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 :چكيده
ها و صـنايع،  ماهيت سازمانهايي همچون پيچيدگي و پويايي فزاينده در امروزه مديران با چالش

چنين شرايطي درك، بررسـي و   در. محيطي مواجه هستند اطمينانيافته و عدمساختارمسائل غير
. شـود هـاي مناسـب، كـاري دشـوار قلمـداد مـي      تحليل مسائل سازماني و تدوين راهبردو تجزيه 
شناسـي   يبرنتيك و پوياييعمليات، تئوري پيچيدگي، سادر  هاي سيستمي مانند تحقيقشناسي روش

كارآمدي الزم را در مواجهه با شـرايط   آنها. فصل مسائل سازماني نيستندوبه تنهايي قادر به حل
. هايي نوين و خالقانـه هسـتند  رو نيازمند رويكرداينمديران از .هاي امروزي ندارندويژه سازمان

هاي مختلف بـراي  شناسينقاط قوت روشمندي از آنها بايد وراي پارادايمهاي حاكم، امكان بهره
در قالب پارادايمي نوين  شناسي سيستمي چندگانهروش. مواجهه با چنين شرايطي را فراهم سازند

گران حوزة سازمان و مـديريت را  ، مديران و پژوهش]اجتماعيو متأثر از پارادايم انتقادي علوم[
در اين مقاله با . سازداسب توانمند ميدر شناخت وضع موجود و مطلوب و ارائه راهكارهايي من

هـاي مختلـف   هاي مربوط بـه آنهـا، الگـو   ها و دشواريشناسيگونه روشمعرفي مباني فلسفي اين
  .گرددچندگانه و اصول حاكم بر آنها ارائه ميسيستميشناسيايجاد يك روش
چندگانـه،  ي سيسـتم شناسيسيستمي، روش شناسي سخت و نرم، روششناسيروش: كلمات كليدي
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  :مقدمه

ای  فزاینـده و پویـایی هـا بـا پیچیـدگیهای سـازمانکید دارند که بستر فعالیتأت هاسازمان مدیران
تواند نتایج می و پویایی در قبال پیچیدگی ،ایشان  اذعان دارند که عملکرد نامناسب. رو است−روبه

طور وسیع در ادبیات های چنین وضعیتی بهپیامد. باشد داشتههمراه ها بهباری را برای سازمانسفأت
  ).٣، ص٢٠٠٨رامیرز و همکاران، (است گرفته اری مورد توجه قرارذگمدیریت راهبردی و سیاست

و  1یافتـهسـاختارماهیتی غیرمواجه هستند، عمدتًا از  در چنین شرایطی مسائلی که مدیران با آن
ماهیـت مسـائل دنیـای واقعـی، پیچیـده و متشـکل از  به دیگر سخن .شود تشکیل می 2ریختهبرهم
 سـنتی هـای سیسـتمیتوان با رویکردعد مادی را میبُ . های مادی، اجتماعی و شخصی استمتغیر

 ]ها و اعتقادات فردی، قدرت و سیاستاز جمله ارزش[اما ابعاد دیگر مسئله . نمود تحلیل وتجزیه 
. ها الزم استاتخاذ رویکردی متفاوت برای بررسی آنرو  از این .است ماهیتی کامًال متفاوت داشته

 و تجزیـه طبیعتـاً  .برخوردارنـد سـاده و خطـیها و شرایطی متفاوت با مسائل این مسائل از ویژگی
مینگــرز و ( باشــد هــای نــوین و خالقانــه مــیگیــری رویکــردکــارهــا نیــز مســتلزم بــهتحلیــل آن
هـایی را شناسـایی نمودنـد کـه گونه مسـائل، ویژگـین برای اینمحققا ).۵۴٢، ص٢٠٠۴روزنهد،

  .)3،٢٠٠١روزنهد و مینگرز(توان به موارد زیر اشاره نمود  می
 ؛گران متعددوجود کنش

 ؛های متعدددیدگاه
 ؛وجود عالئق متضاد

 ؛ملموسوجود متغیرهای مهم و غیر
 زیاد4هایوجود عدم اطمینان

ــاهیتی،  ــین م ــا چن ــل دهــدر راســتای درک و بررســی مســائلی ب ــور  ٧٠ۀدر اوای ــرای ظه راه ب
سیسـتمی هـای که رویکـرد دریافتندواقع محققان به. گردید نوین فراهم های سیستمیشناسی روش
 هـایرویکـرددر همـین راسـتا  .را نـداردقابلیـت الزم  )بـرای مواجهـه بـا چنـین مسـائلی( موجود

رامیرز و همکـاران، (هدف ساختاردهی مسائل سیستمی پا به عرصه وجود گذاشتند  نرم با سیستمی
ی شناسـ روش، 5تعـاملییزیر برنامهتوان به میهای سیستمی نرم رویکردجمله از ).۵٠، ص٢٠٠٨

                                                           
1. Ill-structured  

2. Messy  

3. Mingers J, Rosenhead 

4. Uncertainity  

5. Interactive planning 
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 و 3تیمـیافزایـی، رویکـرد هـم2اسـتراتژیک آزمـون مفروضـات و کنکـاشرویکـرد ،1نرمسیستمی
  .اشاره نمود انتقادی سیستمیشناسی اکتشافی  روش

آزمـون  و کنکـاشو  نـرمسیسـتمی، تعـاملیریـزیبرنامـه هایشناسیروش ،متفکران سیستمی
 هـم هـایشناسـیروش .مناسـب دانسـتند گرایـیکـلرا برای لحاظ نمودن  مفروضات استراتژیک

 درون سیسـتم  مناقشات  و تعارضاتفصل وبرای حل هم را سیستمیانتقادی-اکتشافیو  تیمی افزایی
مناسـب  ،تنـوعرا بـرای پـرداختن بـه  پراگماتیکتکثرگرایانهشناسی روش در انتها. مناسب می دانند

  . دانند می
سیستم  عملیات، تئوری پیچیدگی، مهندسی درمانند تحقیق (های سیستمی اولیه شناسیروش
آنهـا ریشـه در . ف هسـتندهـای سیسـتمی سـخت معـروشناسی به روش) سیستمشناسی و پویایی

در چـارچوب . کنندگرایانه داشته و عمومًا در پی بهبود وضعیت یک سیستم عمل میپارادایم اثبات
هـدف سیسـتم نیـز قابـل تعریـف و اجمـاع . اند این پاردایم، مسائل سیستمی ماهیتی ساده داشـته

هـایی را هـا و روشینـدآفر نرم در چارچوب پارادایم تفسـیری،های سیستمیشناسیروش. باشد می
کـه درک عمیـق از ویژه زمانیها بهشناسیاین روش. کنندبرای مواجهه مناسب با پیچیدگی ارائه می
هـای سیسـتمی رویکـرد. باشد بسیار سودمند هستندنظر مسئله و تغییرات سیستماتیک محیط مورد

گـران سیسـتمی در توصـیف نشهـای کـها و باورهای متعدد و ارزشنرم با تاکید بر اهمیت دیدگاه
  ).۴٨، ص٢٠٠٨رامیرز و همکاران، (اند سیستم، جایگاه مهم و متفاوتی را در این حوزه پیدا نموده

هـای سیسـتمی همسـو بـا افـزایش پیچیـدگی در مسـائل و شناسیدیگر با تکامل روشسویاز
گانـه متمایـل هـای سیسـتمی چندها، محققان این حوزه بـه سـمت ایجـاد رویکـردماهیت سیستم

بسـیار ها ها و مسائل مربوط به آناطمینان در سیستم اعتقاد ایشان میزان پیچیدگی و عدمبه. ندا هشد
هـا فصـل آنوتحلیل و حـل و توان، به تجزیهشناسی یا روش نمیبه یک روش توسل با  .است زیاد

 بـه کمـک تـوانمنفرد مـی های سیستمیشناسیوجود کمبود در روشبا  ،در همین راستا .پرداخت
 همچنین .توسعه دادرا آنها های سیستمی چندگانه شناسی انتقادی و استفاده از روش سیستمی تفکر

. ضـروری اسـت بخش در عرصـه سیسـتمیگرایانه و ظهور رویکرد رهایینیاز به ارتقاء رویکرد کل
 های سیسـتمی چندگانـهاسیشنگیری روششاهد شکل ٨٠ ۀو اوایل ده ٧٠ ۀرو در اواخر دهاین از

  .)٢٨٢-٢٧٧، ص٢٠٠٣جکسون،( ادبیات مربوط به آنها هستیم ۀو توسع یا فراپاردایمی
  

                                                           
1. Soft system methodology 

2. Strategic assumptions surfacing and testing (SAST) 

3.Team synthegrity 
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  اهمیت مسئله تحقیق

هــا و ها، ابزارهــا، روش هــای ســازمانهمســو بــا تغییــرات محیطــی و تغییــر در ماهیــت و فعالیــت
رویکردهای پیشین ایـن . ارتقاء دارندهای حوزۀ سازمان و مدیریت نیز نیاز به تکامل و شناسی روش
با فرض ثبات در محیط و سادگی بسترهای سازمانی و همچنـین وجـود هـدفی مشـخص و (حوزه 

ها و  اما بـا افـزایش پیچیـدگی و تغییـر در سـازمان. برای زمان خود مناسب بودند) گیری قابل اندازه
مـدیران و پژوهشـگران را در درک تواننـد های دور و نزدیک کسب و کار، این رویکردها نمیمحیط

لذا با عدم تعریف دقیق مسئله، ارائۀ یک . وضعیت فعلی سیستم مورد نظر و شناخت مسئله رسانند
نفعـان سیسـتم و وجـود ادراکـات، باورهـا و  تعـدد ذی. باشـدپـذیر نمـیراه حل مناسب نیز امکان

هایی است که  جملۀ چالشها نیز از  های مختلف و عدم اجماع در خصوص اهداف سازمان ارزش
لذا ضروری است مدیران و پژوهشگران حوزۀ . درک وضعیت و تدوین راه حل را مشکل نموده است

هـای موجـود بهـره ببرنـد و چـارچوبی را هـا و روشای متفاوت و خالقانه از ابزارسازمانی به شیوه
  .کارگیرندمتناسب با سیستم مورد بررسی خود طراحی و به

 سیسـتمی  شناسی طور عام و روشهای سیستمی را بهشناسیقصد داریم، روش در این پژوهش
های سـازمان و مـدیریت مـورد بررسـی قـرار چندگانه را به عنوان رویکردی نوین در حوزۀ پژوهش 

هـای ، شـیوههای پارادایمیک مربوط به آن های فلسفی و چالشهمچنین عالوه بر مرور ریشه. دهیم
برای این منظور با استفاده از مطالعـات . ها را نیز معرفی نماییمشناسینه روشگومختلف ایجاد این

 .شناسـی سیسـتمی چندگانـه تـدوین شـده اسـتهای مربوط به روشای، ادبیات و نظریهکتابخانه
تحلیلی در حوزۀ سازمان و مدیریت ارائـه  -شناسی بر اساس رویکردی توصیفیهای این روشآموزه

  .گردیده است
  

  دورنمای نظری پژوهش

زمینه را برای معرفـی  آنمربوط بههای شناسیسیستمی و گونهشناسیوم روشهدر ادامه با بررسی مف
  .سازیمهای فلسفی و نظری مربوط به آن فراهم میبو چارچو چندگانهسیستمیشناسیروش
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  شناسی سیستمی روش

که عملکرد آن تابعی از  ،در نظر گرفت 1پیچیدهتوان به عنوان یک کل طور ساده یک سیستم را میبه
تـوان با پـذیرش ایـن تعریـف مـی). ٣: ٢٠٠٣، 2جکسون(باشد عملکرد اجزا و تعامل بین آنها می

  :های مختلف از سیستم را شناسایی نمودگونه
  ؛های آبیاریهای فیزیکی مانند سیستمسیستم
  ؛های زندههای زیستی مانند ارگانیسمسیستم
  ؛های فلسفیای انتزاعی مانند سیستمهسیستم
  ؛های اجتماعی مانند خانوادهسیستم
  .کنترل کیفیتهایهای انسانی مانند سیستمهای مربوط به فعالیتسیستم

شـناخته 3گراییتحت عنوان مکتب تجزیه ،هاییروش سنتی و علمی برای بررسی چنین سیستم
 هم درک اجزا سیستم .گیرد میبررسی قرار  مورد این مکتب اجزاء سیستم محور اصلی در. شوندمی

 ،تـک اجـزااما  انتقاد این است که لزومًا با شناسایی تـک. شودبرای درک کل سیستم مهم تلقی می
از  ،کـل. اسـت آن  چیزی متفاوت از مجموع اجـزای ،عبارتی کلبه .توان به شناخت کل رسیدنمی

واقع یک شـبکه ارتبـاطی پیچیـده بـین اجـزاء  در .ودشکنش اجزاء سیستم ایجاد میتعامل و بر هم
این مهم اشاره نمود که این کـل توان بهبا درک این موضوع می. عملکرد آن است ۀکنندسیستم تعیین

برای مثال یک موجود زنـده بـه قلـب، کبـد و روده و . دهدشان معنا میاست که به اجزا و ارتباطات
همسر، پسـر و دختـر را بـا مفهـوم  همچون هایی یک خانواده نقش دهد و یاارتباط بین آنها معنا می

  ).٣، ص٢٠٠٣جکسون، (سازد می
کـه بـه  ،گرا نیاز استیک سیستم به مکتبی متفاوت از مکتب سنتی تجزیه ۀبنابراین برای مطالع

سیستم را چیـزی فراتـر از مجمـوع اجـزاء قلمـداد  ،گراییکل. شهرت یافته است 4گراییمکتب کل
بـا ایـن  .اسـت البته این مکتب به اجزاء سیستم و ارتباطات بین اجـراء نیـز اهمیـت داده. نماید می

لذا این کل اسـت کـه . اند یک کل را بوجود آورندتفاوت که عالقمندست بداند چگونه آنها توانسته
مـی هـای مختلـف علدر زمینـه ،گرایـیکل .مهم بوده و بایستی در مرکز مطالعه و بررسی قرار گیرد

در حـل و فصـل مسـائل همچنـین  .گرایـی را پوشـش دهـدهای مکتب تجزیهتوانسته است کمبود
  .های پیچیده به خوبی عمل نماید پیچیده، متنوع و متغیر سیستم

                                                           
1. Complex whole 

2. Jackson  

3. Reductionism 

4. Holism. 
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. انـدگرایانه یا سیستمی اشاراتی داشتهارسطو و افالطون در آثار خود به اهمیت داشتن تفکر کل
دار نظـر گرفتـه شـود معنـاکل درن تنها زمانی که عملکردشان درارسطو معتقد بود که اجزاء یک بد

افالطون نیز به مطالعه عملکرد سیستم کنترلی که هم برای کشـتی و هـم بـرای دولـت . خواهند بود
 ،مباحث فلسفی رانـده شـد ۀها به حاشیاین نوع تفکر برای قرن. دادکاربردپذیر بود، عالقه نشان می

فالسـفه  ۀمورد عالق میالدی مجدداً ١٩و١٨ی فلسفه در اروپا یعنی طی قرون تا اینکه در دوران طالی
گـرا بـود و آلکانت یـک ایـده. ثیرات کانت و هگل اشاره نمودأتوان به ت این حوزه میدر. قرار گرفت

توانـد مفیـد آید مـیاجزا پدید می 1از خود سازماندهی ،معتقد بود اندیشیدن به این موضوع که کل
درک کـل و یـا  اوبـه اعتقـاد . کند یندی را در خصوص تفکر سیستمی معرفی میآهگل نیز فر. باشد

حرکت در مسـیر ایـن . پذیر است تز و سنتز امکان حقیقت از مسیر سیستمیک آشکارسازی تز، آنتی
  ).۴، ص٢٠٠٣جکسون، ( بخشدحلقه درک ما را از کل غنا می

فصـل مسـائل واین پتانسیل برای حـل توان ازا میاین که آی سیستمی، توجه به ۀبا تکامل اندیش
با معرفـی  ،سازمان و مدیریت ۀدر حوز. گرفتنیز شدت می ،دنیای واقعی به بهترین شکل بهره برد

 .توجه قرار گرفتـه اسـت های مختلف سیستمی نیز این موضوع به شکلی گسترده موردشناسیروش
های مختلـف ایـن حـوزه را بـه ها و تکنیکمی، ایدهواقع، هنگامی که محققان و متفکران سیست در

آن برای حل یک مسئله و یا بهبود شرایط یـک سیسـتم داده و ازشکلی منسجم در کنار یکدیگر قرار
  . هستند سیستمی 2شناسیروشکارگیری یک  برند در حال بهبهره می

 حـدوددر فصل مسـائل دنیـای واقعـی، وهایی برای حلشناسیتالش برای طراحی چنین روش
ــال ــاز س ــد های آغ ــروع ش ــانی دوم ش ــگ جه ــگ. جن ــن جن ــد از ای ــام بع ــور  ،در ای ــاهد ظه ش
 چکلنـد. هستیم 5سیستمو مهندسی 4سیستم، تحلیل3عملیاتدرچون تحقیقهایی هم شناسی روش

تفکـر  ۀجموعـهـا مشـاهده نمـود و آنهـا را در مشناسیگونه روشهایی را بین اینشباهت) ١٩٨١(
ها در پی بهینه نمـودن عملکـرد یـک سیسـتم شناسیاین روشاو به زعم . سیستمی سخت قرار داد

های سیستمی سخت در آن زمـان توانسـتند در بسـیاری از مـوارد بـه شناسیروش. هدفمند، بودند
این وجـود با . گیری بهتر کمک نمایندهای کارآمد برای حل مسائل و تصمیمبه عنوان ابزار ،مدیران

هـایی بـا  شناسـیکه منجر به پیدایش روش ،ها با انتقادهای زیادی رو به رو شدندشناسی این روش

                                                           
1. Self-organization 

2. Methodology  

3. Operational research(OR) 

4. System Analysis (SA) 

5. System Engineering (AE) 
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هـای سیسـتمی از شناسیروش ۀهای صورت گرفته در حوزتالش ۀعمد. مفروضات متفاوت گردید
نفعـان ها را پیچیـده و ذیماهیت سیستم هایی بود کهشناسیبه بعد در راستای توسعه روش ٧٠ۀده
جکسـون، (کردنـد متضـاد فـرض مـی حتی در برخی مواردهای متفاوت و ها را نیز دارای دیدگاهآن

  ). ٢١، ص٢٠٠٣
  
 سیستمیشناسیشناسی روشگونه

تـا بـا تعریـف  ،آن داشـتگذشـته، برخـی از محققـان را بـردرهای متعدد شناسیگیری روششکل
ماهیـت "چـون هـایی هـماسـتفاده از معیـار. بپردازندها شناسی بندی این روشهایی به طبقه معیار
هایی هستند که توسط محققان ، از جمله معیار"های سیستمیاهداف رویکرد"و  "سیستمی ۀمسئل

  . گیرداستفاده قرار میهای سیستمی موردشناسیبندی روشبرای دسته
  

  های سیستمی بر اساس ماهیت مسئلهشناسی بندی روش طبقه

در . از ماهیت متفاوتی برخـوردار هسـتند ،بر اساس میزان پیچیدگی، تغییر و تنوع ،سیستمیمسائل 
یکـی . داننـدحالت کلی متفکران سیستمی، میزان پیچیدگی، تغییر و تنوع را ناشـی از دو منبـع مـی

خـود و دیگـری ماهیـت های مربوط بـهاطمینانماهیت خود سیستم از باب اندازه، پیچیدگی و عدم
 ۀها در خصوص مسـئلکنندگان سیستم از منظر تنوع در عالقه و دیدگاهنفعان سیستم یا مشارکتذی

  ).١٨ ، ص٢٠٠٣جکسون،( سیستمی 
ماهیت مسائل سیستمی ارائه  چارچوبی را برای شناسایی) ١٩٨۴( اساس جکسون و کیزاین  بر
نفعـان شـش و عالئـق ذیهـا که بر اساس سطح پیچیدگی سیستم و میزان همسویی دیـدگاه ،دادند

  .معروفند1آلهای ایدهنماید که به گونهوضعیت را مشخص می
  

 واحد متکثر متضاد   ماهیت مشارکت کنندگان سیستم
  ساده  ساده-واحد ساده-متکثر  ساده -متضاد 

ت 
اهی
م

ستم
سی

  پیچیده  پیچیده-واحد پیچیده- متکثر  پیچیده -متضاد  

  نفعان سیستمی بر اساس ماهیت سیستم و ذیطبقه بندی مسائل : ١شکل

  )١٩٨۴(جکسون و کیز: منبع
  

                                                           
1. Ideal Type  
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تـری های محـدودسیستمکه از زیر ،شوداین چارچوب، سیستم ساده به سیستمی اطالق می در
تشکیل شده باشد و تعامالت و ارتباطات درون سیسـتم نیـز از سـاختاری سـاده و محـدود پیـروی 

از سـوی انـدکی را نیـز ثیرات أتـ  .دارندها در طول زمان تغییرات محدودی گونه سیستماین. نمایند
  .گیرند میهای محیطی عناصر داخلی و یا متغیر

هـا های ساده، این سیستمخالف سیستمبر. های پیچیده قرار دارنددر سوی دیگر طیف، سیستم
. و تعامالت زیـادی هسـتند ها دارای ارتباطاتعناصر آن  .اند های زیادی تشکیل شدهاز زیرسیستم
ثیرات زیادی را از سوی محـیط و عناصـر داخلـی أها در طول زمان بسیار متغیر بوده و تهمچنین آن
  .پذیرندخود می

. های مختلـف وجـود دارنـدنفعان با ماهیتکنندگان یا ذیمشارکت ،در بعد دیگر این ماتریس
 آنهـا. هستندها اعتقادات و عالئق یکسان دارای ارزش 1کنندگان سیستمی با ماهیتی واحدمشارکت

با ماهیتی  ،کنندگان مشارکت. آن برخوردارنداز اجماع خوبی در خصوص اهداف و روش رسیدن به
در خصـوص هـدف و نیـز مجـادالتی را . اند سـاخته شـدههای متفاوتی ، از عالئق و ارزش2متکثر

صورت موقـت بـرای ایـن گـروه قابـل هبا این وجود دستیابی به اجماع حتی ب. مقصد سیستم دارند
در  کمـی هسـتند کـه شـباهت کسانی ،متضاد کنندگان با ماهیتدر نهایت مشارکت. حصول است

گروهـی کـه سـرانجام . در این گروه دستیابی به اجماع کار دشواری اسـت .دارند ها و عالئقارزش
نیـز ) ١( طـور کـه در شـکلاناساس همـاینبر. یابند قدرت بیشتری دارند، بر دیگر اعضا توفیق می

  .توان مسائل سیستمی را در شش خانه جانمایی نمودمشخص است، می
ی سیستمی را در قالب ماتریس زیـر ها یشناس روشدر این چارچوب، ) ١٩٨۴( جکسون و کیز

  . شودشناخته می (SOSM) 3های سیستمیشناسیسیستم روشجانمایی نموده است که به عنوان 
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
1. Unitary   

2. Pluralist  

3. System of system methodology(SOSM) 
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 مشارکت کنندگانماهیت
  واحد متکثر متضاد

  بخش تفکر سیستمی رهایی

نرم
ی 
ستم

سی
ی  

دها
کر
روی

 
SS

M
 

اده  تفکر سیستمی سخت
س

  

تم
یس
 س
ت
هی
ما

  

  مدرن  رویکرد سیستمی پست
  های سیستمپویایی

  تئوری پیچیدگی
یده  سایبرنتیک سازمانی

یچ
پ

  

  (SOSM)ی سیستمیها یشناس روشسیستم : ٢شکل

  )٢۴: ٢٠٠٣( جکسون: منبع  
  

تـوان مـی" (SOSM)هـای سیسـتمیشناسـیسیسـتم روش"این موضوع را در قالب چارچوب
) کنندگان مشـارکتماهیت ( یافقکه رویکردهای سیستمی بر روی هر دو محور  ،بیان نمود گونه نیا

  .اندبه سمت چپ و پایین حرکت کرده) مسئلهماهیت  ( یعمودو 
ابزاری مفید برای درک این  )آورده شد )٢( آنچه در شکلبر اساس (بندی مسائل سیستمی  طبقه

ایـن . انـدهای گذشته توسـعه یافتـههای سیستمی در طی دههشناسی موضوع است که چگونه روش
تواند پاسخ مناسبی را برای سواالت متعدد متفکران و کاربران سیستمی در خصوص ضعفالگو می

های سیستمی سـخت  شناسی روش. سخت فراهم آورد های سیستمیشناسیهای روشها و ناتوانی
ها بر این اساس روش .اند ساده است را مفروض داشته -سیستم واحد مسألهرا که ماهیت  مسألهاین 

گیـری ایـن زمان شکلالبته این فرض با توجه به. اندو ابزارهایی را به کاربران سیستمی توصیه نموده
  . رسدها منطقی به نظر میرویکرد

کنـیم، های پیچیده، زمانی که در محور عمودی به سـمت پـایین حرکـت مـی در بخش سیستم
های ساختاری سیستم است که تعیین کننده رفتار و عملکرد سیسـتم  هدف اصلی شناسایی مکانیزم

های متعدد و روابط متقابل قابل مالحظه، اتخاذ در این قسمت به دلیل وجود زیر سیستم. باشند می
به منظـور درک وضـعیت سیسـتم، شناسـایی نقـاط ضـعف و دسـتکاری  1اختارگرایانهرویکردی س

شناسی هایی چـون در این حوزه روش. کند ساختار در جهت بهبود عملکرد سیستم اهمیت پیدا می
های کنترلی و  کید بر سیستمأهای بازخوردی، سایبرنتیک با تکید بر حلقهأسیستم با تشناسیپویایی

را بـرای سیسـتم تضـمین  2آشـوبهایی که دستیابی به لبـهکید بر وجود متغیرأا تتئوری پیچیدگی ب
  .گیرندکنند، قرار می می

هـا و  کنندگانی با ارزشرسیم که دارای مشارکتی مییهاروی محور افقی به سیستمبا حرکت بر

                                                           
1. ‘Structuralist’ Approach  

2. Edge of chaos 
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در این وضعیت دستیابی بـه اجمـاع در خصـوص مسـئله و راه حـل و . های متفاوت هستند دیدگاه
شناسـیروش. کنـداهمیـت پیـدا مـی )در خصوص انجام تغییر در سیستم(ایجاد تعهد بین ایشان 

جـزو آن تعـاملی ریـزیبرنامهو  استراتژیک مفروضات آزمون و کنکاششناسی نرم، روشسیستمی
هـای متعـدد در سیسـتم و هـای سیسـتمی هسـتند کـه در جسـتجوی دیـدگاهیشناس دسته از روش
  .منظور تعریف و شناسایی مسئله هستندنفعان بهمشارکت ذی

هـای رسیم که بـا دیـدگاههایی میاین قسمت و حرکت در ادامه محور افقی به سیستمگذر ازدر
 ۀهای سیستمی نرم در مواجهـرویکرد. رو هستندبهکنندگان رونفعان یا مشارکتمتضاد و متقابل ذی

. شودپذیر فرض مییابی به اجماع امکان ها دستها ناتوانند چراکه در این رویکرد گونه سیستمبا این
CSHهای متناسب با این قسمت مانند شناسیروش

TSو  1
هـای متضـاد بـه با هدف بیان دیدگاه  2

در نهایـت در ایـن بخـش . پردازنـداین حوزه مـیهایی دربه معرفی رویه ،ای دموکراتیک و بازشیوه
هـای بـاالیی نفعان از پیچیدگیهای ذیهایی هستیم که عالوه بر تضاد باال بین دیدگاه شاهد سیستم
هـای مختلـف بـرای  گرایـی در حـوزهتفکر سیستمی پست مدرن با تاکید بر تکثـر. نیز برخوردارند

   .اندمواجهه با مسائلی با چنین ماهیتی ارائه شده
  
  های سیستمی بر اساس هدفشناسیبندی روش طبقه

اقدام " گرایی خالقانه برای مدیرانتفکر سیستمی؛کل"در کتاب خود تحت عنوان ) ٢٠٠٣( جکسون
های مـورد معیار. های هدف پرداخته استهای سیستمی بر اساس معیارشناسیبندی روشبه طبقه

  : عبارتند ازاو توجه 
  3؛جوییهدف: گونه الف
  4؛کنکاش در نیات و اهداف: گونه ب
  5؛اطمینان از انصاف: گونه ج
  6گسترش تنوع: گونه د

  .بندی نمودرگروهیزی سیستمی را به شکل ها یشناس روشبر این اساس وی 
  

                                                           
1. Critical system heuristic  

2. Team Syntegrity 

3. Improving Goal Seeking and Viability 

4. Exploring Purposes 

5. Ensuring Fairness 

6. Promoting Diversity 
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  های سیستمی جکسونگونه شناسی رویکرد: ١جدول

  جویی معیار هدف: گونه الف

  1تفکر سیستمی سخت

  2سیستمشناسی  پویایی

  3سایبرنتیکی سازمانی

  4تئوری پیچیدگی

  معیار کنکاش در نیات و اهداف: گونه ب

  5آزمون و کنکاش مفروضات استراتژیک

  6ریزی مشارکتی برنامه

  7شناسی سیستمی نرم روش

  معیار اطمینان از انصاف: گونه ج
  8مکاشفه سیستمی انتقادی

  9هم نهشتی تیمی

  10مدرن تفکر سیستمی پست  گسترش تنوع: گونه د

  
. اند شـدهریـزی یـک هـدف طـرحپی دستیابی به در عمدتاً ، )الف(های سیستمی گونه رویکرد

 سـازی رفتـار و طراحـی سـازمانیکیـد بـر بهینـهأهـا بـا تشامل طیف وسیعی از رویکـرد گونه نیا
موفقیـت،  ۀسـنجهـا در تمامی ایـن رویکـرد. باشدمی )پایداری سازمان تضمین شود که ینحو به(

کنندگان در سیستم، ماهیتی واحـد و ها بر این فرض استوارند که مشارکتاین رویکرد. است کارایی
سـازی سیسـتم تحـت بررسـی و بهینـه هـا آنلذا هـدف . ی قابل تعریف استخوب بههدف سیستم 

  . مجدد آن است دهیو یا ساختار شده نییتعسازی آن در دستیابی به هدف توانمند
ــه در گ ــدهــای سیســتمی، رویکــرد)ب(ون ــرار دارن کــه هدفشــان کنکــاش و جســتجو و  ای ق
کبا  گونه نیای کردهایرو. سیستم است نفعان یذی اهداف ساز شفاف هـا و بـر وجـود دیـدگاه دیـتأ
، تـالش خـود را بـر تسـهیل نفعـان یذاهداف مختلف در ذهن  در نتیجههای مختلف و بینیجهان

                                                           
1. Hard Systems Thinking 

2. System Dynamics 

3. Organizational Cybernetics 

4. ComplexityTheory 

5. Strategic Assumption Surfacing and Testing 

6. Interactive Planning 

7. Soft Systems Methodology 

8. Critical Systems Heuristics 

9. Team Syntegrity 

10. Postmodern Systems Thinking 
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  ).٢۵، ص٢٠٠٣جکسون،( اند دادهقرار  ها دگاهیدسازی این یند یادگیری و آشکارآفر
تمرکز و تـالش خـود را بـر تضـمین وجـود انصـاف در  ۀ، عمد)ج(های سیستمی گونه رویکرد

-ها، توانمنـداین رویکردموفقیت در ۀسنج. داده استهای ناشی از آن قرارها و پیامدطراحی سیستم

  .هاست ستمیسبعیض در طراحی بخشی و جلوگیری از بروز تسازی و رهایی
این . مربوط است سمیمدرن پستسیستم، به رویکرد نوین سیستمی، یعنی ) د(گونه  تینها درو 

-هـای متضـاد تحـتنفعانی با دیدگاهرا بسیار پیچیده قلمداد نموده که توسط ذی ها ستمیسرویکرد 

کند بررسی سیستم آیاین رویکرد بر افزایش میزان تنوع در فر. هستند ریتأث شـدن  داشته و شنیده دیتأ
  ).٢۵، ص٢٠٠٣جکسون،( کندها در سیستم را بسیار مهم قلمداد میصدای اقلیت

 .انـدهای گذشته توسـعه یافتـهدر طی دهه های سیستمیطور که مشخص است، رویکردهمان
از عملکـرد بهتـری در هـای جدیـد تر شدن ماهیت مسائل، رویکرداین معنا که با توجه به پیچیدهبه

گرایـی و تکثـر ۀهـای سیسـتمی در حـوزرویکرد حال نیدرع. مسائل برخوردار هستند گونه نیاقبال 
هـای نـوین سیسـتمی از تناسـب رود رویکـردلذا انتظار مـی. اندبنیادی را داشته گرایی تغییرات کل

  .باشند مند بهره اجتماعی امروزی−های اقتصادیفصل مسائل سیستموبیشتری برای حل
  
  شناسی سیستمی چندگانهروش

اسـت  متفـاوت یهامیپارادا از ها فن و هایشناسروش بکیتر دهیا ،چندگانه سیستمی یشناسروش
شـدن  جیـرا حـال در یسـتمیس هـایرویکـرد و اتیعمل در قیتحق ،یتیریمد علوم در جیتدر به هک

 یهاشناسیروش از استفاده کند،می استدالل) ١٩٩٧( 1لزبیکبرو ).١٩٩٧مینگرز و گیل،(. است
و  هـاجنبـه بـر را خـود  توجه  جهان بودن یچندبعد و دهیچیپ به دلیل  سازدیقادر م را فرد متفاوت
حتی . گذردیم یمتفاوت یاز فازها ۀ سازمانیمسئل یک چنینهم. ندک زکمتمر متفاوت یها تیموقع
هـا، روش از اسـتفاده با .باشد ازین مورد فازها کردنیط یبرا یشناس روش یک از شیب است نکمم
ه کـنیا ضـمن کـرد، جـادیا یدیجد یها نشیب  متفاوت هایشناسیتوان روشیها از مو ابزار ها فن
 فرآینـدگیـری یـک رویکـرد در کـاربـه. داد شیافزا هیدوسو اعتبار یک قیطر از را جینتا به نانیاطم

نمایـد و محقـق را از درک عمیـق و ایجـاد مـی مسئلهدید محدود نسبت به  ۀپژوهش، تنها یک زاوی
  ).٢٠٠۶و مینگرز، 2کوتیادیس( دارد یبازمگسترده مطلب 

گاهانه برای ترکیب ابزار)٢٠٠۴( مینگرز و روزنهد هـا ، رویکرد سیستمی چندگانه را به تالشی آ

                                                           
1. Brocklesby 

2. Kotiadis 



      ١٩  های مدیریترویکردی نوین در پژوهش:  شناسی سیستمی چندگانهروش

 raveshshenasi87 EsSm 6maghale 17-8-95  بندي مقدماتي  صفحهاصالح بعد از  شش مقاله 87شناسي  مجله روش

درک عمیـق مسـئله  و مـدیریت بـا هـدف  ،های سخت و نـرم سیسـتمیها از انواع رویکردو روش
های دهندگان رویکرد خالف نظر بسیاری از توسعهبر. کنندهای مختلف پروژه مطرح میدرست گام
های سخت و نرم منافع متعددی را به همراه دهی مسئله، مینگرز معتقد است ترکیب رویکردساختار

چندگانه را بـه عنـوان شـکلی  شناسی سیستمیتوان روش عبارت دیگر میبه). ٢٠٠١مینگرز،(دارد 
  .)٢۴۴، ص١٩٩٧مینگرز و گیل،( شناسی دانست خاص از تکثرگرایی در روش

چندگانه به شکل سیستمیشناسیروشکه  ،دهدنشان می) ٢٠٠٢( های مونرو و مینگرزبررسی
اسـت و از موفقیـت  رایـج شـده سـازمان و مـدیریت ۀحـوز ای بین متفکران سیستمیمالحظهقابل

جکسـون  .اسـت هـای منفـرد در مـداخالت سیسـتمی برخـوردار بـودهنسبت به رویکـرد بیشتری
فصـل  و فراپارادایمی، به منظور حل و های چندگانهشناسیگیری از روشمعتقد است بهره) ١٩٩٧(

  .ناپذیر است ، اجتناببعدیمسائل پیچیده و چند
-هـا و یـا جزئـی از روششناسـینویسندگان متعدد از اصطالحات مختلفی برای ترکیب روش

ـــودهشناســـی ـــا یکـــدیگر اســـتفاده نم ـــا ب ـــده ـــی. ان ـــه م ـــه از آن جمل ـــوان ب ـــی ت تکثرگرای
 3، تکثرگرایـی پراگماتیـک)2،١٩٩٧میجلـی(ها روش خالقانه ، طراحی)١٩٩٩جکسون،(1منسجم

ترکیـب  تمامی ایـن اصـطالحات در. اشاره نمود) ٢٠٠۴پید،(5و مکمل) ١٩٩٧، 4وایت و تاکت(
شاید تفاوت آنها در منطق و رویکرد خاص بـه  .های مختلف با یکدیگر اشتراک دارندشناسیوشر

-هـای مختلـف اعتقـاد دارنـد درها از پـارادایمشناسیبرخی از آنها بر ترکیب روش. کارگیری باشد

  .کید دارندأها صرفا از یک چارچوب پارادایمی تشناسیکه برخی بر ترکیب روشحالی
 گونـه نیادر. پراگماتیـک اسـتفلسـفۀ  های سیسـتمی چندگانـه،شناسیروش فلسفی زیربنای

هـای چندگانـه نظـرات و موقعیـت ، ادراکـات، نقطـههـا ینیب جهـانآن است تـا ها سعی بررویکرد
ها ها، روششناسی گیری روشکارمربوط به، به هاتیتوجپراگماتیک، منطق و . قرار گیرند موردتوجه

هـای را رویکـرد اساس رویکرد خود ،بیشتر محققان. آوردتنوع در پژوهش را فراهم میهای مو ابزار
این تفکـر ظرفیـت الزم را بـرای  ها آنبه اعتقاد . اندتفکر فلسفی پراگماتیک عنوان نموده و چندگانه
 چند خالل در). ١١٣، ص٢٠٠٧جانسون و همکاران،(باشد ها دارا میشناسیسازی روشیکپارچه

 عمـومی مکتـب و علمـی روش مورد در بسیاری  یهانگرانی بعد، به ١٩٧٠ از ویژهبه و اخیر ۀده

                                                           
1. coherent pluralism 

2. Midgley 

3. pragmatic pluralism 

4. White and Taket 

5. complementarity 
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منطقی  گرایی تجربه و گرایی پسااثبات گرایی، اثبات فرمالیسم اصطالحاً  که( اجتماعی علمی ۀاندیش
 کّمـی محققـان بـین" پـارادایمی یهـا جنـگ" اسـاس همـین بر. است پدید آمده) شود می خوانده

 بـه )مدرنیسـم پست و فمینیسم انتقادگرایی، تفسیرگرایی،( و کیفی) گراییپسااثبات و گرایی اثبات(
 کیفی و کّمی یهاشناسی روش تقابل معاصر از اجتماعی علوم که است شده گذاشته کنار امید این

 و دیـویی پیـرس، هایی چونپراگماتیست تحقیقات بازخوانی محققان برخی رو این از. یابد رهایی
تـک هـایگیـریموضـع از اجتنـاب نوپراگماتیسـتی و یرویکرد اتخاذ با آنها. آغاز کردند را نتلیب

محمـد ( پرداختنـد اجتمـاعی علـوم پـارادایمی اصـول ۀدوبار یبندمفهوم و به بازتعریف پارادایمی
  .)١٣٩٠پور،

 مـورد در سـنتی رد مفروضـات سر بر خود اسالف کالسیک همانند ،معاصر یهاپراگماتیست
 که هستند متعارف باور این آنان منتقد .دارند نظر اتفاق اجتماعی تحقیق و حقیقت معرفت، ماهیت

. شـناخت )ییـا تفسـیر و اثبـاتی( علمـی روش یـک طریق از توانرا می واقعی جهان آن اساس بر
 اقتبـاسبـا ) پیـرس سندرس چارلز یعنی پراگماتیسم، گذار بنیان از متأثر ویژه به (هانوپراگماتیست

 .گرفتنـد کـار بـه علمـی پژوهش از یجدید فهم و تفسیر یبرا را آن کانت، از " پراگماتیک" مفهوم
 ویژگـی عنـوان بـه را حقیقـت همگانی ماهیت ،"محور تجربه روش" پیرس به قول  علمی، یا روش
 شناسـانروش برخـی یسـو از پراگماتیسـم فلسـفۀ مواضـع، این به توجه با .پذیردخود می یبنیاد

-شـیوه بـا تحقیق شناسی روش" عنوان تحت جدید شناسی نوعی روش فلسفی بنیان عنوان به معاصر

   .)٢٠٠٣؛ ماکسی، ٢٠٠٨برگمن، (  است گرفته قرار نظر مد ، " ترکیبی های
کید معرفتی گراییکثرت بر پراگماتیسم فلسفۀ  دقیـق و منسجم گراییتلفیق به این فلسفه .دارد تأ
 شـود، معتقـد واقع کارآ و مؤثر تواند می که متضاد حتی و متفاوت یهاروش و رویکردها نظریات،

 یهـاشـیوه عنـوان به ،باشند مؤثر که جا آن تا هاداده و هاآزمون تجربیات، مشاهدات، ۀهم .است
  .)٢٠٠٩، یتشکر و تدلی( گردندارزیابی می زندگی جهان کدر مهم

ترکیـب  سیستمی، یا بـه نـوعی ۀهای چندگانشناسیایجاد روش مشروعیت تئوریک و کاربردی
. های سیستمی نرم و سخت همواره به عنوان چالشی در بین محققان سیسـتمی بـوده اسـترویکرد

متمـایز  1شناسـیشناسـی و شـناختبسیاری از دانشـگاهیان ایـن دو رویکـرد را از لحـاظ هسـتی
دانشگاهیان به این مقوله بـه شـکلی غیر. دداننهای فلسفی مجزا میبه واقع آنها را از پایه .اند دانسته

تـوان بـر اسـاس میـزان فایـده هـر معتقدند در هرجا که نیاز باشد می آنها .کنندپراگماتیک نگاه می

                                                           
1. Ontologically and epistemologically 
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کنـد کـه عنـوان مـی) ١٩٨۵( چکلنـد ).٢٠١۴، 1اسـمل و وانرایـت( رویکرد از آن بهـره جسـت 
که اتفاق نظـر بـر اهـداف وجـود دارد، سخت بایستی در سطح عملیاتی، جاییهای شناسی_روش

های که دیدگاههای مکمل و در هنگامیبه عنوان رویکرد نیز نرم هایشناسیروش. گرفته شوندکار به 
  .برداری قرار گیرنداند، مورد بهرهمتعدد بر سیستم سایه افکنده

نخسـت : کنـدسه موضوع را عنـوان مـی ،در حمایت از رویکردهای چندگانه) ٢٠٠١(مینگرز 
دوم، . اینکه مسائل دنیای واقعی دارای ابعاد مختلف فیزیکی، سیاسی، اجتماعی و سیاسـی هسـتند

 ،هایی تشکیل شدهاز مجموعه گام آیندفراین  .ای نیست سیستمی یک اقدام تک مرحله 2مداخالت
گیـری  بهرهسوم اینکه . گان وجود داردکنند های متمایزی برای مشارکتگام مسائل و چالشهر در که
تواند امکـان جدیـدی را بـرای درک بهتـر مسـئله و ارزیـابی نتـایج  می ،متعددهای شناسیروشاز 

  .حاصل کند
موضـوع اسـتقالل پـارادایمی در رویکردهـای چندگانـه را مـورد  )٢٠٠۶( کوتادیاس و مینگرز

 3کننـدگیظـر تکمیـلاین نتیجه رسیدند که بهتر است این موضوع را از من بهآنها  .بررسی قرار دادند
عنـوان مکمـل یکـدیگر در نظـر  را صـرفًا بـه هاشناسیروشعبارتی به .نظر قرار دهیمها مدرویکرد
اند  چهار بحث را در خصوص ترکیبات فراپارادایمی ارائه داده) ١٩٩٧(مینگرز و بروکلسبی  .بگیریم

  :که عبارتند از
توانند ابعـاد خاصـی از آن را  مختلف میهای  جهان واقعی پیچیده و چندبعدی است و پارادایم

 ؛روشن سازند
شناسـی بـرای  های متعدد تشکیل شده است و لذا بـیش از یـک روش بررسی یک مسئله از گام

 ؛بررسی آن الزم است
حتی اگر گزارشـات انـدکی در مـورد  ،شناسی چندگانه فراپارادایمی رویکردی رایج است روش

 ،آنها وجود داشته باشد
هـای چندگانـه شناسـیمناسبی برای محققان در ایجـاد روش ۀعی هابرماس، زمینتئوری اجتما
رسانی به سه نـوع عالقـه و یـا  هابرماس تمامی دانش موجود را در قالب خدمت. فراهم نموده است

 ۀدر توسـع" 6عملـی ۀعالقـ"بینـی،  کنترل و پـیش در" 5فنی ۀعالق" ؛کندبندی می بشری طبقه 4تمایل
                                                           

1. Small and Wainwright  

2. Intervention 

3. Complementary 

4. Interest  

5. Technical interest  

6. Practical interest  
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روابـط ۀ های ایجاد شده به واسط از محدودیت" 2بخشیرهایی"عالقه  و 1شبکه معانی درون ضمنی
های سیستمی سخت را متناسب با شناسیبندی، روش جکسون و میجلی با اتکا به این طبقه .قدرت
شناسـی سیسـتمی  عملـی و روش ۀهای سیستمی نرم را متناسـب بـا عالقـ شناسی فنی، روش ۀعالق

هـای  شناسی بر نسل جدیدی از روش آنها. بخشی معرفی نمودند رهایی ۀرا متناسب با عالقانتقادی 
  ).١٩٩٧مینگرز،(سیستمی با رویکرد ترکیبی نمودند

، هـای سیسـتمیشناسـیگرایـی در روشگرفته در جهت تحقق تکثرهای صورتیکی از تالش
 (CST)4سیسـتمی انتقـادیبر اساس فلسـفه  (TSI)3شناسی مداخله سیستمی جامعمعرفی روش

رفته مشخص گردید که اگر تفکر سیستمی بخواهد به عنوان یـک ابـزار رفته ٩٠و ٨٠در دهه . است
هـای موجـود  شناسـیهـا و روشمفید و اثربخش در خدمت مدیران باشد، چیزی بیشتر از رویکرد

زمینه را برای  بود که سیستمی انتقادی ۀفلسفواقع این  در). ٢٧٧، ص٢٠٠٣جکسون، ( الزم است
تفکـر سیسـتمی بـه  ۀتـر را در حـوز تصویری بزرگ CST.های موجود فراهم آوردبردن کمبوداز بین

هـای موجـود در قـالبی شناسـیهـا و روشهـا، روشکارگیری ابـزاردر چارچوب آن به .وجود آورد
  .شودمنسجم و در کنار یکدیگر مجاز شناخته می

شناسی ، روش)١٩٩١( یک فلسفه و تئوری، فلود و جکسونبه عنوان  CSTبندی  پس از فرمول
معرفـی  CSTسـازی  شناسی بـا هـدف عملیـاتیروشرا به عنوان یک فرا 5مداخله سیستمی جامع

  : در سه بخش مورد بررسی قرار داد TSIو  CSTتوان دالیل ظهور و معرفی واقع می در. نمودند
گاهی فزاینده در خصوص نقاط قوت و ضعف ) ١  درک ) ٢های سیستمی مختلف  شناسی روشآ

: ٢٠٠٣جکسـون، (6بخشـی ظهور تفکـر سیسـتمی آزادی) ٣اهمیت تکثرگرایی در تفکر سیستمی 
٢٧٩.(  

 (SOSM)های سیستمیشناسیسیستم روششناسی با برقراری ارتباط بین چارچوب این روش

سیستمی مـی ۀبرای مداخل شناسی مناسبمدیران و مشاوران را مجاز به انتخاب روش هاو استعاره 
شناسـی هـر روش .هـای متعـددی تشـکیل شـده اسـتگامیک پروژه ازTSIبر اساس اصول . داند

سیسـتمی یـک  ۀانتخاب در عمل رویکرد چندگانـ. باشدها میسیستمی متناسب با هر کدام از گام
هـر . باشـدمـیشناسی های هر روشها و شایستگیبر اساس قابلیتاین امر  .است خالقانه فرآیند

                                                           
1. Inter-subjective 

2. Emancipator interest  

3. Total Systems Intervention (TSI)  

4. Critical Systems Thinking (CST) 

5. Total Systems Intervention (TSI) 

6. emancipatory systems thinking 
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بـرای آن ترکیبـی از روش .شـودسیستمی  به عنوان یک موقعیت واحـد در نظـر گرفتـه مـی ۀمداخل
مینگـرز و ( شـوند هـا بـا یکـدیگر بـه شـکلی اثـربخش ترکیـب مـیهـا یـا برخـی از روششناسی
  .)۵۴٣، ص٢٠٠۴روزنهد،

سیستمی انتقـادی  ۀساز ظهور فلسف توان زمینه را می در تفکر سیستمی 1گراییدرک اهمیت تکثر
چراکه  ؛مدیریت بوده است ۀگرایی در تفکر سیستمی حوزهمواره یک گرایش به سمت تکثر. دانست
 −های فنی تئوری سیستم. کنددر این تفکر کمک می2گراییکل ۀاین است، این امر به زمین اعتقاد بر
گرایی در تفکـر اما توجه ویژه به تکثر. باشندایی از این مورد میهنمونه ،و تئوری اقتضایی اجتماعی

گیـری های چندگانه در تصمیمبا عنوان دیدگاه) ١٩٨۴( توان با انتشار کتاب لینستون سیستمی را می
ایـن دو . توسط جکسون و کیز دانسـت 3های سیستمیشناسیو همچنین انتشار مدل سیستم روش

  .گرایی در تفکر سیستمی قلمداد نمودتولد تکثر ۀنقطتوان به عنوان اثر را می
  

  های سیستمی چندگانه شناسیهای مربوط به ایجاد روشدشواری

ویـژه  طـوربه. هایی همراه بوده استهای سیستمی مختلف با مخالفتشناسیترکیب روشهمواره 
طـور مفصـل بـه زیربخش بـهدر این . ها وارد شده استپارادایمی به این رویکرد ۀانتقاداتی در حوز

  .پردازیم موجود در مسیر ایجاد یک رویکرد سیستمی چندگانه می هایدشواری
 سیسـتمی هـایشناسـیسطوح مختلف دشـواری درایجـاد روش) ١٩٩٧(مینگرز و بروکلسبی

دشواری فلسفی، دشواری فرهنگـی، دشـواری شـناختی،  :چندگانه را شناسایی کردند که عبارتند از
  .شونددر ادامه این دشواری ها توضیح داده می. و دشواری عملیاتی دشواری شخصی

  
  دشواری فلسفی

ها به شکل سازمان ۀدر حوز) ١٩٧٩( ها با کتاب بورل و مورگانجمع بودن پارادایمقابلموضوع غیر
گرایـی غالـب آن زمـان در در واقع در این کتاب پـارادایم کـارکرد. ای مورد توجه قرار گرفتگسترده

چارچوب چهار پارادایم علوم اجتماعی به چالش کشیده شد و تمایز آنها به دلیل وجود مفروضـات 
  .کید قرار گرفتأاساسی متفاوت مورد ت

ها  معتقد است که ساختار پارادایمی معرفی شده توسط کوهن، بر جدایی پارادایم) ٢٠٠۴( پید
هـای موفـق به کاربست اووجود  این با. سازدکید دارد و همین امر ترکیب پارادایمی را مشکل میأت

                                                           
1. Pluralism  

2. Wholism  

3. System Of Systems Methodologies (SOSM). 
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دارد که یا ادعای کوهن اشتباه است و یا کند و عنوان میهای سخت و نرم اشاره میزمان رویکردهم
  .های متفاوتی نیستند های سخت و نرم اساسًا از پارادایمکه رویکرداین

به شکل زیر به تصویر  های سخت و نرم راشناسیارتباطات ممکن بین روش ،در کتاب خوداو 
  :کشدمی

  

  : توان متصور بود ها می های زیر را در ارتباط بین پارادایم از سمت چپ به راست وضعیت
  ؛غیرقابل جمع: الف
  ؛ها به شیوه پراگماتیک ارتباط محدود پارادایم: ب
   ؛شوند رویکردهای سخت به عنوان بخشی از حوزه رویکردهای نرم تلقی می: ج
  .اند سخت و نرم در هم تنیده شدهرویکرد : د

های ترکیبی سیسـتمی را شناسـایی رویکردگونه در سه ،به شکلی مشابه) ١٩٩۶( 1شولتز و هچ
ویژه  طورایشان به. 2تقاطع پارادایمی) یکپارچگی پارادایمی و ج) غیر قابل جمع، ب) الف: نمودند

از . معرفـی رویکـردی نـوین داشـتندهای تقاطع پارادایمی متمرکـز شـدند و سـعی در بر استراتژی
اشـاره  6و تعـاملی5، پـل زدن4، مـوازی3توان به استراتژی ترتیبیهای تقاطع پارادایمی میاستراتژی

تـر تر و قابل نفـوذنسبت به دو استراتژی اول کمرنگ ،های پارادایمی در استراتژی پل زدنمرز. نمود
  .شودمی

  
  

                                                           
1. Schultz and Hatch 

2. paradigm crossing 

3. Sequential 

4. Parallel 

5. Bridging 

6. Interplay 
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  دشواری فرهنگی

خصوص جهان پیرامون و چگونگی مواجهه با مشکالت، تاحدی یـک ماهیـت مفروضات افراد در 
ها و در علم مدیریت، گروه. یابدپرورش می ،شدن و آموزشهای اجتماعیفرهنگی داشته و از مسیر

تـری مـابین سـخت و های متعادل های سخت و یا رویکردجوامعی وجود دارند که بعضًا به رویکرد
در ایـن علـم  .اسـت است که طرفداران رویکرد دوم به مراتـب کمتـر بـودههی یبد. نرم اعتقاد دارند

لذا از منظـر فرهنگـی، . دارد 1گرایانهگرفته ماهیتی اثباتهای صورت آثار ارائه شده و فعالیت ۀعمد
التحصـیالن چـه بـرای فـارغ(تغییـر نگـرش  .استهای سخت بوده ثر از رویکردأفضای حاکم، مت

گیـز نـرم، چـالش بران ۀهای حل مسئلدر خصوص روش )کاروالن کسبدانشگاهی و چه برای فعا
  ).۵٧، ص١٩٩٧مینگرز و بروکلسبی،(خواهد بود 

  
  دشواری شناختی

های شخصی مورد های تغییر پارادایمی و دشواریدشواری ۀتوان در دو حوز شناختی را می دشواری
ناگوار بـرای  ۀتواند یک تجربتغییرات پارادایمی می ،معتقد است) ١٩٩۵(بروکلسبی. توجه قرار داد
هـای چندگانـه شناسـیروش ۀپذیر است که یک فرد در حوزوجود این امر امکان این با. افراد باشد

نخسـت آن. منظور بایستی برخی موانع برداشته شـودبرای این. دانش و مهارت الزم را کسب نماید
گاه شودبایستی نسبت به موضوع پار ،که فرد دوم، فرد بایستی به این اعتقاد برسد که پـارادایم . ادایم آ

عملکرد موفق در یک پارادایم مستلزم آن است  ،کهسوم این .دیگری، چیزی با ارزش برای ارائه دارد
  ).۵٨، ص١٩٩٧مینگرز و بروکلسبی،(گرفته باشد را فراکه فرد اصول موضوعه و دانش عمومی آن

های چندگانـه دو نـوع دانـش را شناسیکارگیری روشیادگیری و به ۀحوزدر ) ١٩٩۵(بروکلسبی
ای که الزم است تـا یـک فـرد در کند؛ دانش مربوط به اصول موضوعه و دانش عمومیشناسایی می

هـای سیسـتمی نـرم یـا همـان  دهد که در رویکـرد توضیح میاو . یک پارادایم جدید فعالیت نماید
تا بتوان  ،، داشتن دانش الزم در خصوص اصول موضوعه الزم استهای ساختاردهی مسئلهرویکرد
اثربخش الزم اسـت  ۀاما برای استفاد. ای را از متون استخراج نمودو تعاریف ریشه2غنی  هاینقشه

  .کنندگان سیستمی تعامل و ارتباط داشته باشد که فرد به طور مستقیم با مشارکت
و معتقـد اسـت ا .گویـدبینی در افراد سخن میو جهاناز دشواری در تغییر تفکر  )٢٠٠۴(3پید

واقـع طرفـداران هـر  در. سیسـتمی اسـتفاده نمـود ۀکه شاید الزم باشد از افراد مختلف در مداخلـ
                                                           

1. Positivist   

2. Rich picture  

3. Pidd 
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  .سیستمی انجام دهند ۀبخش مربوط به خود را در یک مداخل ۀپارادایم وظیف
  

  های شخصی دشواری

هـای شناسـیمـانع از ایجـاد روش ،های شخصیتیدهد که وجود برخی ویژگیها نشان میبررسی
اولـین ویژگـی ). ١٩٩٧مینگرز و بروکلسـبی،(شود های مختلف میسیستمی چندگانه و از پارادایم

که چرا. گرددمیهای کیفی بر در مقابل روش کّمیهای شخصیتی به تمایل افراد در استفاده از روش
ها ارزش و اهمیت زیادی اعتماد دادهصحت و قابلیتچون دقت، این گروه از افراد برای مواردی هم

. شـوددوم به گرایش گروهی از محققین به تحقیقات میـدانی و مشـارکتی مربـوط مـی. قائل هستند
گرفته و بـا افـراد تعامـل نزدیـک دهند در بستر تحقیق قراربدین معنا که این گروه از افراد ترجیح می

  . داشته باشند
و متوجـه شـد کـه برخـی از کـاربران ا. دهـدنشان می) ١٩٩٠( لش را دویلای از این چا نمونه

انـد و هـایی را تجربـه کـرده دشـواریJSD و یـا  SSMکارگیری رویکردهایی مانند سیستمی در به
  .اندتمایلی به این موضوع از خود نشان نداده

  
های عملیاتیدشواری

1
  

های سیستمی چندگانـه را محـدود دارد که کار با رویکرد عملیاتی وجود ۀهایی نیز در حوزدشواری
-بیشتری را نسبت به رویکرد ۀها زمان و هزینگونه رویکرداستفاده از این). ٢٠٠١مینگرز،(سازد می

-همچنـین بـه. استدارد و از اقبال کمتری از سوی مشتریان و یا نشریات برخورداربرهای منفرد در

هـا و تـر در خصـوص روشنه مستلزم دارا بودن دانش بیشتر و گسـتردههای چندگاگیری رویکردکار
  ).١٩٩٧:۶٠مینگرز و بروکلسبی،(باشد های متفاوت میابزار

  
  های مختلف ایجاد رویکردهای چندگانه سیستمیشیوه

 های سیستمی چندگانه موردهای متنوعی در ایجاد رویکردروشکه دهد مرور آثار گذشته نشان می

ای بـه شـیوه ،برای مثال ممکن اسـت ترکیـب. استفاده محققان و کاربران سیستمی قرار گرفته است
از). ١٩٨۵، 2بنـت(فتـد اهای مختلف سیستمی اتفـاق بیشناسیساده و تنها با هدف مقایسه روش

ا و هـگیری از روشبا بهره ،شناسیاند که هدفشان ارتقاء یک روشکار رفتههایی بهشیوه سوی دیگر

                                                           
1. Practical 

2. Bennett 
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  ).١٩٩٧مینگرز و بروکلسبی، ( های دیگر باشدشناسیابزارهای گسترده روش
بـرای آن بـه1سازیافتد، نام یکپارچهشناسی اتفاق میزمانی که ترکیب کامل از دو یا چند روش

روشها با یکدیگر، از عنـوان شناسیهایی از روشکه در ترکیب قسمتحالی شود درگرفته میکار
  ).١٩٩٧مینگرز و بروکلسبی، ( شود استفاده می 2چندگانهشناسی 

های سیستمی را در بسـتر اقـدامات شناسیدر روش ،گونه از ترکیبچهار) ١٩٩۶( شولتز و هچ
گذارنـد و نخورده بـاقی مـیهای پارادایمی را دستدو گونه اول، مرز. فراپارادایمی شناسایی نمودند

 ۀگونـدر دو. گیرنـدکـار مـیای موازی بـهشیوهترتیبی و یا به ایهای مختلف را به شیوهشناسیروش
نشـینی پـارادیمی رخ مـیاند، تداخل و هـمعنوان شده4زنیو یا پل3تعاملی ۀبعدی که با عنوان گون

های شناسیدهی روشهای مختلفی را برای ساختارتوان رویکردعالوه بر چارچوب فوق، می .دهد
هـای هـایی از رویکـرددر جدول زیـر نمونـه). ١٩٩٧مینگرز، ( گرفترکاسیستمی در تحقیقات به
  اندمتنوع ممکن معرفی شده

  
  چندگانه ی سیستمیکردهایروشناسی  گونه: ٢ جدول

  مثال تنوع پارادایمیک توصیف عنوان

  شناسی سازی روشایزوله
کارگیری تنها یکبه
شناسی یا تکنیک از  روش

 یک پارادایم
  شناسی سیستمی نرمفقط روش  منفرد

شناسی باارتقاء یک روش  شناسی ارتقاء روش
شناسی  کارگیری نقشه شناختی در روش به  منفرد هاشناسیدیگر روشتکنیک

  سیستمی نرم

  شناسی انتخاب روش
شناسیانتخاب یک روش

طور کامل با توجه به  به
 شرایط

سازی در یک مداخله و  کارگیری شبیه به  چندگانه
  سیستمی پایدار در مداخله دیگررویکرد 

هاشناسیترکیب همه روش  شناسی ترکیب روش
ریزی مشارکتی و رویکرد  کارگیری برنامه به  چندگانه در یک مداخله

  سیستمی پایدار

هاشناسیبندی روشسهمیه  شناسی چندگانهروش
های  کارگیری نقشه شناختی و پویایی به  چندگانه و ترکیب اجزا

  سیستم

  
  :از اند عبارت کردهایروبین  ۀزکنندیمتمادر جدول فوق، عوامل 

 ؛یند پژوهشآدر فر شده گرفتهی به کار ها یشناس روشتعداد 

                                                           
1. Integration  

2. Multimethodology  

3. Interplay 

4. Bridging 
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 ؛ی متعددها میپارادااز پارادایم منفرد یا  ها یشناس روشاقتباس 
 ؛سیستمی ۀی متعدد در یک مداخلها یشناس روشی ریکارگ به
 .کامل یا جزئیشناسی به شکل ی روشریکارگ به

 کننـده منعکساین رویکرد . است کننده نییتع مسئلهی، موقعیت شناس روشدر رویکرد انتخاب 
های متفاوتی که ی پارادایمی متفاوت، برای موقعیتها شهیر باها شناسیاین موضوع است که روش

  .با مفروضات پارادایم همخوانی دارند متناسب هستند
 طور بههای مختلف را شناسیتوان روشآن است که می کننده انیبشناسی، رویکرد ترکیب روش

های کسب دیدگاه منظور بهبا موضوعات مختلف  ۀسیستمی منفرد برای مواجه ۀکامل در یک مداخل
  .گیردقرار می گونه نیادر ) ١٩٩٧فلود و جکسون،( جامعچارچوب سیستمی . کار گرفتگوناگون به

 شانیاجزابه  ها یشناس روشبه وضعیتی اشاره دارد که در آن  های چندگانه،شناسیرویکرد روش
، برای مواجهه با یک موقعیـت خـاص 1شناسی اتفاقیایجاد یک روش منظور بهو سپس  شده  هیتجز

ی پـارادایمی مختلـف تعلـق ها شـهیر بـاها شناسیبه روش این اجزا ممکن است. شوند یمترکیب 
  .داشته باشند

کرمن گرفته بودند، های سیستمی چندگانه بهرهبا مرور مواردی که از رویکرد) ٢٠١١( هویک و آ
حـوزه تشـکیل شـده  ۴چارچوب ایشان با توجه بـه . یک چارچوب طبقهبندی نمودند ۀاقدام به ارائ

  :است
  نفعان سیستم، هدف از مداخله و خصوصی یا عمومی بودن مورد؛مانند ماهیت ذی2زمینه مداخله

گـران، مـدت  سازان و تحلیـلگران، مدلگر از جمله تسهیلافراد مداخله مانند3طبیعت مداخله
 ؛کنندههای مشارکتو اندازه گروه..) کارگاه مصاحبه (تعامل  ۀمداخله، نحو

ها با یکدیگر است و به مواردی ها و چگونگی ترکیب آنها و ابزارمنظور تکنیک: 4مداخله ۀگون
 ؛شود ها مربوط مییفی بودن روشیا ک کّمیمانند موازی یا سری بودن، 

شـامل شـفافیت در فراینـد بـرای مشـتریان سیسـتم، مشـارکت : های مذکوربودن ویژگیمثبت
کننـدگان، کـاربران و مشـاوران از مـدل، گیران از ابتدای فرایند، افـزایش اطمینـان مشـارکتتصمیم

 .افزایش درک از مسئله، افزایش تعهد

های سیستمی چندگانـه شناسایی اصولی شد که در آثاری با رویکردهای ایشان منجر به بررسی

                                                           
1. Ad hoc 

2. Context of intervention 

3. Nature of intervention  

4. Type of integration 
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  :این اصول عبارتند از. قابل مشاهده هستند
بررسی ایشان نشان داد که در بیشتر موارد بررسی شده : سازگر یا مدلمضامین مربوط به تسهیل

 .سیستمی حضور دارندۀ ساز در فرایند مداخلگر یا مدلبیش از یک تسهیل

 ۀهـای چندگانـساختار ترکیب و ایجاد رویکـرد ۀهای ایشان در مقول بررسی: ای ترکیبهشکل 
کیفی در کنار هم، عمـق ترکیـب –کّمیهای گرفتن رویکردقرار. سیستمی حول سه محور قرار داشت

 در نهایـتشـوند و ای بـا هـم ترکیـب مـیبـا چـه دامنـه سیستمی هایشناسیبه این معنا که روش
قـرار مـیی، سری و یا تعـاملی در کنـار هـمها به شکل موازاین معنا که ترکیببهچگونگی ترکیب 

 −ها به شکل کیفـیترکیب ۀنتایج بررسی در محور نخست بیانگر این موضوع است که عمد. گیرند
 .صورت پذیرفته است کّمی

کـرمن: )نفعانذی( ارزش برای مشتری سیستم  از دیگر موضوعاتی کـه در بررسـی هویـک و آ
آن پرداخته شد، چیستی ارزشی است که مشتری سیستم از اتخـاذ چنـین رویکـردی بـهبه) ٢٠١١(

ها ارزش ایجاد شده از منظر مشتری، افزایش درک آن ۀدهد عمدها نشان میبررسی. آورددست می
سیستمی، تعهد عمـل  ۀنفعان سیستم به فرایند مداخلچنین با ورود ذیهم. از موقعیت مسئله است

سوی دیگـر انتقـاداتی ماننـد از. یابدهای پیشنهادی افزایش میسازی سیاستپیاده ۀان در مرحلایش
 .سیستمی نیز مطرح می شود ۀیند مداخلآفر ۀافزایش زمان و هزین

دهد دالیل منطقی متنوعی برای های ایشان نشان میخصوص منطق ترکیب نیز نتایج بررسیدر
در ایـن بـین از . سوی محققـان و کـاربران ارائـه شـده اسـت اتخاذ رویکردی سیستمی چندگانه از

مقاله حمایت از مراحل متعـدد  ۴مقاله مواجهه با موقعیت پیچیده،  ٢مجموع مقاالت بررسی شده 
مقالـه  ٨هـا، نمـودن روشمقالـه مکمـل ١هـای مختلـف، مقاله کسب منفعت از روش ۶مداخله،

  .انددلیل اتخاذ چنین رویکردی عنوان نمودههای مجزا را شناسیها یا روشپوشش ضعف روش
  
  گیرینتیجه

هـای گذشـته نسبت به دهه های با ماهیتی متفاوت های امروزی، با مسائل و چالش مدیران سازمان
هـا مسائلی که با آن .ستها، ماهیتی پیچیده و پویادانند که ماهیت سازمانها میآن. رو هستندبهرو

این بدین معناست که مسائل سازمانی . ختاریافتگی کافی برخوردار نیسترو به رو هستند نیز از سا
تری برخوردار اسـت و تعریـف مسـئله بـه دلیـل وجـود  های بیشتر و به هم وابسته از ابعاد و ویژگی

  . های متفاوت و متضاد، کاری بس دشوار است نفعان متعدد با دیدگاه ذی
ها  و همچنـین پیچیـدگی و  بـودن محـیط سـازمان تر تر و بـا ثبـات در دهۀ گذشته به دلیل ساده
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اجتماعی، تعریف و فرموله کردن مسائل سازمانی راحت بـوده  –پویایی کمتر سیستم های اقتصادی 
شـدند، از قابلیـت و  هـایی کـه بـرای ایـن منظـور تعریـف و ارائـه میها و ابزارشناسیروش. است

  .اند میان مدت و بلند مدت برخوردار بوده ریزی کارآمدی کافی بر ای حل و فصل امور و برنامه
ها، ایـن  های حاکم بر سیسـتم اما با تغییر شرایط و رشد میزان پیچیدگی، پویایی و عدم اطمینان

ــد ها، کارآمــدی خــود را از دســت داده روش شناســی ــر همــین اســاس، شــاهد شــکل. ان گیری  ب
ها، توجـه بـه ابعـادی  شناسـی شدر ایـن رو. هایی با رویکرد به اصطالح نـرم هسـتیم شناسی روش

نفعان سیستم اهمیت ها و باورها و شنیده شدن صدای همۀ ذیهای متفاوت، ارزش همچون دیدگاه
ها که ریشـه در پـارادایم هـای تفسـیری و انتقـادی علـوم اجتمـاعی دارنـد،  شناسی این روش. دارد

  .دهند طلوب برای آن یاری میها را در درک سیستم و ارائه یک راه حل م محققان و مدیران سازمان
گیری از فلسـفۀ در همین راستا و با افزایش سطح پیچیدگی و پویایی، متفکران سیستمی، با بهره

هایی که بـه شناسیروش. اندهای سیستمی چندگانه نمودهشناسی پراگماتیک، اقدام به معرفی روش
انـد، مداخله، تعریف و ارائـه شـدهها و همچنین مرحلۀ اساس نقاط قوت آنهای مختلف و برشیوه

اساس ماهیت مسئله و دانش موجود، ای خالقانه و براند که مدیران به شیوهاین امکان را فراهم نموده
  . فصل مسائل سازمانی نمایندوریزی رویکردی مناسب برای حلاقدام به طرح
هـای سیسـتمی اسیشنو بررسی نظریات و الگوهای ارائه شده در خصوص ایجاد روش تحلیل

، اساس ماهیت سیستم مورد بررسیتواند برچندگانه بیانگر آن است که محقق و یا مدیر سازمان می
کنندگان در سیسـتم و همچنـین مراحـل مـداخالت سیسـتمی از ماهیت مسئله و ماهیت مشارکت

رچوب هـای سیسـتمی نـرم کـه در چـاشناسـیبه طور طبیعـی روش. الگوهای چندگانه بهره ببرند
گیرند، اصول و ابزارهایی را برای شناسایی مسئله و یا دسـتیابی بـه اجمـاع پارادایم تفسیری قرار می

رویکردهای سخت سیستمی همچون تحقیق در عملیات، تئوری . دهند حول یک مسئله را ارائه می
انتقادی  های شناسیروش. سازی مسئله مفید خواهند بودشناسی سیستم در مدل پیچیدگی و پویایی

نفعان دشـوار اسـت، اصـول و ابـزار هنگامی که ماهیت سیستم از پیچیدگی باالتر و اجماع بین ذی
هـا، مجـددًا  حل در نهایت در بیـان و ارائـه راه. دهند هایی را در اختیار مدیران و یا مشاوران قرار می

  .دارندهای دیگر برخورهایی نسبت به گروههای سیستمی نرم از قابلیت شناسی روش
های بنابراین مدیر سازمان و یا محققی که قصد دارد وضعیت یک سازمان را بهبود دهد و توصیه

تواند با شناخت ماهیـت عناصـر چندگانـه، چـارچوبی را سودمندی را برای مدیران ارائه نماید، می
ب بـا ها اقدام بـه طراحـی یـک الگـوی متناسـشناسیاساس نقاط قوت هر کدام از روشایجاد و بر

  .وضعیت سیستم مورد نظر نماید
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