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Abstract
Purpose: The purpose of this paper is to identify and redefine the complexity
drivers of state organizations and in the form of model of the complexity drivers
of governmental organizations.
Method: In this study, Grounded Theory Method (GT), which emphasizes the
use of data analysis steps through open coding, axial coding and selective coding
is used. The Grounded Theory Method is a method of qualitative research in
which the theory of development is developed using a class of data. Also to
validate the original model, the Content Validity Ratio (CVR) method was used.
Findings: After the axial coding, the number of 68 categories of the complexity
drivers of governmental organizations were identified and extracted; After the
validation of the survey, this number was reduced to 54 drivers to organizational
complexity.
Conclusion: Based on the findings of the present study, the model of
organizational complexity drivers in the Iranian public sector is characterized by
looking at redefining of organizational complexity that is formed by core
theories and focal categories, including 11 main categories and 54 categories.
Keyword: Future Organizations; Organizational Complexity; Organizational
drivers; Grounded Theory Method(GT).
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چکیده
هدف :هدف مقاله تعیین ،شناسایی و بازتعریف محرکهای پیچیدگی سازمانهای دولتی در قالب مدل
محرکهای پیچیدگی سازمانهای دولتی است.
روش :از حیث روششناسی در این پژوهش از نظریه دادهبنیاد کالسیک ( ،)GTبهره گرفته شده است .این
روش ،روشی کیفی در تحقیق است که با طی مراحل سهگانه کدگذاری باز ،محوری و انتخابی به دستهبندی
دادهها برای دستیابی به مدل پارادایمی میپردازد .برای اعتباربخشی به مدل اولیه نیز از روش کمّی «ارزیابی
روایی محتوایی( »)CVRاستفاده شده است.
یافتهها :پس از انجام کدگذاری محوری ،تعداد  86خردهمقوله از محرکهای پیچیدگی سازمانهای دولتی
شناسایی و احصا شد که پس از انجام اعتبارسنجی با توجه به نظر خبرگان ،این تعداد به  25محرک پیچیدگی
سازمانی تعدیل و نهایی شد.
نتیجهگیری :برمبنای یافتههای پژوهش حاضر ،مدل محرکهای پیچیدگی سازمانی در بخش دولتی ایران با
نگاه بر بازتعریف پیچیدگیهای سازمانی که از مقولههای اصلی و زیرمقولههای کانونی تشکل شده است ،شامل
 11مقوله اصلی و  25زیرمقوله است.
سهم ارزشافزایی پژوهش :این پژوهش با افزودن بُعد جدید محرکهای پیچیدگی قانونی بر ابعاد پیچیدگی
سازمانهای دولتی که ریشه در نوع خطمشیگذاری و اجرای آنها در ایران دارد ،رویکرد نوینی در ادبیات و علم
پیچیدگی باز کرده است.
واژگان کلیدی :سازمانهای آینده ،پیچیدگی سازمانی ،محرکهای پیچیدگی ،نظریه دادهبنیاد.
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 -1مقدمه
امروزه عالقه بسیار رایج و علمی به مفهوم پیچیدگی ،آن را به یکی از گستردهترین حوزههای
تحقیقات علمی تبدیل کرده است .رویکرد کلی به پیچیدگی ) (Complexityاین است که ،جهان
بسیار پیچیده است و سیستمها برای کاهش آن به تعریف قوانین بسیار مقیدند( .وئرمن و
همکاران )5216 :به پیچیدگی ،تنها بهعنوان یک واژه نگرسته نمیشود ،بلکه بسیاری از
اندیشمندان آن را در حوزه علم قرار داده و با روشهای علمی بررسی کردهاند و بر ضرورت
بهرهمندی از آن تاکید میکنند( .بشیری ،)92 :1931 ،به پیچیده شدن دنیا اعتقاد دارد که افزایش
تنوع  ،ارتباطات  ،وابستگی متقابل و سرعت در زمان واکنش از محرک های افزایش پیچیدگی
است  .نی سیج هواج و جانسون ) ،)5213( (Nesijhuvaj and Johnsonنیز معتقدند:
«پیچیدگی سازمانی نقش مهمی در واکنشهای سازمان و شرکتها به تغییر انگیزههای نوآوری
ایفا میکنند» .الکساندر ) (Alexanderو همکاران ( ،)5213نیز اعتقاد دارند« :سازمانهایی که
دارای سطوح مختلف تصمیمگیری و زمینههای عملیاتی متنوع هستند ،ماهیتی پیچیده دارند».
اورلی و اسکینو ) )5213( (Aureli and Schinoهم میافزایند« :پیچیدگی از تعامل عناصر
غیرپیچیده ناشی میشود ،که اغلب به دنبال قوانین سادهاند» .همچنین وئرمن و همکاران
( )5216به سیستمهای پیچیده و عدم درک پیچیدگی ،اشاره کرده ،معتقدند« :یک سیستم پیچیده
میتواند به عنوان شبکهای از روابط غیرخطی دینامیکی دیده شود .براساس این دیدگاه ،اکثر
سیستمها بهطور طبیعی ،پیچیدهاند» و میافزایند« :سیستمهای پیچیده ،به نوبه خود ،نتایج
معرفتشناختی را برای چگونگی تفکر ما ایجاد مینمایند؛ زیرا ما نمیتوانیم پیچیدگی را با تمام
پیچیدگی آن درک کنیم» .درواقع این نگرش پاسخی به این بینش است که دانش ما از
پدیدههای پیچیده ،همیشه ناقص است و ما هرگز نمیتوانیم به نقطهای برسیم که در آن همه
چیزهایی که باید بدانیم را یاد گرفتهایم .کیو ) (Qiuو همکاران ( )5213نیز به پیچیدگی نهادی
در سازمانهای دولتی و کنشهای حاصل از این پیچیدگی در اداره سازمانهای دولتی اشاره
کرده و معتقدند « :شکاف پژوهشی قابل توجهی در فهم چگونگی اداره پیچیدگی نهادی در
سازمانهای دولتی وجود دارد .پیچیدگی نهادی از محیطهای خارجی (سطح کالن) و کنشگران
داخلی (محیطهای خرد) نشئت میگیرد و به ترتیب شامل :پیچیدگی تنظیمی ،سیاسی،
اجتماعی ،فرهنگی ،تکاملی و ارتباطی است» .آنها نتیجه میگیرند که این محرکها میتوانند
منجر به ایجاد تضاد در سازمانها شوند؛ زیرا «ما میبینیم که بازیگران در سازمانهای دولتی
هنگام مواجهه با انواع مختلف پیچیدگی سازمانی ،پاسخهای متفاوتی را انتخاب میکنند .عالوه
بر این ،ما دریافتیم که منابع مختلف پیچیدگی نهادی ،انواع متفاوتی از پیامدهای سازمانی را به
دنبال دارد .زیرا پیچیدگی نهادی از محیطهای کالن منجر به ایجاد تضاد در سازمانهای بزرگ
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میشود .در حالی که پیچیدگی نهادی ناشی از بازیگران خرد ،منجر به تضاد بین عملکردها و
هویتهای سازمانی خواهد شد .بدین خاطر ،چگونگی برخورد یک سازمان با پیچیدگی
سازمانی به شدت به مزایای تطبیقی سازمان مرتبط خواهد بود و به سازمان در دستیابی به
رقابت پایدار کمک میکند» .ترنر و بیکر ) )5213( (Turner and Bakerنیز از تشریح حرکت
قافله پیچیدگی عقب نمانده و معتقدند« :پیچیدگی با پیشرفت تکنولوژی ،جهانی شدن ،بازارهای
پیچیده ،تغییرات فرهنگی و هزاران چالش و فرصت مرتبط است» .شیخ و همکاران ( )1931به
برخی از محرکهای پیچیدگی و اثرات آنها اشاره کرده و بیان میدارند« :یافتههای تحلیلی ما
نشان میدهد که درجه باالیی از پیچیدگی محیطی ،سازمانهای دولتی را مجبور به اتخاذ یک
رویکرد برنامهریزیشده ،از باال به پائین ،نسبت به تغییر میکند .درحالیکه اثربخشی چنین
رویکردی به تغییر همزمان از سوی یک محیط پیچیده محدود میشود» .ایشان به نقل از رینی
) (Raineyمیافزایند« :درجه پیچیدگی در محیط سازمانهای دولتی از طریق سازوکارهای
پاسخگویی عمومی بیشتر افزایش مییابد .سازمانهای دولتی اغلب توسط مافوقهای سیاسی
خود ،رسانهها و شهروندان به اهداف کالنتر ،ارجاع داده میشوند» .آنها در نهایت به این نتیجه
میرسند که« :مدیران دولتی با افزایش پیچیدگی درونسازمانی با اتخاذ یک رویکرد
برنامهریزیشدهتر به تغییرات واکنش نشان میدهند؛ یعنی هرچه اثرات ،نفوذ و تعامالت قدرت
درونی سازمانی و ذینفعان داخلی بیشتر باشد ،گرایش بیشتر به سمت تدریج و اقدام مدبرانه
است .درواقع فشارهای بیشتر ناشی از پیچیدگی بیشتر ،مدیر را به جای تصمیمگیری سریع و
دگرگونی زودتر شرایط و رهایی فوری از وضع موجود به سمت عاقبتاندیشی و تصمیمگیری
پختهتر و آمادگی بیشتر برای پاسخگویی وامیدارد».
همانگونه که مالحظه میشود ،همه محرکهای اشارهشده ،میتوانند موجبات پیچیدگی
سازمانها باشند .اما آنچه مسلم است ،با صبغه و رویکرد گذشتهنگر احصاء این محرکها و
محرکهای دیگر اگرچه با قضاوت درستی میتواند همراه باشد ،ولیکن توجه به آینده و
تاثیرگذاری برخی متغیرها یا محرکهای پیچیدگی در سازمانهای دولتی ایران که در قالب مدل
در این تحقیق احصاء شده است ،از این قاعده مستثنا بوده و بومی سازمانهای بخش دولتی
ایران است .از آنجا که مدیران سازمانهای دولتی با این محرکها مواجهاند برای هدایت درست
سازمان و توفیقات بیشتر در آینده ،ناگزیر به شناسایی محرکهای پیچیدگی سازمانی هستند،
که هرچه توفیق در این زمینه بیشتر باشد میزان حرکت به سمت حکمرانی خوب بیشتر خواهد
بود .فلذا این پژوهش با ارائه مدل محرکهای پیچیدگی سازمانهای دولتی ایران توانسته است
محرکهای ایجاد پیچیدگی را احصا و ارائه نماید.
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 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
سازمانهای آینده ،پیچیدگی و آیندهپژوهی

سازمانها برای مقابله با پیچیدگیهای ناشی از تغییرات روزافزون ،ناگزیر به بازتعریف مداوم
محرکهای پیچیدگیاند و این بازتعریف برای تمامی سازمانها از جمله سازمانهای دولتی
ناظر به آینده است .بدین سبب رصد مدام آینده نیازمند شناخت ابزارها و رویکردهای متناسب
با اهداف و آرمانهای سازمانی برای تمامی سازمانها از جمله سازمانهای دولتی است.
سازمانهای دولتی زمانی مظهر پایداری و ثبات به شمار میآمدند ،اما اخیراً سازمانها با
سرعت زیاد با تغییرات محیطی روبهرو میشوند .بنابراین یکی از واکنشهای معمول به
چالشهای ناشی از محیط های ناپایدار ،اتخاذ تغییرات سازمانی متفاوت برای تبدیل شدن به
سازمانی انعطافپذیر است( .واینن و همکاران )5213 ،از زمان آغاز مطالعات سازمانی ،تغییر
برای سازمانها اجتنابناپذیر بوده است؛ با این حال ،تغییرات تجربهشدة سازمانها در دو دهه
گذشته بسیار سریع و عمیق نسبت به گذشته با اقبال مواجه شده است ،زیرا تغییرات سازمانی به
عنوان منبع بیثباتی و پیچیدگی مورد توجه قرار گرفتهاند( .اُین و اسالن )5213 ،بنابراین
بیتوجهی به افزایش سطح ناپایداری و بیثباتی محیط و داشتن فرضی اشتباه درباره بازارها یا
شرایط آینده ،شما را از دور خارج میسازد یا سازمان شما چندین سال به عقب باز میگردد.
(کرمی و همکاران )1936 ،از این منظر ،بروز تغییرات در جامعه آینده ،حاکی از آن است که
سازمانها در سالهای آتی تا حد زیادی متفاوت از سازمانهای امروزی خواهند بود( .موسوی
و همکاران )1936 ،سازمانهای امروزی نسبت به سازمانهای گذشته تفاوتهای بسیاری با
هم دارند و این نیازمند درک درست مفاهیم مربوط به سازمانهای امروزی و آینده است .در
این شرایط ،فقدان تدابیر الزم در مواجهه با آینده برای سازمانهای عمومی و دولتی ،مساوی
است با اتالف زمان ،فرصت و منابع جامعه .همانگونه که سلیمانی ( ،)1938شرط تامین منابع
سازمان را شناخت آینده و آیندهپژوهی میداند و معتقد است« :تعیین خط مشی هدفمند از
طریق پیش بینی آینده در راستای تامین منابع ،از جمله عوامل شناخت آینده به شمار میآید.
زیرا رویارویی با آینده ،شناخت و بینش صحیح نسبت به آن ،تواناییای است که این علم در
اختیار انسان قرار داده است».
از دهه  1312میالدی« ،به بعد ،الگوی سنتی مدیریت دولتی به سبب انعطافناپذیری و
گستردگی بخش دولتی ،ضعف سازمانهای دولتی در تامین انتظارات ،نیازهای شهروندان و
کاهش اعتماد عمومی به دستگاههای اداری با انتقادهای زیادی مواجه شده است»( .الوانی و
صباغی )1931،زیرا ویژگی موکد در این الگو نظیر تداوم و ثبات ،جایی برای تفکر مدیریت
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ارزش عمومی نمیگذارد .در حالی که این نوع مدیریت به گفتمانی تبدیل شده است که به
حکمرانی شبکهای اعتقاد و اعتماد دارد .از سویی نیز ،گفتمان سازمانی آینده بر روی مدیریت
ارزش عمومی تمرکز دارد که با «حکمرانی مطلوب و شبکهای» پیوند میخورد .در اینجا این
سؤال مطرح می شود که تحقق مدیریت ارزش عمومی در آینده با چه رویکرد و تفکر
سازمانیای هموار میگردد؟ پاسخ روشن است ،نهادینه شدن آیندهپژوهی در سازمانهای
دولتی .آیندهپژوهی به مثابه پارادایمی نوین در راستای بسترسازی ساخت آینده و پاسخگویی
به پیچیدگیها و عدم قطعیتهای روزافزون ،است( .قلیچ و همکاران )1936 ،الوانی و صباغی
( ) 1931مدیریت ارزش عمومی را یک پاردایم نوین همراه با قدرت انگیزشی نهفته تلقی کرده
که میتواند به بازشناسی نحوه برخورد با بحرانهای سازمانی نظیر :بهرهوری ،عدالت ،برابری و
پاسخگویی بپردازد .همچنین در تایید ضرورت استقبال از فرایند جدید به نقل از داناییفرد بیان
میکنند« :عصر حاضر را عصر مسائل شبکهای میتوان نامید» .برای حل مسائل آن نیز به نظریه
همشکل شدن متوسل میشوند که بیان میدارد ،سیستمها نیاز دارند برای برقراری ارتباط با
یکدیگر از یک سطح پیچیدگی یا باالتر از آن برخوردار باشند .ازاینرو برای حل مسائل
سازمانهای دولتی مدل سلسله مراتبی سنتی را فاقد اثربخشی دانسته و حکمرانی شبکهای را
مناسب دوران حاضر پیشنهاد میکنند و بر این باورند که در پاردایم جدید ،نظامهای مدیریت
دولتی همان حکمرانی شبکهای و حکمرانی خوب هستند که در بافتی از عناصر شبکه مانند
حکومت ،جامعه و بخش خصوصی فعالیت میکنند و به ارزشهایی چون :گسترش مشارکت در
جامعه ،پاسخگویی ،شفافیت ،عدالت و پاسخ به نیازهای مردم اعتقاد دارند .از این دیدگاه
میپذیرند که رویکردهای سنتی در مدیریت دولتی به مدلهای بوروکراتیک و اقتدارگرا
نزدیکند ،در حالی که رویکردهای نوین در مدیریت دولتی ویژگیهای مدلهای دموکراتیک را
دارند .بنابراین برای موفقیت در این شرایط ،همکاری و مساعدت شبکهای از نقشآفرینان در
سازمانهای دولتی ،نهادهای مردمی و بخش خصوصی ضرورت دارد و این وظیفهای است که
بر دوش سازمانهای دولتی در حال و آینده گذارده شده است .زیرا آینده مطلوب مستلزم
حکمرانی مطلوب است .در طول سه دهه گذشته ،تحول عظیمی در شیوه اداره و راهبری جوامع
به وقوع پیوسته است .در راستای این تحول ،جوامع در جریان گذار به «حکمرانی مطلوب»
قرار دارند( .کمیجانی و همکاران )131 ،اینجاست که نقش و رسالت آیندهپژوهی در رصد و
مدیریت محرکهای پیچیدگی سازمانهای دولتی پدیدار میشود.
آیندهپژوهی در اوایل قرن بیست و یکم ،تبدیل به یک فرارشته جهانی با دامنهای از
روششناسیها ،ادبیات و منابع غنی و پایگاه دانش عظیم شده است .هدف نهایی آیندهپژوهی
در این زمان ،کمک به خلق بنیانهای یک تمدن جدید است و حکمرانی مطلوب از نقطهنظر
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آیندهپژوهی حکایت از همگرایی و همتکاملی استلزاماتی حکمرانی مطلوب پیرامون پنج اصل
ماهوی :پاسخگویی ،شفافیت ،مشارکت ،حاکمیت قانون و کارآمدی دارد( .کمیجانی و همکاران،
 )131بنابراین ،تحقق آرمانهای سازمانهای دولتی آینده ،چون حکمرانی مطلوب و شبکهای و
رویارویی با پیچیدگیهای سازمانی در تعامل با آیندهپژوهی گره خورده است .زیرا قرن بیست
و یک ،قرن چالش برای سازمانهاست ،چالشهایی چون :سرعت تغییرات ،هرجومرج رقابتی،
اطالعات ،اینترنت ،عصر محصول ،تازهواردها ،راهبرد ،دگرگونی ساختار سازمانی و بهرهگیری
از کارکنان فرهیخته .لذا سازمانهای دولتی نیز مانند همه سازمانها محکوم به رصد آیندهاند و
این تنها میتواند با هنر آیندهپژوهی محقق گردد؛ هنری که سازمانها میتوانند از طریق آن با
رصد تغییرات و محرک های پیچیدگی و بازتعریف آنها در آینده از پیامدهای ناگوار پیچیدگی
سازمانی در امان باشند.
پیچیدگی سازمانی

جامعه پیچیده ،به اداره پیچیده نیاز دارد و این پیچیدگی ،در سیر صدور فرمان از صدر به ذیل
جامعه فزونی مییابد و بر ستونها و ردیفهای سلسلهمراتب افقی و عمودی میافزاید .حاصل
این پیچیدگی روزافزون ،شکلگیری دستگاه اداری از همگسیخته و نامتوازنی است که هیچ
شباهتی با مدل آرمانی بوروکراسی ندارد .به طور منطقی ،وقتی که هیچ متخصصی نتواند ابعاد و
جنبههای این موجودیت بی سر و بن را شناسایی کند ،هیچ کس قادر به راهبری و اداره آن
نخواهد بود .درحالی که ما در جامعه امروز ،ناگزیر از شناسایی و اداره آنیم( .پورعزت و
همکاران )14 :1938 ،بنابراین پیچیدگی ،مقوله نامآشنایی است که لزوم شناخت ،تعریف و
محرکهای ایجاد آن در سازمانهای دولتی ،احساس میشود .بسیاری ،علل پیچیدگی سازمانی
را در سرعت تغییرات دنیای امروز دانسته و معتقدند« :سرعت تغییرات در مواجهه با
سازمانهای امروزی پیچیدگی را به چشمانداز سازمان افزوده است» (دانکور و ژو )5213 ،که
برای رویارویی با آن «خواستار رهبری انعطافپذیرتر و انطباقی» هستند .اینان پیشنهاد میکنند:
«کاربرد ناکافی مدلهای رهبری سنتی ،نیاز به توسعه مدلهای مدیریتی جدید برای حل
چالشهای سازمانی پیچیده را نشان میدهد» .اگرچه ،درک مفهوم پیچیدگی عملکرد سازمانی،
یک نگرانی کلیدی در تحقیقات مدیریتی است (الرسن و همکاران ،) 5216 ،باید اذعان کرد که
بسیاری از محققان نظریه پیچیدگی را با تاکید بر غیرخطی بودن و پیشبینیناپذیر بودن
پذیرفتهاند( .توریش ) 5216 ،این نشان میدهد که مقوله پیچیدگی در سازمانها بهویژه در
سازمانهای دولتی میتواند جایگاه خطیری داشته باشد.
از یک سو ،پیچیدگی فزاینده محصوالت و خدمات ،به سرعت در حال تغییر در تقاضاهای بازار،
یا افزایش فشار از سوی گروههای مختلف اجتماعی ،روندهایی ایجاد کرده است که به
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سازمانهایی نیاز دارد تا شیوههای جدیدی را برای حفظ موقعیت رقابتی اعمال کنند( .رادرا و
همکاران )5216 ،از سویی نیز ،تغییرات محیطی ،اغلب سازمانها را در معرض منطقهای
نهادی قرار میدهد که در تضاد با دیگر منطقها هستند و در گذشته در سازمانها نهادینه شده و
امروزه منجر به درگیری میشوند (واگر و ویبر )5213 ،که در بسیاری از موارد با تقاضاهای
روز جامعه انطباق ندارند .بنابراین ،این سازمانها هستند که باید با رویکردهای متفاوت،
انطباقپذیری الزم را ایجاد نمایند؛ زیرا محیطهای سازمانی قبلی ،ائتالف سازمانی و سیستمهای
حاکمیتی را به سازمان تحمیل کردهاند ،که این عوامل مؤثر ،انحراف فرایندهای تغییر سازمانی را
در پاسخ به منطقهای جدید (سیاستهای سازمان) توضیح میدهند( .واگر و ویبر)5213 ،
همانگونه که مشاهده میشود ،واگر و ویبر به نقش تغییرات محیطی ،منطق نهادی و تعامالت
سازمانی در شکلگیری «نقش سیاسی سازمانها» و تاثیر آنها در ایجاد پیچیدگی سازمانی
اشاره می کنند ،که چنین تاثیری ،چگونه در مقابل تغییرات ناشی از این منطقها ،نتایج تعارض
گروهی را تثبیت میکند و به فرایند شکلگیری منطقهای جدید منجر میشود و تاکید میکنند:
«در تحلیل ما کاربرد مفهومسازی سازمانها بهعنوان نهادهای سیاسی ،نشان میدهد که
سازمانها با محیط بیرونی خود تعامل دارند و در اتخاذ نقش سیاسی از نظر مطالعات تاریخی،
واکنشهای سازمانی به پیچیدگی سازمانی را در نظر میگیرند» .هینس )،)5216( (Haynes
نظامهای ارزشی در سازمانهای دولتی و عمومی را محرک پیچیدگی سازمانی قلمداد میکند و
معتقد است« :نظامهای ارزشی در نظریهپردازی سیاست عمومی ،داللت بر این دارند که آنها
عنصر کلیدی پیچیدگیاند و توسعه قابل توجهی را برای درک پویاییهای باثبات و ناپدار» در
سازمانهای دولتی فراهم میکنند .الرسن و همکاران (  ) 5216نیز در معرفی محرکهای
پیچیدگی سازمانی به هماهنگی وظایف و عملیات در سازمان اشاره کرده و اعتقاد دارند« :به
جای تلقی ساختار سازمان به عنوان پیچیدگی ،ما تاکید داریم که انواع مختلف پیچیدگی
سازمانی ممکن است ،اثرات عملکردی متفاوتی داشته باشند» .بر این اساس ،پیچیدگی وظیفه
مطرح میشود« .پیچیدگی وظیفه معموال از نیاز به هماهنگسازی کار با انتظارات آنهایی که
یک وظیفه را طلب میکنند ،حاصل میشود» .الد و پیترسون )(Ladeand and Peterson
( )5213نیز ،سازمان را بهعنوان سیستمهای سازگار پیچیده میپذیرند که در قالب سیستمهای
اجتماعی با محیط های پیرامون خود در تعاملند که این تعامالت ،زمینه را برای پیچیدگی
سازمان مهیا میسازد .آنها معتقدند« :سیستمهای سازگار پیچیده ،سیستمهای اجتماعی ـ زیستی
هستند و سازمانها نیز مترداف با سیستمهای پیچیده بوده که باید در این سیستمها گنجانده
شوند».
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همانطور که مالحظه میشود ،مطالعه پیچیدگی در سازمانها ،بیش از آنکه به اندازهگیری
عملکرد مربوط باشد ،به درک آن ارتباط پیدا میکند( .پریرا )5213:12 ،زیرا برخی بر این
باورند که« :پیچیدگی روابط تجاری معاصر است که سازمان را قادر میسازد به ایجاد
مزیتهای رقابتی پایدار و درنتیجه ،توسعه سازمانی و اجتماعی بپردازد» .همچنین میافزایند:
«به رسمیت شناختن نظریههای پیچیدگی بهعنوان یک مفهومی اساسی جدید ما را قادر
میسازد تا با تنظیم شیوههای مدیریت در محیطهای سازمانی معاصر ،سازمانها را بهعنوان
سیستمهای سازگار پیچیده درک کنیم» .درحقیقت پیچیدگی ،مفهومی چندرشتهای است که در
چندین حوزه مختلف از دانش بررسی میشود .پریرا مهمترین حوزههای دانشی برای
سیستمهای سازگار پیچیده را «حوزه علوم کسب و کار نظیر :مدیریت ،تجارت ،اقتصاد و مالی»
میداند .که ارتباط تنگاتنگی با سازمانها از جمله سازمانهای دولتی دارند .وی در ادامه
توصیه میکنند« :پارادایم پیچیدگی به ما این امکان را میدهد که رفتار سیستمهای پیچیده،
مانند سازمانها را بهتر درک کنیم» .محرکهای پیچیدگی را شناسایی کنیم و با ایجاد انعطاف و
انطباقپذیری ،میزان تابآوری آن را افزایش دهیم .در این راستا ،اسنایور و تارزجن (Snihur
) ،)5216( and Tarzijanاز زاویه دیگری به مقوله پیچیدگی سازمانی نگاه کرده و آن را
فرصتی برای سازمان میدانند و پیشنهاد میکنند« :پیچیدگی به سازمانها ،اجازه تمایز در برابر
رقبا را میدهد» .با این حال ،همگان اذعان میکنند که سازمانها در فرایند« :تکامل مداوم
تکنولوژی و روند رو به رشد جهانی شدن ،به دلیل نیاز به رویارویی با چالشهای جدید و باقی
ماندن در بازاری آشفته و رقابتی ،به طور فزاینده و طبیعی پیچیده شدهاند»( .پریرا)51 :5213 ،
الجرم ،گزیری نیست و باید به پذیریم« :چرخه حیات یک سازمان ،رویدادهایی تاریخی را با
موقعیتهای غیرقابل پیشبینی و قابل پیشبینی ،ترکیب میکند» (همانجا) و این یعنی تاکید
دوباره بر پیچیده بودن سازمانها .در این شرایط ،چابکی ،پذیرش تغییر ،آیندهنگری همراه با
نوآوری ،نوسازی و تفکر خالق ،کلیدواژه رویارویی با پیچیدگی ناشی از موقعیتهای
پیشبینیناپذیرند .زیرا موفقیت یک سازمان به چابکی آن بستگی دارد .تغییر باید پذیرفته شود
و ما باید تغییر کنیم .سازمانهای موفق آنهایی هستند که تغییرات برنامهریزیشده آنها بیش از
تغییرات تصادفی آنهاست .این بدان معنی است که آنها سعی میکنند ،نوآور باشند تا از حرکت
بر مبنای تمایل دیگران اجتناب کنند .درواقع سازمانهای آینده از ثبات فرار میکنند و برای
نوآوری ،نوسازی و تفکر خالقانه سازماندهی میشوند( .واگر و ویبر ()5213
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جدول ( )1خالصه پیشینه محرکهای پیچیدگی سازمانی از نظر قدما و معاصران
نام محقق  /سال
رحمتی و همکاران ()1936
کیو و همکاران ()5213
الکساندر و همکاران ()5213
واینن و همکاران ()5213
اُین و اسالن ()5213
دانکور و ژو ( )9102
واگر و ویبر ()9102
الد و پیترسون ()9102
اورلی و اسکینو ()5213
اِوِنز و وُندر وُیت ()5213
پریرا ()5213
وئرمن و همکاران ()5216
رادرا و همکاران ()5216
هَینس ()5216
الرسن و همکاران ( ) 5216
باسکین و بوندارنکو ()5216
ترنر و بیکر ()5216
شیخ و همکاران ()1931
پورعزت و همکاران ()1938
بشیری و همکاران ()5211
ربنتیش و همکاران ()5211
میرزایی داریانی و امیری ()5218
الکساندر شوانت ()5223
ریچارد دفت ()1335

استیفن رابینز ()1964

ریچارد هال ()1918

محرکهای پیچیدگی
تغییرات سریع محیطی ،پیشرفت سریع فناوری ،گسترش ارتباطات ،حجم زیاد
اطالعات
پیچیدگی نهادی :تنظیمی ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،تکاملی و ارتباطی
سطوح مختلف تصمیمگیری و زمینههای عملیاتی متنوع
محیطهای ناپایدار
تغییرات سازمانی
سرعت تغییرات
تغییرات محیطی
تعامالت سازمانی
تعامل عناصر ساده
عوامل ساختاری :رسمی سازی ،تخصصگرایی و تمرکز ،اندازه سازمان
تکامل مداوم تکنولوژی و روند رو به رشد جهانی شدن
روابط غیرخطی دینامیکی
پیچیدگی فزاینده محصوالت و خدمات ،سرعت در حال تغییر در تقاضاهای بازار،
افزایش فشار از سوی گروههای مختلف اجتماعی
نظامهای ارزشی
هماهنگی وظایف و عملیات
پیشرفت تکنولوژی
پیشرفت تکنولوژی ،جهانی شدن ،بازارهای پیچیده ،تغییرات فرهنگی
محیط
سلسلهمراتب افقی و عمودی
ناهمگونی ،تنوع ،قانون توان
تنوع ،ابهام ،وابستگی متقابل ،شتاب تغییرات ،جهانی شدن
تغییرات و تحوالت فزاینده (تغییرات محیطی و محدودیتهای اعمالشده)
تنوع ،وابستگی ،ابهام و شتاب تغییرات
پیچیدگی عمودی (تعداد سطوح سلسلهمراتب) ،پیچیدگی افقی (تعداد عناوین شغلی
یا بخشهای سازمان) ،پیچیدگی فضایی (تعداد مکانهای جغرافیایی)
تفکیک افقی (پراکندگی واحدهای سازمانی با توجه به شرایط اعضاء ،نوع وظایف،
میزان تحصیالت ،آموزش) ،تفکیک عمودی (افزایش سلسلهمراتب سازمانی)،
تفکیک براساس مناطق جغرافیایی (مکانهای چندگانه ،پراکندگی ادارات ،افراد
سازمان)
پیچیدگی افقی (تقسیم کارهای سازمان به واحدهای فرعی و کوچکتر) ،پیچیدگی در
سطح عمودی (سلسلهمراتب اختیارات) ،پراکندگی واحدها (پراکندگی کارها و
کارکنان در نقاط مختلف سازمان)
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مقایسه نتایج پژوهش با پیشینه تحقیق

براساس مرور مقاالت پژوهشهای پیچیدگی ،تحقیقات انجامشده بیشتر براساس نظریه
سیستمهای پیچیده با نگاه و استفاده از روشهای مهندسی بوده است .محور مطالعات اتکاء به
ساختارهای بنیاد ی تئوری ،تمرکز بر تنوع اجزاء در سیستم و وابستگی آنها است که معموال
درک پیچیدگی و کنترل بر سیستمهای پیچیده از دغدغههای قابل درک در این پژوهشهاست.
همانگونه که بشیری و دیگران ( )5211تاکید میکنند« :کنترل سیستمهای پیچیده با
ویژگیهایی که از آن شمرده میشوند ،بسیار بعید است» .اگرچه چارچوب نظری تحقیق نشان
میدهد که مطالعه ما با آنچه پیشتر شناخته شده است مرتبط است ،اما یافتههای تحقیق حاضر
تنها در محرک های پیچیدگی ناشی از ساختار سازمانی نظیر :تفکیک افقی ،تفکیک عمودی،
پراکندگی جغرافیایی و تاثیرات و تعامالت محیط سیستم ،توقف نمیکند ،بلکه در قالب مدل
سیستماتیک ،محرکهای پیچیدگی سازمانهای دولتی شناسایی ،معرفی و مدله میشوند .که
عبارتند از:
الف) در شرایط علّی ،محرکهای ساختار سازمانی در سازمانهای دولتی ایجاد پیچیدگی
مینمایند که این بخش ،فصل مشترک این پژوهش با پژوهشها و نظرات قدما است .ب) در
بخش راهبرد ،سازمانهای دولتی با محرکهای مدیریتی و سازمانی مواجهاند .ج) در بخش
عوامل مداخلهگر ،سازمانهای دولتی با محرکهای پیچیدگی قانونی که تعدیلکننده راهبردها
در سیستم است مواجهاند .د) در بخش بستر یا زمینه ،سازمانهای دولتی با محرکهای
پیچیدگی محیطی سازمان مواجهاند .هـ) در بخش پیامدها ،سازمانهای دولتی با محرکهای
پیچیدگی پیامدهای سطح فردی ،داخلی و خارجی مواجهاند.
همانگونه که مالحظه میشود محقق با مدله کردن محرکهای بومی پیچیدگی سازمانهای
دولتی که خاص این سازمانها است ،مدل پارادایمی محرکهای پیچیدگی سازمانهای دولتی
ایران را براساس رویکرد استرواس ـ کوربین طراحی و ارائه مینماید.
 -3روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر ،نظریه دادهبنیاد )) (Grounded Theory Method (GTرا به عنوان رویکردی
سیستماتیک به کار گرفته است .همانطور که «استراوس و کوربین ) (Struss and Corbinبر
دقت تکنیکی کار ،شفافیت فرایند مرحلهمند کدگذاری و توزیع دادهها به خوشههای مقولهای
مشخص و قابلیت مقایسهای بودن کار در قالب یک مدل پارادایمی تاکید دارند» (فراستخواه،
 .)121 :1931این پژوهش در قالب الگوی پارادایمی زیر انجام شده است:
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« .1مقوله اصلی متغیر کانونی ) :(Focal Variableپدیده مرکزی که در موقعیت و زمینه،
اکتشاف میکنیم .5 .موجبات علّی :علل و موجبات اصلی که پدیده مورد اکتشاف (مقوله اصلی)
از آنها ناشی میشود .9 .راهبردها :کنشگران براثر موجبات علّی دست به چه راهبردهای
رفتاری و تاکتیکهایی میزنند؟ به چه اعمال و شیوههایی مبادرت میکنند؟ و چه تدابیر و
ترفندها و شگردهایی را به اقتضای زمینهها و شرایطی که در آن قرار دارند در پیش میگیرند؟
 .4زمینههای خاص :شرایط زمینهای که موجبات در آن شرایط و زمینهها بر پدیده اصلی تاثیر
میگذارند .2 .عوامل واسطهای و مداخلهکننده :تاثیر موجبات علّی و زمینهای خاص ،با چه
عوامل عمومی محیطی تعدیل میشوند؟  .8نتایج و آثار (پیامدها) :مجموع موجبات علّی و
راهبردهای اتخاذشده به چه آثار و نتایجی منتهی میشود؟»( .همان)122:
نمونه گیری و جامعه آماری
الف) نمونهگیری

نمونهگیری در روش دادهبنیاد در خالل فرآیند پژوهش شکل میگیرد .فراستخواه ( )1931در
این مورد معتقد است نمونه تحقیق به دو شکل مورد محک قرار میگیرد :یکی از طریق ورودی
یا اشباع دادهها و دیگری از طریق خروجی یا اشباع نظری .منظور از ورودی در این نوع
تحقیق این است که چه کسی تجربههای مرتبط با موضوع پژوهش را در ارتباط با مسئله یا
پرسشهای تحقیق دارد .معیار خروجی یا اشباع نظری نیز از نظر وی این است که باید با
نمونههای بیشتری مصاحبه نماییم و به نقطه اشباع یا سطح اکتشاف برسیم تا منجر به نظریه
شود؛ یعنی نقطهای که تشریح همهجانبه و کاملی از مسئله یا موضوع را در اختیار ما قرار دهد.
همچنین تاکید میکند در روش دادهبنیاد چارچوب نمونه هیچگاه در ابتدای تحقیق منعقد
نمیشود ،بلکه در انتها بسته میشود .این بدان معنی است که هنگام مصاحبه ممکن است پی به
ابعاد یا موضوعات جدیدی ببریم و یا اینکه مصاحبهشوندگان به اشخاص دیگری اشاره نمایند.
این فرایندی است که به گلوله برفی موسوم است ،زیرا باعث کشف مطلعان جدیدی از مسئله
تحقیق میشود.
بنابراین «چارچوب نمونه در جیتیام ،چارچوب تجربی و استقرایی است نه سیاههای آماری
که مثال با لیست اسامی و جدول مورگان بسته شود و از فرمولی دربیاید»( .فراستخواه:1931 ،
 )198بنابراین ،نمونهگیری در این پژوهش ،نمونهگیری نظری است و مصاحبه 51
مصاحبهشونده مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت .درحقیقت منابع تحقیق را استادان دانشگاه،
مدیران ،معاونین و کارشناسان با رتبههای عالی و خبره مطلع سازمانهای دولتی تشکیل
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میدهند (جدول  .)5همچنین در زمان انجام مصاحبه با اخذ نظر از مصاحبهشوندگان افراد
جدیدی نیز به فهرست مصاحبهها اضافه شدند تا کار از غنای بیشتری برخوردار شود.
ردیف
1
5
9

تحصیالت
دکتری
دکتری
دکتری

جدول ( )5مشخصات مصاحبهشوندگان
سمت سازمانی تعداد ردیف تحصیالت
دانشجوی دکترا
 3نفر 4
استادیار
کارشناسی ارشد
 5نفر 2
دانشیار
کارشناسی ارشد
 9نفر 8
مدیریتی

سمت سازمانی
مدیریتی
مدیریتی
کارشناس عالی و خبره

تعداد
 4نفر
 2نفر
 4نفر

ب) جامعه آماری

بسیاری از قدما و معاصرین اندیشمند مدیریت ،پیچیدگی سازمانی را ناشی از ساختار سازمانی
و تعامالت محیطی دانسته و معتقدند که پیچیدگی سازمانی ناشی از ویژگیهایی چون :تفکیک
عمودی ،تفکیک افقی و پراکندگی جغرافیایی و ...رخ میدهد .بنابراین محقق برای انتخاب
جامعه آماری به انتخاب آن دسته از سازمانها در استان قزوین دست زد که با ویژگیهای
گفتهشده تناسب بیشتری داشتند؛ یعنی شاخصهای تفکیک عمودی ،افقی و پراکندگی
جغرافیایی در آنها برجستگی بیشتری داشت .سازمانهای جهاد کشاورزی ،سازمان مدیریت و
برنامه ریزی ،سازمان امور اقتصادی و دارایی ،آموزش و پرورش ،سازمان تامین اجتماعی،
سازمان مسکن ،راه و شهرسازی و تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با توجه به تعریف عملیاتی از
سازمانهای دولتی انتخاب شدند .عالوه بر  11نفر از خبرگان دانشگاهی 18 ،نفر از بین مدیران
کل ،معاونین و کارشناسان در ردههای عالی و خبره سازمانی مطلع مطابق جدول شماره ()5
بهعنوان مصاحبهشونده انتخاب شدند.
روش تحلیل دادهها
پس از گردآوری دادههای تحقیق به روش دادهبنیاد ،مقولههای پژوهش و روابط میان آنها از
طریق مراحل سهگانه تحلیل دادهها یعنی کدگذاری باز ) ،(Open Codingمحوری (Axial
) codingو انتخابی ) (selective codingمشخص شد .بنابراین ،پژوهش حاضر با روش کیفی
نظریه دادهبنیاد ،مدل سیستماتیک محرکهای پیچیدگی سازمانهای دولتی را که شامل موجبات
علّی ،مقوله اصلی ،راهبردها ،نتایج و آثار (پیامدها) ،عوامل واسطهای مداخلهکننده و شرایط
زمینهای است ،تدوین خواهد کرد.
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 -4یافتههای پژوهش
رکن اساسی فرایند تحلیل ،کدگذاری است .رویه تحلیل دادهها با روش نظریه دادهبنیاد مبتنی بر
تحلیل مصاحبههای عمیق ،کشف مفاهیم و مقولهها از طریق کدگذاری باز ،کشف و شناسایی
مقوله محوری ،موجبات علّی ،شرایط یا عوامل مداخلهگر ،زمینههای خاص ،راهبردها و پیامدها
از طریق کدگذاری محوری و همچنین خلق نظریه یا کدگذاری انتخابی و توسعه مدل پارادایمی
تحقیق است .بنابراین ،فرایند تحلیل شامل همان سه نوع کدگذاری باز ،محوری و انتخابی است.
کدگذاری باز

این مرحله که اولین مرحله تجزیه و تحلیل دادهها است به نامگذاری و مقولهبندی پدیدهها
میپردازد .در کدگذاری باز دادهها به اجزاء مختلف خرد میشوند ،شباهتها و تفاوتهای بین
پدیدهها با حساسیت بررسی و سؤالهای مختلفی از پدیدههای تحقیق که دادهها از آنها ناشی
شدهاند ،طرح میشوند« .بدین ترتیب ،پیشفرضهای خود محقق و دیگران یا زیر سؤال میرود
یا بررسی میشود و راه را برای کشف کردن میگشاید»( .استراس و کوربین)85 :1939 ،
کدگذاری باز شامل  9مرحله است .در مرحله اول محقق برای شناسایی نکات کلیدی کلیه
یادداشتهای ناشی از صحبتهای مشارکتکنندگان را بهطور کامل مطالعه و بررسی مینماید و
نکاتی که مصاحبهشوندگان بر روی آن تاکید کردهاند را انتخاب و نشانهگذاری میکند.
پژوهشگر در این تحقیق ( )188کد باز شناسایی و نشانهگذاری کرد که به دلیل تفصیل زیاد این
جدولها فقط نمونههایی از آنها آورده میشود .به عنوان مثال :جدول ( )9گزیدهای از متن
مصاحبه مشارکتکنندگان در مصاحبه را نشان میدهد.
جدول ( )9کدگذاری مصاحبه اول

گزیده متن
پیچیدگی ساختار سازمانی سبب میشود که نتوان به طور مشخص تشخیص داد که
عملکرد شغلی کدام دسته بر بهبود یا افت سازمان اثرگذار بوده است.
پیچیدگی سازمان از طریق افزایش تعداد ارباب رجوع یا مشتریان ،تعداد خدماتی که
سازمان ارائه میکند ،تعداد افرادی که در استخدام سازمان هستند ،افزایش مییابد.
زمانی که سازمان با تعداد زیادی از متخصص سر و کار داشته باشد ،هماهنگی بین وظایف
سختتر میشود.
وقتی سازمان از نظر جغرافیایی با پراکندگی فعالیتها و پرسنل روبهرو است ،پیچیدگی در
سازمان بیشتر میشود.
یکی از سرچشمههای اصلی پیچیدگی و فساد اداری در کشور وجود قوانین و مقررات
متعدد و پیچیده و نهادهای متولی آن است.
در سازمانهای دولتی چابکی و قدرت عمل برای مدیران وجود ندارد که ساختار را
براساس استراتژیها عوض کنند.

مفاهیم
ساختار سازمان
میزان خدمات سازمان
تخصصگرایی
پراکندگی نیروی انسانی
قوانین و مقررات
عدم تغییر استراتژی
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بحث جغرافیایی برای سازمان میطلبد که ساختار سازمان بهصورت بخشی تغییر یابد.
سازمان های دولتی استقالل الزم را برای تغییر و ایجاد ساختار مناسب از واحدهای
سازمانی در مرکزشان میگیرند.
درواقع سلسلهمراتب زیاد و بیش از حد عمودی باعث ایجاد پیچیدگی میشود.
برونسپاری واحدهای سازمانی نظارت را با مشکل مواجه کرده و سرعت پاسخگویی در
سازمانها را با کندی مواجه میسازد.
 . . . .ساختار عمودی بیش از حد ،منجر به ابهام میشود.
یک مدیر نهایتا می تواند با چهار معاون یا مدیر ارشد کار کند ولی اگر این تعداد به هشت
مورد رسید پیچیدگی ایجاد میشود.
عامل دیگری که در بخش دولتی بر پیچیدگی دامن میزند ،عدم تمایل به تفویض اختیار
در بخش دولتی است.
فرهنگ ،بر ذهنیت و باورهای ما تاثیر میگذارد.
قدرت انطباق سازمان با تغییرات کم است .اگر سازمان قدرت انطباق با تغییرات را داشته
باشد پیچیدگی کاهش مییابد.
اگر سازمانهای ما چابک شوند شتاب تغییرات بیرونی بهعنوان عامل پیچیدگی در
سازمان به حساب نخواهد آمد ،زیرا آنها در سازمان هضم میشوند.
گاه مشاهده میشود برای یک موضوع واحد دو قانون وجود دارد که یکی دیگری را
نقض میکند.
باورداشتها و هنجارهای سازمانی از جمله محرکهایی هستند که در سازمان میتوانند
به راحتی بر راهبرد سازمان اثر بگذارند.

بخشبندی
تمرکز سازمانی
سلسلهمراتب زیاد
برونسپاری
تحریف اطالعات
حیطه نظارت وسیع
عدم تفویض اختیار
ذهنیت و باورهای فردی
انعطافپذیری کم
اندازه سازمان
تضاد قوانین و مقررات
هنجارهای سازمانی

در مرحله دوم ،در مفهومپردازی دادهها :به هر کدام از حوادث ،ایدهها یا رخدادها نامی
میدهیم ،برچسبی که یا نشانه آن پدیده است یا به جای آن مینشیند»( .استرواس و کوربین،
 )89 :1939در این حالت اگرچه کدهای کشفشده ظاهری متفاوت دارند ،ولیکن از نظر معنایی
دارای مفهومی مشابهاند و مفاهیم تحقیق را تشکیل میدهند.
مرحله سوم ،ساخت مقولههاست .یعنی طبقهبندی یا دستهبندی مفاهیم کشفشده که به
پدیدههای مشابه ارتباط پیدا میکنند .ویژگی مقوالت این است که نسبت به مفاهیم انتزاعیتر
هستند .بدین ترتیب هر واحد متنی ،برچسب مفهومی میخورد ،پله پله به صورت مداوم از
مفهومهای کوچک ،طیفهای مفهومی تشکیل میشود .از هر طیف مفهومی نیز یک مقوله به
دست میآید( .فراستخواه )124 :1931 ،مقولهها «شالودههای» ساختن نظریه هستند .در این
پژوهش محقق با بهکارگیری خالقیت برای سهولت کار از عناوینی چون :مقوالت اصلی ،خرده
مقوالت و مفاهیم شناساییشده در کدگذاری استفاده نموده است .این مراحل در قالب جدول
( )4دستهبندی و طراحی شده است ،اما به دلیل کثرت ،نمونههایی از آن در ادامه ارائه میشود.
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جدول ( :)4مقولهبندی مفاهیم شناساییشده
کدهای باز (مفاهیم شناساییشده)
قوانین و مقررات پیچیده

منبع
F01-M13-F06
F03-F04-F06-M13F12-M15-F17
F03-F09
F03-F07-F06-F09
F03-F06-M26-F10
M18-M13
F03-F07-M13-E27
M18-M29
F01-F06-M13-M15
F12
M13-M18
F07-M13- M15

تعدد قوانین و مقررات
خط مشیهای نامناسب
شکاف در اجرای خط مشیهای سازمانی
تغییر مداوم قوانین و مقررات
عدم قطعیت در قوانین و مقررات
تفسیرپذیری قوانین و مقررات
برداشت شخصی از قوانین
تضاد قوانین و مقررات
عدم انطباق قوانین با موضوعات سازمانی
شفاف نبودن ماهیت قوانین
به روز نبودن یا قدمت قوانین و مقررات
به هنگام نبودن قوانین با تکنولوژی و
فضای سازمان
مقررات بینالمللی
استانداردهای جهانی
ابهام در خط مشی
تخطی از قانون
پیادهسازی سلیقهای قانون

F07-E27
F07-F11-F06
F11-F07
F17- M18
M18M18-M29

خرده مقوالت

مقوله اصلی

تعدد قوانین و مقررات
خط مشیهای مورد عمل
بیثباتی در قوانین و مقررات
مورد عمل
تفسیرپذیری قوانین
تعارض قوانین و مقررات

محرکهای قانونی

به روز نبودن قوانین و
مقررات
تاثیر قوانین ملی و فراملی
خط مشیهای مبهم
اعمال سلیقه در اجرای قانون

همانگونه که در جدول ( )2مشاهده میشود تعداد  86خردهمقوله از محرکهای پیچیدگی در
سازمانهای دولتی شناسایی شد که در ادامه از طریق اعتباربخشی طی قضاوت خبرگان تعدیل
خواهند شد.
جدول ( )2شناسایی خرده مقوالت محرکهای پیچیدگی سازمانی

محرک پیچیدگی
سلسلهمراتب زیاد
اندازه سازمان
تمرکزگرایی
عدم استقالل در تصمیمگیری
حیطه نظارت مدیران
برونسپاری
بخشبندی
تخصصگرایی
تنوع عناوین شغلی
آموزشهای غیرهدفمند
تقسیم کار
تعداد واحدهای فرعی

رتبه
1
2
3
0
8
82
83
0
0
80
0
18

وزن
8/8330
8/8100
8/8108
8/8100
8/8103
8/8800
8/880
8/8102
8/8101
8 /8801
8/8100
8/8100

محرک پیچیدگی
تعدد فرایندهای انجام کار
موازی کاری
حجم خدمات سازمان
تعدد قوانین و مقررات
خط مشیهای مورد عمل
بیثباتی در قوانین و مقررات مورد عمل
تفسیرپذیری قوانین
تعارض قوانین و مقررات
به روز نبودن قوانین و مقررات
تاثیر قوانین ملی و فراملی
خط مشیهای مبهم
اعمال سلیقه در اجرای قانون

رتبه
13
80
80
10
10
10
28
18
10
10
08
21

وزن
8/8100
8/8808
8/8800
8/8103
8/8101
8/8130
8/8130
8/8102
8/8108
8/8130
8/8800
8/8130
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پراکندگی در سازمان
نژاد و جنسیت
و
فنی
محرکهای
سختافزاری
فرهنگ اجتماعی غالب
سن کارکنان
دیدگاه فرهنگی در اجرا
باورهای فردی
کارمندساالری
ابهام اطالعاتی
ادغام سازمانی
انعطافپذیری پایین
عدم تناسب شغل و شاغل
ارتباطی
سیستمهای
ناکارآمد
فرایندهای کاری مبهم
اهداف سازمانی مبهم
سیستم بودجهریزی سنتی
چرخه عمر سازمان
حوزههای استراتژیک
سیستم نظارت ناکارآمد
هنجارهای سازمانی
جاهطلبی مدیران
رفتارهای سیاسی

0
88
11

8/8108
8/8802
8/8100

شرایط اقتصاد کالن
شرایط اجتماعی
شرایط سیاسی

01
00
02

8/8800
8/8118
8/8800

12
80
22
81
23
80
30
30
00
30

8/8108
8/8803
8/8138
8/8180
8/8130
8/8800
8/8123
8/8121
8/8111
8/8128

محیط دور و نزدیک سازمان
دخالت نهادهای رسمی و غیررسمی
ضعف در تدوین و اجرای خط مشی
سوء مدیریت
سازماندهی نامناسب
استراتژیهای نامناسب
عدم ثبات در مدیریت
سیاسی کاری مفرط
فقدان برنامه راهبردی
بیتوجهی به اجرای راهبردها

03
03
38
00
20
20
20
08
00
31

8/818
8/8110
8/8120
8/8180
8/8131
8/8138
8/8120
8/8112
8/8183
8/8120

30
30
38
08
20
00
88
00
20

8/8110
8/8110
8/8122
8/8182
8/8120
8/8113
8/8180
8/8180
8/8133

عدم جامعیت در سیاستگذاری
عدم بهکارگیری فناوریهای نوین
عدم اعتقاد به سازمان یادگیرنده
اهمال در ضوابط استخدام
برنامه رفاهی ناکارآمد
تقابل بین مدیریت و منابع انسانی
کارکنان بیانگیزه
رابطه ساالری
ولنگاری مدیریتی

08
32
02
00
00
01
00
28
33

8/8110
8/8128
8/8118
8/8181
8/8180
8/8110
8/8188
8/8132
8/8120

اعتباربخشی نظریه دادهبنیاد

پس از شناسایی تمامی مقوالت پژوهش در جی تی ام ،نوبت به اعتباربخشی است .فراستخواه
در این رابطه به «متقاعدکنندگی عمومی» اشاره میکند« :روایی در تحقیقات کیفی بدین معناست
که مفاهیم و گزارههای نظاممندی که برای توضیح موقعیت مشخصی از جهان اجتماعی و انسانی
به دست میدهیم ، . . .بتواند «موجّهیت» ) (Justifiabilityمیان ذهنی الزم را داشته باشد ،چه
از حیث ارتباط معنادار نظریه با دادهها و شواهد الزم از یک موقعیت و چه از جهت اعتباری که
دلیلآوری های محقق با خود دارد ،به نحوی که متقاعدکنندگی عمومی داشته باشد».
(فراستخواه)131 :1932 :
بنابراین «حساسیت پژوهشگر ،انسجام روششناسی ،متناسب بودن نمونه ،گردآوری و تحلیل
همزمان دادهها» (برزیده و همکاران )1931 ،باعث میشوند تا حد زیادی دقت علمی تحقیق
کیفی تضمین شود .این فرایند تاکید می کند تا در یک کانونی متمرکز (Focus Group
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)) Discussion (FGDمتشکل از نخبههایی از افراد مطلع به موقعیت تشکیل دهیم و نتایج
کدگذاری محوری شامل پدیده اصلی اکتشافشده و بلوکهای بزرگ مقولهای را به همراه
خوشههای مقوله ای در ذیل آنها را در پانل ارائه کنیم تا بررسی شود که آیا اینها میتوانند هسته
و مفصلها ی یک نظریه برای توضیح مسئله تحقیق در یک موقعیت خاص باشند (فراستخواه،
 )522 :1932یا خیر .همچنین محقق میتواند با استفاده از «روشهای تحقیق آمیخته» مبادرت
به اعتباریابی نماید .اگر سؤاالت پژوهش با شیوههای دیگری از تحقیق به نتایج یکسانی رسیده
باشد ،همین همگرایی ،خود میتواند گواه اعتبار تحقیق جیتیام (Grounded Theory
))  Method (GTMتلقی بشود (همان .)528 :بدین خاطر ،جهت تعیین اعتباربخشی مقوالت
پژوهش ،پانل مقوالت کشفشده در اختیار  3نفر از خبرگان دانشگاه قرار گرفت و اینان نظرات
خود را در قالب طیف لیکرت به هریک از مقوالت ارائه کردند .در این راستا ،جهت تایید
زیرمقولهها و شاخصهای کشفشده مجددا از مشارکت و نظرات خبرگان در قالب پرسشنامه
دو گزینهای استفاده شد .برای عدم رابطه بین زیرمقوله با مقوله اصلی گزینه «خیر» با ارزش
«صفر» و برای ارتباط میان زیرمقوله با مقوله اصلی گزینه «بلی» با ارزش «یک» استفاده شد
که امکان تحلیل به محقق را داد .نتایج حاصل از مشارکت خبرگان در جدول ( )8آمده است.
در این جدول ،میزان فراوانی زیرمقولهها با توجه به پاسخ خبرگان و همچنین فراوانی کل آنها
محاسبه شده و در ادامه «وزن هر زیرمقوله نیز براساس فراوانی کل» ارائه شده است .جهت
دستیابی به اعتبارسنجی مقولهها از روش «ارزیابی روایی محتوایی» (the Content Validity
)) Ratio (CVRبه شرح ذیل استفاده شده است .ویژگی این روش این است که «میزان
هماهنگی بین محتوای ابزار اندازهگیری و هدف تحقیق» را نشان میدهد .برای این کار محقق
دو روش کمّی و کیفی را در نظر میگیرد و برای ارزیابی کیفی محتوا از خبرگان متخصص
می خواهد برداشت خویش را در رابطه با ابزار مورد استفاده ارائه نمایند تا بتواند براساس
نظرات ارائهشده به اصالحالت الزم بپردازد .برای تعیین  CVRاز رابطه ذیل استفاده میشود:
رابطه (:)0
در رابطه فوق nE :به تعداد خبرگان متخصص اشاره میکند که به گزینه «ضروری» پاسخ
گفتهاند N .نیز نشان میدهد اگر تعداد کل مقدار محاسبهشده از مقادیر جدول بزرگتر باشد،
اعتبار آن آیتم تائید میشود.
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جدول ( )8تصمیمگیری در مورد CVR
تعداد متخصصان
حداقل مقدار روایی

2

8

1

6

3

12

12

52

52

92

42

2/ 33

2/ 33

2/ 33

2/ 62

2/ 16

2/ 85

2/ 43

2/ 45

2/ 91

2/ 99

2/ 53

در پژوهش حاضر ،طبق نظر حاجیزاده و همکاران ( )1932وزن مقوالتی که کمتر از 2/16
باشد حذف و از ادامه کار کنار گذاشته میشوند .بنابراین هریک از فراوانیهای جدول
درخصوص زیرمقولهها نشانگر آن است که خبرگان تا چه حد در مورد یک مقوله اتفاق نظر
دارند .در ادامه به فرایند اعتباریابی متغیرهای کانونی مداخلهگر (محرکهای پیچیدگی سازمانی)
اشاره میشود.
جدول ( )1فراوانی حاصل از نظرات خبرگان؛ محرکهای پیچیدگی

بنابراین ،با توجه به نظر خبرگان در جدول ( )8وزن مقوالتی که از  1/87کمتر است از لیست
حذف شده و به عنوان محرک پیچیدگی سازمانهای دولتی ایران تلقی نمیشوند .مقوالت
ردیفهای ( )88 ،89 ،26 ،48،22 ،96 ،95،99 ،52،56،92 ،13 ،8،12،14،11به تعداد 14
مورد یعنی (برونسپاری ،آموزشهای غیرهدفمند ،نژاد و جنسیت ،سن کارکنان ،موازیکاری،
حجم خدمات سازمان ،خط مشیهای مبهم ،شرایط اقتصاد کالن ،شرایط سیاسی ،محیط دور و
نزدیک ،ابهام اطالعاتی ،چرخه عمر سازمان ،جاهطلبی مدیران ،فقدان برنامه راهبردی ،اهمال در
ضوابط استخدام ،کارکنان بیانگیزه) ،از لیست محرکهای پیچیدگی خارج شدند.
کدگذاری انتخابی (خلق نظریه)

در این مرحله محقق« ،نتایج گامهای قبلی کدگذاری را به کار برده ،مقوله اصلی را انتخاب
میکند و آن را به شکلی نظاممند به سایر مقولهها ارتباط داده ،ارتباطات را اعتبار میبخشد و
مقولههایی که نیاز به تصفیه و توسعه بیشتر دارند را توسعه میدهد»( .اخالقینیا)1931 ،
بنابراین ،خروجی تحلیل دادهها به خلق مدل نظری پژوهش با عنوان ،مدل محرکهای
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پیچیدگی سازمانهای دولتی ایران منجر شد .این مدل منطبق با الگوی مدل پارادایمی در شکل
شماره ( )1قابل مشاهده است.

 -5بحث و نتیجهگیری
برمبنای یافته های پژوهش حاضر ،مدل محرک های پیچیدگی سازمان های دولتی ایران با نگاه
بر باز تعریف پیچیدگی های سازمانی که ازمقوله های اصلی و زیر مقوله های کانونی تشکل می
گردد .محقق توانست به سئواالت اصلی و فرعی تحقیق پاسخ گوید.
الف) در پاسخ به سؤال اصلی تحقیق ،مدل محرکهای پیچیدگی سازمانهای دولتی ایران با
نگاه بر بازتعریف پیچیدگیهای سازمانی چگونه است؟ این مدل در بخش دولتی ایران ،از 11
مقوله اصلی و  25زیرمقوله تشکیل میشود که منجر به طراحی مدل پارادایمی محرکهای
پیچیدگی سازمانهای دولتی شد.
ب) متغیر کانونی شرایط علّی :در پاسخ به سؤال دادههای علّی در مدل محرکهای پیچیدگی در
سازمانهای دولتی ایران با نگاه بر باز تعریف پیچیدگیهای سازمانی کدامند؟ یافتههای تحقیق
دو فصلنامه آیندهپژوهی ایران ،مقاله پژوهشی ،سال پنجم ،شماره اول ،بهار و تابستان 9911صفحه 161 -149

طراحی مدل محرکهای پیچیدگی سازمانی در بخش دولتی ایران با نگاه بر بازتعریف پیچیدگی سازمانی169/

به مقوالت اصلی و زیرمقولهای زیر اشاره مینماید که عبارتنداز :محرکهای ساختاری ،شامل؛
تفکیک عمودی( :سلسلهمراتب زیاد ،اندازه سازمان ،عدم استقالل در تصمیمگیری (عدم تفویض
اختیار) ،تمرکزگرایی ،حیطه نظارت مدیران (حیطه نظارت وسیع مدیریت ،حیطه کنترل محدود)،
تفکیک افقی :تخصصگرایی (تخصصهای متفاوت ،سطح تحصیالت ،دانش و تخصص ،مهارت،
تنوع تخصص) ،تنوع عناوین شغلی (تعداد واحدهای فرعی) ،نوع آموزش سازمانی
(آموزشهای غیرهدفمند ،مدرکگرایی ،آمیزههای مبهم و ناهمگون از تئوریهای سازمان و
مدیریت) ،تفکیک جغرافیایی :پراکندگی در سازمان (پراکندگی نیروی انسانی ،پراکندگی
جغرافیایی ،پراکندگی ادارات) و تنوع :محرکهای فنی و سختافزاری (محرکهای فنی و حجم
ماشینآالت) ،فرهنگ اجتماعی غالب ،تعدد فرایندهای انجام کار (تعدد فرایندهای انجام کار،
طوالنی بودن فرایندهای انجام کار).
ج) متغیر کانونی طبقهمحوری یا پدیده :در پاسخ به سؤال طبقهمحوری یا پدیده در مدل
محرکهای پیچیدگی در سازمانهای دولتی ایران با نگاه بر بازتعریف پیچیدگیهای سازمانی
کدام است؟ یافتههای تحقیق به پیچیدگی سازمانی بهعنوان طبقهمحوری یا پدیده اشاره میکند.
د) متغیر کانونی راهبردها :در پاسخ به سؤال راهبردها در مدل محرکهای پیچیدگی در
سازمانهای دولتی ایران با نگاه بر بازتعریف پیچیدگیهای سازمانی کدامند؟ یافتههای تحقیق
در این باره عبارتند از .1 :محرکهای مدیریتی :سازماندهی نامناسب (منابع انسانی مازاد)،
استراتژیهای نامناسب (استراتژی تدافعی) ،عدم ثبات در مدیریت ،بیتوجهی به اجرای
راهبردها (عدم پایبندی به راهبردها ،سازمان بدون راهبرد) ،عدم بهکارگیری فناوریهای نوین
(مکانیزه نبودن فعالیتها ،فقدان فناوری اطالعات) ،ولنگاری مدیریتی (فرهنگ چاپلوسی ،ایجاد
بستری برای ضد ارزشها) ،حوزههای استراتژیک (حوزههای تاثیرگذار) ،ضعف در تدوین و
اجرای خط مشی (تبدیل خط مشی به عمل ،ضعف در تدوین خطی مشی) .5 .محرکهای
سازمانی :ادغام سازمانی (ناسازگاری فرهنگی ،خلق طبقه اجتماعی جدید) ،سیستم بودجهریزی
سنتی (نظام بودجهریزی سنتی ،عدم تخصیص بهینه بودجه ،سیستم چانهزنی بودجهریزی).
هـ) متغیر کانونی پیامدها :در پاسخ به سؤال پیامدها در مدل محرکهای پیچیدگی در
سازمانهای دولتی ایران با نگاه بر بازتعریف پیچیدگیهای سازمانی کدامند؟ یافتههای تحقیق
در این باره عبارتند از .1 :سطح فردی :دیدگاه فرهنگی در اجرا (فرهنگ رایج در سازمان،
باورهای سازمانی ،فرهنگ سفارش انجام کار ،پذیرش فرهنگ عدم تناسب شغل و شاغل)،
کارمندساالری ،رفتارهای سیاسی ،رابطه ساالری (باندبازی ،رابطهگرایی ،انتصاب غلط).5 .
داخلی :انعطافپذیری پایین سازمانی (انعطافپذیری کم) ،سیستمهای ارتباطی ناکارآمد
(ساختارهای ضعیف ارتباطات سازمانی ،عدم ارتباطات سازمانی مؤثر ،کندی جریان اطالعات)،
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فرایندهای کاری مبهم (شفاف نبودن فرایندهای کاری) ،اهداف سازمانی مبهم (عدم شفافیت در
اهداف ،نامشخص بودن اهداف) ،عدم اعتقاد به سازمان یادگیرنده (فقدان تخصصهای الزم،
کانالهای ارتباطی ،فقدان روزآمدی دانش ،شکاف بین تکنولوژی اداری و مهارت نیروی
انسانی) ،عدم جامعیت در سیاستگذاری ،تقابل بین مدیریت و منابع انسانی .9 .خارجی:
دخالت نهادهای رسمی و غیررسمی (دخالت نهادهای غیررسمی ،سیاستزدگی ،نفوذ سیاسیون،
فشارهای سیاسی) ،سیستمهای نظارتی ناکارآمد (فقدان نظام ارزیابی صحیح ،فقدان نظارت
عمومی) ،سیاسیکاری مفرط (حاکمیت جو سیاسی ،سیاستزدگی سازمان).
و) متغیر کانونی مداخلهگر :در پاسخ به سؤال عوامل مداخلهگر در مدل محرکهای پیچیدگی در
سازمانهای دولتی ایران با نگاه بر بازتعریف پیچیدگیهای سازمانی کدامند؟ یافتههای تحقیق
در این باره به محرکهای پیچیدگی در سازمانهای دولتی اشاره مینماید ،که عبارتند از:
محرکهای قانونی ،شامل :تعدد قوانین و مقررات ،خط مشیهای مورد عمل ،بیثباتی در قوانین
و مقررات مورد عمل ،تفسیرپذیری قوانین ،تعارض قوانین و مقررات ،به روز نبودن قوانین و
مقررات ،تاثیر قوانین ملی و فراملی و اعمال سلیقه در اجرای قانون.
ز) متغیر کانونی زمینه یا بستر حاکم :در پاسخ به سؤال عوامل زمینهای یا بستر حاکم در مدل
محرکهای پیچیدگی سازمانهای دولتی ایران با نگاه بر بازتعریف پیچیدگیهای سازمانی
کدامند؟ یافتههای تحقیق در این باره به عوامل زیر اشاره مینماید :عدم تناسب شغل و شاغل،
سوءمدیریت (شیوه مدیریت ،رفتار مالکانه مدیر ،قائم به شخص بودن سازمان ،تصمیمگیری از
موضع قدرت ،نگاه ابزاری به منابع انسانی ،ارتقاء از بیرون سازمان) ،برنامههای رفاهی ناکارآمد،
شرایط اجتماعی سازمان (انسجام) ،هنجارهای سازمانی و باورهای فردی.
بحث و بررسی

با ارزیابی نظریات در پیشینه مقاله طبق جدول ( )6مشاهده میشود ،محرکهای پیچیدگی از
دیدگاه متاخرین و معاصرین حائز تفاوت بوده به گونهای که متاخرین قائل به محرکهای
ساختاری و معاصرین نیز تا حدودی قائل به ویژگیها و محیط سیستمی هستند .در محرکهای
ساختاری می توان به نظرات ریچارد هال ،استیفن رابینز و ریچارد دفت و تعدادی از معاصرین
اشاره کرد که  56/21درصد از نظریات مربوط به محرکهای پیچیدگی ساختاری را به خود
اختصاص دادهاند .در محرکهای پیچیدگی ناشی از ویژگیهای سیستمی  91/26درصد و
ویژگیهای محیطی  42/92درصد نظریات معاصرین در این دسته جای میگیرد .همانگونه که
در جدول شماره  6مشاهده میشود 12/29 ،درصد از محرکهای پیچیدگی مربوط به محرک،
تفکیک افقی 12/25 ،درصد تفکیک عمودی و  1/25درصد مربوط به پراکندگی جغرافیایی
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بوده است که در مجموع  56/21درصد محرکهای ساختاری را تشکیل میدهند .در بحث
مربوط به محرک ویژگیهای سیستمی  15/56درصد محرک تنوع 2/58 ،درصد محرک ابهام و
 14/24درصد محرک وابستگی متقابل ،که در مجموع  91/26درصد به محرک ویژگیهای
سیستمی اشاره شده است .در بحث ویژگی محیطی نیز ،محرک شتاب تغییرات با 51/22
درصد ،جهانی شدن  1/25درصد و عوامل محیطی  15/56درصد که در مجموع  42/92درصد
را به خود اختصاص دادهاند.
جدول ( )6مقایسه تطبیقی نظریههای مربوط به محرکهای پیچیدگی سازمانی

حال با توجه به یافتههای این پژوهش ،دسته دیگری از محرکهای پیچیدگی سازمانی هستند
که خاستگاه آنها ،سازمانهای دولتی است که مولّفان از این محرکها بهعنوان محرکهای
پیچیدگی قانونی یاد کردهاند .از ویژگی این محرکها این است که منبعث از نوع تدوین خط
مشیگذاری و اجرا در سازمانهای دولتی ایران هستند .همانطور که در مدل تحقیق بهعنوان
عوامل مداخلهگر یا محرکهای قانونی اطالق میشوند و عبارتند از :تعدد قوانین و مقررات،
خط مشیهای مورد عمل ،بی ثباتی در قوانین و مقررات مورد عمل ،تفسیرپذیری قوانین ،تاثیر
قوانین ملی و فراملی و اعمال سلیقه در اجرای قانون که در نظریات متاخیرین و معاصرین
مغفول مانده است.
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همانگونه که در بحث و بررسی مشاهده شد ،پرداختن به مبحث پیچیدگی در ادبیات سازمانها
در ابعاد ساختاری ،ویژگی سیستمها و تاثیرات متغیرهای محیطی بر ایجاد پیچیدگی سازمانها
بهطور عام رایج بوده است و هیچگاه این بررسیها تنها به سازمانهای دولتی منحصر نبوده
است .اما یافتههای پژوهش حاضر ،ضمن پرداخت صرف به سازمانهای دولتی ،بر بومی بودن
متغیرها و صبغه فرهنگی آنها تاکید دارد .از سویی نیز با افزودن بُعد جدیدی بر ابعاد پیچیدگی
سازمانهای دولتی که ریشه در نوع خط مشیگذاری و اجرای آنها در ایران دارد ،رویکرد
نوینی در ادبیات و علم پیچیدگی باز کرده که بسیار قابل تامل است .بنابراین ،محققین در حال و
آینده در پرداختن به پیچیدگی سازمانهای دولتی ناگزیر به اعمال مدل محرکهای پیچیدگی
سازمانهای دولتی ،خاصه توجه به بُعد چهارم یعنی محرکهای پیچیدگی قانونیاند .لذا این
پژوهش توانسته است مدل جدیدی از محرکهای پیچیدگی سازمانهای دولتی را تقدیم علم
پیچیدگی و سازمانهای دولتی نماید.
کتابنامه

 .1اخالقینیا ،نازلی .)1931( .طراحی رهنگاشت ملی برای دگردیسی دیجیتال با رویکرد
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 .1حاجیزاده ،ابراهیم و اصغری ،محمد .)1932( .روشها و تحلیلهای آماری با نگاه به روش
تحقیق در علوم زیستی و بهداشتی (به همراه راهنمای  .) SPSSتهران :جهاد دانشگاهی.
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 .15شیخ ،رضا و همکاران« .)1936( .فراگرد مدیریت تغییر پیشرو در یک محیط دولتی
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 .14کرمی ،مهدی و همکاران« .)1936( .بررسی تاثیر مدیریت دانش بر آیندهپژوهی با رویکرد
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