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توان بازگرداندن انسان به شرايط ه هاي مدرن، بالقوهاي نقش در سازمانها و تنوع وظيفهشدن شغلشدن ساختارها، پيچيده

م هويت، بحراني اين مقاله با مرور مختصر مفهو. استها و ناتواني در دستيابي به يگانگي نسبي خود را داراسردرگمي نقش

.دهد مورد بررسي و تحليل قرار مي،آوردانساني پديد ميهاي مدرن براي هويتكه فعاليت در سازمانرا 
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مقدمه

ترين توجه را به موضـوع هويـت نـشان     بيش و روانشناسانشناسان جامعه به طور سنتي  در ميان مراجع علمي،   

 امـروزه   نحـوي كـه   بـه ،انـد  نيز به اين جمع افزوده شـده        مديران  اقتصاددانان و  مداران،اما اكنون سياست  ،  اندادهد

ـان در .  است شده يكي از مباحث مشترك در ميان روشنفكران    تبديل به  هويت ـاره خطر آن ـايي چـون  ب  مـرگ  ه

ـا، هـشدار      ذهني، گم  ـاهي از تهديـد فن بـر ضـرورت   و دهنـد  مـي شدن خويشتنِ خويش، نداي وجدان پير و آگ

ـاتمي،   (كننـد مـي كيد  أ ت  خويش ساختن خويشتنِ جستجو براي يافتن ريسمان اصالت و متحقق        در  .)12: 1384خ

آن را تــوان پــذير نمــيكــه بــه صــورت عينــي و تجربــهشــود معرفــي مــياي انتزاعــي حــالي كــه هويــت مقولــه

ـاره         ، ورود آن به حوزه    )67،  1383رجايي،  (آزمود ـان هاي سازماني بـر ترديـد درب  بررسـي آن  پـذير بـودن   اطمين

ـاره     است، بحث  )1(المللي بر اصول مديريت بين    هاي جديد سازماني كه مبتني    در نظريه .افزايدمي هاي جـدي درب

ـاي چنـدفرهنگي نـسبت بـه          در اين نظريه  .گيردصورت مي گيري هويت   ها در شكل  نقش سازمان  ـا رويكرده ه
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2و خودهاي چندگانـه   1هاي سيال  موضوع هويت  ، رويكردها  اين د و در قالب   نشوهاي سازماني مطرح مي   پديده

ـاز ، در پـي   پردازند مي يتهمدرندستاوردهاي  ها كه به انتقاد از      ن نظريه اي. يردگ قرار مي  توجهمورد    مفهـوم  تعريفب

ـاي آن  بنـدي هويت و طبقـه   ،پردازان جديد سازمان  در مجموع، براي بسياري از نظريه     . هويت هستند  در قالـب ه

راي درك و تفـسير  حـث بـ  ايـن مبا  . آيـد جنسيت يك بحث اساسي به شمار مـي        اجتماعي و    نژاد، قوميت، طبقه  

ـال     .شان، با اهميت است   هاي روزمره  در انجام وظيفه   عملكرد اعضا  ـازماني   « براي مث ـار س  كوشـش  از طريـق  »رفت

ـانگي خـود را         به فرد كمك مي   ،ازمانسونگي رفتار در    تشخيص علل و تحليل چگ    براي ـا يگ در شـرايط   كند ت

ـاگون و تغييـر   بل فشار نقـش  در مقاا فرد آي.حفظ كندها گرانه سازمانشدت مداخله به ـاي گون ـازماني،  پـذير  ه س

 دچار چندگانگي   شدن كار، معني و بي  ها از هم،   در يكديگر، پيچيدگي و اثرپذيري نقش      انتظارات نقش تداخل  

شود؟ ميو بحران هويت ن

هويت و رويكردهاي نو

هويت امري شخـصي اسـت كـه دو    از نظر آنان  . نگرندالً فني مي  اي كام وانشناسان به هويت از زاويه    ربيشتر  

ـاي شخـصيتي و احـساسي فـرد معطـوف هـستند             به ويژگي  ،جنبه اصلي آن يعني تشابه و تمايز       ـالي كـه    . ه در ح

كنند، هويت را احساس تمايز شخصي، احساس تـداوم شخـصي، و         روانشناسان جنبه اجتماعي هويت را رد نمي      

تجوي هويت متضمن اين اسـت كـه شـخص    جس.)Jacobson,1988:30(داننداحساس استقالل شخصي مي

ـا  تشخيص دهد چه چيزهايي براي او مهم و ارزشمند و نيز متضمن تنظيم معيارهايي است كه وي بر اساس آن                     ه

عـالوه ايـن جـستجو تكـوين احـساس خودشـكوفايي و            به. بتواند رفتار خود و ديگران را هدايت و ارزيابي كند         

شناسان هويت معلول ديالكتيك     از نگاه جامعه   ).1367:174ون و ديگران،    اتكينس(گيرد  ميبرشايستگي را نيز در   

،شـود ت افراد آشكار مي   اها و احساس   هويت در نگرش   پذيرند كه معموالً  ها كمابيش مي  آن. فرد و جامعه است   

در .)Townsend, 2000; 4251(ت زنـدگي جمعـي اسـ   ،گيـري آن اما در ضـمن معتقدنـد كـه بـستر شـكل     

ـاس آن چيـز       هاي منحصر به فردي اطالق مي     ، هويت به ويژگي   ولينزفرهنگ لغات ك   ـا افـراد      شود كه بر اس ـا ي ه

ـا چيـزي هويـت        . كندهمتا بودن اشاره ميبه عبارت ديگر، هويت به بي  . شوندشناخته مي  ـا كـه فـردي ي ايـن ادع

1. floating identity
2. multiple selves



3ها و هويت ما                               سازماندومشمارة 

است و در عين حال چون   مانند ديگر وجودها داراي آن هويت        فرداي دارد، بدين معنا است كه اين چيز يا          ويژه

.  )224: 1383محمدي، گل(چيز يا فردي متمايز، هويت خاصي دارد

هايي كـه   شدن به عنوان يك عضو در اجتماع، هرچه ارزش        ها نيز، مانند دوره پذيرفته    هنگام ورود به سازمان   

ـيم هويـت         همخـواني بيـشتري دا     ،كننـد ديگران درباره فرد، موفقيت و مقام سازماني او ابراز مـي           ـته باشـد، تنظ ش

هاي فرد درباره شغل، وظايف شـغلي       ارزشبه عبارت ديگر هرچه نظرات و     . گيردتر صورت مي  سازماني آسان 

ـال پيـدا            اش با نظرات و ارزش    و جايگاه سازماني   ـته باشـد، احتم شـدن حالـت    هاي ديگران، تفاوت بيـشتري داش

.تر خواهد بود بيشسردرگمي نقش و در نتيجه اختالل در ايجاد هويت واحد

ـا از دشـواري كمـي برخـوردار اسـت      ها و انطباق شخصي با آن     هاي سنتي، تشخيص وظيفه   در سازمان  ـا  . ه ب

كردن مالكـي  هاي بزرگ و پيچيده، افراد در پيدا    گيري سازمان بزرگ و صنعتي شدن جوامع و ضرورت شكل       

ـارات متغيـر نقـش و هجـوم نقـش        عـالوه   شـوند، بـه   دچار مشكل مـي   براي تنظيم رفتار اجتماعي خود       ـاي  انتظ ه

خـوردن  هـم ايـن امـر، يعنـي بـر       . دهـد نوشونده، احتمال دستيابي به وضعيت ثبات نسبي در هويت را كاهش مي           

مدرنيـسم بـه منزلـه    . آيـد  يكي از عوارض مدرنيته به شمار مـي ،درپي هويت و اختالالت رفتاري ناشي از آن     پي

 تـأثير   )2(هاي فلسفي دوران روشنگري    ، كه از انديشه    )41: 1382نچيان،  آه(رويكرد فرهنگي غالب دوران مدرن    

ـاد ريـشه در    . )Dolby,2000: 899(يافتـه قايـل اسـت   اي ثابت و وحدترهپذيرفت، براي انسان جوه ايـن اعتق

ـاي ذاتـي هـستند     ها نيز داراي ويژگي   از نگاه مدرنيسم، اجتماعات و گروه     . هاي دوران روشنگري دارد   انديشه . ه

ـازمان بـه عنـ   . بندي كرد ها را بر حسب نژاد، قوميت و مانند آن طبقه         توان آن به همين دليل مي    وان گروهـي  هر س

بـه  . بخشدگيرد كه به آن جوهره واحدي مي      استگاه يا ساختار تجربه مشترك شكل مي      يافته، بر اساس خ   ساخت

,Morris( سخن به ميان آورد» شخصيت سازمان«توان از همين دليل مي 1979: تـرين مـصداق    كـه عينـي  )11

. ها استپنداري براي سازماننگري و هويتوجودپنداري، كل

 ,Atkinson(هاي چندگانه مطرح شدبا پيدا شدن رويكردهاي انتقادي، مبحث چندگانگي هويت و هويت

2001:  ,Morrow(دگيرهاي نمادين مختلف شكل مياز اين منظر، هويت از طريق بازي چندجانبه نظام. )308

ـات در هويـت فـردي      ،ها از كودكي تا پايان زندگي ادامه دارداين بازي. )418 :1995  به همين دليـل فـرض ثب

ها، به علت درگيري عوامل انساني مختلف كه هر كدام در يك لحظه             ها و سازمان  در مورد گروه  . ممكن نيست 
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ـا شـكل مـي       دهپذيري ناپايدار خود قرار دارند، تركيب پيچي      از فرايند هويت   ـانع در نظـر       اي از نماده گيـرد كـه م

. شودها ميگرفتن ويژگي پايدار دروني براي آن

در زندگي امروزيها اننقش سازم

ـازمان    . جامعه ما جامعه سازماني اسـت     «كه  1اي اتزيوني يتاين سخن جاودانه آم    ـا در س ـان        م ـا چـشم بـه جه ه

ـازمان          بينيم، و قـسمت   ها آموزش مي  گشاييم، در سازمان  مي ـار مـي      اعظـم عمـر خـويش را در س ـا ك ـيم   ه و [كن

ـا در تحليـل      ،رسـد هر چند ساده به نظر مـي      )1: 1352اتزيوني،  (»در اين يا آن سازمان خواهيم مرد      ... ]سرانجام  ام

ـازمان   و ادامـه آن به اين ترتيب زندگي. بسيار مؤثر است   ،كنندها با ما مي   چه سازمان آن ـا قابـل تـصور     بـدون س ه

ـاخت، نظـم، آرايـش و هـدايت متـرادف اسـت                   كالسيك فهومم. نيست يكـي از   .  سازمان با واژگاني چـون س

،از اين نگاه. بود» عقالنيت «،ها مورد تأكيد قرار گرفت    در دوران مدرن براي سازمان    مخصوصاً  هايي كه   ويژگي

شود با اتكا بـه  استه مياز افراد خو. آيدعقالنيت مترادف با كارآمدي و اثربخشي است و يك ارزش به شمار مي 

ـان خـود سـر و                    هاي عقلي تبعيت سازمان   استدالل ها را بپذيرند و با عضويت در آن به زندگي خـويش و همنوع

هاي ها براي كمك به تحقق هدف    اهميت كه سازمان  دادن نقش پر  بر اساس همين توجيه و با نشان      . سامان بدهند 

مراتـب  ها و سلسله  ها، رده تر شدن سازمان  همزمان با بزرگ  . يابندها گسترش مي  جمعي و حتي شخصي، سازمان    

هاي مربوط به زندگي    ها با تقسيم وظيفه   كند؛ شبكه بزرگي از سازمان    ها تنوع پيدا مي   يابد؛ فعاليت آن افزايش مي  

.هنددها گسترش ميهاي زندگي و عملكرد انسانترين جنبهشان را به شخصيروزمره بشر ميان خود، دامنه نفوذ

سازمان بدان  و ادامه حيات اي كه تأسيسبر اساس تقاضاي جامعهها سازمانتر،بر اساس يك برداشت سنتي 

ـين  . يابـد هاي اساسي سازمان در اين نقطه تكوين مي       آرمان، مأموريت، و هدف   . يابندمي شكل   ،وابسته است  هم

، درپـي رغـم تغييـرات پـي      بـه  اين هويـت  . گيري هسته ثابت يا هويت سازمان مؤثر است       تقاضاي اوليه، در شكل   

هسته . سازدمي» متمايز«ها شود و در عين حال آن را از ساير سازمانهستة سازمان در طول زمان مي» تداوم«باعث 

شدن يك سازمان واقعي با هويت ثابـت  به ساخته،كندميپيدا اصلي سازمان كه در طول دوران فعاليت آن دوام      

دهنده آن مربـوط باشـد،   جا كه به رفع تقاضاي اوليه جامعه تشكيلها تا آننفوذ اين سازمان  دامنه  . كندميكمك  

. آيـد  به نظر ميممكندون آن غير زندگي بسازد كه تصور ادامهزندگي اعضاي جامعه را چنان از خود متأثر مي     

1. Amitai Etzioni
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ـا  ازمانواقعاً بـدون وجـود سـ   : كند شفافيت بيشتري پيدا مي  ،دهد تصويري كه اتزيوني از دنياي ما مي       ،در نتيجه  ه

زندگي انسان امروزي چگونه خواهد بود؟

با آدميرابطه سازمان

 در توصيف جامعه صنعتي مدرن، از تجربـه پـوچي و            3 و سارتر  2، ياسپرز 1،گرا مانند هايدگر  فيلسوفان هستي 

ـايي،      س، ن أدر سخنان آنان تالش انسان در مقابله با اضطراب، ي         .كنند بحث مي  4وجوديبي ااميدي و ترس از تنه

هاي غلبه بر احـساس كـسالت، بيهـودگي،       كار به عنوان يكي از راه      ،در اين ميان  . دهدمحور بحث را تشكيل مي    

ـازمان       فايدگي كار   همچنين برداشت بي  . آيدميتنهايي و پوچي به شمار     ـيش از انـدازه در س ،و وجود مقررات ب

انسان، كاراي را درباره هويت و هستي هاي تازهنجر شود و پرسشتواند به تجربه جديد خستگي و كسالت م    مي

ـار، گـسترش مـي                  .ها با سازمان مطرح كند    و رابطه آن   ـار، ايـن اثـر وارونـه ك يابـد و   در دنياي جديد كسب و ك

، و از   )پشت پا زدن به همـه قـوانين       (قانونيبي،)منكر وجود همه چيز شدن    (انگاريهاي جديدي نظير نيست   زمينه

). Manfred & Kets, 1995: 275(كندرا عرضه مي)احساس پوچي و بيهودگي(د بيگانگيخو

ـان  هاي پيشرفته  كوشيد سازمان  ،هاي ابتدايي را پشت سرگذاشت    وقتي بشر تجربة سازمان    تري بسازد كه امك

ـام  )3(تايلوريـسم  در كـه  چنان ،ها در سازمان  كردن روش علمي.  را تضمين كند   يترهاي بزرگ تحقق هدف  انج

ـازمان   و عقالني )4(اداريونساختن روش اداره سازمان، به روايت       مند و اصولي  د، قاعده ش ـا   كـردن س ـبك    ه بـه س

ا هـ بعدها در دوران نهضت روابط انساني و نظريه. هاي هدفمندي در اين راه بودند  همه كوشش )5(،  هابوروكرات

.ي تعقيب شدهاي متفاوتهمين هدف از راه،علوم رفتاريو رويكردهاي 

هاي زيادي نياز دارند كه انسان يكـي         به وسيله  ،اندها وضع كرده  هايي كه انسان  ها براي تعقيب هدف   سازمان

كند كه نيازهاي خود را بـه كمـك آن بهتـر برطـرف     ها را ايجاد مي انسان سازمان، به سخن ديگر .ها است از آن 

ـيله       ! هاي خود را بهتر به اجـرا در آورد        گيرد كه برنامه  كند و سازمان انسان را به خدمت مي        ـين وس ـازمان در ع س

ـاختن عـضوي كارآمـد     بودن، به عاملي براي تبديل انسان به وسيله بدل مي          ـان بـراي س  مـسايل  ،شود و در اين مي

1. Hiedegger
2. Jaspers
3. Sartre
4. nothingness



دومسال            مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد6

شوند، ظرفيـت نشدني تبديل ميهاي بزرگ مهارها به غولويژه وقتي سازمان به.آورداي را براي او پديد مي     تازه

ـاه خـود بناگذاشـت       آيا انسان كه سازمان    . خواهد بود  ترها كم آنها در برابر    قابلة انسان م ،ها را براي آسايش و رف

ـتن   ؟ها از نفع شخصي چشم بپوشد     شد به خاطر تداوم فعاليت آن     مجبور    شايد توجيهات منطقي براي كنار گذاش

ـيش مـي    » هويت«يا  » يعت انساني طب« ولي وقتي پاي متغيرهايي مثل       ،نفع شخصي وجود داشته باشد     ،آيـد فردي پ

.يابدپسندي توجيهات كاهش ميمحكمه

ـاي زنـدگي را در   تـرين و ناپيـداترين جنبـه   حتـي خـصوصي  يابـد كـه     مـي جا گسترش    تا آن  سازماننفوذ   ه

سـهولت و   با   اطالعاتي هاي بزرگراه  و هارسانهها به كمك    سازمان،بريم در شرايطي كه ما به سر مي       .گيردبرمي

ـا             .پردازنـد ميما  بندي رفتار  به قالب  شتريياثربخشي ب   تحـت تـأثير      طـرز فكـر، نگـرش، احـساسات، و عاليـق م

ـار   عادات بهداشتي و     هاي زندگي ما مانند   ترين عادت  خصوصي حتي.گيرندها قرار مي   سازمان يكاركردها رفت

ابـراز برخـي از   از  فـرد   كنند كه   اي ايجاد مي  زمينههي  ها گا سازمان. ند نيست بيرونها   سازمان  نفوذ زناشويي از دامنه  

، ي، نـژاد هاي جنـسيتي توانست ويژگي ميشد كه كاكن يا گاهي آرزو مي،دكنپرهيز ميهاي هويت خود   جنبه

ـا اهميـت       وقتي سازمان. دساز نهان ،ها وجود نداردكردن آن كه امكان پنهان را  خود يو قوميت  ـايي كـه بـراي م ه

ـايد     مـي سفيد پوسـت ناپذير هويت ما مثل رنگِ  ز خاصي به يك ويژگي جدايي      امتيا ،دارند دهنـد، آن وقـت ش

قـرار  به خاطر ا وقتي است كه   هوضعيتبدترين  . ندپوست باش  به جاي سياه، سرخ يا زرد، سفيد       ندبرخي آرزو كن  

ـاداري نـسبت بـه نـژاد      مبراي مثال .دي به وجود آفرد در  رفتاري گرفتن در اين شرايط، نوعي دوگانگي      يل بـه وف

.  باعث سرگرداني نقش شود عضويت در سازمان از سوي ديگر،لزومخود از يك سو و 

شدن بحراندايمي

ـار مـي       . كنداريكسون هويت را احساس نسبتاً پايدار يگانگي خود تعريف مي          ؛دانـد او نوجواني را دوره انتظ

ـاهر           . )26: 1382طاران،  ع(بردزيرا فرد در انتظار يافتن خويش به سر مي         ـين دوره ظ به نظر او بحران هويت در هم

ـاگون    هاي مختلف در نقشيابي دست به تجربه نوجوان به منظور هويت   ،در اين دوره  . شودمي ـازه و گون ـاي ت ه

 مـؤثر  ،گيـرد  در تصميمي كه فرد درباره هويت خود مي،آيدها به دست مياي كه از اين تجربههر نتيجه . زندمي

.تاس
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ـار ديگـر    به سازمان در بزرگسالي و پس از ورود ، هويت خود  دربارهپرسش نوجوانان آيا همان ترديد و    ها ب

ـين هويـت را  ، فرصتها سازمان  انواع شود؟ آيا احاطه  تكرار مي  ـاگون و   دهـد؟ نقـش  مـي  بـه فـرد  تعي ـاي گون ه

ـاي    فرد،شوديهاي سازماني ايجاد م   ها كه بنا به موقعيت    انتظارات متغير از اين نقش     ـامالً اقتـضايي   ي   را وارد دني 1ك

اي هستند كه بر هاي به شدت ويژهها يا موقعيت خالق لحظه،آورند مي فشارفردنيروهايي كه از بيرون بر  . كندمي

ـازماني             هويت فرد  پس. زمان حال تأكيد دارد    ـايعي كـه در درون و پيرامـون شـرايط س ـال   وي در بستر وق  در ح

)6(.دكنا پيدا مي معن،دادن استرخ

پذيري اندك   تغيير ،به عالوه . اندشده محدود و تعريف   ،شودهايي كه به فرد محول مي     در جامعه سنتي نقش   

ـا بـر    شتري به او مي   بي فرصت تشخيص    ،هاي آن دنيا و پديده  نسبي   به دليل ثبات     ،هاي يك نقش  مايهدرون دهد ت

ـا   و آن را معنا كند و به كمك آن برسد»خود« به ،كندهايي كه بازي مي   اساس نقش  ـايي نـسبتاً دقيقـي از    ه شناس

هـر  . خواهد باشـد، باشـد  چه ميتوانست آنتر از امروز مي    آسان يليخشايد انسان سنتي    . هويت خود داشته باشد   

 افـزايش   ،كننـد تري در فـرد پيـدا مـي       چه قدرت نيروهايي كه يا به اجبار يا به اراده شخصي، مجال نفوذ گسترده             

ـاي     ضـمن ايـن   . شـود تـر مـي   كـم چيستي واقعـي خـود،       براي تشخيص    او آزادي يا استقالل     ،يابديم كـه در دني

.  دارد ،انـد چه از او ساخته   هاي عميقي در آن   ريشهاست،  چه به ظاهر برآيندي از اراده شخصي فرد         ها آن ابررسانه

ـا انـسان دور         شده در قبال اين بحث با رويكرد انتقادي كه روسو نسبت            فضاي ايجاد  شـونده از   به انـسان شـهري ي

ـان وضـعيت      ،چه موجب شوربختي بشري است    آن«: گويداو مي .  منطبق است  ،ردطبيعت دا   تضادي است كه مي

ـان              هاي ما، ميان وظايف ما و گرايش      ما و خواسته   ـاعي، مي ـاي اجتم ـا و نهاده ـان طبيعـت م ـا، مي و » انـسان «هاي م

.)39: 1379روسو، (»وجود دارد» شهروند«

ـاره        .ز شهروندي هستيم   و ناچار ا   )7(آييمميما ناگزير در شهر به دنيا        ـار درب ـين اجب ـازماني   زنـدگي    هم نيـز  س

عضو مفيد كسي اسـت كـه       .  عضو مفيدي بسازند   او نفوذ كنند و از      فردها مايلند تا به درون      سازمان. مطرح است 

در اين صورت چه . نقش و انتظارات آن داشته باشداي براي انطباق شخصيت و نيازهاي خود با العادهقابليت فوق 

شود؟ اگر توجه داشته باشيم كه  سرشته مي  ،بردط سازماني كه در آن به سر مي        توس فردمقدار از هويت شخصي     

ـازمان قـرار   مستقيم تحت نفوذ شبكه از دوران كودكي خود به طور مستقيم و غير  فرد دارد اي مركب از صدها س

1. contingent
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ـاه   آن، قرار داردپذيرهاي تغييرحالتهاي مختلف در  او در يك لحظه و در سازمان      نقش مختلف هاي بازي و گ

خروج از بحران هويت چه هنگام و چگونه رخ خواهد داد؟

آيا راهي براي خروج از بحران هست؟

وجـه   متم سدة بيست دومويژه در نيمة   به ، و روانشناسان اجتماعي   ترين كوشش دانشمندان رفتار سازماني    جدي

 اساسـي پاسـخ دهنـد       اند به اين پرسش   ها كوشيده آن. است» عضو«و  » انسان«هايي براي حل تضاد ميان      يافتن راه 

هاي شخصيت   دانشمندان با تشخيص فاصله بين ويژگي      .توان بين فرد و سازمان آشتي برقرار كرد       كه چگونه مي  

ـتن ايـ      و انتظارات نقش افراد در موقعيت      ـته     هاي سازماني قصد برداش ـله را داش ـا    . انـد ن فاص ه فلـسفي،   از يـك نگ

چگونگي پركردن شكاف ميان تقاضاهاي معطوف به نفس، و اراده مبتنـي بـر عقـل         پيرفتارشناسان سازماني در  

عقل  اين است كه آيا دليلي براي جداسازي نفس و           ،تر بدان توجه شده   تر كه كم  ولي پرسش اساسي  .اندبرآمده

تـر  ال اساسيؤاز عقالنيت تأثيري نپذيرفته است؟ سني، نفساني نيست، يا رفتار نفساني، وجود دارد؟ آيا رفتار عقال  

ـازمان  چرا بايد بپذيريم آن،اي استوار است؟ حتي با قبول اين فرضآن است كه اين تفكيك بر چه پايه      ـا  چه س ه

 تراوشـي   ،شودردي مربوط مي  چه به تقاضاي ف    استوار است و آن    اي بر مبناي منطقي و عاقالنه     ،خواهند مي  فرد از

 وابـسته بـه   ،اند خواستهفردها از چه سازمان دهد كه بسياري از آن    ي نشان مي  ها به خوب  از نفس است؟ مرور تجربه    

ـته   هر كسي كه گذري بر رويكردها و نظريه. ها بوده استخواهش آني يا مدهاي رفتاري آن      ـازماني داش هاي س

ـاي اسـم و رسـم       و استراتژي   ظهور و افول رويكردها    ،واقعي سازمان هاي  است يا به طور عملي در ميدان       را دار ه

ـا از در همين حال سازمان)8(!كندها را مشاهده مين حال سازمانو، به روشني تل   مشاهده كرده است   ـار   فـرد ه  انتظ

حالت بدبينانـه تـصور   در )9(. خود را تغيير دهد ،كننده اعالم مي  چبر اساس آن  و  د باش ،خواهندچه مي آنتا  دارند  

ـازگار كنـ           تا خواهند مي فردها از   شود كه آن  مي در شـرايط  . د خود را با ماندن در وضعيت انفعال و وابـستگي س

ـته از طبيعـت او             آن. است» بنده« خواست   ،چه اهميتي ندارد  فرودستي يا بندگي آن    ـاه اگـر خواسـت او برخاس گ

.شودبودن و خود بودن تضاد پيدا مي ميان عضو،باشد

 بـه  . نيست»طبيعت با نهاد« يا  »خود با سازمان  « چيزي جز پيكار بين      ،ماندراهي كه باقي مي   در وضعيت تضاد،    

ـا  ،اگر به انسان يگانگي ببخـشيد ... «: گويداو در جايي مي.  ممكن استرتمنظر روسو آشتي بين اين دو ك     او را ت

 تماماً به جامعه بدهيد، يا او را تماماً به خودش واگذار كنيد، يا او را. ايدآن جايي كه امكان دارد خوشبخت كرده     
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ـان اسـت كـه         . )39:همـو (كنيـد پاره مي اما اگر قلب او را تقسيم كنيد، او را پاره          ـانگي هم ـا هويـت    ايـن يگ  بـه م

. بخشدمي

ـاي  دهـد كـه روزنـه   ها بر زندگي نشان مي تسلط روزافزون سازمانرغمبه،اما نگاهي به پيرامون   كـوچكي  ه

ـاي كوچـك، راهـي بـراي پيونـد      از ميان اين روزنـه كوشدبايد بآدمي . براي خروج از بحران وجود دارد  زدن ه

. امكان حضور در دنياي سازماني و حفظ يكپارچگي خود پيدا كند

گيرينتيجه

ـازمان     . شود تا مسئله هويت در شرايط سازماني مرور         ش شد اين مقاله كوش  در   ـا  روشن است كه هر چه س ه

فرد،اگر اين مداخله. كنند پيدا ميهويت فردي مداخله بيشتري در ،شودتر و دامنه عمل آنها فراگيرتر مي      بزرگ

ـايي كـه بـر عهـده دار    مستقيم، يا واقعي و مجازي نقشهاي مستقيم و غير  را از تأييد تصوير خود هنگام بازي       ،ده

ـاد   و   طرح چند پرسـش اساسـي      د اين مقاله  قص.  را به خطر انداخته است     يگانگي فردي او  ،دور كند  ـالي  ايج مج

. بوده استموضوعبراي انديشيدن به اين 
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هايادداشت

ـا در سـطح ملـي     ها و شكستهشدن سازمانبا بزرگ) international management(المللي مديريت بين. 1 شـدن مرزه

هايي مثل نژاد،   بندياي، طبقه هاي شبكه زماندر سا . اي است هاي شبكه ترين مصداق آن اداره سازمان    اصلي. مطرح شد 

.شودجا ميهاي شخصي جابهها، با متغيرهايي چون صالحيت فني و ويژگيمليت، قوميت و مانند اين

ـاي فالسـفه   ويژه در سدة هجدهم ميالدي و با ديدگاهاي است كه بهدوره) enlightenment age(عصر روشنگري . 2 ه

ـا بـه قـواي عقلـي، قـصد        . شهرت يافت) Schiller(، و شيلر)Erhard(بزرگي چون كانت، ارهارد    ـا اتك در ايـن دوره ب

ـار، ا :ك.براي اطالع بيشتر ر . كمك به انسان براي خروج از خامي و نابالغي مد نظر قرار داشت             ـنگري  ):1377. ( ب  روش

.پور، نشر آگه، تهران، ترجمة سيروس آرينهاها و توصيفچيست؟ نظريه

او مدعي بود كه در فرايند . شود، به عنوان پدر مديريت علمي شناخته مي)F. Taylor )(1915-1856(ايلور فردريك ت. 3

.دهد استفاده از روش علمي چارچوبي منطقي براي تحليل مسايل ارايه مي،مديريت

ـات خـود را    او كـه ب . دانند، را بنيانگذار تئوري مديريت اداري مي)H. Fayol)(1925-1841(هنري فايول . 4 يـشتر مطالع

 واحد برآمد كه با همة شرايط سازماني »علم اداره« درصدد تدوين يك ،هاي عالي سازمان كردصرف مديريت در رده 

.متناسب باشد

او بوروكراسي . ، در تكوين و ترويج انديشة بوروكراسي نقشي اساسي داشت)M.Weber()1920-1864( وبر ماكس. 5

 به كاربرد و بـراي كمـك بـه      »هاي بزرگ رسمي در جامعه امروزي     سازمان« و   »مقامات اداري مجموع  «را به دو معناي     

.مديران در اجراي آن، اصولي پيشنهاد داد

 انتقادي پست مدرن درباره هويت نيست، اما ذكر اين نكته الزم است كه از نگاه          مرور ديدگاه هدف  جا  هر چند در اين   .6

ـاره زاده مـي         . شودتمامي سرشته نمي  اقعاً و به  گاه و  هويت ما هيچ   ،اين رويكرد  ـيچ هـستة      ما در هر لحظـه دوب شـويم و ه

ـيش   . از اين نگاه، ما مخلوق نيروهاي بيرونـي هـستيم نـه درونـي     . مركزي نسبتاً ثابتي نداريم    ـنايي ب ـا آراي   بـراي آش تـر ب

: به منابع زير مراجعه شود،مدرن درباره هويتپست

.مدرسشناسي، دانشگاه تربيتنامه دكتراي جامعه، پايان»فضاي سايبرنتيك بر هويت اجتماعيتأثير «):1381. (دوران، ب

.1اول، ش، دورهفردوسياجتماعي دانشگاه مجله علوم،»مدرنيسمانسان مدرن از منظر پست«):1382.(آهنچيان، م

.است» جامعه متمدن شده« شهر به معناي جاندر اي. 7



11ها و هويت ما                               سازماندومشمارة 

هاي مؤثر كنترل و ارتقاي سطح كيفيت مانند مـدل          براي مثال مدل  . شودشدت اين تلون افزوده مي    گذرد بر   هر چه مي  . 8

هاي زيادي براي تكوين آن وقت صرف  كه سالTQM) (Total Quality Managementمديريت كيفيت فراگير 

. شوديهاي مديريتي خوانده م پس از طي يك دوره ده ساله به عنوان زباله داني تئوري،شده است

(OECD,(2001): New Approach in Educational Management, OECD publishing Paris) ::ك.ر

 كار بكشد، از آن ،طور كه هستندها همانگونه از انساناگر خوب است انسان بداند چ   «: گويدروسو در جاي ديگر مي    . 9

تـرين   باشند؛ مطلـق   چنان ها آن ،ي بدل كند كه انسان نياز دارد      ها را به افراد   بهتر وقتي است كه انسان بداند چگونه انسان       

ـلطه مـي       قدرت ـال س ـال او اعم د، بـر ارادة او  كنـ ها قدرتي است كه به درون انسان نفوذ كند و به همان اندازه كه بر اعم

.)قرارداد اجتماعي):1379(روسو، . (»حاكم شود
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ـتاديار علـوم تربيتـي                 : محمدرضا آهنچيان  داراي دكتراي فلسفه آموزش و پرورش با گرايش فلسفه مديريت آموزشي، اس

شناسي تربيتي و مـسائل انـساني     ني، انسان عاليق پژوهشي او در زمينة آموزش نيروي انسا       . دانشگاه فردوسي مشهد است   

.مديريت است

عضو هيأت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: فاطمه براتلو


