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استدالل از نوعي فهم فرهنگ حاكم بر ديدگاه ها، 
بر علوم  پيش  ارزش ها كه چند دهة  يا  رفتارها 
به  روز  آن  رواج  از  ولي  بود  مسلط  اجتماعي 
روز كاسته مي شود ناشي مي گردد، فهم درست 
فرهنگ به مثابة متن معنا امكان سازگاري تحليل 
راهبردي و تحليل فرهنگي را فراهم مي آورد. در 
اين چهلمين سالگرد انتشار پديدة ديوانساالري 
)كروزيه، 1963( به نظر مي رسد هنگام آن است 
بار ديگر بررسي شود:  اثر  اين  كه جنبة اساسي 
توجه به متن و در درجة نخست توجه به متن 
معني  كنشگران  راهبردهاي  آن  در  كه  فرهنگي 
تدريجي  تحولی  پي  در  مي يابد.  گسترش  و 

در حالي كه پديدة ديوانساالري اهميتي اساسي 
سازمان ها  عملكرد  در  فرهنگي  متن  نقش  براي 
قائل است، تحليل راهبردي در ادامه اين ميراث 
را در متون نظري اش و بيش از آن در كارهاي 
اندازة  تا  تجربي كه به اين متون استناد مي كنند 
كه  اصلي ای  دليل  است.  دانسته  مردود  زيادي 
اين  است  شده  ارائه  موضع  اين  توجيه  براي 
قواعدي  وضع  در  كنشگران  توانايي  كه  است 
و  مي دهند  تشكيل  را  آنها  اعمال  كه چارچوب 
همان  در  موجود  عملكرد  شيوه هاي  گوناگوني 
فرهنگي  جبرگرايي  گونه  هر  با  فرهنگي  متن 
اين  كه  مي دهد  نشان  بررسي  ناسازگارند. 

تحليلراهبرديوفرهنگ:بازگشتيناگزيربهسرچشمهها
فیلیپ ديريبارن*
مترجم: جمال كامیاب**
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تحليل  فكري  چارچوب  بر  تكيه  با  كه  اثري 
راهبردي و با نشان دادن يك ضدفرهنگ گرايي 
را  غني ای  مردم شناسانة  دستاوردهاي  نيرومند، 
فراهم مي آورد. خواهيم ديد كه بررسي دقيق اين 
دستاوردها هيچ ترديدي در اهميت بعد فرهنگي 
اين  و  نمي گذارد  باقي  شده  مطالعه  پديده هاي 
از كاربرد  در صورتي ممكن است كه بخواهيم 
مي دارد،  دور  نظر  از  را  بعد  اين  كه  رويكردي 
مي كوشيم  در بخش سوم  كنيم. سرانجام  پرهيز 
تا راه هايي را كه مي توانند ما را به توجه شايسته 
به فرهنگ ها در تحليل راهبردي رهنمون شوند، 

روشن سازيم.

راهبردي  تحلیل  در  جايگاهي  چه  فرهنگ 
دارد؟

پديدة  بخش  )آخرين(  و  چهارمين  عنوان 
ديوانساالري ))پديدة ديوانساالري به مثابة پديدة 
فرهنگي فرانسه(( است و زيرعنوان اثر اين است: 
ديوانساالري  گرايش هاي  باب  در  ))پژوهشي 
نظام هاي سازمان دهي مدرن و روابط آنها با نظام 
به  شايد  اثر  فرانسه((.  در  فرهنگي  و  اجتماعي 
ويژه در خارج از فرانسه بيشتر در مقام يك اثر 
بعد فرهنگي عملكرد  پيشرو در روشن ساختن 
سازمان ها قابل توجه باشد. ولي هواداران تحليل 
و  نپرداخته اند.  موضوع  اين  به  راهبردي چندان 
در اين خصوص، رابطة آنها با ريشه ها همچنان 
مي توانند  به سختي  آنان  لذا  است.  ترديد  محل 
ويژه  به  متن  نگرفتن  ناديده  به  خواستشان  بين 
متن فرهنگ و عمل و خودداري شان از پذيرفتن 
جز  است  ممكن  متن  اين  كه  موضوع  اين 
خواست و نيت كنشگران نباشد سازگاري ايجاد 

)كروزيه و فريدبرگ، 1977؛ فريدبرگ، 1993؛ 
كروزيه، 1994( كه ظاهراً طي دهه هاي گذشته 
عميق تر شده است )فريدبرگ، 2000( اين توجه 
به فرهنگ در ميان هواداران تحليل راهبردي تا 
اندازة زيادي رنگ باخته است تا جايي كه گاه 
جاي خود را به ضدفرهنگ گرايي معارض داده 
است]1[. چنين به نظر مي رسد كه دشواري يافتن 
بعد فرهنگي عملكرد سازمان ها  جايگاه درست 
از آنجا ناشي مي شود كه چون تحليل راهبردي پا 
به عرصه گذاشت روش فهم فرهنگ كه در علوم 
رويكردهاي  با  سختي  به  بود  مسلط  اجتماعي 
اصلي سازگار بود. ولي از آن زمان تا كنون فهم 
اندازة زيادي  تا  با عمل  آن  مناسبات  فرهنگ و 
راهبردی  تحليل  به  امر  اين  است،  متحول شده 
امكان می دهد كه بار ديگر چنانچه در آغاز نيز 
چنين بوده است، به انديشة درك اين نكته بيفتد 
تنها  نه  خاص  سازمان  يك  بررسي  چگونه  كه 
دربارة زندگي دروني آن به ما مي آموزد بلكه راه 
از آن فراتر مي رود  را براي فهم پديده هايي كه 
ممكن مي سازد. اين متن مي خواهد هم راه هايي 
را كه اين بازگشت به اصل ممكن است در پيش 
بگيرد روشن سازد و هم نشان دهد كه چگونه 

تحليل راهبردي مي تواند از آن غني گردد.
ما در بخش نخست به بررسي مواضعي كه دو 
شخصيت بزرگ تحليل راهبردي دربارة فرهنگ 
اتخاذ كرده اند خواهيم پرداخت: ميشل كروزيه و 
ارهارد فريدبرگ. خواهيم ديد كه اين مواضع تا 
حدي دچار ترديدند. چون ما نيز همچون آنان 
اساسي  اهميت  ميداني  كارهاي  كه  داريم  باور 
نتيجه گيري هاي  دربارة  بعدي  بخش  در  دارند، 
اثري )بوريه، 1999( بحث خواهيم كرد،  چنين 
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تحليل  اگر چه  )همان: 218(.  باشد((  عاطفي  و 
نظام هاي عمل عيني كه با استفاده از تفسيرهاي 
تحليل هاي  به  نسبت  مي شوند  مطالعه  بومي 
ديگر ترجيح دارد )همان: 240( با اين حال اين 
جز  ديدگاهي  چنين  كه  است  پذيرفته  نيز  نكته 
 .)242 )همان:  نمي انجامد  ناقص  تفسيرهاي  به 
و امكان تعميق بيشتر منتفي نيست: ))اين اعتبار 
محدود مي تواند با تحليل تطبيقي )درون فرهنگي 
و ميان فرهنگي( گسترش يابد: اين تحليل امكان 
ايجاد الگوهاي تفسيري با دايرة شمول گسترده تر 
كه  است  صورتي  در  اين  و  مي آورد  فراهم  را 
نتايج خود را بررسي و تفسير شمار بيشتري از 

نمونه هاي تجربي را بنياد نهد(( )همان: 246(.
حتي در يك متن بنيادي تر كه در آن مسئلة 
مطرح  فرهنگ گرايانه((  ))تفسيرهاي  با  ))مبارزه(( 

است )فريدبرگ، 62 :2000(، نويسنده مي پذيرد 
پژوهشگر  به  كه  ))تنها توصيف عميق است  كه 
معني،  متن هاي  در  تنها  نه  تا  مي دهد  امكان 
موقعيت ها  مختلف  ابعاد  كه  اعتبار  و  داللت 
پژوهش  تحت  عمل  حوزة  كنشگران  نگاه  در 
را  معني  اين  بلكه  كند،  نفوذ  مي دهند  نشان  را 
پردازي  نظريه  و  تركيب  خود  خاص  تفسير  با 
كند.(( اشاره به مسائل معنايي، رجوع به مفهوم 
))توصيف عميق((، كه )اگر چه در متن ذكر نشده 
تفسير  بر كتاب  به مقدمة معروف گيرتز  است( 
كه  مي دهد  نشان  دارد،  اشاره   )1973( فرهنگي 
همين  در  مي كند.  ايفا  اساسي  نقشی  فرهنگ 
حال، مخالفت هاي مهمي با تحليل فرهنگي، به 

نام آزادي مطلق كنشگران به چشم مي خورد.
اين موضوع بيشتر در كتاب كنشگر و نظام با 
استواري تمام بيان شده است: ))ساختارها و قواعد 

كنند. گاه به نوعي راه بينابيني اشاره مي كنند ولي 
به سختي مي توانند اين فكر را به انجام برسانند. 
اين كه تحليل راهبردي جايگاهي  يعني  تز  بين 
براي فرهنگ قائل است و آنتي تز يعني اين كه 
دشواري  به  سنتز  است،  انسجام  فاقد  فرهنگ 

امكان پذير است.
هواداران  آن  در  كه  بخش هايي  نيستند  كم 
تحليل  و  فرهنگ  به  راهبردي  تحليل  اصلي 

فرهنگي توجه نشان مي دهند.
به  كروزيه  ميشل  كه  هنگامي  حتي  بنابراين 
از  كه  می كند،  اشاره  فرهنگ گرايانه((  ))وسوسة 

نظر او مردود است، اين موضوع بالفاصله تغيير 
مي كند: ))اين بدان معني نيست كه از راه فرهنگ 
پيش  پژوهشي صرف نظر مي كنيم، راهي كه در 
دنبال  را  آن  اندازه اي  تا  هم  هنوز  و  گرفته ايم 

مي كنيم(( )كروزيه، 239 :1994(.
اهميت   )1993 )فريدبرگ،  قاعده  و  قدرت 
قابل مالحظه اي به فرهنگ مي دهد و معتقد است 
ويژه  به  متن  هر  از  خارج  خردگرا  كنشگر  كه 
متن فرهنگي زندگي نمي كند. ))عقالنيت ناب و 
معرفتي،  محدوديت هاي  از  عاري  جهان شمول 
عقالنيت  ندارد:  وجود  ساختاري  و  عاطفي 
اين   ،)212 )همان:  است...((  فرهنگي  همواره 
))تقليل گرايي فني ـ اقتصادي  با  امر به مخالفت 
يك پارادايم ساختاري سفت و سخت رهنمون 
مي شود.(( هنگامي كه يك روش تحليل پديده هاي 
مشاهده شده ارائه مي شود و چنين القا مي كند كه 
نقطة شروع بايد فرضية رفتار سودگرايانه باشد، 
باز هم متن ناديده گرفته نمي شود: بايد ))ماهيت 
عناصر سازنده اين متن را كشف كرد كه مي تواند 
مادي و غيرمادي، راهبردي و فرهنگي، عقالني 
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بر  كه  را،  گزاره  دو  اين  مي توان  چگونه 
مهم  نقش  ايفاي  ضمن  فرهنگ  آن  اساس 
دربارة  داد؟  آشتي  هم  با  دارد،  فرار  ماهيتي 
بينابيني  حالت  نوعي  به  بسياري  فرهنگ،  نقش 
و  حدي((  ))تا  ))هم((،  مانند  واژه هايي  با  كه 
دارند:  اعتقاد  است،  همراه  اينها  جز  و  ))نسبي(( 
به  اجتماعی  كنش  مسائل  حل  براي  ))انسان ها 
الگوهای فرهنگی كه درونی شان كرده اند متوسل 
و  مي زنند  هم  نوآوري  به  دست  ولی  می شوند 
زماني كه اين الگوها زيادي ناكارآمد شده باشند 
 241 )كروزيه،  مي آموزند((  را  تازه اي  الگوي 
نظام  ايجاد  با   ]...[ مذكور  ))كنشگران  :1994(؛ 
مي شوند  موفق  محلي  به صورت  همكاري شان 
اندازه اي بر جاافتاده ترين مقررات،  تا  دست كم 
الزامات و فشارهاي ساختاري كه ظاهراً بيش از 
همه تعيين كننده هستند فائق آيند(( )فريدبرگ، 
182 :1993(؛ رفتارهاي كنشگران ]...[ محصول 
به  هرگز  نتيجه  در  و  هستند  نسبي  استقالل 
نمي شوند.  مهار  مقررات  گسترده ترين  وسيلة 
آنها چگونه  استقالل كنشگران و وابستگي  پس 
سازگاري مي يابند؟ مباني ساختاربندي كنش ها و 
به ويژه مباني فرهنگي كه عمالً مي توانند خيلي 
كدام اند؟  كنند،  تغيير  كنشگران  ارادة  با  سريع 
مقاومت  براي  برعكس،  كه،  مباني  از  دسته  آن 
كمابيش  دوره هاي  در طول  زمان  برابر گذر  در 
طوالني و حتي در طول تاريخ از استحكام كافي 
برخوردارند، كدام اند؟ پيش از اين كنشگر و نظام 
شده  يادآور   )1977:  14 فريدبرگ،  و  )كروزيه 
بود كه ساختار حوزه هاي كنش مي تواند تا حدي 
تاريخ،  واسطة  به  يا  آگاهانه  و  صورتبندي شده 
جايي  ))تا  باشد  شده  ))طبيعي((  باورها  و  عرف 

]...[ جز محصول مناسبات قدرت و چانه زني هاي 
نهادينه شدن موقت و  به نوعي  نيستند و  پيشين 
همچنان احتمالي راه حلي اند كه كنشگران نسبتاً 
آزاد و مجهز به ابزارهاي فشار و منابع و خالصه 
دشوار  مسئلة  براي  مقطعي،  مذاكرة  توانايي 
يافته اند((  نهايي شده  مجموعة  يك  در  همكاري 

)كروزيه و فريدبرگ، 92-3 :1997(.
شده  تأكيد  قاعده  و  قدرت  در  فكر  اين  بر 
موقت،  همواره  نتيجة   ]...[ ))قواعد  است: 
است((  زورآزمايي  يك  مسئله برانگيز  و  ناپايدار 
بر  تنها  نظام  ))يك   ،)1993:  171 )فريدبرگ، 
باز  پيوسته  و  نهادينه  را  آن  كه  عملي  اساس 
نهادينه مي كند قابل توجيه است(( )همان: 225(، 
بازي ها  اين  ويژگي هاي  به  مربوط  ))مقررات 

از  دور  و  مقدس  كارهاي  و  اينجا ساز  در   ]...[
دسترس كنشگران نيستند(( )همان: 228(، و جز 
بازي ها  مبناي ساختار  به صورت  فرهنگ  اينها. 
از اين قانون كلي پيروي مي كند: ))فرهنگ با اين 
كه بعد اساسي عمل اجتماعي است ]...[ نيروي 
محركه نيست و برآيند مجموعه اي از كنش ها و 
رفتارهاي همگراست(( )همان: 284(. اين امر ما 
را به نقد ))جنبة آماري و ثابت تحليل فرهنگي 
البته  )همان(.  مي كشاند  فرهنگ گرايانه((  يا 
كم  همواره دست  ))پژوهشگر  كه  مي شود  گفته 
زنداني الگوهاي فكري اش، پيش فرض هايش و 
فرهنگي اش است كه هميشه جز آگاهي نيم بندی 
بر  ولي   .)296 )همان:  ندارد((  موضوع  اين  از 
آنچه بدينسان دربارة پژوهشگر هنگام اشاره به 
رويه اش تأكيد مي شود، همان موضوع به كنشگر 
او  دربارة  نظريه پردازي  زمان  در  كلی  طور  به 

تعميم نمي يابد.
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اين مسئله منجر شده است كه هر دو  به طرح 
تحليل  طرفداران  و  راهبردي  تحليل  ))هواداران 

اجتماعي در حال مبارزه اي مشترك با تفسيرهاي 
 )2000:  59 )فريدبرگ،  هستند((  فرهنگ گرايانه 
]4[. در پس اين مبارزه، مشكل هواداران تحليل 
استحكام  همنشيني  نحوة  دريافت  در  راهبردي 
يك فرهنگ و ماهيت فرضي رفتارها را مالحظه 
زيرا  تفاهم رسيد  به  بايد  ))به هر حال  مي كنيم. 
يا سر و  امكان پذير است.  تنها يكي  از دو چيز 
كارمان ]از ديدگاه فرهنگي[ با يك تفسير سادة 
كمترين  ارائة  امكان  تفسير  اين  و  است  فرضي 
استنباط و به ويژه كمترين توصيه را براي عمل 
به  افتخار[  ]منطق  نويسندة  يا  نمي سازد.  فراهم 
ابعاد ساختاری برای رفتار  اينجا  گمان خود در 
كنشگران را در يك جامعه كشف كرده است و 
بر  بنيادش  كه  هست  هم  استقرايی  روش  البته 
جبرگرايي فرهنگي است و مي خواهد رفتارهاي 
تجربي و شيوه هاي عملكرد را بر اساس شناخت 
ويژگي هاي فرهنگي يك جامعه پيش بيني كند(( 
نظر  به  روشن  معما   .)1993:  285 )فريدبرگ، 
تابع  )يعني  است  فرضي  چيز  همه  يا  مي رسد: 
بي   است  خاص  موقعيت هاي  بي انتهاي  تنوع 
داشته  وجود  مشاهده اي  قابل  نظم  هيچ  آن كه 
يا  نمي كند،  توجيه  را  چيزي  فرهنگ  و  باشد( 
هيچ چيز تابع شرايط نيست و فرهنگ همه چيز 

را توضيح مي دهد ]5[.
هم  مي تواند  كامل  تفسير  يك  است  بديهي 
در  ديگري  ديدگاه  هر  و  فرهنگي  ديدگاه  براي 
چيز  هر  دربارة  يا  سازمان ها  عملكرد  خصوص 
ديگري اثرگذار باشد. اين تأثير جايي در منطق 
از كتاب  به ذكر عبارت هايي  تنها  ندارد.  افتخار 

بودن((  ))بديهي  اين  برسد.((  نظر  به  بديهي  كه 
يك  به صورت  را  انتقادي  هر  مي تواند  كجا  تا 
مسئله در آورد؟ به طور كلي چگونه فرهنگ و 
كنش به هم مربوط مي شوند و چگونه و بر مبناي 
و  مي گذارد  تأثير  دومي  بر  اولي  فرايندها  كدام 
خودش مي تواند خودش را اصالح كند؟ تحليل 
نكات  اين  دربارة  كنوني اش  در شكل  راهبردي 
پاسخي ارائه نمي كند. ))بنابراين كنترل اجتماعي 
عملي  نظام  يك  عملكرد  خالل  از  شده  اعمال 
عيني مطمئناً يگانه كنترل نيست.(( كنشگر و نظام 
سپس مي افزايد: ))حتي نمي توانيم اهميت آن را 
 ]...[ بسنجيم  درستي  به  ديگر  اشكال  به  نسبت 
كه  را  عيني  عملي  نظام  درك  توانايي  هنوز  و 
اين اشكال در درون آن عمل مي كنند، نداريم.(( 
)همان: 258(. مسائل تا اندازة زيادي در همين جا 
حل نشده باقي مانده است. البته به مناسبت هايي 
آنتوني  ساختاربندي  نظرية  به  گذرا  اشاره اي 
نظريه  اين  ]3[ مي بينيم. ولي در حقيقت  گيدنز 
سهم آنچه را كم و بيش در طول زمان به واسطة 
روشن  چندان  مي كند،  تغيير  كنشگران  ارادة 
نمي سازد. مي توان تصور كرد كه هواداران تحليل 
راهبردي در مواجهه با اين دشواري ها مي كوشند 
كه  آثاري  بگيرند،  تجربي  آثار  از  درس هايي 
راهبردهاي  بر  را  فرهنگي  متن  اثرگذاري  نحوة 
در حقيقت  آنان  ولي  مي كنند.  تحليل  كنشگران 
دشواري هاي مفهومي خود را بيشتر به اين آثار 

انتقال مي دهند.

بازسازي خیالي آثار مربوط به تنوع فرهنگ ها
متحداني  جستجوي  به  ))فرهنگ گرايي((  نفي 
و  انجاميده  اجتماعي  تحليل  هواداران  ميان  در 
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كالسيك  تصورات  ))پاره اي  مي كنيم:  بسنده 
دربارة مناسبات سلسله مراتبي در فرانسه وجود 
ميان  فاصله  رئيس،  قدرت  متمركزسازي،  دارد: 
سه  اين  خصوص  در  البته  مرئوس.  و  رئيس 
متفاوتي برخورد  بي نهايت  با موقعيت هاي  نكته 
موضوع  اين  در  كه  گفت  نمي توان  و  كرده ايم 
الگوي فرانسوي يكساني وجود دارد(( )ديريبارن، 
35 :1989( ]6[. بنابراين روشن است كه فرهنگ 
عملكرد  بر  مطالعه اي  قابل  و  بسزا  تأثير  هيچ 
امري  منطقي  جهش  ندارد.  سازمان ها  ادارة  و 
جسورانه است. البته مسئله اين است كه ماهيت 
و گسترة تأثير آن به طور مشخص كدام اند و اين 
بهبود  در  سعي  كه  كسي  به  از چه جهت  تأثير 
عملكرد يك سازمان عيني دارد مربوط مي شود؟
ولي براي پاسخ دادن به اين گونه پرسش ها، 
تحليل  فرهنگ،  دربارة  كلي  سخنان  به  مي توان 
بسنده  اينها  جز  و  كنشگران  خالقيت  فرهنگي، 
طور  به  ميداني  كارهاي  بر  تكيه  با  بايد  كرد. 
مشخص به تحليل اين نكته پرداخت كه چگونه 
فرهنگ و كنش بر هم تأثير مي گذارند. در بخش 
سوم اين متن، درس هايي را بازگو خواهيم كرد 
از  ولي  گرفته ايم.  فرا  خودمان  كارهاي  از  كه 
تقويت  براي  راهبردي  تحليل  هواداران  سو  آن 
آثار  خود  ))ضدفرهنگ گرايانة((  موضع  پايه هاي 
اثرگذار  آنها  استدالل  مي كنند.  ارائه  را  متقابلي 
است: اگر سازمان هايي را مشاهده كنيم كه در آن 
فعاليت هاي مشابه در دو محيط فرهنگي متفاوت 
انجام مي شود فرق زيادي با هم نخواهند داشت 
)فريدبرگ، 68 :2000(، يا در شكل تكوين يافته تر، 
تفاوت هاي بسيار بيشتري ميان سازمان ها در يك 
وجود  مختلف  متن هاي  مقايسة  در  ملي  متن 
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آنچه  از  تفسيرهاي ديگري غير  به سوي  را  راه 
نويسنده در پيش مي گذارد، باز مي كند.

پيش از هر چيز، اصل موضوع يعني انتخاب 
يك  هر  در  متضاد  كاركردهاي  با  كارخانه  دو 
نقش  مشخص  تحليل  با  مربوطه،  متن هاي  از 
فرهنگ متناسب است. ولي نويسنده در اين راه 
گام نگذاشته و تنها آن را ))وسوسه انگيز(( يافته 
است: توضيح تفاوت هايي كه به موجب ))عامل 
 ]...[ وسوسه انگيز  مي كنيم  مشاهده  فرهنگي(( 
است؛ ))ما فريفتة اين تفسيرها تحليل هاي منطق 
اطمينان بخش  و  جذاب  چون  شده ايم  افتخار 
شده  گذاشته  كنار  وسوسه  اين  ولي  هستند.(( 
تسليم  ناگزير  ما  كه  است  تأسف  ))جاي  است: 
اين واقعيت شديم كه چهار نمونة برگزيده، دو 
به دو داراي نظم ملي نبودند تا بتوانيم تفسيري 
از نوع فرهنگي اتخاذ كنيم(( )بوريه، 13 :1999(. 
تفاوت هاي عملكرد مشاهده شده بر مبناي مسائل 
منافع و بازي قدرت قابل توضيح است. بر اين 
نكته تأكيد می شود كه توزيع قدرت می تواند تا 
متفاوت  ملی  متن  يك  درون  در  زيادی  اندازة 
توزيع  اين  ميان  پيوندهاي  بر  همچنين  باشد. 
شده  تأكيد  شده  انتخاب  سازماني  مشكالت  و 
كامالً  وجود  واقع  در  كه  ديد  خواهيم  است. 
كارخانه هاي  ميان  عملكرد  تفاوت هاي  واقعي 
با  منافاتي  روي  هيچ  به  كشور  يك  در  واقع 
نظام هاي نيرومند ملي ندارد. اين نظام ها در جايي 
مي شوند.  يافت  مي كنيم،  جستجو  آنچه  از  غير 
كه  كوشيد  خواهيم  پرسش  اين  پاس  به  سپس 
چرا تحليل مذكور از كنار اين نظام ها گذشته و 
چگونه چارچوب فكري به كار گرفته شده، اين 

ناديده انگاري را تسهيل كرده است.

دارد حتي اگر اين سازمان ها فعاليت هاي مشابه 
انجام دهند ]7[. مسئله اين است كه اين امر تا 
بهتر  يا  واقعيت  از خصوصيات  يكي  اندازه  چه 
شده  گرفته  كار  به  مشاهده  ابزارهاي  بگوييم 
نكته  اين  اثبات  از  ساده تر  چيز  هيچ  مي باشد؛ 
نيست كه هيچ تفاوتي ميان شي ء ))الف(( و شيء 
))ب(( وجود ندارد به شرط اين كه ابزار مشاهدة 

مناسبي در دست داشته باشيم ]8[. بنابراين بايد 
به بررسي يك كار ميداني بپردازيم كه هدف آن 

توجيه ضدفرهنگ گرايي بنيادي است ]9[.

وحدت فرهنگ و تنوع اشكال سازماني
ساية  در  كه  تجربي  كارهاي  تمام  بررسي 
ديدگاه  پاية  و  شده  انجام  راهبردي  تحليل 
در  مي شود  محسوب  ضدفرهنگ گرايي 
نه  )و  بود  امكان پذير  نه  مقاله  يك  چارچوب 
يك  اثر،  چند  بررسي  از  پس  سودمند(.  شايد 
كه   )1999 )بوريه،  كرده ايم  انتخاب  را  اثر 
هم  با  را  هسته اي  نيروگاه  چهار  عملكردهاي 
دو  و  فرانسه  در  نيروگاه  دو  مي كند.  مقايسه 
نيروگاه در اياالت متحده قرار دارند. چند دليل ما 
را به اين انتخاب واداشت. تا آنجا كه ما مي دانيم 
پژوهش  تازه ترين  خود  نوع  در  پژوهش  اين 
است. ضدفرهنگ گرايي كه اين تحقيق به نمايش 
كه  پژوهش  اين  است.  شديد  بسيار  مي گذارد، 
پرداخته  متحده  اياالت  و  فرانسه  كشورهاي  به 
است، دو كشوري كه ما نيز در آنها جستجوهايي 
انجام داده ايم، خوراك خوبي براي بحث فراهم 
مي آورد. نكتة آخر اين كه كتابي كه اين پژوهش 
نظري  است علی رغم رويكرد  آمده  آن گرد  در 
آن سرشار از دستاوردهاي مردم شناسانه است كه 
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سازمان  در  فرد  ادغام  مفهوم  نظر  از  متفاوتي 
مطرح است؟ واقعيت اين است كه ويژگي هاي 
مشترك پرشمارند و اين همان چيزي است كه 
بوديم  كرده  مشاهده  متحده  اياالت  در  ما  خود 

)ديريبارن، 1989(.
هم در نورث آنا و هم در ديابلو كنيون، خود 
آن  در  محوري  نقش  كه  مي يابيم  جهاني  در  را 
داده  حسابي  به  و  كس  هر  فردي  مسئوليت  به 
كار  برايشان  كه  كساني  به  بايد  او  كه  مي شود 
مي كند پس دهد. يك اصل حاكم است، اصلي 
است:  غايب  كلي  به  فرانسويان  گفتمان  از  كه 
يعني كار كه براي كسي كه در مقابل او مسئول 
واژه اي   ،accountable( می دهيم  انجام  هستيم 
كه سخنان  كتابي  ندارد(؛  فرانسه  در  معادلي  كه 
آمريكايي ها را در ترجمه فرانسوي آورده باشد 
ناگزير است اين ويژگي را تا حدي حذف كند 
ميان  از  فرد  به  منحصر  خصوصيت  اين  ولي 
نرفته است؛ ))معموالً اين كار را براي آنها انجام 
110(؛  همان:  آنا،  نورث  )سركارگر،  مي دهم(( 
اين بدين معني است: ))شما مديران بگوييد چه 
كاري الزم است انجام بدهم.(( )سركارگر، ديابلو 
كه  مقرراتي  متن،  اين  در   .)113 همان:  كنيون، 
حقوق و وظائف طرفين را به طور دقيق تعيين 
را  منصفانه  داوری  امكان  نتيجه  در  و  می كنند 
فراهم می آورند، نقشی اساسي دارند. البته روش 
تعيين اين مقررات در نورث آنا و ديابلو كنيون 
پايه  پرسنل  آنا  نورث  در  است.  متفاوت  هم  با 
كند  رعايت  را  آن  بايد  كه  مقرراتي  تدوين  در 
شركت مي كند ولي در ديابلو كنيون اين مقررات 
هر  در  مقررات  ولي  مي كنند.  تعيين  مديران  را 
دو كارخانه جدي گرفته مي شود. ))هماهنگي با 

دو جهان معنايي 
با  شده  بررسی  كارخانه هاي  كه  كنيم  فرض 
نامگذاري  )د(  و  )ج(  )ب(،  )الف(،  حروف 
شده اند، بي  آن كه جاي آنها مشخص شده باشد. 
اين امر آيا مانع از آن خواهد شد كه خواننده اي با 
شناخت هر چند اندك از فرانسه و اياالت متحده 
حدس بزند كه كارخانه هاي ))بوژه(( و ))نوژان(( 
و  كنيون((  ))ديابلو  كارخانه هاي  و  فرانسه  در 
در  دارند؟  قرار  متحده  اياالت  در  آنا((  ))نورث 
تعيين كننده  اغلب  و  متعدد  نشانه هاي  واقع، 
هر  دريابد  كه  ساخت  خواهد  ممكن  او  برای 
است  وابسته  فرهنگي  متن  كدام  به  كارخانه اي 
تا آنجا كه خوانشي سريع كافي خواهد بود تا از 

دانستة خود اطمينان حاصل كند.
اين  به  بيشتر  آمريكايي  كارخانة  دو  مقايسة 
بسيار  دو  آن  عملكرد  كه  است  جالب  دليل 
مناسبات  كنيون،  ديابلو  در  است.  متفاوت 
كه  كاركنان  است.  توأم  خاصي  بدگماني  با 
مي كند  تعيين  اتحاديه  را  فعاليتشان  چارچوب 
در  را  هماهنگي  سخت  و  سفت  راهبردهاي 
وسيله اي  دقيق  وظائف   شرح  مي گيرند.  پيش 
كه  مي رود  شمار  به  كساني  از  حمايت  براي 
برابر هرگونه  در  را  آنان  كار  اين شرح وظائف 
از  مجريان  می كند.  تعريف  خودسرانه  داوری 
آنچه در شرح وظايفشان تعيين شده است عدول 
نمي كنند مبادا تخطئه شوند ]10[. بر عكس، در 
داريم،  كار  و  سر  ))تفاهم((  نوعي  با  آنا  نورث 
با مديريت همكاري مي كند و سياستي  اتحاديه 
كه معموالً از آن در كتاب هاي مديريت با عنوان 
))تفويض اختيار(( ياد مي شود به اجرا در مي آيد 
كامالً  روش هاي  اينجا  در  آيا   .)105 )همان: 
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)بوژه( را در برابر كارخانه اي با مديريت مدرن تر 
فرهنگي  جهان  دو،  هر  ولي  داد  قرار  )نوژان( 

يكساني را بازتاب مي دهند.
آمريكايي  نيروگاه  دو  در  آنچه  عكس  بر 
و  است  محترم  بسيار  مقررات  و  دارد  جريان 
مقررات  از طريق اصالح  رويه ها  تغيير  هرگونه 
مقررات  اين  به  بوژه  در  مي شود،  امكان پذير 
اصل  يك  اين  مي شود  نگريسته  بي اعتنايي  با 
نانوشته است كه مجريان و سركارگران روش ها 
مي گيرند  قرار  آن  در  كه  شرايطي  به  بسته  را 
هر  مي دهند.  تغيير  و  مي كنند  تكميل  و  اصالح 
شخصي  يادداشت((  ))دفترچة  يك  سركارگر 
در  كه  يادداشت((  و  ))شرح  دفترچة  يك  دارد، 
آن ))ارقام واقعي(( درج شده است ]...[ ولي اين 
مربوطه  مسئول  كامپيوتري  شرح  در  اصالحات 
از  گنجانده نشده است. اسناد و مدارك رسمي 
واقعيت امور و از نحوة اجراي عملي رويه ها به 
دورند )همان: 174(. اهميت مسئله از آنجا ناشي 
مي شود كه نيروگاه هسته اي مكان ويژه اي از نظر 
به كارگيري رويه هاي دقيق و نظارت بر رعايت 
اين رويه ها به شمار مي رود. حتي جنبه هايي از 
عملكرد كارخانه كه موجبات اصالحات اخير را 
فراهم آورده اند از اين شيوة كار تأثير مي پذيرند. 
بنابراين ))وظائف(( مسئول نظارت در بيشتر موارد 
به تفسير شخصي او بستگي دارد )همان: 163( 
بسيار  مي دهد  انجام  عمل((  ))در  كه  وظائفي  و 
بايد  تئوري((  ))در  كه  وظائفي  با  است  متفاوت 
انجام دهد )همان: 180(. آيا اين بدان معني است 
كه عمل هر كس به ميل شخص او بستگي دارد؟ 
عمل  راهنماي  شاخص هاي  زيرا  نيست.  چنين 
هر فرد غير از مقررات رسمي است. سنت هاي 

مقررات در كارگاه هاي ديابلو كنيون شگفت انگيز 
كارگاه ها  آنا،  نورث  ))در  193(؛  )همان:  است(( 
مقررات  با  چشمگير  هماهنگي  اندازه  همان  به 
)همان:  مي گذارند((  نمايش  به  را  شده  وضع 
196(. بر تعيين دقيق وظائف هر كس در نورث 
به  برنامه  پذيرش  كه  تأييد می شود  آنجا   تا  آنا 
انعقاد ))يك قرارداد اخالقي واقعي(( بين شركت 
اين  با   .)242 )همان:  مي شود  منجر  كنندگان 
حال فضاي همكاري مطلوب به هيچ وجه مانع 
و  پاداش  نظارت،  نيرومند  نظام  يك  پيشبرد  از 
شاخص هاي  نظام  آنا  نورث  در  نمي شود.  تنبيه 
به  226(؛  )همان:  دارد  وجود  پاداش  و  كارآيي 
عالوه ))عدول از هر آنچه قبالً پيش بيني شده بود 
افراد ذينفع توجيه شود و سه مدير  بايد توسط 
دربارة آن داوري مي كنند. ]...[ عقاب ها ]مديران[ 
راه  به خود  ترديد  تنبيهي  قدرت  از  استفاده  در 
نمي دهند: همچنان كه به كاركنان شايسته نشان 
افتخار مي دهند خطاكاران را هم سخت مجازات 

مي كنند(( )همان: 123(.
اين  آنا  نورث  و  كنيون  ديابلو  مقايسة  از 
فهم  يكسان  روش  كه  درمي يابيم  را  واقعيت 
شركت هاي  در  همچنان  كه  فردي،  مسئوليت 
بسيار  عملكردهاي  به  دارد،  حضور  آمريكايي 
درجة  از  ناشي  امر  اين  و  مي انجامد  متفاوت 
دارد.  وجود  كنشگران  ميان  كه  است  اعتمادي 
از  آمريكايي  مديريت  برجستگان  ستايش  در 
شركت هاي ))عالي(( يا ))داراي فرهنگ نيرومند((، 
توجه  بسيار  تفاوت  اين  به  هشتاد  سال هاي  در 

شده است )پيترز و واترمن، 1982( ]11[.
نظر  در  را  فرانسوي  كارخانة  دو  اگر  اكنون 
سنتي  مديريت  با  كارخانه اي  مي توان  بگيريم 
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مي شود: ))كاري كه هم اكنون انجام مي دهم هيچ 
ارتباطي با توانايي هاي من ندارد ـ من ديگ ساز 
لغو قرارداد كار  به معني  اين  براي من  هستم ـ 
است، زيرا كاري را كه براي آن استخدام شده ام، 
انجام نمي دهد(( )همان: 251(. بر عكس شرايطي 
كه در آمريكا حاكم است، جايي كه در آن روش 
سازماني مرجع مبتني بر توضيح دقيق مسئوليت 
هر فرد است، در اينجا سنت هاي حرفه اي هستند 
)من ديگ ساز هستم( كه شاخص ها را مي سازند. 
شاخص هايي  چنين  در  فرد  هر  مسئوليت هاي 
داوري  آنها  اساس  بر  و  مي كند  پيدا  معني 
مي شود. هرگاه اين مسئوليت ها تناسب مطلوب 
با مقتضيات شاخص ها نداشته باشند ))كاري كه 
اكنون انجام مي دهم هيچ ارتباطي با توانايي هاي 
بيشتر  مشروعيت  فقدان  احساس  ندارد((،  من 
من  كاري  قرارداد  لغو  معني  به  ))اين  مي شود 
است.(( واكنش هايي كه اين احساس برمي انگيزد 
بين عملكرد نظري  قابل مالحظه اي را  اختالف 
مي شود.  موجب  آن  واقعي  كاركرد  و  كارخانه 
كه  كنندگان،  تأمين  واداشتن  رقابت  به  بنابراين، 
در اصل به يك قاعده تبديل شده است، همچنان 
))در  مي ماند:  باقي  استثنايي  امر  به صورت يك 
90 درصد موارد، آنها ]تكنيسين ها[ از كاركردن 
شده  رقابت  وارد  بي آن كه  مي ترسند  ديگران  با 

باشند(( )خريدار، همان: 188(.
اين ارجاع، در سخن و در عمل، به حرفه و 
مرتبة آن، كه در هيچ يك از سخنان آمريكايي ها 
اين  مي شود  )چگونه  نمي يابيم  كتاب  اين  در 
مدام  دانست؟(،  ساده  اتفاق  يك  محصول  را 
به  مي كند.  خودنمايي  فرانسوي  شركت  دو  در 
در  را  قرائت  شيوة  اين  نويسنده  مناسبت،  اين 

دارند.  اساسي  جايگاهي  حرفه  هر  خاص 
بنابراين، ))ارقام واقعي(( براي گروه معلوم است 
و به طور شفاهي از پيشكسوت ها به جوان ترها 
كه  فرايندهايي  اساس  بر  هم  آن  مي يابد  انتقال 
كارآموزي مستمر و همياري حرفه اي را تداعي 

مي كنند )همان(.
در نوژان سعي شده است كه شيوة كار كهنه 
در هم شكسته شود. يك عضو ))بخش خريد(( 
يك  يا  سركارگر  يك  واقعي  قدرت  مي گويد: 
در  هسته اي  سايت  يك  روی  بر  اجرايي  مدير 
مي گويند  اكنون  شركت هاست.  بر  قدرت  واقع 
كه ))قرار است رايزني شود(( كه اين امر قدرت 
و سلطة اربابان بر شركت هاي خارجي را از بين 
شرح  منظور،  اين  براي   .)188 )همان:  مي برد 
را  فرعي  پيمانكاران  خدمات  دقيق،  وظائف 
جايگاه  وظايف ها  شرح  اين  و  مي كنند  تعريف 
اصلي را در حفظ نيروگاه  اشغال مي كنند )همان: 
توزيع  در  تغيير  شاهد  واقع،  در   .)168 و   161
قدرت هستيم )اگر توجه كنيم كه اين توزيع تنها 
ويژگي معقول كار سازماني است مي توان گفت 
كه شاهد عملكرد بسيار متفاوتيـ  با آنچه در بوژه 
مي بينيم ـ هستيم(. ولي اين نه بدان معني است 
كه كنشگران شاخص هاي خود را تغيير داده اند و 
نه بدين معني كه اين شاخص ها ديگر تأثير قابل 
ندارند.  كارخانه  واقعي  عملكرد  بر  مالحظه اي 
صالحيت ها  با  است،  اصل  يك  هميشه  حرفه 
مرتبه  است،  نهفته  آن  در  كه  مسئوليت هايي  و 
و  است  برخوردار  آن  از  حرفه  كه  مقامي  و 
راهبردهايي كه دفاع از حرفه در مناسبات با ديگر 
به  نام حرفه است كه  به  اتخاذ مي كند.  حرفه ها 
مشروعيت سازمان جديد به طور بنيادي اعتراض 

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir


108

بيانگر  داده ها  اين  كه  فرهنگي  منطق هاي  كنار 
را  آنچه  داده ها  اين  باشد؟  گذشته  هستند،  آن 
نويسنده به اعتراف خودش در آغاز كار از اين 
منطق ها مي دانسته است، تأييد مي كنند: در همان 
آمريكايي  كارخانه هاي  در  مي گويد  بحث  آغاز 
برابر(( حاكم است و  افراد  بين  ))مراودة عادالنه 

و  وظايف  ))رعايت  فرانسوي  كارخانه هاي  در 
حقوق تلويحي هر فرد به فراخور حال((، كه در 
منطق افتخار تحليل و بررسی شده اند. نويسنده 
مي پذيرد كه: ))هر كشور براي تنظيم شرايط كار 
جمعي و در نتيجه زندگي جمعي روش خود را 
با فرهنگ خود به كار مي گيرد(( )بوريه،  مطابق 
13 :1999(. با كدام تردستي بوده كه ارادة آشكار 
باعث شده  ))وسوسة فرهنگ گرايانه((  نفي  براي 
نظر  از  پيوند  و  رابطه  اين  نهايت  در  كه  است 

پنهان بماند؟
به  معموالً  بيگانه  متن  يك  در  گرفتن  قرار 
دليل گسست رابطه با جهان آشنا و مأنوس، بعد 
تأثير  تحت  فرد  مي سازد.  برجسته  را  فرهنگي 
به  كنشگران  نظر  از  آنچه  دربارة  هم  شگفتي، 
مي پرسد  از خود  مي دهد  معني  فهم  دشوار  امر 
آقاي  خويش.  فرهنگ  مسلمات  دربارة  هم  و 
تجربه اش  در  را  شگفتي  امر  چنين  نيز  بوريه 
مي گويد:  زيرا  است.  كرده  احساس  آمريكا  از 
ديابلو  كارگاه هاي  در  مقررات  با  ))هماهنگي 

هست،  خودسري  نه  است.  شگفت انگيز  كنيون 
و  مقررات((  نقض  نه  و  قاعده  از  سرپيچي  نه 
است:  نشان شده  امر خاطر  اين  غيربومي  جنبة 
با توجه به  اين پديدة نسبتاً غيرمنتظره، به ويژه 
تجربة فرانسه چگونه قابل توجيه است؟ )همان: 
193(. با اين حال هيچ پرسشي دربارة قرائتي كه 

چگونه  شود  دانسته  كه  آن  )بي  مي گيرد  پيش 
را  كنشگران  نگرش  زمينه،  اين  در  قرائت،  اين 
فرهنگ  تحت تأثير  برعكس،  يا،  مي كند  دنبال 
به  موقعيت ها  از  فرانسوي  قرائتي  خود  خاص 
فرانسه  برق  شركت  ))عوامل  مي دهد(:  دست 
اين سمت هاي جديد را كم ارج جلوه مي دهند 
وظائف  انجام  به  را  آنها  كه  مي كنند  گمان  زيرا 
رده پايين وا مي دارند. آنان خودشان را محروم 
مي كنند((  احساس  كار  شرافتمندانه  بخش  از 
)همان: 249( ]12[. چنين برداشتي از مناسبات 
استقاللي  نوع  حرفه اي،  وظيفة  سازمان،  با  فرد 
كه فرد حق دارد مطالبه كند، با نوع راهبردهايي 
به  اختصاص  البته  مي كند،  القا  برداشت  اين  كه 
اين  از  پيش  برداشت  اين  ندارد.  بوژه  و  نوژان 
مؤسسات  و  دخانيات  كارخانه های  عملكرد  بر 
در  كروزيه  ميشل  كه  پستي  چك هاي  پردازش 
كتاب پديدة ديوانساالري به بررسي آن پرداخته 
است حاكم بوده و آن را در كارخانة آلومينيوم 
سنـ  بنوآـ  لوـ  ويو كه در كتاب منطق افتخار از 
آن گفتگو شده است، باز مي يابيم. اين برداشت 
وجه  آنچه  به  است  فرانسويان  نگرش  ميراث 
مشخصة شهروند آزاد جامعة دموكراتيك و اگر 
انسان آزاد واقعي  به زمان هاي پيشين برگرديم، 
اين  لذا   .)2003 )ديريبارن،  مي شود  محسوب 
برداشت نمي تواند منشأ خود را در ويژگي هاي 
روش سازمان دهي كه وجه مشخصة نيروگاه هاي 

شركت برق فرانسه است، پيدا كند.

آنها چشم دارند...
مجموعة  وجود  با  كه  است  ممكن  چگونه 
از  تحليل  اين  شده،  گردآوري  داده هاي  غني 
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آنها را بر حسب معنايي كه بدان مي دهند تجربه 
نظارت  مسئوالن  مورد  در  مثال  براي  مي كنند 
كم  را  كارها  اين  ))آنان  مي شود:  مشاهده  نوژان 
ارتباطي  اين كارها هيچ  تلقي مي كنند زيرا  ارج 
يا  به عنوان ديگ ساز  با صالحيت هاي حرفه اي 
برقكار ندارند(( )همان: 186(. به شاخصي كه بر 
مبناي آن موقعيت براي كنشگران معني مي يابد 
ـ آيا حرفة آنان محترم است؟ ـ توجه می شود و 
))دليل(( اين امر نشان مي دهد كه اين واقعيت نيز 

كه اين شاخص نقش زيادي در واكنش كنشگران 
با  مقايسه  عالوه،  به  است.  شده  لحاظ  دارد، 
اين  كه  مي دهد  نشان  روشني  به  متحده  اياالت 
ولي  نيست.  هيچ وجه جهان شمول  به  شاخص 
همة اين چيزها بيان نشده است. درگير شدن با 
شيوة فرانسوي درك امور، چه بسا فاصله گرفتن 
از آن و در نتيجه انتخاب آن را به عنوان موضوع 

تحليل دشوار مي سازد.
محض  به  معنايي  مسائل  اين  از  انصراف 
ظهور آنها، ناشي از نگرش دستوري كنشگر است 
مي آورد.  فراهم  او  براي  را  راهبردي  تحليل  كه 
همه چيز از اقتدار به مسائل مصلحت و قدرت 
كشانده مي شود، اين مسائل آن قدر جهان شمول 
هستند كه توجه به جايگاهي كه فرهنگ در آن 
بنابراين،  برسد.  نظر  به  سطحي  مي كند  اشغال 
از  كنيون، پس  ديابلو  مقررات در  نحوة رعايت 
آن كه پرسش هايي را پيش مي آورد، بالفاصله در 
همين چارچوب دستوري قرار مي گيرد: ))فرض  
و  مقررات  دست اندركاران،  اگر  است:  اين  ما 
انجام كار را به دقت رعايت مي كنند  شيوه هاي 
مي توانند  را  كاري  چنين  كه  است  اين  دليلش 
)همان:  است((  آن  در  سودشان  و  دهند  انجام 

فرهنگ از چنين سازگاري و هماهنگي به دست 
مي دهد به چشم نمي خورد. ولي يك عنصر ديگر 
مي توانست نويسنده را به اين قرائت سوق دهد: 
نويسنده  به  كنيون  ديابلو  عملكرد  كه  حالي  در 
)همان:  جدانشدني((  بند  و  قيد  يك  ))احساس 
چنان كه  احساسي،  چنين  است.  داده   )260
تحقيق  يك  از  وجه  هيچ  به  مي گويد،  خود 
باشد،  انجام شده  آمريكايي كه در همان سايت 
جاي  به  ولي   .)1996 )شولمن،  نمي شد  ناشي 
اختالف  دربارة  انديشه  به  اختالف  اين  كه  اين 
فرانسويان  ديدگاه هاي  تفاوت  از  ناشي  ارزيابي 
در  بينجامد،  واقعيت  يك  دربارة  آمريكايي ها  و 
به  است.  شده  ترديد  آمريكايي  تحقيق  درستي 
عالوه، در مورد نورث آنا، به حضور در مقابل 
كه  نكته  اين  القاي  و  اشاره شده  داوري  مرجع 
چنين چيزي نزد فرانسويان عجيب است، كامالً 
احساس مي شود و به چشم مي خورد )بوريه، 98 
:1999(، بي آن كه تحليلي دربارة آنچه اين رسم 
را در نگاه آمريكايي ها پرمعني مي سازد، صورت 
كنشگران  تفسير  نحوة  به  بارها  باشد.  گرفته 
فرانسويان  نگاه  در  كه  موقعيت ها،  از  آمريكاي 
در  )مثالً  است  شده  اشاره  است،  شگفت انگيز 
صفحة 130 در خصوص مسئلة اختيارات(. ولي 
دربارة آنچه پايه و اساس اين امر بديع محسوب 

مي شود، هيچ گفتگويي نمي شود.
بيانگر  گاه  فرانسوي  كارخانه هاي  به  اشاره 
كه  است  واقعيت  اين  از  روشنی  بسيار  درك 
در  زيادي  نقش  موقعيت ها  به  شده  داده  معني 
و  ))درك  نحوة  دربارة  اشاره هايي  دارد.  رفتارها 
تفسير كنشگران(( از وقايع مي يابيم )همان: 93(. 
كه  است  به كساني  مربوط  كه حوادث  امر  اين 
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داده هاي  با  راستي  به  فرضيه  اين  آيا   .)194
اين  فرضيه  اين  آيا  دارد؟  هماهنگي  مشاهده اي 
موقعيت  يك  كه  مي كند  لحاظ  نيز  را  واقعيت 
نيز  خودشان  دخيل  كنشگران  آن  در  كه  مشابه 
ممكن است در پذيرش ))راهبردهاي هماهنگي(( 
نفع داشته باشند، در فرانسه مشاهده نشده است؟ 
اين پرسش مطرح نشده است، به اين واقعيت كه 
دلبستگي به رعايت مقررات هم در ديابلو كنيون 
و هم در نورث آنا وجود دارد به خوبي توجه 
شده است ولي بي تأثير ارزيابي شده و گفته شده 
است: ))داليلي كه دست اندركاران را ]در نورث 
بسيار  مي دهد  سوق  مقررات  نزدن  دور  به  آنا[ 
با داليل ديابلو كنيون متفاوت است.(( براي اين 
قرار  دستاويز  مصلحت  و  نفع  هم  باز  منظور، 
گرفته است: ))در واقع، دست اندركاران و مخالفان 
مديران، نفعي در دور زدن مقررات ندارند زيرا 
آشكارا مسئول اجراي اصالحات هستند(( )همان: 
بازي هاي قدرت در دو  كه  اين موضوع   .)199
كارخانه متفاوت اند به اين نتيجه گيري منجر شده 
كنشگران  رفتارهاي  تعيين كنندة  داليل  كه  است 
فرهنگي  محيط  به  ولي  متفاوت اند  با هم  بسيار 
مشترك كه به اين بازي ها معني مي دهد و خارج 
از آن هر دو به دشواري قابل فهم هستند، اصالً 

توجه نشده است.
كه  است  اين  تحليل  بنيادي  اصل  يك 
بي وزني فرهنگي  گزينه هاي سازماني در حالت 
در  آنها  دريافت  نحوة  و  مي گيرند  صورت 
جهان ذهني كساني كه بايد آنها را تجربه كنند، 
نقطة حركت  يك  گزينه ها  اين  و  ندارد  تأثيري 
كامالً فرضي به شمار مي روند. گفته شده است 
سازمان دهي  در  مهم  ))تفاوت هايي  وجود  كه 
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غني است. اين را نيز مي توان نشان داد كه اين 
دستاوردها كجاها اندك است ]14[.

رابطة میان فرهنگ ها و راهبردها
چارچوب  بين  ذاتي  ناسازگاري  راستي  به  آيا 
متن هاي  به  توجه  و  راهبردي  تحليل  فكري 
فرهنگي وجود دارد؟ يا واكنش كنوني هواداران 
بيشتر  ماهيتي  فرهنگ  به  نسبت  تحليل  اين 
تاريخي است كه هنوز  فرضي دارد و محصول 
سخن آخر خود را نگفته است؟ در اين آخرين 
بخش خواهيم كوشيد نشان دهيم كه اين فرضيه 
انسان شناسي  از آنچه  بجاست. برداشت دقيق تر 
تحولي  درك  و  مي كند  اراده  فرهنگ  از  معاصر 
كه اين برداشت طي نيم قرن گذشته داشته است 
توجه  عطف  در  را  راهبردي  تحليل  مي تواند 

دوباره به فرهنگ ها ياري دهد.

فرهنگ چه نقشي دارد؟
اشكال  تنوع  بر  مي تواند  فرهنگ  كه  تأثيري 
استفاده  با  طوالني  مدت هاي  بگذارد،  سازماني 
سازماني((  ))احتمال  نظرية  تحليل  چارچوب  از 
به  چارچوب  اين  است.  بوده  پژوهش  موضوع 
اين فرضيه منجر مي شود كه مي توان يك شكل 
)كمابيش  پارامتر  چند  اساس  بر  را  سازماني 
كرد.  تعريف  غيره(  و  كمابيش صوري  متمركز، 
اين چارچوب همچنين مي كوشد به اين پرسش 
)اندازة شركت، متن  پاسخ دهد كه چه عواملي 
پايدار يا پرتالطم و غيره( بر ارزش اين پارامترها 
اثر مي گذارند؟ فرض بر اين است كه اين ارزش ها 
بر اساس شاخص هايي كه  را  مي توانند سازمان 
خود كامالً مستقل از متن فرهنگي هستند تعريف 

فعاليت ها(( كه مشاهده شده است يك امر بديهي 
عامل  يك  از  نه  تفاوت ها  ))اين  است:  بنيادي 
فرهنگي يا از تفاوت  هاي مربوط به مقررات ناشی 
می شوند بلكه از انتخاب متفاوت تخصيص منابع 
چگونه   .]13[  )100 )همان:  مي شوند((  ناشي 
مي توان نتيجه گيري نكرد كه ))استدالل فرهنگي 
در مقايسه با استدالل هاي نگرش سازمان محور، 
باشد،  دومي  به  مشروط  اولي  كه  صورتي  در 
البته  فقير است؟(( )همان: 267 و صفحه آخر(. 
اين  كه  بديهياتي  به  نسبت  امتياز كوچك  ))يك 
پژوهش بر آنها متكي است(( به پذيرش اين نكته 
منجر مي شود كه طراحي سازماني نيز تحت تأثير 
اجتماعي((  ))اثر  از  ناشي  عوامل  از  مجموعه اي 
است. ولي حتي در اين شكل جنيني، اين امتياز 
خيلي صوري به نظر مي رسد زيرا مسائل متني 
در دل تحليل ادغام نشده است. اين كار تجربي 
به  راهبردي،  تحليل  نظري  متون  با  مقايسه  در 
در  نظام ها  آثار  يا  اجتماعي  آثار  به  نسبت  ويژه 
است  عقب  خيلي  همچنان  متن  نقش  شناخت 
پاسخي  پژوهش  اين  لذا   .)2000 )فريدبرگ، 
حتي مختصر به پرسش هاي مربوط به نقش دقيق 
فرهنگ در كاركرد سازمان ها كه اين متون نظري 

بدان رهنمون مي شوند، نمي دهد.
تحليل  هواداران  رايج  ادعاي  نهايت،  در 
تجربي  پژوهش هاي  مي گويند  كه  راهبردي 
نقش  هيچ  فرهنگ  كه  است  كرده  ))ثابت(( 
برابر  در  ندارد  سازمان ها  كاركرد  در  معني داري 
اين  پيشبرد  چگونگي  نحوة  دقيق تر  بررسي 
كه  پژوهشي  مورد  در  نمي آورد.  تاب  استدالل 
ثابت  از نظرتان گذشت ما توانستيم  بررسي آن 
بسيار  آن  مردم شناسانة  دستاوردهاي  كه  كنيم 
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بر  معني داري  تأثير  هيچ  مي دهند  تشكيل  را 
عملكرد آنها نداشته اند؟ چنين نيست. زيرا همين 
اين  بگذاريم،  كنار  را  انتزاعي  خيلي  نگرش  كه 
مي نمايند.  هم  به  بي شباهت  بسيار  عملكردها 
دو  در  پايه  كاركنان  به  اختيار  اعطاي  بنابراين، 
متن به يك صورت انجام نمي شود؛ اين اختيار 
دارد  فردي  حالت  بيشتر  مراكشي  شركت  در 
بايد  دريابيم  را  بهتر  را  واقعيت  كه  اين  براي  و 
به  كنيم.  بررسي  را  موضوع  بيشتري  دقت  با 
عالوه، ))اعتماد كردن(( در عمل به يك صورت 
جامعة خوب،  يك  تصاوير  زيرا  نمي شود.  بيان 
جامعه اي كه در آن افراد به هم اعتماد دارند، با 
احترام متقابل رفتار مي كنند و هر فرد به مصلحت 
كه  تصاويري  مي دهد،  نشان  دلبستگي  عمومي 
حكم شاخص براي كنشگران دارند و به زندگي 
بی شباهت هستند. در  بسيار  معني می دهند  آنها 
برادران  آن  در  كه  خانواده ای  تصوير  مكزيك 
زندگي  دشواري هاي  با  مقابله  در  را  يكديگر 
ياري مي دهند، يك الگو است. در مكزيك، يك 
مقدس  مردي  را  آن  مديريت  كه  انجمن خيريه 
دارد و در آن يك نظم اخالقي سفت  به عهده 
مي دهد  تشكيل  را  رفتارها  چارچوب  و سخت 
منافع خود  از  به دفاع  به واسطة آن  و هر كس 
مي كوشد، همين حال را دارد. اين تفاوت تأثير 
زيادي بر آنچه در عمل مقتضيات اعطاي اختيار 
متقابل، عدالت ورزي و  احترام  اعتماد كردن،  يا 
جز اينها را تشكيل مي دهد، دارد. به طور كلي، 
در همين گذار از انتزاعي تر به عيني تر است كه 

فرهنگ نقش قاطع ايفا مي كند.
صبغه اي  تنها  فرهنگ ها  نقش  اين  به  توجه 
اين  و  مي دهد  انتزاعي  نگرش هاي  به  محلي 

كنند )يعني اين كه شركت متمركز يا غيرمتمركز 
مي تواند صرف نظر از اين كه در سوئد، چين يا 
جاي ديگر است معني معيني داشته باشد(. طبق 
توجه  با  فرهنگ،  كه  مي توان گفت  ديدگاه  اين 
به اين كه سازمان ها )متمركز، صوري، تعاوني و 
غيره( در اين يا آن فرهنگ غوطه ورند، بر سازمان 
تأثير مي گذارد ]16[. با وفاداري به اين چارچوب 
راهبردي  تحليل  هواداران  كه  است  انديشه 
تأثيري  تنها  فرهنگ  كه  كنند  ثابت  مي كوشند 
تفاوت هاي  مي گويند  و  دارد  سازمان  بر  ناچيز 
بيشتري بين سازمان هاي مختلف در يك فرهنگ 
در مقايسة سازمان هاي غوطه ور در فرهنگ هاي 
متفاوت مشاهده مي شود. اين همان كاري است 
كه تحليل مربوط به نيروگاه هاي هسته اي مي كند 
و از سازمان هايي سخن مي گويد كه اختيار داده 
شده به مجريان، كم و بيش گسترده است ولي 
فرهنگ  واقعي  آثار  فهم  امكان  چارچوب  اين 
كردن  پيدا  البته  نمي آورد.  فراهم  را  سازمان  بر 
معني  يك  به  را  آنها  مي توان  كه  سازمان هايي 
دشوار  متفاوت  فرهنگ  دو  در  دانست  همسان 
نيست به شرط اين كه معيارهاي نسبتاً انتزاعي به 
كار گرفته شود، مثل اهميت مسئوليت هاي داده 
سلسله مراتب،  رده هاي  تعداد  كاركنان،  به  شده 
ميزان تحصيالت كاركنان، صورتبندي رويه ها و 
يكي  كه  را  دو شركت  نتوانستيم  بنابراين  غيره. 
در مكزيك و ديگري در مراكش است و از نظر 
اين نكات مختلف شباهت بسياري با هم دارند، 
با هم مقايسه كنيم )ديريبارن، 2002(. به عالوه 
نبودند و  متبوع  نمايندة كشور  آنها  از  هيچ يك 
اين بدان معني  آيا  به فرد بودند.  بسيار منحصر 
شركت ها  اين  بستر  كه  فرهنگ هايي  كه  است 
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بنابراين  كنشگران به موقعيت ها و به كنش ها و 
راهبردهاي  كه  ادعا  اين  مي دهند.  فرهنگ  به 
كنشگراني كه اشكال سازماني را تعيين مي كنند 
ادعا  اين  اندازة  به  هستند  فرهنگ ها  از  مستقل 
كه فرهنگ تعيين كنندة اين اشكال است و هيچ 
باقي  كنشگران  راهبردهاي  براي  عمل  امكان 

نمي گذارد، غيرواقعي است.
عامل  كدام  كه  شود  پرسيده  شايد  اكنون 
اهميت بيشتري دارد؟ چنين پرسشی مي تواند به 
بحث هاي بي انتها منجر شود كه نتيجة آن فقط به 
معياري بستگي دارد كه براي درك شباهت ها و 
تباين ها به كار مي گيريم ]18[. اگر به راستي مايل 
به ورود به چنين بحثي باشيم مي توانيم يك معيار 
پيشنهاد  مي رسد  معقول  نظرمان  به  كه  شباهت 
كنيم. كنشگران مي توانند علی رغم دشواري اين 
يك  خاص  كه  شركت  عملكرد  شكل  از  كار، 
فرهنگ است به شكل ديگري كه خاص همان 
فرهنگ است )مثالً از شكل تعاوني تر در مكزيك 
به يك شكل تعاوني در همان كشور( گذر كنند. 
شركت  عملكرد  شكل  يك  از  نمي توانند  ولي 
ديگري  شكل  به  است  فرهنگ  يك  خاص  كه 
حتي  بگذرند  است،  ديگري  فرهنگ  كه خاص 
عملكردهاي  كافي،  انتزاعي  سطح  يك  با  اگر، 
))يكسان(( مطرح باشد )مثالً از يك شكل تعاوني 

در مكزيك به يك شكل تعاوني در مراكش(.
چنين دركي از مناسبات ميان كنش و فرهنگ، 
كه به فرهنگ ـ نه به شكل رقيب كنش بلكه به 
منزلة متني كه كنش در آن معني مي يابد ـ نگاه 
مي كند، بسيار مهم است و اين در صورتي است 
كه مسئلة روشن كردن كنشگران در ميان باشد. 
))مقاومت هاي  مي دهد  امكان  ما  به  درك  اين 

نگرش ها كافي است تا تعيين كنيم كه اگر مثالً 
بخواهيم شيوة عملكرد تعاوني تر را توضيح دهيم 
چگونه بايد عمل كنيم. در موارد ذكر شده، چنين 
كه  هستند  راهبردهايي  تعيين كنندة  نگرش هايي 
آن  يا  اين  در  مديريت  توسط  و  نيستند  يكسان 
تفويض  مفاهيم  تا  به كار گرفته مي شوند  مكان 
در  اعتماد  بر  مبتني  مناسبات  اجراي  و  اختيار 
اين  در  فرهنگ  كنند.  پيدا  تبلور  شركت  درون 
نقش، تعيين كنندة كنش به صورت تمام و كمال 
نبوده است. زيرا فرهنگ به هيچ وجه مديريت 
شركت ها را ناگزير نساخته است كه براي توسعة 
شركت هاي  در  و  بكوشند  تعاوني  مناسبات 
ديگر، مديران به هيچ وجه در جستجوي چنين 
شيوة  تعيين  با  فرهنگ  ولي  نيستند.  مناسباتي 
بر  هدف هايش،  به  رسيدن  براي  مديريت  عمل 

اين كنش به شدت تأثير گذاشته است ]17[.
مبتني  از توصيف  به طور كلي، هنگامي كه 
به  و  مي رويم  فراتر  انتزاعي  خيلي  مفاهيم  بر 
سازماني  اشكال  و  راهبردها  عيني  ))جزئيات(( 

توجه مي كنيم، نمي توانيم از پرسش هاي مربوط 
نقش  فهم كنوني فرهنگ  معنايي كه در  متن  به 
وجه  هيچ  به  امر  اين  بگريزيم.  دارند،  اساسي 
از بازي منافع نيست.  به معني صرف نظر كردن 
باشيم،  داشته  منافع  از  وسيع تر  برداشتي  اگر  و 
مانند برداشتي كه در كنشگر و نظام )كروزيه و 
فريدبرگ، 215 :1977( از آن دفاع شده است، 
مي توان به تبيين راهبردهاي كنشگران بر اساس 
كه  مسائلي  ولي  پرداخت.  آنها  منافع  پيگيري 
طبيعي  ماهيت  هرگز  مي كنند،  تقويت  را  منافع 
ناب ندارند. اين مسائل يا نيستند و يا اگر هستند 
كه  دارد  معنايي  به  بستگي  جهت گيري شان 
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طرح يك موقعيت خاص، چنين القا مي كند كه 
همه چيز از پيش تعيين مي شود، فرد را از توجه 
شايسته به واقعيت هاي موجود منصرف مي سازد. 
جامعه  مركز  در  متن  اين  در  روش((  ))تعارض 
شناسي سازمان ها بروز كرده است، تعارضي كه 
مركز  اين  فزايندة((  ))بي توجهي  در  قاطع  نقش 
فرهنگ  به  را  اصلي  نقش  كه  پژوهش هايي  به 
كروزيه  ميشل  اگرچه  است،  كرده  ايفا  مي دهد 
انديشة گسترش چنين  در  از هر چيز  پيش  نيز 
پديدة ديوانساالري  انتشار  از  پژوهش هايي پس 

بوده است )كروزيه، 239-40 :1994(.
بر اين اساس، دو مسير باز شده است:

• زير سؤال بردن چنين دركي از فرهنگ
• رد تحليل فرهنگي 

هنوز  شد  مطرح  پرسش  اين  كه  زماني  شايد 
خيلي زود بود كه مسير نخست به طور واقعي 
مسير  در  راهبردي  تحليل  رو  اين  از  شود،  باز 
ولي  گذشت  سال ها  سپس  گرفت.  قرار  دوم 
چه  تا  كه  درنيافتند  تحليل  اين  هواداران  ظاهراً 
تحول  دچار  فرهنگ محور  نگرش هاي  اندازه 
نگرش كهن  با  مبارزه  به  آنان همچنان  شده اند. 
ادامه دادند بي آن كه دريابند كه نگرش هايي كه با 
تمركز بر مسائل متن معنايي، مبتني بر هيچ گونه 
))حتميت فرهنگي(( نيستند و به هيچ وجه برتري 

كار ميداني را زير سؤال نمي برند، شكل يافته اند. 
اين امكان نيز هست كه تحليل راهبردي در يكي 
را  آن  خوبي  به  كه  معيوب  چرخه هاي  اين  از 
تحليل مي كند، گرفتار آمده باشد. هواداران چون 
نگاه  دور  فرهنگي  تحليل  گونه  هر  از  را  خود 
با مهارت هاي  داشته اند مهارت هاي الزم را، كه 
متفاوت  سازمان ها  كالسيك  جامعه شناس 

فرهنگي(( را ـ كه اين همه از آن انتقاد مي شود 
راه هاي يك  فهم  اين  به عالوه،  بفهميم.  بهتر  ـ 
كنش مؤثر معطوف به راه هاي پيشرفت را روشن 
مي سازد كه در واقع در هر متن فرهنگي گشوده 
مي شوند و فرد را از كوشش براي جا انداختن 
))بهترين راهكارها(( منصرف مي سازند، راه هايي 
كه اگر چه در سرزمين مبدأ امتحان خود را پس 
داده اند ولي ممكن است در جامعه هاي ديگر جز 

يأس و ناكامي به بار نياورند.

بازگشت به اصل و نوزايي تحلیل راهبردي
تحليل  پايه هاي  كروزيه  ميشل  كه  دوراني  در 
به  مسلط  نگرش  ساخت،  استوار  را  راهبردي 
به مثابة يك متن معنايي نمي نگريست.  فرهنگ 
اين نگرش، فرهنگ را بيشتر متناظر با ديدگاه ها 
هستند،  رفتارها  مولد  مستقيماً  كه  ارزش ها  و 
پديدة  در  كه  فرهنگ محور  نگرش  مي ديد. 
طبيعي  طور  به  مي شود  مالحظه  ديوانساالري 
از  ))ترس  بنابراين،  است.  متن  اين  از  متأثر 
فرانسوي  فرهنگ  مشخصة  وجه  كه  مواجهه(( 
قلمداد شده است به معني يك ديدگاه، دلبستگي 
به ))لذت مطلوب((، يك ارزش و به معني يك 
مي تواند  فرهنگ  از  فهمي  چنين  است.  رفتار 
باشد  فرهنگي((  ))حتميت  به  باور  زمينه ساز 
))فرانسويان، يا ديگران، اين طوري رفتار مي كنند، 
كرد((،  نمي شود  كاري  و  آنهاست  فرهنگ  اين 
حتميتي كه جاي اندكي براي نوآوري، خالقيت 
كنشگران و براي توانايي آنها در رفتن به پيش 
باقي مي گذارد. نگرش معطوف به جامعة پذيراي 
اين حتميت مي شود.  پذيرفتن  از  مانع  پيشرفت 
هنگام  كه  فرهنگ  به  نگرشي  چنين  عالوه،  به 
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وانگهي،  مي داشت؟  معني  چه  دوباره  و  دوباره 
مطالعة  هنگام  تعميم ها،  اين  راستين  ماهيت 
از  مانع  وجه  هيچ  به  خاص،  سازمان  يك 
استفاده از تمام دستاورد دانش هايي ـ كه دربارة 
سازمان هاي داراي پاره اي ويژگي هاي مشترك با 
نمي شود.  ـ  است  شده  گردآوري  سازمان،  اين 
مي كند  سازمان ها صدق  همة  دربارة  آنچه  ميان 
مي شود،  مربوط  سازمان  يك  به  فقط  آنچه  و 
بنابراين، توانايي كنشگران  البته درجاتي هست. 
و  داوري  بر هر گونه  براي خط بطالن كشيدن 
بي انتها  آفرينش،  آغاز  همچون  جهان  بازسازي 
فرهنگي  در  كنشگران  كه  اين  دانستن  نيست. 
غوطه ورند كه كامالً با آن آشنا نيستيم مسلماً ما 
را از فهم اين كه آنان با اين فرهنگ چه مي كنند، 
بي نياز نمي گرداند. ولي اين امر مي تواند مانع از 
اين شود كه در راه درازي كه امكان پرتوافكني 
شروع  صفر  از  مي آورد  فراهم  را  بازي ها  بر 
نكنيم. در اين بازي ها ممكن است كساني وارد 
ناآشناست.  ما  براي  شاخص هايشان  كه  شوند 
كنيم،  انتخاب  را  فرهنگ محور  نگرش  يك  اگر 
جادويي  نوشداروي  منزلة  به  فرهنگ  به  كه 
بلكه  نمي كند  نگاه  كنشگران  رفتار  تعيين كنندة 
متوجه رموزي است كه به موقعيت ها و كنش ها 
معني مي دهد، هيچ چيز مانع از اين نمي شود كه 
تحليل راهبردي بار ديگر به بعد فرهنگي توجه 
را  آن  گام هاي  نخستين  كه  توجهي  دهد،  نشان 
تحت تأثير قرار داده است. دغدغه اي كه تحليل 
راهبردي را وا مي دارد كه جايگاه شايسته را به 
كنشگر و به كنش بدهد و در باور ساده دالنه به 
ميل  و  منافع  اهميت  و  ارزش ها گم شود  نقش 
ناگزير  را  ما  وجه  هيچ  به  دريابد،  را  قدرت  به 

است، براي به انجام رساندن چنين تحليل هايي 
به  ظاهراً  كه  مكتبي  براي  نياورده اند.  دست  به 
موضع برتري جويانه در مطالعة سازمان ها )و به 
اشتياق   ]20[ كنش(  مطالعة  در  گسترده تر  طور 
نشان مي دهد، اين موضع راحتي نيست. پذيرفتن 
از  فرهنگ ها  تنوع  به  توجه  كه  موضوع  اين 
اهميت برخوردار است مي تواند به پذيرش اين 
نكته منجر شود كه همكاري با ديگران چه بسا 
رهاكردن  به  نتيجتاً  پذيرش  اين  است.  سودمند 
موضع قدرت كه با مبارزة گسترده به دست آمده 
است مي انجامد و اين چيزي است كه با ميل و 

رغبت صورت نمي گيرد.
چه  راهبردي  تحليل  هواداران  حال،  اين  با 
رد  راهبرد  اين  در  خود  كردن  محبوس  با  بسا 
آنان  كار،  اين  با  شده اند،  اشتباه  دچار  نفي  و 
كنند كه  را تكرار  افكاري  محكوم شده اند مدام 
خود  زمان  در  مهمي  پيشرفت  نمايندة  اگرچه 
از سرماية علوم اجتماعي  اكنون بخشي  بوده اند 
به شمار مي روند. اين افكار، كه بدون توجه به 
مفهومي  بهترين چارچوب هاي  كه  موضوع  اين 
نيز محدوديت هاي خود را دارد، بازتوليد شدند 
جديد  پيشرفت هاي  برابر  در  مانعي  به  ناگزير 
البته در تمام سازمان ها ))همان  تبديل گرديدند. 
همان  سياسي،  چانه زني هاي  همان  دشواري ها، 
موانع در برابر هماهنگي و ارتباطات(( به چشم 
مي خورد و هيچ كدام معاف از ))مبارزات دروني، 
تبادل گول زننده اطالعات، داوري هاي ناقص و 
]...[ نمونه هاي شناخته  خطرناك، سوء عملكرد 
ولي  نيستند.   ]21[ سازماني((  تحليل هاي  براي 
به  اقدام  پس  نبود  گفتن  براي  زيادي  چيز  اگر 
بررسي  براي  فقط  هم  آن  جديد  پژوهش هاي 
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وي  كه  نيست  شگفت انگيزي  ))چيز  بگذريم: 
جهان  در  كنكاش  از  پس  ديريبارن[  ]فيليپ 
را  آن  از  بازتاب هايي  فرانسه،  جامعة  فرهنگي 
در شركت هاي فرانسوي يافته باشد ]...[. ولي از 
آنجا تا پژوهش در اين سطح گامي بيش نيست و 
خود وي اين گام را در پژوهش هاي تجربي اش 
برنداشته است، با اين حال از عبور از اين مرحله 
منبع   .)1993:  240 )فريدبرگ،  نيست...((  دور 

مذكور، منطق افتخار )ديريبارن، 1989( است.
يك  در  موجود  عملكردهاي  تنوع  بررسي   .6
موفق  سوم  جهان  اصلي  موضوع  فرهنگ، 
)ديريبارن، 2003( است كه بر تحليل نمونه هايي 
كيفيت همكاري  از رهگذر  مهم  از شركت هاي 
عملكرد  آنها  در  كه  است  استوار  جوامعي  در 
اغلب شركت ها از همكاري بسيار ضعيفي تأثير 

مي گيرد.
بينست )1990( مالحظه  را در  استدالل  اين   .7
با پژوهشي به مراتب  مي كنيم و بوريه )1999( 

موشكافانه تر به آن بازپرداخته است.
بنابراين، با استفاده از يك دماسنج مي توانيم   .8
با اطمينان بگوييم كه هيچ تفاوتي بين يك شيء 
وجود  يك كيلومتري  شي  يك  و  سانتي متري 
قرار  دما  يك  در  دو  آن  كه  آن  شرط  به  ندارد 
گرفته باشند. و اگر آن دو را با يك متر بسنجيم 
هيچ  كه  بگوييم  قبلي  حالت  برعكس  مي توانيم 

وجه مشتركي با هم ندارند.
هواداران  با  گفتگو  براي  قبلي  كوشش  در   .9
ديريبارن،  به  شود  )رجوع  راهبردي  تحليل 
با  كه  فرهنگ  از  برداشتي  اساس  بر   ،)1994
يافته  اصالت  انسان شناسان  نزد  اكنون  هم  آنچه 
تحليل  يك  به  دارد،  بيشتري  هماهنگي  است 

نمي سازد كه فراموش كنيم هر كنشي در يك متن 
معني پيدا مي كند. بعد راهبردي و بعد فرهنگي 
مدت هاي طوالني با هم بيگانه بوده اند، هنگام آن 

است كه همديگر را باز يابند.

يادداشت ها
راهبردي  مسائل  به  كه  هست  ديدگاه هايي   .1
تحليل  كه  مسائلي اند  از  غير  اينها  و  مي پردازند 
و  فريدبرگ  ارهارد  كروزيه،  ميشل  راهبردي 
داشته اند.  بيان  نهادند،  بنياد  دو  آن  كه  مكتبي 
جامعه  حوزة  در  هم  ديدگاه هايي  همچنين 
شناسي سازمان ها وجود دارد )چندلر، 1962( و 
اين  ولي  )پرتر، 1980(.  مديريت  در حوزة  هم 
هم  و  خود  بين  هم  اندكي  پيوندهاي  ديدگاه ها 
كروزيه  ميشل  كارهاي  در  كه  دارند  نگرشي  با 
شكل گرفت؛ بنابراين پرتر از كتاب شناسي غني 
قدرت و قاعده )فريدبرگ، 1993( غايب است 
همچنان كه ميشل كروزيه و ارهارد فريدبرگ از 
)پرتر،  ملت  ها  رقابتي  مزيت  غني  كتاب شناسي 
)چه  فرهنگ  به  عمده  توجه  غايب اند.   )1990
براي قائل شدن نقش محوري براي آن باشد و 
چه براي انكار نقش آن(، خاص مكتب فكري ای 

است كه موضوع اصلي بحث ما خواهد بود.
در  و  مي كنيم  يادآوري  ما  را  موضوع  اين   .2
شده  نشان  خاطر  نيز  زير  در  شده  ذكر  مطالب 

است.
به   )2000:  65( فريدبرگ  در  سريعي  اشارة   .3

آن شده است.
ديريبارن  در  مشترك  دشمن  يادآوري  براي   .4

)1991( به آن ارجاع شده است.
زير  موارد  مانند  تفنني  ارزيابي هاي  از   .5
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15. البته بازگويي هر چند مختصر تاريخ بسيار 
پيچيدة استفادة علوم اجتماعي از مفهوم فرهنگ 
متن  اين  حوصلة  از  گذشته،  سال  پنجاه  طي 
خارج است. مسئلة اصلي در خصوص موضوع 
بحث ما اين است كه از مفهوم فرهنگ به معني 
مولد مستقيم رفتارها )آنها نرمخو هستند و اينها 
خشن و جز اينها( كه در نيمة نخست قرن بيستم 
و نيز در سال هاي دهة 1950 )بنديكت، 1934( 
مسلط بود به مفهوم فرهنگ به منزلة چارچوبي 
كرده ايم  مي يابند، گذر  معني  آن  در  رفتارها  كه 
از  زيادي  اندازة   تا  تحول  اين   .)1973 )گيرتز، 
 1950 دهة  اواخر  از  كه  زباني((  ))تحول  همان 
)لوي  داد  قرار  تحت تأثير  را  اجتماعي  علوم 
راست  اين  مي شود.  ناشي   )1958 اشتروس، 
است كه نوعی برداشت مردمی از فرهنگ هنوز 
تحت تأثير برداشتی كه فرهنگ را منشأ مستقيم 
رفتارها می داند، باقی مانده است. به عالوه اين 
نگرش تا اندازة زيادی در كتاب های مديريت و 
نيز در بخشی از پژوهش های مربوط به شركت 
با موضوع روان شناسی اجتماعی بر جای مانده 
با  را  پارسونز، فرهنگ  از  آثاري كه پس  است، 
نظام ارزش ها يكي دانسته اند )هافستده، 1980(، 
گويي  كه  گفت  سخن  چنان  نمي توان  ولي 
اثيري  به كلي در نوعي جوهر  ديدگاه فرهنگي 
است  شگفت انگيز  خيلي  است.  شده  منجمد 
اين  اصل  در  كه  راهبردي  تحليل  هواداران  كه 
همه به ماهيت غيرثابت موقعيت ها توجه نشان 

مي دهند، در اين دام گرفتار آمده اند.
))احتمال  ديدگاه  دربارة  گفتگويي   .16
فرهنگ  تأثير  خصوص  در  كه  را  ساختاري(( 
كيزر((  و  ))چايلد  در  است،  شده  گرفته  كار  به 

ثانوي از داده هاي مردم شناسانه مندرج در پديدة 
تحليل  هواداران  ولي  زديم.  ديوانساالري دست 
بين  گفتگو  اين صورت  در  كه  گفتند  راهبردي 
ديدگاه هاي ))فرهنگ گرايانه(( بيگانه با آن چيزي 

است كه دغدغه هاي آنان بوده است.
)بوريه،  به خوبي توصيف شده است  اينها   .10
در  كنشگران  سخنان  چه  اگر   ،)1999:  104-5
نمونه هاي  خالف  بر  عملكردی،  چنين  تحليل 
فرانسوي، بيشتر خالصه شده است به جای اين 

كه عيناً ذكر شده باشد.
نظر  از  است  ممكن  ادبيات  اين  البته،   .11
حتي  و  ساده  كمي  سازمان ها  جامعه شناس 
اين  با  ولي  نباشد،  ذكر  در خور  و  باشد  جدي 
و  متحدكننده  عوامل  تركيب  نحوة  دربارة  همه 
جداكنندة شيوه هاي مختلف عملكرد شركت هاي 

آمريكايي بسيار آموزنده است.
طور  به  نمي تواند  نويسنده  فرهنگ   .12
موضوع  به  او  نگرش  نحوة  بر  غيرمستقيم 
كه  است  زماني  تا  اين  و  بگذارد  تأثير  پژوهش 
مربوط  او  خود  فرهنگ  به  مطالعه  تحت  زمينة 
از  زمينه  اين  كه  زماني  است  همچنين  مي شود. 
بعد  چه  هر  و  مي شود.  ناشي  ديگري  فرهنگ 
از موقعيت هاي تجربه  فرهنگي قرائت هر كس 
شده يا مطالعه شده بيشتر انكار شود، اين جنبه 

كمتر توجه ناظر را برمي انگيزد.
13. تنها نقطه اي كه در آن توجه ضدفرهنگ گرايانه 
تأثيرگذار بر اثر ظاهراً از هدف باز مي ماند اشاره 
كاليفرنيا  بين  متفاوت  سنديكاي((  ))سنت  به 
به  اشاره  اين  است.  متحده  اياالت  جنوب  و 

))سنت ها(( خود را در تحليل نشان مي دهد.

14. اين در مورد بينست )1990( صدق مي كند.
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