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 مدل شش بعدی وایزبورد و عارضه یابی سازمانی
 

 عصمت طاهرخانی

 

 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی داشگاه خوارزمی

 

taherkhanye@yahoo.com 

 

یابی عف و قوت در هر سازمانی از عارضهبرای شناسایی نقاط ض  :چکیده

استفاده  های مختلفییابی سازمانی از مدلشود. برای عارضهسازمانی استفاده می

طور بهدلیل جامعیت و سادگی آن شود که مدل شش بعدی وایزبورد بهمی

این مدل دارای  در این مقاله نشان داده شده است که شود.گسترده استفاده می

 و  باشدمی های مفیدکانیزمهدف، ساختار، روابط، پاداش، رهبری و مشش بعد 

درستی و بهبرای موفقیت هر سازمانی باید در هر یک از این شش نقطه کارها 

قل و عنوان مرکز ثانجام گیرد. در این مدل رهبر به سازمانهم و با سازگار با 

تمام ابعاد مدل شش بعدی وایزبورد را  که باید عاملی برای موفقیت سازمان است

مدل شش بعدی  با استفاده از .قرار دهدبه حالت متعادل  و در کنار یکدیگر

-بنابراین در سازمان می یابد. مشکالت سازمان شناسایی شده و کیفیت آن بهبود

توانیم از این مدل استفاده می های کشور برای از بین بردن مشکالت سازمانی

 نماییم.

 .موفقیتوایزبورد، مدل یابی سازمانی، : عارضهکلیدی کلمات

 

:مقدمه  

هرگونه تالش برای شناسایی نقاط ضعف و قوت یک سازمان و ارائه راهکارهای ترمیمی و درمانی باید بر مبنای         

مدل سازمانی شش جعبه » ترین مدل ها در این خصوص،یک چارچوب و مدل عملکرد سازمانی باشد. یکی از مطرح 

رها برای عارضه یابی سازمانی در دسترس می باشند، طیف گسترده ای از ابزا با توجه به اینکه وایزبورد می باشد. «ای

این مدل به خوبی شناخته  (.51سادگی و کاربرد آسان آن به طور گسترده استفاده می شود) مدل وایزبورد به خاطر

و مسایل مربوط به  یسازمان عارضه یابیشده است و اغلب برای کمک به  طراحیشده است و توسط ماروین وایزبورد 

این مدل ، همانطور که از نامش پیداست به اهمیت شش اجزای سازنده سازمانی اشاره . ار می گیردمورد استفاده قر آن،

 می کند که شامل :

 هدف : که خطوط کسب و کار ما چیست؟ -5

 . ساختار : تقسیم کارما چگونه است ؟2
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 . روابط : تعارض بین افراد را چگونه مدیریت کنیم؟ 3

 . رهبری : چه کسی شش جعبه  را در تعادل نگه می دارد؟ 4

 . مکانیسم های مفید : آیا ما فن آوری های هماهنگ کافی داریم؟ 1

  (.54)اندازه کافی به همه کارهای ضروری پاداش می دهیم؟. پاداش : آیا ما به 

ریزی  می توان یک برنامه تجزیه و تحلیل سازمانی را پی ،یسازمان عارضه یابیبا کمک مدل شش بعدی عالوه بر        

 بعدیشش  الگوی .کرد و با شناسایی عارضه های سازمانی به بهبود سالمت سازمانی و کیفیت محیط کار کمک کرد

 بر آن متقابل وتاثیر عنصر خارجی حضور)باز های سیستم با تطابق و آن فراگیری و جامعیت دلیل به یزبورداو

 توأمان اشاره نهایت در و هاسازمان رشد در عامل اساسی و ثقل مرکز عنوان به رهبری عنصر بر تاکید ،(ها سازمان

 ماروین. باشد می کشورمان های سازمان در اجرا قابل و تایید مورد افزاری، و سخت مغزافزاری مافزاری، نر عناصر به

 شش. و کرد شناسانه ارایه آسیب ابزاری عنوان به را خود یا هجعب شش الگوی میالدی، 07 دهه اواسط ویزبورد در

 جهت را باشد داشته سازگاری با سازمان ماهیتاَ و شود انجام درست شکل به کارها باید آن در که اصلی نقطه

 .(57)کرد معرفی سازمان موفقیت

 مدل خالصه طور به این مدل همچنین توازن اهمیت عناصر رسمی و غیر رسمی سازمانی را نشان می دهد.        

باشد،  باید چگونه و است چگونه سازمان که این میان و است متمرکز سازمان داخلی متغیرهای بر وایزبورد

 کل سطح در آن تشخیص سطح و تر کامل سازمان ابعاد و فرایندها بررسی نظراز  مدل این .کندمی ایجاد سازگاری

سازمانی ندارند و یا هنگامی که یک نقشه ی  های هنگامیکه که رهبران زمان کافی برای شناسایی عارضه سازمان است.

این مدل برای کمک همچنین  .مفید استمدل شش بعدی وایزبورد  نسبتا ساده ای برای توضیح سریع مورد نیاز است،

با این حال، مدل شش بعدی برای هدایت  (.27به مشتریان در تجسم سازمان به عنوان یک نظام کلی مفید است)

فرایند تغییر در درون یک سازمان کافی است، چرا که این مدل دیدگاهش را به صورت یک فرایند مداوم اعمال می 

معنی می دهد واینکه چرا باید  "عارضه یابی"تن درک اساسی از آنچه ، داشیسازمان عارضه یابیبرای انجام  (.50کند)

انجام شود، ضرور ی است. با توجه به گفته های وایزبورد شناسایی و حل مشکل باید به طور سیستماتیک توسط افراد 

برمی آیند. یک گام  مشابه انجام  شود، زیرا با این کار، آنها از وضعیت خود آگاه می شوند و پس از آن به دنبال بهبود

راهی است برای بررسی یک سازمان به منظور تعیین  عارضه یابی است. با این تعریف ، عارضه یابیدر این فرایند 

می باشد. عالوه بر این ، شکاف )فاصله (و یا واریانس  ،)اختالف( بین چیست و چه باید و یا واریانس "شکاف موجود"

مشخص می شوند و سپس در رابطه با اجرای برنامه ها در صورت نیاز، به اولویت بندی  اصالح واریانس ها پرداخته می 

ی اجزاحال به توصیف می یابد.  مدل شش بعدی مشکالت سازمان شناسایی شده و کیفیت آن بهبود شود. با استفاده از

 می پردازیم. کانیزم های مفیدهدف، ساختار، روابط، پاداش، رهبری و م وایزبورد یعنیسازنده مدل شش بعدی 

 

 هدف گذاری. 1

که وصول به آن مورد نظر می باشد و هیچ برنامه ای بدون داشتن  هدف ها نتایج یا حالت هایی از آینده هستند        

نی باید برای همه اعضا اهداف سازما .(3)پیدا نمی شود هماهنگی و وحدت عمل ،معنی ندارد و بدون آن امکان  هدف،
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حتی اگر آنها دارای فلسفه های کامال متفاوت نسبت به سازمان باشند  و اعضا باید به اهداف پایبند باشند، واضح باشد

 .(52)باید در امتداد همان اهداف و قواعد مقرر،حرکت کنند

بنابراین، سازمان باید  در راستای با محیط سازمان باشند.باید مقاصد و اهداف سازمان  بیان کرد کهوایزبورد          

ی را برای رفع نیازهای سازمانی یاهداف به افراد کمک می کنند تا چه رفتارها (.25اهداف خود را با محیط همسوکند)

فید باشد. اهداف سازمانی تعهد به سازمان را افزایش انجام دهند. اهداف سازمان باید برای کارکنان ، دست یافتنی و م

بسیاری از اعضای سازمان خواهان نفوذ بیشتری در طول کار خود هستند، و  که( . تحقیقات نشان می دهد51می دهد)

( 2773) 5به گفته الور  (.53هستند) خود به کارافرادی که احساس می کنند نفوذ بیشتری دارند، متعهد، عالقه مند 

سازمان باید به اتخاذ ماموریت خاص سازمانی بپردازد و به آن  پایبند باشد ،و به حمایت و درک اهداف و ارزش های 

بنابراین  .(55)همچنین سازمان باید به تقویت احساس هدف مشترک در کارکنان بپردازد (،51د)نکارمندان  بپرداز

 کارکنان باید در هدف گذاری سازمان مشارکت کنند.

 

 رهبری.2

چه در  نظامی و فرهنگی، نگاهی به نقش رهبران و مدیران در سطوح مختلف فعالیت های سیاسی،اقتصادی،          

گذشته و چه امروز نشان می دهد که رهبری و مدیریت همچنان نقشی بسیار مهم و اساسی را در همه ی زمینه های 

جه به آن نمی توان هدایت یک مجموعه اعم از یک و بدون تو پیشرفت و حرکت های اجتماعی به عهده دارند،

 رهبری،یکی از وظایف مهم مدیریت می باشد .(3)گروه،یک سازمان،یک ملت یا جامعه جهانی را طراحی و تنظیم نمود

 رمز موفقیت مدیران را در توان رهبری منابع انسانی تحت سرپرستی می دانند. نظران مدیریت،و بعضی از صاحب

و کار با افراد و رهبری آنان جهت اهداف سازمانی از جمله مهارت هایی است که درتمام سطوح مدیریت مهارت انسان 

ر یکدیگر است)نگاه کنید به بیان می کند که  رهبر مسئول نگه داشتن جعبه ها در کنا وایزبورد (.1کاربرد ویژه دارد)

طبق یت ابعاد رسمی و غیر رسمی سازمان دارد. ( و برای موفقیت در انجام این عملکرد رهبر، نیاز به مدیر5شکل

رهبران باید از حوزه های مشکل دار در درون سازمان ، و این که چگونه این  حوزه ها کل سیستم  وایزبورداظهارات 

آگاه باشند. این مستلزم این است که رهبران از نحوه ی استفاده از تئوری سیستم  سازمانی را تحت تاثیر قرار می دهند،

ا آشنا باشند. نظریه سیستم ها بر سازمان و وابستگی متقابل روابط متمرکز است. تفکر سیستمی رهبر را قادر به ه

 .(25تشخیص و تصمیم گیری دقیق تر می کند)

 

 ارتباطات . 3

ارتباط است فقط از طریق  ر و کار دارد.سی جوانب زندگی انسان با آن هایی است که همهارتباط یکی از پدیده          

وایزبورد ادعا می  .(8)که افراد انسانی می توانند با هم مراوده و مرابطه برقرار کرده به حیات اجتماعی خود ادامه دهند

روابط موثر باعث دستیابی به اهداف سازمانی می شود.  (.25کند که کیفیت روابط برای عملکرد سازمان ضروری است)

(. ارتباطات یک مهارت بسیار مهم مدیریت و 51اء و حفظ روابط سازمانی موثر است)تیم تنوع و نوآوری به منظور ارتق

مطلوب مبنای الزم برای مدیریت کارآمد است. از طریق ارتباطات است که مدیران روابط بین اشخاص را برای انجام 

                                                           
1-Lawler 
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دهند و در درک گوش میکنند. به وسیله ارتباطات، مدیران به حرف دیگران برقرار و حفظ میشان، وظایف روزانه

به خوبی، بدون  تواند کار خود راشوند. هیچ مدیری نمیاطالعات الزم برای ایجاد انگیزش در محیط کاری، سهیم می

رهبری، ارزشیابی و  نظارت و کنترل، سازماندهی، برنامه ریزی،. (5انجام دهد)« های ارتباطیمهارت»ارتباطات خوب و 

تنش های  ممکن نمی باشد. پس ایجاد ارتباطات سالم و مؤثر، ارتباط مناسب و اثربخش، بدون برقراری تصمیم گیری،

ارتباطات اهدافی را دنبال می کند که اسکات (. 2و یا الاقل کاهش می دهد)یر انجام این وظایف را از بین موجود در مس

دریافت و  ارائه، -3بیان احساس و عواطف -2اثرگذاری بر دیگران -5برای آن چهار هدف را در نظر گرفته اند.و میچل 

تقویت ساختار سازمان. کارکنان در تمامی سطوح سازمانی از طریق ارتباطات می توانند با یکدیگر  -4ی اطالعاتمبادله

 (.1در تعامل بوده و به اهداف مطلوب دست یابند )

 

 ساختار سازمانی. 4

همانگونه که انسان اسکلتی دارد که شکل او را مشخص می  دهد.چارچوب سازمان را نشان می  ساختار سازمانی،      

ساختار سازمانی، چارچوبی است که  سازمان ها هم دارای ساختاری هستند که وضعیت آن ها را مشخص می کند. کند،

ساختار سازمانی سازمان های  آن را ایجاد می کنند. های اعضای سازمان،و هماهنگی فعالیت مدیران برای تقسیم

 .(1)دارند با هم تفاوت ها دنبال می کنند،راهبردها و اهدافی که سازمان زیرا شرایط محیطی، با هم متفاوتند؛ مختلف،

 گروه بندی و هماهنگ می شود. چگونه تقسیم، ساختار سازمان مشخص می کند که کار و فعالیت های سازمانی، رسما،

ساختار اشاره به روشی  (.8)ات کارکنان است به وجود می آورداین ساختار روابطی منظم و منطقی که الزمه ی عملی

 کند می تصریحو  ساختار فعالیت های روزانه را تحت تاثیر قرار می دهد است که در آن سازمان سازماندهی می شود.

 و رسمی هماهنگی سازوکارهای و گزارش دهد کسی چه به شخصی، چه شوند، داده تخصیص چگونه ، وظایف که

 عناصر ساختار سازمانی عبارتند از:   (.0کدامند؟) شوند رعایت باید که سازمانی تعاملی الگوهای همچنین

 ،گرایی تخصص میزان بیانگر همچنین (4به میزان تفکیکی که در سازمان وجود دارد اشاره می کند) :پیچیدگی-

  .(0باشد) می مراتب سلسله در سطوح کار و تعداد تقسیم

متکی  ها رویه و مقررات قوانین، به خود، کارکنان رفتار برای جهت دهی سازمان یک که حدی یا میزانی :رسمیت-

 (.0است)

 (.8به محل استقرار قدرت و اختیار تصمیم گیری در سازمان داللت دارد) تمرکز:-

 ساختار به دو روش سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد:

 ساختار ، تقسیم کار را تعیین می کند.*

 *ساختار سلسله مراتب سازمانی را ایجاد و پویایی قدرت در داخل سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد.

 

 پاداش. 5

 نیل به خاطر به و سازمان در او که نیرویی و وقت ازای در شود، می متحمل سازمان در فرد که زحمتی جبران به        

 های کاریروش و هارویه کارگیری به و یافتن برای وی ابتکارات و خالقیت تالفی به و کند، می صرف سازمانی اهداف

فرد پیش از انجام کار به پاداش یا بازده آن توجه می کند. پاداش  .(1)دهد می پاداش فرد به سازمان بهتر، و جدیدتر
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انجام  خاطر به یا کند می دریافت سازمان از فرد که پاداشی (.1عامل مهمی است که بر رفتار کارکنان اثر می گذارد)

 انجام وظایف خاطر به یا شود، می نامیده دستمزد یا حقوق صورت این در که است متعارف و عادی حد در محول وظایف

 خاطر به فوق العاده مزایایی عنوان به ، پاداش از صورت این در که است کاری عادی استانداردهای از باالتر سطحی در

 پاداش اعطای و تخصیص دیگر، عبارت به . باشد اثربخش و کارآ باید پاداش سیستم .(1)شود می صحبت العاده فوق کار

 سیستم راستا، این در قدم اولین عنوان به سازد. ممکن سازمان برای را بازده حداکثر که باشد ای گونه به باید سازمان در

 که است عملکردی مؤثر، عملکرد از منظور باشد.) مؤثر عملکرد به مشروط پاداش، اعطای که گردد طوری طراحی باید

 و تشویق برای مکانیسمی عنوان به پاداش از استفاده که است صورت این در تنها باشد.( سازمان اهداف به جهت نیل در

 :نمود بندی طبقه ترتیب بدین توان می را پاداش نظام اهداف .(1)است کارساز کارکنان، در انگیزه ایجاد

 سازمان های هزینه کاهش 5-

 .سازمان کارآیی افزایش و وری بهره ارتقاء 2-

 .انسانی نیروی در انگیزه ایجاد 3-

 . (1) سازمان اهداف تحقق 4-

 

 مکانیسم های مفید. 6

مکانیسم های مفید شامل برنامه ریزی ، کنترل ، بودجه بندی ، و سیستم های اطالعاتی است که در جهت برآورده      

(. جزء اصلی مکانیسم های مفید توانایی آن برای فعال کردن افراد به انجام 51ساختن اهداف سازمانی می باشند. )

 (.25کاری است که ارزشمند در نظر گرفته شده است)

 ویژگی از مکانیسم های مفید عبارتند از : سه

 کمک به هماهنگی و یا یکپارچگی کار-

 کمک به ارزیابی کار سازمان-

 (. 51کمک در برخورد با مسائلی که قبال با آن برخورد نشده  است)-

با هم نشان می دهد که در مدل شش بعدی وایزبورد، همه ی ابعاد باید هماهنگ  5به طور کلی شکل شماره       

 باشند و رهبر به عنوان مرکز ثقل، مسئول ایجاد هماهنگی و تعادل میان تمام ابعاد مدل وایزبورد می باشد.
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 وایز بورد بعدیمدل سازمانی شش   (:1شکل ) 

 

 بحث و نتیجه گیری

سازمانها به علت تغییرات در محیط خارجی باید از نقاط ضعف و قوت خودآگاه باشند تا بتوانند خود را برای تغییر       

 ها قوت شناسایی (. 58برای شناسایی نقاط ضعف و قوت سازمان از عارضه یابی سازمانی استفاده می شود)آماده کنند. 

 اهداف به نیل برای را راه ترین مناسب گوناگون های راه میان از بتوانند مدیران شود می موجب سازمان های ضعف و

مدل وایزبورد به خاطر سادگی و کاربرد  که سازمانی استفاده می شود عارضه یابیچندین مدل برای از  .بیابند سازمان

 طراحیاین مدل به خوبی شناخته شده است و توسط ماروین وایزبورد  (.51آسان آن به طور گسترده استفاده می شود)

در  .مفید های مکانیزم و رهبری پاداش، روابط، ساختار، هدف، از عبارتند بعدی شش مدل سازنده اجزای. شده است

برای موفقیت سازمان  می باشد و تعادل بین ابعاد دیگر را حفظ می کند.  سازماندر این مدل رهبر به عنوان مرکز ثقل 

اجزای سازنده مدل شش بعدی وایزبورد با هم هماهنگ باشند و در هر کدام از این شش بعد کارها  باید به درستی باید 

بودن  هعادالن .شود می محسوب سازمان کارکنان رضایت و کارکرد در موثر عوامل از یکی پاداش مکانیسم انجام شود.

بنابراین سازمان ها باید برای بهبود عملکرد خود به کارکنان  .پاداش باعث افزایش تعهد و رضایت کارکنان می شود

 که ودی شم گرفته نظر در درکارکنان نفوذ فرایند عنوان به بورد وایز مدل در رهبری حقوق و پاداش مناسبی بدهند.

 توانمندی و رهبری های سبک  .باشد داشته موثری نقش سازمان اثربخشی و کارکنان مندی رضایت در تواند می

 می نامطلوب رهبری اینکه به نظر .آید می شمار به سازمانی عملکرد بر تاثیرگذار عوامل از سازمان هدایت در رهبران

 تقویت های مکانیسم به بیشتری توجه باید هاسازمان مدیران لذا کند، ایجاد هاسازمان در را زیادی هایچالش تواند

  .باشد داشته دهیش پادا مناسب هایم سیست و ارتباطی راهبردهای مناسب، رهبری سبک انتخاب جمله از رهبری

 به اثربخشی، و کارایی کاهش ها، هزینه افزایش از مهمی ها بخشسازمان در رهبری های سبک با مدیران آشنایی عدم

 دنبال به را ایفوظ انجام در مسئولیت احساس کاهش و آنها شغلی رضایت کارکنان،افت انگیزش عدم منابع، رفتن هدر

 عملکرد بهبود در موثری نقش تواندمی رهبری های توانمندی و مدیریتی های مهارت کاربردی آموزش بنابراین. دارد

 رهبری و مدیریتی های مهارت و دانش کسب در مدیران توانمندسازی رسد می نظر به مجموع در. باشد داشته مدیران
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 هانسازما در مطلوب ارتباطات .نمایند یاری را مدیریتی عملکرد و رهبری سبک بهترین انتخاب در را آنان تواند می

 امر این به هاسازماندر مدیران و رهبران ضروریست لذا، باشد داشته سازمان موثر کارکرد در را کاتالیزگر نقش تواند می

 حین هایش زآمو در ارتباطات برقراری تهای مهار آموزش اینکه به توجه با همچنین .باشند داشته ای ویژه توجه

 را سازمان عملکرد بهبود و مندیرضایت موجبات تواندمی مختلف پرسنل بین در مداوم آموزش نیز و مدیران خدمت

 ها سازمان اموزشی های دربرنامه ای حرفه بین و فردی بین ارتباط اصول اموزش گرددمی پیشنهاد لذا شود موجب

 تداخل از جلوگیری برای سازمان یک مختلف واحدهای عملیات نمودن هماهنگ .گردد لحاظ پرسنل و مدیرانبرای 

 فعالیت موجبات و است برخوردار ای ویژه اهمیت از سازمان حرکت کلی روند در عمل وحدت ایجاد و مسئولیت

 در کند.می فراهم را کارامد و موثر اهداف حصول جهت سازمان یک هایسیستم زیر یا و هاتقسم تمامی هماهنگ

 هماهنگی های مکانیسم و مند نظام روند تبیین .شودمی قلمداد سازمانی موثر ابعاد از هماهنگی بعد،  بورد وایز مدل

 آن اتالف از جلوگیری ،منابع از بهینه استفاده مدیریتی، تغییرات دلیل به امور در وقفه عدم موجب سازمان با متناسب

 هماهنگی و سازماندهی های مکانیسم به نها زمااس  مدیران توجه بنابراین .گردد می هان سازما در کاری موازی عدم و

 سه از که است بورد وایز سازمانی مدل از دیگر بعد سازمانی ساختار. نماید کمک سازمان عملکرد بهبود به تواندمی

-تصمیم فرایند و سازمانی روابط بر تواندمی مذکور عنصر سه .است شده تشکیل رسمیت و تمرکز پیچیدگی، عنصر

 طور به این مدل همچنین توازن اهمیت عناصر رسمی و غیر رسمی سازمانی را نشان می دهد.  .باشد تاثیرگذار گیری

 باید چگونه و است چگونه سازمان که این میان و است متمرکز سازمان داخلی متغیرهای بر وایزبورد مدل خالصه

می  مدل شش بعدی مشکالت سازمان شناسایی شده و کیفیت آن بهبود با استفاده از .کندمی ایجاد باشد، سازگاری

بنابراین در سازمان های کشور برای از بین بردن مشکالت سازمانی می توانیم از مدل شش بعدی وایزبورد به  یابد.
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