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Abstract
So far, limited studies have been done on identifying and solving problems in
complex organizational situations. Hence, the purpose of this article is to provide a
new typological framework of organizational problems and their solutions in
complex situations. This framework is called WikiOrg, whose designation reveals
that this framework, like the Wikipedia website, provides information on complex
organizational problems and their proposed solutions and can also be revised and
developed by its users (i.e. managers and organizational specialists). The purpose of
this framework is to help managers identify and solve problems in complex
situations in organizations. This framework is an important part of the methodology
of DOP (Directing of Organizational Problems), which is a methodology for dealing
with problems in complex situations. In this paper, we both introduce the WikiOrg
framework and describe its formulation as well as its validity.
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معرفی چارچوب ویکیاُرگ :یک چارچوب نوعشناسی جدید
از مسائل سازمانی و راهکارهای آنها در موقعيتهای پيچيده
فاطمه حقیقت ،1محمدرضا مهرگان ،2محمد ابویی اردکان ،3حسین صفری

2

 .1دانشآموختة دکترا ،دانشکدة مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .2استاد ،دانشکدة مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .3دانشیار ،دانشکدة مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران

(تاریخ دریافت 5931/40/51 :ـ تاریخ پذیرش)5931/40/40 :

چکيده
تا کنون مطالعات محدودي در خصوص شناسایي و حل مسائل در موقعيتهاي پيچيدة سـاممایي ایجـا شـدا اسـتز امیـ رو،
هدف ام ای پژوهش آن بود که یک چارچوب یوعشناسي جدید ام مسائل ساممایي و راهکارهاي آنها در موقعيتهاي پيچيـدا
ارائه شودز ای چارچوب ویکياُرگ یا دارد که وجه تسمية آن ای است که ای چارچوب ،همایند سـایت ویکـيپـدیا ،در يـي
حال که اطالياتي در خصوص مسائل پيچيدة ساممایي و راهکارهاي پيشنهادي آنها ارائه ميدهد ،توسط کاربرایش (مدیران و
متخصصان مسائل ساممایي) قابل اصالح و گسترش استز هدف ام ارائة ای چارچوب کمک بـه مـدیران در شناسـایي و حـل
مسائل در موقعيتهاي پيچيدا در ساممانهاستز ای چـارچوب بخـش مهمـي ام روششناسـي کـارگردایي مسـائل سـاممایي
روششناسي براي برخورد با مسائل در موقعيتهاي پيچيدة اجبـاري اسـتز در ایـ ماالـه،
( )5DOPبه شمار ميرود که یک 
ضم معرفي چارچوب ویکياُرگ ،یحوة شکلگيري و روایي و قابليت ايتبار آن یيز تشریح ميشودز

کليدواژگان
روششناسي کارگردایي مسائل ساممایي ( ،)DOPموقعيت مسئلهاي پيچيدا ،ویکياُرگز
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مقدمه
متخصصان علوم مديريت و تحقيق در عمليات همواره تالش میکنندد بدا در ظردر فدر ت
ابعاد تأثيرفذار بر موقعيت مسدال ،روشهدا متنابدب بدرا آد ،نهدا اظتخداک کنندد
موقعيتهايی که مسال ،در نها شک ،میفيرظد مختلد اظدد مدلالا بدر ابداچ ردارروک
بيستم روششنابیها بيستمی ( )1SOSMکه جکسون 2و کيز (174 :1891د  )194اراله
کردظد با در ظرر فر ت دو بُعد بيستم (باده و پيچيده) و اعضدا بيسدتم (وآددتفدرا
کلرتفرا اجبار ) شش موقعيت مسئلها وجود دارد که عبارتاظد از :بادهد وآدتفرا
بادهد کلرتفرا بادهد اجبار

پيچيدهد وآدتفرا پيچيدهد کلرتفرا پيچيددهد اجبدار

اي الگوها اظتزاعی از موقعيدتهدا مسدئلها در جددو  1مدده ابدت در ميدان ايد
موقعيتها موقعيت پيچيدهد اجبار

بده دليد ،اينکده مسدتلزم توبدع روششنابدیهدا

بيستمی خاصی برا آ ،مسال ،ابت به يکی از دغدغهها مهم صاآبظرران مدديريت
و تحقيق در عمليات در با ها اخير تبدي ،شده ابت
جدول  .1الگوهاي انتزاعي از موقعيتهاي مسئلهاي در )Jackson & Keys 1984: 473-483( SOSM

اعضا
کثرتگرا

وحدتگرا

اجباري
بادهد اجبار

بادهد کلرتفرا

بادهد وآدتفرا

باده

پيچيدهد اجبار

پيچيدهد کلرتفرا

پيچيدهد وآدتفرا

پيچيده

بيستم

منرور از موقعيت پيچيدة اجبار موقعيتی ابت که از يک طدر بيسدتم موجدود در ن از
ظوع پيچيده ابت يعنی با شمار زياد زيربيستمها و روابط متقاب ،باختظيا تده بدروکار دارد و
از طر ديگر اعضا اي بيستم ظافزير از پدذيرش ظردر قدرتمنددان بيسدتم (زورمدداران يدا
اقتدددارفرايان) هسددتند (جکسددون  )48-49 :1481مددلالا اکلددر بددازمانهددا دولتددی کدده از
زيربخشها متعدد تشکي ،شدهاظد و در نها مديران يا هيئتها مديره مسئوليت آ ،مسدال،
و تصميمفير ها کالن بازماظی را به عهده دارظد دارا موقعيتها پيچيدة اجبار اظد
)1. SYSTEM OF SYSTEMS METHODOLOGIES (SOSM
2. Jackson
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لود 1و جکسون ( )12 :1881در مرآل اظتخاک روششنابی مداخلد بيسدتمی جدام
( )TSIاظواع روششنابیها کاربرد تحقيق در عمليدات را بدر ابداچ ردارروک
طبقهبند کردظد (جدو  )2همانفوظه کده در جددو  2مشدخ

2

SOSM

ابدت در خاظد پيچيددة

اجبار عالمت بؤا فذاشته شده ابت که به معنا ظبدود روششنابدی در ايد بخدش يدا
ظاشناخته بودن نها دبتکم تا با  1881ابت؛ ضم اينکه از با  1881مطالعات بسديار
محدود در خصوص برخورد با اي موقعيتها مسئلها صورت فر ته ابت ملالا فروم

4

( )241 :2002روششنابی همبويی بيستمها تغيير ( )1TSAرا بدرا برخدورد بدا مسدال،
پيچيدة اجبار مطرح کرد و ن را بر اباچ رارروک ظرر )Flood & Jackson 1991( TSI
توضيح داد  TSAبه منزل ابزار پيشنهاد شده ابت که مشخصاا به همبويی عاليق ا راد يک
بازمان در موقعيت پيچيدة اجبار توجه میکند کر اولي اي روششنابی از قدان اجمداع
بي متخصصان تغيير در خصوص اي موضوع ظاشی میشود که رطور میتوان با يدک تغييدر
دفرفون کننده يدک شدرکت را از ورشکسدتگی ظاشدی از بحدران مدالی ظددات داد بندابراي
روششنابی و بيشتر بدرا بدازمانهدايی کداربرد دارد کده در زميند بدازفار و اظطبدا
شکست میخورظدد و غالبداا بدا بحدران مدالی روبدهرو مدیشدوظد ( )Groom 2002: 231ايد
روششنابی بسيار مختصر و قط بر يکی از مصاديق پيچيدفی بازماظی (يعنی بحدران مدالی)
متمرکز ابت .رويکرد ديگر که به طور همزمان به هر دو بعد پيچيدفی و اجبار توجه کدرده
رويکرد پستمدرن «پاظدا »5ابت کده تاکدت 6و وايدت ( )2000مطدرح کردظدد هررندد ايد
رويکرد مستق ،از ردارروک لدود و جکسدون ( )12 :1881مطدرح شدده ابدت جکسدون
( )412 :1481اشاره میکند که رويکردها پستمدرن (از جمله رويکرد پاظددا) هدم بده بعدد
پيچيدفی توجه میکنند هم به شرکتکنندفان که تحدت تدأثير روابدط قددرت و داظدش قدرار
دارظد اي رويکرد بر مبندا پلوراليسدم پرافماتيسدم مطدرح شدده ابدت کده بده زعدم ايد
1. Flood
2. Total Systems Intervention
3. Groom
4. Turnaround Systems Alignment
)5. PANDA (Participatory Apprasial of Needs and the Development of Actions
6. Taket
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ظويسندفان فوظها از رويکرد پساباختارفرايی محسوک میشود جکسدون ( )442 :1481در
ظقد روششنابی پاظدا بيان میکند که منطق پسدتمددرن ايد روششنابدی ظتواظسدته ابدت
توجيه قاب ،قبولی در خصوص کاربرد پلوراليسم پرافماتيسم و به کدار فدر ت روششنابدی
پاظدا اراله کند در ظهايت روششنابی ديگر که بدرا ايد موقعيدتهدا ارالده شدده ابدت
روششنابی کارفرداظی مسال ،بازماظی ( )DOPابت که آقيقت ( )1487ن را مطدرح کدرد
ايد روششنابددی اظددواع مسددال ،پيچيدددة بددازماظی و راهکارهددا

نهددا را دربرمددیفيددرد و

ظوعشنابیها جامعی از نها اراله میدهد
در باخت اي روششنابی تالش شده با در ظرر فر ت تنوع مسال ،پيچيده و ظيدز توضديح
جام لسف کاربرد اي روششنابی از محدوديتها رويکردها پيشي اجتناک شود
جدول  .2طبقهبندي روششناسيهاي سيستمي بر حسب موقعيت مسئلهها ()Flood & Jackson 1991: 42

اعضا
اجباري

کثرتگرا
طراآی بيستمها

هم اظتقاد بيستمها
()1CSH

اجتماعی
شکارباز و زمون
رضيات راهبرد
()2SAST

وحدتگرا
پژوهش عملياتی
تحلي ،بيستمها
مهندبی بيستمها

باده

پويايیها بيستم
تشخي

بيستم

بيستمها ماظا
1

برظامهريز تعاملی
?

روششنابی بيستمی ظرم
4

() SSM

() VSD
ظرري عمومی بيستمها
بيستمها

نید

پيچيده

اجتماعی
ظرري اقتضايی

1. Critical Systems Heuristic
2. Strategic Assumption Surfacing and Testing
3. Soft Systems Methodology
4. Viable systems diagnosis
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هد

روششنابدی

از اي پژوهش معر ی جام مهمتري رارروک موجدود در

818 

DOP

1

ابت که رارروک ويکیاُرگ ظام دارد و شام ،ظوع شنابی مسدال ،پيچيدده و راهکارهدا
متنابب با نها به طور همزمان ابت ففتنی ابت اي رارروک قدط بدر بعدد پيچيددفی
روششنابی  DOPپرداخته میشود

متمرکز ابت و به بعد اجبار در باير بخشها
از ظدا که برا باخت اي اصطالح از مفهوم «ويکی» ابتفاده شده ابتدا کلمد ويکدی
تشريح میشود و بپس توضيح داده میشود که بر اباچ ره ويژفدیهدا مشدترکی بدي
ويکی و رارروک طبقهبند مسال ،و راهکارهايشان اي اصطالح اظتخاک شده ابت
وارد کاظينگهام در با  1885اولي ويکی در اينترظت را با ظام «ويکیويکیوک» 2ايدداد
کرد واژة «ويکیويکی» که در ظام اي وبگاه به کار ر ته بود به معنا بري و الهامفر تده
از ظام يکی از خطوط اتوبوچراظی يکی از خيابدانهدا جندوبی در هداوايی بدود (عبدارت
WikiWikiدر زبان مردم هاوايی به معنی «بدو بدو» ابت) ()Wiki n.d.
ويکی معموالا به اظواعی از وبگاهها ففته میشود که به هم بازديدکنندفاظش (آتی فداه
بدون ظياز به ثبت ظام در وبگاه) اجازة ويرايش ا زودن يا آذ

مطالب را میدهد معمدوالا

در ويکیها مت ها با ابتفاده از يک زبان ظشاظهفذار باده ظوشته میشوظد و با کمک يدک
ويرايشگر مت غنی قاب ،ويرايشاظدد
مختل

(2008

 )Encyclopædia Britannicaويکدیهدا اظدواع

دارظد؛ ظرير ويکیپديا ويکیکتاک ويکیصدا و غيره

وارد کاظينگهام توليدکنندة اولي ظرم ا دزار ويکدی بده ظدام «ويکدی ويکدیوک» دربدارة
ويکیها میفويد« :بادهتري پايگاه دادة بدرخط کده عمدالا کدار مدیکندد» (
 )2002و در کتداک راه ويکدی کده همدراه بولدو
صورتها زير تعري


Cunningham

ظوشدته ابدت مفهدوم ويکدی را بده

کرده ابت:

يک ويکی از هم کاربران دعوت میکند تا هر صدفحها در ن وبگداه را ويدرايش
کنند يا صفحهها جديد ايداد

کنند.

1. WikiOrg
2. WikiWikiWeb
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ويکی ارتباط معنادار بي صفحاتش را با ايداد پيوظد که تقريباا به باظی قاب ،اظددام
دادن ابت امکان پذير میبازد و ظشان میدهد يا يدک صدفح مدورد درخوابدت
وجود دارد يا



ظه.

ويکی را ظويسندهها آر ها ظمیظويسدند ويکدی بدرا بازديدکننددفان معمدولی
طراآی شده ابت پاي تغييرات در ضا ويکی مبتنی بر همکار

ابت.

خالق ويکی وارد کاظينگهام اشاره کرده ابت که قط وقتدی مدیتدواظيم از واژة ويکدی
برا ظاميدن يک وبگاه ابتفاده کنيم که کاربران بتواظند صفحاتش را ويرايش کنند
با توجه به ويژفیها ويکی میتوان ففت در اصدطالح «ويکدیاُرگ» کلمد «ويکدی»
بدي معنابت که اي رارروک هماظند بايتها ويکیپديا توبدط کداربران اصدلیاش
يعنی مديران و خبرفان مسال ،بازماظی همواره قاب ،اصالح و توبعه ابت «اُرگ» هم بده
به آر

او واژة بازمان 1اشاره میکند و منرور اي ابت که اي رارروک اظواع مسال،

بازماظی و راهکارها

نها را به صورت طبقدهبندد شدده دربرمدیفيدرد در عدي آدا

ويکیاُرگ هماظند بايت ويکیپديا اطالعات غير تخصصدی و در عدي آدا پايدها را در
اختيار کاربراظش قرار میدهد؛ طور که نها اطالعات اوليها در خصوص مسال ،پيچيده
و راهکارها

نها به دبت ورظد

در ادام اي مقالده ابتددا پيشدين موضدوعی مدرتبط بدا موقعيدتهدا پيچيدده بدپس
روششنابی به کارر ته جهت باخت رارروک ويکیاُرگ و معر ی و ظحدوة اعتباربدندی
ن و در ظهايت در بخش بحث و ظتيدهفير

ضدم ارالد خالصدها از مقالده مزايدا

رارروک ويکیاُرگ در آوزة مديريت و تفکر بيستمی تبيي میشود
موقعيت مسئلهای پيچيده
در مقدم اي مقاله به ديدفاه جکسدون ( )49 :1481در خصدوص موقعيدت مسدئلها پيچيدده
اشاره شد از ديدفاه و

بيستم پيچيده و در ظتيده موقعيت پيچيده با شمار زياد زيربيسدتمهدا

1. Organization
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نها بدروکار دارد روث 1و بدنگه ( )8 :1886ظيدز پيچيددفی
2

کردهاظد :پيچيدفی پويا و پيچيدفی ر تار

موقعيت مسئله را در قالب دو بُعد تعري

4

نها بدر

ناظد که با ترکيب ابعاد موقعيتی و رهار ظوع مسئله رخ میدهد و اي ظوعشنابدی را « ضدا
تصميم »1ظام ظهادظد نها بر اي باورظد که پيچيدفی پويا در اثدر روابدط علدی بدي پديددههدا
موجود در زمانها و مکانها مختل

آاص ،میشود درآدالیکده پيچيددفی ر تدار در اثدر
و آتی ارزشها و مفروضات بنياد متفاوت ا دراد

اآسابات متفاوت و مد ها ذهنی مختل

درفير در موقعيت مسئله ايداد میشود نها بر اباچ اي دو بُعد پيچيدفی مسال ،را به رهدار
دبته تقسيم کردظد (جدو  )4همانفوظه که در جدو  4مشخ

ابدت مسدال ،رام کمتدري

پيچيدفی پويا و ر تار را دارظد و آصو توا دق بدر بدر راهآد ،مسدئله در خصدوص نهدا
بانتر رخ میدهد درآالیکه مسال ،شفت زاردهندده بيشدتري پيچيددفی پويدا و ر تدار را
دارظد و شرايط نها پيوبته در آا تغيير ابت به طور کلی مسال ،رام مسداللی هسدتند کده از
پيچيدفی پويايی و ر تار پايينی برخوردارظد و میتوان نها را با ابتفاده از روشهدا تحليد،
متداو و بدون توجه به تعام ،نها با مسال ،ديگر آ ،کرد مسال ،زاردهندده مسداللی هسدتند
اما پيچيدفی ر تار باال دارظد

که پيچيدفی پويايی پايي

جدول  .3ابعاد موقعيت مسئله و انواع مسائل از ديدگاه روث و سنگه ()9 :1991

پيچيدگي پویا
باال
شفته

پایين
5

شفت زاردهنده

رام
7

6

زاردهنده

پايي
9

باال

پيچيدگي رفتاري

1. Roth
2. Dynamic Complexity
3. Behavioural Complexity
4. Decision Space
5. Messes
6. Tractable
7. Wicked Messes
8. Wicked
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مسال ،زاردهنده ظاهراا رامظشدظیاظد و شام ،وضعيتها بغرظج مشدکالت و بداير
مساللی هستند که در اليهها رندفاظ جامعه و اقتصاد و دولدت وجدود دارظدد (

& Horn

 « )Weber 2007: 1شفتگیها» زماظی بروز میيابند که پيچيدفی پويدا بداال امدا پيچيددفی
ر تار پايي باشد شفتگیها را ظمیتوان بدون توجه به تعام ،نها با بداير مسدال ،و بده
صورت جدافاظه آ ،کرد و در ظهايت زماظی که پيچيدفی پويا و ر تار
با موقعيت « شفتگیها

هر دو باال باشند

زاردهنده» روبهروييم در اي آالت ا راد و فدروههدا مختلد

دارا عاليق و مد ها ذهنی مختل اظد و ربيدن به توا ق بي

نها بسيار دشدوار ابدت

بهعالوه اي ظوع مسال ،را ظمیتوان بدون توجه به مسال ،ديگر آ ،کرد که باعث میشدود
اي ظوع مسال ،پيچيده تر و دشوارتر از باير اظواع مسال ،اي طبقدهبندد بده شدمار روظدد
()Roth & Senge 1996: 9
پترويچ )1 :2012( 1اعالم می کند که به منزل يک قاعدة کلی بيشتر مسال ،مدديريتی در
بازمان از پيچيدفی و پويايی و تعام ،برخوردارظد همچني
مختل
مختل

اي مسدال ،شدام ،ذ ظفعدان

با عاليق و ارزشهدا متفداوت قددرتهدا مختلد
از مسئلهاظد بنابراي

و ادراکدات و تفسديرها

رني مساللی را بايد به منزل موقعيتهدا مسدئلها متنداظر

در ظرر فر ت؛ يعنی بيستم مسال ،پيچيده پويا مبهم و تعاملی
تفاوت موقعيتهای پيچيده و سخت

بر اباچ ديدفاه ظورم

2

پيچيدفی مدی تواظدد از دو منبد مختلد

ظاشدی شدود :ظهداد پيچيدده

4

(پيچيدفی ذاتی) و مشاهدهفر (پيچيدفی شناختی) پيچيدفی ذاتی ذاتاا از ظهاد پيچيده بررشدمه
میفيرد درآالیکه پيچيدفی شناختی از محدوديتها شناختی مشاهدهفر به هنگدام مشداهدة
يک ظهاد ظاشی میشود که لزوماا ذاتاا پيچيده ظيست مفهدوم او صدر ظردر از محددوديتهدا
شناختی مشاهدهفر در ظرر فر ته میشود درآالیکه مفهوم دوم بده بدطح تخصد
مشاهدهفر بستگی دارد بنابراي

و هدوش

يک عبارت واقعی از پيچيدفی را اراله ظمیکندد مفهدوم او را
1. Petrovic
2. Norman
3. Complex Entity
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کدرد و بده منزلد وضدعيتی از جهدان داظسدت درآدالیکده
1

پيچيدفی شناختی را میتوان «بخت بودن » (يعنی فيجکنندفی) ظاميد و ن را وضعيتی از ذهد
به هنگام پابخ به پيچيدفی توصي

کدرد ( )Fereidunian et al 2015: 202-207ظدورم (:2010

 )1بر اي باور ابت که پيچيدفی لزوماا ظه خوک ابت ظه بد و اباباا ما در زظدفی بده پيچيددفی
ظياز داريم بليرز )4 :1889( 2ظيز مفهوم پيچيده را از بخت متمايز میکند و میفويد افدر بتدوان
از يک بيستم صر ظرر از اينکه از تعداد زياد از اجزا تشکي ،شده ابت توصيفی کامد ،بدر
ن اراله کرد رندي بيسدتمی صدر اا بدخت ابدت ريزهدايی ظريدر

آسب هر يک از اجزا

جتها عريم يا کامپيوترها بخت هستند از طر ديگر در يک بيستم پيچيدده تعامد ،بدي
اجزا بيستم و تعام ،بي بيستم و محيطش از ظوعی هستند که بيستم به ملاب يک ک ،صدر اا
با تحلي ،بادة اجزا

ن قاب ،هم ظيست بهعالوه ايد روابدط ثابدت ظيسدتند بلکده متغيرظدد و

اغلب در ظتيد خودبازماظدهی تغيير میکنند اي موضوع میتواظدد بده ويژفدیهدا جديدد
مندر شود که غالباا به نها ويژفیها ظهورکننده میفويند مغز زبدان طبيعدی و بيسدتمهدا
اجتماعی پيچيدهاظد بليرز بر ن ابت که بيستمها پيچيده غالبداا بدا ريزهدا زظدده بدروکار
دارظد همچني

پيچيدفی در ظتيد الگوهايی از تعام ،بي عناصر بيستم ظداهر مدیشدود و بده

همي دلي ،در بطح خود بيستم ظاهر میشود دوران ( )18 :1470ظيز بخت و پيچيدده بدودن
را به فوظ ديگر از هم متمايز میکند؛ به اي ترتيب که بدخت بدودن را ويژفدی موضدوع يدا
بيستمی میداظد که برا

هم و اجرا

ن کا ی ابت زمان زياد صر شود درآالیکه هدم

پيچيدفی يک بيستم را عالوه بر زمان مستلزم روش و دقت کا ی ظيز میداظد
پيشينة موضوعي مرتبط با موقعيتهاای پيچياده در حاوزة تققياد در عملياات و تفکّار
سيستمي

در اي بخش مهمتري روششنابیها و رويکردهايی که در آدوزة تحقيدق در عمليدات و
تفکر بيستمی برا برخورد با پيچيدفی و موقعيتها پيچيده بده کدار مدیروظدد معر دی
میشوظد
1. Complicated
2. Cilliers
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بر اباچ طبقدهبندد

لدود و جکسدون ( )12 :1881کده پديشتدر بددان اشداره شدد

روششنابیها يا رويکردهايی ظرير تشدخي

بيسدتمهدا ماظدا ( )VSDظرريد عمدومی

بيستمها ظرري اقتضايی برظامهريدز تعداملی و روششنابدی بيسدتمی ظدرم ( )SSMدر
زمرة روششنابیها يا رويکردهايی قرار میفيرظد که برا موقعيتها مسدئلها پيچيدده
منابب اظد در اي بخش ابتدا به طور مختصر ايد روششنابدیهدا و رويکردهدا معر دی
میشود و بپس بر اباچ رارروک جکسون به مهمتري تفاوت ايد روششنابدیهدا بدا
روششنابی

DOP

که رارروک پيشنهاد اي پژوهش (ويکیاُرگ) را ظيز دربرمدیفيدرد

پرداخته میشود
 VSDروشی را برا بهکارفير مد بيستمها ماظا ( )1VSMراهم میکند
1991: 88

( & Flood

 )Jacksonمد بيستمها ماظا ( )VSMکه ابتا ورد بيدر 2مطدرح کدرده ابدت

رويکرد اظتزاعی يا طرآی عمومی برا کمک بده تشدخي

و طراآدی بيسدتم بدازمان

ابت مهم تري اصو اي مد ماظايی بازمان ابت که بازمان را قادر میبازد در تغييرات
محيطی بقا يابد ( VSD )Mingers & Rosenhead 2001: 267شدام ،يدک بدر فدامهدا
متوالی برا تدزيهوتحلي ،بيستم مورد مطالعه ابت
دومي رويکرد ظرري عمومی بيستمهابت که زيسدتشنابدی بده ظدام لودويدن دون
برتاالظفی1872( 4د  )1801ظقش شاياظی در مطرح کدردن ن داشدته ابدت (زاهدد :1498
 )22ظرري بيستمی از جمله رهيا تها بيستمی به مديريت محسوک مدیشدود کده بدر
مبنا

ن بايد بازمان را به منزل يک ک ،ظرام يا ته در ظرر فر ت بر مبنا ايد ظرريده از

تحلي ،دادهها برا آ ،مسال ،و اتخداذ تصدميم ابدتفاده مدیشدود

( Koontz & Weihrich

)1988: 59
ظرري اقتضايی رهبر

که يدلر 1معر ی کرده ابت به طور همزمان دربارة شخصديت

رهبر و پيچيدفی موقعيت اظهار ظرر میکند در اي ظرريه ففته میشود که اثربخشی رهبدر
1. Viable Systems Model
2. Stafford Beer
3. Ludwig von Bertalanffy
4. Fiedler

معرفي چارچوب ويکياُرگ :يک چارچوب نوعشناسي جديد از مسائل سازماني و راهکارهای آنها در ...

811 

بر کنش متقاب ،يا تعام ،بي دو عام ،متکی ابت اي عوام ،عبدارتاظدد از :ويژفدیهدا
اظگيزشی و شخصيتی رهبر و کنتر يا ظفوذ که رهبر بر موقعيت تحت ظرارت خدود دارد
به عبارت ديگر رهبر اثربخش وابسته به بازفار بودن اظگيزش رهبر و موقعيتی ابت کده
در ن رهبر ظقش خود را ايفا میکند (باعتچی )218 :1477
برظامهريز تعاملی رويکرد جديد در برظامهريز ابت که مشخصداا بدرا رويدارويی
با شفتگیها ظاشی از پيچيدفی و تغيير و تنوع که در دظيا امدروزه پديش رو مدديران
قرار دارد طراآی شده ابت اي رويکرد را راب ،ايکا  1ابداع کرد تا به ذ ظفعان کمدک
کند يندها مطلوک برا خود و بازماظشان و محيطی که نها را دربرفر ته ابدت دراهم
کنند و به نها کمک کند راهها دبتيابی به اي

ينده را بسازظد (جکسون )201 :1481

و در ظهايت  SSMرا پيتر رکلند 2به منزل رويکرد برخورد با موقعيتها

شفت دظيا

واقعی مطرح کرد که رويکرد غالب در زمين علم بيستمها برا مسدال ،ندید اجتمداعی
به شمار میرود

( Checkland 1981; Checkland & Scholes 1990; Checkland & Holwell

 SSM )1998يک ظوع روششنابدی ابدت کده اصدولی را بدرا مداخلده در مسدئلههدا
«بدباخت »4مطرح می کند در اي فوظه مسئلهها ظگهددار ارتباطدات آدداق ،بده اظددازة
هد جويی اهميت دارد و همچني پابخ دادن به پربشهايی دربارة اينکه «ره» بايد بکنيم
همانقدر مهم ابت که پربش دربارة اينکه کار را «رگوظده» بايدد اظددام دهديم (جکسدون
)240 :1481
ففتنی ابت بر اباچ طبقهبند
او (تشخي

لود و جکسون ( )12 :1881بهکارفير بده رويکدرد

بيستمها ماظا ( )VSDظرري عمومی بيستمهدا ظرريد اقتضدايی) زمداظی

منابب ابت که اعضا بيستم وآددتفدرا باشدند؛ يعندی ارزشهدا و باورهدا و اهددا
مشترکی داشته باشند و هر يک به ظوعی در تصميمفير ها مربوط به رگدوظگی دبدتيابی
به اهدا

توا قشده برا آ ،مسئله مشارکت کنند همچني

بهکدارفير دو رويکدرد يدا
1. Russell L. Ackoff
2. Peter Checkland
3. Ill-structured
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روششنابی بعد (برظامدهريدز تعداملی و روششنابدی بيسدتمی ظدرم ( ))SSMزمداظی
منابب ابت که اعضا بيستم کلرتفرا باشند؛ يعنی افرره عاليق مبنايیشان با يکديگر
همبوبت ارزشها و باورها متفاوتی داشته باشند در رني آالتی افر ضا بحدث و
ففتوفو برا اعضا راهم شود امکان همکار و توا ق در خصوص آ ،مسدئله وجدود
روششنابی  DOPدر آالتی به کار میرود که بيستم زورمدار يدا اجبدار

دارد آا ظکه
باشد؛ يعنی اعضا بيستم ظافزير از پذيرش ظرر قدرتمندان بيستم باشند
ففتنی ابت رويکردهايی که به نها اشاره شد صر اا رويکردها معر یشده بر ابداچ
رارروک طبقهبند

لود و جکسون ( )12 :1881هسدتند خدار از ايد ردارروک ظيدز

مطالعاتی آو پيچيدفی و موقعيتها پيچيده در بازمانها اظدام شده ابت کده در ادامده
به برخی از نها اشاره میشود
ريچی )1 :2014( 1در پژوهش خود مفهوم مسال ،زاردهنده را که ريت ،و وبر 2مطدرح
کردهاظد توصي

کرد مسال ،زاردهنده ظوعی از مسال ،پيچيدة مدام در آدا تغييرظدد کده

پيدا کردن راهآ ،نها مشک ،ابت در اي پژوهش دَه معيار که وجه مشخص اي ظدوع
مسال ،در ظرر فر ته میشوظد اراله و تشريح مدیشدود و اينکده رطدور از تکنيدک تحليد،
مور ولوژ عمومی ( )GMA4میتوان به منرور مد باز و تحلي ،رني مسال ،پيچيدها
ابتفاده کرد
رايلد 1و رودريگز ( )904 :2011در مطالعد خدود رويکدرد جديدد را در خصدوص
رگوظگی تعام ،بازمان با پيچيدفی بيروظی اراله دادظد اي رويکرد از يدک ديددفاه اقددام
بيابی برخوردار ابت و به اي موضوع میپردازد که رطور قدرت ظسبی رهبران بدازماظی
در محيطهايشان برا اقداماتی که نهدا مدی تواظندد از جاظدب بازماظشدان در مواجهده بدا
پيچيدفی بيروظی اتخاذ کنند اهميت دارد اي رويکرد پيچيدفی شدناختی و ارتبداطی را دو
بُعد محيطی معر ی میکند که بازمان بايد با نها ارتباط برقرار کند همچني

اي رويکدرد

1. Ritchey
2. Rittel & Webber
3. General Morphological Analysis
4. Child
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به آالتی را پيشنهاد میدهد که به موجب ن بازمانها مدیتواظندد بدا پيچيددفی محيطدی
ارتباط برقرار کنند و اي موضوع به قدرت بازمان در محيطش بستگی دارد
هاورماظس 1و همکاراظش ( )874 :2015به جستوجو روايتهدا مدديران برظامده و
پروژه در آ ،مسال ،ظوظهور پيچيده پرداختند نها با تحلي ،دادهها آاص ،از مصاآبه
دابتان هايی را که رهبران با توجه به اهميت فروهها و تنش بي

نها میبازظد و ظيز تدأثير

ملبت يا منفی اي دابتانهدا بدر ا دراد بيدرون از بدازمان و ظحدوة تصويربداز

نهدا در

خصوص ظقش رويکردها متعارض در آ ،مسئله را ظشان دادظد
روششناسي پژوهش
در اي بخش روششنابی بدهکدارر تده جهدت شدک،فيدر ردارروک  WikiOrgمعر دی
میشود در پارادايم پستمدرن /پساباختارفرايی باور بر اي ابت که هيچ معنا ثدابتی از
يک ظشاظه وجود ظدارد

(1989

 )Lacanو معنا يک ظشداظه بده وابدط رابطد ن بدا بداير

ظشاظهها در ک ،بيستم تعيي میشود ( )Saussure 1983: 118و معنا هر ظشاظه از ففتمداظی
به ففتمان ديگر متفاوت ابت ( )Laclau & Mouffe 1985ازي رو با در ظرر فر ت مدوارد
و

میتوان ففت مفاهيمی ظرير «پيچيدفی» در ظرامها ففتمداظی آداکم بدر بدازمانهدا

مفاهيمی ثابت ظيستند و متغيرظد ظيز اي مفاهيم يا ظشاظههدا در ارتبداط بدا بداير مفداهيم و
ظشاظههايی ظرير مديريت و بازمان معنا میيابند بنابراي

پدارادايم اصدلی مدورد ظردر ايد

پژوهش برا توضيح دادن رارروک ويکیاُرگ پارادايم پستمدرن ابت بهعالوه قابليت
تغيير و توبع اي رارروک توبط کاربران بالقوهاش (مديران کارشنابان خبرفان مسال،
بازماظی) از ديگر داليلی ابت که بهخوبی ابتفاده از رويکرد پستمدرن را در شک،فيدر
و توضيح رارروک پيشنهاد توجيه میکند البته از ظدا که در ارالد ايد ردارروک بده
جنبهها کاربرد بودن ن ظيز برا مديران و باير ا راد توجه شده میتوان ففت رويکرد
لسفی ديگر آاکم بر اي پژوهش رويکرد کاربردفرايی يا پرافماتيسم ابدت همچندي

از

1. Havermans
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پارادايم تفسير ظيز هنگام ابتفاده از روش تحلي ،محتدوا کيفدی بدرا ارالد ردارروک
ويکیاُرگ بهره فر ته شده ابت
ففتنی ابت از ظدا که هد

از ارال رارروک پيشدنهاد ارالد يدک ابدزار کمکدی و

تحليلی برا مديران جهت تصميمفير در موقعيتها پيچيدده ابدت ديددفاه نهدا در
خصوص پيچيدفی اهميت بهبزايی دارد و تبيي و تفسدير ديددفاه نهدا در شدک،فيدر
روششنابی پيشنهاد به کار ر ته ابت در اي پژوهش با رهارده مددير در بدازمانهدا
دولتی ايران در خصوص مسال ،پيچيده و راهکارها

نها مصداآبه شدد و بدرا تحليد،

مصاآبهها روش تحلي ،محتوا کيفی به کار ر ت در همدي زمينده کريپنددور

(:1479

 )25تحلي ،محتوا را يک روش پژوهشی برا ابتنباط تکرارپذير و معتبر دادهها مرتبط با
يک مت خاص میداظد و بر ن ابت که تحلي ،محتوا شدام ،رهدار مرآلد «فدرد ور
دادهها» «تقلي ،دادهها» «ابتنباط» و «تحلي ،ظتايج» ابت در اي پدژوهش ضدم در ظردر
فر ت مراآ ،کريپندور

( )1479تحلي ،محتوا به صورت عر ی در خصدوص بدؤاالت

مطرحشده در مصاآبهها اظدام شد ففتنی ابدت تحليد ،محتدوا کيفدی متدون آاصد ،از
مصاآبهها با ابتفاده از ظرما زار

10

 NVivoصدورت فر دت؛ کده از ظدرما زارهدا تحليد،

دادهها کيفی به شمار میرود
روشهای گردآوری دادهها
برا فرد ور دادهها مورد ظياز به منرور باخت رارروک ويکیاُرگ از ابزارهدا زيدر
ابتفاده شده ابت که در اي بخش به دالي ،ابتفاده از هر يک از نها اشاره میشود:
 1مصاآب آضور ظيمهباختاريا ته (با مديران)؛
 2ديدفاه خبرفان
در اي پژوهش باور بر اي بود که ابتفاده از ديدفاه مديران در شک،فير ردارروک
پيشنهاد بسيار اهميت دارد و به پذيرش بيشتر اي رارروک از بو

نها مندر میشود

در همي زمينه مصاآبهها آضور ظيمهباختاريا تها با رهارده مدير در بدازمانهدا
دولتی صورت فر ت روش ظموظهفير روش هد مند «ظرر » بود در روش ظموظدهفيدر

معرفي چارچوب ويکياُرگ :يک چارچوب نوعشناسي جديد از مسائل سازماني و راهکارهای آنها در ...

ظرر ظموظهها به شکلی اظتخاک میشوظد که به خلق ظرريه کمک کنند (
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Glaser & Strauss
1

 )1967: 45يکی از رويکردها مورد ابتفاده در اي روش رويکرد «در دبترچ » ابت که
در اي پژوهش ظيز از ن ابتفاده شد در اي رويکرد پژوهشگر موارد را که در دبترچ
و هستند و به ظرر میربد بر اباچ قضاوت او اطالعات مفيدد داشدته باشدند اظتخداک
میکند ( )Auerbach & Silverstein 2003: 18با توجه به در دبدترچ بدودن بدازمانهدا
دولتی در دو ابتان تهران و بوشهر برا محقق از اي دو ابتان برخی بازمانها دولتدی
که به تشخي

محقق از موقعيتها پيچيدة اجبدار برخدوردار بودظدد اظتخداک شددظد

شباهت هم اي بازمانها در «دولتی بودن» و برخوردار از «موقعيدت پيچيددة اجبدار »
بود با اي آا هر يک از اي بدازمان هدا خددمات اختصاصدی مختلفدی را بدا توجده بده
مأموريت خود اراله میکردظد
در اي جلسات بؤاالت اصلی مصاآبه که از قبد ،طدرح شدده و بده تأييدد خبرفدان
داظشگاهی ربيده بود پربيده شد اي بؤاالت به صورت باز بود و فاه بده منردور بدو
دادن مديران به مباآث اصلی بؤاالت رعی ظيدز مطدرح مدیشدد بده همدي جهدت ايد
مصاآبهها ظيمهباختاريا ته محسوک میشوظد مهمتري بؤاالت اي مصاآبهها که در اي
پژوهش تحلي ،شدظد به شرح زير ابت:
 1ره ظوع مساللی را مسال ،پيچيده میداظيد؟ در صورت امکان بده ظموظدههدا

ن در

بازمان خود اشاره کنيد
 2برا آ ،مسال ،پيچيده غالباا ره راهکارهايی را به کار میبريد؟
ففتنی ابت در هم مراآ ،قب ،و آي و بعد از باخت رارروک پيشنهاد از ديدفاه
خبرفان بهره فر ته شد اي خبرفان شام ،پنج خبرة داظشگاهی در آوزة مسال ،مديريت و
بازمان و تفکر بيستمی بودظد

1. Convenience Sampling
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معرفي چارچوب ويکيارگ
همانفوظه که پيشتر ظيز اشاره شد رارروک ويکیاُرگ مهمتري ردارروک معر دیشدده
روششنابی به طدور جدام در ربدال آقيقدت ()1487

روششنابی  DOPابت اي

در
روششنابدی بده صدورت مختصدر

معر ی شده ابت با اي آا در اي بخش ابتدا ايد
معر ی و بپس مشخصاا به معر ی رارروک ويکیاُرگ پرداخته میشود
روششنابی  DOPيک ابزار کمکی بدرا مدديران بده منردور برخدورد بدا مسدال ،در
موقعيتها پيچيدة اجبار

محسوک میشود که به مرآله دارد:

 1مرآل شناخت؛
 2مرآل اظتخاک روش يا راهکار؛
 4مرآل اجرا و ارزيابی
منرددور از مرآل د شددناخت شددناختِ اظددواع دبددتههددا و مصدداديق مسددال ،پيچيددده در
بازمانهابت بهعالوه اي مرآله شام ،شناخت ظرامها ففتماظی آاکم بر بدازمانهدا و
ظيز بطوح اجبار که در ببکها مديريتی وجود دارد ظيز میشود به طور کلدی در ايد
مرآله به رارروک ظوعشنابی 1اراله میشود که عبارتاظد از:


ظوعشنابی مسال ،پيچيده؛



ظوعشنابی اجبار مديران (اجبار موجود در ببکها رهبر مديران)؛



ظوعشنابی ظرامها ففتماظی آاکم بر بازمان

مرآل دوم روششنابی  DOPشام ،اظتخاک اظواع روشها يدا راهکارهدايی ابدت کده
مديران می تواظند به منرور آ ،مسال ،پيچيده در موقعيتها اجبار از نها ابتفاده کنند
در اي مرآله رارروبی کلیتر اراله میشود که هم ظوعشنابی مسال ،پيچيدده و مصداديق
نها را دربرمیفيرد هدم ظدوعشنابدی راهکارهدا متنابدب بدا نهدا را ايد ردارروک
بهاختصار ويکیاُرگ ظاميده میشود

1. Typology
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در ظهايت در مرآل بوم يعنی مرآل اجرا و ارزيابی اشاره میشدود کده يدک مددير
رگوظه می تواظد با در ظرر فر ت اظواع رارروکها ظوعشنابی در دو مرآل قب ،به آد،
مسال ،پيچيده در موقعيتها پيچيدة اجبار مبادرت ورزد
بنابراي
DOP

همانفوظه که اشاره شد ردارروک ويکدیاُرگ در مرآلد دوم روششنابدی

يعنی مرآل اظتخاک روش يا راهکار منابب برا آ ،اظواع مسال ،پيچيده بده کدار

میرود
به طور کلی می توان ففت اظواع مسال ،و مصاديق ن ها و ظيدز مصداديق راهکارهدا
متنابب با ن ها از ديد مديران در رارروک ويکی اُرگ يا ويکدی پدديا مسدال ،پيچيددة
بازماظی دبته بند شده ابت اي رارروک در جدو  1مدده ابدت همدانفوظده کده
پيش تر ظيز اشاره شد اي رارروک هماظند بايت ويکی پديا در عي آا که اطالعاتی
در خصوص مسال ،پيچيدة بازماظی و راهکارها پيشنهاد

نها اراله می دهدد توبدط

کاربراظش (مديران و متخصصان مسال ،بازماظی) ظيز قاب ،اصالح و فسترش ابت يعنی
اي رارروک در آا آاضر بر آسب ظرر مديران مورد ب رربی (که تعدادشدان محددود
ابت) اراله شده ابت؛ درآالی که در برربی ها بيشدتر ممکد ابدت اظدواع ديگدر از
مسال ،و راهکارها شنابايی و به اي رارروک اضا ه شوظد يا آتی برخی از راهکارها
علی اصالح شوظد در هر آا
مسال ،و راهکارها

اي رارروک قط بده منزلد يدک ردارروک اوليده از

ن ها مطرح ابت که می تواظد به ملاب راهنمايی بدرا آد ،مسدال،

پيچيدة بازماظی ابتفاده شود و قابليت توبعه و اصالح و اختصاصدیبداز

ن همدواره

وجود دارد به عالوه در صورتی که متخصصان در پی آ ،مسال ،پيچيدة بازماظی باشند
می تواظند از رارروک ظوع شنابی و به ملاب راهنمايی برا اظتخاک روش ها تکميلی
منابب (در آوزه هايی ظرير تحقيق در عمليات و تفکدر بيسدتمی و غيدره) ظيدز ابدتفاده
کنند
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جدول  .4چارچوب اولية ويکياُرگ

انواع مسائل
پيچيده

تعارضفوظه

يندهظگر و
پيشبينی

مالی

ر تار اظساظی و
ويژفیها
شخصيتی

مصادیق مسائل

مصادیق راهکارها

 تعارض زيربنايی بي ذ ظفعان بر مسئله ظبددود توا ددق هنگددام تصددميمفيددر درخصددوص مددوارد ظريددر مندداب اظسدداظی و
مباآث نی و تخصصی و مالی
 عدم امکدان ايدداد روابدط بداختاريا ته ومنطقی بي ذ ظفعان
 تعارض منا تعارضها مختل مديريتی و رهنگدیو قوميتی

 ابددتفاده از مکاظيسددمهددا آدد ،تعددارض ظريددر مددذاکرة بيابددیففتوفو مداوم بي بازماظی ارال بازخور ملبت شنود مدؤثر تزريدق
عقالظيت کارکرد به ضا ففتوفو
 مشارکت هم ا راد درفير در مسئله تعام ،و همکار با بخشها مختل (درون و بيرون بازمان) پذيرش ظقد از بو ديگران مديريت کر و برربی و ابتفاده از ظرر ديگران تشکي ،تيم مشاورة آر ها از ا راد داخ ،و برفدزار ظشسدتهداهفتگی
 تشويق به کار تيمی تالش برا تبدي ،تهديدها به رصتها مکاتبات قاظوظی -ارال پيشنهاد به بازمانها و ظهادها مربوطه

 پيچيدددفی برظامددهريددز ينددده بدده دليدد،تعارض در شناخت
 بخت بودن يندهظگر و پيشبينی پيشبينیظاپذير بودن مسئله عدم کنتر کام ،بودجه کمبود ظقدينگی کمبود بودجه و اعتبار ظحوة تأمي مناب مالی متفاوت بودن ر تار دمهدا و ظداهر شددننهددا در ظقددشهددا مختلد و پيچيدددفی
ر تار نها
 عدم تعام ،صحيح ا راد با هم آقيقددت را جددور ديگددر جلددوه دادن بددهمنرور کسب منا
 بخت جلوه دادن کار توبط ا راد باده دور زدن بيستمها ظرارتی توبط ا راد ر تددار و مسددال ،و رددالشهددا ظيددرواظساظی و پربن،
 منفعتطلبی شخصی -آسابيتها جنسيتی

 -تشکي ،تيم به منرور برظامهريز برا

ينده

 ارال پيشنهادها کاربرد بده واآددها باالدبدتی بدرا پرداخدتمناب داخلی
 مشارکت هم ا راد درفير در مسئله پذيرش ظقد از بو ديگران داشت ر تار آر ها و عم ،بر مبنا ضوابط آر ها ابتفاده از ظرر ديگران موزش و تربيت دم آر ها برونبپار (برا کنار فذاشت ظيروها ظاکار مد داخلی) پيشنهاد طرح طبقهبند مشاغ ،و اصالح بيستم پرداخت تالش برا ر مواظ ففتوفو زظان برقرار روابط صميماظهتر با پربن، بازمهندبی اظسانها عدم شار بر کارکنان در خصوص موضوعاتی که مورد توا دق نهداظيست
 ابتفاده از روشها رهره به رهره و آذ ظرارت دوربينی شنابايی ظيروها مستعد و تفويض اختيار به نها -تالش برا درک ر تار پيچيدة ا راد
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ادامة جدول  .4چارچوب اولية ويکياُرگ

انواع مسائل
پيچيده

قاظوظی و
آقوقی

نی و عملياتی

رهنگی و
اجتماعی

بيابی

مصادیق مسائل
 شفا ظبودن قواظي و مقررات ضد و ظقيض بودن قواظي و مقررات ظبود مديريت يکپاررده بده دليد ،مشدخظبودن متولی ن
 تعدد و تنوع دبتورالعم،ها عدم توجيه و همبو کدردن و مدوزشهداپربنلی در زمين قواظي و مقررات
 خأل قاظوظی عدم ثبات ضوابط و مقررات و تغيير رويهها برخددورد بددليقها و برداشددت متفدداوت ازقواظي
 ظيدداز بدده اصددالح قددواظي در مددورد برخددیتصميمات بيابی و زمانبَر بودن اي رايند
 بخت بودن روظد تغيير باختار بدازماظی بدهدلي ،مسال ،قاظوظی
 مشکالت اجرا قاظون پيچيدفی تکنولوژ مدوزش ظگهددار وبهروزرباظی ن
 ظياز به مهارتها خداص در مدورد برخدیمسال ،نی و عملياتی
 ايددداد توقعددات مردمددی بدديش از ظر يددتبازمان
 رهنن مردم بايکوت ادار شفا ظبودن محيط بازمان و ظبود صدداقتدر ن
 تعارضات رهنگی و قوميتی در بازمان دبددتورها تحميلددی و ظادربددت و غيددرکارشنابی باالدبتی و دخالدت ظهادهدا غيدر
مرتبط
 اعالم طرحها بددون مطالعده و تعيدي مندابمالی از بو ظهادها باالدبتی
 ترچ از تبعات تصميم يا ارال ظرر دير ابالغ کردن بودجه عدم امنيت شغلی مديران -شرايط بيابی آاکم

مصادیق راهکارها
 تغيير ديدفاه و تغيير روي اظدام کار ابتعالم به ظهادها مربوطه و پيگير تا آد ممک و تالش بدراشفا باز قواظي و مقررات
 دور زدن قواظي و مقررات در موارد خاص ارال مدلی برا مديريت يکپارره ارال پيشنهادها قاظوظی برا ر د مشدک ،ضدد و ظقديض بدودنقواظي و مقررات و برفزار جلسات و ارال تفاهمظام داخلی
 همبو کدردن ا دراد بدا بداختار و رويدههدا بدازمان از طريدقموزشها الزم
 شنا کردن ا راد با مأموريتها و قواظي و مقررات بازمان رشمپوشی از برخی قدواظي ادار کوردک بدرا جلدوفير ازپيچيدفی بيشتر
 ارال پيشنهاد برا اصالح قدواظي يدا مقدررات بده بدازمانهدا يداظهادها مربوطه و مکاتبات قاظوظی با نها
 ماشينی کردن رايندها بادهباز رايندها ابتفاده از متخصصان صاآبظرر -ابتفاده از تکنولوژ ها بهروز

 تغيير اولويت تخصي بودجه بر اباچ مطالبات مردمی تالش برا بهبود رهنن بازماظی از طريدق ابزارهدا تشدويقیرعايت عدالت بازماظی دادن امکاظات و برظام تفريحی به ا راد

 پرهيز از بيابیکار تالش برا خصوصیباز بازمان -مشخ بودن مدت مديريت مديران و ثبات اي دوره
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ادامة جدول  .4چارچوب اولية ويکياُرگ

انواع مسائل
پيچيده
بحراظی

شناختی

ببک مديريتی
و ويژفیها
شخصيتی مدير

باختار

مصادیق مسائل
 آسابيت موضوع مورد برربی بحران ظياز به اقدام ور دربارة مسئله تعارض شناختی ظبود رمو ها مشدخ بدرا فدرد وراطالعات
 عدم بيبشنابی دقيق مسئل مورد ظرر عددم درک مفهدومی مسدئله و عددم فدداهیکا ی از ن
 ظداشت تخص کا ی در خصدوص مسدئلمورد ظرر
 در ظرددر ظگددر ت همدد عوامدد ،اثرفددذار وراهکارها بلندمدت
 مشخ ظبودن مفهوم برظام در دبت اجرا ظداشت برظام مدون بختی تشخي راهکار منابب ظاتواظی در لحاظ کردن هم ابعاد مدورد ظردربرا مأموريت يک بازمان
 ظا شنايی برخی مديران با قواظي و مقررات بليقها عم ،کردن برخی مدديران و بدبکمديريتی خاص نها
 منيّت خودخواهی و تکرو مدير عدم برقرار ارتباط منابب مدير با پربن، پيچيدفی شخ مدير و ببک مديريتی او بحران ظاشی از بوءمديريت تصميمفير ها و بيابتفذار غلط برخیمديران
 ظاتواظی در مديريت مشارکتی ظدداتواظی مددديريت در تربدديم اهدددا بددراکارکنان
 ظداشت موزشها تخصصی مدير ظبود بيستم ارزيابی عملکرد ابتاظدارد خوکبا معيارها خوک
 ظبود باختار پابخگو در بازمان رالش بي واآدها بازمان -مشکالت مربوط به باختار بازماظی

مصادیق راهکارها
 -رجوع به قواظي بيشتر

بيبشنابی دقيق

 الگوفير از مد ها مو ق برا کر کردن به راهکارها بلندمدت تعري مفاهيمی رون بيب تهديد مشک ،ضع مسئله باز فذاشت باظک اطالعاتی برا ا راد و بداال بدردن ظر يدتهدافردش اطالعات
 -باال بردن شفا يت بازمان

 ففتوفو با مدير مربوطه و ياد ور اي ظکتده کده و مدیتواظددظقش بازظدها در بازمان داشته باشد
 تالش برا عوض کردن مديراظی با ببک ظامتنابدب در صدورتامکان
 برقرار روابط صميماظهتر با پربن، مرتبط بودن تخص با آيط مديريتی موزش مديران آفددپ پيچيدددفی شخصدديت مدددير بددرا اثرفددذار بيشددتر بددرزيردبتان
 داشت ر تار آر ها و عم ،بر مبنا ضوابط آر ها بازمهندبی اظسانها قرار دادن متخصصان در جايگاه منابب شنا کردن ا راد با شرح وظاي ايشان -مستندباز

معرفي چارچوب ويکياُرگ :يک چارچوب نوعشناسي جديد از مسائل سازماني و راهکارهای آنها در ...

111 

ادامة جدول  .4چارچوب اولية ويکياُرگ

انواع مسائل
پيچيده

ساد ادار
تهديدها
بيروظی

همچني

مصادیق مسائل
 قرار ظگر ت متخصصان در جايگداه منابدبخود
 صحيح ظبودن معمار بازماظی ظبود بازمهندبی اظساظی عدم تنابب وظاي با پست بازماظی شفا ظبودن ظرام بالم ادار شفا ظبدودن برخدی رويدههدا بدازماظیرايندها و شيوهها اظدام دادن کار
 اجرا ظادربت رويهها توبط مناب اظساظی عدم شدفا يت در جدذک ظيدرو اظسداظی ومديريت مناب اظساظی
 ابتاظدارد ظبودن رايندها ظبود بيستم ظرارتی صحيح ابتفاده از راظت در بازمان رابطه و باظدباز بايکوت در بازمان ظا شنايی با بيابتها رقيب اظحصار -مداخالت (غير بيابی)

مصادیق راهکارها

 مشخ کردن رويهها و ثبت رايندها دريا ت بازخور دالمی مشخ کردن مسئو اصلی در هر رايند تعري ابتاظداردها و عم ،کردن بر مبنا نها تعري ظرام بالم ادار -تالش برا ايداد ظرام شايستهباالر

 -پرهيز از بيابیکار

 تالش برا کاهش مداخالت با ارزيابی کارشناباظ نها -تالش به منرور کاهش اظحصار

ففتنی ابت اي رارروک بر آسب ظگاه مدديران بده مسدال ،پيچيدده شدک،

فر ته ابت و ممک ابت برخی از مسال ،و مصاديق ن برا برخی مديران پيچيده باشدد
و نها را در وضعيت بغرظج و بالتکليفی قرار دهد؛ اما برا برخی ديگر اي فوظده ظباشدد
اي بدان دلي ،ابت که ظگداه و درک مدديران از مسدال ،پيچيدده و ظيدز ظدوع بازماظشدان و
خدماتی که اراله میدهند متفاوت ابت
بهعالوه پيشتر ظيز اشاره شد که پساباختارفرايان از رض ثابت بودن ظشداظههدا اظتقداد
میکنند و هيچ دالی را با معنا ثابتی به يک مدلو ارجاع ظمیدهندد پيچيددفی هدم از ن
دبته مفاهيمی ابت که مديران توصيفات مختلفی از ن اراله و به مصاديق فوظافوظی از ن
اشاره کردظد و در اي پژوهش تالش شد در رارروک ظوعشنابی مسال ،پيچيده اي تندوع
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اظواع و مصداديق مسدال ،پيچيدده از ديددفاه مدديران ظشدان داده شدود در واقد يکدی از
تفاوت ها بارز اي رارروک با باير رارروکها دبتهبند مسدال ،يدا موقعيدتهدا
پيچيده اي ابت که اي رارروک برخال

باير رارروکها دبتهبند

به جا ارالد

دبتهبند ها کلی از مسال ،يا موقعيتها پيچيده که غالباا بر آسب ابعاد محدود اراله
شدهاظد طي

زياد از اظواع يا دبتهها مسال ،پيچيده را مطرح میکند که بدرا مدديران

شناتر و ملموچ تر به ظرر میربند و در صورت شنابايی دبتهها جديد ديگدر همدواره
امکان اضا ه شدن نها به اي رارروک وجود دارد
اي رارروک را میتوان بر اباچ ديدفاهها ظورم ( )1 :2010و بليرز ( )4 :1889و
دوران ( )18 :1470در خصوص طبقهبندد «بدخت» و «پيچيدده» کده در بخدش پيشدين
موضوعی به نها اشاره شد ظيز توضيح داد بدر ابداچ ديددفاه ظدورم
مصاديقی که در اي رارروک در دبتهها مختل

مدیتدوان ففدت

اراله شدهاظد برخی از پيچيددفی ذاتدی

(پيچيده) و برخی از پيچيدفی شناختی (بخت) برخوردارظد؛ البتده بده ابدتلنا مصداديق
دبت شناختی که همگی مشخصاا به محدوديتها شناختی مشاهدهفر بيستم يا موضدوع
اشاره میکنند و بنابراي از پيچيدفی شناختی يا بخت برخوردارظد به طور کلی مدیتدوان
ففت اي رارروک ظوعشنابی هر دو ظوع مسال ،ذاتاا پيچيده و ظاشدی از محددوديتهدا
شناختی را دربرمیفيرد بهعالوه بر اباچ ديدفاه بليرز دبتههايی که عمددتاا بدا ظيدرو
اظساظی و تعامالت پيچيدة نها بروکار دارظدد بيشدتر از مصداديق پيچيدده برخوردارظدد تدا
بخت (ملالا دبتهها تعارضفوظه ر تار اظسداظی و ويژفدیهدا شخصديتی رهنگدی و
اجتماعی بحراظی ببک مديريتی و ويژفیها شخصيتی مدير سداد ادار و تهديددها
بيروظی) اما دبتهها ديگر (ظرير دبتهها

يندهظگر و پيشبينی مالی قاظوظی و آقوقی

نی عملياتی و باختار ) غالباا از ترکيبی از مصاديق پيچيده و بخت برخوردارظد
همچني

بر اباچ ديدفاه دوران در خصوص مصاديق بخت دبتهها میتدوان ففدت

برخی از نها صر اا به زمان بيشتر برا

هميده شدن ظياز دارظد تدا دقدت کدا ی و روش

خاص (ظرير مهارتها خاصی که برا آ ،برخی از مسال ،نی عملياتی ظياز ابت)
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ففتنی ابت راهکارها ارالهشده در اي رارروک راهکارهدايی هسدتند کده مدديران در
عم ،به کار میفيرظد و شام ،راهکارهايی که متخصصان علوم بازماظی تحقيدق در عمليدات
تفکر بيستمی و علومی از اي دبت برا اظواع مسال ،اراله میدهند ظيستند امدا بده منردور
اثربخشی بهتر راهکارها مديران میتوان از ديدفاهها اي متخصصان ظيز بهدره جسدت در
علوم مديريت و تحقيق در عمليات غالبداا اظدواع ردارروکهدا مسدال ،يدا موقعيدتهدا
مسئلها به صورت کلی شنابايی شده و روششنابیها و رويکردهايی برا برخورد با ايد
ظوع مسال ،يا موقعيتها مسئلها اراله شده ابت که پيشتر به يکی از نها به منزل ظموظه
يعنی رارروک لود و جکسون ( )12 :1881اشاره شد در اي رارروک اظدواع رويکردهدا
و روششنابیها متنابب بدا اظدواع موقعيدتهدا مسدئلها ارالده شدده ابدت البتده بداير
صاآبظرران مديريت و تحقيق در عمليات دبتهبند ها و رويکردهدا مختلد

ديگدر را

ظيز در برخورد با مسال ،يا موقعيتها مسئلها مطرح کردهاظد
متخصصان مديريت و تحقيق در عمليات می تواظند متنابب با اظواع مسدال ،بدازماظی و
راهکارها مديران که در رارروک ويکیاُرگ مطرح شده ابت اظدواع روششنابدیهدا و
رويکردها منابب را به تشخي

خود و به منرور ربيدن به ظتيدد مطلدوکتدر بده کدار

فيرظد اما اينکه اي رويکردها پيشنهاد متخصصان تا ره اظدازه مورد تأييدد و ابدتفادة
مديران واق میشود بستگی به ببک مديريتی نها و تماي ،نهدا بده ابدتفاده از ظردر يدا
پروژهها تحقيقاتی متخصصان دارد
روايي و قابليت اعتبار چارچوب پيشنهادی
هنگام اعتباربندی روشها کيفی پيش از هر ريز بايد بده پدارادايم يدا رويکدرد لسدفی
آاکم بر ن روش توجه کرد و روش اعتباربندی را مطدابق بدا نهدا بده کدار فر دت در
پژوهش پيش رو از پارادايمها و رويکردها

لسفی مختلفی تبعيت شده که همانطدور کده

پيشتر اشاره شد شام ،پارادايمها پستمدرن و تفسدير و رويکدرد لسدفی کداربردفرا
(پرافماتيسم) ابت معيار ارزيابی روايی يا قابليت اعتبار روشها با توجه به هر يک از اي
پارادايمها و رويکردها متفاوت ابت که در ادامه در اي خصوص توضيحاتی می يد
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در پارادايم پستمدرن رض بر اي ابت که هيچفوظه آقيقت واآد وجود ظددارد و
قط تفابير مختل

و رندفاظه ا از واقعيت وجود دارد در اي پارادايم اي تفکر وجدود

دارد که داظش اباباا هيچفاه دربارة جهان خدار ظيسدت بندابراي

بحدث اعتبدار اهميدت

رنداظی ظدارد اي اصطالح در اي ديدفاه به معنا اظگيدزة ففتمدان ابدت کده بدا ظمدود و
ويژفیها و خصوصيات و ظگرشها محقق در فزارش تحقيق امکان ارتبداط و بدا بقيده
راهم میشود در پژوهش پيش رو به معر ی ردارروک جديدد در آدوزة آد ،مسدال،
بازماظی پرداخته و در آقيقت با ارال اي رارروک ففتمان جديد در اي آوزه مطرح
میشود اينکه اي رارروک تا ره اظدازه در ينده ظيز پذير ته و از ن ابتفاده مدیشدود تدا
آد زياد به ميزان پذيرش ن از بو خواظندفان (کاربران بالقوة ن) بستگی دارد که اي
خواظندفان عمدتاا مديران بازماظی و کارشنابان و صاآبظرران اي آوزهها هستند جهت
ا زايش ميزان مقبوليت رارروک پيشنهاد در ينده تالش شدد ايد خواظنددفان تدا آدد
زياد در مراآ ،پيشر ت پژوهش مشارکت داده شوظد؛ بدي معنا که از ظدا که هدد

از

ارال اي رارروک ارال يک ابزار کمکی برا مديران جهت شنابايی و تصدميمفيدر در
خصوص مسال ،پيچيده ابت ديدفاه مديران در خصوص مسدال ،پيچيدده و راهکارهدا
نها اهميت دارد و تالش شد از ديدفاه مديران ظيز در باخت اي رارروک ابتفاده شود
از ظدا که اي رارروک به منزل يک رارروک جديد در آوزة تحقيق در عمليدات و
تفکر بيستمی مطرح می شود تالش شد از ديدفاه خبرفان اي آوزهها ظيدز در خصدوص
منابب بودن اي رارروک ابتفاده شود همچني

از ظدا که رويکرد لسفی کلدی آداکم

بر پژوهش رويکرد پرافماتيسم ابت در ايد آالدت ميدزان مفيدد بدودن و عملدی بدودن
رارروک پيشنهاد معيار اعتبار مد تلقی میشود بنابراي

همانفوظده کده پديشتدر ظيدز

اشاره شد ظرر خبرفان در خصوص اعتبار مدد و ميدزان عملدی بدودن ن بسديار اهميدت
داشت در اي پژوهش از ديدفاه پنج خبرة داظشگاهی در آوزهها تحقيق در عمليدات و
تفکر بيستمی جهت اعتباربندی رارروک پيشنهاد بهره فر ته شد که نها به طور کلی
با رارروک اي روششنابدی موا دق بودظدد در ايد پدژوهش از خبرفدان بيشدتر بدرا
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مشارکت در اصالح و باخت رارروک پيشنهاد ابتفاده شد تا تأييد يا رد ن همچندي
بددرا ظشددان دادن قابليددتهددا رددارروک ويکددیاُرگ در عمدد ،کدداربرد ن در يک دی از
بازمانها دولتی ايراظی ظشان داده شد که ظتيد ن رضايت مديران بازمان مدذکور را بده
دظبا داشت
در اي پژوهش عالوه بر رويکرد پستمدرن از روش تحلي ،محتوا کيفی ظيدز ابدتفاده
شد که اي روش در زمرة پارادايم تفسير ابت در اي پارادايم هم مد ها به يدک اظددازه
معتبر يا ظامعتبرظد و مشارکت هم ذ ظفعان موضوع از طريدق ففدتوفدو و مباآلده و ميدزان
يادفير که مد ايداد میکند تعيي کنندة اعتبار مد ابت در اي خصوص همانفوظده کده
پيشتر ظيز اشاره شد تالش شد با ذ ظفعان رارروک پيشدنهاد

يعندی مدديران و خبرفدان

مرتبط ففتوفو و از ديدفاه نها در باخت اي رارروک ابتفاده شود
بقث و نتيجهگيری
در اي پژوهش يک رارروک جديد تحت عنوان ويکیاُرگ معر ی شد که از بخشها
اصلی روششنابی  DOPبه شمار میرود ايد ردارروک ظدوعشنابدی مسدال ،پيچيدده و
راهکارها

نها در موقعيتها پيچيده را دربرمیفيدرد ايد ردارروک بدر مبندا يدک

رويکرد پستمدرن پرافماتيسم تفسير

و با ابتفاده از روش تحلي ،محتدوا کيفدی بده

کمک ابزارهايی ظرير مصاآبه و اطالع از ديدفاه خبرفان شک ،فر ته ابت
رارروک ويکیاُرگ همواره قابليدت اصدالح و توبدعه توبدط کداربراظش (مدديران و
صاآبظرران مسال ،بازماظی) را دارد ابتکار ويکیاُرگ در صورتی که به صورت ناليد
عملی شود میتواظد تحولی جديد در تصميمفير ها مديريتی ايدداد کندد زيدرا در ايد
آالت مديران رارروبی را برا تصميمفير مد ظرر قرار میدهند کده بدر ابداچ عقد ،و
خرد جمعی تنريم شده و توبعه يا ته ابت و در اي آالدت ريسدک تصدميمهدا اشدتباه
کمتر میشود
بهعالوه زبان بهکارر ته در اي رارروک به زبان مديران ظزديک ابت که همي ويژفی
ابتفاده از ن را برا مديران راآتتر میکند در واق دبتهبند هدا ارالدهشدده در ايد
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رارروک بر اباچ تحلي ،ديدفاه مديران شک ،میفيرد و طي

وبيعی از مسال ،بازماظی

را که برا مديران شنا هستند دربرمیفيرد؛ آا ظکه دبتهبندد هدا ديگدر موجدود از
مسال ،پيچيده ظرير دبتهبند روث و بنگه ( )8 :1886کده در ابتددا مقالده ظيدز بده ن
اشاره شد دبتهبند هايی کلیاظد و زبدان و مفداهيم بدهکارر تده در نهدا بيشدتر بده زبدان
متخصصان ظزديک ابت تا زبان مديران طور که ابتفاده از نها از بو مديران ظيازمندد
توضيح مفاهيم بهکارر ته در نهابت
ففتنی ابت هد
بلکه هد

از ارال اي رارروک کم کردن پيچيدفی يا از بي بردن ن ظيسدت

اي ابت که ميان اظبوه ظاشناختهها اي رارروک بتواظد همچون رراغدی مدا را

بهتر به بمت جلو رهنمون بازد و بدا در ظردر فدر ت اظدواع مسدال ،پيچيدده راهکارهدا
متنابب را پيشنهاد دهد
به طور کلی از قابليتها رارروک ويکیاُرگ میتوان موارد زير را برشمرد:


قابليت تغيير و توبع ن توبط کاربراظش؛



قابليت اختصاصی کردن مصاديق مسال ،و راهکارها



ظزديک بودن زبان مورد ابتفاده در رارروک به زبان مديران و راآتی بهکارفير



ارال اطالعات اوليه و غير تخصصی به مدديران و متخصصدان هماظندد بدايتهدا

نها در بازمانها مختل ؛
ن؛

ويکیپديا؛


دربرفر ت آوزهها مختلفی از مسال،؛



مبتنی بودن بر عق ،و خرد جمعی

البته ففتنی ابت رارروک ويکی اُرگ در اي پژوهش بر آسدب تعدداد محددود از
مديران و در برخی بازمانها دولتی اراله شده ابت بنابراي
مشابهی با مشارکتکنندفان بيشتر در بازمانها مختل

پيشنهاد میشود تحقيقها

ديگر اظدام شود؛ طور که بتوان

ظتايج را با هم مقايسه و رارروبی را به طور مستمر کام ،کدرد و فسدترش داد همچندي
ابتفادة بيشتر از رارروک ويکیاُرگ در عم ،توبط مديران به منرور آ ،مسال ،پيچيددة
بازماظیشان و اراله و بهاشتراک فذار ظتايج آاص ،از بهکدارفير

ن پيشدنهاد مدیشدود
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بهعالوه از ظدا که در اي پژوهش رويکرد مورد ظرر در بهکارفير رارروک ويکدیاُرگ
رويکرد

الي ابت تالش برا اجرا

نالي اي ردارروک جهدت بهدرهفيدر از

ديدفاه اظواع مديران و خبرفان و راهمباز بستر بدرا توبدعه و اصدالح مدداوم ايد
رارروک توبط همي ا راد (ظرير بايت ويکی پديا که توبدط کداربراظش قابد ،توبدعه و
اصالح ابت) پيشنهاد میشود
در ظهايت ابتفاده از روششنابیها ديگر غير از روششنابی بدهکارر تده در ايد
پژوهش برا طبقهبند مسال ،پيچيده و ظيدز تفکدر در خصدوص ارالد دبدتهبندد هدا
متفاوت ديگر از مسال ،پيچيدة بازماظی و مقايس کار مد
پيشنهادها ديگر هستند که میتوان اراله داد

نها بدا ردارروک ويکدیاُرگ
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