازفقطدزدكهداردمياظهار

فيـتعرنيايناتوانكههرآنچهيروبرراخودچشمبرد،مينيب
عّل و »يغلطـمفهـوم«يقربـانوبنددميكندميثابترايكمي

.كندمياشارهآنبهنيبرليسعيكهشودمي

يـياجرارانيمـدجملـهازران،يمـديوقتـصـورتنيهمبه
مقابـلدرقدرتنداشتنازكردنتيشكاباراخودي،كارهاارشد

رفتندستازقتيحقدرامرنياكنند،ميهيتوجيخارجيروهاين
آبآنهاكهاستيانسانصفات آنهـايوقتـ.شـوندميمتوسلنه

استرحميبشيتقاضاهادررقابت/هيسرمابازاركهكنندميادعا
آنهاندارند،انتخابيبرايارياختران،يمدوهاشركتتكتكو

داشـتنازراخـودكهاستييجبرگراغلطفرضشيپپشتوانهبه
رهـاخـوديكارهـابـهنسـبتياخالقـتيمسـئولحسنوعهر
.كنندمي

كـاروكسـبهـايرشتهانيدانشگاهانهحمذبوتالشدراما
يقربـانياخالقاصولتنهانهعلمبهتيريمدكردنليتبديبرا
آنعوارضازنياوماندنميمصونزينميسلعقلبلكهشود،مي

كام.است دونالد نمونـه]42[لبـپوقتي اشـارههـايبـه فراوانـي
تئوريمي كاربرد چطور كه صدورهايكند به آمريكا در اجتماعي

سنگين بهاي اين به است، شده منجر جامعه در ضعيفي دستورات
است سليم عقل و شعور دادن دست از بـامـيتوجـهكه او كنـد.

روش كـاربرد بـه برنامـههـاياشاره ارزيـابي بـراي ه#ایعلمـي

شـده«نويسدمياجتماعي، ثابـت و صحيح ادعاهاي نتايج ما اگر
زم را{در دستاوردهاييخود آنها و كنيم، ارائه اجتماعي} علوم ينه

علمفلسفه

يعيطبعلوم يانسانعلوم

جاندارريغتيماه
)كيزيفعلمرينظ(

جاندارتيماه
)ناسيشزيسترينظ(

ياجتماععلوم
)تيريمدرينظ(

ييبايزيهاحوزه
(شناس )هنررينظي

ندارد

؟

؟

يقصدمندنييتب
يكاركردنييتب

يعّلنييتب

نداردندارد
ندارد دارد

دارد دارد

دارد ندارد
ندارد
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در و باشـند فيزيـك علـم دستاوردهاي با قياس قابل و مشخص
ــه ــد،نتيج آي آنالزم ــالف مخ ــه ك ــا هرج را ــليم س ــل عق ــه ك

فيزيك[ علم اجتماعي]دستاوردهاي نظر از هم باز كنيم، رد باشد
ايم. بوده »مخرب

راخودنوبلييادماندنبهيسخنران]43[كِيهانفوكيفردر
ياجتمـاعهـايدهيـپدليـتحلدربـودنيعلمبهتشبهخطربه

كهنيابهاعترافباواقتصاددانيكگاهيجادراو.داداختصاص
بـهتظاهر«،»ميادادهانجامكارهايليخاستاديكعنوانبهما«

.اسـتديـهواويسـخنرانعنوانازنياو»داندميمقصرراعلم
«ديگوميكِيها تيهدادراقتصاددانانتيموفقعدممننظربه:
رونـدشـتريبهرچهديتقلبهآنهاشيگراباقايدقيعموماستيس

هـايدهيپدعتيطبخاطربه».داردارتباطيكيزيفعلومدرخشان
»يافتـهسـازمانيدگيـچيپدهيـپد«بهآنازكِيهاكهياجتماع

معموال«هادهيپدنيايبرايعلمهايروشكاربردكند،ميريتعب
ازماكهآنچهمقابلدرن،يابرعالوهواست،كارنيتريعلمريغ

هـايتيمحـدودحـوزهنيـادرم،يـدارتوقعيعلميدستاوردها
.»داردوجوديمشخص
يعلمـبـهتظـاهرنيـاچطوركهنياازنمونهيكعنوانبه
دمنيـفرلتونيمازگفتهنياگذارد،ميريتاثتيريمدكاربربودن

كـهشـوندمـيدايـپيرانيمـدمعـدودامروزهكهديريبگدرنظررا
نيا.برندميسوالريزراسهامارزشبردنبااليبراخودفهيوظ

گرفتـهنشـأتكجاازاستآنحاملگفتهنياكهينانياطمهمه
است؟
كهييمعناآنبهسهامدارانكهميدانميگذشته،نهاياهمهاز

آنهـا.سـتندينشركتصاحب،هستندخودنيماشياخانهصاحب
دارنـد،تملكحقشركتازماندهيباقينقدانيجربهنسبتتنها
بـهنسـبتآنهـا.سـتينشركتتملكيمعنبهوجهچيهبهكه
آنصـاحبكـهشركت،كاروكسبياشركتيواقعهايييدارا
يتملكـحـقچيهاست»يحقوقشخص«عنوانبهشركتخود

ومنابع،هاييداراصاحبانوسهامصاحباننيبقتيحقدر.ندارند
تيملكازراشركتيعموماموركهشركتوابستههايتيمسئول

مفهـوم.داردوجـوديمـاهوتفـاوتكندميكيتفكمشاركتيا
تيمســئول«ايــتيمســئولازاجتنــاببــاشــركتيواقعــتملــك

.ستينسازگارچندان»محدود
كندميجادياشركتيككهرايارزشكهميدانمينيهمچن

جـاديامختلـفهـايحـوزههمـراهبـهمنـابعازيبيتركقيازطر
يبـراران،يمـدخودجملهازكاركنانكهصورتنيابهشود،مي

كـهيدرحـالكننـدمـيمشـاركتخـوديانسـانهيسـرمابامثال
بـااگـر.كننـدمـيمشاركتخوديمالهيسرماباتنهاسهامداران

د،يـآمـيدستهبارزشجادياسهامدارانوكاركنانمنابعبيترك
شيپـديـباچـراباشـد؟سـهامداراننفعبهتنهاارزشعيتوزچرا

سـمتبـهتنهـاهيسرمابازدهشيافزاماهاييتئورعمدهفرض
باشد؟كنندهمشاركتدونياازيكي

آن-اسـتحيصـحواقـعبـهكهيپاسختنهايعني–پاسخ
كمكياضيرجالبهايمدلحلوجاديابهفرضنياكهاست
معـادلكـه»سيرئـ«نقـشدرسـهامداراندادنقـرار.كندمي

»يعـامالن«عنوانبهرانيمددادنقرارواست،مالكياصاحب
خـودنفـعبـهشـركتمنـابعازخواهندميفقطونديخودگراكه

نيـاداشـتنبـاكـهعلـتنيابهتنهااست،موجهكننداستفاده
ازياريبسـيبـرارااتياضـيرزيبـايهـايمدلتوانميفرض

ــوعات ــموض ــاع،ياخالق ــادوياجتم ــوطياقتص ــهمرب ادارهب
بلكهوهزارانيزندگيرويقيعمراتيتاثنيچنكههاييشركت

.بردكاربهدارند،فردهاونيليم
بـهزيـنرايحلـراهمـدلنياآنكهيبراصورت،نيادراما
ن،يبنـابرا.شودجاديازينيگريداتيفرضديباباشد،داشتهدنبال

كارآمـدكـامالبازاركـاركـهگذاردميآنبررافرضيتئورنيا
دهنـدهنشـانقـايدقكارمندهردستمزدگر،يدعبارتبه–است

كارمنـدنباشـدنيچنـاگـرواسـتشركتدراومشاركتارزش
.كنـدعوضراخودكاريانهيهزچيهبدونوبالفاصلهتواندمي

انجـامراسكيرنيبزرگترسهامدارانگفتتوانميفرضنيابا
سهيمقادره،يسرمادرراآنهامشاركتتياهمامرنياودهند،مي

دهنـد،مـيشـركتماكاركنانريساوريمدكهيانسانهيسرمابا
.يابدشيافزاديباكهستاآنهابازدهنيانيبنابراكند؛ميشتريب

بـاسـهيمقادر.اسـتامـرنيامخالفكامالقتيحقواقعدر
ناسـهامداراغلبكنند،دايپيگريدكارخواهندميكهيكارمندان

كاركنـانواقـعدر.بفروشندترراحتاريبسراخودسهامتوانندمي
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تحمـلسـهامدارانبـاسهيمقادررايشتريبسكيرشركتيك
كـهسـهامدارانهيسرمامشاركتباسهيمقادرنيهمچن.كنندمي

مشاركتهست،زينعرضهازشيباحتماالكهاستيخالصمتاع
تيـاهمخـاصطـوربـهكاركنـانينيكـارآفرومهـارتدانش،

هـارت.]44[دارديشتريب و گروسـمن كه نشـان]45[همچنان
را ناقص قرارداد يك ما وقتي كنتـرلميدادند، حـق بـا،پـذيريم

بهينگي، نگاه ايجاديك لحاظ از او سرمايه كه است طرفي آن از
قـرار اعتـراف مـورد حقيقت اين اگر دارد. بيشتري اهميت ارزش

وجـود،گيرد سـهام ارزش افـزايش اصل اثبات براي مبنايي هيچ
مسـاله ايـن از حمايت در داشت. ديگـرنخواهد بحثـيان، هـيچ

اند.نكرده
درياكنندهانعقاستدالل)1953(دمنيفرلتونيمگريدكباري
فـرضشيپـاگـردينباشـنگـران:كنـدمـيارائـهخـالفجهت
آنداردتياهمآنچهستند،ينتيواقعكنندهمنعكسماهاييتئور
ينـيبشيپـقيـدقطـوربهراجينتابتوانندهايتئورنياكهاست
ارزششـانينـيبشيپـونييتبقدرتبخاطرهايتئورنيا.كنند

ميسلعقلنظرازآنهاهايفرضشيپنكهياازنظرصرفدارند،
.برسدنظربهمزخرفاستممكنحدچهتا

يفكريربنايزتمامكهيكارگزاريتئوركهاستاآنججالب
وينـيبشيپـقـدرتاسـتسهامارزششيافزاازتيحمادرآن
يـكـارگزارمدليبراآنحلراه.دارديفيضعنييتب يسـركي

ريتـاثوتعـدادگسـترش:اسـتسـادهنسـبتايزيتجودستورات
تيريمـدبتوانندآنهاتاهاشركترهيمدأتيهدرمستقلرانيمد
منظوربهيياجراريمدورهيمدأتيهنقشجداكردنكنند؛ادارهرا

نيا،هاشركتكنترليبرابازارجاديا،يياجراريمدقدرتكاهش
رانيمدشرازبتوانندمهاجمانتااستخصمانهتصاحبيبراامر

معاملـهاريـاختاساسبررانيمدبهپرداختشوند؛خالصناتوان
شـكلبـهآنهـانكـهياازنـانياطميبـراسهامدارانسهاميرو

استآنتيواقع.هستندسهامدارنمنافعدنبالبهريناپذيخستگ
عملكـردبـرياشـدهينيبشيپريتاثفاكتورهانياازيكچيهكه

.ندارندهاشركت
هيـأتمطالعه54بررسي تركيـب عملكـرد تـاثيرات دربـاره

نشان مسـميمديره مديران نسبت كه مـديرهدهد هيـأت در تقل

معني تاثير شركتهيچ عملكرد در نحـوهاداري همـين بـه ندارد.
دمطالعه31بررسي نقشديگر كردن جدا تاثير يرهبرهايرباره
منصـبمينشان متصدي كه هيـاتدهد و]46[مـديرهريـيس

مشـترك،]47[عاملريمد افـراد چـه و باشـند مختلف افراد چه
شركت عملكرد در مطالعـاتنـدارد.هاتاثيري هـايشـركتايـن

كرده بررسي را مختلف نتيجهاندكشورهاي ارزشـمندو آنها گيري
بـازار ارزش اساس بر عملكردها ارزيابي اينكه از نظر صرف است،

يـ اسـت شده انجام محاسـباتشركت بـازدها نظيـر حسـابداري،
كه استسرمايه رفته كار .]48[به

شركت كنترل بر بازار تاثيرات تجربي مـبههاشواهد مبسـيار
ِجواست ميشل نظريهحتي شـدهنسن، مجبـور تئـوري اين پرداز

سهام روي معامله اختيار كه كند اعتراف آنچناناست اودقيقا كه
نبوده كارآمد بوده .استاميدوار

نظ و تئوري مفروضـاتياين داشـتن وجود با آن، غيـر]49[ر
بـي تجـويزي دستورات و تلقـيواقعي مطلـق هـم هنـوز ارزش،

بلـرشود.مي مارگـارت كـه ايـن]50[آنچنان اسـت داده نشـان
سرمايهت نهادهاي قدرت با كه دانشـگاهيگذاريئوري، حاميان و

سياس هـمو و مـنظم تغييـرات هـم كه است، شده تقويت آنها ي
تحتت آمريكا در را دادگاهي درصميمات و اسـت داده قـرار تـاثير

از سـطحي بـه كـهنهايت اسـت رسـيده اطمينـان و مشـروعيت
جرأت مديران و دانشگاهيان از سـوالميمعدودي زير را آن كنند

كـردهانيب]51[كوچانتوماسكههمچنانحالنيعدرببرند.
درهـاشـركتمـورددرريـاخهـايييرسواياشهيرعلتاست،

درمهـماريبسـييكـايآمريهـاشركت«كهاستآندركايآمر
را]52[سـهامدارانسهامارزشكهاندشدهمجبوررياخيهاسال

كنند،ب ذينفعـانريسابرراخوداقداماتراتيتاثآنكهبدونيشينه
دولت]53[ ]،[مثل ... و اعتباردهندگان .»رنديبگنظردراجتماع،

فقـدانوجـودبـاكـهاسـتآناستعجيباريبسكهآنچه
و كـارگزاريهنـوز،يتجربـپشتيبانيواعتبارروايي بـرتئـوري

واستغالبيشركتحاكميترامونيپيدانشگاهقاتيتحق (ديلي
درانحرافاتعليرغمحال،نيعدر.)2003دالتون، شـده مشـاهده

شركت دسته آنهاييآن رايتئـورنيـادسـتوراتكـامال،هاكه
كردند أتيـه%)80(تيـاكثر-الـف:كـهنـرونارينظ-رعايت
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استدادهقراردرخشانسوابقبامستقلرانيمدازراخودرهيمد
رييسنقش-بدارند،ارياختدررايديكلهايتهيكماستيركه

ــديره، م ــات ــدازهي ــلريم ــداعام ــتج اس ــده ــاخت-ج،ش اري
شدهسپردارشدرانيمدبهسهاميرومعاملهسخاوتمندانه بـاو،ه

عمـلاقتصـاددرهـاشـركتكنتـرليبـرابـازارنيتـرشرفتهيپ
وهاييبررستمام-شودمي شركتيمنظمقانوني ريـنظحاكميت

كـا،يآمردر)SEC(بهـادراوراقوارزونيسـيكمتوسطكهآنچه
در]55[يتمونـاايناراتهيكمزينوانگلستان،در]54[گزيهدرك

دسـتوراتهمـانقيـدقياجـرابـر،استشدهانجامهندوستان
ونامعتبريزيتجو تاكيد تئوري !دارنداعتماداين

شركتيموضوعدربارهماچرا ديتجدياساسطوربهحاكميت
كـهميكنـنمـياذعـانخـودهـاييتئوردرچرام؟يكننمينظر

،يمشـترمنـافعبهكهاندشدهموفقواندماندهيباقييهاشركت
كــارآندركـهياجامعـهديشــايحتـوسـهامدارانوكاركنـان

يتئـورمثـاليبـراانـد؟كـردهتوجـههمزمانطوربهكردندمي
دهيـنادباما،چرانيبنابرادارد؛ينگرشنچني]57[]56[تيخادم

اتخـاذرايكـارگزارمـدلغالبـاتـر،معقـولشنهاديپنياگرفتن
م؟يكنمي

شركتيموضوعدربارهماچرا.2 طوربهحاكميت
م؟يكننمينظرديتجدياساس
قايدقتواننميرادگاهيدنياچونكهاستآنصادقانهپاسخ

حاضـردستوراتابنهاييتئورنيچن.درآوردمدليكشكلبه
يزيتجودستوراتهنوشودميهمراهريپذآزمونوحيصرآماده
بهتظاهر،يفرضشيپنيچنبا.دهدميارائهراانهيگراليتقلساده
علـميـكهماننـدكـاروكسبباتواننمي.شودنميحفظعلم
كـهميكنـمراجعـهميسـلعقـلحـوزهبـهديـباماوكرد،رفتار

ديـباكـهآنچـه«تصـوربارا»هستآنچه«بهمربوطاطالعات
دستوراتيكهمويعملفهميكهمتازديآممي»باشد سري
يافتـهيدگيـچيپدهيـپد«يبرا]58[گرايانهعمل كـه»سـازمان

شركتيموضوع حاكميت .كندارائهاست،آننشانگربحث
همـراهبـهامـا.است]59[قيتحقفرآيندكيزيندگاهيدنيا
به-استيعلمقانونيككهكندنميتظاهركهاستيايتئور

»يعصـا«يـكعنوانبهتنها-]60[سبرگريروتلتزيفراصطالح
نشدهدايپيبهتريعصاكهيزمانتاتنهاوكندميخدمتموقت
ارتبـاطاگـرو.كنـدمـيكمـك]61[بخشيمعنيدرمابهاست،
آنعلـتتنهابرسد،نظربهمتعارضميسلعقلباقيتحقفرآيند
تظاهركهاستقيتحقفرآينداصطالحكنندهمحدوداريبسمفهوم

.استگذاشتهقالبآندرراماعلمبه
ســدينومــيكــارشوخــودشفيتوصــدرديــفروگمونــديز

مـردنـهواقعامنامااست،يعالاريبسغالبامنازشمايابيارز«
يمـاجراجويـكجزيزيچمنتفكر؛نهوتجربهنههستم،علم
كـنمترجمهتانيبرارااصطالحنياديبخواهاگرستم،ينفاتحذاتا
آنازكـهيسرسختينوعويكنجكاوباهمراهيرگيخ:شودمي
)]62[جونز(»استفردخود

معموالكه،بخشييمعنبهديفرويتكرارواستقراييرويكرد
قـرارنقـدمـوردبـودنيعلمـريـغوبـودنيبعدتكخاطربه

نيبنـابرا.بـود]63[ميسـلعقلازماخوذقيتحقيكگرفت،مي
راقيـتحقازيمـدلاوبـود،نيهمـواقعدرزيننيداروكارروش
روشنياوكرد،ميادهيپگر،تجربهيكنهوگاهآكاريكمشابه

كـارلكههمچنان.بودشدهاخذدانانياضيرنهوانيماجراجواز
ميسـلعقـلازماخوذقيتحقاست،دهيعقنيابرزين]64[كياو

يشناسـمعرفت«نهو»]65[منظمتصوريشناسمعرفت«نوعي
)1968(پوپركارلنيدكترمندرجكه»]66[يرسمشدهفيتحر
.است

كـهميكـردجـاديارايطيشـراعلمبهتظاهربهبوديبراما
رشدماجامعهدرتواندنميگريدقيتحقفرآيندنوعنيا،آنتحت
حيصـحياجتمـاععلـومهايرشتهتماممورددرمسالهنيا.كند

كـاروكسـبمـدارسدرهمهازشيبگفتبتوانديشاامااست
يپدركههارشتهريسادياساتنسبتما،بهآندركهدارد،ييكارآ

ازعقلماخوذقيتحقبهنسبتم،يهستآنهايسوازاحترامكسب
اسـتاويارجو]68[ساتانروبرت.]67[مياشدهترمتعصبميسل
كـهرايشـواهدكنددقتميدارتقاضاخوانندهاز«:اندگفته]69[

بـاايـآانـدكـردهارائـهنيـدارويـامـاركسد،يفرورينظيافراد
تطابقيسازمانقاتيتحقنهيزمدربرترمجالتيتجربيارهايمع

يهـابحـثايـآ«بخواهـدتوانـدمـيفردمنوالنيهمبه».دارد
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كـهييارهـايمعبـا]72[برنارديا،]71[گوريگرمك،]70[كيها
»دارد؟تطابقكنندمييابيارزآنهابارايتئورمجالتنيا

يامطالعـه«نـامبـهخودكتابدر)1990(]73[ريبورنستا
فرآينـدازمتفـاوتنـوعچهـار]»74[قيـتحقفرآينـددردوباره

(كشـفقيـتحقفرآينـد:كندميانيبراقيتحق ]،75[)پـژوهشي
يعملقيتحقفرآيند،]76[)سنتزتركيبي/(يكپارچهقيتحقفرآيند

(آموزشقيتحقفرآيندو]77[)يكاربرد( مـدرسي .]78[)تربيـت
يقـاتيتحقنـهيزمچهارهرفعاالنگذشتهازكار،وكسبمدارس

سـال30طـولدر.انـدكردهقيتشوواندستودهاندازهيكبهرا
ماكهيحركت.ميابودهمحرومييگراكثرتطعمنياازماگذشته

بـهيكشفقيتحقيمعرفيبراموجهكامالتالشيكعنوانبه
ريسـاكـردننـابوددرافراطبهميكردآغازكاروكسبمطالعات

كهيكسان.شدختمكاروكسبمدارسيايدندرقيتحقاشكال
دامنـهازاسـتآموزشياكاربردسنتز،درآنهاعالقهاولتيواول
يكرسازواندرفتههيحاشبهحالتنيبهتردريااندشدهحذفما
وعلـومعالمانبهمختصتنهااكنونكهدانشگاه،عيرف تجربـي

.اندشدهجدااست،مهندسي
دگرگـونياگونـهبـهراريمسـنيـامـااگـرشـدميچطور

اغلـب-آنهـا.شدميفراهمزينافرادنيايبرافضاكهميكردمي
بـهدنيرسـيبـرامـاودارنـدحضـور-دانشگاهانيجرازخارج

.ميـداراعتمادآنهاكاربهاولدرجهدرخوديآموزشهايخواسته
دروافـرادريسـابـايمساويياعضاراآنهادوبارهاگرشدميچه
شـان،يعلممداركاساسبرنهو-ميدادميقراردانشگاهريمس
چـه.ميكـردمـيقضاوتآنهادربارهشانيعملدانشاساسبركه
بـه]79[»عمـوميبـراپـژوهشديـفوا«قيتصددراگرشدمي
راگـرانيدزيـنآنهـاميگذاشـتميومينهادميارجعمومقيعال

داشـتهتعامـلزينيتجربعلوميعلماباونديارايبخودشانمانند
مانيا.باشند محق(اقدام و تحقيق زديم)كه كنار را تظـاهرباقان

جـادياعلمخلقيبرايتريغنطيمحايآامابودسازگارعلمبه
مزخرفـاتدسـتازكـردنمـيكمـكمابهامرنياايآكرد؟نمي
خارجاحتمالصورتنيادروميشوخالصهايتئوردرگرييكد

كرد؟نميكمرايانسانصفاتازشدن

]80[محوريدئولوژيارهيتنگرش.3
درت،يريمـدوكاروكسبدربارهيفعلرگذاريتاثهاييتئور

ــدوده مح و ــتر ــتهبس ــايرش ــگاهه ــف،يدانش ــهازمختل جمل
اقتصـاد،علميعنيآنها،نيبرترقطعاويشناسجامعه،يروانشناس

دارند دانش.قرار اين وهاسازماننقشمورددر،هاتمام جامعه در
سازمانفرآيندنيز تطبيق و تغيير محـيطهاهاي نگـرششـان،با
دارانسانماهيتبهنسبتنانهيبدب و.نـد، منفـي مفروضـات ايـن

درشديد،جبرگرايي نهاديهم تحليلو]82[]81[تحليل در هم
جمعيت شناسي سـازمان[]84[]83[بوم اسـت.]محـيط آشـكار

انكار در فوق منفي مفروضات انسان]همچنين [اختيار قصدمندي
تئـوري در هدفمند اخذ سـازمانهـايو مثـال،(برايهـارفتـاري

مارش و تخصيص1963:]85[سيرت بر تمركز در ]86[ارزش)؛
تئوري از بسياري در ارزش ايجاد جاي (بـرايهـايبه اسـتراتژي

پورتر: عـدول1980مثال، مفروضات در و مسـئوليت]،]87[)؛ [از
شـركت اقتصـادي تحليـل در اينرسي و طلبي، (بـرايهـافرصت

دمسز و آلچين نمايـان1975ويليامسـون:و1972:]88[مثال، (
است.

دربارهيپژوهش«نامباخودمقالهدر)1970(رشمنيهآلبرت
ينيبـدبنياشهير]89[»فهمبرابردريمانععنوانبههاپارادايم

نامـدمي»محور-الگورهيتنگرش«راآناوكهآنچهبهنسبترا
آنيايـگوزيـنمقالـهنياعنوانكههمچناناست.كردهدنبال
يـكدهيـچيپياجتمـاعدهيـپددرراموثرفهمگسترشاواست،
يدئولوژيـايكبراصوالكهرهيتنگرشنيا.نديبمييجدمانع

-داردقرارنيآغازفرضشيپعنوانبههايتئوردراست،استوار
يتجربـشـواهديـاميسـلعقـلباتطابقلزوماصلازجهينتدر

قيطرازكه،استنانهيبدبهايفرضشيپنياو-شودميمعاف
رانيمـدييتواناشد،انيبنياازشيپكهيتحقق-خودرونديك

يفايادررا .كندميمحدودجامعهدرترمثبتنقشكي
در اسـت انسـان طبيعـت دربـاره كه را مفروضاتي مثال براي

سايمون هربرت كه همچنان بگيريد. اسـت،]90[نظر گفتـه نيـز
روش« كـردن بيـان و مـا پژوهشي دستوركار تنظيم تحقيـقدر

رفتارهايش كه انساني به نسبت ما نگرش اندازه به چيز هيچ مان،
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مي مطالعه ..را ندارد اهميت عوضكنيم را تحقيق مسير امر اين .
..مي مناسـب طراحـي نحوه نيز و تغييـركند، نيـز را موسسـات .
(دهدمي «1985:293(

فرض پيش مبناي بر هميشه، اقتصاد، علم اصلي انسانمسير
از-]91[اقتصادي عقالنـمدلي دهنـده افزايش عنوان به يافراد

خود عقالنيت-منافع از سيستماتيك انحرافات هرچند است. بوده
مـورد اخيـرا رفتـاري، اقتصـاد زمينه در خصوصا انساني، رفتار در

ت اين و است، گرفته قرار بـهتوجه عمـدتا نـه»حماقـت«وجه و ،
اسـتهايجنبه بـوده محـدود افـراد، خـود نفع ترجيح از ديگري

]92[.
ــي اجراي ــامالن ع ــي و]93[حت ــي شناس ــه جامع ــه زمين در

خود صورت به را رفتار مفهوم غالبا ]94[جسـتجوگر-روانشناسي
پيش عنوان به اساسيبودن درفرض ايـن و اند، كرده اتخاذ شان

است زمينهحالي در آنها شروع نقطه ايـنهـايكه بـا آكادميـك
نفـع و هوشـياري از غيـر عـواملي كه است شده انجام تشخيص

شـكل را انسـاني رفتار خود، حاضـرمـيعقاليي حـال در دهنـد.
عنـوان بـه مردم ميان دوستي پيوندهاي از شناسان جامعه تحليل

شبكهوسيله براي آن از افراد كه است اسـتفادهاجتمـاعيهاياي
دهنـدمي افـزايش را خـود فـردي نفـوذ و قـدرت تا و]95[كنند

غالبا ديگران با افرد تعامل نحوه بررسي هنگام به نيز روانشناسان
پيش همين متوسـلبه انسـان طبيعت درمورد شـوند.مـيفرض

]96[
انسـانرفتـاركهاستدادهصيتشخشهيهمميسلعقلالبته

طبـق.باشـدگـريدهـايزهيـانگريتاثتحتتواندمي شـواهدبـر
،كندميانيبميسلعقلكهآنچهيبراياريبسمستندات،يتجرب

مقوله.استموجود كـردنمراقبترينظييرفتارهادرتنهانهاين
فـرداسـتديـبعكهيرستوراندرانعامگذاشتنفرزندش،ازمادر

نيبـدركـهصـلحسـپاهداوطلبانيابرود،آنجابهگريدباركي
شـود؛مـيمشـخصكشـندميزحمتريفقيكشورهامحرومان

اقتصـاددانانكه،داستيهوكاماليقيدقشاتيآزمادريحتبلكه
شدهكنترلطيشرادرراخودهاييتئورتاكنندمياستفادهآناز
كـامالعشقاييدوستبشررينظ»يخاصحقايق«آندركهيا

.نديازمايباست،شدهحذف

مثال اولتيماتوم«براي طي»]97[بازي كه بگيريد نظر در را
پيشـنهاد عنوان به بازيكن يك به دادهآن فرصـت ايـن دهنـده،

پولمي مشخصي مبلغ تقسيم براي را روشي تا عنـوان-شود به
و-جايزه خود پاسخميان كه ديگر دهد.بازيكن ارائه است دهنده

پاسخ پـذيرفتاگر را او پيشنهاد بـدهنده صـورتمبلـغ همـان ه
چيـزيميتقسيم بـازيكن دو از يـك هـيچ كـرد رد اگـر و شود،

مدلنميدريافت اين صورت دو هر در انسـانيبرايكنند. رفتـار
مقـدار]98[حورم-نفع-خود بايـد تنهـا پيشـنهاددهنده كه است

پاسخ به را مبلغ بـرايكمتر را اعظم بخش و كند پيشنهاد دهنده
پاسخ و دارد نگه همانخود زيرا بپذيرد را پيشنهاد بايد نيز دهنده

پـيشكم،مقدار كـه اسـت دومي گزينه اين و است هيچ از بهتر
او ست.اروي

مدل سرسخت حاميان از ترس بخاطر اقتصادي،انسانبيشتر
پيچيـده نسـبتا سـبك كـه كساني جمله رااز مـدل ايـن از تـري

كرده لينـگ:(نظيراندپيشنهاد مك و نتيجـه)1994ِجنسن ايـن
محقق واقعيت در هيچگاه بـه.]99[شـودنميتقريبا پيشـنهادات

داده پذيرفتـهميندرت هـم نـدرت به و معمـوالمـيشود شـود.
شروع عنوان به خود موقعيت از استفاده با ،كنندهپيشنهاددهندگان

ايكننـد،مـيپيشـنهاد40به60تقسيم واكـنشبخـاطر از نكـه
وپاسخ نگرانند نفـعدهنده تمام رو اين نظـراز در خـود بـراي را
پيشـنهاددهندگاننمي مـوارد اغلـب در امـا روينـه-گيرنـد. از

ارائه50به50تقسيم-انصاف بادآورده،دهندميرا ثروت ايزيرا
كه برا همكاري طريق از نه و بـههاتفاقي بايـد است، آمده دست

شريك امر اين در كه افرادي ميان مساوي كرد.اندصورت تقسيم
نـربنونرآكه،دارند]100[يحاتيترجافرادگر،يدعبارتبه

اهتمـامخود،بهاهتمامصورتبهراآنها]101[اترمنپسيلوئو
دوآن.كننـدمـيبنديطبقه]102[فرآيندبهاهتماموگرانيدبه

«سندينومي وفـردخـودمصـرفدربـارهخـودبهاهتمامحيترج:
ومصـرفدربـارهگـرانيدبهاهتمامحيترج.استگرانيددرآمد
اسـتيروشدربارهفرآيندبهاهتمامحيترجواستگرانيددرآمد

كـهكنندميرفتارياگونهبهگرانيدوبحثموردفردآندركه
نيـاكـهاسـتذكـربـهالزم.»آورنددستهبرانظرموردجينتا

انسـانمسـتقليازهـايندهندهنشاناما،ندارندبيترتحاتيترج
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حيتوضــ«ديـگومــي]103[سـنايــآمارتكـههمچنــان.هسـتند
بـهاهتمامفرضكهكندميبيانيظاهرياخالقرفتارمحتاطانه

مسـائل.اسـتخـودبـهاهتمامازمهمترصورت،هردر،ديگران
مزيج».باشندييربنايزوياساستوانندميزينياخالقوياجتماع

نظـراز:«سـدينومـيرفته،نياازفراتريحت]104[لسونيوويك
اهتمـامعنصـرم،يدهقرارترازوكفهدرراانسانعتيطباگرمن،

.»استخودبهاهتمامعنصرازترنيسنگگرانيدبه
امـرنيـاخـالفدوهـريتجربـشـواهدوميسـلعقلاگر
اقتصادي)(منفعت انسان ازنانهيبدبمدلچرادهند،نشانراطلبي

هـاييتئـوردرهـمهنـوز،خودنفعبهكاملاهتمامييعنافراد
دربلكـهيرونيبشواهددرنهپاسخ.داردغلبهتيريمدبهمربوط

هـمبـهكجـادرينيبـدبفلسفهويدئولوژيااما.استيدئولوژيا
دمنيـفرلتـونيماسـت؟نيبـدبيدئولوژياچراشوند؟ميمتصل

.دهـدميراپاسخنيترحيصرونيترصادقانهزينبارنيا)2002(
حـالنيعـدرودهـدمـيرا»سميبراليل«عنوانيدئولوژيابهاو

ياجتماعرفاهرينظيميمفاهبانهواژهنيااتخاذكهاستمراقب
بـهيآزاد«يروبـرواژهنيـاهيـاولداتيتاكبابلكهمساوات،اي

»جامعـهدريينهـاتيـهوعنـوانبـهفردويينهاهدفعنوان
اغلبيدئولوژياازكهشودمييادآورنيهمچناو.كنددايپارتباط

را»سـميبراليل«اوامـاشـودمـيادي»يكارمحافظه«عنوانبه
).6ص(رسدمينظربهترلياصچوندهدميحيترج

نظـرازياولـ.داردخـوددلدررادهيـعقدويدئولوژيـانيا
كلنجـارازافـرادكـردنرهاييعنهابراليلياصلهدف«دمنيفر

واقعدروتوانميگريدعبارتبه».استياخالقمسائلبارفتن
انجامروش.كرديعارياخالقمسائلازراياجتماعيتئورد،يبا
يانسـانرفتـاربـرراهـايتئـورتماميمبناكهاستآنكارنيا

ادراك«دهيـعقنيدومـ.ميدهـقـرارخـودنفعمحوربرهمگون
درنكـهياو...اسـتناقصجوداتومعنوانبههاانسانازيبراليل

انجـامبـدهـايكار،بـدافـرادنكهياازممانعتياجتماعسازمان
قـادرراخـوبافـرادميبخـواهكـهاستبداندازههمانبهدهند
تاياجتماععلومبهپرداختن....»دهندانجامخوبكاركهميساز
كـاردسـتوركهاستآنپردازدميمسالهدومبخشبهكهييجا

ــاخســال40طــولدرياجتمــاععلــوم ــرري اولبخــشيروب

كـهروسـتنيااز.استبودهمتمركز»ييگرايمنفمساله«يعني
.شودميمحور-يدئولوژيارهيتنگرشبهليتبدينيبدبفلسفه

وخاطربه]105[فرپيجفر ]106[هـايتئوربسطگسترش
حوزه يروبراجماعيبجامختلفهايبه ازواحـد،پـارادايمكي

هاييتئوربسطمورددر.كندميانتقادتيريمدحوزهدانشمندان
اماگميدرستمختلف نيـابـررافـرضكـهجهـتنياازويد
غالبيكهنوزكهاستگذاشته دراسـتنشـدهجـادياپارادايم
يسازمانيتئوررينظيفردهايحوزهدركهيدرحال.استاشتباه

بـريمبتنـهايپژوهشتوانندميمحققانكياستراتژتيريمداي
دمنيفرنسخهكنند،منتشرمتفاوتاريبسهايسنتومفروضات

درراتيريمـدبهمربوطهايرشتهتمامقت،يحقدرسم،يبراليلاز
).3نموداربهديكننگاه(استدادهيجاخوددررياخقرنمين

استنهفتهكاليرادييفردگرافلسفهدريدئولوژيانياشهير
يهمكـاربـا]109[كالو]108[بنتـام،]107[وميـهراآنكه
ازياريبسـكـاربـرفلسفهنياكهيحالدر.اندكردهارائهگرانيد

درآنريتـاثاسـت،گذاشتهريتاثمختلفموسساتدردانشمندان
.اسـتبـودهكاگويشـدانشـگاهواسـطهبهيتيريمدهايپژوهش

ــاهمــراهســميبراليلاســتگفتــهزيــندمنيــفركــههمچنــان ب
مبادلـه،يكارگزاريتئوررينظهايييتئور هزينه يتئـور،تئوري
ياجتمـاعدوراهـيهـاييتئـور،ياجتمـاعشـبكهليتحل،يباز
هـايرشـتهبـهآن،قيـطرازوموسسـهنيـادرره،يغو]110[

ياريبسزينوياجتماعيروانشناس،يشناسجامعهحقوق،اقتصاد،
طـوربـهاكنـونماواستكردهنفوذ،ييمبناهايرشتهازگريد

دادنيبـرادمنيـفرسـميبراليلوكـاليراديـيفردگراازمعمول
اسـتفادهمـانآمـوزشتيهـدازيـنومـانپـژوهشبهارچوبچ

.ميكنمي
توسـعهيچگونگليتحلدر)1998(]111[يليبومنستيا
وارزشتضـاد«راآنآنهـاكـهآنچـهيمبنابرتيريمديتئور
را]113[يحزب-ارزشدگاهيدشيدايپنامند،مي»]112[تيواقع
نيعـدرآنها.اندكردهييشناساستميبقرناواخرهاييتئوردر

هـايارزشمجموعـهمحـدودهدررايتئورشدنيقطبكهحال
مـروربـهكـهراياگسـترهاحتمـاالاند،كردهييشناسامختلف

رخنـهمختلفيدانشگاههايرشتهتمامدر»گواكيشدستوركار«
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دونالدسـونرايبررسـنيـا-اندكردهفرضكوچكاستكرده
.استدادهانجامزين)1990(

قائـلتفـاوتيعلمـكارگرانودانشمنداننيب]114[چهين
نگـرشوميكنـميفايارايعلمكارگرنقشمااغلباست؛شده

كيـازوديگـرحـوزهبهحوزهيكازرامحور-يدئولوژيارهيت
كنـيم]مـي[حمـلگريديكاربردمنطقهيكبهيكاربردمنطقه

.ميبرمي

تيريمدبهمربوطهاييدرتئوريدئولوژيايكخزندهگسترش-3نمودار

تحقـقبـارامحور–يدئولوژيارهيتنگرش پـذيرپيشـگويي
چطـوركـهديـدديـخواهيراحتـبـهآنگاهوديكنبيترك]115[

مربوطمشكالتويتيريمديرفتارهاازيبرختوانندميهايتئور
تئـوريمثـالعنوانبه.دهندكاهشميابودهشاهدكهراآنبه

مبادله نظردرم،يكرداشارهآنبهمقالهنياآغازدركهرا،هزينه
،يتئـورنيافردنيتربرجسته،)1975(امسونيليوورياول.ديريبگ
نـهمـردمازيبرخبودمعتقدييعن:كردشروعدمنيفرگاهيجااز

.هسـتندطلبفرصتآن،ازبدتركه،خود،نفعدنبالبهفقطتنها
گذاشـتنپاريزاگردانندميكامالكهدهندميقوليحالدرآنها
آنها.گذارندميپاريزتاملبدونراآنباشدآنارزشازشيبآن

طـورنيـامـردمتيـاكثرديشا.كنندميتقلبونديگوميدروغ

نيچنـكهينظرموردافرادتواننميواندنيچنيبرخامانباشند
نكته«نيبنابرا.كردجداستندينطورنياكهيگرانيدازراهستند

راهـاسـازمانديباچطوركهاستآنبرديتاكيتئورنيا»يمنف
بـهزدنضـربهازرا»بد«افرادنياكهكردتيريمدياگونهبه
.داشتبازگرانيد

فـهيوظ.اسـتواضـحكامالديآميبريتئورنياازكهآنچه
افرادوكنداستفادهخوديمراتبهلسلساقتدارازكهاستآنريمد

.دارنـدبـازگرانيدضررمتيقبهبردنمنفعتازراطلبفرصت
چـههـركسبدانندديبارانيمدموثر،يهماهنگازنانياطميبرا
كـارآنانجـاميبرايقيدقدستورالعملدهد،انجامديبارايكار
اوكنتـرلوفـردبـرنظـارتيبـراخـودييتواناازبدهند،اوبه

»كاگويش«
استتياهمحائزافراديبراكهياتياخالق

بريرفتارمفروضات فردينفعمبتني
انسانبودنناقصبرديتاك

كاليرادييفردگرا
...)وكالبنتام،وم،يه(

يشناسجامعه
...)وبرتكولمن،(

ياجتماعيشناسروان
...)وتالرت،ابيث(

يهارشته
يدانشگاه

حقوق
)پوسنر(

اقتصاد
...)وبكرمن،يفر(

يتئور
يكارگزار

هزي -هننظريه
مبادله

يبازيتئور ليتحل
شبكه

معضالت
ياجتماع

يهايتئور
تيريمد



ببااززررگگااننييببررررسسيي اسفندـ69شمارهههاايي و 139358بهمن

كهراآنچهفردهرنكهياازنانياطمحصوليبراوكننداستفاده
.كننداستفادهزينهيتنبوقيتشوازدهدميانجامشدهگفتهاوبه
.است»]116[تحكم«نيتمركارنيا

بنـابرو-اديزاحتمالبهست؟يچيتيريمددگاهيدنياجهينت
يتئـوركـهآنچـهمخـالفقايدقكارنيا-فراوانموجودشواهد

يبودخواهداستكردهينيبشيپسوناميليو وكنترليجابيعن:
وكارنياافراد،طلبانهفرصترفتاركاهش شـديد كنتـرل (همـان
طلبانهرفتارواقعدرتحكم) تقويترافرصت و كند.ميايجاد
رانيمـديبـراامسـونيليوهيتوصبردنكاربهخالصجهينت

]118[نظـارتدوراهي«راآن]117[كلندياستركهاستيزيچ
،]119[پـايشازاسـتفادهكـهيطيشرا«يعني:كندميفيتوص»

بـهنسـبترانيمـدظـنسـوءبهشودميمنجراقتدارومراقبت
كـه،وكاركنان اين به كنتـرلونظـارتبـهشـتريبازيـناعتقاد

هـايزهيـانگريتـاثتحـترارفتـارتمامرانيمدچون».شدبامي
بـهنسـبتياحسـودانهنگـرشننـد،يبمـييمكـانهـايكنترل

.كنندميدايپافرادشان
يمراتبـسلسـلههـايكنتـرلازاسـتفادهزيـنكاركنانيبرا
اعتمـادمـوردآنهـاوشودنمياعتمادآنهابهكهاستآنعالمت

عنـوانبـهكـهپاييـدن.كنندرفتارهاكنترلنيابدونتاستندين
ديـتهدراافـراديفـرديخودمختـارحـسشود،مييتلقكنترل

ادراكبـهامرنيا.دهدميكاهشراآنهايدرونزهيانگوكندمي
هـاينگـرشياحتمـالجينتـاازييكـ.زنـدميضربهخودازفرد

يجـابـه]120[يسرسـرتمكـينشـدننيگزيجـا،يشـيفرسا
.استداوطلبانهمشاركتوهمكاري

كاركنان،اساتحسااينهيجنت و مديران به نسبت يـكمنفي
ــاط ــه)]121[مرضــيارتب دو(بيمارگون ــه ك اســت رشــد ــه ب رو

نام به اندرسـون]122[نـزلاميشـلهـايروانشناس سـاموئل و
توصيف1993(]123[ صورت اين به را آن كنند:مي)

نتيجهگرپايش« در افـرادخود،)نظارتپايش(ان بـه نسـبت
ب نظارت اهدافمياعتماديمورد حقيقت در و نيزشوند نظر مورد

اعتماد قابل اعتماد».شوندميغير غيرقابل نظر مورد افراد اكنون
نظارتاندشده بيشـترو نظـارت و اسـت، الزم آنهـا بر شديدتري

افراد اين به بيشتري اعتمادميضربه و اعتماد دوزند. هـر پذيري

كند.ميافول
بانظريه را تركيـبنظريـهكارگزاري مبادلـه هزينـه اقتصـاد

نسخه به را آن و كنيـد،استانداردهايكنيد، اضـافه بـازي تئوري
ايجاد مدير از كه درميتصويري اكنـون كه است چيزي آن شود

نظر به آشنا بسيار سـختگير،ميعمل بيرحمانـه رهبري بـهرسد:
آمرانه تاكيد،شدت ارزشبا بـه كامل توجه با كنترل، و دستور بر

چينسـا كـه شـود، برنـده تجارت در بايد قيمتي هر به كه سهام،
مـدير كوزلـووزكي، دنيس و پيپر اسكات شركت مدير آلدوناالپ،

تويكو نمونهافراطي]124[شركت اسـحاقهايترين هسـتند. آن
وقتي نيز تئـوري«نويسـدميبرلين در بـ،مزخرفـات عمـل هدر

تبديل انساني خصوصيات از نظر»شودميخروج مد را امر همين
دارد.

:سـدينومـيفدرالمجله55شمارهدر]125[سونيمدمزيج
درديـباكـهداردوجـودانسـاندرفسـادازيسطحكهآنجااز«

نيبنـابراكـرد،تيـرعايمشخصـحـدتارااطياحتآنخصوص
يسـهموجودكهداردوجودانسانعتيطبدريگريداتيخصوص

ياتفـاقچـه.»كنـدمـيهيتوجرانفسبهاعتمادونفسعزتاز
بـرصـرفتمركـزيبجـامانهاييتئوردرمااگرافتادخواهد

عـتيطبيدگيـچيپبـه،»يمنفـنكتـه«عنوانبادمنيفرهينظر
مااگرشودميم؟چهيكناعترافيبدويخوببيتركنياوانسان

بـهاهتمامكناردرانسان،عتيطبدربارهخودهايفرضشيپدر
زيـنگـرانيدبـهاهتماموفرآيندبهاهتمامحيترجوجودبهخود،

جـاديامـاهـاييتئوردرياساسرييتغيككارنيام؟يكناذعان
.كردخواهد

جهـتدرتـالشرسـدمينظربهكهاستآنامرنيايخوب
نيمـارتيروانشناسـنـهيزمدر.اسـتشـدهآغازنياازشيپآن

ــل ــمتدر-]126[گمنيس ــودس ــهخ ــوانب ــعن انجمــنسيرئ
كـردآغـازرايديجدمبحث–1998سالدركايآمريروانشناس

گمنيسـل.كندميادي]127[مثبتيروانشناسعنوانباآنازكه
سـمتبهيروانشناسهايبحثدوميجهانجنگبعدازديگومي

عـتيطبمـاريبمـدل«عنـوانبـاآنازاوكهاسترفتهييسوو
شـكنندهونـاقصيقربـان«انسـان.كندميريتعب»]128[انسان

نيبهتـردرانكـار،حـالدرنهاگروبد،كيژنتياظالمانهطيمح
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زيـچهـرروانشناسانيبراواقعدر.»استبهبودحالدرطيشرا
شـجاعت،،يدوسـتنـوع،ينـيبخوشد،يام-انساندربارهيمثبت
برديتاكنياكهيدرحال.استظنسوءمورد-كارانجامويشاد
ازفهمدريشناسبيآس ممانعت و رفتار در ،يروانشناسهاينزاع،

كهكندميانيبنگمنيسلاست،شدهياريبسهايشرفتيپباعث
مسـالهنيـا.استداشتههمراهبهزينراهايينهيهزشرفتيپنيا
افـرادمـورددركـهآنچـهازورديگميدهينادراانسانيروهاين

.كندمييپوشچشماستحيصح
مثبتروانشنا انجمـنسي و سليگمن كه چـاانديش چوبارو،

بيان كرد بنا را تعـادلكند،ميآن عـدم كه است رسيده آن وقت
بـه بيمـار، مـدل ايـن از فراگيـر فرض پيش اين و شود تصحيح

شود. كشيده بـر«چالش اسـت معتقـد انـديش مثبت روانشناسي
انـدازه يـك بـه ناتواني و ايجـادبايـدتوانايي بـه و كـرد تاكيـد

بدترينهابهترين ترميم اندازه به زندگي بـههادر و دهيم، اهتمام
زخمهم ترميم به كه اندازه اهتمامهايان بـهمـيبيماران ورزيـم

كنيم. توجه نيز سالم افراد زندگي »تحقق
نظر تالشميبه چنين نيز اقتصاد زمينه در وجـودهـاييرسد

مثال براي ارزشدردارد، عنـوان بـا كـه، اقتصـاد وهـاكنفرانس
دانشـگاه در آوريـليسازمان، در شـد1996يـل مجموبرپـا عـه.

آمارتيـا پيشگفتار همراه به كنفرانس اين در شده پذيرفته مقاالت
دانس خاتمه نورو ميـاند«بيـانگر]129[ثگالس تعامـل راه و

كـهموسسات آنچـه جملـه از ترجيحـات و سـو يك از اقتصادي
به ازشأنمربوط اسـت اخالقـي اصول و ديگران رفاه اجتماعي،

ديگر و»باشدميمطرحسوي نر كه)1998پاترمن،(بن همچنان .
معتقدند، مجموعه اين بـا«ويراستاران كـه اسـت رسيده آن وقت

واب جديد و دسترس در تحليلي طريـقزارهاي از بيشـتر دقـت با
ارزش مساله به كليت، به پرداختن و حملـههاارتباط موسسـات و

»شود.
يروانشناسـواقتصـادحـوزهدرتنهانه»ييگرايمنفمساله«
دسـامبردر.اسـتكـردهجاديايراتييتغآنهادربلكهداشتهغلبه

در»يـيگرامثبـتيسـازمانقيتحق«عنوانبايكنفرانس،2001
درنيمحققـنيـا.شـدبرگـزارگانيشـيمكـاروكسبدانشكده
:اندآورده]130[(كنفرانسمقاالتشدهشيرايومجموعه

دربارهاساسا)POS(]131[اثباتييسازمانقاتيتحقفرآيند«
وهـاسـازماناتيخصوصـوكـارروالخـاص،مثبتيدرآمدها

سـت،ينواحـديتئـوريكنشانگرتنهاPOS.ستهاآنياعضا
داردهايييشناسييايپوبربلكه ريـنظيواژگـانبانوعاكهتاكيد
و،ييشكوفا،كاميابي،تعالي آوري،]132[كثرتوفور ]133[تاب

وجودي).»كندميتمركزلتيفضو مبدأ بر (تمركز
بــا آن، شــده ويــرايش مقــاالت مجموعــه و كنفــرانس ايــن

رشته38مشاركت از معروف محـدودههـايدانشگاه و مختلـف،
موسسات، از برقرارنمودنوسيعي ميانبا تعادل ضاتوفرمدوباره

منفي و مـديريت،مثبت به مربوط مسائل و سازمان كار، و كسب
در بزرگي نمودگام شود.ميمحسوب]134[روندنمعكوس

عمـدهانيـجر.اسـتنيآغازهايتالشازياگوشهنهايااما
درواقعدر-استيمنفنگرشتسلطتحتهنوزتيريمديتئور

كـههمچنـانشـود،ميترمحكمغلبهنياز،يچهروقوعصورت
ياصـلهايبخشتمامدر»كاگويشالعملدستور«يفكرراتيتاث

مثبـتدگاهيد.استگسترشبهروكاروكسبمدارسقاتيتحق
جملـهازدانشـمندانازياريبسـآنكهمگر؛كردنخواهدشرفتيپ

،آناديزسكيروجودباراخودمطالعاتيريمسجوان،دانشمندان
سـكيرنياهاآنآنكهيبرا.كنندتيهدابازخودحرفهسمتبه
يكلروندتابكنند،ياريبسفراوانكارديباگرانيدكنندتحملرا

.نمايدرييتغگذشتهسال50

روندنمودنمعكوس.4
زيـچچيه«:كهكندميمطرحرابحثنيا]135[نيلوكرت

آنعكس).1945:129»(ستينكارآمدخوبيتئوريكاندازهبه
خطرنـاكبـديتئـوريـكانـدازهبـهزيچچيه:استصادقزين
بـدهـاييتئـوركـهپـرداختمبحثنيابهكنونتامن.ستين

نيـامنبعمن.كندميبيتخرراتيريمدخوبيكارها،تيريمد
مدارسيمحورهايپژوهشتيماهكهيريمسدوتارا»يبد«

دادهقرارريتاثتحتقدرتبادههنيچندطولدرراكاروكسب
)2003(تياسـموگكلكهآنچهسويكاز.امكردهدنبالاست

رامـاكنند،ميفيتوص»]136[كيزيفحسادتيگستاخ«راآن
رايـيگرامثبـتازيرنگـكـمنسـخهكهاندبردهشيپيسمتبه
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تـاميريـگكـارهبـدهيـچيرپيغنسـبتايعلمـهايروشباهمراه
تسـلطگـريديسواز.كندارائهراريپذآزمونويعّلهاييتئور

حـليروتـاداشتآنبرراماخاصيدئولوژيايكرشدبهرو
تمركـزيبشـرنقـصهاينهيهزجملهاز،»ييگرايمنفمساله«
كيـهرمنوتفرآينـدبـاهمـراه،مامقاالتازمطلبدونيا.ميكن

فراخـودماينيبدبكهاستشدهمنجردوگانه كاميـابي طريـق از
يابد. تحقق

عنوانچيهبهليتحلنياازمنمنظوركهكنمديتاكديبااما
منظـاهاييتئورگسترشجهتدرتالشديباماكهستيننيا

جوانـبگريددربارهدينباياميكنمتوقفراتيريمدحوزهدرمند
كـهيزيتمـا.ميكنقيتحقيسازمانويفرديرفتارهانديناخوشا

برداشـتيمعنـنيابهدينباشدمقائلبدوخوبيتئورنيبمن
اتيخصوصـازيتئـوركيـ]137[يهنجارهايداللتكهشود

اگـروكنـدروشنودهدحيتوضديبايتئور.استاجدآنمثبت
آنكـهبهرسدچهبود،نخواهديتئوراصالگريدكندنيچننتواند
.ستينيتئوركهوعظوهيتوص.بدياباشدخوب

كاربردياجتماععلومدراما عدم ما مشكل دستكاري، منطق
گــراييبــراكــه،اســت]138[ عينــي شناســي ،]139[معرفــت

اثبات منطـقاسـتياساساريبسييگراپارادايم ايـن كـاربرد در.
دقت،ياجتماعهاييتئورحوزه از سطحي هر در دشـواراريبسـ،
هديـچيپدهيـپد«-استيجزئفيتعردركه-يايتئورره.است

يافته ازياريبسـودهد،نميحيتوضكاملصورتبهرا»سازمان
هـمآنرا،واحـددهيـپديـك،ناهماهنـگومختلفهاييتئور

نـهجـهينتدر.دهنـدمـيحيتوضـمشـابه،محدودهيكدراغلب
دادهرستوانمي تمييز ناسره از چـارچوبيـكجـاديابـانهورا

مخلـوطيگـريدموضـوعباراموضوعيتوانميمتفاوت،كامال
رشتهروشيكبامگركرد، .مخصوص]140[يبيتركاي/ميان

بـهشـتريبهايتئورنياانيمازيتئوريكنشيگزنيبنابرا
يتجرببرآوردبهنهوكند،ميدايپيبستگمحققِيشخصحيترج

وجـودي.رسمقياسيمنطقدقتياو كاميـابيوقـوعاحتمـالبا
همازرابدوخوبيتئورتوانميباز،ياجتماععلومدر،فراخود

.دكرزيمتما
ويافراطـهايفرضشيپيمبنابريافراطيقيحقيادعاها

اگريحتباشد،بدتواندميهديچيپدهيپددربارهيجزئهايليتحل
تيمسئولشناسانجامعهاساسا.نباشدغلطآنتمامرفتههميرو

كيزيفعلومدانشمنداننسبتبهرايمهمترياجتماعوياخالق
رايدئولوژيا،بودنيعلمبهتظاهرباآنهااگررايزدارند،عهدهبه

جامعهرايشتريبضرركنند،يمخف .زنندميبه
اسـتيزيچهمانقايدقنياكهاستآنمنبحثنجايادر

انجـامريـاخسـاله30طـولدركاروكسبمدارسمدرسانكه
.اندداده

پردازانيتئوركهآنچهبايمنفاتضوفرمنقدنحو،نيهمبه
چيهـرنـديگمـيكـهياجهينتياوكنندميانتخابمطالعهيبرا

أتيـهياعضـاكـهكـنمنميشنهاديپمن.كندنميدايپيارتباط
يآزاديجـووپرسهرازراخودديباكاروكسبمدارسيعلم

كـهشـودمـيمربـوطامـرنيابهتنهامنينگران.كنندمحروم
ببه]141[يشانهاايده اينكه ريپـذآزمونهايگزارهعنوانهجاي
كـه-شـوديتلقـيثـابتمفروضاتعنوانبهشوند،نظرگرفتهدر

ايدهاغلب بيانهايآن آشكار بصورت آنگـاه.شـوندنميشخصي
ايدهآگرفتندرنظرباپردازانيتئور فـرض،شيپـعنوانبههان
ينظرهيتوجداشتنبهازينازراخوديكيدئولوژياديعقا اعتبـاراي

رونـدقيـطرازمفروضاتيبرخسپسوكنند؛مييمبريتجرب
وياخالقـيرفتارهـايروبـرگانـه،دوكيهرمنوتيتحقق-خود

.گذارندميريتاثافرادياجتماع
ريمسـتيريمـديتئـوردرباشـدقـراراگـرآنكـهتينهادر

كـاروكسبمدارسيعلمأتيهياعضاكارفقطشود،معكوس
بـهاساسـاكيـآكادمفرآينـدتيماه.ستينآسانكارنيا.است

يفعلـيبنـايروبرساختنسمتبهشيگراابتدا،ازشروعيجا
يفعلـغالـبهاييتئوردوشبرياريبستعهدات.ستهايتئور

وسوسـهجيتـدربهدانشمنداناكثركهيشكلبهاستشدهنهاده
ازابتـداازآنكـهيجـابهكننداتخاذراهايتئورنياكهشوندمي
.كنندآغازگرامثبتكاردستوريك

تمـام.)2002،پفـر(داردلنـديبموانـعآغاز،ازكردنشروع
مجالتدرانتشارالزاماتتاگرفتهدكترايآموزشساختارازر،يمس

يـاعطـارونـدتـادانشـكدهياسـتخداماريـمعازاول،طراز كي
كـاروكسـبمـدارساطـرافودرونيسـازمانساختارمنصب،
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درمـاباشـدقـراراگـرنيبنـابرا.استغالبمدلرامونيپكامال
ازاسـتفادهم،يباشـرگـذاريتاثندهيآيبرابهترجهانيكساختن

مااگر.بردنخواهدسوآنبهراماگرا،يمنفوجبرگراهاييتئور
كـاردرراياخالقـاصـولواخـالقهـايدغدغهميبخواهواقعا

يتئـورياصـلريمسدرراآنابتداديبام،يكنحياادوبارهتيريمد
وارنهكـآنچـهدرمـانيدانشـجوهاميبخـواهاگر.ميكنجاديا

»]143[ريدلپـذهـايسـازمان«عنـوانبه)2000(]142[سيبن
راهـايييتئـورآنهـابـهديباكنند،مشاركتاستكردهتوصيف

تمـامبـرخالف.دهنـدانجامراكارنياچطورديبگوكهمياموزيب
بـهرا،دوهـرما،محققومدرسكهيفردويسازمانيفشارها

رايمتفـاوتريمسـديـبااست،بردهشيپيميپارارداانطباقيسو
.ميكناتخاذوفيتعر

كوهن اسـت1962(]144[توماس داشـته اشـاره درستي به (
اريبسافراديجمعتالشوهمتبهتنهانيگزيجايتئوريككه
،يجمعـتـالشنيـاكيـتحريبـراگامنياولوشودميداريپد

و بستريساختاربهدوبارهدادنشكلاصالح مدارسكهاستو
دردايشـديفعلـهـايپـارادايم.كننـدميكارآندركاروكسب

شده نشانده خود كه بستري و يبرا.اندكردهاحاطهرامااند،زمينه
جابجاييرييتغ،ماهايتياولودرآنكه گيرديريچشمگو صورت

فانـگ،اسـتازيـنقـوينـانياطمومنابع،،پشتيبانيبه و (پفـر
بتيس،ساليوان،؛2002 و )2003فريگا
كـاروكسبمدارسيرهبرازديباخوديجادرتيحمانيا

هاييآموزشوقاتيتحقدربخواهندواقعاسانيرئاگر.شودجاديا
رااخـالقاصولدغدغهاستانجامحالدرشانموسساتدركه
كردننهيهزكهكننداعترافديباكنند،القامسئولتيريمديبرا
بـهراهـاآن،ياخالقـاصـولدربـارهيدرسـكردناضافهيبرا

خـودروالبـاهـادرسريساكههمچنان.رساندنميمقصودشان
ياجتمـاعتيمسئولدربارهجداگانهدرسكيكنند،ميدايپادامه

باديباسانيرئ.دهدنميرييتغراتيوضععنوانچيهبههاشركت
اصـالح و ارتقـايفرآينـدتغيير و اسـتخدام شـان،مدرسـانهاي

مـتيقبـهاستممكنيحتامرنيا-رنديبگعهدهبهرايرهبر
غالبنگرشبهكهباشدارشدهايدورهمدرسانازيبرخرنجش

هـرآنهـاكـهييجـاتـا.اندرفتهفرواريبس،خودمدارسدريفعل

جـاديايبـراباشـند،داشـتهمنـابعريساوپژوهشدربارهينظر
يبـرافقـطنههمآنرامنابعآنازيبخشديبامثبتكاردستور

ياجتمـاعهـايتيمسـئولوياخالقـاصـولدربارهيدرسجاديا
درپـژوهشازيتـرگسـتردهحـوزهجـاديايبرابلكه،هاشركت

ريسـاويابيـبازاررفتـار،سـازمان،،ياسـتراتژيسـنتهاينهيزم
.دهنداختصاصبدان-يمالامورواقتصاددريحتديشا-موارد
نيسـت،اززداييمشروعيتنظورم موجـود پژوهشـي نظريات

بــه دوبــاره بخشــي مشــروعيت .اســت]145[كثرگرايــيتبلكــه
كه را عنوانميلتونايدئولوژيي به توصـيف»ليبراليسم«فريدمن

برايمي انسان مداوم جستجوي از ديگري نمود فاضلهكند مدينه
ا]146[ آن فاضله مدينه مشكل بـهاست. مفهـوم ايـن كـه ست

خود دوراهينميخودي ب]147[هاييتواند بينتعارضخاطرهكه
مطلوبهاارزش ترجيحات بينو تعارض مطلـوبمختلف، نتايج

ايجاد رادنشوميمختلف بـراي، گزينـه تنهـا كنـد. متمايز هم از
َا ايدتمام جبرگرايي درشكال فكـريتئولوژيكي، ]148[كثرگرايي

كه است بهترمينهفته تحقيقات به فايـده)1989(وايك،تواند و
پـيش)1992،]149[(الرنسترگسترده كه همچنان شود. منجر

كلي، صورت به اجتماعي، علوم پرداختيم، بحث اين به نيز اين از
ذوق خاص، صورت به كار و كسب مدارس خـودتو راكثرگرايـي

اند داده دست خوانندگان-از از كس هر براي امر اين مقالهو اين
دانشگاه، در مكه دارد رئيسـانمنصبي بـراي آنچـه اسـت. شهود

ازچالش تنها نه هم آن است، ذوق اين دوباره تثبيت است برانگيز
روش و تئوري تحقيقـجهت سواالت جهت از بلكه كـهشناسي، ي

پاشودميهديپرس كه جايي منتشرو آن شود.ميسخ
شـهيهمكـار،وكسـبمـدارسدرسمـيكعنوانبهمن،

بهمحدودديبامدارسكنندگانادارهنقشكهداشتمراسخاعتقاد
نقـشخصوصـا.باشـديفاتيتشـرهـايتيفعالوپوليآورجمع

حرمـتبـهيكلـصورتبهودورادوريحتكهرايارهيمدأتيه
مطمـئنكـامالاما.مردكنميدركهرگزپردازدمييعلميآزاد

ديشامعتقدم،يعلمأتيهعضويكعنوانبهمناكنون.ستمين
.ميباشمقصرمانيداآزازحدازشيباستفادهبخاطرما

به زياد ليتبدبهمامبادرتآن،حفظودانشبهتظاهر،ميل
گـرفتندهيناددررامااستممكنعلم،بهكاروكسبمطالعات
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بـا.دباششيدهكافراطبهجامعهوانيدانشجويبراآنيامدهايپ
مسـائلتماميروبريعلمأتيهدرماكهيمطلققدرتداشتن

يابيريمسـيبـراقدرتمنديجبرانيروينيكوجودم،يداريعلم
انحرافات،دوباره از دوري يضرورماآموزشوپژوهشدرجهت
يبـراممكـنمنبعتنهامختلفمدارسرهيمدأتيهديشا.است

.باشنديجبرانيرويننيا
مـديره هيأت كار، و كسب مدارس اغلب نـامي-در هـر -بـا

شـركت ناكارآمـد مديره هيأت كاريكاتور بدترين باشـند.هـاشايد
اعضا شركتبيشتر نامنظم صورت آنهـاميبه كـههـمييكنند؛

اجتمـاعيميشركت كـامال فرصـت يـك را جلسـات نيـز كننـد
مـديرهبينند.مي هيـأت جلسات در ندرت به مدارس اين واقعيات

رواميآشكار سـود، افزايش بر كار دستور تمركز معموال بـطشود.
چشم از ناشي عبارات وبياندازبيروني، است.هدف مشابه موارد

شـتريبديـباكـاروكسـبمـدارس]150[گردانندگانديشا
هـاي]151[گـرييلفـاظكـهشـوندمطمـئنتاشوندكارريدرگ

مـنعكسيدرونـهـاينشيگزوماتيتصمدر،موسساتيرونيب
آبنيا.شودن ديـبامـدارسنيـاگاندگرداننكهستينيمعننه

يـعلمـأتيهافراديبراراپژوهشوآموزشدستوركار گـروهاي
يـعلمتخدامسابرميمستقريتاثودنيايبنكهياياوكنندميتنظ اي
رايسـيپلهماننقشآنهاميگونميمن.باشندداشتهارتقاءروند

قائـلهـاشركترهيمدأتيهيبرايكارگزاريتئوركهكنندفايا
كـاروكسـبمـدارسكنندگانادارهكهينقشمننظراز.است

ويبانيپشـتكـار،درريدرگخادميتنقشيكشتريبكنندميفايا
ارشدندگانينما.كنندهكنترلومنفصلنقشيكتااستيچالش

(رونيبجوامع هـايدگاهيـدزور،بـهتواننـدمـيي)درونيگاهوي
كاروكسبمدارسيمنزوجهانبهراخارجاطالعاتومختلف

امـر،.كنندمينيچنزينآنهاالبتهوكنند،وارد ايـن با مقابله براي
ريتـاثكاروكسبمدارسبامرتبطهايگروهريساوانيدانشجو
قـدرتوتيمشـروعكههستندكنندگانادارهتنهاود،دارناندكي

غديعقاواصولكهدارندراآن ازوبكشـندچالشبهراالبدگم
.كنندتيتقورااستيربازوانقيطرنيا

عمـلواردكـالنصـورتبـهتواننـدميرانيمدوهاشركت
قمـارآلودهانياازگذشته.شوند مطالعـاتكـردنليتبـدمعامله

شـدهعلمبهكاروكسب حجـم،آنعلـتتنهـاواسـتگـران
هاشركتقيطرازكاروكسبمدارسكهاستيمنابعريچشمگ

هـاييـيداراروجـودبـا.انـدكـردهافتيدريفرديايهدازينو
شـركتسخاوتمندانه مـديران و اتيـهياعضـا،]هـا[دولتمردان

راخـودقـاتيتحقبـود،نخواهندقادركاروكسبمدارسيعلم
بر مثبـتيازهـاينيـاوشـانانيدانشجويعمليازهاينمبتني

دهنـد.هبجامعه انجـام كامـل ادارهنحـوهبـهرانيمـداگـرطور
دركـه-جامعـهدرخـودنقـشتيمشـروعزيـنوشانيهاشركت

ديشادهند،تياهم-استيمهمكامالمسالهكشورهاازياريبس
.باشـندتـردهيفهميكمدهندميانجامكهآنچهدربارهباشدالزم
شركتكاروكسبمدارس]152[النيالتحصفارغ رهبران بـه،هـاو

نكهياتاكننداعمالِرايمضاعففشارتوانندمي،يجمعويفردصورت
دارنـد،كـهرايموسساتهاياولويتوهادگاهيد مـالي وتـرازپشـتوانه

تحقيقات گيرند.قرارمالك
فـايايمحـورينقشـزيـنتيريمـديآكـادمرينظيموسسات

دربـارهخـودهـايينگرانـيآكـادمنياانرهبرهرچند.كنندمي
تواننـدمـيآنهـاامااند،كردهاعالمموقعبهراهاشركتييرسوا

كـولمنياجتمـاععلـومدگاهيـديمبنـابروكنندتالششتريب
راآناوكهآنچهدراستيواقعكمكيككه-)1992(]153[
دسـتوركاريـك-نامـدمـي»]154[جامعـهيفكريبناديتجد«

قيــطرازگمن،يســلنيمــارت.كننــدخلــق]155[ديــجديفكــر
اسـتكردهانيبقبالكا،يآمريروانشناسانجمندرشيهاتيفعال
تـهيكميـكتواندمييآكادم.باشدتواندميچههاتيفعالنياكه
كنـدتيهداراتالشنياتاكندجادياارشدافرادازكنندهتيهدا

شـودملحـقآنبـهخواهـدمـيكهيكارشناسدانشكدهيبراو
نـانياطمتواننـدمـييآكـادمكننـدگاناداره.كندفراهميپوشش

دنيبخشتيمشروعيبراكيآكادممجالتتمامكهكنندحاصل
در.پردازنـدمـييخاصـموضـوعاتبهديجديفكردستوركاربه
سـاالنهجلسـاتياصـلهيدرونمابتواندموضوعنياديشاقتيحق

جـاديايبـرااعضاتماميجمعفكراز،قيطرنياازتاباشدندهيآ
.كننداستفادهندهيآدرريمسنيا
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نوشتپي
1. Enron.
2. Tyco.
3. Bartunek.
4. John Maynard Keynes.
5. intellectual slavery.
6. Corporate Governance.

سازمانيبه( استراهبري شده ترجمه )نيز
7. Agency Theory.
8. Jensen & Meckling. 
9. Stock options.
10.Ttransaction cost theory.
11.Williamson.
12.Global Crosssing.
13.Profession.
14.Economist.
15.Porter,McKibbin, Leavitt, Hambrick, Mintzberg

&Gosling, Donaldson.
16.Friga, Bettis, & Sullivan.
17.Hayek.
18.The pretense of knowledge.
19.Milton Friedman.
20.Hirschman.
21.Partial analysis.
22.double hermeneutic.
23.Self- fulfilling.
24.Gergen.
25.Osterloh & Frey.
26.Schlossman, Sedlak, & Wechsler
27.romanticism
28.Andrews.
29.Gordon & Howell.
30.the Ford Foundation.
31.Clegg & Ross-Smith.
32.Elster.
33.Scholarship.
34.Causal.
35.Functional.
36.Intentional.

طبقه.37 بخواهيم اگر مترجم: بولـدينگهايسيستمبندياضافه
سيسـتم اول سـطح سه تقريبا كنيم، نظير الستر مدل با هـارا

وارههاچــارچوب( ــيها،ســاعت عل ــين تبي داراي ،ترموســتات)
(سيستم دوم سطح سه حيوانـات)هـايهستند. و باز،گياهـان

كاركردي تبيين هشتم.باشندميداراي و هفتم انسان(سطوح
سيستم وهايو هسـتند قصـدمندي تبيـين داراي اجتمـاعي)

مطرح اينجا در اراده شود.مينقش
38.Isaiah Berlin.
39.Quantification.
40.Richard Posner.
41.Todd Buchholtz.
42.Donald Campbell.
43.Friedrich von Hayek.
44.Quinn.
45.Grossman & Hart.
46.Chairman.
47.CEO.
48.Dalton, Daily, Ellstrand & Johnson.
49.Assumption.
50.Margaret Blair.
51.Thomas Kochan.
52.Shareholders.
53.Stakeholders.
54.Derek Higgs.
55.Narayanamurthy Committee.
56.Stewardship Theory.
57.Davis, Schoorman & Donaldson.
58.Pragmatic.
59.Scholarship.
60.Fritz Roethlisberger.
61.Sense making.
62.Jones.
63.Scholarship of common sense.
64.Karl Weick.
65.Epistemology of disciplined imagination.
66.Epistemology of formalized falsification.
67.Bailey &Ford.
68.Robert Sutton.
69.Jarry Staw.
70.Hayek.
71.McGregor.
72.Barnard.
73.Ernest Boyer.
74.Scholarship Reconsidered.
75.The Scholarship of discovery (research).
76.The Scholarship of Integration (synthesis).
77.The Scholarship of practice (Application).
78.The Scholarship of teaching (pedagogy).
79.Pfeffer & Fong.
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80.Ideology-based gloomy vision.
81.Institutional analysis.
82.DiMaggio &Powell.
83.Ecological analysis.
84.Hannan &Freeman.
85.Cyert & March.
86.Value appropriation.
87.Shirking.
88.Alchian & Demsetz.
89.The Search for Paradigms as a Hindrance to

Understanding.
90.Herbert Simon.
91.Homo Economicus.
92.Kahneman, Slovic & Tversky.
93.Practitioners.
94.Self-seeking.
95.Burt.
96.Homans, Thibaut & Kelley.
97.Ultimatum game.
98.Self-interest-based.
99.Camerer & Thaler.
100. Preferences.
101. Avner Ben-Ner and Louis Putterman.
102. Self-regarding, other- regarding, process-

regarding.
103. Amartya Sen.
104. James Q. Wilson.
105. Jeffrey Pfeffer.
106. Proliferating theories.
107. Hume.
108. Bentham.
109. Locke.
110. Social dilemmas.

اجتماعي دوراهي بانظريه نظريهمرتبط و عقاليي انتخاب نظريه
موضوعميبازي نفـعاشباشد. بـين افـراد كـه اينسـت دربـاره

انتخابشخصي را كدام اجتماعي نفع م.ميو كنند؟
111. Eastman and Bailey.
112. Fact-value antinomy.
113. Value-partisan approach.
114. Nietzche.
115. Self-fulfilling prophecy.
116. Fiat.
117. Strickland.
118. The dilemma of the supervisor.

119.surveillanceبيـدار بـه لغـت، فرهنـگ در واژه اين :
مخفيانـه بصـورت جسـتجو و اطـراف به نگاه و ماندن
كلمـه ايـن كـه شده گفته همچنين است، شده تعريف

است. فرانسوي م.اصالتا
120. Perfunctory compliance.
121. Pathological.
122. Michael Enzle.
123. Samuel Anderson.
124. Scott Paper’s “Chainsaw” AlDunlap and

Tyco’s Dennis Kozlowski absurdities in theory
leading to dehumanization of practice.

125. James Madison.
126. Martin Seligman.
127. Positive psychology.
128. A disease model of human nature.
129. Douglass North.
130. Cameron, Dutton, & Quinn.
131. Positive Organization Scholarship.
132. Abundance.
133. Resilience.
134. Reversing the trend.
135. Kurt Lewin.
136. The hubris of physics envy.
137. Normative implications.
138. Logic of falsification.

مترجم:.139 پديدهاضافه افـرادهامعناي ذهـن از مسـتقل ،
پديدهمي معاني و برخوردارندباشد يكسان مفهوم از .ها

140. Synthetic.
141. Premises.
142. Warren Bennis.
143. Delightful organizations. 
144. Thomas Kuhn.
145. Pluralism.
146. Utopia.

147.dilemma:هـيچ و دارد حل راه دو كه دارد حالتي به اشاره
شما و نيست؛ مطلوب كـهيك هستيد بالتكليفي نوعي دچار

م نماييد. انتخاب را .كدام
148. intellectual pluralism.
149. Lawrence.
150. Governors.
151. Rhetoric.
152. Alumni.
153. Coleman.
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154. the rational reconstruction of society.
155. new intellectual agenda.

منابع
Alchian, A. A., & Demsetz, H, "Production,

Information Costsand Economic Organization",
American Economic Review, 62 (5), pp. 777-
795, 1972.

and change. New York: Perseus.
Andrews, K. R, "The Concept of Corporate

Strategy", Home, 1980.
Bailey, J., & Ford, C, "Management as Science

Versus Management as Practice In Postgraduate
Business Education", Business Strategy Review,
7(4), pp. 7-12, 1996.

Bartunek, J. Corporate scandals, "How should
Academy of Management Members Respond?" 
Academy of Management Executive, 16, p. 138,
2002.

Becker, G, "The Economic Way of Looking at
Behaviour, (Nobel Lecture)", Journal of
Political Economy, 101 (3) June, pp. 385- 409,
1993.

Ben-Ner, A., & Putterman, L. (Eds.), "Economics,
Values, and Organization", 7. Cambridge,
England: Cambridge University Press, 1998.

Bennis, W. Managing the Dream: Reflections on
leadership, 2000.

Berlin, I. Liberty: 26. (Henry Hardy, Ed.), Oxford,
England:Oxford University Press, 2002.

Blair, M. Ownership and Control. Washington, DC:
The Brookings Institution, 2002.

Boyer, E. L. Scholarship Reconsidered: Priorities
of the pro-, 1990.

Buchholtz, T, "New Ideas From Dead Economists",
New York: Plume, 1999.

Burt, R. "The Contingent Value of Social Capital",
Administrative Science Quarterly, 42, p. 340,
1997.

Camerer, C., & Thaler, R. H. "Ultimatums,
Dictators and Manners", Journal of Economic
Perspectives, 9(2): 209 -219, 1995.

Cameron, K. S., Dutton, J. E., & Quinn, R. E.
(Eds.), "Positive Organizational Scholarship",
San Francisco: Berrett-Koehler, 2003.

Campbell, D. T, "Can We Be Scientific in Applied
Social Science? In D. T. Campbell,
Methodology and Epistemology for Social
Science: Selected Papers, pp. 315-333.
[Originally published in Evaluation Studies
Review Annual (1984): 26 - 48.]Chicago, IL:
University of Chicago Press, 1988.

Clegg, S. R., & Ross-Smith, "A. Revising the
Boundaries: Management Education and
Learning in a Postpositivist World", Academy of
Management Learning & Education, 2(1), pp.
85-98, 2003.

Coleman, J. S. "The Rational Reconstruction of
Society", American Sociological Review, p. 58,
1992.

Cyert, R. M., & March, J. G, "A Behavioural
Theory of the Firm", Englewood Cliffs, NJ:
Prentice Hall, 1963.

Daily, C. M., Dalton, D. R., & Cannella, A. A., Jr.
"Corporate Governance: Decades of dialogue
and Data Academy of, 2003.

Dalton, D. R., Daily, C. M., Ellstrand, A. E., &
Johnson, J. L. "Meta-Analytic Reviews of Board
Composition, Leadership Structure, and
Financial Performance", Strategic Management
Journal, 19, pp. 269 -290, 1998.

Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L.
"Toward a Stewardship Theory of
management", Academy of Management
Review, 22, pp. 20 – 47, 1997.

DiMaggio, P. J., & Powell, W. W, "The Iron Cage
Revisited:Institutional Isomorphism and
Collective Rationality in Organizational Fields",
American Sociological Review, 48, pp. 147-160,
1983.

Donaldson, L, "Damned by Our Own Theories:
Contradictions Between Theories and
Management Education," Academy of
Management Learning & Education, 1(1), pp.
96 -106, 2002.

Donaldson, L, "The Ethereal Hand: Organizational
Economics and Management Theory", Academy
of Management Review, 15(3), pp. 369 -381,
1990.

Eastman, W., & Bailey, J. "Mediating the Fact-
Value Antimony: Patterns in Managerial and



ببااززررگگااننييببررررسسيي اسفندـ69شمارهههاايي و 139366بهمن

Legal Rhetoric, 1890 -1990", Organization
Science, 9(2), pp. 232-245, 1998.

Eccles, R. G., & Nohria, N, "Beyond the Hype:
Rediscovering the Essence of Management",
Boston: Harvard Business School Press, 1992.

Elster, J. Explaining technical change. Cambridge.
Enzle, M. E., & Anderson, S. C, "Surveillant

Intentions and Intrinsic Motivation", Journal of
Personality and Social Psychology, 64, pp. 257-
266, 1993.

Fessoriate. Princeton, NJ, "The Carnegie
Foundation for the Advancement of Teaching". 

Frankfurter, G. M., & McGoun, E. G. "Ideology
and the Theory of Financial Economics",
Journal of Economic Behavior and
Organization, 39, pp. 159 -177, 1999.

Friedman, M.. Essays in Positive Economics.
Chicago, 1953.

Friedman, M. Capitalism and Freedom (40th

Anniversary Edition), Chicago: The University
of Chicago Press, 2002.

Friga, P. N., Bettis, R. A., & Sullivan, R. S,
"Changes in Graduate Management Education
and New Business School Strategies for the 21st

Century", Academy of Management Learning &
Education, 2(3), pp. 233-249, 2003.

Gergen, K. J, "Social Psychology as History",
Journal of Personality and Social Psychology,
26(2), pp. 309 -320, 1973.

Ghoshal, S., & Moran, P. "Bad for Practice: A
Critique of the Transaction Cost Theory",
Academy of Management Review, 21(1), pp. 13-
47, 1996.

Ghoshal, S., Bartlett, C., & Moran, P, "A New
Manifesto for Management", Sloan
Management Review, 40(3), pp. 9 -20, 1999.

Gordon, R., & Howell, J, "Higher Education for
Business", NewYork, NY Columbia University
Press, 1959.

Grossman, S., & Hart, O, "The Costs of Benefits of
Ownership: A Theory of Lateral and Vertical
Integration", Journal of Political Economy, 94,
pp. 691-719, 1986.

Hambrick, D.C, "What If the Academy Actually
Mattered?", Academy of Management Review,
19, pp. 11-16, 1994.

Hannan, M. J., & Freeman, J. "The Population
Ecology of Organizations", American Journal of
Sociology, 82, pp. 929 -964, 1977.

Hayek, F. A. Von, "The Pretence of Knowledge
(Nobel Lecture)", American Economic Review,
December, pp. 3-7, 1989.

Hirschman, A. O, The Search for Paradigms as a
Hindrance to Understanding, World Politics,
March, 1970.

Homans, C. G, "Social Behaviour: Its Elementary
Forms", New, 1961

Jensen, M. E., & Meckling, W. H, "The Nature of
Man", Journal of Applied Corporate Finance,
Summer, 1994.

Jensen, M., & Meckling, W, "Theory of the Firm:
Managerial Behaviour, Agency Costs and
Ownership Structure", Journal of Financial
Economics, 3, pp. 305-360, 1976.

Jones, E. "The life and Work of Sigmund Freud",
London:Penguin Books, 1964.

Kahneman, D., Slovic, P., & Tversky, A. (Eds.).
"Judgement Under Uncertainty: Heuristics and
Biases", Cambridge, England: Cambridge
University Press, 1982.

Keynes, J. M. "The General Theory of
Employment, Interest and Money", New York:
Harcourt Brace Jovanovich, 1953.

Kochan, T. A. "Addressing the Crisis in
Confidence in Corporations: Root causes,
Victims and Strategies for Reform", Academy of
Management Executive, 16, pp. 139 -141, 2002.

Kuhn, T. S. The structure of Scientific Revolution.
Chicago, IL: University of Chicago Press, 1962.

Lewin, K, "The Research Centre for Group
Dynamics at Massachusetts Institute of
Technology", Sociometry, 8, pp. 126 -135,
1945.

Mintzberg, H., & Gosling, J, "Educating Managers
Beyond Borders", Academy of Management
Learning & Education, 1(1), pp. 64 -76, 2002.

Moran, P., & Ghoshal, S. Markets, "Firms and the
Process of Economic Development", Academy
of Management Review, 24(3), pp. 390 – 412,
1999.

Nahapiet, J., & Ghoshal, S. "Social capital,
Intellectual Capital, and the Organizational



اسفند-69شماره67 و ببااززررگگااننييببررررسسيي1393بهمن ههاايي

Advantage", Academy of Management Review,
23(2), pp. 242-266, 1998.

Nelson, R. H. Economics as Religion. PA: The
Pennsylvania State University, 2001.

Osterloh, M., & Frey, B. S., "Corporate
Governance for Crooks? The Case for Corporate
Virtue", Unpublished Working Paper,
University of Zurich, 2003.

Pfeffer, J. "Barriers to the Advance of
Organizational Science: Paradigm Development
as a Dependent Variable", Academy of
Management Review, 18, pp. 599 – 620, 1993.

Pfeffer, J., & Fong, C. T, "The End of Business
Schools? Lesssuccess than Meets the Eye",
Academy of Management Learning &
Education, 1(1), pp. 78 -95, 2002.

Popper, K. R, "The Logic of Scientific Discovery".
New York, 1968:

Porter, L. W., & McKibbin, L. E, "Management
Education and Development: Drift or thrust into
the 21st century. New York: McGraw Hill, 1988.

Schlossman, S., Sedlak, M., & Wechsler, H. "The
New Look: The Ford Foundation and the

Revolution in Business Education", Selections,
14(3), pp. 8 -27, 1998.

Sen, A. Foreword. In A. Ben-Ner & L. Putterman
(Eds.), Economics, values and organization: xii.
Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

Simon, H. Human Nature in Politics: The Dialogue
of Psychology with Political Science, American
Political Science Review, 79, pp. 293-304, 1985.

Strickland, L. H. Surveillance and Trust, Journal of
Personality, 26, pp. 200 -215, 1958.

Sutton, R. I., & Staw, B. M. What Theory is not.
Administrative Science Quarterly, 40, pp. 371-
384, 1995.

Thibaut, J., & Kelley, H. H, The Social Psychology
of Groups. New York: Wiley, 1959.

Weick, K. E. "Theory Construction as Disciplined
Imagination. Academy of Management Review,
14, pp. 516 -531, 1989.

Williamson, O. E. Markets and Hierarchies:
Analysis and Antitrust Implications. New York:
Free Press, 1975.

Wilson, J. Q. "The Moral Sense", New York: Free
Press, 1993.


