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 مقدمه اي براستعاره هاي سازمان
  ، استعاره را ميتوانيم توصيفي بدانيم كه از طريق تشبيه يك پديده به پديده ديگر

د. استعاره به مشتركي هستند ، به روشن شدن ذهن ما ياري مي دهكه با هم داراي وجوه 

طور خالصه و كوتاه موضوع را توصيف و تبيين مي كند و وجوه اصلي مورد نظر در آن را 

نشان مي دهد استعاره موضوعات را به وسيله تأكيد كردن بر نكات كليدي آنها ، ساده و 

يوه ، صرفاً در پي آن نيستيم كه در يابيم . در تحليل سازمان به اين شقابل درك ميسازد

چه استعاره اي مناسب سازمان است يا چه استعاره اي در چه نوع سازماني به كار مي آيد 

بلكه مي خواهيم به كمك استعاره هاي مختلف جنبه هاي مختلف و متعدد سازمان را 

نسبت به كل سازمان بشناسيم ، روابط آنها را دريابيم و با تلفيق و تركيب اين جنبه ها 

 آگاهي و احاطه پيدا كنيم 

 با شباهت حسب بر تجربه يك يا چيز يك تا آورد مي فراهم را امكان اين استعاره 

 و پيچ پر و طوالني جاده يك به كه زندگي مانند شوند؛ ديگر شناسايي تجربه يا چيز يك

 هر شناخت با. است شده تشبيه شير به كه شجاعي و دلير انسان يا است؛ شده تشبيه خم

 .آموخت سازمان خود براي چيزي توان مي شود، مي اخذ سازمان براي كه اي استعاره

 

 

 

 

 

 



 

 انواع استعاره هاي سازمان

 
هاا در كماك باه تحليال و     در كتاب سيماي سازمان بر نقش حايز اهميت استعارهمورگان 

موجود زنده، مغز، فرهنا،،   ماشين،هاي كند و از استعارهشناخت نظريه سازمان، تاكيد مي

 پدياده كیيرالوجاوه، باراي توصايف     نظام سياسي، زندان روح، جريان سيال، ابزار سالهه و 

نيز به چگونگي  ، در كتاب ديگرش، تئوري خالق سازمانيكند. مورگان سازمان استفاده مي

مورگان سازمان را به صورت پديده اي كیير الوجاه    .پردازد مي هاه عملي از استعارهاستفاد

   نماياان   ديده و درقالب استعاره توصيف كرده است ، هار اساتعاره جنباه اي از ساازمان را    

ها نه  مي سازد و براي شناخت كامل بايد همه اين استعاره ها رابر هم منهبق كرد. استعاره

        ساااير .مفيااد فايااده هسااتندفقااط بااراي درك سااازمان بلكااه بااراي نحااوه مااديريت نيااز 

 ماتن،  صحنه،: از عبارتند يافته اند مقبوليت سازماني نظريه پردازان ميان كه استعاره هايي

 هنر و گفتگو

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سازمان به میابه ماشين

 
  نظريه مكانيكي براي اولين بار در افكار اتميست هاي يوناني قرن پنجم تا سوم قبل

و لوكيپوس جلوه گر شد .آنان معتقد بودند جهان از ميالدچون دموكريتوس 

متشكل از ذراتي است كه در يك فضاي نامتناهي سير مي كنند و تمامي اشكال ، 

   حرارت و تغييرات جهان را ميتوانيم در قالب اندازه ، شكل و حركات اين ذرات

 )اتم ها( توصيف كنيم 

  است.اما  ركراسي معروفوب به ناموبر برداشتي ماشيني از سازمان ارائه داد كه

ساختار بوركراسي اشاره به سازماني داشت كه استعاره ماشين براي توصيف آن دور 

اين برداشت اگرچه ناقص بود،ولي نمي توانيم آن را خها بدانيم بدين  از ذهن نبود.

معني كه علماي مديريت علمي به جنبه هاي مادي و ماشيني سازمان پرداختند و 

هايي را براي بهبود كارايي و بازدهي ارائه كردند كه اكنون نيز قابل  روش ها و شيوه

استفاده اند.هدف اصلي اين استعاره همچون يك ماشين افزايش ستاده ها و كاهش 

 نهاده ها بوده است

 امروزي از تفكر ماشيني درباره سازمان است  رگونومي يا مهندسي انساني،نمونها 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 محدوديت هاي سازمان به میابه ماشين 
 

 ايجاد شكلهايي از سازمان كه مشكالت زيادي در انهباق با تغيير شرايط دارند 

 ايجاد بوركراسي بي انديشه،كور و بدون چون و چرا 

 نشده و نامهلوب ايجاد پيامدهاي پيش بيني 

 اثرات غير انساني بر كاركنان 

  دردكه منجر به جا به جايي هدف مي گتاكيد بيش از حد بر قوانين و مقررات 

 اهداف بخشي واحدها مهمتر از تحقق اهداف كلي سازمان 
 

 

 سازمان به میابه موجود زنده

 
  در ديدگاه زيستي به سازمان همچون موجود زنده نگريسته مي شود . انسان ها در

موجوديتي سازمان ها اساسي ترين نقش را ايفا مي كنند و هم آنان هستند كه به سازمان 

 انسان وار مي دهند

  ،تشبيه سازمان به موجود زنده مفاهيمي چون سازگاري و تهبيق پذيري سازماني

سالمت، بهبود سازمان و دوره هاي زندگي سازماني را در ادبيات مديريت و سازمان 

 متداول ساخت همچنين نيازهاي انسان را در سازمان مورد توجه قرار داد 

  ساختار  مديريت، نظريه اقتضايي سازمان و مديريت ،نظريه سيستم ها در

  .محيط ريشه در اين ديدگاه دارند -ادهوكراسي و نظريه جمعيت

 
 
 

 



 نقاط قوت سازمان به میابه موجود زنده
 

 درك روابط متقابل سازمان و محيط 

 توجه عميق سازمانها به نيازها و ارضاي انها 

 طيف وسيعي از راهكارها براي سازماندهي 

 وري و ابداع در سازمانتوجه عميق به نوآ 

 استفاده از زمينه هاي نظري و عملي 

 تاكيد به اكولوژي و روابط بين سازماني 
 

 

 محدوديت هاي سازمان به میابه موجود زنده
 ن  به دور از واقعيت مورد توجه قرار گرفتهسازمان و محيط آ 

 وجود عملكرد واحدي در سازمان 

  ايدئولوژيخهر تبديل استعاره به 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سازمان به میابه مغز

 
  نظامي تحليل گر است كه اطالعات را دريافت و آنها را تجزيه ، سازمان همچون مغز

ميتوانيم سيستمهاي اطالعاتي  و تحليل مي كند و مورد استفاده قرار ميدهد.سازمان ها را

اطالعات است كه فرايندهاي ام هاي ارتباطي بدانيم زيرا در سايه ارتباطات و تبادل و نظ

مديريت در سازمان تحقق مي يابند، تصميم گيري ها، برنامه ريزي و سازمان دهي،كنترل 

و نظارت انجام مي شود در پردازش اطالعات و به كار گيري آنها براي اتخاذ تصميم، 

 سازمان همسان مغز انسان عمل ميكند ، انتخاب و اقدام

 انسان و سازمان نترل،رابهه اي صريح تر بين مغز ك سايبرنتيك يا علم ارتباطات و

برقرار كرد در تحقيقات سايبرنتيك آشكار شد خود نظمي با استفاده از بازخورد منفي 

 بود.انسان با استفاده از بازخورد منفي و اصالحات پياپي و پرهيز از خها،به هدف دست 

 ،ا تجزيه اطالعات و كنترلمي يابد و سيستم ها را نيز ميتوان چنان طراحي كرد كه ب

 چنين خود نظمي را در خود ايجاد كنند

  در بكارگيري استعاره مغز براي توصيف سازمان، به خاصيت هولوگرافيك مغز نيز

اشاره شده است در هولوگرافي، كل به گونه اي در اجزا منعكس مي شود كه هر جز 

خاصيتي باشد بدين معني  ميتواند همچون آن عمل كند سازمان نيز ميتواند واجد چنين

كه سيستم سازماني را به طريقي منظم بسازيم كه در غياب بعضي از اجزا يا درست كار 

  .نكردن آنها سازمان به حيات خود ادامه دهد

 

 

 

 

 



 نقاط قوت سازمان به میابه مغز
 

 درك بهتر يادگيري سازماني و ظرفيت خود سازماندهي 

  راهبردي جهت تسهيل آموزش يادگيريتاكيد بر نحوه طراحي مديريت 

 دست يافتن به آن سوي  عقالنيت محدود 

 ي محاسباتي و ريز پردازنده براي ينه الزم براي استفاده از تكنولوژفراهم شدن زم

 ايجاد سبكهاي جديد سازماني

 

 محدوديت سازمان به میابه مغز 

  و “ زماندهيالزامات يادگيري و خودسا”خهر ناديده انگاشتن تعارض شديد بين

 “ واقعيتهاي قدرت و كنترل”

 ويژگي خود مرجعي مغز در تحليل پديده ها 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 سازمان به میابه فرهن،
 

 ت گرفته، ص است كه اگرچه از فرهن، جامع نشأهر سازمان داراي يك فرهن، خا

اما خصوصيت سازمان نيز بر آن اثر نهاده و يك فرهن، ويژه ايجاد كرده است.براي انجام 

هر گونه اقدامي در سازمان، توجه به فرهن، امري ضروري است،زيرا با اهرم فرهن، به 

سادگي مي توانيم انجام تغييرات را تسهيل كنيم و به جهت گيريهاي جديد در سازمان 

           بر نقش فرهن، در ايجاد تغيير، براي غلبه بر نگراني ها،  شكل دهيم،عالوه

اضهراب ها،فشارهاي شغلي و حرفه اي در سازمان نيز مي توانيم به عامل فرهن، تمسك 

نقدر به سازمان نزديك باشيم كه ظرايف فرهنگي م.در ادراك فرهنگي سازماني بايد آجويي

  ر باشيم كه بتوانيم همه جوانب آن را همچون را به درستي دريابيم و آنقدر از آن دو

  .نظاره گري خارجي حس و درك كنيم

 چهار نوع فرهن، در سازمان :

 فرهن، عقاليي  -1

 فرهنك ايدئولوژيك  -2

 فرهن، توافق و مشاركت  -3

 فرهن، سلسله مراتبي -4

 

 

 
 

 



 نقاط قوت سازمان به میابه فرهن،
  سازمانيتاكيد بر اهميت نمادين تمامي جنبه هاي زندگي 

  ن را بهان ده و تكاملي است كه نمي توان آخود سازم، فرهن، پديده اي زنده   

شيوه اي مهلق  طراحي و كنترل نمود و در واقع بيشتر هولوگرافيك است تا 

 مكانيكي

 

 

 محدوديت هاي سازمان به میابه فرهن،
 مقاومت و بي اعتمادي كاركنان 

 

 

 سازمان به میابه نظام سياسي
 

  سازمانها از جهات بسيار همانند حكومت ها هستند و از اين رو مي توانيم آن ها را

به نظام سياسي تشبيه كنيم.مسائلي چون اهداف، منافع، تعارض و قدرت در استعاره 

نها منافع و اهدافي متفاوت كنند.سازمانها و اهداف موجود در آسياسي نقشي عمده ايفا مي

ن اين منافع در سازمان موجب تعارض و كشمكش مي شود را دنبال ميكنند و تضاد بي

ن ها را ادها به نحوي موثر بهره بگيرد و آسازمان به كمك عامل قدرت مي كوشد تا از تض

و فعاليتها در به سوي اهداف هدايت كند.به كارگيري عامل قدرت براي ساماندهي امور 

 ي مفهوم مي بخشد.نرا ترسيم ميكند و به استعاره سياسسازمان شكل سياسي آ

 

 



 نقاط قوت سازمان به میابه نظام سياسي
 

 زير سوال بردن اسهوره عقالنيت سازماني 

 

 

 محدوديت هاي سازمان به میابه نظام سياسي

 
 سياست زدگي 

 

 

 سازمان به میابه زندان روح

 
 همچون غار نشينان جلوه ،همچون زندان روح اعضاي سازمان  ، استعاره سازمان    

نمي خواهند وجه نچنان دلبسته باورهاي خويشتن اند كه به هيچ مي كنند.آنها آ

  واقعيتهاي بيروني را بپذيرند.

  يكي از دام هايي كه مديريت و كاركنان را اسير اوهام و از واقعيت هاي بيروني غافل

مديريت سازمان را دچار ، اص ميسازد،موفقيت است. گاهي موفق شدن در چند مورد خ

يت با اوست به مسائل قوي با اين خيال كه همواره موف .سيب ناپذير مي كندتوهمي آ

   بيروني توجه نميكند و همچنان در اين مسير پيش ميرود و زماني متوجه واقعيت ها 

مي شود كه دير شده است.در چنين وضعيتي سازمان واقعا مانند زنداني است كه قدرت 

 ن سلب شده استخارجي از آبه بيرون و واقعيتهاي  نگريستن

 



 نقاط قوت سازمان به میابه زندان روح
  خروج از دامهاي شناختي و تفكرات گروهي 

 ارائه ديدگاه جديدي از مبحث عقالنيت سازماني 

 
 

 محدوديت هاي سازمان به میابه روح 
 ناديده گرفتن عوامل ايدئولوژيكي موثر بر زندگي 

  به جهت تاكيد زيادي اين استعاره بر نقش فرايندهاي شناختي در ايجاد، تداوم و

 قرار دارد. تغيير سازمان در معرض انتقاد 

 نرا صرفا به عنوان زندان ها به عنوان زندان روح بهتر است آبه جاي نگرش به سازمان

 در نظر گرفت

 

 

)سيال(سازمان به میابه جريان متغيير  
ها در حال تغيير و تحول اند.اين محيط خارجي نيست  همچون ساير پديدهسازمانها نيز 

ا كه سازمان را به تغيير و تحول وا ميدارد،بلكه كل سيستم به عنوان يك مجموعه متفق ب

ينده خويش را رقم ميزند.بنابراين اين يك كل است محيط در روابط دروني خود هويت آ

تغيير كرد و سپس سازمان به طبع آن  بگوييم محيطكه تغيير و تحول مي يابد واينكه 

ت.تغييرات سازمان و محيط با هم و به همراه هم انجام تحول يافت يا به عكس،درست نيس

مي گيرد و تغيير سازمانها به صورت يك مجموعه كلي و وحدت يافته است.سازمانها براي 

تغييرات را بپذيريند اين  ورند وت خود بايد روابط جديدي به وجود آتضمين و تحكيم هوي

روابط براساس تقابل با محيط نيستند، بلكه با تلفيق شدن با محيط به عنوان يك كل 

  .واحد صورت گرفته است
 



 نقاط قوت سازمان به میابه جريان متغيير
 

 ارائه شيوهاي مكملي براي درك منهق 

 تاثير پروانه اي 

 
 

 محدوديت سازمان به میابه جريان متغيير
 

 بي قدرتي مديران قدرت 

 

 
 

 سازمان به میابه ابزار سلهه
   

 زار سلهه يكي از واقعيتي ترين استعاره ها براي توصيف برخي از سازمانهاي معاصر اب

ه براي خدمت به مردم ايجاد شده اند، پس از چندي به صورت و تسط است .سازمانهايي ك

حالت مخدوم تغيير ماهيت تشكيالتي عظيم بر مردم حكم ميرانند و از صورت خادم به 

  مي دهند.

 ر محيط هاي جنبه ديگري از روح سلهه گري و تسلط جويي سازمانها را ميتوانيم د

يت بهداشت صنعتي و عدم توجه به الوده كارگاهي، عدم رعكاري نامناسب،فضاهاي آ

  كرامت انساني در كار مشاهده كنيم.

  موجب بروز بيماريهاي رواني و ، فشارهاي عصبي و استرس هاي شغلي و سازماني

عدم تعادل روحي كاركنان شده كه اين جنبه ديگري از عملكرد غير منصفانه سازمانها در 

 ارتباط با كاركنانشان است

 



 نقاط قوت سازمان به میابه ابزار سلهه
 

 ارائه جايگزيني براي تئوري سنتي سازمان 

  سازمانارائه چارچوب مرجع بنياد گرا جهت درك موضوعات 

 

 محدوديت سازمان به میابه ابزار سلهه 

  استعاره ابزار سلهه ، صرفا بر حد نهايي ايدئولوژي چپ تمركز كرده و با معادل

 فرض نمودن سازمان و سلهه، ما را از ديدن اشكال سازماني غير سلهه آميز باز مي دارد

 

 

 سازمان به میابه پرده نقاشي
 

شود كه توسط ماديران و   مانند يك پرده نقاشي فرض ميدر استعاره پرده نقاشي، سازمان 

گيارد، هنرمناد، باا پايش هام قاراردادن تصااوير        پردازان طراحي شده و شاكل ماي   نظريه

ي مرسوم ديادن و  انگيزد و شيوهناهمگون، تصورات و عواطف نيرومندي را در بيننده برمي

شده و وي را به تحسين  دهد و گاهي موجب تعجب بينندهتجربه كردن جهان را تغيير مي

ها، ماهيات قادرت و تغييار    ها، ابهامدارد. سازمان نيز مانند پرده نقاشي است و تناقضوامي

گيارد. در ايان    مي و امكانات موجود در محيط، شكل در آن به تناسب خاص، طراحان آن 

واقاع  شاود؛ بادين معناي كاه در     پرداز در نظر گرفته ماي  استعاره مدير به منزله يك نظريه

دهند. مديران و ساير اعضاء، سازمان را همانند يك نظريه، در قلوب و اذهان خود شكل مي

 باشد   مي يد ديدگاه فرانوگرا به سازماناستعاره سازمان به میابه پرده نقاشي، مؤ
 



 نتيجه گيري
سازمانها پديده هاي پيچيده و كیيرالوجهي هستند كه اين استعاره هاي موجود      

ميتواند اين پيچيدگي ها را منعكس نمايد.دانش استعاره اي ، بخشي است و اين بخشي 

      بودن، ماهيت و ذات استعاره و تئوري هايي كه بر مبناي آن بنا مي شود را تشكيل 

ه يك استعاره واحد نمي تواند براي ما يك نقهه نظر مي دهد اين امر بدين معني است ك

جامع به وجود آورد.با بكارگيري استعاره هاي متعدد شيوهاي مختلفي از ديدن پديد آمده 

و افق ديد ما گسترش مي يابد الزمه اين امر سبكي از تفكر است كه همواره باز و در حال 

قيب را نه جايگزين بلكه مكمل تكامل باشد بدين منظور بايد تئوري ها و بينشهاي ر

يكديگر بدانيم و به يك پديده پيچيده اجتماعي نظير سازمان با عينكهاي مختلف بنگريم 

 .چيزي كه نگرش منشوري به سازمان ناميده ميشود
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


