
 Industrial Management Studies 
Vol. 20, No.66, Fall 2022; P 1-34 
jims.atu.ac.ir 
DOI: 10.22054/jims.2022.56252.2563 

   
IS

SN
: 2

25
1/

80
29

   
   

   
   

   
   

 e
IS

SN
: 2

47
6-

60
2X

   
   

Re
ce

iv
ed

: 3
1/

10
/2

02
0 

   
   

   
   

   
Ac

ce
pt

ed
: 2

4/
09

/2
02

2 
   

   
   

   
  

  
O

rig
in

al
 R

es
ea

rc
h 

   

Combining Soft System Methodology in two Levels to 
Improve Employees’ Promotion System 

Alireza 
Moumivand  

Ph.D Candidate., Department of Industrial 
Management, Science and Research branch, Islamic 
Azad University, Tehran, Iran 

  

Adel Azar ∗ 
professor, Department of Management, Faculty of 
Management and Economics, Tarbiat Modares 
University, Tehran, Iran 

  

Abbas Toloie 
Ashlaghi  

professor, Department of Industrial Management, 
Science and Research branch, Islamic Azad University, 
Tehran, Iran 

  

Abstract 
Soft OR from pluralist paradigm has effective approaches to structure and 
improve problem situations with different stakeholders’ worldviews and 
conflict of interests. The approaches, structure and improve messy situations. 
In this study, we used Soft System Methodology (SSM) as a popular soft 
approach at two levels. First, we applied Soft System Methodology process 
(SSMp) to plan the systemic intervention process in the employee promotion 
System of an oil and gas company. Then, Soft System Methodology content 
(SSMc) was used to investigate the content of the company's employee 
promotion system that caused employees’ dissatisfaction. By considering 
managers’ and employees’ worldviews, three root definitions were made. At 
this phase, fair condition to present different points of view was applied. So, 
employees with different organizational power levels expressed their opinions 
openly. Finally, stakeholders’ participation through the discussion helped to 
build an agreed model and a root definition, and agreed actions for addressing 
defects of the employee promotion system were proposed. 
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هبود منظور بدر دو سطح به نرميهاستمیس یشناسروش بیترک
 کارکنان یشغل يارتقا ستمیس

 

  علیرضا مومیوند 
واحد  و اقتصاد، تیریدانشکده مد ،یصنعت تیریرشته مد يدکتر يدانشجو

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسلام قات،یعلوم و تحق
  

  عادل آذر 
درس، م تیو اقتصاد، دانشگاه ترب تیریدانشکده مد ت،یریاستادگروه مد

 رانیتهران، ا
  

  یاشلق یعباس طلوع
و اقتصاد، واحد علوم و  تیریدانشکده مد ،یصنعت تیریاستادگروه مد

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسلام قات،یتحق
  

 چکیده
هاي عدد با دیدگاهمت ذینفعان که شامل مسائلی در تفسیري پارادایم ازمتأثر  رویکردهاي نرم تحقیق در عملیات

براي ساختاردهی و به دنبال آن بهبود مسائل برخوردار  بالایی توانمندي از باشندمتفاوت و تضاد منافع می
 کنند.می اقدام هآشفت شرایط بهبود و ساختاردهی به کتیمشار سازيمدل و مسئله تعریف با هاروش هستند. این

هاي تحقیق در عملیات نرم در ترین روشعنوان یکی از معروفبه ي نرمهاستمیسی شناسروش مطالعه این در
 فرایند دمحور،فراین نرم هايسیستم شناسیروش استفاده با ابتدا در گرفته است. قرارمورداستفاده  سطح دو

 ادامه در .است شده طراحی گاز و نفت حوزه در فعال شرکت یک کارکنان شغلی ارتقاي سیستم در دخالت
ي متنوع هاینیبجهانبر اساس  سیستم این از کارکنان نارضایتیمحتوا محور  نرم هايسیستم روش کمک به

وح هاي افراد در سطبیان آزادانه دیدگاه منظوربهبررسی شده است. در این مرحله شرایط  و کارمندانمدیران 
نهایی  دئالیاهاي مربوطه در قالب مدل مدل قدرت متفاوت سازمان فراهم شده است. سپس تعاریف بنیادین و

نارضایتی  انمیز کاهش براي مذاکره طریق از توافقی اقدام مشترك فهم ایجاد بندي شده است. در پایان باجمع
 است. شده پیشنهاد شغلی کارکنان از سیستم ارتقاي

 .یشغل يمحتوا، ارتقا ند،ینرم، فرا يهاستمیس یشناسروش :هاواژهکلید

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

قات، دانشگاه ها واحد علوم و تحقیمقاله حاضر برگرفته از رساله دکتري رشته مدیریت صنعتی گرایش مدیریت سیستم
 آزاد اسلامی است.
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 مقدمه
 تحقیق نتیس تفکر هاآن دربرگیرنده هايمحیط و سازمسئله هايموقعیت نابسامانی به توجه با

 باشد.یم روبرو جدي انتقاداتی است با پرداخته مشکلات حل ها بهبراي سال که عملیات در
 دسته .دارند نیاز تريمتفاوت هايحلراه به مدیریتی گوناگون و پیچیده مشکلات امروزه

 ییتنهاهب بنابراین؛ نیستند مناقشه غیرقابل و روشن هدفه، تک واحد، مسائل ازتوجه قابل
(متعلق به پارادایم  1سخت تفکر که به سنتی (کلاسیک) عملیات در تحقیق يهافرضشیپ

 هاوضعیت تواندنمی است معروف ) سیستمی نیز1960تا  1940سازي یا هنجاري از سال بهینه
 در شدهادیپارادایم  هاينارسایی تخفیفمنظور به دهد. بهبود را امروز ختهیرهمبه مسائل و

با استفاده از  1980تا  1970پارادایم تفسیري (یادگیري) از سال  واقعی، دنیاي مسائل حل
ی شناسروشبا  1990تا  1980انتقادي از سال  میپاراداي بهبود وضعیت، هایاسشنروش

تا به امروز تحت عنوان تحقیق در  2000از سال  مدرنپستهاي انتقادي و پارادایم سیستم
 ).1392آذر و همکاران،اند (عملیات غیرکلاسیک توسعه داده شده

 نفت مینهز در فعال شرکت یک شغلی ارتقاي سیستم ناکارآمدي مسئله مطالعه این در
 حوزه این متخصصان از یتوجهقابل بخش براي شغلی رکود و ارتقاي عدم به منجر گاز و

 کاهش مولد هاآن است و نارضایتی زده رقم را کارکنان شغلی نارضایتی مهم، این است. شده
 نسانیا نیروي وريبهره جهیدرنت و یادگیري به میل خلاقیت، تیمی، کار و همکاري سطح

ز مطرح ا مسئولین سازمان خواسته مطابق مطالعه این در که استذکر قابل است. بوده سازمان
 مطالعه این پژوهشگران است. شده يخوددار تحقیق فرایند ی درموردبررسنمودن نام سازمان 

 موضوع ود به نسبت سازمان متفاوت در سطح هايدیدگاه به تمایز موضوع اولیه بررسی با
 ياگونهبه .توجه کردند کارکنان) ارتقاي (عدم شغلی رکود و شغلی ارتقاي سیستم کیفیت

 و شغلی ايارتق سیستم بهبود جهت پیشنهاد ارائه مانع هامتوالی کشمکش هايسال براي که
 است. شده کارکنان شغلی رکود مسئله بررسی همچنین
 سیستم از طشرای بهبود براي مناسب شناسیروش و مسئله نوع تشخیصمنظور به رونیازا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Hard 
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(جدول 1984 سال در کینز و توسط جکسون شدهارائه 1)SOSM( هاستمیس هايشناسیروش
سیستم  ايو اعض پیچیده) (ساده یا سیستم نوع به توجه با جدول استفاده شده است. در این )1

 فضاي در کاربرد منظوربه را مناسب شناسیروش توانمی )زورمدارمدار و نوا، جمع(هم
 ).Jackson, 2003( نمود انتخابموردنظر 

 )Jackson, 2003( ماهیت مسئله برحسب. رویکردهاي سیستمی 1جدول 

 در را دهادشمسئله ی توانمی هاسیستم هايشناسیدر روش شدهارائه بنديدسته به توجه با
ي بندبقهطشامل نظرات متعدد و چندگانه  اعضایی با پیچیده -ساده سیستم یعنی میانی بخش

 است دهش منجر ادشدهی مسئله درنظر اختلافبه  مخالف و متفاوت علایق اگرچه زیرا؛ کرد
رایطی باشد. براي چنین شمی میسر سازمان بر حاکم فرهنگ به توجه با توافق و مصالحه اما

 اطمینان، دمع پذیرفتن با بالا به پایین از ریزيبرنامه با غالباً 2تحقیق در عملیاتنرم  رویکردهاي
 ).Williams, 2009(کنند می فراهم را مختلف هايگزینه انتخاب امکان

 یک عنوانبه را )SSM3نرم ( هايسیستم شناسیروش سیستمی گرانمداخله روازاین 
 4فراتفکر هک اول سطح در دادند. پیشنهاد در دو سطح سیستمی پژوهش عملیاتی رویکرد نرم

 عنوان تحتموردنظر  سیستم در مداخله پروژه مدیریت به شناسیروش این باشدمی
 متدولوژي دوم در سطح کند.می کمک )SSMp5( ندمحوریفرا نرم هايسیستم شناسیروش

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. System of Systems Methodologies 

2. Soft Operation Research 

3. Soft System Methodology 

4. Meta thinking 
5. Soft System Methodology process 

 اندرکاران)اعضاء (دست
 

 نواهم مدارجمع زورمدار
 خشبتفکر سیستمی آزادي

 رویکردهاي نرم سیستمی

 ساده تفکر سخت سیستمی

 هاسیستم
 پسامدرنتفکر سیستمی 

 های سیستمشناسییایپو
 سایبرنتیک سازمانی

 نظریه پیچیدگی
 پیچیده
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حتوامحور م نرم هايسیستم شناسیروش عنوان تحت و داده ساختار مسئله محتواي به ادشدهی
)SSMc1( د. با دهارائه می را موردنظرسیستم  بهبود جهت مناسب ریپذامکان يهاشنهادیپ

 در محورندیفراهاي نرم شناسی سیستمدر زمینه روش شدهانجاممطالعات  تیمحدودتوجه به 
مطرح شد، استفاده از این نوع  )2021( 2پاچون-ادبیات پژوهش که توسط باساهل و کردبا

ه شناسی و کاربرد آن در زمیندر سطح روش محتوامحورخاص ترکیب رویکردهاي فرایند و 
 باشد.هاي این پژوهش میمان از نوآوريساز

 ايفض مختص نرم شناسیروش یک کمک به که از انجام این پژوهش آن است هدف 
 که ياگونههب یادشده انجام گیرد. وضعیت بهبود در سیستمیک مداخله سیستماتیک و مسئله،

ر حدود د ذینفعان بازیگران و مشارکت با ی وموردبررس سیستم بر حاکم روابط درك با
هد شرکت تع روازآنبرداشت.  مؤثرسیستم بتوان در راستاي رضایت کارکنان قدمی  مرزهاي

بخشی از ذینفعان در مسئولیت اجتماعی لحاظ  عنوانبه فراهم کردن رضایت کارمندان به
شود. همچنین محقق می )1396 و همکاران، پور یلاسماع(، رسالت اندازچشمشده در 

اره سازمان و اتخاذ تصمیم درب ففرایند تعیین اهداراهبردي (که ریزي برنامهبازخور لازم در 
 ن،وهمکارا اصل يمحمد یعل(شود.ازپیش فراهم میباشد) بیشمی عملیاتی عهاي جامطرح

1399( . 
 ،شدهپرداخته ذهنی فرایند یک عنوانبه سیستم در دخالت ماهیت به ابتدا رونیازا

 نرم هايیستمس شناسیروش از استفاده بامؤثر  شیوه به را مذکور پروژه بتوان که ياگونهبه
 ییعن یموردبررس شرایط محتواي نمود. در ادامه به مدیریت و ریزيبرنامه ندمحوریفرا

 شناسیروش کمک به ذینفعان متفاوت هايدیدگاه کارمندان و ارتقاي سیستم هايویژگی
ه ارائ به منجر مدیران و کارکنان مشارکت این فاز در .پردازیممیمحتوامحور  نرم يهاستمیس
 اندتهمشارکت داش نهیزمکارکنان در این  که جهتی از همچنین شود.می مناسب يهاشنهادیپ
 Holm et al., 2017; Kotiadisبود ( برخوردار خواهد بالایی اجرایی از ضمانت هاشنهادیپ

& Tako, 2018.( 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Soft System Methodology content 

2. Basahel, S., & Cordoba-Pachon, J. R. 
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ضمن  افراد با پردازش، مقایسه و ترکیب دانش خود با دیگران، در این مشارکت
 ،ردف يقوت و ینانمس یعبدل( تري را ارائه دهندي خلاقانههاشنهادیپ توانندمی دانش گسترش

1399(. 
 شود:میدو پرسش زیر مطرح  ادشدهی اهداف جهت تحقق در بنابراین

 و ریزيامهبرن به ندمحوریفرا نرم هايسیستم شناسیروش کمک به توانمی چگونه •
 نمود؟ اقدام شغلی ارتقاي سیستم از کارکنان رضایت بهبود پروژه مدیریت
 یستمس بهبودمحتوامحور نرم  هايسیستم شناسیروش کمک به توانمی چگونه •
 کارکنان را از آن سیستم فراهم نمود؟رضایت  شغلی و در نتیجه افزایش ارتقاي

 پیشینه پژوهش
 قعیتمو یک بررسی براي نرم عملیات در تحقیق مجموعه هاي نرم ازشناسی سیستمروش
 شودیمکاربرده به متفاوت هايدیدگاه گیريبهره با موقعیت آن از یادگیري زا یامسئله

)Novani & Mayangsari, 2017( .و چکلند پیتر توسط 1970سال  در شناسیاین روش 
 ).Lehaney & Taylor, 1997( شد معرفی همکارانش

 دهد:می نمایش را هاي نرمشناسی سیستمکلاسیک روش مدل 1 شکل 

مدل فعالیت هدفمند.2

مقایسه و بحث ساختار یافته .3
پیرامون تغییر

یت مساله زاي ادراك شده از جهان .1
واقعی

اقدام براي بهبود.4
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 )SSM Checkland, 1999 ( . مدل کلاسیک1شکل 

 از هاییلمد سپس شود.می گرفته نظر در واقعی دنیاي زايموقعیت مسئله ابتدا مدل این در
؛ شودمی ساخته نآ تغییر پیراموننظر تبادل و بحثمنظور به موقعیت با مرتبط هدفمند فعالیت

وند شمی اجرا و پیشنهاد بهبود، برايموردتوافق  اقدامات لازم هايبررسی انجام از پسو 
)Scholes & Checkland, 1990( .شناسیروش افتهیتکامل و بالغمدل  یادشده مدل 

 هفت لمد همچنین شد. داده توسعه همکارانش و چکلند توسط که باشدمی نرم هايسیستم
شد توسط ایشان معرفی  1980 سال در که نرم هايسیستم شناسیروش ي تجویزيامرحله
 که رادياف براي مدل این کند.می اقدامقدم بهصورت قدمبه مراحل تجویز به که است روشی

چک  انندم زیرا این مراحل استتر مناسب دارند هاي نرمشناسی سیستمبا روش کمی آشنایی
 شوند.می یادآور را لیستی رئوس مهم

به مساله ادراك شده .1
وارد شوید

وضعیت مساله را .2
تشریح کنید

تعریف بنیادین از .3
سیستم هاي مرتبط با 

فعالیت هدفمند را 
فرموله کنید

مدل مفهومی ایجاد .4
کنید

مدلها را با اقدامات .5
در جهان واقعی مقایسه 

کنید

تغییرات ممکن که .6
هم مطلوب و هم 

شدنی است را تعریف 
کنید

اقدام الزم براي .7
بهبود موقعیت مساله را 

اتخاذ کنید

جهان واقعی

تفکر سیستمی درباره جهان واقعی

 
 )Rosenhead & Mingers, 2001( اي. مدل هفت مرحله2 شکل
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 شود.می تعریف مسئله موقعیت دوم و اول مراحل دهد طینمایش می 2که شکل  طورهمان

 مرحله در و هستیم چیزي چه دنبال به قاًیدق کنیممی مشخص اول مرحله در که ياگونهبه
ا مشخص اجزا ر ارتباطات و مسئله ساختار موقعیت، از با بازنمایی بهتر ایگو ریتصاو دوم
 و فکرت کردن محدود به گاهی موفقیت رغمعلی گویا تصاویر که استذکر قابلکند. می
 هس افتهیتوسعه رویکردي در رونیازا شود.می منجر جاري عملیات کارایی بر دیتأک

 اند:زیر به بررسی موقعیت غناي بیشتري داده لیوتحلهیتجز
 شوند.می تحلیل و مشخص مداخله، نقش دارنده افراد یک: 

 شوند.می بررسی هاارزش و هنجارها اجتماعی، هاينقش بعد زا ازمسئله دو: موقعیت
 Rosenheadگیرد (می قرار یموردبررس قدرت آرایش و سیاسیازنظر  موقعیت سه:

& Mingers, 2001(. 
 وارد مفهومی دنیاي به بنیادین تعاریف با وشده خارج واقعی دنیاي از سوم مرحله در 

 اشخاص ،آن اهداف ،دئالیا سیستم توصیف با که است ايجمله بنیادین تعریف شویم.می
 زیر ابعاد شامل و کندمی معرفی را رگذاریتأث افراد و ریتأث تحت افراد موقعیت، در درگیر

 باشد:می
شوند چه کسانی می منتفع سیستم از که افرادي و 2ذینفعان مشتریان، :1 (C)مشتریان 

 هستند؟
 هستند؟ کسانی چه سیستم در کنندگانشرکت و بازیگران :A(3( گرانیباز 
 شوند؟می تبدیل هاییخروجی چه به هاورودي سیستم این در :T(4( لیتبد فرایند 

 چیست؟ سیستم این در ینیبجهاناساس  : (w)5ینیبجهان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Customers 

2. Beneficiaries 

3. Actors 

4. Transformation process 

5. Weltanschauung/ Worldview 



 9 |   و همکاران وندیموم...؛ منظور بهبوددر دو سطح به نرميهاستمیس یشناسروش بیترک
 

 درتق که است (کسانی هستند) کسی چه سیستم اینیا مالکان  مالک : (O)1مالکان 
 دارد (دارند)؟ را آن توقف
 گرفته نظر در سیستم این در باید که محیطی هايمحدودیت : (E)2محیطی عوامل 
 هستند؟ چیزهایی چه شوند

دن براي رسی که شود ایجاد بنیادین تعاریف از ايمجموعه است در این مرحله ممکن 
 شود.می افراد استفاده مشارکت فکري وهم جلسات از توافق به

 مربوط ارتباطات با هافعالیت از نموداري که است مفهومی مدل ایجاد چهارم مرحله 
 هتج واقعی دنیاي با مفهومی مدل مقایسه امکان مرحله پنجم طیسپس  باشد.می آن به

 ناساییش ششم مرحله شود. درمی فراهم فعلی وضعیت بهبود مورد در بحث به ساختاردهی
 حلهمر در تا ها میسر شدهپذیر بودن آنامکان و هاارزش فرهنگ، مطابق مطلوب تغییرات

 ،و همکاران آذر(د شو اجرایی و تهیه شدهییشناسا تغییرات اعمال جهت کاريبرنامه آخر
1392(. 

 نرم هايسیستم روش کاربرد مجزا براي دو محتوا و فرایند
 کارکرد ماا پردازد،می زامسئله موقعیت محتواي در کنکاش به نرم هايسیستم شناسیروش 

 باشد. دریم انجام پژوهش فرایند پیرامون ریزيبرنامه و فکر بررسی، شناسیروش این دیگر
 رمن هايسیستم یشناسروش عنوانبه موقعیت است که محتواي اول هدف بررسی حالت

 هامدل اولین ساخت به منجرمعمولاً  دوم حالت اما؛ شودشناخته می )3SSMc( محتوامحور
 ,Checkland & Poulterپردازد (ی میموردبررسبه نحوه مداخله در سیستم  شود ومی

2006.( 
 وايمحت در هدفمند فعالیت هايمدل ساخت بامحتوامحور  شناسیروش گریدانیببه
 به یستمس در دخالت فکري فرایند ندمحوریفرا شناسیاما روش کند،میوجو پرس موقعیت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Owners 

2. Environmental factors 

3. C معادل کلمه Content است 
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 به بخشیدن نظم و افکار یدهسازمانبا  تا )3گیرد (شکل می شکل مرتبط هايمدل کمک
کرد  فادهاست شرایط بهبودمنظور به سیستماتیک و سیستمی دخالت یک از بتوان هاآن

)Checkland & Winter, 2006.( 
 

موقعیت مساله زا 

 
ش شناسی سیستم هاي نرم محتوا محور
)

SS
M

c
(

 
ش شناسی سیستم هاي نرم فرایند محور
)

SS
M

p
(

فرایند مداخله

 
 ,Checkland & Poulter( محور محتواهاي فرایند و شناسی سیستم. تفاوت روش3 شکل

2006( 

 پیشینه تجربی
 این تگاهخواس و است عملیات در تحقیق نرم رویکرد متعلق به نرم هايسیستم شناسیروش
 در این حوزه شدهنوشته مقاله 41از  مینگرز هايبررسی طی باشدمی شناسی از انگلستانروش

 شدهچاپ  1انگلیس مجلات در نرم هايسیستم شناسیروشموردمطالعه  39، 2007سال  تا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. JORS و   EJOR 
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 درگیر اسطهو یعنی؛ باشدمی پدیدارشناسانه فلسفی ازنظر نرم هايسیستم شناسیروش .است
 ایندفر این طریق از ما دانش تمامی که گیردمی نظر در ذهنی یک فرایند را و جهان ما شدن
 به یشناختجامعه شناسی ازنظراین روش ).Rosenhead & Mingers, 2001است ( ذهنی

 معانی قطری از که دارد اجتماعی ساختار واقعیت، این نظر از دارد. تعلق تفسیرگرا دیدگاه
 )1392 و همکاران، آذر(گیرد ها شکل میانسان ذهنی

 و چکلند است. داشته کاربرد گوناگون هايحوزه در نرم هايشناسی سیستمروش
کاربردي ذیل را  هايحوزه عمل در نرم هايسیستم شناسیروش کتاب در )1990( 1شولز

 در و وسازساخت سلامت، مرتبط، خدمات و شناسی معرفی کردند: صنعتبراي این روش
ازمانی س تغییرات برنامه سازمان و در بازرگانی مراکز ییبرپا بازاریابی، به سازمان، حوزه

 اطلاعاتی، هايسیستم هايزمینه ترخاصصورت به )1992( 2تیلور و مینگرز .اشاره کردند
 این ردپرکارب هايزمینه عنوانبه را دانش کسب و آموزش عملکرد، ارزیابی پروژه، مدیریت
 برشمرند. رویکرد

طی گزارشی کاربردهاي عمل  براي یادگیري کتاب در )2006( 3چکلند و پولتر
 شامل موارد ذیل معرفی کردند: هاي مدیریتی رادر موقعیت نرم هايسیستم شناسیروش

 تمان ودپار یک مهارت يارتقا گذشته، رویدادهاي ارزیابی بخش، یک نقش در بازاندیشی
 .سلامت بخش در اطلاعاتی يهاستمیس حوزه همچنین

 کاربرد در ادشدهی موارد بر علاوه )2017( 4محرابیون و زادهحنفی راستا نیدر ا
 تی،هاي مراقبسیستم، مدل طراحی فرایند، بهبود پویا، يسازمدل پایدار، هاي توسعهحوزه
را  تکنولوژي و نوآوري مدیریت آن، ریسک کاهش و حوادث با مقابله براي ریزيبرنامه

 .گزارش کردند
) 3 ) اقدام2 بررسی و جستجو )1سطح  سه در شناسیروش این کاربرد سطحازلحاظ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Checkland, P., & Scholes, J. 

2. Mingers, J., & Taylor, S. 

3. Checkland, P., & Poulter, J. 

4. Hanafizadeh, P., & Mehrabioun, M. 
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 قعیتمو درك براي تنها شناسیروش جستجوي سطح در است. شده بنديترکیب طبقه
 شناسیوشر اقدام این سطح در اما باشدنمی تغییر ایجاد دنبال به و است شده استفاده زامسئله

 طحشود. سمیکاربرده موردنظر به سیستم در تغییرات ایجاد جهت در هدفمندصورت به
شناسی روش این دارد. اشاره هاروش دیگر با نرم يهاستمیس شناسیروش ادغام به ترکیبی

ها روش یگرد بهبود به منجر خود هايتکنیک و ابزارها از بخشی یا با کلیصورت به تواندمی
 ازلحاظ) 2017( محرابیون و زادهحنفی توسطشده انجامشود. با مطالعه مروري سیستماتیک 

 به مقاله 41جستجو،  فرایند حوزه به مقاله 43هاي نرم، شناسی سیستمسطح کاربرد روش
 اند.پرداخته ترکیب حوزه به مقاله 65و اقدام  حوزه

 )2200( 1مینگرز و مانرو شدهانجام هاروش ترکیب نحوه درخصوص که ايمطالعه در 
 شناسیروش مورد 18کنار هم،  درموردتوجه  هايروش ازمورداستفاده  39 بیان کردند که از

 لیلد به نرم هايسیستم شناسیروش که کنندمی اشاره هاآن .گیردبرمی در را نرم هايسیستم
 شودمی تفادهاس مسلط روش عنوانبه شناسیروش این غالباً و باشدمی پرکاربرد بسیار انعطاف

 .)Mingers, 2006شوند (می افزوده آن به دیگر هايتکنیک کهينحوبه
 دهشکاربرده به زیر زمینه چهار در استفاده نوعازلحاظ  نرم يهاستمیس شناسیروش

 است:
 در بحث - 3هدفمند  فعالیت از مدل ساخت -2 مسئله فضاي بررسی و کشف-1

 .بهبود شرایط راستاي در اقدام-4شده مشاهده واقعیت و مدل خصوص
 تقریباً  که شدهگزارش)، 2017( محرابیون و زادهحنفی توسطشده انجام بررسی در

 86 حدود در اند.کرده اقدام مسئله فضاي بررسی و کشف به حوزه این در مطالعات تمامی
 یتوجهقابل نحوه به محققان در این مطالعات دادند و انجام را مدل ساخت مطالعات درصد از

 د.انکرده استفاده اول گزینه دو از کمتر بهبود، براي اقدام بحث در خصوص مدل و از
 کلی حالت دو توانمی نرم هايسیستم شناسیروش از استفاده نوع لحاظ به 
 یشترب داد. قرار یموردبررس نیز رامحتوامحور  و محورهاي نرم فرایندشناسی سیستمروش

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Munro, I., & Mingers, J. 
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 نبهج موضوع ادبیات در و دارند تعلق مسئله محتواي بررسی حوزه بهشده انجام مطالعات
 ).Winter & Checkland, 2003است ( گرفته قرارموردتوجه  کمتر بسیار ندمحوریفرا

 به هاتمسیس در دخالت فرایندي جنبه مطالعات که به از هایینمونه هب ادامه در روز این از 
 کنیم.می اشاره اندپرداخته نرم هايسیستم شناسیروش کمک

 به مشاوره ارائه فرایند براي نرم را هايسیستم شناسیروش )2006( و پولتر چکلند
 ادشدهی براي شرکترا  ايمشاوره موقت سیستم مدل و ساپورت بکار برد مانینگ شرکت
 شناسیروشچهارچرخه  با دیگر مطالعه انجام هاآنکردند و همچنین در ادامه،  طراحی
 دماتخ موقعیت دپارتمان محتواي بررسی به اولچرخه سه را گزارش دادند. نرم هايسیستم

 نوشتن شامل مدل، ساخت چهارم چرخه و پرداخته است )ILSD( 1ايکتابخانه و اطلاعاتی
 2نترچکلند و وی است. کرده ساختاردهی را کار انجام فرایند و مدیران به ارائه جهت گزارش

 رد موردي مطالعه یک ارائه با را نرم هايسیستم شناسیروش از استفاده دوجنبه )2006(
 دوبار اب ابتدا مطالعه این در کردند. ارائه انگلیس ملی بهداشتی خدمات سازيویژه پروژه

سیستم  رد دخالت براي ریزيبرنامه ندمحوریفرا نرم يهاستمیس یشناسروش چرخه از استفاده
 ائهار براي فاز چهار درمحتوامحور  نرم هايسیستم شناسیروش نهایی مرحله در انجام شد.

قرار  فادهمورداست انگلیس ملی سلامت سیستم در متخصصان دییتأ مورد تخصصی خدمات
 یاردهساخت براي نرم هايسیستم شناسیروش از وینتر سال همان دیگر ايمطالعه در .گرفت
 ریزيفرایند برنامه کرد.استفاده 3تسکو شرکت فروش مراکز توسعه پروژه مدیریت فرایند

 شناسیروش کمک به هاکارگاه اجراي تسهیل و موضوع بررسی مباحثه، يهاکارگاه
 به روش نیزف مراکز توسعه پروژه محتواي همچنین گرفت. انجام ندمحوریفرا هاي نرمسیستم
 .)Winter, 2006مطالعه شد ( و بررسیمحتوامحور  هاي نرمشناسی سیستمروش کمک

 روش

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Information and Library Service Department 

2. Checkland, P., & Winter, M. 

3. Tesco 
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 غالباً  که فرض) غالب (آزمون هاي نرم از تئوري سنتیشناسی سیستمنهفته در روشتئوري 
 یرويپ است، ثباتبی اجتماعی يهادهیپد براي و است استفاده مورد طبیعی علوم براي
 1930 سال در پژوهی اقدام است. 1پژوهشی اقدام زیربنایی این رویکرد تئوري کند.نمی

 هب که است شده پیشنهاد تئوري این شد. در ارائه آلمانی روانشناس ،2لوین کورت توسط
 هتجرب براي آن از و باشید داشته مشارکت جاري اقدام در شوي، وارد اجتماعی موقعیت
 چرخه یک این ).Checkland & Poulter, 2006ببرید ( بهره تغییر فرایند بر متمرکز پژوهش

). Costello, 2003انجامد (می بعدي اقدام به احتمالاً و انتقادي تفکر به قداما آن در که است
 اما باشد 3يریتکرارپذ تواندنمی ياین تئور صدق در معیار به دلیل ماهیت مسائل اجتماعی،

 بیان معیار این است. 5پذیريبازیابی آن و بوده ترقوي بسیار 4يریباورپذ از که است معیاري
وردبحث م و دنبال را آن تواندمی بیرونی ناظر یک فعالیت، کل کردن مطرح که با کندمی

 بر ) و بیشتر;Checkland & Holwell, 1998 Checkland & Poulter, 2006دهد ( قرار
هاي شناسی سیستمدر روش ).Sankaranet al., 2017دارد ( تمرکز اثرات آن تا کار فرایند

 یادگیري مستلزم روش این از اياستفاده هر و بوده تحقیق از بخشی اجرا از هر قسمتی نیز نرم
 تواندمی یادگیري . این)Checkland & Poulter, 2006آید (میحساب به نو تحقیق یک و
بگذارد  اثر هادهیا کلی چهارچوب و یموردبررس موضوع شناسی،روش خود بر
)Checkland & Holwell, 1998.( 

 و سطحنرم در د هايسیستم شناسیروششده ارائه توضیحات به توجه با مطالعه این در
هاي شناسی سیستمروش از یک سطح در .ردیگیم قرارمورداستفاده  شرایط، بهبود جهت

 مدل شود.می استفاده سیستم در دخالت ریزيبرنامهمنظور به )SSMp( ندمحوریفرا نرم
 از پس باشد.می (کلاسیک) ايپایه ايمرحله چهار مدل سطح این در شدهکاربرده به
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 يامرحله هفت مدل دوم سطح در سیستم در دخالت نحوه به دادن ساختار و ریزيبرنامه
 شناسیشرو از سطح این در شود.میکاربرده به کارکنان ارتقاي سیستم در مداخلهمنظور به

 شرایط محتواي در دخالت و سیستم به ورودمنظور به) SSMcمحتوامحور ( ي نرمهاستمیس
چرخه اقدام پژوهی به مداخله و یادگیري در  شود. فرایند مذکور در قالب یکمی برده بهره

نیز داراي  یشناسروشاست که هر ذکر قابل نماید.شغلی کارکنان اقدام می ارتقايسیستم 
اي بوده و در صورت نیاز قابلیت تکرار براي افزایش درك موقعیت و یادگیري ماهیت چرخه

شده مطرح انتقادات به پاسخ در و مذکور مدل يسازیمنظور غنبه از شرایط را دارد. همچنین
 ود تحلیل ه)،(خود مداخل یک تحلیل ابزارهاي )میپردازیم آن به بحث قسمت در (که

 که شودمیکاربرده به مسئله موقعیت بخش بررسی در (اجتماعی) و تحلیل سه (سیاسی)
د آورمی اهمفر هاي نرمشناسی سیستمروش افتهیتکامل مطابق مدل را موقعیت از بهتر درك

)Rosenhead & Mingers, 2001.(  نمایش را تحقیق شناسیروش مفهومی مدل 4شکل 
 .دهدیم

 
 شناسی تحقیق. مدل مفهومی روش4 شکل

 بوده ازگ و نفت تولید زمینه در فعال یک شرکت کارکنان پژوهش ی اینموردبررسجامعه 
 با تبطمر هايبخش کارمندان عملیاتی، و ارشد مدیران مطالعه این درکنندگان شرکت است.
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 و ارکنان)ک ریزيبرنامه و کارکنان انسانی (امور منابع مدیریت شامل ارتقاي شغلی سیستم
 و هاسمت در کارکنان از یتوجهقابل تعداد همراه به سازمانی ساختار سیستم بررسی بخش

 حضور پژوهش این هايمصاحبه و جلسات در نفر 50 در کل بوده است. متفاوت شرایط
 یاصل داشتند که به شرایط اشباع و تکرار در ارائه اطلاعات نزدیک شده است. ابزار

 از هااختلاف و تضادها رفع براي است. بوده بحث جلسات و مصاحبه هاداده گردآوري
 است. شده استفادهکنندگان مشارکت تمامی همیاري و همفکري

 شامل سخت هايکه داده بوده ازیموردن نرم و داده سخت دسته دو مطالعه انجام جهت
 موارد ذیل بوده است:شامل  مزبور شرکت در موجود مدارك وشده ثبت اطلاعات

 ارتقاي اطلاعات و کارکنان ارتقاي زمینه در شرکت بر حاکم مقررات و قوانین 
گر و دی تجربه تخصص، نوع ارزیابی اساس (که بر سمت يهاهیپا وضعیت کارکنان،

 هايرزیابیا اساس بر (که کارکنان شخصی يهاهیپا و است) شده تعیین ازیموردنهاي گزینه
 اختارس است)، شده مشخص شخص هر براي افراد تخصص و تجربه تحصیلات، سالیانه،

 .1399 سال تا گذشته سال 10 از شرکت فعلی سازمانی
 تیح و بحث جلسات برگزاري با هاداده این باشدمی نرم هايداده ها،داده بخش دیگر 

 طرح با نتایج اعتبار و اندشده آوريجمع هامصاحبه وشده مطرح هايروایت از استفاده
 براي که ايگونه). بهWilliams, 2009است ( شده سنجیده متفاوت از زوایاي پرسش

 حتی و اعتبار موجب کنندگانشرکت همه مشارکت ها،اختلاف و تضادها شناسایی
 است. شده خلاقانه هايپویایی

 هایافته
 مدل زا منظور این برايفرایندمحور در سطح یک:  نرم هايسیستم شناسیروشکاربرد 

استفاده  موردنظر سیستم در دخالت و ورود ) براي1شناسی مذکور (شکل روش ايمرحله 4
 پردازیم:شده است که در ادامه به آن می

 از تعدادي بود لازم موقعیت، با بیشتر آشنایی براي ابتدا در موقعیت: گرفتن نظر ) در1 
 باشند اشتهد کافی اطلاعات سازمان فرهنگی و سیاسی ساختار از که باتجربه و کلیدي افراد
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 رعملیاتی، مدی هايبخش از ارشد مدیر چهار با پژوهشگران منظور این به مصاحبه شوند.
 30 عدادت کردند. سپس مصاحبه انسانی نیروي ریزيبرنامه واحد رئیس و انسانی منابع واحد

 در هاآن نظرات شدند و مصاحبه متفاوت شغلی هايوضعیت و شرایط در کارمندان از نفر
 آگاهی رايب پژوهشگران ادامه در شد. بنديجمع شغلی ارتقاي سیستم از نارضایتی خصوص

 درها گزارش و قوانین مطالعه به شغلی ارتقاي حوزه در سازمان بر حاکم قوانین و اصول از
 و ممه مواردشده انجام قبلی هايمصاحبه به توجه با اند.نموده مبادرت گذشته سال 5 طی

 مینه،ز شناخت به یتوجهقابل کمک مطالعات و هامصاحبه شد. بنديطبقه و مشخص ،مؤثر
 کرد. سازمان در قدرت ساختار فرهنگی و شرایط
 با پژوهشگرانموردنظر  مسئله شرایط با پس از آشنایی هدفمند: فعالیت مدل) 2 

 اجراي مدل ،ادشدهی شرایط در سیستمیک دخالت و پروژه اجرايمنظور به یکدیگر همفکري
 :دهدیم نمایش را ادشدهی مدل 5 شکل کردند. طراحی را پروژه
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جلسه آشنایی کلی با کارکنان و.2 معرفی پروژه 

تعیین اهداف پروژه و معرفی.4  SSMc

تشکیل تیم.3   لیدي مشارکت کننده  
در اجراي پروژه

آموزش مختصر تکنیکهاي مورد استفاده در.5  SSMc
) کید بر مفاهیم تعریف بنیادین و مدلسازي(

    دیران ارشد و روسا جهت آشنایی با .1
فرایند پروژه

معیارها  :
هزینه در سقف بودجه( (
زمان حداکثر سه ماه( (

هدف مشارکت افراد جهت اجراي درست پروژه( (

ارزیابی فعالیتهاي اجرایی بر اساس معیارها

اقدام کنترلی

اجراي.6  SSMc:
برگزاري جلسات جهت بررسی موقعیت مساله.1.6
مشخص کردن تعاریف بنیادین.2.6
ساخت مدل هاي ذهنی مرتبط.3.6
بحث و مقایسه مدلها با شرایط موجود و انتخاب مدل توافقی.4.6
پیشنهاد تغییرات امکان پذیر و مطلوب.5.6

 
 . مدل فعالیت هدفمند جهت مداخله در سیستم5 شکل

 وشده موردبحث ارائه مدل موجود، شرایط و امکانات به توجه با :افتهیساختار ) بحث3
 30 یصیتخصبودجه  و کاهش پژوهش، اجراي که زمان ياگونهبه گرفت قرارنظر تبادل

 روژهپ هايخروجی و پیشنهادها به مدیرعامل فوري نیاز امر این علت یافت. افزایش درصد
 صلیا شرکت توسط ساختاري مشکلات اصلاح و بازنگري جلسات در ارائه جهت مذکور

 و آموزشی هايدوره تقاضاي بنیادین تعاریف و مدل ساخت خصوص در همچنین بود
 شد. مطرح ترتخصصی

 توسط شده توافق مدل اساس بر و 2 جدول مطابق پروژه 1عمل برنامه تیدرنها اقدام: )4

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 Action Plan 
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 شد: ابلاغ و طراحی پژوهشگران

 . برنامه عمل پروژه1 جدول

 توضیحات فعالیت ردیف
زمان 
(روز 
 کاري)

 توجیهی جلسه 1
 و عملیاتی مدیران ارشد، مدیران براي توجیهی جلسه برگزاري

 آن اجراي نحوه و پروژه با آشنایی جهت واحدها رؤساي
2 

2 
 و مشارکت آشنایی جلسه

 کارکنان
 ازمل توضیحات ارائه و پروژه با برگزاري جلسه آشنایی کارکنان

 در اجراي پروژه هاآن مشارکت و همکاري جهت
2 

3 
 کلیدي اعضاي تعیین

 جلسات

 املش پروژه اجراي در مستقیم مشارکت جهت کلیدي افراد تعیین
هاي منابع انسانی، کارکنان بخش و مدیران ارشد، میانی از تعدادي

 )نفر 20در حدود ( یفنساختار سازمانی و واحدهاي عملیاتی و 
3 

 اهداف تعیین 4
مرز  تعیین پروژه، چارچوب و اهداف تعیین در افراد مشارکت

 غلیش يارتقا سیستم اجزاي روابط بررسی وموردمطالعه سیستم 
 کارکنان

4 

 آموزشی هايدوره 5
 شناسیروش رویکرد خصوص در آموزشی هايدوره برگزاري

 فرایند رد افراد مشارکت نحوه بر دیتأک بامحتوامحور  نرم هايسیستم
 هاآن سوي از پیشنهاد ارائه و سازيمدل

7 

6 

 2و  1 فاز اجراي
 هايشناسی سیستمروش

 محتوامحورنرم 

 کسب و مسئله موقعیت کاوش خصوص در جلسات برگزاري
 مسئله پیرامون افراد نظرات و اطلاعات

4 

7 

شناسی روش 3 فاز اجراي
هاي نرم سیستم

 محتوامحور
 3 بنیادین تعاریف کردن مشخص

8 

شناسی روش 4 فاز اجراي
هاي نرم سیستم

 محتوامحور

 فاز رد شده مشخص بنیادین تعاریف با مرتبط ذهنی هايمدل ساخت
 قبل و توافق بر مدل و تعریف بنیادین نهایی

3 

9 

 6 و 5 فاز اجراي
 هايشناسی سیستمروش

 نرم محتوامحور
 2 واقعی شرایط با مدل مقایسه و بحث
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 توضیحات فعالیت ردیف
زمان 
(روز 
 کاري)

10 

شناسی روش 7 اجراي فاز
هاي نرم سیستم

 محتوامحور
 5 مطلوب و ریپذامکان تغییرات پیشنهاد

منظور به پروژه ینآغاز هايفعالیت ،دهدیم ) نشان2جدول عمل ( برنامه کهطور همان
 اجراي رد مشارکت و همکاري به هاترغیب آن و فرایند مطالعه با کارمندان و مدیران آشنایی

 از نانکارک نارضایتی وضعیت بهبود درمحتوامحور  نرم هايسیستم شناسیروش پروژه
و  متوالیصورت بهکه  5تا  1هاي شماره فعالیت انجام از پس باشد.می شغلی ارتقاي سیستم

 رمن هايسیستم شناسیروش فازهاي اجراي بخش ترینمهم گرفت انجام موازيدر مواقعی 
 اب مراحل تمامی که است ذکر قابل .میپردازیم آن به ادامه در که باشدمیمحتوامحور 

 امانج پروژه اجرایی تیم در هانظرات آن و هاایده از استفاده وشده مشخص افراد مشارکت
 گرفت.

 در سطح دو محتوامحور نرم هايسیستم شناسیکاربرد روش
 ):2و  1مسئله (فازهاي  موقعیت ی) بررس1 
 فرادا شده (کارفرما)، مداخله گیريشکل باعث که گروهی یا فرد نقش تحلیل ابتدا در 

شوند مشخص می موضوع) (صاحبان موقعیت ریتأث تحت افراد و (مجري) اجراکننده
);Howick & Ackermann, 2011Mingers & Rosenhead, 2004( 

 انسانی ریزي منابعبرنامه رئیس انسانی، منابع مدیر مدیرعامل، کارفرما: 
هاي کارکنان بخش و مدیران ارشد، میانی از تعدادي و مقاله این پژوهشگران مجري: 

 یو فنمنابع انسانی، ساختار سازمانی و واحدهاي عملیاتی 
 رسمی کارمندان کلیه کارکنان، امور رئیس موضوع: صاحبان

 سازمان هايو ارزشهنجارها  و هانقش بررسی یعنی اجتماعی مرحله تحلیل نیازاپس 
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هنجارها  .شدند شناخته هانقش ترینمهم عنوانبه کارمندي و مدیریتی هاينقش گرفت. انجام
روابط  ن وکارکنا قوانین، اقدام در رفع مشکلات عملی به تعهد مدیریتی شامل هاينقش براي

جراي ا مقررات و شناسی، تعهد عملی بهوظیفه کارمندي هاينقش يقوي بودند. برا عمومی
توان می هاارزش خصوص در شدند. مطرح ترین هنجارهاعنوان مهمدستورات به درست

 به عهدکارکنان نیز ت براي و دلی با افرادهم مداري وقانون تخصص، مدیران، گفت که براي
 بودند. افراد نظر به بنا سازمان هايارزش ترینمهم از تخصص و کار

جهت  قدرت توزیع وضعیت یعنی سازمان، سیاسی تحلیل و بررسی مراحل نیبعدازا
 لسلهسصورت به شرکت سازمانی ساختار چون شد. در سیستم انجام مؤثرترانجام مداخله 

 سمیر قدرت جغرافیایی است، و منطقهتخصص  چیدمان ساختار داراي نوع و است مراتبی
 دارد. تجلیات قدرت سازمانی قرار سازمانی و مراکز ستادي بالاي رتبه با افراد اختیار در

 سطوح در اشند.بمی سمت تحت تصدي مزایاي از استفاده و بیشتر بهتر، زیرمجموعه دفترکار
 بیشتري تقدر از دارند بالاتر سطوح با بهتري ارتباط غیررسمیصورت به که افرادي برابر

 برخوردارند.
 ارتقاي رایطش در رابطه با کارمندان نارضایتی مشکل از شدهانجام هايتحلیل به توجه با

اس بر اس شخصی، رتبه داراي افراد مذکور سازمان توان به این مهم رسید که درشغلی می
 باشند. مطابقمی و... سالیانه عملکرد ارزیابی و تحصیلی مدرك نوع شغلی، سابقه فاکتورهاي

ازمانی س هايبه همین ترتیب پست یابد.می ارتقاي و بررسی افراد زمانی، رتبه دوره یک
 تسلط ازیموردن کار، سطح شرایط تجربه، تخصص شغل، لحاظ فاکتورهاي با نیز ها)(سمت

 رتبه ،افراد شخصی رتبه رشد سقف .باشندیم سازمانی رتبه داراي و... خارجی هايزبان به
ازلحاظ  ادافر باشد داشته وجود اختلاف این که جایی تا بنابراین؛ است هاآن سازمانی پست
بالاتر  تبهر با سازمانی پست هاآن به رتبه، دو این برابري زمان در و کرده رشد شخصی رتبه

 شافزای نیز هاآن شخصی رتبه صورت این غیر در یابدتخصیص می (در صورت وجود)
 زا کارکنان نارضایتی به منجر مناسبارتقاي افراد در زمان  عدم رونیازایافت.  نخواهد
 هايمحرومیت به منجر شغلی ارتفاي از هاآن شدن محروم است. شده شغلی ارتقاي سیستم
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 کاهش دمانن مالی غیر هايمحرومیت و بهتر امکانات حقوق مرتبط با سمت و از افزایش مالی
لاصه صورت خبه است. شده رسمی غیر و رسمی ساختار در سازمانی قدرت و اعتبار انگیزه،

 غالباً  که رؤسا و مدیران سو یک از باشد.قابل تصور می موضوع این خصوص در دیدگاه دو
 تماهی را مسئله این سازمانی) (بالاي هرم دارند قرار يبانفوذ و مناسب شغلی جایگاه در

هرم  ايبال سطوح در هامحدودیت سمت دلیل به و دانسته مراتبی سلسله سازمانی ساختار
 هبودب براي پیشنهاد مناسب سالیان طول در رونیازابینند. نمی آن براي را ايچاره سازمانی

 انکارمند دیگر سوي از اند.نداده ارائه گیرندهتصمیم مراجع و اصلی شرکت به اوضاع
نیستند  رخوردارب نیز بالایی یزنچانه توان برابر) که از شخصی و سازمانی رتبه با ناراضی (غالباً

 ايهپست شدن انحصاري و ضوابط بر روابط ترجیح ناعادلانه، ارزیابی همچون دلایلی
 سیستم دنش ناکارآمد و نارضایتی بروز مشکل، ایجاد دلایل نیترمهم از را بالا رتبه با سازمانی

شغلی،  سیرم تغییر مانند ناخوشایندي اقدامات به نارضایتی این .شمارندیبرم ارتقاي شغلی
 از خارج نفوذ اب افراد به شدن متوسل تکمیلی، تحصیلات مقاطع در تحصیلی رشته تغییر

 یافتن جهت زیرمجموعه، هايشرکت دیگر در کاریابی و شرکت از خروج یا و سازمان
 است. شده بالاتر منجر رتبه با سازمانی پست

 ):3بنیادین (فاز  فی) تعار2 
 ارتقاي سیستم به نسبت مجزا بینیسه جهان 2 و 1 يفازها ازآمده عملبه هايبررسی طبق 

 زیر ردموا شامل هاآن نظر نقطه از ادشدهی بوده است. تعاریف فیتعرقابل کارمندان شغلی
 باشند:می

 مدیریتی هايپست در شایسته افراد جانشینی براي سیستمی •

 کارکنان سازمان شغلی رضایت و انگیزه افزایش سطحمنظور به سیستمی •

 سازمان در پویایی و رقابت افزایش سیستمی جهت •
 نیادینب تعاریف متعدد، جلسات برگزاري طی فوق، نظرات نقطه به توجه با ادامه در 

 پروژه (تیم درکنندگان مشارکت توسط زیر جملات قالب در و بررسی نظرنقطه هر به مختص
 شد: داده توضیح و بسط پروژه)
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راي آن ب مناسب افراد جانشینی و مدیریتی هايپستبر اهمیت  اولنظر نقطه دیتأک 
 سازمان ارشد یرانمد دییتأ مورد بیشتر که بنیادین تعریف اولین بنابراین؛ ها بوده استپست

 است از: عبارت بود
 ابراینبن؛ هستند برخوردار یتوجهقابل اهمیت از سازمان براي هاي مدیریتیپست •

 مدیریتی هايسمت تصاحب براي شایسته افراد رشد امکان ارتقاي شغلی سیستم است لازم
 ارزیابی با واحدها سايؤر روازاین آورد. فراهم سازمان در ارتقاي قوانین چهارچوب در را

 و وزشآم کارکنان، واحدهاي امور انسانی (شامل منابع مدیریت و سالیانه کارکنان عملکرد
 نمایند.می اجرا را فرایند این هم همکاري با انتصابات) ریزيبرنامه

 کمک هب کارکنان رضایت افزایش شد مطرح کارمندان سوي از غالباً که دومنظر نقطه 
 که: شد مطرح گونهنیا دوم بنیادین تعریف رونیازا بود. عادلانه ارتقاي سیستم

 بود خواهند سازمان اهداف تحقق براي لازم انگیزه داراي رضایتمند کارکنان •
 هاآن ح رضایتافزایش سط و انگیزه بیشتر ایجاد براي ارتقاي سیستم یک است لازم بنابراین

 مستقل و ضابطه محور انسانی منابع مدیریت و رؤسا توسط عادلانهسالانۀ  ارزیابی کمک به
 باشد. داشته انتصابات) وجود ریزيبرنامه و آموزش کارکنان، امور واحدهاي (شامل

رؤسا و بخشی از کارکنان در سطوح بالاي  و مدیران دید با اهمیت از نظرنقطه آخرین 
 بوده است: پویا سازمان یک خلق جهیدرنت و رقابت ایجاد هرم سازمانی،

 رتقايا سیستم باشد.می پویا هايسازمان در خلاقیت و وريبهرهمنشأ  سالم رقابت •
 سازمان شتربی هرچه پویایی براي را زمینه تواندمی رقابت فضاي این ایجاد طریق از کارکنان

 ستمکمک سی با سازمان قوانین چهارچوب در رؤسا و مدیران است لازم بنابراین؛ کند فراهم
 .منصفانه را فراهم آورند شغلی زمینه و بستر لازم جهت رقابت ارتقاي

 انجام CATWOE لیتحل سیستم ضروري هايویژگی تعریفمنظور بهدر ادامه 
 شده است: آورده 3 جدول این تحلیل، در ؛ کهگیردمی

 CATWOE لیتحل. 3 جدول
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 رايب کارکنان از تعدادي خاص بنیادین تعریف اولین در دهدمی نشان 3همانطورکه جدول 
مشتریانی  نانکارک همه بنیادین تعاریف دیگر در اما؛ اندمدیریتی در نظر گرفته شده هايپست

 ندگان،کنیکی از اقدام تعاریف تمامی در شوند.می منتفع ارتقاي سیستم از که هستند
 تحلیل انجام و انتصاب شرایط بررسی ،موقعبه آموزش طریق از انسانی بوده که منابع مدیریت

 گانکننددیگر اقدام ؛ وپرداختها به اجراي فرایند ارتقاي میپست تخصیص جهت لازم
 ینیبجهان به توجه با اول بنیادین تعریف در عملکرد بودند. یارزیاب با اجراي واحدها، رؤساي
 تعریف در دارد. دیتأک ترشایسته افراد به سمت تخصیص بر ارتقاي فرایند سالارانه شایسته
 ضایتر آوردن فراهممنظور به ارتقاي فرایند محورانه بینی عدالتجهان به نظر دوم بنیادین

 فرایند پویا، انسازم بینیجهان نیز سوم بنیادین تعریف در و باشدیموردتوجه م کارمندان کلیه
 عاریفت تمامی مالکان داند.می سازمان در رقابتی فضاي ایجاد جهت سیستم، یک ارتقاي را
 تصرف و دخل و فرایند توقف توانایی زیرا اندبوده انسانی منابع مدیریت و رعاملیمدبنیادین، 

ارتقاي  زمینه درخصوص به سازمان قوانین و مقررات مشی،خط همچنین دارند. را آن در
 ت.اس شده مطرح بنیادین تعاریف تمامی سیستمی هايمحدودیت عنوانبه افراد شغلی

اجزاء تحلیل 
CATWOE 

 3تعریف بنیادین  2تعریف بنیادین  1تعریف بنیادین 

 کارکنان همه کارکنان همه کارکنان از محدودي تعدادي )C( يمشتر

 )Aها (عامل
 انسانی و منابع مدیریت

 واحدها رؤساي و سازمان
 و سازمان انسانی منابع مدیریت

 واحدها رؤساي
 نسازما انسانی منابع مدیریت

 واحدها رؤساي و

 )Tانتقال ( فرایند
 واجد و شایسته افراد ارتقاي
 ههایی با رتببه پست شرایط

 بالاتر

ایی هبه پست کارکنان يارتقا
 زایشافمنظور بهبالاتر  با رتبه

 شغلی رضایت

هایی ارتقاي کارکنان به پست
 جادای طریق از بالاتر با رتبه

 رقابت فضاي

 سالاريشایسته )W( ینیبجهان
 در بخشی انگیزه و عدالت

 سیستم
 سازمان پویاسازي

 انسانی منابع و عامل مدیریت انسانی منابع و عامل مدیریت انسانی منابع و عامل مدیریت )Oمالکان (
 و سیستمی محدودیت

 )E( یطیمح
سازمان و  در ارتقاي قوانین

 مشی سازمانیخط
سازمان و  در ارتقاي قوانین

 مشی سازمانیخط

سازمان و  در ارتقاي قوانین
 مشی سازمانیخط
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 :)4در مدل فعالیت هدفمند (فاز  توافق )3 
 اریفتع متفاوت، منافع داراي افراد يرأ کثرت دلیل به نرم هايسیستم شناسیروش در

. )Hanafizadeh & Zadeh, 2015دارد ( وجود انسانی هدفمند فعالیت یک از گوناگونی
 ژوهشپ این در آید. فراهم سیستم نهایی یک به رسیدن براي توافق که است لازم رونیازا
ها با بررسی ارتباط آن بنیادین و تعریف هر از هدفمند فعالیت هايمدل ایجاد از پس نیز

یات آزمایشی، انتقال یافت. سپس با بررسی جزئ مدل بهموردتوافق  هايشرایط واقعی، فعالیت
فکري گیري از جلسات بحث، همها وجود داشت با بهرهبر سر آن نظراختلافهایی که فعالیت

 ,Hanafizadehلازم در مدل اعمال شد ( اصلاحات مرحله، و رفع تعارض طی چند

Mehrabioun, & Mostasharirad, 2020 .(نهایی بنیادین تعریف و دئالیامدل  تیدرنها 
 6 شکل در فرایند ذکرشده بر اساسشده  توافق نهایی مدل. )Wilson, 1984گرفت ( شکل

 است: شده آورده

معیارهاي ارزیابی عادالنه.2.1

قوانین و معیارهاي کمی وکیفی. 1.2  
     انه، دوره هاي آموزشی پیش نیازطی (

شده،مدارك تحصیلی و  (...

     کارکنان از . 3.1
ارزیابی عملکرد

ارتقاء کارکنان شایسته به پستهاي .2
سازمانی با رتبه باالتر

ارزیابی عادالنه عملکرد کارکنان.1

معیارها * :
کفایت
کارایی

اثر بخشی

ارزیابی فعالیتهاي اجرایی بر اساس معیارها

اقدام کنترلی

نتایج ارزیابی عملکرد سالیانه کارکنان.1.1

اقدام کنترلی بر ارزیابی ها.4.1

بررسی شایستگی کارکنان.2.2  

بررسی پست هاي خالی فعلی یا .3.2
برنامه ریزي شده  

بررسی، بروز آوري و اصالح ساخت. 3 ار سازمانی با توجه به 
شرایط درون و برون سازمان

   آوري و اصالح .4
  توجه به شرایط 

درون و برون سازمان  

*
کفایت آیا مدیران و کارکنان از عملکرد سیتم ارتقاء شغلی در : 

چارچوب قوانین و مقررات شرکت رضایت دارند؟

کارایی آیا سیستم ارتقاء در زمان مناسب و با توجه به منابع : 
سازمان، نیاز پستهاي سازمانی را برآورده می کند؟

اثربخشی آیا سیستم ارتقاء شغلی ضمن حفظ پویایی سازمان، افراد : 
شایسته را به صورت عادالنه ارتقاء می دهد؟
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 توافق شده سیستم ارتقاي شغلی کارکنانمدل فعالیت هدفمند . 6 شکل

 واحد توسط عادلانه عملکرد ارزیابی سیستم است شده داده نشان مدل در کهطور همان
 نظر در اب انسانی) منابع مدیریت (زیرمجموعه کارکنان امور واحد و ریزي منابع انسانیبرنامه
و  اعملکرد سالیانه، پیشنهادههاي عادلانه، نتایج ارزیابی عملکرد ارزیابی يارهایمع داشتن

 ردسالیانه عملک صورتبهپردازد. سپس ها میهاي کارکنان به کنترل ارزیابیشکایت
 هاي دیگرهاي آن). طی فعالیتو زیر فعالیت 1دهد (فعالیت قرار می موردسنجشکارکنان را 

 کمی، و کیفی يارهایبر اساس مع کارکنان شایستگی بررسی با انسانی ریزي منابعبرنامه واحد
 عملکرد، هايارزیابی نتایج و ساختار مهندسی واحد همراهی با خالی هايپست بررسی
و زیر  2 نمایند (فعالیتمی بالاتر را فراهم هایی با رتبهسمت به شایسته کارکنان ارتقاي
 و )3 ي و اصلاح ساختار سازمانی (فعالیتبروزآوربررسی،  فعالیت دو هاي آن).فعالیت

و ها رویه ها،اصلاح روشمنظور به نیز )4ارتقاي (فعالیت  قوانین بروزآوري و اصلاح بررسی،
 اهمفر را استانداردها اصلاح امکان يادوحلقه یادگیري مطابق شرکت سازمانی ساختار

 در ازمل کنترلی اقدامات اثربخشی و کارایی کفایت، يارهایمع اساس بر تیدرنها آورد.می
 از: است عبارت نهایی بنیادین تعریف تکمیلی مدل اساس بر شود.می اعمال مدل

 منابع یریتمد واحد توسط شایسته کارکنان عادلانه ارتقايمنظور به سیستمی اجراي •
 قرراتم و قوانین چارچوب در منصفانه رقابت زمینه کردن فراهم با واحدها رؤساي و انسانی

 سازمان

 ):6و  5 مقایسه (فازهاي و بحث )4 
 واقعی شرایط با آن مقایسه مدل و بررسی بحث و پروژه به تیم مدل، سر بر توافق از پس 

 اقعیو دنیاي ازسؤالات  تعیین براي متداول راه یک مفهومی مدل از استفاده اقدام کردند.
 ):Checkland & Scholes, 2000باشد (می

 دارد؟ وجود واقعی دنیاي در فعالیت این ایآ .1

 دهد؟می انجام را آن چگونه و کسیچه  .2
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 ؟دارد بهبود و تغییر به نیاز و گیردمی انجام مناسبطور به این فعالیت ایآ .3
 است: کرده فراهم را مقایسه نتایج خلاصهصورت به 4 جدول 

 موردتوافقهاي هاي سیستم موجود و فعالیت. مقایسه وضعیت فعالیت4 جدول

 ي مدلهاتیرفعالیزفعالیت و 
وضعیت فعالیت در 

 سیستم ارتقاي
 توضیحات

  سالیانه عملکرد ارزیابی جینتا .1,1
 وشده انجام سالانهصورت به ارزیابی عملکرد

 شودیم گزارش آن نتایج
 باشدیم تعریف نیازمند و نشدهفیتعر  عادلانه ارزیابی يارهایمع .2,1

 هايپیشنهادها یا شکایت یبررس .3,1
  عملکرد ارزیابی از کارکنان

 هايایتشک یا و پیشنهادها بررسی براي سیستمی
 ستا نشده تعریف عملکرد ارزیابی از کارکنان

 شودنمی انجام کنترلی اقدام  هاارزیابی بر کنترلیاقدام  .4,1

  کارکنان عادلانه عملکرد یابیارز .1
 این زاینشیپ فعالیت سه اجراي عدم به توجه با

 گیردنمی انجام مطلوب حد در نیز فعالیت

  کیفی و کمی معیارهاي و نیقوان .1,2

 شده لحاظ قوانین انسانی منابع مدیریت نظارت با
 نظر در افزارنرم طریق از معیارها همچنین و

 شودمی گرفته

  کارکنان شایستگی یبررس .2,2
 عمناب ریزيبرنامه و کارکنان امور واحد توسط

 شودمی اجرا انسانی
 یا خالی هايپست یبررس .3,2

 شودمی یروزرسانبه و بررسی همواره  شدهيزیربرنامه

 ايهپست به شایسته کارکنانارتقاي  .2
  با رتبه بالاتر سازمانی

 فعالیت این ازینشیپ 1 فعالیت اینکه به توجه با
 لوبمط را فعالیت این عملکرد تواننمی باشدمی

 دانست
 ساختار و اصلاح بروزآوري ی،بررس .3

 و درون شرایط به توجه با سازمانی
 یسازمانبرون

 
 ياهشنهادیپ و انجام بررسی این نیاز صورت در

 شودمی ارسال اصلی شرکت براي لازم

 قوانین اصلاح و بروزآوري ی،بررس .4
 و درون شرایط به توجه با ارتقاي

 سازمانبرون
 

 مطابق هاسال و طی نبوده مرسوم فعالیت این
 رتقايا فرایند قدیمی و شدهنییتع پیش از قوانین

 شده است انجام
 شغلی ارتقاي سیستم در فوق معیارهاي  کفایت، کارایی يارهایمع مداوم یبررس .5
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 ي مدلهاتیرفعالیزفعالیت و 
وضعیت فعالیت در 

 سیستم ارتقاي
 توضیحات

 اعمال نیز کنترلی اقدام جهیدرنت و نشدهفیتعر کنترلی مرتبط اقدام و اثربخشی و
 شودنمی

 و 4-1، 3-1، 2-1 هايفعالیت زیر اجراي عدم دهدیم نشان فوق جدول کهطور همان
 سیستم کنترلی، فعالیت و 4فعالیت  و همچنین 2فعالیت  ازینشیپ عنوانبه 1 فعالیت جهیدرنت

 ت.اس کرده ناکارآمدشده مطرح سیستمی اهداف به توجه با را کارکنان شغلی ارتقاي

 ):7 اجرا (فاز جهت پیشنهاد ارائه )5
 مطلوب اماتاقد سیستم، لازم است بهبودمنظور شده بهانجام مطالعات و با توجه به مراحل قبل 
 بنابراین پس از؛ شود پیشنهاد براي اجرا ارشد مدیران اختیارات حدود در پذیرامکان و

 اجرا جهت زیر اقدامات پروژه تیم در حاضر افراد مشارکت و متعدد جلسات برگزاري
 شد: پیشنهاد
هاي عملکرد ارزیابی سنجش کارمندان، عادلانه از دید ارزیابی معیارهاي فیتعر .1
 سالم. ترقاب شرایط کردن فراهم جهت مدیران به بازخورد ارائه و معیارها به توجه با سالیانه

 شغلی. تقايار ها از فرایندمطرح کردن شکایت ایو کارکنان به ارائه پیشنهاد  قیتشو .2

 یارها،مع به توجه با هاارزیابی بازخور از سنجش دریافت جهت سیستمی فیتعر .3
 مداوم هبودب و اصلاح جهت کنترلی اقدام و انجام کارکنان هايشکایت یا شنهادهایپ بررسی

ارزیابی. همچنین درصورت نیاز ارائه پیشنهاد اصلاح قوانین مرتبط با ارتقاي کارکنان  شیوه
 به شرکت اصلی درسیستم مذکور.

 منابع ادند دست و از کارکنان ارتقاي محدودیت و مراتبی سلسله ساختار به توجهبا  .4
 نانکارک براي مزایا) و (حقوق مالی هايجبران ارائه یشنهادپ ارتقاي، عدم صورت در فراوان
 نیافته. ارتقاي شایسته

 يارهایمع هب توجه با سیستم و اثربخشی کارایی کفایت، کنترل مکانیزم ياجرا .5
 کنترلی. اقدام و کنترلی
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 گیريبحث و نتیجه
هاي عنوان یک رویکرد کاربردي با دخالت در موقعیتنرم بههايشناسی سیستمروش
 شناسیبهبود دارد. در این مقاله از دو جنبه این روش ایجادزاي اجتماعی، سعی در مسئله

راهبري پروژه و انجام پروژه بهبود وضعیت نارضایتی کارکنان از سیستم ارتقاي  منظوربه
 شغلی استفاده شده است.

شناسی اول این مطالعه در خصوص نحوه استفاده از روش سؤالجهت پاسخ به 
قرارگرفته  ادهمورداستفتوان گفت این جنبه که تاکنون کمتر می ندمحوریفراهاي نرم سیستم

هاي تحلیل در بررسی جنبه 1) بیشتر به حالت یک3Winter & Checkland, 200( است
ما «کنند: ) بیان می2006ي که چکلند و وینتر (اگونهبهباشد. سیستمی مربوط می دخالت

 .»هایی مرتبط با مداخله سیستمی قبل از غرق شدن در آن داشته باشیمتوانیم مدلمی
) در ابتدا 6200( 2توسط وینتر هشدانجامراستا با مطالعه بنابراین در این پژوهش هم 
است. این  قرار گرفته مورداستفادههاي نرم با استفاده از مدل کلاسیک شناسی سیستمروش

اي از اصول عنوان مجموعهعنوان یک روش یا تکنیک بلکه بهرویکرد در کاربرد اولیه نه به
ه شده است ان استفادارتقاي شغلی کارکن ریزي فرایند دخالت در سیستمبراي هدایت برنامه

). این، Winter & Checkland, 2003در مدیریت پروژه اجرایی شده است ( بیترتنیابهو 
انجام  رايیعنی کمک به مدیران ب نرمهاي شناسی سیستمهاي روشتحقق یکی از رسالت

خلاصه  صورتبه .)Checkland & Scholes, 2000باشد (کارهاي روزمره مدیریتی می
رار ق موردتوافقدر این مرحله نحوه مداخله، کلیت و مراحل اجراي پروژه  توان گفت کهمی

 گرفته است.

وم یعنی د سؤالهاي نرم محتوامحور براي پاسخ به شناسی سیستمدر مرحله بعد از روش
فرایند مداخله جهت بررسی نارضایتی کارکنان از سیستم ارتقاي شغلی استفاده شده است. 

دادند قرار  یموردبررسرا  زامسئلههاي فرهنگی و سیاسی موقعیت پژوهشگران در ابتدا ویژگی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Mode 1 

2. Winter 
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)Checkland & Scholes, 2000هاي شناسی سیستم). این بخش در پاسخ به منتقدان روش
اکم هایی که تعارضات جدي میان ذینفعان حنرم مبتنی بر ناتوانی رویکرد مذکور در سیستم

رفداران شناسی طاست، توسط چکلند به این رویکرد اضافه شده بود. در انتقاد از این روش
ید و ، مهندسی امهامدرنپستها و بینی، اغراق در توافق بر سر جهانبخشییرهاهاي سیستم
عناصر  بامطالعه رونیازا). Jackson, 2003اند (عنوان نقاط ضعف مطرح کردهرا به اآرزوه

نابراین ب؛ شودقدرت امکان مدیریت بهتر تعارضات فراهم می ساختارو و موقعیت فرهنگی 
 ی، به فراهم آوردن شرایط مناسبموردبررسداشتن ساختار شرکت  در نظرپژوهشگران با 

عنوان دو سطح متفاوت قدرت مبادرت ها و نظرات مدیران و کارمندان بهجهت بیان دیدگاه
در  ي دوري از اثرات زورمدارانه سیستمبرا اي که در شرایط مذکورگونهکردند. به

محرمانه مانده و  هاآناطمینان دادند که نام  شوندگانمصاحبهبه  هاي تک نفرهمصاحبه
همچنین در جلسات گروهی با استفاده از  نظر مخالف را بیان نمایند. هرگونهتوانند می

د هاي خاص خودیدگاه هاي فعالیت هدفمند افراد را به بیانابزارهاي مشارکتی مانند مدل
ها به ثبخش مانع از کشاندن بحبا اجراي پروژه به شیوه رهایی بیترتنیابهتشویق کردند. 

ص مطابق با نظر چکلند در خصو قاًیدقهاي افراد قدرتمند در سیستم شدند که این اولویت
 بوده است ادشدهپروژه به نحوه اجراي آن در رفع نقاط ضعف ی توجهقابلوابستگی 

)Jackson, 2003.( 
که در این پژوهش ابتدا فرایند تفکر دخالت در  توان بیان کردخلاصه می صورتبه 
تمیک و ریزي اولیه امکان دخالت سیسی و با برنامهساختاردهارتقایی شغلی کارکنان  سیستم

 پژوهشگران و تیم پروژه متشکل از مدیران و بیترتنیابهسیستماتیک فراهم شده است. 
هاي تمشناسی سیسکارکنان با هماهنگی و همفکري یکدیگر با استفاده از چهارچوب روش

دهی فرایند مطالعه اقدام کردند در مرحله بعدي محتواي سیستم به ساختار ندمحوریفرانرم 
یی جهت هادشنهایپبررسی شد. در انتها  محتوامحورشناسی نرم ارتقاي شغلی با رویکرد روش

 روزآنابهبود وضعیت نارضایتی کارکنان از سیستم ارتقاي شغلی شرکت مذکور ارائه شد. 
هاي کارکنان بخش و مدیران ارشد، میانی از ديکه هر دو مرحله با مشارکت و همکاري تعدا
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منابع انسانی، ساختار سازمانی و واحدهاي عملیاتی و فنی انجام شده است فرایند مدیریت، 
ریزي پروژه و اجراي پروژه تسهیل شده و همچنین این مشارکت احتمال پذیرش برنامه

ا زیرا این پیشنهادها توسط کارکنان ب؛ ها را بسیار بیشتر کرده استپیشنهادها و اجراي آن
بنایی  است که با توجه به تئوري زیر ذکرقابلگران این مطالعه ارائه شد. گري پژوهشتسهیل
ي نرم (اقدام پژوهی)، مراحل انجام کار به همراه جزئیات ضروري هاستمیسشناسی روش

 ده است.راي پژوهش ذکر شارتقاي اعتبار فرایند اج جهیدرنتجهت افزایش قابلیت بازیابی و 
ی و ساختار هرمی شرکت مذکور، فرایند سازمانفرهنگدر این مطالعه با توجه به 
گیري در سطوح مختلف مدیریتی شامل ارشد، میانی و مشارکت کارمندان براي تصمیم

، طالعهموردمعملیاتی با موانع زیادي مواجه بوده است. همچنین به دلیل دولتی بودن سازمان 
 جهینتدرهایی همراه بوده است و جهت اصلاح قوانین زیربنایی با محدودیت هاشنهادیپه ارائ

هاي بالادستی مطلوب در محدوده قوانین دولتی و سازمان و ریپذامکانهاي حلارائه راه
هاي این تحقیق و اند. بر مبناي یافتههاي این پژوهش بودهکه از محدودیت شدهانجام

ها با ساختار غیر شود مطالعه حاضر در دیگر سازمانپیشنهاد می شدهمطرحهاي محدودیت
هایی با ساختارهاي هرمی هاي تسهیلگري در سازمانهرمی و یا با استفاده از دیگر روش

شود از نتایج این مطالعه مقایسه شود. همچنین به پژوهشگران پیشنهاد می باتکرار و نتایج آن 
ات با دیگر رویکرهاي نرم تحقیق در عملی ندمحوریفرانرم هاي شناسی سیستمترکیب روش

 1هاي مانا) و یا رویکردهاي سخت براي مداخله چند روشی(مانند نگاشت خطی و یا سیستم
 و ارائه راهکارهاي نوینی جهت تسهیل مشارکت در حل مشکلات پیچیده سازمان بهره ببرند.
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