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چکیده

دم یـده، آشـفته و همـراه بـا عـ     چمحیطی پیهاسازمانمحیط پیش روي در عصر حاضر، 

سـازمان متناسب یکی از عوامل اساسی جهت دستیابی اطمینان است. ساختار سازمانی 

طراحـی  هـاي مـدل . شـود مـی محیطـی محسـوب   هـاي چـالش بـا  به اهدافش و رویارویی 

دگی یـ پیچماننـد  سـازمان پیش روي هايپیچیدگیانواع که باشدايگونهبهساختار باید 

مانـا ايهـ سیسـتم را درك کنـد. مـدل   نفعانذيمحیط و پیچیدگی روابط بین موجود در 

)VSM( کـه ریشـه در   و طراحـی سـاختار سـازمانی اسـت    یـابی عارضـه برايرویکردي

، مدلی انتزاعی یا طرحی کلـی و عـام بـراي کمـک     رویکردسایبرنتیک سازمانی دارد. این 

وجـود کـه آن اسـت مـدل اسـاس ایـن   . رودمـی به طراحی ساختار سـازمانی بـه شـمار    

منجـر بـه مانـایی    توانـد مـی هـا آنبـین  روابـط  و سازماندر یمشخصهايسیستمزیر

ایـن  ايمرحلـه سـه شناسیروشاز ،در پژوهش حاضر. در محیط پیچیده شودسازمان
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هـاي جریـان سیسـتم و کنتـرل   یـابی عارضـه ، مشناسـایی سیسـت  مراحـل  که شاملمدل 

سـاختار  یـابی عارضـه منظـور بهاست،ارتباطی و خطاهاي پرتکرار هايکانال، یاطالعات

شناسـی روشکـارگیري  هب.استفاده شده استساختمان مهندسینظامسازمانسازمانی

هـاي جریـان ، هـا زیرسیسـتم از ايمجموعـه ،موردمطالعـه سازماندر فوق نشان داد که

کـه رفـع   دارنـد نواقصیدستیابی به مانایی برايارتباطی هايکانالچنینهماطالعات و 

خواهد کرد. توانمندتربه سمت ماناییحرکت را جهت سازمانکمبودهااین 

.)VSM(ماناهايسیستممدل ؛سایبرنتیک سازمانی؛ساختار سازمانیکلیدي:گانواژ

مقدمه- 1

بـه وجـود   هـا سـازمان امروزه پیچیدگی و عدم اطمینان، شرایط بغرنجی را بـراي  

حـل مسـئله،   ،گیـري تصـمیم سـازي و  هستند تصـمیم آورده است. مدیران مجبور

دنیـاي  .]2ص،1[چنین وضعیتی انجام دهندرا درهاسیستمطراحی و بازطراحی 

هـا سـازمان با پویایی و تغییرات روزافزونـی مواجـه اسـت و    هاسازمانپیرامون 

و اهـداف خـود را بـا توجـه بـه محـیط پیرامـون تغییـر         هـا مأموریـت دائم طوربه

ضـروري نیازهـاي پـیش ازیکـی ناسـب، مسـازمانی ساختارانتخاب. ]2[دهندمی

اسـت.  و تغییـرات محیطـی  هـا پیچیـدگی بـا سـازمان آمیزموفقیتسازگاريجهت

،شـود مـی رویکردي که جهت طراحی ساختار سـازمانی در ایـن شـرایط انتخـاب     

کـه  یهـای مـدل یکی از را درك کند. سازماننی و بیرونی ورددگی یپیچباید بتواند

اسـت )VSM(1مانـا هـاي سیستم، مدل مدیریت پیچیدگی استاساس آن بر مبناي 

بـراي اولـین بـار (در    2اسـتفورد بـی یـر   که ریشه در سـایبرنتیک سـازمانی دارد.  

بـراي  سـازمان انگاره این مدل آن است که هـر  . کردمطرح را این مدل ) 1970دهه

هـا فعالیـت بـین ایـن   و خاصـی را انجـام دهـد    هايفعالیتدستیابی به مانایی باید 

،1[. منظور از مانایی توانایی بقا در محیط متغیر اسـت روابط معینی برقرار باشد

1. Viable system model
2. Stafford Beer
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حمایـت از مانـایی   بـراي موردنیـاز ع و روابـط  ببر منـا این مدل .]308- 307صص

دارد و راهـی را جهـت   تأکیـد سـازمان از تمرکز بر ساختار رسمی بیشسازمان

،VSMدر . ]3[کنـد مـی بـر روابـط سلسـله مراتبـی ارائـه      ازحـد بیشتأکیدغلبه بر 

یـا  سـازمان محیط پیچیده اعـم از موجـود زنـده،    شرایط الزم جهت مانایی در هر

آن را تبدیل به یـک ابـزار مفهـومی    VSMعمومیت . ]4[یک کشور تبیین شده است

.]5[و طراحی ساختار سازمانی نموده استیابیعارضهقدرتمند براي 

و هـم طراحـی   هاسازمانساختار فعلی یابیعارضهبراي تواندمیاین مدل هم 

یـک ابـزار آسـیب    عنـوان بـه این مدل ازکههنگامیي جدید به کار رود. هاسازمان

و سـازمان بررسی سـاختار فعلـی   ،آنهدف از کاربرد ، شودمیاستفاده شناسی

. ایـن ویژگـی بـه    اسـت مشکالت و کمبودهاي ساختاري جهت دستیابی به مانـایی  

رویکـرد  ،]21، ص6[نظـر جکسـون  راست. بنا بVSM دلیل ماهیت ساختارگرایانه 

ي سیسـتم کـارکرد اشـکاالت  عمیقـاً تـا  سـازد مـی ساختارگرایانه تحلیلگر را قادر 

منظـور بـه سیسـتم طراحـی  و چگـونگی اعمـال تغییـرات در   متوجه شـود را فعلی

سیسـتم  ،ترتیـب بـدین  ودریابـد داخلـی و خـارجی را   هـاي آشـفتگی سازگاري با 

وشناسـانه لـذا بـا توجـه بـه ماهیـت آسـیب      .اثـربخش بـاقی بمانـد   بتواند زنـده و  

پـژوهش  پیچیده، هدفهايسیستمدر آنکاربردچنینهمو VSMساختارگرایانه

سـازمان اسـت.  سـاختار سـازمانی   یـابی عارضهاین مدل جهت استفاده از حاضر 

ــه ــژوهش در موردمطالع ــن پ ــازمان، ای ــامس ــینظ ــاختمان مهندس ــی از س در یک

و مبتنـی بـر یـک    VSMالزامـات  ت که ساختار سازمانی آن بـر اسـاس   سهااستان

، ذکرشـده مـوارد  بـه  بـا توجـه   شـده اسـت.   یـابی عارضـه مشخصشناسیروش

بــرايآن شناســیروشو VSMپــژوهش حاضــر اســتفاده از رویکــرد  نــوآوري

و کمـک بـه طراحـی سـاختار مناسـب جهـت       سـازمان ساختار فعلـی  یابیعارضه

.  استسازماننفعانذيسازگاري با شرایط پیچیده محیطی و جلب رضایت 
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پژوهشو پیشینه مبانی نظري - 2

ساختار سازمانی- 1- 2

سـازمانی  هـاي فعالیـت آن وسـیله بـه اسـت کـه   ايشـیوه ساختار سازمانی راه یا 

را ســازمانســاختار . پیتــر دراکــرشــوندمــیبعــدي هماهنــگ گــامدرتقســیم و

. در دانـد مـی سـازمان مـدت کوتـاه و بلندمـدت براي حصول بـه اهـداف   ايوسیله

دانسـت کـه طـی    هـایی راهمجموعه توانمیرا سازمانساختار یک ،تعریفی دیگر

میـان ایـن   هماهنگی تقسیم و شدهشناختههايوظیفهبه سازمانهايفعالیتهاآن

سـازمان سـاختار  ،بنا به نظر اسـتیفن رابینـز  .]21ص،7[شودمیتأمینهاوظیفه

است که از سه عنصر پیچیدگی، رسمیت و تمرکـز تشـکیل   سازمانیکی از اجزاي 

ریچارد دفت معتقـد اسـت سـاختار سـازمانی در نمـودار      .]187ص،8[شده است

و هــافعالیــتاز کــل رؤیــتقابــل. نمــودار یــک نمــاد شــودمــیســازمانی نمایــان 

و دفت عالوه بر تحلیل دقیق ابعـاد سـاختاري  .]9ص،9[استسازمانیندهايآفر

اختارهاي مبتنی بـر وظیفـه،   که شامل سرا شش گونه ساختار ،سازمانمحتوایی 

و سـاختار  ساختار بخشی (مبتنی بر محصول)، مبتنی بر جغرافیا، ماتریسی، افقی

بنـا بـر یـک تعریـف سیسـتمی      .]104- 123صصـ ،9[معرفـی نمـود   است،ترکیبی 

مطـرح حـوزه   پـرداز نظریـه - پیتـر چکلنـد   توسـط کـه سـازمان  پیرامون سـاختار  

مرکـب از عناصـر   تنهـا نـه ، سـاختار سـازمانی   مطرح شده اسـت - نرمسازيمدل

و واحدهاي سازمانی است، بلکـه عناصـر نرمـی    هاتیم، هاگروهسخت نظیر افراد، 

یـن تعریـف اهمیـت    . ا]10[نظیر روابط بین عناصـر سـازمانی را نیـز در بـر دارد    

توجه به اجزا ساختار سازمانی در بررسی ساختار را در رویکردهـاي سیسـتمی   

ــینشــان  ــا.دهــدم ــاریف و ابعــاد ســاختار ســازمانی در نظــرات   آنچــهام در تع

ــن اســت کــه  ،مطــرح در حــوزه ســاختار مشــخص اســت نظــرانصــاحب ــن ای ای

اطالعـاتی و  هـاي جریـان سـازمانی و بررسی دقیق اجزاي ساختار انپردازنظریه

و ایـن  انـد نـداده قـرار  مـدنظر خـود  هايمدلتعاریف و روابط بین این اجزا را در 
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در بـین  . دهـد مـی قـرار  الشـعاع تحـت آنـان را  هـاي مـدل موضوع، کاربردي بودن 

نظریــهاز تــوانمــی،حــوزه ســاختار ســازمانیکالســیک نظــرانصــاحبظــرات ن

یـک  سـاختار  به معرفـی اجـزاي   مستقیماًکه هایییهازنظریکی عنوانبهمینتزبرگ 

بخـش  پـنج از سـازمان وي معتقد است که هر .اشاره کرد، پرداخته استسازمان

ــاتی،  راهبــردي، خــط میــانی، ســتاد تخصصــی و ســتاد  رأساصــلی هســته عملی

میـزان سـطح اختیـار و قـدرت هـر      . ]37- 39صص،7[پشتیبانی تشکیل شده است

سـاختار  پـنج بـه یکـی از   سـازمان منجـر بـه نزدیکـی    گانـه پـنج یک از واحـدهاي  

ــی ــدهمعرف ــی  ش ــط وي یعن ــاختار«توس ــادهس ــوان«، »س ــینیســاالريدی ، »ماش

»ادهوکراسـی «و »بر واحـدهاي مسـتقل  ساختار مبتنی«، »ايحرفهساالريدیوان«

شده است.از این ساختارها ايآمیختهیا 

ســوگیري نویســندگان در بحــث طراحــی ســاختار معتقــد اســت کــهمینتزبــرگ

؛ »چـه بایـد باشـد   «استوار است و نه بـر پایـه   »چه هست«سازمانی بیشتر بر پایه 

ي کارآمـد  هـا سـازمان طراحـی  بـه  کـه آنبه سخن دیگر، این نویسـندگان بـیش از   

بـا  .]15ص،7[کننـد مـی بسنده ،گذردمیهاسازماندر آنچهبپردازند، به گزارش 

ی که هم قابلیـت  هایمدلیکی از ادعا کرد که توانمیمینتزبرگ انتقاد توجه به این 

مطلـوب  بـه سـاختار  سازمانو هم نحوه دستیابی سازمانتشریح وضعیت فعلی 

استفورد بی یر ساختار سازمانی را متشـکل از  . را داراست، مدل سیستم ماناست

جهـت حفـظ مانـایی) نگاشـت     کـه در درون آن ( دانـد مـی متعامـل  زیرسیسـتم پنج

پـنج در قالـب  سـازمان ایـن مـدل بـا معرفـی دقیـق اجـزاي       . ]13، 12،11[انـد شده

ضـمن در  ارتبـاطی الزم، هـاي کانـال و طالعـاتی اهـاي جریان، معرفی زیرسیستم

سـاختار  ،توسـط چکلنـد  شـده معرفـی برگیري هر دو گروه عناصر سخت و نـرم  

جهـت دسـتیابی بـه مانـایی و بقـاي مانـدگار معرفـی        سازمانهر مناسب را براي 

و عملیـاتی در  يکـاربرد مـدل ایـن مـدل را تبـدیل بـه یـک     هاویژگیو این کندمی

ایـن  ،که در ادامـه نموده استجهت دستیابی به یک ساختار ماناهاسازماندرون 

.  شودمیي آن تشریح هاویژگیمدل و 
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)VSMمدل سیستم مانا (- ماناساختار - 2- 2

یـک موجودیـت مسـتقل   صورتبهماندن جهتظرفیت یک سیستمعنوانبهمانایی

اسـاس نظـرات  بر . ]13ص،14[شودمیاندن) در طول زمان تعریف (براي زنده م

از اجـزاي سـاختاري و   ايمجموعـه مانا است اگر و فقط اگـر  سازمانیک ،بی یر

در آن موجـود  ،ذکـر شـده اسـت   VSMنظریـه در آنچـه هماننـد  هـا آنروابط بین 

بدن انسـان  ساختار مغز و سیستم عصبی از برگرفته مدل . این]13، 12،11[باشد

مفاهیم سایبرنتیک نـوربرت وینـر،   از سه رویکردVSMارائه مدل در بی یر. است

الهـام گرفتـه   و قانون ضرورت تنـوع اشـبی   1باز ون برتاالنفیهايسیستمتئوري 

شناسـی آسـیب یـا ي جدیـد براي طراحی یک سیستم مانـا تواندمیاین مدلاست.

این اسـت کـه   VSMخاص ویژگی.]15[شود نقاط ضعف سیستم موجود استفاده 

گرفتـه تـا   گـذاري مشـی خـط از - را را متشـکل از کارکردهـا   سیستمی، نظریهاین 

سـازي مفهـوم - بـا یکـدیگر و بـا محـیط    هاآنهمچنین روابط اجرایی وواحدهاي 

یـک مـدل مفیـد در سـاختاردهی سیسـتم و      بهرا تبدیل VSM. این ویژگی، کندمی

شناسایی مشکالت و تنگناهاي آن از باالترین سطح سیستمی تا هریـک از سـطوح   

پـنج بـراي مانـایی، یـک سیسـتم اجتمـاعی نیـاز بـه        .]16[نمایـد مـی هازیرسیستم

، الگـوي  زیرسیسـتم پـنج . عـالوه بـر ایـن    داردرا VSM درشـده معرفـی عملکـرد 

یـا  . اگـر یـک  باشـد در مـدل  شـده  حیبه همان صورت تشـر دقیقاًتعامالت نیز باید 

وجود نداشـته باشـند یـا داراي ظرفیـت نامناسـب      کارکردهاتعداد بیشتري از این 

ورت مانـایی  صـ اخـتالل وجـود داشـته باشـد، در ایـن      هاآنباشند یا در تعامالت 

را VSMزیرسیسـتم پـنج ایـن  بـی یـر  . ]21ص،14[افتـاد خطر خواهـد  بهسیستم 

،1و شـکل  1جدول در . گذاري کردنام5تا 1هايسیستمعناوین طور ساده بابه

معرفـی  و تطابق آن بـا سیسـتم عصـبی بـدن انسـان     این مدلهايبخشهریک از 

شده است:  

1. Von Bertalanffy
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( منبع: تدوین نویسندگان)VSMهاي معرفی زیرسیستم1جدول 

توضیحاتزیرسیستم
مطابقت با سیستم 

عصبی

1سیستم 

زیرسیستم(

)1اجرایی

به محیط سازمانمسئول تولید و تحویل کاال و خدمات 1سیستم 

اصلیهايفعالیتشامل 1سیستم .]25ص،14[مربوطه است

به اهداف مستقیماًکهرا است. این سیستم وظایفی سازمان

.دهدمیانجام ،شودمیمربوط سازمان

عضالت و 

بدن هايماهیچه

انسان

2سیستم 

زیرسیستم(

)2هماهنگی

است که کلیه عملکرد واحدهاي سازمانی سیستم آنبر2سیستم 

سیستم کارکرد هماهنگی را . این ]25ص،14[را هماهنگ نماید1

.کندمیتأمینسازماندر 

3اعصاب سمپاتیک

3سیستم 

زیرسیستم(

)4انسجام

وظیفه مدیریت کردن مجموعه واحدهاي عملیاتی 3سیستم 

کنترل 3نقش سیستم . ]32ص،14[را بر عهده دارد1سیستم 

مثل منابع انسانی و امور مالی است. یو مدیریت خدمات1سیستم 

روي زنجیره فرماندهی عمودي جاي دارد و باید یک 3سیستم 

.]94ص،6[ابالغ نماید1طرح هماهنگ شده را تهیه و به سیستم 

5مغز پایه

*3سیستم 

زیرسیستم(

)6ممیزي

است و 3حمایتی براي سیستم زیرسیستمیک *3سیستم 

اصلی آن دستیابی به اطالعاتی پیرامون نحوه عملکرد مأموریت

1به پایش عملیات سیستم مستقیمًااست. این سیستم 1سیستم 

.]313ص،1[پردازدمی

سیستم اعصاب 

7پاراسمپاتیک

4سیستم 

زیرسیستم(

یا هوشمندي

)8توسعه

رونی مرتبط با آینده و محیط بی4تم سیسمسئولیت اساسی 

مسئول شناسایی 4سیستم . ]40-39صص،14[استسازمان

در محیط داخلی و خارجی سیستم هافرصتمحیطی و هايچالش

.]16[است 5و 3سیستم بهو سپس انتقال این اطالعات 

در مغز 9دیانسفلون

انسان

5سیستم 

زیرسیستم(

)10مشیخط

است و تنها سازمانداراي بیشترین حد اختیار در 5سیستم 

را 4و 3ین سیستم بخشی است که ظرفیت کنترل تعامل روابط ب

عبارت است از تعیین 5عمده سیستم هايمسئولیت. داراست

.]46ص،14[سازمانو اهداف مأموریت، اندازچشم

11مغز کورتکس

1. Implementing
2. Coordination
3. Sympathetic nervous system
4. Integration
5. base brain
6. Audit
7. parasympathetic nervous system
8. Intelligence or Development
9. diencephalon
10. Policy
11. cortex
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هاآنو الگوي تعامالت بین VSMهايزیرسیستم1شکل

پژوهشپیشینه- 3- 2

بـه اهـدافش همـواره    سـازمان آن در دسـتیابی  اهمیتبه دلیل هاسازمانبررسی ساختار 

داخلی این نتیجه حاصـل شـد   هايپژوهشدر بررسی پژوهشگران بوده است. موردتوجه

عمـدتاً از  هـا سازماندر طراحی ساختار مناسب چنینهمسی ساختار فعلی و هت بررکه ج

توسط رابینز و دفت یـا از اجمـاع نظـر خبرگـان یـا      شدهمعرفیابعاد ساختاري و محتوایی 

ي مشابه استفاده شده است.هاسازمانمطالعات تطبیقی با 

رویکـرد از ،سـاختار فعلـی و طراحـی سـاختار مانـا     یابیعارضهدر این پژوهش جهت 

VSMاسـتفاده  در صنعت فوالد به کار برده شدبی یراستفورد براي اولین بار توسطکه ،

از کـه  زمـانی  گـردد؛  بـازمی 1970کار وي در این حوزه به سـال  ترینمعروف. شده است

. ایـن مـدل در   اقتصاد اجتماعی آن کشـور دعـوت شـد   سازيمدلطرف رهبر شیلی جهت 
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مطـرح شـد. سـپس در    »کارخانـه سـایبرنتیک  «ریاضیاتی خـودش در کتـاب   شکلابتدا در 

،درنهایـت بر جنبه شناسایی سیستم عصبی آن پرداختـه شـد و   ]11[» سازمانمغز «کتاب 

سیسـتم بـراي   یـابی عارضه«و ]12[» وکارکسبقلب «ارائه منطقی و گرافیکی آن در کتاب 

، پژوهشـگران  ایـن حـوزه  پـس از کارهـاي اولیـه بـی یـر در     .]4[انجام شد]13[» سازمان

. اسـپجو و هارنـدن در   بـه کـار بردنـد   در حوزه مطالعات سـازمانی  را این مدل نیز دیگري 

ــد کــه شــامل مطالعــات مــوردي در    1989ســال  ــابی را در ایــن حــوزه منتشــر نمودن کت

در سـال  .]17[مانند رسانه، شرکت تولیدي و یک شبکه آموزشـی بـوده اسـت   هاییحوزه

سایبرنتیک سـازمانی و  به موضوع یک فصل از کتاب خود را 1جکسون.، مایکل سی2003

بـوم زیسـت بـه بررسـی یـک مثـال عملـی در حـوزه       چنـین هماختصاص داد و VSMمدل 

کتـابی را منتشـر   2011در سـال  2اسـپجو و ریـس  .]110- 85صص،6[پرداختايمنطقه

3متـد ویـپلن  گـام بهگامچنین توضیح هموVSMنمودند که در آن به بررسی عمیق مفاهیم

از 4پـرز ریـوس  . ]18[پرداختنـد ،سـت هاسـازمان در که روشی جهت استفاده از این مـدل 

چنـین همبا انتشار کتـابی بـه بررسـی مفـاهیم مـدل و      2012در سال VSMنظرانصاحب

ــه  ــاملی جهــت اســتفاده از مــدل در  شناســیروشارائ امــا .]14[پرداخــتهــاســازمانک

شـده اسـت در دو   چـاپ VSMرابطـه بـا  گونـاگون در در مجالتتاکنونی که هایپژوهش

فقط به توسـعه مفـاهیم مـرتبط بـا ایـن      هاپژوهشبرخی از این ؛گیرندمیبخش عمده جاي 

بررسـی  جهـت مختلـف هـاي حـوزه در رااین مدل، هاپژوهشلی بیشتر واندپرداختهمدل 

ایـن  ازجملـه کـه  انـد بـرده به کار سازمانساختار یابیعارضهخصوصاً مسائل سازمانی

اشـاره کـرد کـه    1996در سال 5بروکلسبی و کامینگزبه کار تحقیقاتی توانمیهاپژوهش

، از ایـن مـدل جهـت بررسـی سـاختار یـک       VSMدر پژوهش خود پس از بررسی مفـاهیم  

کـه  در پـژوهش خـود  6دوین.]19[شرکت ارتباطات از راه دور در نیوزلند استفاده نمودند

نظـام نـوآوري ملـی اسـتفاده نمـود     سـازي مدلجهت VSM، از گرددبازمی2005به سال 

یـک ابـزار آسـیب شناسـانه در     عنـوان بـه VSMاز 2009در سال 7. سزارینو و بلترن]20[

1. Michael C. Jackson
2. Espejo & Reyes
3. Viplan
4. Perez Rios
5. Brocklesby & Cummings
6. Devine
7. Cezarino & Beltran
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ادهـم و همکـاران بـه    .]21[ودنـد بررسی مشکالت یک نهاد مالی در کشور پرو استفاده نم

تحلیـل  روشبـا اسـتفاده از   هـا آنپرداختنـد.  2012در سال نوآوري نظریهبا VSMتلفیق 

فنـاوري زیستخود که در حوزه موردبررسیرا در سیستم VSMزیرسیستمپنجمحتوا، 

پـس از بررسـی اشـکاالت    2013در سـال  1برچر و همکـاران .]16[شناسایی نمودند،بود

اجرایـی  هـاي سیسـتم در VSMسنتی بخش اجرایی تولید، به بررسی کـاربرد  هايسیستم

بـه  2هیلد برنـد و بودهانیـا  ، 2015در سال . ]22[تولید جهت رفع اشکاالت سیستم پرداختند

ادهــم و . ]15[پرداختنــدVSMبـا اســتفاده از  سیســتم تولیـد و عرضــه نــان یــابیعارضـه 

اسـتفاده  2015در سـال  طراحی سیستمی یک دانشـگاه تحقیقـاتی   برايVSMاز 3همکاران

.]23[نمودند

کـه ایـن مـدل قابلیـت کـاربرد در انـواع       دهـد مـی نشـان  مختلـف هـاي پژوهشبررسی

ایـن مـدل   کاربرد معموًالاما استرا دارسازمانی از یک هایبخشیا هاسازمان، هاسیستم

4. جکسـون و فلـود  شـود مـی مشخص انجام نشناسیروشبا استفاده از یک هاسیستمدر 

پژوهشـگران از انتقـاد منجـر بـه   VSMکه فقدان رویه مشخص جهت کاربردکنندمیاذعان 

سـاختار  یـابی عارضهبرايدر این پژوهش جهت کاربرد این مدل . ]24[این مدل شده است 

سیسـتمی اسـتفاده شـده    شناسـی روش، از یک VSMتمامی الزامات ن سازمانی و برآورد

.  شودمیاست که در ادامه پژوهش بدان اشاره 

شناسیروش- 3
ت، روش اقـدام پژوهـی اسـت. امـا     روشی که پژوهش حاضر بر مبناي آن انجام شـده اسـ  

هـاي شناسـی روشیکی از عنوانبهمانا مدل سیستم پژوهش حاضر از درکهکهازآنجایی

لـذا پژوهشـگران از روش   ؛استفاده شده اسـت ]15ص،6[5سیستمی کاربرديحوزه تفکر 

که اولـین  مبتنی بر تفکر سیستمیاقدام پژوهیه گرفته و از روش لاقدام پژوهی سنتی فاص

ايمرحلـه چرخه چهار استفاده نمودند.،]25[استمعرفی شده 6و هالولبار توسط چکلند 

1. Brecher et al.,
2. Hildbrand & Bodhanya
3. Adham et al.,
4. Jackson & Flood
5. Applied systems thinking
6. Checkland & Holwell
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تعیـین قلمـرو حـوزه تحقیـق و     - 2،هـا ایـده تعیـین چـارچوب   - 1اقدام پژوهی کـه شـامل   

، مشـاهده و  ملیـاتی در عشناسـی روشاستفاده از طـرح اولیـه و   - 3،شناسایی مسائل آن

بهبـود در  - 4، درنهایـت بهبـود و  بـراي اقدامات اصـالحی  منظور پیشنهادبهتجارب محقق 

عنـوان بـه خـه یکـی از محققـین    جهت انجام این چر.]26[طی شده استاست،دنیاي واقعی

ــاتی کــه از بــین یــک گــروهشــد و پــس از تعیــین ســازمانخــارجی وارد مشــاور  تحقیق

بـر مبنـاي مراحـل    ینـد پـژوهش  آند، فرانتخاب شدسازمانکلیدي نفعانذيمتخصصین و 

شد.  اقدام پژوهی انجام

اسـتفاده شـده اسـت.    VSMساختار سـازمانی از  یابیعارضهمنظوربهاین پژوهشدر

دهـی بـه   سـاخت هـاي روشاست که خویشاوندي نزدیکـی بـا   هاییروشازجملهاین مدل

تحـت  هـا آناز اصـطالحاً  ،جهت حل مسائلی که بنا به نظر ایکـاف هاروشاین .مسئله دارد

در سـال  . ]307و 9صـص ،1[کـاربرد دارد  ، شـود مـی یادمسائلدر برابر آشفتگیعنوان 

و طراحـی  یـابی عارضـه در VSMجهت اسـتفاده از  راايمرحلهسه جکسون روش 2003

جهـت بـرآورده نمـودن    در این پژوهش که ]99- 96صص،6[ارائه نمودساختار سازمانی 

شناسـی روشایـن  مراحـل  بهبود داده شده است. فوقشناسیروش، VSMتمامی الزامات 

است.  2مطابق شکل

تحقیقشناسیروش2شکل 
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ــع ــادادهآوريجم ــد  ه ــام ش ــق انج ــات   ؛از دو طری ــاس مطالع ــر اس ــه اول ب در مرحل

شناسایی شدند و سپس یک دسـتورالعمل راهنمـا جهـت    VSM، ابعاد و الزامات ايکتابخانه

،طراحـی شـد. در گـام بعـدي    بـر اسـاس الزامـات مانـایی     سازمانبررسی وضعیت فعلی 

و بررسی اسـناد و مـدارك  ، سازمانمختلف هايبخشمطالعات میدانی که شامل مشاهده

تمـامی  آوريجمـع انجام شـد. پـس از   بود، ساختاریافتهساختاریافته و نیمههايمصاحبه

یابی ساختار سـازمانی و دسـتیابی   منظور عارضهبهطی چندین مرحله، موردنیازي هاداده

تطبیـق  شـده تهیـه ل مدسـتورالع وVSMبا الزامـات  شدهآوريجمعي هادادهبه مدل نهایی، 

داده شد. مراحل و گام هاي روش شناسی معرفی شده در ادامه بیان خواهد شد.

1شناسایی سیستم؛گام اول-3-1

. مشـخص شـود  دقیقاًموردبررسیسیستم محدوده تحلیل سیستمی، باید در گام اول 

این بـدان معناسـت کـه    است. 2پذیريبازگشت، مفهوم VSMی در سیکی از اصول اسا

VSM.]310ص،1[گیـرد مـی مانـا قـرار   هـاي زیرسیسـتم در بطن هـر سیسـتم مانـا،    

نامطمئن الزم است که هايمحیطکه جهت خلق وظایف پیچیده مانا در کندمیشنهاد یپ

داشته باشـیم. ایـن یـک نیازمنـدي     »مستقلهايسیستممستقل در درون هايسیستم«

تعیـین نمـاییم   دقیقاًباید کنیممیوقتی سیستم جدیدي را مطالعه .]27[ساختاري است

شـده انتخـاب سـطح بازگشـتی   تـا کجاسـت؟  آن هايمحدودهکه آن سیستم چیست و 

،14[شـود مـی یـده نام»کانونیسازمان«یا »سیستم کانونی«،ترجزئیجهت مطالعات 

:شودمیدر سه سطح بازگشتی انجام VSMتحلیلمعموالً.]22ص

ا دستیابی اهداف ( سیستم کانونی)؛: سیستم مرتبط ب1سطح ·

(سیستم شودمیسطح صفر: سیستمی که سیستم کانونی جزئی از آن محسوب ·

؛محیط)یا تربزرگ

.از سیستم کانونی1: اجزاي سیستم 2سطح ·

1. System identification
2. The notion of recursion
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]8، ص 14[سطوح بازگشتی3شکل 

هدف سیستم همان «که معتقد استتعیین اهداف و هویت سیستم بی یر درخصوص

اما مشاهده گران مختلف ممکن است اهداف مختلفـی را  ،»دهدمیکاري است که انجام 

هویـت یـک سیسـتم از    ،بنابراین. ]67ص،14[متصور شوندیکسان سازمانبراي یک 

اهداف و بیانیه هویت یک لذا؛]115ص،18[شودمیسیستم آشکار نفعانذيروابط بین 

نفعـان ذيجهـت تعیـین   کلیدي سیستم تعیین شـود. نفعانذيسیستم باید با مشارکت 

سیسـتم نـرم   شناسـی روشمشابه آنچه چکلند در TASCOIعبارتاز VSMدرکلیدي

بـر اسـاس   .]126ص،18[شـود مـی استفاده بیان داشته است،CATWOEتحت عنوان 

TASCOI ،شناسایی شوند:2مطابق جدول باید کلیدي نفعانذي

نفعان کلیدي ذي2جدول 

توضیحاتعنوان

T؟شودمیتبدیل هاییخروجیبه چه هاییوروديچه تبدیل

Aدهندمیرا انجام سازمانکسانی که کار اصلی بازیگران.

Sآورندمیبراي تولید محصوالت یا خدمات را فراهم موردنیازکسانی که منابع کنندگانتأمین.

Cکنندمیکسانی که محصوالت و یا خدمات را دریافت مشتریان.

Oسیستم هستند.مورداستفادهو پاسخگوي منابع سازمانکسانی که مسئول اداره مالکان

Iهستندتأثیرگذار،کندمیدر آن فعالیت سازمانکه ايزمینهکسانی که در گرانمداخله.
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1سیستمیابیعارضه؛گام دوم-3-2

عملکـرد موجودیـت و  ،]99-96صـص ،6[شدهارائهسؤاالتدر این بخش با توجه به 

شـود مـی بررسـی  اقـدام پژوهـی  در سیسـتم کـانونی از طریـق    VSMزیرسیستمپنج

. )3(مطابق جدول 

]99-96، صص6[ها نامه موجودیت و عملکرد زیرسیستمپرسش3جدول 

1سیستم 

، محیط، عملیات و مدیریت محلی را مشخص کنید.1براي هریک از اجزاي سیستم -1

دارند. مستقالًمانایی را این ظرفیت 1اطمینان حاصل کنید که هریک از اجزاي سیستم -2

اعمال 1از سوي مدیریت سطح باالتر بر سیستم هاییمحدودیتبررسی کنید که چه -3

. شودمی

براي هاییشاخصو چه گیردمیچگونه صورت 1سیستم پاسخگویی هریک از اجزا -4

؟شودمیعملکرد در نظر گرفته 

کنید.سازيمدلماناهايسیستمرا مطابق با مدل 1سیستم -5

2سیستم 

منابع احتمالی تعارض و نابسامانی را شناسایی کنید. -1

را جهت اطمینان از ایجاد همسویی و هماهنگی شناسایی کنید. 2اجزاي مختلف سیستم -2

.کنندهتسهیلتهدیدکننده یا عنوانبه؛ چگونه است2از سیستم سازمانبررسی کنید درك -3

3سیستم 

را در سیستم کانونی فهرست کنید. 3سیستم هايفعالیت-1

آیا اعمال اختیار در سیستم ؛کندمیبه چه صورت اعمال اختیار 3بررسی کنید که سیستم -2

تا چه حد از اختیارات برخوردار 1از نوع استبدادي است یا دموکراتیک و اجزاي سیستم 1

هستند؟

؟کندمیعملیاتی تبدیل هايطرحرا به سازمانکالن هايسیاستتا چه حد 3سیستم -3

؟ شودمیچگونه انجام 1در مورد منابع در میان اجزاي سیستم زنیچانه-4

تسهیل کننده دستیابی به اهداف هستند؟ ،واضحطوربه،کنترلیهايفعالیتآیا همه -5

؟شودمیگیرياندازهدر رابطه با دستیابی به اهداف چگونه 3عملکرد سیستم -6

1. System diagnosis
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*3سیستم 

؟کندمیرا پایش 1چه کسی عملکرد اجزاي سیستم -1

و آیا شودمیاعمال 1) در خصوص سیستم *3سیستم (3هایی توسط سیستم چه پایش-2

این پایش ها مناسب هستند؟

4سیستم 

در سیستم کانونی را فهرست کنید. 4سیستم هايفعالیتتمام -1

تا چه حد بر آینده توجه دارند؟هافعالیتاین -2

با آینده هستند؟سازمانمتضمن سازگاري هافعالیتآیا این -3

؟کندمیو روندها را ارزیابی کندمیجریانات محیط را پایش 4آیا سیستم -4

دارد؟باز ینسبت به وقایع نوظهور نگاه4آیا سیستم -5

با کنار هم آوردن اطالعات خارجی و داخلی، یک مرکز مدیریت یا اتاق عملیات 4آیا سیستم -6

؟آوردمیفراهم گیريتصمیمو محیطی را براي کندمیایجاد 

؟کندمیو توزیع پاالیشمناسب پردازش، ايگونهبهاطالعات مرتبط را 4آیا سیستم -7

؟شوندمیواضح موجب سهولت دستیابی به اهداف طوربهايتوسعههايفعالیتآیا تمام -8

؟شودمیه با دستیابی به اهداف چگونه سنجیدهدر رابط4عملکرد اجزاي سیستم -9

5سیستم 

؟ دهدمیکار را چگونه انجام و ایناست؟ گذاريسیاستچه کسی مسئول -1

و آیا اهداف روشنی براي کندمیترسیم سازمانبراي پنج یک هویت مناسب را آیا سیستم -2

؟ نمایدمیمشخص موردنظرسیستم 

؟ شودمیچگونه درك 4توسط سیستم گذاردمیبنا پنجکه سیستم یهنجارهای-3

؟ گذاردمیاثر 4و 3چگونه بر روابط بین سیستم گذاردمیبنا 5هنجارهایی که سیستم -4

در راستاي رفتارهاي خالقانه طراحی شده است؟ 5آیا سیستم -5

یا این سیستم مدعی است که دهدمیهویت مشترکی را تشکیل 1با سیستم 5آیا سیستم -6

جدابافته است؟ ايتافته

پرتکرارارتباطی و خطاهاي هايکانالاطالعات،هايجریانکنترل؛گام سوم-3-3

شـده معرفـی عملکرد پنجهر مندنیازبراي مانایی یک سیستم ،که عنوان شدطورهمان

بـه همـان   دقیقـاً ، الگوي تعامالت نیـز بایـد   زیرسیستمپنجعالوه بر این است. مدلدر 

هـاي کانـال اطالعـاتی،  هـاي جریانلذا در این بخش ؛در مدل باشدشدهتشریحصورت

جهت حفظ VSMدر. شوندمیبررسی سیستم کانونی ارتباطی و خطاهاي پرتکرار در 

. ]28،29[باید برقرار باشد4جریان اطالعاتی مطابق جدول 38مانایی مجموعاً 
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هاي اطالعاتی الزم جهت مانایی جریان4جدول 

جریان اطالعاتیشناسهجریان اطالعاتیشناسه

IF1اطالعات محیط خارجیIF20تخصیص منابع

IF2 هايفعالیتاهداف بر مبناي عملکردS1IF21دستکاري محیط خارجی

IF3اهداف سازمانیIF22پیشنهادي براي نوآوري توسطهايطرحS4

IF4 اصلیهايفعالیتعملکرد مورد انتظار از)S1(IF23

براساس S1اهداف مورد انتظار براي 

S4نوآورانه هايطرح

IF5 توسط هافعالیتنظارت و کنترلS3IF24 شکاف بین اهداف جاري و مورد انتظار درS1

IF6عدم تطابق اهداف و عملکردIF25

براي سازماندهی مجدد موردنیازظرفیت 

S1هايفعالیت

IF7دالیل و عواقب عدم تطابق اهداف و عملکردIF26

ظرفیت واقعی براي سازماندهی مجدد 

S1هايفعالیت

IF8

اقدامات جهت رویارویی با عدم تطابق اهداف و 

S1عملکرد توسط 

IF27

و ظرفیت واقعی موردنیازشکاف بین ظرفیت 

S1هايفعالیتبراي سازماندهی مجدد 

IF9اجراي اقدام متقابلبرايابتکاراتIF28پایش

IF10اطالعات عملیاتیIF29هايبررسیS3 نوآورانههايپیشنهادبراي

IF11اقدامات ضد نوسانیIF30

نهایی براي سازگاري اهداف هايبرنامه

)S4و S3(اتصال محصوالت 

IF12هايفعالیتمتقابل بین هايوابستگیS1IF31

اقدامات نظارتی براي مقابله با عدم تعادل بین 

S3 وS4

IF13واقعینوساناتIF32 سازمانتوسعه در محیط مرتبط با

IF14 نوساناتواسطهبهاز دست دادن عملکرد واقعیIF33 هنجارها براي تعادل بینS3 وS4

IF15

دلیلبهعملکردزیانوضررکاهشبرايمقرراتی

نوسانات
IF34عدم تعادل واقعی بینS3 وS4

IF16

رفتهازدستشکاف بین قواعد براي عملکرد 

و واقعی با توجه به نوساناتموردقبول
IF35عواقب عدم تعادل واقعی بینS3 وS4

IF17

رفتهازدستشکاف بین قواعد براي عملکرد دالیل

و واقعی با توجه به نوساناتموردقبول
IF36

اقدامات نظارتی براي مقابله با عدم تعادل بین 

S3 وS4

IF18تجارب اقدامات ضد نوسانیIF37دانش فرهنگی

IF19 مدیریت هاينیازمنديمشکالت وS1IF38 1لگدونیکآسیگنال

:باشد5ارتباطی الزم جهت حفظ مانایی باید مطابق جدول هايکانالچنینهم

باید به جز کانالهاي اشکال جلوه کند؛ بنابراینبی5سیستم هاي داراي پاالیه هاي مختلف، ممکن است سازمان در نظر . در سازمان1

عمول سازمان توسط این سیستم اطمینان حاصل شود. بی یر این عالئم را عادي از مسیرهاي دیگري براي دریافت عالئم کارکرد غیر م

مشاهده است.قابل2آلگدونیک می نامد؛ به این معنا که هم دردناك و هم خوشایند هستند. مسیر این کانال در شکل 
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]51-49، صص14[هاي ارتباطی الزم جهت برقراري مانایی کانال5جدول 

کانال ارتباطیشناسهکانال ارتباطیشناسه

C1رابطه هر واحد عملیاتی با مدیریت خودشC9

و 1کانال آلگدونیک (ارتباط سیستم 

)5سیستم 

C2 خودش2رابطه هر واحد عملیاتی با سیستمC10 3با سیستم 2ارتباط سیستم

C3رابطه هر واحد عملیاتی با محیط خودشC11 3با سیستم 3ارتباط سیستم*

C4رابطه بین خود واحدهاي عملیاتیC12 4با سیستم 3ارتباط سیستم

C5روابط بین مدیریت هریک از واحدهاي عملیاتیC134و 3ایستایی سیستم حلقه هم

C6

بین مدیریت هر واحد عملیاتی با مدیریت ابطهر

عملیاتی کل
C14 5با سیستم 4ارتباط سیستم

C7

هر واحد عملیاتی و 2بین سیستم ابطهر

اصلی2سیستم 
C15 با محیط آینده4هم ایستایی سیستم

C8 3روابط بین هر واحد عملیاتی و سیستم*C16

با حلقه هم ایستایی5سیستم ارتباط

4و 3هايسیستم

رخ سازماندر VSMکه هنگام استفاده از فهرستی از خطاهاي پرتکرار،درنهایتو 

. ایـن  ]124، ص 6[کنـد هـدایت  هـاي مفیـد   توجه مدیران را بـه حـوزه  تواندمیدهدمی

هستند.6خطاها به شرح جدول 

]124، ص 6[خطاهاي پرتکرار 6جدول 

خطاشناسه

E1خطاي ناشی از روشن نکردن اهداف و نتایج مورد انتظار از سطوح مختلف

E2 1استقالل براي اجزاي سیستمتأمینخطاي ناشی از عدم

E31سطح سیستم خطاي ناشی از عدم اطمینان کافی از وجود مدیریت محلی در

E4سازماننه براي کل ، به دنبال مانایی براي خود باشندمستقال5ًیا 4، 3، 2هايسیستم

E5 هاآنیا عملکرد ضعیف هریک از 5تا 1هايسیستمعدم وجود
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هایافته- 4

اقـدام پژوهـی   مبتنی بر اسـتراتژي توسط یک تیم پژوهشی شناسیروشهايگام

یابی ساختار سازمانی و ارائه راهکار براي طراحی عارضه،دنبال شده است. هدف

ها بوده است. در مهندسی ساختمان یکی از استانساختاري مانا در سازمان نظام

صورت خالصه آورده شده است.ها بهادامه، یافته

گام اول؛ شناسایی سیستمي هایافته- 1- 4

. ایـن  حاضـر اسـت  پـژوهش در سیستم کـانونی مهندسی ساختمان، سازمان نظام

در سـاختمان مهندسـی نظـام سازمانمتولی انجام کلیه وظایف مرتبط با سازمان

شـوراي  کـل کشـور (  مهندسـی نظـام سـازمان نماینـده  چنینهماستان مربوطه و 

. شـود میسطح یک از سطوح بازگشتی تعیین عنوانبهکه استمرکزي) در استان 

، ايحرفـه سـازمانی  سـاختمان مهندسینظامسازمان،در یک تعریف اولیه رسمی

و مسـتقل اسـت کـه جهـت نظـارت بـر اجـراي        غیرانتفاعی، غیرسیاسی، نهادمردم

در خصـوص رشـد و اعـتالي مهندسـی،     بسترسـازي خدمات مهندسی و همچنین 

تأسـیس مهندسی و نظم بخشیدن به عملکرد ایـن حرفـه   هايفعالیتساماندهی به 

ساختمان کل مهندسینظامسازمان،وح بازگشتیسطح صفر از سطدر شده است. 

تعیین سطح دو از سـطوح بازگشـتی  منظوربه. قرار داردکشور (شوراي مرکزي) 

بـا توجـه بـه اهـداف     هـاي اصـلی سـازمان    بایـد فعالیـت  (اجزاي سیستم کـانونی)  

هـاي فعالیـت از: انـد عبـارت شـده هاي شناسـایی ؛ فعالیتشناسایی شوند،سازمان

مرتبط بـا خـدمات   هايفعالیت، مرتبط با دفاتر مهندسی و صدور پروانه عضویت

مرتبط بـا  هايفعالیتو در نهایت،مرتبط با کنترل و نظارتهايفعالیت،مهندسی

نمـایش داده  4کلیه اجزاي سطوح بازگشتی در شـکل  . لذا آموزش مهندسین عضو

شده است:
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VSMدریکانونستمیسویبازگشتتعیین سطوح4شکل

است:7مطابق جدول نیزکلیدي سیستمنفعانذي

نفعان کلیدي سیستم کانونی ذي7جدول 

Tیند تبدیلآفر
در سطح استان)وسازساختورودي: نیاز به انجام خدمات مهندسی (مرتبط با 

شدهانجامخروجی: خدمات مهندسی 

Aو سایر مهندسین داراي پروانه عضویتسازمانکارکنان بازیگران

Sکنندگانتأمین
و چند استان، اداره گاز استانمدیرههیئتوزارت راه و شهرسازي، شوراي مرکزي، 

مرتبط دیگریا نهادسازمان

Cمشتریان
مدرسین و ساختمانهايرشتهدر عضویتانمتقاضی،کارفرمایان، مهندسین عضو

آموزشیهايدوره

Oاستانمدیرههیئتو وزارت راه و شهرسازي، شوراي مرکزيمالکان

Iو...، اداره مالیات، بیمه هابانک، هاشهرداريدادگستري، گرانمداخله

بـا در  سیستم گذارينامخروجی گام اول منجر به تعیین هویت سیستم و ،درنهایت

زیر خواهد بود: صورتبهکلیدي نفعانذينظر گرفتن 
مهندسـی نظـام سـازمان نماینـده  عنـوان به-ساختمان استانمهندسینظامسازمان

مسـتقل  ، غیرانتفـاعی و  غیرسیاسـی ، نهـاد مـردم ، ايحرفهسازمانی -کشور در استان
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و هـا آننظـارت بـر   ، وسـاز سـاخت خدمات مهندسی مرتبط با که مسئولیت ارائه است

سـازمان ایـن  چنـین هماعتالي جامعه مهندسان ساختمان را در استان بر عهـده دارد.  

حلقه ارتباط بین متخصصین حوزه فنی ساختمان و کارفرمایـان سـطح اسـتان اسـت.     

سـایر  چنـین هماصلی و پشـتیبانی و  هايبخشاز طریق کارکنان سازمانخدمات این 

یه افـراد خواسـتار خـدمات مهندسـی در     به کلسازمانمهندسین داراي پروانه اشتغال 
جهت انجام اصولی و قانونی وظایف خود نیاز بـه  سازمان. شودمیسطح استان ارائه 

وزارت راه و وســیلهبــهدارد کــه هــانامــهبخــشو هــانامــهآیــینیــک ســري قــوانین، 

سازماناین چنینهم. شودمیتأمیناستان مدیرههیئتشهرسازي، شوراي مرکزي و 

و نهادهـایی چـون دادگسـتري،    هاسازمانخود با هايمسئولیتجام وظایف و جهت ان
در دیگـر سـازمان چنـدین نهـاد و   چنـین هم، اداره مالیات، بیمه و هابانک، هاشهرداري

تعامل است.

سیستمیابیعارضه؛گام دومي هایافته-4-2
ســـازماندر VSMهــاي زیرسیســتم وضــعیت فعلـــی هریــک از   ،در ایــن مرحلــه  

بررسـی  )3(جـدول  توسـط جکسـون  شـده ارائـه نامـه پرسـش براساس مهندسینظام

:شودمی

از سیستم کانونی 1بررسی سیستم ·
که خـود بـه چهـار    است»ارائه خدمات مهندسی«سیستم کانونیاصلی هايفعالیت

: دهندمیرا تشکیل VSMاز مدل 1زیرسیستموشوندمیبخش اصلی تفکیک 

)OU1(مرتبط با دفاتر مهندسی و صدور پروانه عضویت هايفعالیت·
)OU2(مرتبط با خدمات مهندسی هايفعالیت·

)OU3(مرتبط با کنترل و نظارتهايفعالیت·

)OU4(مرتبط با آموزش مهندسین عضوهايفعالیت·

الزامـات  شامل 1اجزاي سیستم ايیت سطوح باالتر برو الزامات مدیرهامحدودیت

الزامــات مــرتبط بــا قــوانین    ملــی ســاختمان وزارت راه و شهرســازي،   مقــررات 
و هـا نامـه آیـین ، هـا نامـه بخـش الزامـات مـرتبط بـا    ،و کنتـرل سـاختمان  مهندسینظام

. استISO 9001: 2008الزامات مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت و ، مصوبات هاابالغیه
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براي هریـک  سازمانارزیابی عملکرد توسط واحد کنترل کیفیت هايشاخصهمچنین 

تعریف شده است. سازماناصلی در هايفعالیتط با رتباز واحدهاي م

از سیستم کانونی 2بررسی سیستم ·

،تمان اسـتان سـاخ مهندسـی نظـام سـازمان منابع احتمالی تعـارض در  ترینمهمازجمله
، مصـوبات، اسـتانداردها   هـا دسـتورالعمل ، هـا نامهآیینعدم توجه به مقررات، از: اندعبارت

براي هـر  شدهتعییني زمانی هامحدودیتعدم توجه به جداول زمانی و رعایت نکردن ، و...

نامناسـب  هـاي زمـان تعیین ، که متوالی هستند)هاییفعالیتدر رابطه با مخصوصًا(فعالیت

هـاي دورهاسـب جهـت برگـزاري    نمتعیین ظرفیـت نا شی و آموزهايدورهي ارجهت برگز
سـازمان در 2زیرسیسـتم شـده شناسـایی اجـزاي جهت رفع این تعارضات اما . آموزشی

و مهندسـی نظامقانون از: مقررات ملی ساختمان، اندعبارت،ساختمان استانمهندسینظام

و هـا نامـه بخـش ، هـا نامـه شیوهو هانامهآیین، کاربرگ ها، هادستورالعمل،کنترل ساختمان

IS0الزامـات سیسـتم مـدیریت کیفیـت (    ،تعرفه و ظرفیت دفاتر فنـی و مهندسـی  ،مصوبات

.آموزشیهايتقویمووجود جداول زمانی، )2008 :9001

از سیستم کانونی 3بررسی سیستم ·

ایـن نتیجـه   ،ساختمان اسـتان مهندسینظامسازماندر زیرسیستمدر بررسی این 

کـه سـازمان  یس ئـ ، رهـا اسـتان ساختمان در مهندسینظامسازمانحاصل شد که در 
. رئـیس  نمایـد میرا ایفا 3زیرسیستممرتبط با هاينقش، هستنیزمدیرههیئترئیس 

اصـلی  هـاي فعالیـت مرتبط با هايبخشهم مسئول مهندسینظامسازماندر سازمان

ست و هم مسـئول کارکردهـاي نظـارتی/ پشـتیبانی     در باالشده ) اشاره1زیرسیستم(

.سازمان

از سیستم کانونی *3بررسی سیستم ·

رامـون موجودیـت ایـن    پیمهندسـی نظـام سـازمان در شـده انجـام هـاي بررسیدر 

پـس از موفقیـت در دریافـت اسـتاندارد    سـازمان ایج حاصـل شـد کـه    سیستم، این نتـ 

IS0 9001: 2008 ینـدهاي موجـود در   آبـه پـایش فر  بـار یکهر سه ماه ،1391در سال
یند پایش بـر عهـده واحـد مـدیریت کیفیـت      آکه مسئولیت اجراي فرپردازدمیسازمان

.گیردمیاصالحی صورت و در صورت وجود انحراف، اقداماتاستسازمان

از سیستم کانونی 4بررسی سیستم ·
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متنی را تحت عنوان سند راهبردي تهیه و تنظیم نموده مهندسینظامسازمانکهاین

بـه آینـده   سازماننیز اشاره کرده است، توجه این سازمانهاي اندازچشمو در آن به 

عنوان به،سازماندر مسئولیت مباحث آموزشی و پژوهشیهمچنیندهد.را نشان می

اسـت امـا   سـازمان بر عهده کمیته آمـوزش و پـژوهش   ،4زیرسیستماز وظایف یکی

بخش، تیم یا کارگروه مشخصـی مـرتبط بـا مطالعـات محـیط      سازماندر درون عمالً
وجود 4زیرسیستممرتبط با هايفعالیتیا سایر راهبردي ریزيبرنامه، سازمانآینده 

-بـه کمیته آموزش و پژوهش چنینهمو سازمانمدیرههیئتندارد و شوراي مرکزي، 
.  دهندمیوظایف این سیستم را انجام صورت مشترك

از سیستم کانونی 5بررسی سیستم ·
: یافتموردبررسیسازمانتوان در دو بخش را میزیرسیستممعادل این 

oکننـده تعیـین عنوانبه(شوراي مرکزي)ساختمان کشورمهندسینظامسازمان

.  هاآنو ابالغ سازماندرازمدتو مدتمیان، مدتکوتاههايمشیخط

oدر استانسازمانمدیرههیئت

سیسـتم را انجـام   آن بخشـی از وظـایف مـرتبط بـا     5سیستم هايبخشهر یک از 

و کنترل مهندسینظامقانون 21وظایف مرتبط با شوراي مرکزي در ماده که دهندمی
سـاختمان  مهندسـی نظامسازمانمدیرههیئتوظایف مرتبط با ساختمان آمده است و 

آمده است. سازماناجرایی نامهآیین73نیز در ماده استان 

ارتبـاطی و خطاهـاي   هـاي کانالجریان اطالعات،کنترل ؛ ي گام سومهایافته-4-3

پرتکرار

هــايکانـال و VSMاطالعـاتی رایـج در   هـاي جریـان در مرحلـه اول از ایـن گـام کلیـه     

. شـد سـاختمان اسـتان بررسـی    مهندسـی نظامسازمانارتباطی الزم جهت مانایی در 

البتـه بـا   -5در جـدول  بردهناماطالعاتیهايجریان، کلیه شدهانجامهايبررسیطبق 
، IF21هـاي جریـان . وجـود دارنـد  موردنظرنونی در سیستم کا-سطوح کیفیت متفاوت

IF22 ،IF30،IF31،IF32،IF33،IF34 ،IF35،IF36وIF38 4زیرسیستمکه مربوط به موجودیت

4نیاز به تقویت دارند که ایـن شـکاف بـا ایجـاد واحـد مسـتقل بـراي سیسـتم         هستند،

دهـد مینشان هاپژوهشنتایج ارتباطی، هايکانالاما در رابطه با برطرف خواهد شد. 
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و انجـام وظـایف مـرتبط بـه آن     4که به دلیل نبود واحدي مجزا در رابطـه بـا سیسـتم   

ارتبـاطی مـرتبط بـا ایـن سیسـتم کـه       هـاي کانـال گفت کلیـه  توانمید واحد چنتوسط 

ــارت ــدعب ــصندارايC16وC12 ،C13،C14 ،C15از ان ــتند. در ق ــاهس ــه ب ــاي رابط خطاه

بـا توجـه بـه    وجـود دارد. سـازمان در E5که فقط خطاي دهدمینتایج نشان،پرتکرار

سیسـتم  بـراي  VSMارتباطیهايکانالو هازیرسیستمی شکل نهای، شدهمطرحموارد 
ی کـه در حـال حاضـر    هایکانالو هازیرسیستمخواهد بود. 6شکل صورتبهکانونی

.اندشدهمشخص چینخطبا نیستکامل هاآنوجود ندارد یا عملکرد سازماندر 

سیستم کانونیVSMشکل نهایی 6شکل 
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اعتباریابی مدل-5
آشفتهمسائلبارویاروییبرايجدیديهايشناسیروشوهاروشاخیر،قرننیمدر

توسـعه ،دشوار اسـت هاآنحل وهستندنیافتهساختاروپیچیدهبسیارکهیا مسائلی

غیـر ریاضـی  امـا دقیـق وسـاختاریافته ،هـا شناسیروشوهاروشاین.اندکردهپیدا

نـرم،  عملیـات درتحقیـق عنـوان بـا هـا شناسـی روشوهـا روشمجموعه ایـن هستند. 

مـدل  .]706، ص30[شوندمیشناختهمسئلهدهیساختهايروشیانرمهايسیستم

اسـت. هـا روشیکـی از ایـن   ،مانا که ریشه در سایبرنتیک سـازمانی دارد هايسیستم

. بـوده اسـت  برانگیـز چالشسیستمی امري هايشناسیروشهمواره اعتبارسنجی در 

بـه کـار   هـا شناسـی روشسـنجی ایـن   که براي اعتبارهاییآزمونماهیت اعتبار و نوع 

بـا ایـن   شـده ارائـه هايمدلتفاوت زیادي دارد. اعتبار هاروشبا سایر شودمیگرفته 

و پذیرش کارفرمایان، نفعانذيدر برقراري ارتباط با هاآنبیشتر در توانایی هاروش

کمـک بـه ایجـاد بیـنش و نگـرش جدیـد، سـازگاري بـا سیسـتم واقعـی، ارتقــا درك و           

هرچـه بـه سـمت    ،دیگرعبارتبهي بر مخاطب خود بستگی دارد. تأثیرگذار،طورکلیبه

وابسـتگی  هـا مـدل ، اعتبـار سـنجی ایـن    کنـیم مـی نرم سیستمی حرکـت  شناسیروش

در تحقیـق در  .]31[و کارفرمـاي مربوطـه خواهـد داشـت    نفعـان ذيبیشتري به نظـر  

انسـجام  ازنظرکه آیا مدل بررسی شودبهتر است مدل اعتبارتائیدجهت ،عملیات نرم

.]37، ص32[منطقی سازگار و معقول است یا خیر ازنظرقابل دفاع و 

؛تاسـ تائیـد از طـرق زیـر قابـل    آمـده دسـت بـه عتبار مدل اما در پژوهش حاضر، ا

مبتنـی بـر مبـانی تفکـر     روش انجام پژوهش بر اساس روش اقدام پژوهیکهازآنجایی

وده است، الزامات این رویکرد در پژوهش رعایت شـده اسـت و پژوهشـگر    بسیستمی

شناسـی روشدر بخش اصلی اقدام پژوهی را کههايگامبا حضور در مکان پژوهش 

مورداسـتفاده با توجـه بـه اینکـه رویکـرد     چنینهمطی نموده است.،استهعنوان شد

بـوده اسـت و   VSMرویکـرد  ،ساختار سازمانی در پژوهش حاضریابیعارضهجهت 

لـذا جهـت   ؛اسـت نـرم  سـازي مـدل یـا  مسئلهدهی به ساخترویکردهاياین مدل جزء 

کـه اشـاره شـد    طـور همانالزامات این رویکرد نیز باید برآورده شود که ،مدلاعتبار

در برقــراري ارتبــاط بــا هــاآندر توانــایی یــابی در رویکردهــاي نــرم،س اعتباراســا
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و پذیرش کارفرمایان، کمک به ایجـاد بیـنش و نگـرش جدیـد، سـازگاري بـا       نفعانذي

سـجم و قابـل دفـاع    نمچنـین همي بـر مخاطـب و   تأثیرگذارسیستم واقعی، ارتقا درك، 

پژوهشـگر و تـیم پژوهشـی پژوهشـگر کـه از      هـاي ارزیـابی که طـی  استبودن مدل 

تا حد مطلوبی بـرآورده  شدهعنوان، الزامات اندشدهدرگیر در مسئله انتخاب نفعانذي

است. شده 

گیرينتیجه-6
یـک  عنـوان بـه تفکـر سیسـتمی   از مفاهیمدر کشورهاي پیشرفته جهان هاست که سال

یشـان  هاسـازمان پرکاربرد در شیوه تفکر مـدیران و حـل مسـائل آنـان در     بینیجهان

هاي مانا یکی از رویکردهايسیستمسایبرنتیک سازمانی و مدل . شودمیکمک گرفته 

تفکـر سیسـتمی   . شـود مـی دهی به مسئله محسوب حوزه تفکر سیستمی نرم و ساخت

فراهم کرده ترشفافبر شناسایی صحیح ماهیت و ساختار مسئله، درکی تأکیدنرم با 

اجتمـاعی بدسـاختار ایجـاد    هايسیستمهايموقعیتو براي بهبود وضعیت آشفته در 

.]730، ص30[شده است

ازلحـاظ اجزایـی را  مـدل سیسـتم مانـا    بر مبناي دیدگاه کارکردي بـه بـدن انسـان،    

-بـه این مدل از ،در پژوهش حاضر. ]33[کندمین یکارکردي براي یک سیستم مانا تبی

سـاختمان اسـتفاده شـده    مهندسینظامسازمانساختار سازمانی یابیعارضهمنظور

جهت دستیابی بـه مانـایی، سیسـتم کـانونی     که دهدمینشان آمدهدستبه. نتایج است

مشـخص  6کـه در شـکل   را چـین نقطـه هايبخشباید نواقص مرتبط با موردبررسی

مسـتقل هوشـمندي و   زیرسیستماولین گام ایجاد ،در این راستابر طرف نماید.،است

هـاي جریـان . پـس از ایجـاد ایـن واحـد، بایـد      اسـت سازماندر ) 4زیرسیستمتوسعه (

ارتبـاطی  هـاي کانـال چنـین همو در سیستم کانونی زیرسیستماطالعاتی مرتبط با این 

هـاي کانـال که شامل در سیستم کانونیهازیرسیستمبا سایر 4زیرسیستمالزم بین 

سـازمان محیط آینـده  همچنینو 5و 3هايزیرسیستمو زیرسیستمارتباطی بین این 

.برقرار شوداست،



1397بهار، 1، شماره 3دوره __________________________________گیريهاي نوین در تصمیمپژوهش

212

،و کــارکرد مناسـب آن جهــت سـازگاري سیســتم بـا محــیط   4زیرسیسـتم وجـود  

سـازوکار اساسی جهت مانـایی وجـود دارد.   سازوکاردو طورکلیبهضروري است. 

یـک کـل منسـجم    صـورت بهنام دارد که اجزا را »1انسجامسازوکار«اول تحت عنوان 

سـازوکار «الزم جهـت حفـظ مانـایی،    سـازوکار . دومـین  داردمیدر کنار یکدیگر نگه 

محیطـی  هـاي عامـل بـا  سـازمان از تکامـل مشـترك   سـازوکار است. این »2سازگاري

سـازگاري  سـازوکار . موفقیـت سیسـتم در رابطـه بـا     ]97، ص18[کنـد مـی پشتیبانی 

سترس جهت کاربرد این م در رابطه با محیط و منابع در دبستگی به هوشمندي سیست

.]4[هوشمندي دارد

بــر عملکــرد ســایر توانــدمــییــا عملکــرد نامناســب آن 4فقــدان سیســتم چنــینهم

مجموعـًا 5و 3هايسیستمهمارههاین سیستم بکهازآنجایینیز اثر بگذارد. هاسیستم

ضعف و ناکارآمدي این سیستم هرگونه، دهندمیرا تشکیل سازمانسیستم مدیریتی 

این سیسـتم بـر   تأثیرعملکرد این دو سیستم را دچار مشکل کند. در رابطه با تواندمی

جهت ارتبـاط پویـا   4و3ارتباط و تعامل بین سیستم اذعان کرد که توانمی3سیستم 

آینـده و  و4بر سیستم ازحدبیشتأکیدحیاتی است. سازمانبین محیط فعلی و آینده 

منجـر شـود و تمرکـز    سـازمان بـه نـابودي   توانـد مـی غافل شدن از عملیات روزمره 

منجـر بـه تولیـد محصـوالت عـالی کـه هـیچ        توانـد مـی بر کارایی درونی ازاندازهبیش

جهـت حفـظ پویـایی بایـد بتواننـد آینـده       هاسازمان.]314، ص1[ندارند، شودايآینده

فقــدان چنــینهم.]46، ص14[و وضــعیت فعلــی را همزمــان مــدیریت کننــدســازمان

گـذاري مشـی خـط و گیـري تصـمیم منجر به عـدم  ندهاطالعات کافی پیرامون محیط آی

خواهد شد. 5توسط سیستم مناسب

ــا   ــیمــدل سیســتم مان ــمعل ــی و رغ ــري غن ــاهیم نظ ــاتی مف ــودن آنعملی داراي ، ب

اربرد کـ بـراي معمـوالً آن است که اولین محدودیت این مدل .هستنیز هاییمحدودیت

در ایـن پــژوهش، ایــن  کــه شـود مــیاسـتفاده ن مشخصــی شناسـی روشایـن مــدل از  

جهـت  توسـعه آن چنـین همو ايمرحلهسه شناسیروشیککارگیريبهمحدودیت با 

1. Cohesion mechanism
2. Adaptation mechanism
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ي هـا محدودیتترینمهماز دیگر شد. یکی برطرفماناییپوشش دادن تمامی الزامات 

پیچیده آن است که در ایـن پـژوهش   نظريکاربرد دشوار آن به دلیل مفاهیم ،این مدل

بیان شود. از ترسادهطوربهتالش شد که این مفاهیم جهت استفاده پژوهشگران آتی، 

آتـی  هـاي پـژوهش مبنـایی جهـت   عنـوان بـه توانـد میاین مدل که هايمحدودیتدیگر 

جزئیات اجـزاي  برخی از این مدل کمکی به طراحی این است که ،قرار گیردموردتوجه

؛کنـد مـی انی نوظایف سازمانی و منابع انسـ ،کارتقسیممانند نحوه سازمانساختاري 

از با ترکیب این مدل با سایر رویکردهاي طراحی ساختار، توانمیرسدمیبه نظر لذا 

مـدل در ایـن  چنـین هماسـتفاده نمـود.  سـازمان اجـزاي  تردقیقاین مدل جهت طراحی 

نگاشت مـدل بـراي   معموالًو شودمیجهت حل مشکالت ساختاري ارائه نهاییحلراه

این مدل را بـراي  کاربرد،حدودیتاین م.شودمیتمام یابیعارضهمرحله درسازمان

ایـن  ،هـا محـدودیت رفع این رسدمیکه به نظر کندمیروبرو هاییدشواريمدیران با 

. کردخواهد پرکاربردترمدل را نسبت به گذشته بسیار 
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