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 .کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش داخلی،دانشگاه آزاد اسالمی کرمانشاه2

 ام نور کارشناسی مدیریت دولتی،دانشگاه پی .3

 

 

 

عارضه یابی سازمانی حرکتی نیست که الزاماً منجر به یافتن یک حقیقت محض  چکیده:

 نسخه تجویز سیستم یک یابی عارضه که شود توجه باید البته. شود مجموعه یک مورد  در

 در جانبه همه و مشترک فهم یک ایجاد یابی، عارضه از هدف ، دیگر بیان به. نیست هم

تا بر اساس آن، امکان تصمیم گیری در خصوص لزوم ایجاد  است سیستم یک مورد

تغییرات در سیستم و همچنین موضعی که نیاز به انجام تغییرات دارد، روشن شود. در 

انتهای عارضه یابی، طراحی گزینه های موجود جهت انجام اقدامات اصالحی آغاز می 

ر سازمان باید تغییر کند. گردد.در عارضه یابی به این نتیجه می رسیم که چه چیزهایی د

انچه مسلم است پس از درک صحیح از اجزای سازمان و فرایندهای درحال اجرا، مشخص 

می شود که کدام فرایند، کدام ساختار و کدام سیستم باید تغییر کند تا به چهره مطلوب 

 .سازمان دست یافت

 هامدل  ،سازمان،عارضه یابی سازمانی واژه های کلیدی:

 

 

 

 دمه:مق

( به معنی عارضه یابی و تشخیص عارضه های وارده بر سیستم مورد مطالعه است.این علم که به Pathalogyپاتولوژی )

طور گسترده در علوم زیستی کاربرد دارد در علوم انسانی نیز رایج شده است به طوری که پاتولوژی سازمان تحت همین 

سازمان ها در هر زنجیره ای،به دنبال ایجاد بهبود در .معطوف کرده استانسانی را به خود عنوان،توجه دانشمندان علوم 

ساختارهای عملیاتی هستند.در این مسیر دو سوال مهم مطرح می شود.اول اینکه چه فرصت هایی برای بهبود وجود 

د کرد.در این دارد و دوم اینکه کدام فرصت با توجه به محدودیت های موجود،ارزش بیشتری رابرای سازمان ایجاد خواه

راستا،عارضه یابی با پاسخ گویی به این سواالت،سازمان را درکسب ارزش و ایجاد بهبود،یاری می دهد.عارضه یابی یک 

.برای معاینه معمولی 1سازمان مانند عارضه یابی بیمار توسط پزشک است.افراد به سه دلیل به پزشک مراجعه می کنند:

.هنگامی که یک مشکل جدی و حالت اضطراری برایشان 3د مشاهده می کنند و یا .هنگامی که عالئم بیماری را در خو2
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پیش می آید.در این شرایط پزشک سعی می کند تا بیماری مریض را تشخیص دهد و برای درد های مختلف او درمان 

 .ر گیرندضه یابی سازمان خود به کامناسب را تجویز کند.سازمان ها نیز می توانند روش مشابهی را برای عار

در بسیاری از مباحث مدیریتی، سازمان به بدن انسان تشبیه می شود، چرا که سازمان نیز یک موجود پویا و زنده است. 

همانطوری که پیش نیاز انجام هر درمان و بهبود در بدن، انجام آزمایش های کاملی از وضعیت بدن انسان است و هر چه 

اشد بهبودها و فرایند درمان موثرتر خواهد بود، در مورد ایجاد اصالحات وحرکت دقت این آزمایش ها بیشتر و دقیق تر ب

به سوی رشد و پیشرفت سازمان نیز انجام فرایند عارضه یابی همین حکم را دارد و با انجام این فرایند سعی در یافتن 

هبود باشند.انجام فعالیت معضالت و تنگناهایی داریم که ممکن است به عنوان سدی مانع حرکت سازمان در مسیر ب

عارضه یابی به عنوان گام اولیه در تعریف اقدامات الزم برای توسعه ظرفیت مدیریت و نظام های مدیریتی و اصالح 

سازمان هایی که برنامه رشد و  عملکرد سازمان فعالیتی بسیار ضروری و گامی از یک پروژه استراتژیک در سازمان است.

ند، به عارضه یابی سیستم خود می پردازند. علت عارضه یابی سازمان یا به دلیل توسعه توسعه خود را جدی می گیر

سازمان است و یا جهت انجام تغییرات سازمانی. سازمان زمانی تصمیم به تغییر می گیرد که بخواهد به سه سوال پاسخ 

 دهد.
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ه می شود. عارضه یابی یک روش برای تحلیل درعارضه یابی سازمان، به چرایی و چگونگی تغییرات سازمان پاسخ داد

 سازمان است.

تحلیلگران باید بدانند که چرا سازمان نیاز به تغییر دارد؟ وضعیت کنونی سازمان چگونه است و  :چرایی عارضه یابی 

رد کدامیک از اهداف سازمان تحقق نیافته اند؟چقدر از شاخص های عملکرد شناسایی شده اند و کدامیک بیانگر عملک

نادرست سازمان است؟ زمانی که به این سواالت پاسخ داده می شود، می توان مسیر عارضه یابی و مدل مناسب ان را 

 تعیین نمود.

: در عارضه یابی به این نتیجه می رسیم که چه چیزهایی در سازمان باید تغییر کند. انچه اجزای تغییرات سازمان

ان و فرایندهای درحال اجرا، مشخص می شود که کدام فرایند، کدام مسلم است پس از درک صحیح از اجزای سازم

 ساختار و کدام سیستم باید تغییر کند تا به چهره مطلوب سازمان دست یافت.

پس از تعیین محتوای تغییران سازمانی، روش هایی که می توان این تغییرات را اعمال چگونگی تغییرات سازمان: 

ت به عهده تحلیل سازمان است تا بر اساس نتایجی که ارائه می دهد، چگونگی نمود باید مشخص شود. این قسم

 تغییرات را مشخص نماید.

به نظر برسد که تحلیل سازمان همان عارضه یابی است. اما تحلیل سازمان با عارضه یابی سازمان متفاوت است. در هردو 

اخت اجزای سازمان، نوع کارکرد و روابط بین انها روش روی درک و شناساسایی محتوای سازمان تمرکز دارند و با شن

سازمان را مورد ارزیابی قرار می دهند. اما هدف انها متفاوت است. هدف از تحلیل سازمان کشف ان اجزای سازمان است 

ا و که در ساختار رسمی سازمان مورد توجه قرار نمی گیرند.سازمانپمورد تحلیل قرار می گیرد تا اجزای ان و طبیعت انه

تاثیر انها را درک کنیم. یک رویکرد اکتشافی است. اما هدف از عارضه یابی سازمان تغییر و توسعه سازمان است. در 

جقیقت می توان گفت عارضه یابی سازمان، یک روش خاص تحلیل سازمانی است که بر عملکردهای سازمانی تاکید 

چه مدلی و چه روشی عارضه یابی انجام شود، به نوع سازمان و کرده، تا به بهبود عملکرد سازمان دست یابد. اینکه با 

مسائلی که با ان روبروست بستگی دارد. در عارضه یابی با این تهدید روبرو هستیم که معموال عارضه یایی در یک بعد 

ر می دهند سازمان انجام می شود و سایر ابعاد نادیده گرفته می شوند. درحقیقت محققین یک بخش را مورد بررسی قرا

. این یک ضعف است زیرا سازمان یک سیستم است و نمی توان بصورت جزیره ای ان را مورد عارضه یابی قرارداد.لذا 

 حوزه های مطالعاتی درباب عارضه یابی در سه بخش زیر انجام شده اند.

 مدل های تغییر و توسعه سازمان-1

 انتخاب فرایندها و روش های جمع اوری اطالعات-2

 ش ها و تکنیک های تحلیل داده هارو-3
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اما وظیفه اصلی عارضه یابی عبارت است از ایجاد یک شناخت از سازمان و تاثیر عملکرد درونی بر کل سازمان به همراه 

 ساده سازی فرایندهای سازمان .

مانی قرار گیریم. اما این تعریف ما را در ساده سازی دچار مشکل می کند. زیرا مجبور می شویم درچارچوب یک بعد ساز

 اگر این بعد یا بخش جهت عارضه یابی به درستی انتخاب نشود، می تواند کل تغییرات سازمان را دچار مشکل نماید

 مهم ترین کارکردهای انجام عارضه یابی سازمانی 

 سازمان های پروژه تأخیرات علل شناسایی    •

 سودآوری و وری بهره های شاخص محاسبه    •

 ره وری سازمان و کارکنانهمیزان ب تعیین    •

 آنها بهبود و سازمان های استراتژی و اهداف فرآیند ساختار، دقیق تحلیل    •

 مشکالت بندی اولویت و ضعف و قوت نقاط تعیین    •

 کار محیط و ارگونومی انسانی، منابع یابی عارضه    •

 انسازم عملکرد بررسی برای موجود محیط تحلیل و شناسایی    •

 مشکالت حل علمی راهکارهای تعیین    •

 مؤثر غیر های آموزش های هزینه کاهش و کاربردی های پروژه و ها آموزش تعریف    •

 کاربردی غیر های پروژه در سازمان مالی منابع اتالف از جلوگیری    •

 

  مراحل انجام پروژه های عارضه یابی

 ضوع و بیان مسئله یا مسایل سازمانمو طرح    -1

 یابی عارضه پروژه اجرای برای ارشد مدیریت موافقت کسب    -2

 مدیران همکاری و حمایت کسب و تفاهم ایجاد منظور به یابی عارضه تیم تشکیل    -3
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 اعضا سایر و مدیران در اعتقاد ایجاد و توجیه اولیه، آموزشهای انجام    -۴

 انجام عارضه یابی و در ادامه علت یابی و برنامه تهیه    -۵

 بهبود راهکارهای ارائه    -۶

 گزارش ارایه و تدوین    -۷

 باید البته. شود مجموعه یک مورد  عارضه یابی سازمانی حرکتی نیست که الزاماً منجر به یافتن یک حقیقت محض در

یگر ، هدف از عارضه یابی، ایجاد یک فهم د بیان به. نیست هم نسخه تجویز سیستم یک یابی عارضه که شود توجه

مشترک و همه جانبه در مورد یک سیستم است تا بر اساس آن، امکان تصمیم گیری در خصوص لزوم ایجاد تغییرات در 

سیستم و همچنین موضعی که نیاز به انجام تغییرات دارد، روشن شود. در انتهای عارضه یابی، طراحی گزینه های 

 قدامات اصالحی آغاز می گردد.موجود جهت انجام ا

 

 عارضه یابی سازمان در دو سطح انجام می شود :

 الف.عارضه یابی سریع

 

در این نوع عارضه یابی اطالعات کلی سازمان از راههای مصاحبه، پرسشنامه، بازدید و مطالعه مستندات جمع آوری شده 

ی سازمان انجام می شود. سپس ارتباط سودآور و وری بهره   و سپس محاسبات الزم برای محاسبه شاخص های

اطالعات با یکدیگر و وضعیت شاخص های مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و جایگاه شرکت در محیط بیرونی 

 نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.

ررسی دقیق تر و عمیق تر ب انجام ضرورت مورد در مرحله این در. گیرد می  در نهایت عملکرد سازمان مورد قضاوت قرار

 نیزتصمیم گیری می شود.

 ب.عارضه یابی تفضیلی

مرحله است که پس از تصویب پروژه عارضه یابی انجام می شود. مراحل مختلف این فرایند  ۷این نوع ارزیابی شامل 

 معموالَ به ترتیب زیر است:

 سازمان های استراتژی و اهداف انداز، چشم ریت،ومام بررسی    .1
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 قلمرو همچنین و سازمان داخل گانه نه های حوزه در آن نتایج و فرایندها اطالعاتی، های سیستم ساختار، بررسی    .2

 مورد مختلف های دوره در را سازمان عملکرد معموالَ مرحله این به مربوط اساسی های نامه پرسش نمونه. آن کاری

 .دهد می قرار بررسی

 زیابی ها و جمع بندی ونتیجه گیریار و ها بررسی نتایج تحلیل    .3

 ضعف و قوت نقاط تعیین    .۴

 مشکالت بندی اولویت    .۵

 بهبود راهکارهای ارایه و شده بندی اولویت مشکالت به توجه با بهبود کلیدی های حوزه تعیین    .۶

 گزارش تدوین    .۷

 

 یابی سازمان هامدل هایی عارضه

ارائه شده است)کامیینگز و  15۵1ل توسط کورت لوین در سال (: این مدLewinمدل تغییر لوین) -

 (.لوین با اشاره به دو نیروی بازدارنده یک فراینده سه مرحله ای را پیشنهاد می کند:133۵ورلی،

گردد. در این مرحله، امکان معرفی تغییر در این مرحله، سازمان در جهت تغییر فعال می الف(خروج از انجماد:

روش  3باشد. برای خروج از این انجماد وه وجود دارد و هدف از آن، ایجاد انگیزش در راستای تغییر میبرای فرد و گر

 تلفیقی از هر دو روش. -3کاهش نیروهای بازدارنده  -2تقویت نیروهای پیش برنده  -1وجود دارد: 

و افراد  .کندیم حرکتدر این مرحله، سازمان به سمت وضعیت جدیدی)یعنی تغییر( ب(مرحله ی تغییر:

ی قبل،در این مرحله متحول گردیده و الگوها و نگرشها و رفتارهای جدید آموخته شده را گروههای آماده شده درمرحله

 درعمل به کار می برند.

ی نهادینه کردن تغییراست که طی آن ی انجماد مجدد یا تثبیت، مرحلهمرحله ی انجماد مجدد:ج( مرحله

ماند. در این مرحله، رفتار فرد، گروه و سازمان نظم یافته و تغییرات ایجاد ظ گردیده و پایدار میتغییر در دراز مدت حف

نیز از جمله اندیشمندانی است که   1(. لویت21: 1333یابند)رجایی پور و دیگری، شده تثبیت و استحکام مجدد می

ان، به جای نیروهای وادارنده، متغیرهای ویژهای را مدلی را در ارتباط با عارضه یابی سازمانی ارائه داده است مدل ایش

باشند. کند که شامل متغیرهای وظیفه ای، متغیرهای ساختاری، متغیرهای فنی و متغیرهای انسانی میمشخص می

جویانه در سایر متغیرها تالفی کند که تغییر در یک متغیر ممکن است منجر به تغییر جبرانی یامدل لویت پیشنهاد می

ارائه گردیده است. این مدل، متغیرهای  2مدلی است که توسط بورک و لیتوین یکی دیگر از مدل های آورده شده ، .شود

« تغییر تعاملی جزئی و تدریجی»دخیل در ایجاد تغییر سطح اول و سطح دوم که صاحب نظران، آن دو را به ترتیب 

                                                 
1 . Leavitt 

2 . Burke and Litwin 
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ول تدریجی است و نوعی تغییر تطبیقی است که در آن، کند. تغییر سطح امی اند، مشخصنامیده« تغییر تحول گرا»و

ماند. تغییر سطح دوم ناگهانی شوند، اما ماهیت سازمان به قوت خود باقی میویژگی ها و اشکال سازمان تغییر داده می

توان گفت شود. در خصوص این مدل میاست، تغییری است بنیادی که درآن ماهیت سازمان به طرقی تغییر داده می

گرا از مفاهیم عمده به حساب می آیند. رهبران تحول گرا، رهبرانی هستندکه بر پیروان خود ه، تغییر تدریجی و تحولک

ای دارند. آنان کسانی هستندکه از طریق تعیین نقش و الزامات کار و وظیفه محوله، نوعی نفوذ شگرف و فوق العاده

انگیزانند. رهبری تعاملی یا مبادله ای، بر نوعی مبادله منصفانه رمیپیروان خود را درجهت اهداف مقرر، هدایت کرده و ب

دهی تاکید داردکه گرا بر الهامشود. رهبری تحولداللت دارد که منجر به عملکرد عادی و متعارف می بین رهبر و پیرو

هبری، رسالت و استراتژی و های تغییرکه برردارند که برنامهگردد. بورک و لیتوین اظهار میمنجر به عملکرد باال می

آورند. از طرف دیگر شوند، تغییر بنیادی یا تغییر تحول زا در فرهنگ سازمان به وجود میفرهنگ سازمان متمرکز می

های تغییری که برشیوه های مدیریت، ساختار و سیستم تاکید می ورزند، تغییر تدریجی یا تغییری در جو برنامه

 (.۶۷: 1331رنچ و سیسیل، آورند)فسازمانی به وجود می
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