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 چکیده

و  ها و صاحب تألیفات متعددپردازان حوزه مدیریت و نظریه سیستمراسل ال. ایکاف از نظریه

ر حوزه دکاف ارزشمند در این زمینه بوده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تغییرات آرای راسل ای

ریزی تعاملی و بازآفرینی سازمان، طراحی ریزی با مقایسه دو کتاب ایشان یعنی برنامهبرنامه

توسعه  ریزیهایی برای کاربست آن در برنامهو در نهایت استخراج ایده 21ها برای سده سازمان

کوی  وتانلدانشگاهی بوده است. در این پژوهش از روش مطالعه تطبیقی و الگوهای جورج بردی و 

ا و هتماستفاده شده است. مقایسه دو کتاب مزبور، پیرامون پنج مقوله مرتبط با نظریه سیس

 یادگیری ریزی تعاملی، فهم، وریزی، یعنی الگوهای سیستم و سازمان، مفهوم توسعه، برنامهبرنامه

 ریزی تعاملی در بازآفرینی سازمان، باهای تحقیق نشان داد که برخالف برنامهصورت گرفت. یافته

تر شدن تیکروزافزون شدن ارتباطات و تعامالت افراد و نهادها بر اهمیت نقش اخالق در دموکرا

 جنبه توسعه شناسی به عنوان مهمترینزیست و همچنین رهبریِ زیباییها و حفظ محیطسازمان

خشی تأکید شده است. همچنین مقوالت فهم و خردورزی در کنار داده و اطالعات برای اثرب

 تصمیمات سازمان ضروری دانسته شده است.

 ریزی توسعه دانشگاه؛ یادگیری.ایکاف؛ سیستم؛ برنامه کلمات کلیدی:
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 مقدمه

ها پدید آورده ولی را برای دانشگاهشرایط و اقتضائات متغیر و متح ،محیط پویا و پیچیده امروزی

است. در عصر جهانی شدن، انقالب اطالعات و تولید دانش، نیروهای تغییر متحول پیچیده و 

های (. پیچیدگی روزافزون نظام2، 1387زاده، اند )یمنی و ترکها را احاطه کردهقدرتمندی دانشگاه

ها آشکار   ریزید با مسائل و برنامهاجتماعی، بیش از پیش ضرورت نگرش سیستمی را در برخور

میالدی توسط فون برتالنفی معرفی  1930ها که نخستین بار در دهه کند. نظریه عمومی سیستممی

های علوم نفوذ و رسوخ یافته و منشأ بسیاری از تحوالت در علوم و     شد، اینک در همه شاخه

این شیوه را درک کرده و عمالً آن را در فناوری شده است. یکی از اندیشمندان تأثیرگذاری که 

های اقتصادی به کار گرفته است، ها و بنگاههای اجتماعی و برای سازمانهایی برای نظامجوییچاره

پرداز، مشاور شرکت و استاد بازنشسته علوم مدیریت در باشد. ایکاف نظریهمی 1راسل ال. ایکاف

ها و مدیریت بوده زمینه تحقیق در عملیات، تفکر سیستم دانشگاه پنسیلوانیا و یکی از پیشگامان در

مقاله تألیف و منتشر کرده و به عنوان مشاور با بیش از  200کتاب و بیش از  22ایکاف، »است. 

 (.68، 1384)بینش، « شرکت همکاری داشته است 250

ألیف نموده ریزی سازمان تهای مهمی که ایکاف در زمینه مدیریت و برنامهدو نمونه از کتاب

    4های سده بیست و یکمبازآفرینی سازمان: طرحی برای سازمانو  3و2ریزی تعاملیبرنامهاست، 

انتشار یافته  1999میالدی و دومی تقریبًا با دو دهه فاصله در سال  1981باشد که اولی در سال می

ها نسبت به موقعیت نهایی برای اصالح نگرش سازمااست. موضوع اصلی هر دو کتاب، ارائه دیدگاه

ریزی سازمان با هدف هایی به منظور طراحی ساختار و برنامهخویش در دنیای متغیر و توصیه روش

های ایکاف در رسد تغییر و تحوالتی در دیدگاهباشد. با این حال به نظر میتوسعه اعضای آن می

بازآفرینی یشگفتار کتاب مقایسه بین این دو کتاب رخ داده است. همچنان که خود وی نیز در پ
روز کرده، برخی را توسعه داده و باألخره همه را به هایش را بهاعالم کرده است، برخی از ایده سازمان

 هم مرتبط ساخته است.

ه و رار گرفتلیل قدر این مقاله، تغییر و تحوالت نظریات ایکاف در این دو کتاب مورد بررسی و تح

 سخ داده شود:شود به سؤاالت زیر پاتالش می

                                                           
1. Russell L. Ackoff 
2. Ackoff, R. L. (1981). Creating the corporate future: Plan or be planned for. University of Texas 

Press. 
است که به دلیل محتوای « شویمیریزی کن یا برنامه ریزیآفرینش آینده شرکت: برنامه» . البته ترجمه دقیق عنوان این کتاب، 3

 شود.است، به این نام نیز خوانده می ریزی تعاملیبرنامهآن که در ارتباط با  غالب

4. Ackoff, R. L. (1999). Re-creating the Corporation: A Design of Organizations for the 21st 

Century. Oxford University Press. 
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را  زمانبازآفرینی ساتاب کهایی تألیف چه عوامل و زمینه ریزی تعاملیبرنامهبا وجود کتاب 

 ضروری ساخته است؟

 یکدیگر تی باها و تشابهااند چه تفاوتمفاهیم و الگوهایی که در هر دو کتاب استفاده شده

 اشد؟بمی فاهیم دیگر چهدارند؟ دلیل ثابت ماندن برخی مفاهیم و تحول در معنای برخی م

فزودن وم ابه چه مفاهیمی در کتاب دوم اشاره شده است که در کتاب اول موجود نیست و لز

 مفاهیم جدید چه بوده است؟

 ست کهاباشد، این گویی به آن هدف اصلی این مطالعه میسؤال نهایی و اساسی که پاسخ

 ریزیامهتواند در حوزه برنمیهای ایکاف چه دستاوردی ها و اندیشهمطالعات، پژوهش»

 «توسعه دانشگاهی داشته باشد؟

 

 تحقیق روش

ها در یک مقاله های متعددی دارد که بررسی همگی آنطور که گفته شد ایکاف کتابهمان

گرفته در حوزه گنجد؛ بنابراین، در راستای هدف تحقیق که مطالعه تغییرات مفهومی صورتنمی

ریزی توسعه دانشگاهی است، با روش   هایی برای استفاده در برنامههریزی و استخراج ایدبرنامه

 سازمان ینیبازآفر( و 1981)ایکاف،  یتعامل یزیربرنامهمدار، دو کتاب گیری هدفمند مالکنمونه

ای به های ایکاف انتخاب شدند که با فاصله زمانی تقریباً دو دهه( از میان کتاب1999)ایکاف، 

د. گام بعدی، مطالعه تطبیقی این دو کتاب بوده است که جهت بررسی عمیق، اننگارش درآمده

، 3به کار گرفته شد. الگوی بردی شامل چهار مرحله توصیف 2یکو و 1یبردتلفیقی از الگوهای 

در مرحله اول، دو کتاب مذکور به دقت (. 114، 1389زاده، است )آقا 6و مقایسه 5، همجواری4تفسیر

ریزی به دست آمد. در تفسیر، به فهم و گرفته و توصیفی از مفاهیم اساسی برنامهمورد مطالعه قرار 

ها توجه شد. در مرحله همجواری از توضیح مفاهیم هر کتاب با توجه به زمینه تاریخی نگارش آن

ریزی، بیشترین تغییر و شده در دو کتاب، بر اساس معیارهای ارتباط با برنامهمیان مفاهیم اشاره

ریزی برنامه»، «توسعه»، «الگوهای سیستم و سازمان»مقوله  5استفاده در توسعه دانشگاه،  قابلیت

انتخاب و معنای هر مقوله در دو مقطع زمانی در برابر هم قرار داده « یادگیری»و « فهم»، «تعاملی

ها نهای آها و شباهتگرفته در هر مقوله و تفاوتشد و در مرحله آخر، به چرایی تغییرات صورت

                                                           
1. bereday 

2. Khôi 

3. Description 

4. Interpretation 

5. Juxtaposition 

6. Comparison 
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های تر شدن مطالعه، مراحل الگوی بردی با رهیافتپرداخته شد )مقایسه(. همچنین، جهت غنی

ها و مفاهیم در پدیده دادن قرار متضمنتطبیقی لوتان کوی ترکیب شده است. الگوی تطبیقی کوی، 

ر ( که از آن د1389 ،ی)کوها است بستر و زمینه تاریخی و جغرافیایی، جهت فهم و توضیح آن

های فعلی آموزش مراحل تفسیر و مقایسه بهره گرفته شد. در نهایت، با مالحظه مسائل و چالش

 ریزی توسعه دانشگاهی استخراج گردید.عالی کشور، رهنمودهایی جهت بهبود برنامه

 

 پژوهش هاییافته

 : الگوهای سیستم و سازمان1مقوله 

در مورد مفهوم شرکت سهامی و تحول آن  به بحث ریزی تعاملیبرنامهایکاف در فصل دوم کتاب 

در یکصد سال گذشته پرداخته است؛ وی سه دوره را نسبت به شرکت سهامی، یعنی شرکت سهامی 

ها و به عنوان ماشین، به عنوان اندامواره و به عنوان سازمان قائل بوده است. ایکاف در بیان زمینه

صور مکانیکی آن دوره به جهان و ارتباط آن با عوامل اجتماعی نگاه ماشینی به شرکت سهامی، نوع ت

ای جز خدمت به خالق خود ندارد، مؤثر دانسته است. تحت تأثیر این نگاه، خداوند را که وظیفه

ها چیزی جز ی اصلی آنشوند که وظیفهها در سازمان به صورت ماشین یا قطعاتی تصور میانسان

 (:32-31، صص1375)ایکاف، بازگشت سرمایه مطلوب برای مالک شرکت نبود. 

شود و هدف اصلی در نگاه اندامواره، شرکت سهامی دارای حیات و هدف مربوط به خود تلقی می

آن مثل سایر جانداران، ادامه حیات و رشد است، مدیریت جایگاه مغز یا سر مؤسسه و کارکنان 

شوند. در شرکت سهامی به می ها را دارند؛ بنابراین فاقد هدف و انتخاب در نظر گرفتهجایگاه اندام

شوند، بلکه آن را جزئی از عنوان یک سازمان، نه تنها خود سیستم و اجزای آن، هدفدار تلقی می

 گیرد.داند که تحت تأثیر آن قرار میسیستم هدفدار بزرگتر می

شود؛ نخست، مسئولیت مدیریت دارای سه نوع مسئولیت متفاوت و متعامل تلقی می»بنابراین 

های کسانی که بخشی از این های خود سیستم )کنترل(، دوم، نسبت به هدفت به هدفنسب

های درون سیستم مربوط های سیستم فراگیر و سایر سیستماند و سوم، نسبت به هدفسیستم

شود که مفهوم و نگاه سیستمی در (. مالحظه می36، 1375)ایکاف، « )طرفداری از محیط زیست(

دهد و مؤلف دو نگاه دیگر می به عنوان یک سازمان( خود را نشان میالگوی سوم )شرکت سها

)شرکت سهامی به عنوان یک ماشین یا یک اندامواره( را در مقابل نگاه سیستمی قرار داده است؛ 

 شود:از چند نظر متمایز میبازآفرینی سازمان ها در کتاب بندی سازمانحال آنکه طبقه

شود که آیا اجزای یک سیستم و خود تم بر این مبنا ارائه میبندی از مفهوم سیسیکم، تقسیم

آن سیستم به عنوان یک کل هدفمند هستند یا نه )یک وجود هدفمند است اگر بتواند هم مقصودها 

 و هم راه رسیدن به مقصودهای را در دو و یا بیش از دو محیط انتخاب کند(.
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وم ی نوع ستم و سازمان اختصاص به الگو، مفهوم سیسریزی تعاملیبرنامهدوم، برخالف کتاب 

ده ستفاده شتم ا)اجزا و کل هدفمند( ندارد؛ بلکه درباره الگوی جبری و جانداری نیز از عنوان سیس

 .اشندباست؛ به عبارت دیگر، این چهار الگو ناظر به مراحل مختلف توسعه مفهوم سیستم می

کل  هدف داشتن/نداشتن اجزا و ها بر مبنای نظری مشخص، یعنیبندی سیستمسوم، طبقه

 ده است؛شمحیطی های زیستها و الگوها یعنی سیستمسیستم، باعث تولید نوع جدیدی از سیستم

ارد؛ با دفی ندها بعضی از اجزا هدفمندند اما کل از خودش هها و الگوهایی که در آنیعنی سیستم

ساس ا بر اهبندی سیستماگرچه طبقههای اجتماعی ندارد. این حال، این الگو مصداقی در سازمان

ان تدوین توشود، با این حال نمیالگو می 4هدف داشتن/نداشتن اجزا و کل، ضرورتاً منجر به 

 ندهآی» انتشار گزارشو  80توسط کمیسیون استراتژی حفاظت جهان در سال « توسعه پایدار»

 توسعه یجهان یتهکم توسطیالدی م 1991در سال  «ینحفظ زم»و  1987در سال  «مشترک ما

 انست.تأثیر دبی« بازآفرینی سازمان»محیطی در کتاب سازی الگوی زیستیط را بر مفهوممح

، توسعه 1987در سال  2(، کمیسیون محیط و توسعه ملل متحد9، 2004) 1به نقل از سوبوتینا

ن توانایی نسل دستیابی به نیازهای امروز را بدون محدود کرد»را هنگامی پایدار دانسته است که 

سال پس از این  12توان ممکن سازد. رد پای این تعریف را می« آینده در رسیدن به نیازهای خود

-این کتاب مشاهده کرد که آیندگان را یکی از ذی 13، در فصل «بازآفرینی سازمان»کمیسیون در 

ارزیابی اثرات ها افرادی مسئولیت کند در شرکتداند و توصیه مینفعان تصمیمات سازمان می

های آینده و توانمندی و تمایل آنان را بر های در دسترس نسلاحتمالی تصمیمات امروز بر گزینه

 (.354، 1384عهده داشته باشند )ایکاف، 

 امی منحصربه شرکت سه ،یتعامل یزیربرنامهبندی کتاب بندی برخالف طبقهچهارم، این طبقه

 باشد.یتفاده مها قابل اسای از جمله سازمانسیستمی پیچیدهباشد؛ بلکه برای مطالعه هر نوع نمی

، زی تعاملیریمهبرناتفاوت دیگر درباره مقوله الگوها در این دو کتاب، آن است که برخالف کتاب 

 امل کنارکه طور تر از جمله الگوی جبری یا الگوی جانداری ب، الگوهای قدیمیبازآفرینی سازماندر 

اعی اجتم هایکه آن چه که مهم دانسته شده است همخوانی الگوها با نظامشوند، بلگذاشته نمی

ک فتار یراثربخشی هر الگویی که برای تبیین و تشریح و فهم کردن »باشد؛ به عبارت دیگر می

یت آن واقع شود، در نهایت بستگی به آن دارد که تا چه حد آن الگو باسیستم به کار گرفته می

رهنگ فاز  .. به عنوان مثال ژاپن که یک کشور صنعتی است با برخورداریسیستم انطباق دارد؛ .

ه ته است بوانسپدرمدارانه نسبتاً قوی، تا حدودی به یک سیستم ارگانیسمی نزدیک است، بنابراین ت

 )ایکاف، «ی کندگذارها سرمایهای مؤثر از سایر کشورها روی نقاط قوت مدل ارگانیسمی سازمانگونه

1384 ،52.) 

                                                           
1. Soubbotina 

2. United Nations World Commission on Environment and Development 
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های سخت و نرم نسبت به یکدیگر به قوت خود ، انتقادات طرفداران سیستم80تا اوایل دهه 

رو بود و رویکردهای دیگر آن های بسیاری روبههای سخت با ناهنجاریباقی مانده بود؛ تفکر سیستم

و  ها افزایش یافترا به چالش کشیده بودند. در این دهه انتقاد آگاهانه نسبت به رویکرد سیستم

ها نشان دادند که این رویکردها نه رقیب، بلکه شناسی سیستمبا ابزار سیستم روش 1جکسون و کیز

ها برای مقاصد معینی سودمند است و با کشف مکمل یکدیگر هستند. هر یک از رویکرد سیستم

توان به گزینش های مختلف میشناسیدار و شناخت قوت و ضعف روشهای موقعیت مسئلهویژگی

 (.335-328، صص 1391یکرد مناسب رسید )جکسون، رو

امی به شرکت سه ریزی به شیوه تعاملی را مهمترین خصیصه، برنامهریزی تعاملیبرنامهایکاف در 

 راحیطعنوان یک سازمان مطرح کرده است که از طریق ترغیب و تسهیل مشارکت اعضای خود در 

-ان میی ایشرصت بهبود بخشیدن به کیفیت زندگریزی برای سازمان باعث به وجود آمدن فو برنامه

، ویژگی دیگر با افزودن چهار بازآفرینی سازمان(؛ این درحالی است که در 35، 1375شود )ایکاف، 

ساختار  اری ومندی از اقتصاد بازار درونی، قابلیت یادگیری و سازگیعنی دموکراتیک بودن، بهره

 . مورد افزایش پیدا کرده است 5عی را به های خاص الگوی نظام اجتماچندبعدی، ویژگی

 

 : مفهوم توسعه2مقوله 

او،  هایحثتوان گفت مهمترین مفهوم استفاده شده توسط ایکاف و نقطه کانونی ببه جرأت می

کردن  عنی توانایریزی را توسعه، ها و برنامهباشد تا آن جا که هدف اصلی شرکتمی« توسعه»مفهوم 

 ز معنایداند. ایکاف دلیل اصلی بدفهمی مدیران اهایشان مییی هدفجوصاحبان منافع در پی

جه آن، ر نتیدکند که ها از شرکت سهامی به مثابه ارگانیسم عنوان میتوسعه را ناشی از تلقی آن

 رشد یعنی»ند. گیرتوسعه را با رشد که به همراه بقا دو ویژگی عمده موجودات زنده است، برابر می

نظور از ابراین ماد. بنها تعدکند و در جمعیتها اندازه رشد میزه یا تعداد. در سازمانافزایش در  اندا

زار، هم باسها، افزایش در اندازه و یا افزایش در مقیاس عملکرد مثل فروش ناخالص، رشد شرکت

دی است که توسعه فراین»(؛ در حالی که 41، 1375)ایکاف، « تعداد کارکنان و یا سود خالص است

 توسعه بیشتر دهد.ها و اشتیاق ارضای آرزوهای خود و دیگران را افزایش میسط آن فرد تواناییتو

 (.42، 1375)ایکاف، « جنبه انگیزش، دانش، درک و خرد دارد تا جنبه مال و ثروت

رد یا فای آموختنی است و از آن جا که هیچ مقوله»ویژگی بسیار مهم توسعه آن است که 

ه دهد. ا توسعتواند دیگری ره جای دیگری بیاموزد، هیچ فرد یا گروهی هم نمیتواند بگروهی نمی

     تواند لیل نه دولت میاست. به همین د ایتوسعه -خودتنها طریق ممکن برای توسعه، 

ر کاری که (. حداکث342، 1384)ایکاف ،« شوندگان را توسعه دهد و نه شرکت، کارکنان راحکومت

 ام دهند، ترغیب و تسهیل این توسعه است.توانند انجها میآن

                                                           
1. Jackson & Keys 
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 ریزی تعاملیبرنامهنسبت به کتاب  بازآفرینی سازمانابعاد توسعه در دیدگاه ایکاف در کتاب 

اند: ای است که فیلسوفان قدیم یونان برشمردهتغییری نکرده است و شامل همان چهار جنبه

مندی شناختی مدیران از بُعد اف، میزان بهره. به اعتقاد ایک4و زیبایی/لذت 3، خیر2، وفور1حقیقت

کاری خانواده فلسفه را نیز در این تر است و کمشناسی نسبت به سه بُعد دیگر کمتر و بحرانیزیبایی

داند که در نتیجه باعث به وجود آمدن مسائل بحرانی برای جامعه، مثل کاهش کیفیت امر دخیل می

 بیگانگی از کار شده است. زندگی، جدایی کار از تفریح و بازی و

ست، در شاهده اقابل م بازآفرینی سازمان،ریزی تعاملی و های برنامهتفاوت دیگری که بین کتاب

ت و ان مدیریرابطه می ریزی تعاملیبرنامهباشد. در کتاب ها میبندی انواع سازمانمبانی دسته

ر   این، هر و کار دارد؛ بنابرعنوان شده است که با توزیع قدرت س سیاسیای کارکنان، رابطه

« رساندیای دلخواه یا هدف معبارت است از انتخاب وسایلی که ما را به نتیجه»گیری تصمیم

 شود:(، دو سؤال اساسی مطرح می48، 1375)ایکاف، 

 کند؟های سیستم اجتماعی را انتخاب میچه کسی هدف 

 کند؟چه کسی وسایل مورد استفاده آن را انتخاب می 

خست از دی کرد: نبنتوان از این نظر بر پایه دو مقیاس طبقههای اجتماعی را مینظام»نتیجه در 

ز اها. و هسی وسیلها تا دموکراها و دیگری از دیکتاتوری وسیلهها تا دموکراسی هدفدیکتاتوری هدف

ها را نآسعه وتواند تتواند برای کارکنان توسعه بیافریند، بلکه صرفاً میآن جا که مدیریت نمی

ی مؤثر هایمهایی که فرد در تصمتسهیل و ترغیب نماید و نظر به این که توسعه فردی در موقعیت

ها و فاسی هدهای مبتنی بر دموکردهد، لذا نظامبر خود مشارکت دارد با اثربخشی بیشتری رخ می

، 1375ف ، )ایکا« دنمایها به بهترین وجهی توسعه را ترغیب کرده و تسهیل میدموکراسی وسیله

59 .) 

از این حیث که مدیریت یک نظام اجتماعی،  بازآفرینی سازماناین درحالی است که ایکاف در 

نفعان را دارد، به جای ارتباط سیاسی و توزیع قدرت بین کارکنان و مسئولیت خدمت به عالیق ذی

میالدی(  1999این برهه ) دانسته است. به اعتقاد ایکاف، در اخالقیمدیریت، آن را متضمن امری 

ها اهمیت بیشتر پیدا کرده است؛ های توسعه، مقوله اخالق در امور شرکتدر مقایسه با سایر جنبه

ها، نهادها و جوامع در سایه توسعه انفجارآمیز ارتباطات و های بین افراد، سازمانتعامل»چرا که 
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ای ها را بیشتر و امکان تعامل را به گونهحمل و نقل، به شدت فزونی گرفته و توسعه اینترنت تعامل

 (.345، 1384)ایکاف ،« نظیر افزوده استبی

بر این اساس و به دلیل این که در مصادیق اخالق عملی تعارض وجود دارد، بنابراین باید به 

گیری حساب باز کرد. در جای قضاوت نسبت به نتایج تصمیمات، بر قضاوت نسبت به فرایند تصمیم

 دهند:جای خود را به دو سؤال دیگر می« ریزی تعاملیبرنامه»و سؤال مطرح شده در کتاب نتیجه د

 گیری مشارکت کنند؟چه کسانی باید در تصمیم 

 (350، 1384ها مشارکت داده شوند؟ )ایکاف، گیریاین افراد چگونه باید در تصمیم 

کند را فراهم می قویسازمان حلگیری، زمینه طرح هایی برای فرایند تصمیمچنین مشخصه

های مرتبط با خودشان شرکت کنند گیریتوانند هم مستقیماً در تصمیمنفعان مهم میکه در آن ذی

 و هم نمایندگانی را برای مشارکت در این فرایندها برگزینند.

و « رهبری»تفاوت سوم در محتوای این دو کتاب در رابطه با مقوله توسعه، مطرح نمودن مفهوم 

مدیریت متضمن »باشد. می بازآفرینی سازماندر کتاب « مدیریت»آن در برابر مفهوم  ارجمندی

هدایت دیگران در جهت تحقق اهداف و با استفاده از ابزارهاست. این اهداف و ابزارها توسط مدیران 

رهبری متضمن هدایت، تهییج و تسهیل حرکت دیگران در جهت »؛ در حالی که «شوندتعیین می

ها گزینند و یا گزینش آناستفاده از ابزارها است؛ اهداف و ابزارهایی که آنان یا خود برمی اهداف و با

کند که تلقی از نوع آن (. یک سیستم زمانی تحول پیدا می354، 1384)ایکاف، « اندرا تأیید کرده

اندهی تغییر کند. برخالف مدیران عادی، رهبران قادرند تلقی از شرکت و چگونگی مدیریت و سازم

بنابراین یک »آن از یک سیستم مکانیکی و یا جاندارگونه را به یک سیستم اجتماعی تبدیل کنند. 

یافته را تشویق اندازی از یک سیستم تحولتواند ابداع و پذیرش چشمرهبر تحول کسی است که می

 (.359، 1384)ایکاف، « و تسهیل نماید

 

 ریزی تعاملی: برنامه3مقوله 

پردازد. وی با می ریزیتصور در حال تغییر ما از برنامهبه  ریزی تعاملیبرنامهسوم  ایکاف در فصل

روش حل و  ریزیبرنامههای سنتی یعنی مسئول ریزینقد دو نوع نگرش و تفکر غالب در برنامه

م فراه ریزی تعاملیبرنامهریزی، یعنی های الزم را برای ارائه مفهوم جدیدی از برنامهزمینه مسئله،

ای دارد و از دخالت کسانی که ریزان حرفهریزی سنتی که اختصاص به برنامهسازد. برخالف برنامهمی

ریزی تعاملی بر مشارکت یعنی شود، در برنامهگیرند، جلوگیری میتحت تأثیر برنامه قرار می

ریزی مهریزی توسط همه کسانی که مستقیماً تحت تأثیر برنادخالت مستقیم در فرایند برنامه»

 شود. (، ارج نهاده می61، 1375)ایکاف، « هستند

ها برای حلای از راهریزی متداول، به برنامه به صورت مجموعهتفاوت دیگر آن است که در برنامه

ریزی تعاملی، رویکردی سیستمی شود؛ در حالی که برنامههای مستقل نگریسته میگروهی از مسئله
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     ریختگی یا آشفتگی تشکیل همچند مسئله وابسته به هم ، یک بهدارد به این معنی که دو یا 

، در «علم پیچیدگی: یک جابجایی جهان بینی»ای با عنوان ( در مقاله14، 1999) 1دهند. دنتمی

ای جدا افتد که بتوان یک مشکل را به گونهبه ندرت اتفاق می»نویسد: توضیح استدالل ایکاف می

ای اعمال شود که چیز دیگری در سازمان تغییر نکند. هنگامی که ند به گونهکرد که اصالح آن بتوا

مند مسائل در نظر هایی از جریان قاعدهها را به عنوان تکهآیند، باید آنبه وجود می 2هاناهنجاری

گرفت؛ نه این که گروهی متشکل از نیروی کاری داشته باشیم که هر کارمند به کار روی مشکل 

 «.شده باشد خاصی مأمور

مطرح    « های پدید آوردن آنبه عنوان طراحی آینده دلخواه و ابداع راه»ریزی تعاملی برنامه

ریزی شود و هدف آن حداکثر کردن توانایی یادگیری و سازگاری کردن، یعنی توسعه است. برنامهمی

های ها به هدفاع هدفبندی انودهد و با دستهآل اهمیت زیادی میتعاملی به داشتن آرمان و ایده

ها را منحصر و مختص گرایش آرمان انتخابی بودن، 5هاو آرمان 4مدتهای میان، هدف3مدتکوتاه

های درست ناشی از طرفداران گرایش تعاملی معتقدند شکست ما در یافتن مسئله»داند. تعاملی می

تر از حیواناتی هدفجو هستند؛ ها فراکنیم. انساناست که برایش تالش می سرانجامیعدم آگاهی از 

ریزی، جز گرایش های برنامهآل است؛ لیکن این ویژگی انسان در همه گرایشانسان در پی ایده

 (.74، 1375)ایکاف، « شودتعاملی نادیده گرفته می

ریزی تعاملی را وابسته به سه اصل عملیاتی   روش اجرای برنامه ریزی تعاملیبرنامهایکاف در 

ریزی را محصول . او مهمترین استفاده برنامه6نگریاصل مشارکت، اصل مداومت و اصل کلداند: می

ریزی و درگیر شدن در آن عنوان    داند؛ بلکه فایده اصلی را فرایند برنامهنمی« برنامه»آن، یعنی 

نی ریزی مزایای دیگری از جمله شناخت سازمان و توسعه اعضای آن، یعکند. مشارکت در برنامهمی

افزایش آرزو و توانایی ارضای آرزوهای خود و دیگران را به همراه دارد. اصل دوم، پیوسته و مداوم 

بینی، تغییر باشد که به سه دلیل عمده وجود رویدادهای غیر قابل پیشریزی تعاملی میبودن برنامه

ریزی مورد توجه برنامهها بعد از اجرای برنامه و اصل بودن درگیری در ها در تعامل با واقعیتارزش

 ( .83-77، صص 1375گیرد )ایکاف، قرار می

اشاره شده است ولی به جای اصل سوم    بازآفرینی سازماناین دو اصل به همین صورت در 

ریزان ارتجاعی و فعال برنامه»ریزی معکوس( نشسته است. برخالف نگری(، اصل دیگری )برنامه)کل

ریزی خواهند باشند، برسند، در برنامهجایی که هستند به جایی که می کنند تا ازریزی میکه برنامه
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5 Ideals 
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خواهند باشند شروع     ریزی را از جایی که میشود؛ یعنی برنامهمعکوس، کاری برعکس انجام می

(. این 79، 1384)ایکاف، « رسندکنند و در مسیری معکوس به جایی که در آن قرار دارند، میمی

 بازآفرینی سازماننیز در فصل سوم اشاره شده است ولی در  ریزی تعاملیبرنامهویژگی به نوعی در 

 اهمیت مضاعف یافته و به صورت یک اصل مطرح شده است.

؛ 77، 1375مرحله دانسته شده است )ایکاف،  5ریزی تعاملی شامل در هر دو کتاب، برنامه

 (:76، 1384ایکاف، 

 نظم بخشیدن به آشفتگی؛ 

 ها؛ریزی هدفبرنامه 

 ها؛ریزی وسیلهبرنامه 

 ریزی منابع وبرنامه 

 .طرح اجرا و کنترل 

هیچ ترتیب الزمی بر این مراحل مترتب »خوانیم که می ریزی تعاملیبرنامهدر کتاب 

اند که هر کدام بر دیگری اثر دارند و از های همبسته یک فرایند سیستمی. این مراحل، جنبهنیست

نیز با  بازآفرینی سازمان(؛ در 87، 1375)ایکاف، « ریزی مداومه در برنامهپذیرند، به ویژآن تأثیر می

بیانی متفاوت بر این معنا تأکید شده است و به امکان انجام همه این مراحل به طور همزمان اشاره 

ریزی تعاملی در دو کتاب مذکور شده است. با این حال، مقایسه نمودار چرخه ارائه شده برای برنامه

 ها و تحوالت بنیادی است:دهنده تفاوتنشان

ریزی با محیط محدود بوده و ارتباط مراحل برنامه ریزی تعاملیبرنامهیکم، در الگوی کتاب 

شود در حالی که در ریزی میوارد فرایند برنامه« داده»اطالعات تنها در مرحله اول و صرفاً به صورت 

مرحله، عمل یادگیری  5، عالوه بر این که در  هر زمانبازآفرینی ساریزی ارائه شده در چرخه برنامه

، دادهگیرد، بلکه شامل انواع مختلف یادگیری یعنی و دریافت اطالعات از محیط صورت می

دهنده بسط نظری مفهوم اطالعات و نفوذ به باشد؛ که این نشاننیز می فهمو  دانش، اطالعات

عیت آن است که گسترش وسایل ارتباطی و پردازش باشد. واقهای عمیق و زیرین یادگیری میالیه

شود که باید با پاالیش اطالعات نامربوط و های خام منجر میاطالعات به انباشتگی اطالعات و داده

آوری و تلخیص اطالعات قابل استفاده و مربوط پرداخت. مدیریت عالوه بر این که بالاستفاده به جمع

 است، مستلزم ادراک و فهم نیز هست. طور اطالعاتنیازمند دانش و همان

باشد؛ در حالی که در دوم، در فرایند ارائه شده در کتاب اول، ارتباط بین مراحل، یکطرفه می

ریزی منابع از ارتباط و ریزی وسایل و برنامهفرایند ارائه شده در کتاب دوم، بین دو مرحله برنامه

برای اصالحات الزم بهره گرفته شده است؛ از  وردهای بازخحلقهتعامل دوطرفه و در چند مورد از 

جمله سیستم مراقبت و کنترل عملکرد به مرحله تعیین طرح آرمانی بازگشت داده شده است تا در 

 های الزم در آن صورت گیرد.صورت لزوم، تعدیل
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محل  مرز مشخصی بین سیستم و محیط آن ترسیم شده است و ریزی تعاملیبرنامهسوم، در 

ر دی که ها و متقابالً مسیر عملکرد و تأثیر آن بر محیط مشخص شده است؛ در حالادهورود د

یستم سریزی و محیط آن ناپدید و در عوض چنین مرزی بین سیستم برنامه بازآفرینی سازمان

 شود که تعامالت به صورت همیشگی و نامعین جریان دارد.نمایش داده می بازی

نویسند: در سازمان می ارتقای جریان اطالعات: در ارتباط با (40، 2005و همکاران ) 1استنکی

ماند. البته پذیرش بازخور وقتی فرایند بازخور مناسب، غایب باشد، مدیریت سازگار، معلول می»

شود که در رو میتوسط سازمان، مخصوصاً بازخور منفی اغلب با موانع ساختاری و فرهنگی روبه

دو  2کند. مایکلها و باورهای موجود مقاومت مییر با اقدامات، سیاستمقابل اعتراف به اطالعات مغا

استراتژی مهم برای غلبه بر این موانع پیشنهاد کرده است که یکی مربوط به داخل و دیگری مربوط 

سازمانی به شکلی ایجاد شود که  3به بیرون )سازمان( است: اول این که ساختار و هنجارهای

قویت کند؛ یعنی نوعی ظرفیت خودانتقادی که تفکر انتقادی و گشودگی به یادگیری را مراقبت و ت

اطالعات جدید را تشویق نماید و دوم این که، برای محیط بیرونی مهم است که ظرفیتی برای وادار 

های داوطلبانه یا کردن به گشودگی و پاسخ به بازخور وجود داشته باشد. این بر دوش سازمان

 «.ونی است که بازخور فراهم کنند و بر توجه سازمان به آن اصرار ورزندهای دیگر بیرسازمان

ا    هایی که ایکاف برای سازمان اجتماعی ذکر کرده است، بشود که ویژگیمالحظه می

تار ول، ساخباشد. ایکاف همسو با استراتژی ا، متناسب میمایکلهای توصیه شده توسط استراتژی

اتب )سلسله مر ایدایرهو  ساختار چندبعدیو بازطراحی را سازمانی مناسب برای یادگیری 

ن کرده ی( عنواریزی )تعاملنفعان در برنامهذی اصل مشارکتدموکراتیک( و هنجار و عادت الزم را  

سازد گویی را ضروری میاستفاده از بازخورهای محیط و پاسخاقتصاد درونی، است و ویژگی 

ویر ر تصه وجود تعامالت دوطرفه و گشودگی به محیط را د)استراتژی دوم(؛ چنین نیازی است ک

 برجسته نموده است.« بازآفرینی سازمان»ریزی در کتاب فرایند برنامه

 

 : فهم4مقوله 

در فصل اول، تفکر سیستمی را در برابر تفکر تحلیلی قرار  ریزی تعاملیبرنامهایکاف در کتاب 

در عصر ماشین رواج داشت، دیگر پاسخگوی عصر  داده است. به اعتقاد ایکاف، تفکر تحلیلی که

شود و مستلزم استفاده از ها نیست؛ سیستم، کلی است که از طریق تحلیل شناخته نمیسیستم

روش تفکر سیستمی است. از طرفی، وی این دو نوع تفکر را مکمل هم دانسته است و نه متضاد 

ها را نشان پردازد و نحوه کار پدیدهتحلیل به ساختار می(. »9-25، صص 1375یکدیگر )ایکاف، 

                                                           
1. Stankey 

2. Michael 

3. norms 
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« کندمیبه این یا آن شکل عمل  دهد که چرا پدیدهپردازد و نشان میمیها . سنتز به وظیفهدهدمی

( پاسخ به چرایی را توضیح نامیده است و معتقد است که 138، 1389)(. کوی 21، 1375)ایکاف، 

، با وجود تشریح تفکر سیستمی و ریزی تعاملیبرنامه ایکاف در کتاب است. اما فهمالزمه توضیح، 

ای نکرده است. این در شناخت سیستم از طریق این نوع تفکر، به طور آشکار به مقوله فهم اشاره

در فصل هشتم )اجرا و کنترل: انجام و یادگیری(  آفرینی سازمانبازحالی است که وی در کتاب 

یعنی درک چرایی وضعیت، چه بودن آن و چگونگی  کادرا»ادراک را چنین تعریف کرده است: 

(. تأکید ایکاف بر مقوله فهم در کتاب 208، 1384)ایکاف، « های آن با اهداف ماارتباط علّی ویژگی

شود و از همان ابتدای کتاب مسئله فهم سیستم را ، تنها معطوف به این فصل نمیآفرینی سازمانباز

 پیش کشیده است.

و شیوه حلیل و ترکیب را دت، بازآفرینی سازمانبه مانند کتاب  ریزی تعاملیهبرناموی در کتاب 

ب ر دو کتاهدر  تفکر دانسته است. اما تفاوتی در اندیشه و بیان در تشریح رابطه این دو نوع تفکر

تحلیل »وشته است: ناین گونه  ریزی تعاملیبرنامهشود؛ به عنوان مثال، ایکاف در کتاب میدیده 

، این بازآفرینی سازمان(. اما در کتاب 21، 1375)ایکاف، « ناختشآفریند، و سنتز میت اطالعا

 بود اما واهدمطلب را به گونه ای متفاوت بیان کرده است: با تفکر ترکیبی، شناخت و فهم ممکن خ

ن، وی در کتاب (. بنابرای20-21، صص 1384محصول تفکر تحلیلی، دانش است و نه فهم )ایکاف، 

 دانسته است.« شناخت»را معادل « فهم»و « اطالعات»را جایگزین « دانش»دوم 

ریزی تعاملی است. در فرایند برنامه 1فهمرسد تفاوت مهمتر، در نظر گرفتن مقوله به نظر می

، یادگیری را مشتمل بر داده و اطالعات دانسته است )ایکاف، ریزی تعاملیبرنامهایکاف در کتاب 

، دانش، فهم و خردورزی را بر این آفرینی سازمانباز حال آنکه در کتاب (،145-147، صص 1375

دو افزوده است و بین پنج مفهوم داده، اطالعات، دانش، فهم و خردورزی تفاوت قائل شده است 

( چهار جریان نظری بر تحول مفهومی 48، 1998) 2(. به اعتقاد آلتمن و آیلس211، 1384)ایکاف، 

مدیریت گیری یادگیری سازمانی شده است؛ که عبارتند از: ته و باعث شکلیادگیری تأثیر گذاش
که تمرکز را از محیط خارجی به مالحظه منابع داخلی، مانند ظرفیت انسانی و  ،3استراتژیک

، که از این نگاه 4هانظریه سیستمیدی به عنوان منبع مزیت رقابتی تغییر داد؛ کل یهایستگیشا

که  5نظریه روانشناسی یادگیریهای باز هستند؛ ها، پویا و شامل سیستمنپشتیبانی کرد که سازما

                                                           
1. understanding 

2 Altman & Iles 

3. strategic management 

4. systems theory 

5. Psychological learning theory 
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که تأثیر ساختار و فرهنگ را بر  1ی سطوح یادگیری است و مطالعه زمینه سازمانیدر برگیرنده

 دهد.یادگیری مورد توجه قرار می

هیم کاربردی دهندگان مفا( بیان کرده است، ایکاف یکی از توسعه90، 2013) 2همانطور که آلتر

ها بوده است؛ اما در عین حال به زمینه سازمانی نیز توجه داشته به طوری که برخالف نظریه سیستم

، فهم موقعیت سازمانی را برای رسیدن به طرح بازآفرینی سازمان، در ریزی تعاملیبرنامهکتاب 

 طرح محقق نخواهد شد. داند که بدون آن، اینریزی تعاملی از ملزومات اصلی میآرمانی در برنامه

 املیریزی تعبرنامهدر مجموع، به منظور مقایسه دو کتاب در مقوله فهم، با اینکه در کتاب 

ه بصل هشتم، و به ویژه در ف آفرینی سازمانبازحرفی از این مفهوم به میان نیامده، در سراسر کتاب 

در  کتاب مهمترین تفاوت دوطور مبسوط به آن پرداخته شده است، شاید به جرأت بتوان گفت که 

زمان، ثربخشی، یادگیری ساا، فهم را الزمه آفرینی سازمانبازهمین مقوله است. ایکاف در کتاب 

رت عبا سیستم پشتیبان یادگیری، توسعه و نزدیک شدن به طرح آرمانی در نظر گرفته است. به

دیشه ا انچنین است؟ چر دیگر فهم را رکن اصلی سازمان به حساب آورده است. اما به واقع چرا

ش ینقدر ارزاسال چنین تغییر کرده است؟ و چرا وی برای فهم موقعیت سازمانی  20ایکاف قریب به 

 قائل بوده است؟

 میرا  و کتاباند، تفاوت دبا توجه به اینکه این دو کتاب به فاصله حدود دو دهه منتشر شده

قرن گذشته   80ار دو کتاب توضیح داد. از دهه توان بر اساس تحوالت تاریخی مربوط به زمان انتش

های و به دنبال گسترش دامنه اطالعات در جهان، سرعت جهانی شدن، گسترش سریع بحران

ریزی در هاقتصادی، اجتماعی و ... در جوامع مختلف، دیگر رویکردهای کالسیک مدیریت و برنام

رهای مناسب برای وجود آورد. ابزاهای جدید را به توانست تعادلهای اجتماعی، نمینظام

های پیچیده ترسیم کند توانست مسیری مطلوب را برای هدایت موقعیتهای ساده نمیموقعیت

های خطی ویهر(. به عبارت دیگر با توجه به پیچیده شدن جوامع، فهم پیچیدگی با 4، 1388)یمنی، 

براین (. بنا7، 1387و همکاران، مکن نیست )مورن های ساده جواب دهد، مکه شاید برای موقعیت

شان های آن را فهمید و با فهمهای پیچیده، الزم است فعالیتریزی( سیستمبرای تغییر )برنامه

ا توجه تحوالتی (. از این رو ب96، 1391ها معین کرد )یمنی، قواعدی هر چند موقتی برای هدایت آن

ر ها، به منظوه تبع آن پیچیده شدن سیستممیالدی که در باال اشاره شد و ب 90و  80که در دهه 

 قوله فهم موقعیت توجه کرد.ها، باید به مریزی آنمدیریت و برنامه
 

 : یادگیری5مقوله 

                                                           
1. study of organizational context 

2. Alter 
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در فصل ششم )طراحی نظام مدیریت( به طور  ریزی تعاملیبرنامهمفهوم یادگیری در کتاب 

ریزی تعاملی( رحله دوم برنامهمبسوط بیان شده است. ایکاف معتقد است محصول طراحی آرمانی )م

« یادگیری یعنی بهبود بخشیدن عملکرد تحت شرایط غیر متغیر»باید دارای قابلیت یادگیری باشد. 

، تعریف مفهوم یادگیری به این صورت تغییر کرده آفرینی سازمانباز(. در کتاب 146، 1375)ایکاف، 

(؛ 211، 1384)ایکاف، « اک و خردورزییادگیری یعنی به دست آوردن اطالعات، دانش، ادر»است: 

، ادبیات یادگیری را در تبیین معنای دقیق مراتب آن، یعنی دانش، آفرینی سازمانبازایکاف در کتاب 

ها را به اغلب متأسفانه این واژه»ای که دارای ضعف دانسته است؛ به گونه 1اطالعات، دانش و فهم

شوند. به ندرت ات اغلب به جای یکدیگر استفاده میکنیم. دانش و اطالعجای یکدیگر استفاده می

     (. ایکاف این ایراد را به159، 1999)ایکاف، « شودتمایزی بین اطالعات و فهم گذاشته می

داند به طوری که اساساً به انواع           های کامپیوتری نیز وارد میهای رسمی و سیستمآموزش

پردازند. در ادامه وردن، پردازش و انتقال داده و اطالعات میتر آموزش، یعنی به دست آاهمیتکم

ایکاف به دلیل ضعف ادبیات مربوط به یادگیری و تأکید بر مراتب باالی دانش )که حتی در اثر   

زند تا با ارائه نیز مفقود است( دست به کوششی نظری می ریزی تعاملیبرنامهتر خودش یعنی قبل

 تر سازد.ادگیری از یکدیگر را روشنخصوصیاتی، تمایز مراحل ی

ای )داده، مرحله 5مراتب یادگیری ( سلسله20، 2005برخی محققان، مانند استنکی و همکاران )

اند. نوع را به ایکاف نسبت داده 2ایحلقه-یادگیری دواطالعات، دانش، فهم و خردورزی( و ترویج 

رزی، یعنی توانایی درک کردن و ارزیابی خردو»است؛  3پنجم و عالی یادگیری، حکمت یا خردورزی

)ایکاف، « باشدنتایج درازمدت رفتار. اثربخشی یا انجام دادن کار درست، مستلزم خردورزی می

ای نیز یادگیری چگونه آموختن است؛ به عبارت دیگر در دنیای (. یادگیری دوحلقه210، 1384

شوند(، به دست های قبلی کهنه مین آموختهترین زما)که در کوتاه باال ینانعدم اطمتغییر سریع و 

های بیشتر، ممکن است به اندازه بهبود ظرفیت یادگیری چگونه آموختن اهمیت نداشته آوردن داده

 باشد.

؛ 146، 1375را باالترین منبع یادگیری ذکر کرده است )ایکاف،  اشتباهایکاف در هر دو کتاب، 

، با توجه به تغییر موضع نسبت به آفرینی سازمانباز(. اما وی در کتاب 205، =1384ایکاف، 

برای آموختن از اشتباهات، اول باید علت اشتباه »کند که میاطالعات، این مطلب را این گونه کامل 

را جستجو کرد که این امر مستلزم اطالعات است، سپس علت یا منبع اشتباه را باید مشخص کرد 

)ایکاف، « اقدامات اصالحی توأم با موفقیت باید صورت گیردکه این مستلزم ادراک است و سرانجام، 

(. به عبارت دیگر، برای اینکه اشتباه تبدیل به یادگیری در سازمان شود، باید چگونگی 212، 1384

                                                           
1. understanding 

2. deutero-learning 

3. Wisdom 
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وقوع اشتباه را فهمید و عوامل آن را توضیح داد. درنتیجه، باید از مرحله اطالعات گذر کرد و به فهم 

 ودآورنده اشتباه رسید.و توضیح عوامل به وج

غییر در نگرش اند، علل تمیالدی رخ داده 90و  80ها و رویدادهایی که در دهه توجه به زمینه

دلیل  به 1980در دهه ی »سازد. ایکاف نسبت به مقوله یادگیری و الزامات آن را روشن می

بکه شز به سمت ساختار ها نیدست آورده بودند، سایر سازمان های ژاپنی بههایی که شرکتموفقیت

از  زمان است.ها دریافتند که بسیاری از عوامل موفقیت، بیرون از ساای، تمایل پیدا کردند. سازمان

خواهند بر حوزه ی مورد میها چنانچه طرفی محیط بیرونی نیز بسیار پویا و آشوبی است و سازمان

ا توانند ببی ببیرون بیایند و به خو نظر خودشان مسلط بشوند باید از قالب ساختار منحصر به فرد

متغیر و  (. سازگاری سازمان با محیط29، 1391)فرهادی راد و میرکمالی، « محیط سازگار شوند

 پیچیده خود از طریق یادگیری میسر است. 

، از یادگیری سازمانی به سیمای سازمان( در کتاب 97-99، صص 1995) 1در این دوره، مورگان

گرا یا هولوگرافیک باید کل را گیری سازمان کلیاد کرده و معتقد است برای شکل مغز سازمانمثابه 

ای یا گرا نیازمند هوش شبکههای کلدرون اجزا ایجاد کرد و برای ایجاد چنین اصلی در سازمان

سال پیش  14طراحی سیستم اطالعات هستیم. این ضرورتی است که ایکاف آن را به گونه ای دیگر 

کرده بود؛ بدین ترتیب ایکاف از پیشگامان عصر خویش است و بسیاری از مطالبی  ( مطرح1981)

که مطرح کرده بود، بعدها برجسته شدند. به همین دلیل بسیاری از مفاهیمی که در کتاب 

های سیستم، مفهوم توسعه، اند )از جمله تعریف و ویژگی( شرح داده شده1981) ریزی تعاملیبرنامه

 بازآفرینی سازماناسی، یادگیری و سازگاری و ...(، تقریبًا بدون تغییر در کتاب شنمفهوم زیبایی

محیطی و رهبری اند؛ با این حال، مقوالتی مثل فهم و خردورزی، سیستم زیست( تکرار شده1999)

 ، مفاهیم جدیدی هستند.بازآفرینی سازماندر 
 

 (1999و  1981ز آرای ایکاف ): مقایسه مقوالت مستخرج ا1جدول 

                                                           
1. Moragan 

 تفسیر تفاوت ها تشابهات مقوله
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 (1999و  1981: مقایسه مقوالت مستخرج از آرای ایکاف )2جدول ادامه 

                                                           
 باشد.می بازآفرینی سازمانو منظور از کتاب دوم  ریزی تعاملیبرنامهجهت رعایت اختصار در جدول منظور از کتاب اول،  1

تم
یس

 س
ی

ها
گو

ال
 

عریف یکسان از سه الگوی ت -
 جبری، اندامواره و سازمان؛

اعی های تاریخی و اجتمزمینه -
مشابه برای مطرح بودن هر یک 

 از الگوها؛
نوان دالیل یکسان برای ع -

تغییر نگرش و الگو نسبت به 
 تاب؛شرکت در هر دو ک

طلوب بودن الگوی سازمان م -
 در هر دو کتاب.

مبنای نظری مشخص  -
( برای کلو  اجزا هدفمندی)

ها در کتاب بندی سیستمطبقه
 ؛1دوم

عرفی نوع چهارم الگو در کتاب م -
-الگوی زیست»دوم، یعنی 

 ؛«محیطی
ه کار بردن عنوان سیستم ب  -

برای هر سه نوع الگو در کتاب 
 دوم؛

لگوها در رد همه اقابلیت کارب -
های صورت همخوانی با نظام

 اجتماعی در کتاب دوم؛
های الگوی ویژگی افزایش تعداد -

سازمانی از یک ویژگی در کتاب 
 مورد در کتاب دوم. 5اول به 

یشرفت نظری در مورد پ -
بندی الگوهای معیارهای دسته

 سیستم؛
وجه روزافزون به مقوله ت -

 بعد؛به  80توسعه پایدار از دهه 
شدن تکثرگرایی و  مطرح -

که  های انتقادیسیستمتفکر 
استفاده از همه الگوهای 
سیستمی را بر اساس نقاط و 

-شان در موقعیتقوت و ضعف

داند های خاص ممکن می
 (؛330، 1391)جکسون، 

 

 تفسیر تفاوت ها تشابهات مقوله

عه
وس

ت
 

 توسعهبه از مفهوم تعریف مشا -
 در هر دو کتاب؛

به عنوان « رشد»مفهوم  -
افزایش در تعداد و اندازه در 

 نقطه مقابل مفهوم توسعه؛
واند توسعه را تمدیریت تنها می -

ترغیب و تسهیل کند؛ تنها راه 
 ای است؛وسعهت-توسعه، خود

توسعه در  هار بعدعدم تغییر چ -
کتاب دوم )حقیقت، وفور، خیر و 

 زیبایی(؛
 شناسیاییزیبتأکید بر بعد  -

ریزی برای و نقش آن در برنامه
 بهبود کیفیت زندگی.

گاه ارسطویی به توسعه غلبه ن -
و سرگرمی( بر نگاه  بازآفرینی)

 ( در کتاب دوم؛آفریدنافالطونی )
-یاسی و قدرت برای دستهسمبنای  -

ها در کتاب اول، انواع سازمانبندی 
در  اخالقیجای خود را به مبنای 

 دهد؛کتاب دوم می
در « رهبری»م مطرح نمودن مفهو -

کتاب دوم و ارجمندی آن نسبت به 
 ؛«مدیریت»مفهوم 

به رهبران  های امروزینیاز سازمان -
بخشی و تغییر برای تحول و الهام

 نگرش و تلقی نسبت به سازمان؛

ه کار و شناسانه بزیبایی عدم نگاه -
شغل باعث جدایی سرگرمی و 
یادگیری از آن و کاهش رضایت از 

 کارهای روزانه  را به دنبال دارد؛
ه دلیل افزایش تعامالت بین ب -

 ها و نهادها با یکدیگر در سایهسازمان
توسعه انفجارآمیز ارتباطات و اینترنت 

(، 1999در مقطع انتشار کتاب دوم )
به مقوله اخالق نسبت به لزوم توجه 

ها سه بعد دیگر توسعه در امور شرکت
 بیشتر احساس شده است؛

-م زمانی تحول پیدا مییک سیست -

کند که تلقی از نوع آن تغییر کند؛ 
اندازی از یک سیستم ابداع چشم

 یافته و توانایی ترویج آن در بینتحول
بخش و پیروان به طوری که الهام

زمند خصوصیات آفرین باشد، نیاشوق
 رهبری است؛
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 (1999و  1981: مقایسه مقوالت مستخرج از آرای ایکاف )3 جدولادامه 
مه

رنا
ب

ی
امل

 تع
ی

یز
ر

 

نواع اصلی بندی اابتنای طبقه -
ریزی در هر دو کتاب بر برنامه

 ؛تغییرو  زمانتلقی نسبت به 
عریف مشابه برای هر چهار ت -

ریزی )ارتجاعی، غیر نوع برنامه
فعال، فعال، و تعاملی( در دو 

 کتاب؛
زی تعاملی در ریهدف از برنامه -

و کتاب، یادگیری و هر د
-می توسعهسازگاری یا همان 

 باشد.
ریزی هگانه برناممراحل پنج -

تعاملی در کتاب دوم تغییری 
 نکرده است.

به « مدیریت»ه کار بردن مفهوم ب -
بندی در طبقه« ریزیبرنامه»جای 

 انواع آن در کتاب دوم؛
ریزی تعاملی رنامهدر کتاب اول، ب -

و  داومتم، مشارکتدارای سه اصل 
دانسته شده است ولی در  نگریکل

ریزی برنامه»کتاب دوم، اصل 
نگری جایگزین اصل کل« معکوس

 شده است؛
ریزی در کتاب برنامه نمودار فرایند -

دوم نسبت به کتاب اول،  چند تغییر 
 محسوس داشته است:

حیط و تبادل اطالعات ارتباط با م -1
محدود به مرحله اول نبوده و در همه 

 گیرد؛راحل صورت میم
« داده»ات منحصر به تبادل اطالع -2

نبوده و  شامل اطالعات، دانش و فهم 
 شود؛نیز می

طرفه در کتاب رخالف ارتباط یکب -3
اول، در کتاب دوم در چند مورد از 

های عالمت تعامل دوطرفه و از حلقه
 بهره گرفته شده است؛ بازخورد

بازآفرینی »ر نمودار کتاب د -4
سیستم و نبود  بودن باز، «مانساز

مرز مشخص بین سیستم و محیط 
 بارزتر است.

نگری ز اصل کلادر کتاب دوم  -
غفلت نشده است و به نوعی ذیل اصل 
مشارکت بدان پرداخته شده است. 

ریزی معکوس به این دلیل اصل برنامه
حائز اهمیت شمرده شده است که 

های منجر به نادیده گرفتن محدودیت
به مالحظات اجرایی و حذف  مربوط

شود و بروز قیود خودنهاده می
را به همراه دارد )ایکاف،  خالقیت

 (؛122، ص1384
ز آن جایی که مفهوم یادگیری در ا -

کتاب دوم توسعه پیدا کرده است و 
شامل سطوح باالتر یادگیری یعنی 

شود، این تغییرات دانش و فهم نیز می
ز خود ریزی نیخود را در چرخه برنامه

 را نشان داده است؛
به  گشودگیو  خودانتقادی -

اطالعات جدید نیازمند ارتباط و تعامل 
 ریزی است؛دوطرفه بین مراحل برنامه

ازمان سگو بودن باید برای پاسخ -
مرزهای خود را به محیط بگشاید و 
نسبت به بازخورهای ارائه شده، 

 (.20، 2005حساس باشد )استنکی، 

 تفسیر تفاوت ها تشابهات مقوله
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 ریزی دانشگاهیآورد اندیشه ایکاف برای تأمل در مفهوم برنامهره

ها مورد انتقاد قرار داده است. رویکرد گذشته خود را نسبت به سیستم 1ایکاف به مانند تین برگن

پژوهش در عملیات بود. اما وقتی که متوجه شد پژوهش  وی در ابتدا از جمله متفکران حوزه

عملیاتی به الگوهای ریاضی پیوند خورده و از مسائل مورد توجه مدیران گسسته است، از پژوهش 

علوم »ای را با نام ها را در پیش گرفت و موسسهعملیاتی جدا شده و رویکرد فراگیرتر سیستم

ای و آموزشی خویش       های مشاورهنیا برای فعالیتدر دانشگاه پنسیلوا« های اجتماعیسیستم

                                                           
های بارز ها را از اشکالبیرونی در سازمانتوجهی به ابعاد کیفی و تغییرات درونی و بی . تین برگن با رویکردی انتقادی،1

 ها اعتقاد داشته است( قلمدادخطی و کمّی )که خود در گذشته این نوع برنامه ریزی ها را مطرح کرده بود و به آنهای ریزیبرنامه

 (.37، 1382می کند )یمنی، 

هم
ف

 

کاف در هر دو کتاب قائل به ای -
است و ترکیب  تفکر سیستمی

 دهد؛را در مقابل تحلیل قرار می

ای اشاره فهمدر کتاب اول به مقوله 
م فهم نشده، در حالی که در کتاب دو

یکی از ارکان اصلی کتاب و مرتبط با 
تمامی مفاهیم مطرح شده در آن 

 است؛
ر کتاب دوم فهم را یکی از انواع د -

یادگیری و به عنوان درک چرایی 
کند یعنی الزمه توضیح تعریف می

 داند؛می
رخالف کتاب اول، در کتاب دوم ب -

ریزی تعاملی مقوله فهم در برنامه
 لحاظ شده است؛

اه متفاوت نسبت به پیچیدگی نگ -
-سیستم در کتاب دوم مشاهده می

شود؛ اعتقاد بر این است که با 
های هایی متشکل از سیستمموقعیت

 شویم.میپیچیده مواجه 

ختالف دو کتاب در این مقوله را ا -
توان در تاریخ انتشار دو کتاب می

( و تحوالت این بازه 1999و  1981)
 زمانی جستجو کرد:

گسترش دامنه اطالعات در   -1
جهان، سرعت جهانی شدن، گسترش 
سریع بحران های اقتصادی، اجتماعی 

 به بعد؛ 80و غیره از دهه 
امع و ظهور تر شدن جوپیچیده -2

های پیچیده )مورن و موقعیت
 (؛7، 1387همکاران، 

ویکردهای کالسیک ناکارآمدی ر -3
ریزی برای ایجاد مدیریت و برنامه

ام های اجتماعی )یمنی، تعادل در نظ
 (؛4، 1388

ر نتیجه محققان به نظریه د -4
ها و نظریه پیچیدگی که یکی سیستم

ها، فهم و یادگیری از عناصر اصلی آن
های مبهم باشد برای درک موقعیتمی

 و پیچیده بیشتر توجه پیدا کردند.

ی
یر

دگ
یا

 

، شتباهادر هر دو کتاب  -
 مهمترین منبع یادگیری است؛

ه و اساس یادگیری، پای -
 اطالعات است؛

یستم پشتیبان یادگیری، س -
عامل و تسهیل کننده یادگیری و 

 سازگاری در سازمان است.
و کتاب بر اهمیت در هر د -

تأکید ای یادگیری دو حلقه
 شده است.

ه لحاظ مفهومی و تعریف، یادگیری ب -
 در دو کتاب کامالً متفاوت است.

شامل داده یادگیری را  در کتاب اول -
و اطالعات دانسته ولی در کتاب دوم، 
مراتب باالی یادگیری، یعنی دانش، 

 فهم و خردورزی را مطرح کرده است؛
ر کتاب دوم، دستیابی به منبع د -

-می توضیحو  فهماشتباه را نیازمند 

 داند.

عوامل مهم تفاوت بین دو کتاب در 
 زمینه یادگیری، عبارتند از:

مراتب له توسعه نظری سلس  -
 یادگیری؛

ای ژاپنی در ههای شرکتموفقیت - 
ای و تمایل زمینه ساختار شبکه

ها از آن )فرهادی استفاده سایر شرکت
 (؛29، 1391راد و میرکمالی، 

یی و آشفتگی ها به پویاتوجه سازمان -
در محیط پیرامونی و نیاز به سازگاری 

 با محیط متغیر؛
و ز به مراتب باالتر یادگیری نیا  -

استفاده از فهم و تفسیر اطالعات ساده 
 برای همنوایی موفقیت آمیز با محیط.
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( ابداع کرده است که ماهیت عصر تعاملیریزی )گذاری نمود. ایکاف، رویکرد جدیدی برای برنامهپایه

هاست. )جکسون، تنیده سیستمگوی آشفتگی یا مسائل درهمها را نشان می دهد و پاسخسیستم

1391 ،194.) 

ریزی دانشگاهی نداشته است اما معتقد است ای به برنامهماً اشارهبا اینکه، ایکاف مستقی

ست؛ های اجتماعی کاربرد دارد. دانشگاه نیز سازمانی اجتماعی اریزی تعاملی در تمام سازمانبرنامه

ت. بر ه آن اسبین اجزا و عناصر تشکیل دهند« تعاملی»مبنای وجودی سیستم دانشگاه، روابط »زیرا 

آید که به عنوان پیچیدگی سیستم از آن بوجود می ای تعاملی، وضعیتی در سیستمهمبنای ارتباط

حوالتی که (. با توجه به تفکرات ایکاف و تغییرات و ت138، 1391)کیذوری، دیگران، « کنندیاد می

هایی برای بسط مباحث گانه استخراج شده از بررسی دو کتاب ایکاف، می توان دریافتمقوالت پنج

 مطرح کرد: ریزی توسعه دانشگاهیعملی در حوزه برنامهنظری و 

بتدای ا، از تلقی ماشینی و اندامواره از سازمان که در گذشته مطرح شده بود . الگوی سیستمی:1

ت و قابلی ر گرفتها مورد انتقاد قراها و محیط آنقرن بیستم با به وجود آمدن تغییرات در سازمان

ال، نگاه غالب ح(، با این 59-31، صص 1375دید مواجه شد )ایکاف، ها در سازمان با ترکاربرد آن

ه هر یک کداند ی رویکردهای سیستمی را شامل نقاط قوت و ضعف میمیالدی، همه 80بعد از دهه 

اف ول ایکقرود. به دار خاص به کار میها مسئلهبرای مقاصد معینی سودمند بوده و در موقعیت

ار کتم به گویی که برای تبیین و تشریح و فهم کردن رفتار یک سیساثربخشی هر ال( »42، 1384)

نطباق ستم اشود، در نهایت به آن بستگی دارد که تا چه حد آن الگو با واقعیت آن سیگرفته می

رتر نسته مؤثد توانمونه بارز در این زمینه کشور ژاپن است که با شناخت فرهنگ پدرمآبانه خو«. دارد

، همان ف دیگرگذاری کند. از طرها سرمایهنقاط قوت مدل ارگانیستی سازمان از سایر کشورها روی

ریزی نامهالگو ابزاری بسیار اساسی و مهم در بر»( اظهار کرده است 123، 1382طور که یمنی )

   ا فراهم  هگاهها و اهداف توسعه دانشدانشگاهی است... الگو امکان و زمینه را برای بیان سیاست

هر  ، الزاماًسازندیریزان از سازمان )دانشگاه( خود مبنابراین الگویی که مدیران و برنامه؛ «کندمی

    یشتر  شده جدیدتر باشد، منجر به اثربخشی بتر و منطبق بر رویکردهای مطرحچقدر پیچیده

 .باشدشود، بلکه آنچه اساسی است توجه به وضعیت عناصر و تعامالت خاص آن سازمان مینمی

تک ی تکها به دو دلیل نیازمند و ملزم به توسعهبر اساس آرای ایکاف، امروزه سازمان توسعه:. 2

افزایش سواد اعضا، باال رفتن سطح تکنولوژی »اعضای خود از طریق مشارکت هستند؛ یکی به علت 

( است 32، 1384)ایکاف، « برند و افزایش تنوع انتظارات اعضاکه اعضا در انجام وظایفشان به کار می

کند و عامل دیگر، برگرفته از این اصل که مدیریت ایشان به شیوه پدرساالنه را با دشواری مواجه می

ها ها باید بر اساس توافق همه کسانی که مستقیماً از آن تصمیمتصمیم»اخالقی در سازمان است که 

ین عوامل مخصوصاً با (. ا350، 1384)ایکاف، « نفعان گرفته شودپذیرند، یعنی توسط ذیاثر می

یافته از نظر علمی و فرهنگی های دانشگاه به عنوان سازمان علمی که هم دارای عناصر توسعهویژگی
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کند. بنابراین بایستی های اخالقی از منزلت و اصالت برخوردارند، بیشتر مطابقت میاست و هم ارزش

های ارزیابی کت به عنوان یکی از شاخصریزی دانشگاهی، توسعه اعضا از طریق مشاردر فرایند برنامه

گرفته، این در حالی است که مطالعات انجامگیرد. مطرح شده و جزو راهبردهای دانشگاه قرار می

ریزی دانشگاهی در ایران کمتر تعاملی و مشارکتی و بیشتر ابالغی و حاکی از آن  است که برنامه

؛ 1390؛ خلیفه سلطانی و همکاران، 1393و منیعی، باشد )فراستخواه دستوری و از باال به پایین می

 (.17، 1387زاده، یمنی و ترک

ها را باید در درون خود ( با تأکید بر این که موانع توسعه سازمان99-97، صص1375ایکاف )

ها را که معموالً خودتحمیل و اغلب ها جستجو کرد، یکی از بزرگترین موانع توسعه سازمانآن

ها، منابع، نحوه ناشی از وجود تفاوت و اختالف میان باور سازمان درباره اهداف، وسیلهاند، ناآگاهانه

ای      نفعان محیطی ذکر کرده است. وی در این باره به بیان خاطرهمدیریت و سازماندهی و ذی

عواقب »نیافته پرسیده است: پردازد که ضمن آن از مسئولین وزارت علوم کشوری توسعهمی

و مسئولین با اندک تردیدی « ها در آن کشور چیست؟عمده تعطیل کردن دانشگاهاجتماعی 

شود که به مقدار زیادی به جوانان بیکار افزوده می»اند که: در این صورت سرانجام اظهار کرده

رسد از این قبیل به نظر می«. های سیاسی منجر خواهد شداحتمال بسیار، دست کم به تنش

های رسمی آموزش عالی با آنچه در سطح عمل وجود دارد، در ها و برنامهیاستها در بیان ستفاوت

 شود:ها اشاره میشود که در ادامه به برخی از نمونهکشور ما نیز مشاهده می

  ایفای نقش »و « بنیانکسب و کار دانش»، «آفرینی علم و فناوریثروت»از طرفی بر

انند نقشه جامع علمی کشور تأکید شده، در اسناد باالدستی م« موثر علم در اقتصاد

های بر اساس مدل زیادریزی توسعه آموزش عالی کشور برنامه»ولی از طرف دیگر 

)صالحی « بوده است )مطرح( های اجتماعی و فرهنگیاقتصادی نبوده و بیشتر مدل

 (؛1394عمران، 

 توانمند برای سازی نیروی انسانی ای، تربیت و آمادههدف اصلی و عمده آموزش توده

های مطالعات مختلف از جمله شود، در حالی که یافتهجامعه و بازار کار عنوان می

ها و ( برای کشف زمینه421، 1393تحقیقی که اخیراً توسط ذکایی و اسماعیلی )

غالب »دهد عوامل بیگانگی و پیامدهای آن در دانشجویان انجام شده، نشان می

(، %49دانند )را با نیازهای جامعه منطبق نمیدانشجویان محتوا و نوع دروس 

( و در نتیجه %55کنند )های الزم برای ورود به بازار کار را از آن کسب نمیمهارت

 ؛(«%41گیرند )تأثیر آن را در تحول و توسعه جامعه چندان جدی نظر نمی

 التحصیالن گرایی و کاهش کیفیت تولیدات علمی و فارغمرتباً در مذمت مدرک

آموزش عالی و در جامعه، »شود ولی در واقعیت انشگاهی مطلب گفته و نوشته مید

نزد  یعنی شود؛میدستیابی به مدرک آموزش عالی یک امتیاز اجتماعی تلقی 
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گذاران آموزش عالی( و متقاضیان )دانشجوها ریزان و سیاستکنندگان )برنامهعرضه

ی به عنوان یک پدیده ارزشمند و ها و تقاضاهای اجتماعی(، آموزش عالو خانواده

 (.1394)صالحی عمران، « شودمنزلت اجتماعی باال در جامعه تلقی می

اقعیت ظر و ونهایی که بین ای برای دیدن چنین اختالفبدیهی است تا هنگامی که تمایل و انگیزه

اشته نار گذکهای اشتباه درباره ریشه مشکالت فرضآموزش عالی وجود دارد، نباشد تصورات و پیش

 نشده و خالقیتی که الزمه حل این مسائل است، بروز نخواهد کرد.

شناسی چنان اهمیتی در منظومه فکری ایکاف دارد که در همان مقوله زیبایی. زیباشناسی: 3

ریزی اصرار دارد. این شناسی در برنامهبر گنجاندن مالحظات زیبایی ریزی تعاملیبرنامهپیشگفتار 

هایی نظیر گیرد که ایکاف با عبارتب منفی زندگی در عصر صنعتی جدید نشأت میتأکید از عواق

کاهش رضایت کارهای روزانه، مثل راه رفتن، رانندگی »، «بیگانگی از کار»، «کیفیت پایین زندگی»

از بین »کند و این همه را به و غیره از آن انتقاد می« عدم آرامش روانی»، ...«کردن، مدرسه رفتن و 

، 1375)ایکاف، « دهیمشناختی محیط و کارهایی که در درون آن انجام میتن خاصیت زیباییرف

شناسی جزو معیارهای اعضای سازمان و به حل ایکاف این است که زیباییدهد. راه( نسبت می51

ریزی ریزی ابزار، برنامههای مختلف طراحی آرمان و تعیین اهداف، برنامهخصوص مدیران در فعالیت

منابع و ... قرار گیرد؛ بنابراین توجه صرف به کمیت خروجی تولیدات علمی و خدمات دانشگاه، 

دهد و برای جلوگیری از بعدی از ماهیت انسانی هر سازمانی، از جمله دانشگاه به دست میدرکی تک

بخش در دانشگاه، توجه به ابعاد ها و فراهم کردن محیط لذت، ناخرسندی1های روحیبیماری

های اداری، معماری فضاها، امکانات ریزی توسعه از جمله طراحی سیستمشناسانه در برنامهزیبایی

 یابد.تفریحی و غیره ضرورت می

محصول طرح آرمانی باید قابلیت ( »143، 1375به اعتقاد ایکاف ) . یادگیری و سازگاری:4

ک تصمیم صحیح اتخاذ شود باید در سازمان برای اینکه ی؛ یعنی «یادگیری و سازگاری داشته باشد

گر به درستی عالئم را درک کرده و نظام تشخیصی اطالعات در سازمان جریان داشته باشد، تحلیل

ها را به درستی تشخیص داده و دستورات تغییر و به کمک حافظه سازمان اشتباهات و تفاوت

آموختن را داراست؛ یعنی در این صورت سازمان قابلیت آموختن چگونه  «.سازگاری را صادر کند

ریزان دانشگاه به ای خواهد بود. بنابراین توجه مدیران و برنامهحلقهیادگیری آن از نوع یادگیری دو

گیری( و تمرکز بر آن، به افزایش قابلیت یادگیری و چنین سیستمی )سیستم پشتیبان تصمیم

                                                           
بررسی میزان شیوع افسردگی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی »( با عنوان 107، 9013ای که فالح و همکاران )های مطالعهیافته .1

درصد کارکنان با درجات متفاوت به بیماری  40نفری،  693اند، حاکی از این است که از میان نمونه انجام داده« اناستان زنج

درصد به افسردگی شدید تا بسیار شدید  4درصد به افسردگی متوسط و  13درصد به افسردگی خفیف،  23 اند؛افسردگی مبتال بوده

های روحی و روانی دانشجویان نیز از اهمیت باالیی برخوردار است که گاهی پیامدهای حاد یژگیدر این رابطه توجه به و اند.مبتال بوده

، 1386)طباطبایی و بخشی، « شودپذیری از خودکشی در آنان میموجب ایجاد احساس ناامیدی در دانشجویان و افزایش آسیب»آن 

99.) 
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یری در سیستم دانشگاهی ( نیز معتقد است یادگ16، 1388سازگاری منجر خواهد شد. یمنی )

زایشی است و از طریق سازوکار بازخورد شکل می گیرد. دانشگاه نظامی پیچیده است و در عین 

پذیرد. هر نوع اقدام ها تأثیر نیز میاینکه بر پیرامون نزدیک و دور خود تأثیر می گذارد، از آن

تواند سازگاری نظام نمی های دانشگاهی بدون توجه به چنین ارتباطیمدیریتی راجع به پدیده

 وجود آورد. دانشگاهی را به

یک سیستم کامل »را مهمترین منبع یادگیری دانسته است.  اشتباه( 212، 1384ایکاف )

شناسی کند و اقدام ها را آسیبیادگیری سیستمی است که درصدد یافتن اشتباهات باشد، آن

ها کشور قائل به یادگیری از اشتباهات نیستند؛ اما متأسفانه رؤسای دانشگاه«. اصالحی را تجویز کند

 بذرافشان مقدم)« دهی به مقامات باالتراهرمی جهت کنترل و گزارش»و ارزشیابی را صرفاً به عنوان 

ریزی را ثابت و به صورت یک بستۀ آماده و در دانند. چنین تفکری، برنامه( می1، 1384و همکاران، 

توان به آن وصل شد و از آن بهره گرفت و این، اشتباهی می گیرد که همیشهدسترس در نظر می

 (. 11، 1387)مورن و همکاران، « بزرگترین خطا، نپذیرفتن خطاست»بزرگ است؛ زیرا 

شود. ریزی اغلب به صورتی غیر مداوم انجام میبرنامه( »82، 1375: از نظر ایکاف ). مداومت5

ریزی تا شود. پس از تصویب برنامه، برنامهسال انجام می های معینی ازریزی در ماهمعموالً، برنامه

های تعیین شدۀ سال آینده متوقف می شود. این دور منقطع هر سال تکرار می شود. فرارسیدن ماه

ای هر قدر با دقت هم تهیه شده باشد نظر به وجود رویدادهای غیرقابل پیش بینی، هیچ برنامه

ها و فرضیات بنیادی این این آثار مورد انتظار از اجرای برنامهرود. بنابرمطابق انتظار پیش نمی

در واقع ایکاف با استفاده از این اصل، این نکته را متذکر «. انتظارات را باید به طور مداوم وارسی کرد

شود که واقعیت، متأخر از ذهن و همواره نسبی است. بنابراین، برای اینکه سیستم دانشگاهی به می

ریزی ریز با واقعیت رابطه تعاملی داشته باشد؛ یعنی، بین برنامهه شود باید ذهن برنامهخوبی فهمید

( این رفت و برگشت 18، 1388آتی و آنی رابطه دیالکتیک وجود داشته باشد که به نظر یمنی )

 شود.منتهی می ریزی دانشگاهیتفکر برنامهذهنی و عینی به 

 

 جمع بندی

ها و مدیریت، رای ایکاف به عنوان یکی از پیشگامان علوم سیستمهدف از این تحقیق مطالعه آ

ریزی و استخراج و تفسیر تغییرات صورت گرفته در آن بوده است. در مقدمه، چهار در حوزه برنامه

سؤال به عنوان محورهای اصلی تحقیق مطرح شدند که در طول مقاله تالش گردید به هر چهار 

های داده شده به سؤال اول و بندی پاسخشود. مقاله را با جمع سؤال به صورت مبسوط پاسخ داده

ریزی توسعه دانشگاهی است، به پایان      سؤال نهایی که همان دستاورد این بررسی برای برنامه

( چه ضرورتی ایکاف را به 1981) ریزی تعاملیبرنامه بریم. سؤال اول این بود که: با وجود کتابمی
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( بعد از دو دهه واداشته است؟ در جواب این سؤال روی هم 1999) نی سازمانبازآفرینگارش کتاب 

 توان مؤثر دانست:رفته چهار عامل را می

ریزی تعاملی، همان طور که ایکاف در بازآفرینی سازمان اشاره کرده است وی عالوه بر برنامه -1

ه رشته تحریر درآورده است در این حوزه ب 1شرکت مردم ساالرهای دیگری از جمله مقاالت و کتاب

آوری نماید که در و در این مقطع احساس نیاز کرده این آثار را تلفیق کرده و در یک کتاب جمع

داشتن اقتصاد »، «چندبُعدی بودن ساختار»، «دموکراتیک بودن»نتیجه آن، چهار ویژگی 

های سازمان« تعاملیریزی برنامه»را بر ویژگی « قابلیت یادگیری و سازگاری»و « بازار درونی

 اجتماعی افزوده است؛

وامع، میالدی تحوالتی از قبیل انقالب اطالعاتی، تعامل و ارتباطات را بین ج 90و  80در دو دهه  -2

ذیری در پئولیتهایی مثل توجه به اخالق و مسها رونق داده و ضرورتها و در درون سازمانسازمان

آفرینی بازاند که برخی از مفاهیم مطرح شده در شدهزیست و توسعه پایدار مطرح قبال محیط
 به این سمت سوق پیدا کرده است؛ سازمان

ا، هسیستم های مدیریت استراتژیک، نظریهمله در حوزههای نظری ازجدر این فاصله جریان -3

ری و ادگینظریه روانشانسی یادگیری و مطالعه زمینه سازمانی سبب توسعه نظری در رابطه با ی

م و ت فهوح ممکن آن شده است و ایکاف که خود یکی از پیشگامان در این میان بوده، مقوالسط

 ریزی سازمان، وارد کرده است؛یادگیری را به طور اساسی در فرایند برنامه

   ها، رویکردهای نوینی مثل تفکرمیالدی، در حوزه نظریه و علوم سیستم 80عد از دهه ب -4

ستمی را اند که همه الگوهای سیها مطرح شدهشناسی سیستمتم روشهای انتقادی و سیسسیستم

اصی ار خدهای مسئلهبه نوبه خود شامل نقاط ضعف و قوت و هر کدام را جهت کاربرد در موقعیت

ی الگوها بندی وی ازها و طبقهاند. این تحول نیز بر نگرش ایکاف از سیستماثربخش دانسته

 سیستمی تأثیر گذاشته است.

ریزی توسعه دانشگاهی( اگر بخواهیم جهت و ر رابطه با سؤال نهایی )دستاورد مقاله برای برنامهد

شدن  ترانسانیهای بررسی شده خالصه کنیم، همانا جریان تغییرات آرای ایکاف را در مورد مقوله

نفعان ذی ریزی است؛ اگر ایکاف بر لزوم دخالت و مشارکتتعاریف و برداشت وی از مدیریت و برنامه

شناسی در همه مراحل طراحی آرمانی، ای، یادگیری و خالقیت اعضا، زیباییها، خودتوسعهدر تصمیم

پردازد، اگر بر اخالق در تعامالت و توجه به مسئولیت اخالقی در ریزی ابزار، منابع و اجرا میبرنامه

دهد، همگی رهنمای نگاهی زیست تذکر مینفعان غایب( درباره محیطقبال آیندگان )به عنوان ذی

به سازمان )مخصوصاً دانشگاه به مثابه اجتماع علمی و انسانی( است که بر هدفمند بودن، انتخاب و 

گذارد رضایتمندی عناصر )مدیران، کارکنان هیأت علمی و غیر هیأت علمی و دانشجویان( احترام می

آموختگی، بلکه تولید علم و نرخ دانشهای کمّی و مستلزم آن است که توسعه را نه صرفاً در شاخص

                                                           
1. The Democratic Corporation, Oxford University, 1994. 
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در بالندگی و تعالی علمی و فرهنگی اعضا بر اساس توسعه فهم خود، فهم دیگری و فهم دانشگاه به 

 عنوان یک کل، جستجو کرد.
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