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چکیده
تغییر ،واقعیتي سازماني است كه مدیریت آن نیز یکي از مهمترین وظایف مدیران محسوب مويشوب  .بوا ایون
وجب مطالعات نشان مي هد كه بیش از سهچهارم تغییرات سازماني شکست ميخبرنود یوا بوه هود مودنظر
منتهي نميشبند .طراحي راهبر های اثربخش و پیوا سوازی مبفو آنهوا ر سوازمان مسوتفزم فوراهم آور ن
زیرساختها و برخبر اری از قابفیتها و نیز بفبغ كافي ر ابعا مختفف اسوت .دودم تبجوه كوافي بوه ایون امور
مبجب شد تا اجرای استراتژی ر سازمانها به شکست بیانجامد .مبضوب ایون تحقیو تغییور اسوتراتژیک ر
سازمانهای تخصصي وابسته به بخش دموبمي اسوت .بوه لیو پیچیودیي ایون سوازمانهوا ،مبضوب تغییور
استراتژیک و اجرای استراتژی بسیار چالشبرانگیز است .این تحقی باهد طراحوي و تبسوعه الگوبی ارزیوابي
آما یي سازمان برای تغییر استراتژیک و پیا سازی استراتژی انجام شد است .رویکر كفي این تحقی كیفي
و ر راستای دم بخشیدن به رک مبضب تغییر استراتژیک ر یک محیط پیچید اسوت .ر ایون مسویر ر
بخش نخست تحقی فضای تغییر استراتژیک ر سازمانهای تخصصي وابسته به بخوش دموبمي كشوبر موبر
تبجه قرار یرفت .ر این بخش حبز های مؤثر بر تغییر اسوتراتژیک و اجورای اسوتراتژیهوا شناسوایي شود و
سپس چارچب مفهبمي مناسب برای ارزیابي آما یي برای تغییرات استراتژیک ر مجمبده وزارت نیرو به كوار
یرفته شد است .روش تحقی مبر استفا شام مطالعه مبر ی است كه برای جمعآوری و تحفی اطالدات
مبر نیاز و همچنین جمعبندی آن از روش مرور نظاممند با استفا از روش متاسنتز و تحفی محتبای اسونا
دفمي انجام شد است .با جمعبندی دبام  ،تعدا  8كد محبری شام ارتباطات ،ایجا جب مشاركت و ادتموا
ر سازمان ،ارزیابي و نظارت بر تغییر ،آمبزش و فرهنو سوازی ،سواختار و سیسوتم ،راهبوری منوابع انسواني،
رهبری تغییر و برنامهریزی شناسایي شد .این كدها ،حاص بررسي بیش از یکصود مقالوه منتخوب بور اسوا
متاسنتز ر مبر آما یي تغییر است كه ميتباند بهدنبان یک مود كارامود بورای ارزیوابي و سونجش میوزان
آما یي سازمان بهمنظبر ایجا تغییرات استراتژیک به كار رو .
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جستارگشایی
بسیاری از برنامههای راهبر ی باوجب اینکه محتبای آنها از هماهنگي روني و بیروني مطفوببي
برخبر ار است ،تنها ر حد یک قصد و نیت خب باقي ماند و كمتر به دم

رمويآینود؛ زیورا

بهتناسب میان محتبای برنامه با بستر و زمینه سوازمان و فراینود پیوا سوازی متناسوب بوا آن،
تبجهي نميشب  .جاریسازی راهبر ی ،تحبلي اساسي ر سازمان به شمار رفته و تنها با مدیریت
این یریبنيهای راهبر ی است كه سازمان ميتباند كار را پیش بر  ،ر غیر این صبرت نميتبان
راهبر ها را به تغییراتي پایدار ،دمی و نها ینهشد ر سازمان بد ساخت .بنابراین به هور برناموه
راهبر ی باید بهمثابه یک برنامه تغییر نگریست كه نیازمند فنبن و روشهای خوا

خوب اسوت.

پیا سازی مبف اسنا راهبر ی همبار با شباریهایي روبهرو است كه ميتبان با شناسایي آنها
پیش از ورو به مرحفه اجرا یا ر هنگام اجرا ،تدابیری ر آن خصب

اندیشوید توا اجورای برناموه

تسهی شب .
با تبجه به یستر یي طرحهای راهبر ی ر تمامي بخشهای سازماني ،اجورای آنهوا نیازمنود
هماهنگي یکپارچه و تعام چندبعدی و یستر میان دبام مختفف است توا بتوبان از پایوداری
تغییرات و نها ینهسازی آنهوا ر كو سوازمان اطمینوان حاصو كور  .هود از ایون پوژوهش،
شناسایي همهجانبه ابعا اثریذار بر تغییرات سازماني و ارائه الگوبی یکپارچوه آموا یي سوازمان
برای تسهی و تسریع تغییرات و مقابفه با ماندیرایي سازماني است.
باید تبجه اشت كه جاریسازی طرحهای راهبر ی ر سوازمانهوای مختفوف بوا تبجوه بوه
تفاوت میان كسبوكارها ،الزامات خا

خب را اشته و دبام خاصي ر هر سوازمان مويتبانود

مبجبات اجرایيشدن برنامهها را فراهم آور ؛ زیرا برخي دبام
شرایط محیطي خا

ر نبدي خا

از شوركتهوا و ر

اثریذار هستند كه چشمپبشي از آنها ميتباند سبب دودم كوارایي الگوبی

پیشنها ی شب  .بر همین اسا  ،ر این پژوهش ،الگبی ارائهشد با تمركز بر سازمانهای بخش
انرژی تکمی شد است .وزارت نیرو از جمفه سازمانهایي اسوت كوه از نظور برناموهریوزیهوای
راهبر ی و دمفیاتي تبانسته است كارناموه موبفقي را از خوب نشوان هود .ایون سوازمان سوند
چشم انداز و برنامه راهبر ی خوب را تودوین كور اسوت و همچنوین راهبر هوای خوب را بوه
برنامههای دمفیاتي كه الزمه جاریسازی استراتژیهوا اسوت ،تبودی كور اسوت .اكنوبن ایون
پرسش پیش ميآید كه ایر وزارت نیرو بخباهد استراتژیها و برناموههوای دمفیواتي خوب را بوه
منصه ظهبر و اجرا برساند ،چگبنه و با تأكید بر چه پیشنیازها و ضرورتهایي مويتبانود اجورای
هماهن

و منسجمي را اشته باشد و ر مسیر اجرای استراتژیهای خب ممکن اسوت بوا چوه

مبانع و مشکالتي مباجه شب كه باید از ابتدای اجرا به آن تبجه اشت؟
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الگبی ارزیابي آما یي تغییر استراتژیک ر سازمانهای بخش انرژی

 .1تغییرات سازمانی
تغییر حركت از مبقعیت فعفي به سمت مبقعیتي یگر ر آیند است .امروز محیط كسب وكوار
به سردت ر حا تغییر است و تنهوا سوازمانهوایي كوه انعطوا پوذیر بوب و ایون تغییورات را
به رستي رک كر و به آنها پاسخ مناسب موي هنود ،شور بقوا ر ایون محویطهوا را ارنود
) .(Appelbaum et al, 1998تغییر اشار به انتقا سازمان از وضعیت مبجب بوه وضوعیت لخوبا
ار (اشنایدر و یفدواسر )1998 ،كه ميتباند بهصبرت پیبسته یا بوهصوبرت قطعوي و را یکوا
باشد .همچنین تغییر ميتباند ر سطبح فر ی ،یروهوي یوا سوازماني انجوام شوب (سوامبزی و
اكسبری.)2002 ،
رصبرتي كه بخباهیم ر مدیریت تغییر مبف باشیم ،بایود نوب تغییوری كوه بوا آن مباجوه
هستیم را شناسایي كر تا به اقتضوای آن یگور یوامهوای فراینود را طراحوي و اجورا كنویم و
اقدامات بعدی مدیران و دامالن تغییر متناسب با نب تغییر باشد )(Chapman, 2002؛ زیرا هر نب
از تغییرات سازماني اثرات متفاوتي بر فکر و بینش كاركنان مويیوذار و تغییورات بنیوا ی كوه
هسته سازمان را متأثر ميكند ،به لی ماهیت تهدیدكنند و ددم اطمیناني كه به همرا ارند،
با مقاومت بیشتری از جانب كاركنان مباجه ميشب .
آرمستران  ،(2009( 1انبا تغییر را به ترتیب زیر برشمر است:


تغییر استراتژیک :این نب تغییرات ربرییرند تغییرات یستر و رازمودت اسوت
كه ر سراسر سازمان صبرت ميییر و به معني انتقا به وضعیتي ر آیند است كه
برحسب هد و چشم انداز استراتژیکي تعریف شد است كه هد و مأمبریت سازمان
را تحت پبشش قورار موي هود .ایون نوب تغییور ر چوارچب رقابوتهوای خوارجي،
محیطهای اقتصا ی ،اجتمادي ،منابع روني ،ساختار و فرهن



سازمان اتفاق

ميافتد.

تغییر عملیاتی :ایون نوب تغییورات مربوب بوه سیسوتمهوا ،سواختارها ،روشهوا و
فناوریهای جدیدی ميشب كه تأثیری فبری بر نظم كارها ر اخو یوک بخوش از
سازمان ار و نسبت به تغییر استراتژیکي تأثیر قاب مالحظهتری بر روی رفتوار افورا
ار .



تغییر دگرگونساز :تغییر یریبنساز زمواني رخ موي هود كوه تغییورات اساسوي و
جامعي ر ساختارها ،فراینودها و رفتارهوایي كوه توأثیر چشومگیری بور كاركر هوای
سازمان ار  ،به وجب ميآید.

لیندا آكرمن آندرسبن ( ،)1986انبا

یگری از تغییر را به شرح زیر بیان ميكند:
1. Armestrong
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تغییر توسعهای :این نب تغییر بر ارتقای انش ،مهوارتهوا و دمفکور تمركوز ار .
تغییر تبسعه ای از را آمبزش ،تبسعه مهارت ،تبسعه فرایند و ارتباطات اتفاق ميافتد.
همچنین این نب تغییر افرا را همیشه ر حا رشد ،چابک و كبشا ر جهت رسیدن
به سطح تاز ای از دمفکر نگه مي ار  .انگیز ایجا این نب تغییر ر سوازمان بهبوب
است.



تغییر انتقالی :تمركز ایون نوب تغییور بور طراحوي مجود اسوتراتژی ،سیسوتمهوا و
فرایندهای تکنبلبژی كار است .تغییر انتقالي ،جایگزیني یک چیوز كوامالً متفواوت بوا
وضع فعفي است و هنگامي آغاز ميشب كه مدیران سازمان متبجه مشکفي شبند كوه
مبر پیگیری الزام قرار نگرفته است.



تغییر دگرگونساز :تغییر یریبنساز پیچید ترین نب تغییر است و به معني تغییر
بنیا ین از یک وضعیت به وضعیت یگر است .ر این نب تغییور قالوب ههنوي حتمواً
باید تغییر كند و جهتییری این تغییر ،مستفزم تغییر ر فرهن  ،رفتار و قالب ههني
است .ر این نوب تغییور ،تغییورات بوازار و محویط ارای چنوان اهمیتوي اسوت كوه
پیشرفتي دمی و سریع ر جهانبیني افرا الزم است تا خب شان پي ببرند كوه بایود
وضعیت جدید را جایگزین دمفیات جاری كر .

 .2تغییرات راهبردی
به طبركفي ،جاریسازی استراتژی ،یک تغییر و یریبني به تمام معناسوت .اصوبالً اسوتراتژی از
جنس انقال است و هرچه غیر از آن كه حركت و تحوبلي بنیوا ین نباشود ،تاكتیوک بوه شومار
ميرو  .بنابراین جاریسازی استراتژیک به معنای مدیریت تغییورات راهبور ی اسوت توا بتوبان
استراتژی را تبدی به تغییری پایدار ،دمی و نها ینه كر  .هد اصوفي ر تغییورات راهبور ی،
تحق استراتژیهای سازمان است كه منجر به تغییری چشمگیر ر دمفکر های فعفي سوازمان
خباهد شد .بهطبر معمب تحب سازماني ،تغییر ر كفیه سطبح سازماني از مودیران اجرایوي توا
كفیه كاركنان سازمان را شام مي شب  .اختال میان تغییرات راهبور ی بوا سوایر رویکر هوای
مدیریت تغییر ر مبار زیر است (لشکر بفبكي:)1393 ،
 -1تحبالت راهبر ی ،برنامهریزیشد و سازمانیافته هستند .منظبر از تغییر با برناموه ،مداخفوه
آیاهانه انسان ر مسیر و روند طبیعي تغییرات ،تحبالت و تسریع این روند ر جهت رسیدن بوه
اهدا فر ی ،یروهي و سازماني است .این تغییرات آیاهانه صبرت ميپذیرند و با طرح و نقشوه
قبفي مداخالتي ر اجزا و روابط سازماني ایجا ميشب .
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 -2تحبالت راهبر ی ،یریبنساز و چالشیرا هستند .این تحبالت مقاصد ،مأمبریت ،ارزشهوا
و اهدا سازمان را به چالش ميكشند .رصبرتي كه ر یگر رویکر ها ،چالشها بیشتر ناظر بوه
مبار دمفیاتي هستند.
 -3تحب راهبر ی ،فرایندی فني ،سیاسي و رواني است .این تغییرات تأثیرات دمود و دمیقوي
ار و ر پیا سازی آنها باید به دنصر رواني -اجتمادي كه سبب تسهی پذیرش این تغییورات
تبسط افرا ميشب  ،بیشتر تبجه كر .

 .3مشخصههای بارز پیادهسازی موفق تغییرات استراتژیک
رمز مبفقیت هر برنامه راهبر ی ر سازمان برای اینکوه بوه تحوبلي چشومگیر و سوتاور هایي
قاب تبجه منجر شب  ،ر اجرای صحیح آن است .شیب اجرایيكر ن راهبر ها ر سوازمان بایود
به نبدي باشد كه ستیابي به مبار زیر را تسهی كر و مبانوع احتموالي ر مسویر هور یوک از
مبار مذكبر را رفع كند (برایسبن:)313 :1391 ،


معرفي سریع استراتژیها ر تموام سیسوتمهوای مورتبط .معموبالً بورای آموا سوازی
سیستمهای مرتبط یا وا اركر ن آنها بوه انجوام اسوتراتژی هوا ،بوهكوارییری مجمبدوه
وسیعي از روشها ضروری است؛



ایجا

رک روشني از ماهیت ،زمان ،لی و مخاطوب فعالیوتهوا .بیانیوههوای اهودا ،

چشمانداز مبفقیت ،مبا آمبزشي و رهنمب های دمفیاتي ميتبانند ر این زمینه مفیود
واقع شبند؛


استفا از فرایند رفع ایرا بهمنظبر شناسایي و ح مشکالت احتمالي؛



اجرای مبفقیتآمیز ،شام ارزیابي نهایي بورای تعیوین مفیودبوب ن یوا نبوب ن اهودا
استراتژیک .ارزیابيهای نهایي اغفوب بورای خروجويهوا و نتوایج مطفوب تموایز قائو
ميشبند .خروجيها شام فعالیتها ،رفتارها ،محصبالت ،خودمات و یگور پیامودهای
ناشي از تغییرات ر سیاستهای كاری است؛



حفظ ویژیيهای مهم استراتژیها و برنامههای پذیرفتهشود  .هنگوامي كوه شورایط ر
حا تغییر بب و دبام تأثیریذار زیا هستند ،اجرای استراتژی مويتبانود تبودی بوه
یک هد متحرک شب  .همچنین حصب اطمینان نسبت به ویژیيهای مهم طراحوي
بسیار مهم است؛



اجرای مبفقیتآمیز ،طراحي مجد سوازوكارهای سوازماني را بورای تضومین تغییورات
بفندمدت فراهم ميكند؛
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تشکی و تشوخیص نقوا بوازنگری ر طوب

وران حفوظ ،اصوالح اساسوي و خاتموه

استراتژی .چرخه تحب استراتژی ،فرایندی تکراری و پبیا است .مشکالت و را ح های
مناسب آنها به مرور زمان تغییر ميكنند .رهبران ،مدیران و برنامهریزان باید نسوبت بوه
ماهیت و دف چالش های احتمالي ر استراتژی های اجراشد هبشیار باشند؛ آنهوا بایود
به شکفي كار كنند كه استراتژی های مطفب حفظ شد و استراتژی های ناكارامد فعفي
با استراتژیهای بهتر جایگزین شبند.
اجرای اثربخش استراتژی منافع فراواني ربر ار  .نخست اینکه ،ایجوا ارزشهوای دموبمي
واقعي شام تحق اهدا ارزشمند و افزایش رضایت هینفعان خباهد بب  .تبجه افرا بوه ایجوا
تغییر از طری اجرای استراتژیهای جدید و حفظ استراتژیهای مناسب فعفي جفب خباهد شد.
ومین مزیت كه از برخي جهات ،بردکس مبر نخسوت اسوت ،اجتنوا از دبامو معموب
شکست است .تعدا ی از این دبام دبارتند از:


مقاومت ناشي از نگرشها و ادتقا ات ناسازیار با تغییر؛



مشکالت مربب به نیروی انساني ازجمفه تعدا ناكافي نیروی انساني ،طراحي نامناسب
دبام انگیزانند  ،آمبزش و هدایت كافي ،تعهد بیش از حد افرا به سایر فعالیتهوا یوا
ددم اطمینان از مشاركت ر اجرا؛




نامبف بب ن دبام انگیزشي ر ترغیب رفتار مطفب
اختصا

ر سازمان؛

منابع به یگر اولبیتها قب از اجرای برنامه و رنتیجه نبب پیش نیازها برای

تسهی فعالیتهای جدید یا بهدبارت یگر كمبب منابع؛


ددمحمایت و پشتیباني مدیران ارشد؛



نبب قبانین و سازوكارهای شناسایي و ح مشکالت اجرایي؛



بروز اولبیتهای مدیریتي ،اقتصا ی و سیاسي جدید.

سبمین مزیت مهم ،افزایش پشتیباني از مودیران و سوازمانهوایي اسوت كوه بوا مبفقیوت از
تغییرات حمایت و آن را اجرا كر اند .شناسایي و بررسي اثربخشي مبضبدات واقعي بادث ایجا
ارزشهای دمبمي ميشبند .ارزش دمبمي چیزی است كه رهبران جامعه و مدیران سازمان های
غیرانتفادي و ولتي به نبا آن هستند .بوهدوالو  ،رهبرانوي كوه از تغییورات مطفوب حمایوت
ميكنند ،ارتقا یافته و ممکن است قرار ا های آنان تمدید شب  .ميتبان حقبق و مزایای آنهوا را
افزایش ا یا شغ جذا

یگری به آنها پیشنها كر  .دالو بر این ،تبجه بوه ففسوفه وجوب ی

سازمانهای ولتي و غیر ولتي؛ یعني بررسي و رفع نیازها و مشکالت سیاسي و اجتمادي مور م
و حمایت از آنها مبجب افزایش مشرودیت این سازمانها ميشب .
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چهارم ،مشاركت ر اجرای اثربخش تغییرات بادث افزایش ادتما بهنفس مجریان مويشوب .
ایر فر ی كار مفیدی مانند بررسي و رفع نیازهای واقعي و ایجا ارزشهای دمبمي انجام هود،
بيیمان به احسا

خببي ست خباهد یافت .بنابراین اجرای اثربخش اسوتراتژیهوا مويتبانود

برای مشاركتكنندیان ر برنامه ،آرامش رواني فبقالعا ای ایجا كند.
سرانجام ،سازمانهایي كه برنامهها و استراتژیها را بهخببي اجرا ميكنند ميتبانند ظرفیوت
خب را برای فعالیت ر آیند افزایش هند .آنها هخایر دظیمي از انش ،تجربه ،فنبن و سرمایه
(معنبی ،انساني ،اجتمادي ،سیاسي و مدني) به ست مي آورند .بنابراین بهتر مي تباننود خوب را
با تغییرات آتي تطبی

ا و استراتژیها را به اجرا یذارند (برایسبن.)314-315 :1391 ،

 .4آمادگی سازمان برای تغییر
یکي از زمینههای الزم برای تغییر و نبآوری ر سازمان ،وجب آما یي برای پوذیرش روشهوا و
نظرات جدید است .آما یي دبارت از میزان آما یي سازمان و قابفیت های مشهب آن ر زمینوه
منابع انساني ،فرایندها ،ا ها و فناوریها و همچنین شیب های انداز ییری سازیاری آنها اسوت
كه شام سه نب فور ی ،فراینودی و سوازماني مويشوب (ونریکوام .)2015 ،ارزیوابي آموا یي
سازمان ،تحفیفي نظاممند از قابفیتهای سازماني است كه ر شور پیوا سوازی فراینود تغییور
است تا چالشهای بالقب احتمالي ر مسیر اجرای تغییر را شناسایي كر و بتباند فرصتي برای
رفع این شکا ها پیش از تغییر یا ر هنگام اجرای تغییر فراهم آور  .ر ا بیات مبضب تحقیو
الگبهای مختففوي وجوب

ار كوه بوه مسوئفه شناسوایي ابعوا آموا یي سوازمان بورای تغییور

پر اختهاند .اغفب این الگبها با ستهبندیهای متفاوت به دبام یکساني اشار كر اند .ر یوک
جمعبندی ميتبان چنین بیان كر كه ر این الگبها الزم است آما یي سازمان بورای تغییور از
منظر زیرساختهای آن از قبی فناوری اطالدات ،ساختار ،جریانات مالي و شیب تصومیمییوری
و تناسب میان برنامه تغییر و اهدا سازماني برآور شب  .با ایون مالحظوات مويتوبان آموا یي
سازمان پیش از اجرای تغییر را ر مرحفه تدوین برنامهها سنجید .ر كنوار آن آموا یي ادضوای
سازمان برای پذیرش تغییر و مشاركت فعا

ر آن ،حمایوت رهبوری و وضوعیت سوازمان بورای

یر آوری ا های مبر نیاز باید بررسي شب  .مبر آخر سترسوي مسوتمر مودیران بوه منوابع
بهمنظبر تصمیم ییری اشار ار  .منابعي برای مبفقیت سازمان ر برناموه تغییور بایود ر نظور
یرفته شب شام منابع مالي ،فضا ،فناوری ،ر ستر

بب ن آمبزشها و كاركنان موبر نیواز و

خدمات مشاور مناسب است .ر زیر به الگب های مختففوي ر زمینوه تحفیو آموا یي سوازمان
اشار شد است.
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كوواتر )1998( 2بووا مشوواهد بوویش از صوود تغییوور راهبوور ی ر طووب یووک هووه ،الگووبی
هشتمرحفهای پیا سازی تغییرات استراتژیک را ارائه ا  .او بوا مشواهد بویش از صود تغییور
راهبر ی ر طب یک هه بیان مي ار  :تالشهای تغییر سازماني ،پرچمهای مختففي همچبن
موودیریت كیفیووت جووامع ،مهندس وي مجوود  ،اصووالح سوواختار ،یریووبني فرهنگ وي ،نبسووازی،
كبچکسازی و كاهش هزینهها اجرا شد اند .تقریباً تمامي این مبار
ایجا

ارای هد مشوابه؛ یعنوي

یریبنيهای زیربنایي ر رفتارهای كاری و تجاری بهمنظبر تطبیو بوا شورایط جدیود و

سخت بازار بب اند .بر اسا

مطالعات كاتر ،فرایند یریبني از مجمبدهای مراح دببر خباهود

كر .
ویت و ميیر )2010( 3ر مطالعات خب  ،با تکیهبور ایون بواور كوه سوازمانهوا نظوامهوای
پیچید ای هستند كه از اجزای بسیار زیا ی تشکی شد اند كه هر یک از این اجوزا قابو تغییور
است ) ،(Smith, 2010تأكید كر اند كه برای رک بهتر تغییرات سوازماني بایود سوازمان را بوه
اجزا آن تفکیک كر  .بزرگترین تفکیکي كه ميتبان ر یک سازمان قائ شد ،تفکیک سیسوتم
كسبوكار آن از سیستم سازماني است .منظبر از سیستم كسوبوكوار ،پیکربنودی ویوژ منوابع،
فعالیتهای ارزش افزو و محصبالت /خدمات ر راسوتای خفو ارزش بورای مشوتریان اسوت.
سیستم سازماني ،شیب و ترتیب كنار هم قرار یرفتن افرا سازمان و نحب ارتبا آنها با یکدیگر
است كه این كار با هد تسهی سیستم كسبوكار انجام ميشب  .تغییرات سازماني مويتباننود
ر هر یک از و سیستم كسب وكار و سازماني رخ هند ،اما تغییراتي كه ر سیستم كسب وكوار
واقع ميشبند بزرگتور از تغییور ر سیسوتم سوازماني اسوت و آن را نیوز متوأثر خباهود كور .
بهدبارت یگر ،تغییر ر سیستم كسبوكار ،لزومواً نیازمنود تغییور ر اجوزای سیسوتم سوازماني
است ،اما یا باوجب ثابتماندن سیستم كسب وكار برای بهبوب دمفیوات اخفوي كسوب وكوار و
ستیابي به اهدا تغییراتي ر سیستم سازماني ایجا ميشب .
چالش بزرگ سازمانها برای جاریسازی تغییرات تنهوا آغواز كوار نیسوت ،بفکوه اسوتمرار و
پایداری تغییر به معنای حفظ ستاور های برنامه ر رازمدت و اطمینان از دودم بازیشوت بوه
وضعیت پیشین است .الگبهای پایداری تغییر ،میزان احتما مبفقیت برنامه تغییر را پیشبینوي
كر و راهکارهایي برای بهبب نها ینهشدن و استمرار تغییرات ر آن بخش را نیز ارائه مي هد.
این راهنما شام پیشنها های كاربر ی ر مبر نحب شناسایي فرصتها برای افزایش احتموا
مبفقیت و پایداری برنامههای تغییر است .الگبی پایداری سازماني مؤسسه سالمت مفي انگفویس
2. kotter
3. De Wit & Meyer
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دام كه نقشي كفیدی ر ثبات و پایداری

تغییرات ر وزارت بهداشت و رمان انگفیس ارند ،ر سه بعد كاركنوان ،فراینود و سوازمان ،بوا
تجمیع نظرات یرو هوای دمفیواتي ،مودیران ارشود سوازمان و افورا

انشوگاهي ر ایون حوبز

شناسایي شدند.
الگبی ارزیابي آما یي برای تغییر استراتژیک برایسوبن و السوتبن 4یکوي یگور از الگبهوای
معرو

ر این زمینه است .طب این مود  ،آموا یي یوا ظرفیوت سوازمان بورای انجوام فراینود

برنامه ریزی استراتژیک باید قب از اینکه فرایند شورو شوب  ،بوه وسویفه سوازمان و رهبوران آن
بهوضبح مشخص شب  .مبانع سازماني برای مبفقیت باید شوناخته و ارزیوابي شوبند و برناموه یوا
استراتژی مناسب برای بررسي آنها ایجا شب  .الزم اسوت هزینوههوای مسوتقیم و غیرمسوتقیم
مبر انتظار به واسطه برنامهریزی و اجرای راهبور ی و شویب مودیریت آنهوا تعیوین شوب  .ایون
هزینهها ميتباند هزینههوای موالي ،تعارضوات سوازماني و كنودی اموبر ،مقاوموت هینفعوان یوا
وبار كاریها را شام شب  .حبز های سازماني زیر باید مبر بررسي قرار ییرند:


مأموریت و چشمانداز :رک سازمان از الزامات برناموه ر سوت تودوین و برقوراری
ارتبا میان مأمبریت و چشمانداز سازمان با هینفعان؛



بودجهبندی ،منابع انسانی و تکنولوژی اطالعات :برآور سازی الزامات سوازماني و
زیرساختي با مدیریت اثربخش منابع؛



ارتباطات :شبکه ارتباطي تبسعهیافته و انتشار پیامهایي شفا و مختصر ر رابطوه بوا
هر هینفع برای ستیابي به هد و پاسخي خا .



رهبری ،مدیریت ،ساختار ،فرایندها و فرهنگ :رهبری سازمان ایجوا اطمینوان از
این است كه كارهای رست انجام ميشب و مدیریت ،ایجا اطمینان از رستي انجوام
كارهاست .ساختار سازماني با ایجا روابط افقي و دمب ی ر قالب رسمي و غیررسمي،
امبر را تسهی ميكند .فرایندهای سازمان باید برای تبلید خروجيهای اثربخش و كارا
طراحي شبند .فرهن

سازماني نیز باید تعهد به مأمبریت ،بورآور ن الزاموات سوازماني،

خف ارزش دمبمي و رضایت هینفعان كفیدی را ترویج كند.
هففریچ و همکاران )2009( 5ر مطالعات خب ابعا اصفي زیور را بورای پیوا سوازی مبفو
برنامه تغییر ر سازمان برشمر اند:


تأیید برنامه به پشتبانه شباهد دیني؛
4. Bryson & alston
5. Helfrich
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منطقيبب ن برنامه بر اسا



تأیید برنامه تبسط مدیران دمفیاتي و خبریان سازمان یا بهكارییری مبف آن ر یگر

شباهد و انش دفمي؛

سازمانها و صنایع؛


مقببلیت برنامه تبسط هینفعان كفیدی؛



زمینه اجرای برنامه؛



فرهن

نبآوری و خالقیت ر سازمان؛



فرهن

كاركنان و روحیه مسئبلیتپذیری و مشاركت ر امبر؛



باور رهبری به برنامه ،حمایت از بهبب مستمر ،شفا سازی حبز مسئبلیت و اختیارات
و ایجا روابط سازند میان یرو های كاری و وایر؛



تعریف اهدافي قاب انداز ییری و مشخص ر باز زماني تعیین شود و ارائوه بوازخبر و
رخباست پاسخگبیي مسئبالن ر آن خصب ؛



برخبر اری از رهبران اید پر از كه به بهبب مستمر برنامه ها باور اشته و از شیب هوای
جدید حمایت كنند.

الگبی مدیریت تغییر راهبر ی ا كار بهوسیفه پروسي 6ر سا  2000بعد از تحقی بر روی
 700شركت كه اقدام به اجرای پروژ های تغییر كر بب ند ،طراحي شد است .این الگوب قصود
ار

ر طب فرایند تغییر ،بهدنبان یک ابزار هدایتكنند دم كنود .ایون ابوزار شوناختي ،بوه

كاركنان بهمنظبر شناخت جایگا خب

ر فرایند تغییر كموک مويكنود .بوهدنوبان یوک مودیر،

ميتبان از این ابزار برای شناخت شکا های فرایند مدیریت تغییر استفا كر و نقش هودایتي
مؤثری را برای كاركنان خب فراهم ساخت .مؤلفههای الگوبی ا كوار ر شوک زیور بوه نموایش
رآمد است:
نگاره شماره ( -)1مؤلفههای الگوی ادکار
آیاهي ر مبر ضرورت تغییر

Awareness

تمای به حمایت و مشاركت ر تغییر

Desire

انش نحب تغییر

Knowledge

تبانایي پیا سازی تغییر

Ability

تقبیت و حفظ تغییر

Reinforcement

(پروسي)2000 ،

6. Prosci
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كفیه تحقیقاتي كه ر حبز تغییر انجام شد اند را ميتبان بر مبنای الگبی سه شاخه وایپ و
پتیگرو )1991( 7ر سه حبز ستهبندی كر  .برخي الگوبهوای تغییور ،بور محتوبای تغییورات
تمركز ارند .محتبای تغییر ،جهتییری كفي مقصب از تغییر را نشان مي هد .سته یگوری از
الگبهای تغییر ،فرایند تغییر و چگوبنگي اجورا و پیوا سوازی آن را بوه اقتضوای شورایط نشوان
مي هد .سته سبم الگبهایي هستند كه به اقتضای شرایط روني و بیرونوي سوازمان ،وضوعیت
اجزای الگبی را تعیین ميكنند (بروک.)2004 ،
شکل ( -)1موضوعات تغییر از دیدگاه پتیگرو و وایپ
محتبا (چه چیزی تغییر
ميكند؟ یعني اهدا و
مقاصد تغییر)
تغییر
استراتژیک

فرایندها (چگبنه
تغییر انجام ميشب ؟)

متن (دبام اخفي و
خارجي تأثیریذار بر
تغییر)

(پتیگرو و وایپ)1994 ،
آرمناكیس و بدین ر مروری كه بر ا بیات تغییرات سازماني اشتهاند ،تالش كور انود كوه
چارچببي نظری برای طبقهبندی و انسجام ا بیات مبضب ایجا كنند .آنهوا سوه دامو فراینود،
محتبا و زمینه را زمینه ساز مبفقیت برنامه تغییر مي انند .باوجب اینکه پژوهشگران بسیاری اثر
این دبام بر تغییرات سازماني را تأیید كر اند ،تاكنبن تعدا بسیار معودو ی از تحقیقوات بوه
بررسي هم زمان این دبام پر اختهاند و ر بسیاری از تحقیقات ،تنها اثر یکي از این دبامو بور
تغییرات سازماني بررسي شد است .بنابراین برای رک دمی و جوامع تغییورات سوازماني الزم
است كه شرایط حاكم بر تمام دبام بهطبر همزمان بررسي شب  .اثربخشوي تغییورات سوازماني
وابسته به هماهنگي بین زمینه ،محتبا و فرایند آن است ) .(Damanpour, 1991ستیابي به این
اثربخشي نیازمند نگرشي اقتضایي به نظریههای مختفف ر زمینه تغییر است و بایود آنهوا را بوا
نگاهي نظاممند و نب با هم تركیب كر تا منجر به هماهنگي استراتژیک دبام و ایجا همافزایي
ر سازمان شب .

7. Pettigrew &Whipp
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ناصحيفر و همکاران ( )1393ر مطالعات خب پس از بررسي الگبهای مختفوف فراینودی،
زمینهای و محتبایي ،از طری مصاحبه با مدیران و دامالن تغییر و بررسي اسنا سازماني به ارائوه
الگبیي منسجم و یکپارچه برای رک تغییرات سوازماني بوه بررسوي هومزموان دبامو مختفوف
محتبایي ،زمینهای و فرایندی بر واكنش افرا نسبت به تغییرات سازماني پر اختهاند .ر سا های
اخیر ،مطالعات متعد ی رخصب

شناسوایي دبامو اثریوذار بور مبفقیوت تغییورات سوازماني

صبرت یرفته است .سرینا و همکاران ( ،)2015با مروری بر ا بیات مدیریت تغییر ،سوتهبنودی
جامعي بر دبام اثریذار مبفقیت تغییرات سازمان و نیز روشها و فنبن اثوربخش پیوا سوازی
تغییر ارائه كر است.
روش تحقیق .مرور ا بیات مبضب نشان مي هد كه تاكنبن الگبی جامع و یکپارچوهای ر
زمینه آما یي تغییرات راهبر ی كه ربرییرند تموامي ابعوا محتوبایي ،زمینوهای و فراینودی
باشد ،وجب نداشته است .بوه طوبركفي ایون مقالوه بوه نبوا آن اسوت كوه دبامو اثریوذار ر
پیا سازی مبف تغییرات راهبر ی را ر ابعا مختفف محتبایي ،زمینوهای و فراینودی از میوان
متبن معتبر دفمي با نگاهي چندبعدی شناسایي كند؛ سپس با بررسي میوداني بوه بوبميسوازی
الگب تبسط خبریان صنعت برای انطباق با مقتضیات خا

سوازمان و صوحهیوذاری آن تبسوط

صاحبنظران آكا میک پر اخته و الگبی نهوایي آموا یي تغییورات راهبور ی تبیوینشوب  .ایون
پژوهش ر راستای پاسخ به این پرسش انجام شد است كه «چوارچب مناسوب بورای ارزیوابي
آما یي سازمان ر جهت تحق تغییر استراتژیک و پیوا سوازی اسوتراتژی ارای چوه ابعوا و
مؤلفههایي است؟» برای بررسي قی تر این مسئفه ،و پرسوش فردوي یگور نیوز مطورح شود
است .نخست اینکوه ابعوا و مؤلفوههوای تغییور اسوتراتژیک و اجورای اسوتراتژی ر سوازمان و
پیامدهای بیانشد برای آن ر ا بیات تحقیو كدامنود؟ و پرسوش وم اینکوه ابعوا و دناصور
مرتبط با طرحهای تغییر استراتژیک و اجرایيكر ن استراتژیهوای برناموهریوزیشود از منظور
تجار مدیران و خبریان بخش ولتي ر حبز انرژی كشبر كدامند؟ ر شوک زیور یوامهوای
اصفي روششناسي پژوهش نشان ا شد است.
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الگبی ارزیابي آما یي تغییر استراتژیک ر سازمانهای بخش انرژی
شکل ( -)2روششناسی پژوهش
تعریف مبضب و محدو پژوهش

بررسي و تففی نظاممند ا بیات مبضب با
روش متاسنتز

مصاحبه با مدیران و خبریان ر بخش
انرژی

تحفی محتبای متبن دفمي و مصاحبهها و كدیذاری باز و محبری آنها
سنجش روایي و اطمینان یافتن از كفایت نظری
صبرتبندی دبام استخراجشد ر الگبی اولیه
سنجش روایي و صحهیذاری الگبی اولیه
ارائه الگبی یکپارچه ارزیابي آما یي تغییرات راهبر ی ر بخش انرژی

ا بیات مبضب نشان ا كه مطالعه جوامع و یکپارچوهای رخصوب

تغییورات راهبور ی و

دبامفي كه ميتباند بر ایجا آما یي سازمان ر پذیرش و تسوهی تغییورات راهبور ی اثریوذار
باشند ،انجام نشد است .ر این پژوهش به منظبر خف چنوین الگوبیي الزم اسوت بوا بررسوي و
بازبیني تمامي مقاالت و مطالعات مبجب

ر این درصه و با تركیوب یافتوههوای قبفوي بوه خفو

مفهبمي جدید رسید .بدین منظبر از روش متاسنتز استفا شد است تا بتبان با مرور نظام مند
و یکپارچه مطالعات پیشین ،یافته های آنها را از حالت انتزادي و غیركاربر ی بوه شوک دینوي و
كاربر ی رآور .
به منظبر تکمی اطالدات یر آوریشد حاصو از متاسونتز و بوبميسوازی ابعوا و دبامو
احصاءشد از مطالعات پیشین ،با  10نفر از مدیران و دوامالن تغییور ر سوازمانهوای مختفوف
مربب به حبز انرژی كه تجربه كافي مودیریت سوازمان را ر جواریسوازی مبفو یوا نوامبف
طرحهای راهبر ی اشتهاند ،مصاحبه شد است .پس از آن با تحفی محتبای یافتههای حاصو
از متاسنتز متبن دفمي و متن مصاحبهها ،دبام اثریذار ر پیا سازی مبف تغییرات راهبر ی
سازماني شناسایي شد و با كدیذاری محبری و صبرتبندی از دبام احصاءشد  ،الگوبی اولیوه
مشتم بر ابعا  ،مؤلفهها و متغیرهای اصفي طراحي شد .سپس با بررسي میداني به ببميسوازی
مد تبسط  5نفر از خبریان صنعت برق برای انطباق با مقتضیات خا

سازمان و صحهیوذاری

آن تبسط صاحبنظران انشگاهي پر اخته و الگبی نهایي آما یي تغییرات راهبر ی تبیین شد.
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از آنجا كه مسئفه اصفي پژوهش حاضر بر ارائه الگبی ارزیابي آما یي تغییور اسوتراتژیک ر
سازمانهای بخش انرژی است ،از اینرو ،ایون پوژوهش از نظور هود یوک تحقیو تبسوعهای-
كاربر ی ميباشد و روش اصفي آن ر تحفی و ارائه نتایج ،روش تبصیفي از نب پیمایشي است.
 .1-4متاسنتز
كاناالنب ،)2013( 8معتقد است كه متاسنتز فرایند جستجب ،ارزیابي ،تركیب و تفسیر مطالعات
كمي یا كیفي ر یک حبز خا

است .هد

متناسنتز بازنگری نظاممند و تففی نتایج

واكاویهای كیفي است كه رنهایت به كسب و صبرتبندی انشي رسميتر از این نب واكاوایها
و یکپارچهسازی مطالعات پیشین منجر ميشب  .تفخیص مطالعات كیفي ،یافتهها را بهصبرت
مبضبدي یا محبری تدوین و یر آوری ميكند .ر متاسنتز از این مقبله فراتر رفته و به تركیبي
تفسیری از یافتههای كیفي مطالعات پیشین ،بهدنبان سن

بنای ستیابي به ركي دمی تر ر

مبر آن پدید ست خباهیم یافت .به بیان یگر ،یافتههای مطالعات مستق پیشین ميتباند
منجر به نتایجي فراتر از مجمب تکتک مطالعات شب كه بهدنبان سن
ركي دمی تر مبضب

بنای ستیابي به

ست یافت ).(Bondas & Hall, 2007

برای انجام متاسنتز ،سندلبسکي و باروسب ( ،)2007 ،2003روشي هفوتمرحفوهای معرفوي
كر اند كه خالصه آن ر شک ( )3نشان ا شد است و ر ا امه به تشریح آن ميپر ازیم.
شکل ( -)3گامهای متاسنتز
تنظیم پرسش تحقی
بررسي متبن به صبرت نظاممند
جستجب و انتخا مقاالت مناسب
استخراج اطالدات مقاله
تجزیه و تحفی و تركیب یافتههای كیفي
كنتر كیفیت
ارائه یافتهها

تعیین محدو جستجب ر متاسنتز معا

تعریف جامعه و نمبنه مبر بررسي ر تحقیقوات

كمّي است .ر این راستا پرسشهای این پژوهش به شرح زیر مطرح شد


اند:

چه مؤلفههایي بر ایجا آما یي بورای تغییور هومراسوتا بوا اسوتراتژیهوای كسوبوكوار
اثریذارند؟
8. kanalano
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چه مؤلفه هایي سبب مقاومت افرا
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ر برابر تغییر ميشبند و از چه را ميتبان از شدت

این مقاومت كاست؟


ر اجرا و پیا سازی یک استراتژی ،تبجه به كدام دبام كفیدی ضروری اسوت و الزم
است مدنظر قرار ییر ؟



چه مؤلفههایي سبب تعهد كاركنان به تغییر و نها ینهشدن آن ر سازمان ميشب ؟



حبز اثر یک تغییر استراتژیک ر سوازمان چیسوت و بور چوه ابعوا ی از سوازمان اثور
ميیذار ؟



اجزای هر یک از مؤلفههای اثریذار بر آما یي همراستا با استراتژیهای كسبوكار ،چوه
مبار ی هستند؟

بر اسا

پرسشهای مذكبر ،امنه شمب كار تعیین شد .برای این منظبر تالش شد است

مجمبده مطالعات منتشرشد ر پایگا های ا های مبر تأیید به زبانهای فارسي و انگفیسوي
ر سا های  1970-2016با واژیان كفیدی مختفف بررسي شب  .ر این مطالعه كفیوه مقواالت
منتشرشد ر مجالت و كنفرانسهای معتبر دفمي ،كتا ها ،مطالعات موروری ،پایوانناموههوا و
یزارش های ولتي و تجاری منتشرشد مبر بررسي قرار یرفته است .بر اسا

جستجبی انجام

شد  ،تعدا ك مطالعات یافت شد  9145مبر بب است.
ر یام بعد به بررسي تناسب میان مقواالت یافوتشود بوا پرسوشهوای پوژوهش پر اختوه
مي شب  .بدین منظبر ممکن است مجمبدهای از مطالعات منتخب ،بارها مبر بازبیني قرار ییر .
ر این یام ر هر بازبیني تعدا ی از مقاالت ر و از فرایند بررسي كنار یذاشته ميشب  .مراح
طي شد برای غربا مقاالت ر این پژوهش به شرح زیر بب است:
 )1ابتدا دنبان مقاالت مرور شد و مقاالتي كه با پرسش و هد پژوهش تناسوبي ندارنود،
حذ ميشبند.
 )2جهت حفظ جامعیت بررسيها و غنای یافتهها ر این مطالعوه ،تموامي تحقیقواتي كوه
روش آنها كیفي یا كمّي بب است و به نبدي مي تبانند پاسخگبی پرسش های پوژوهش
باشند ،لحاظ ميشبند.
)3

ر مرحفه بعد ،چکید مقاالت باقيماند مبر بررسي قرار یرفته و ر این مرحفوه نیوز
مقاالت نامربب حذ ميشبند.

 )4پس از آن محتبای مقاالت كامالً بررسي شد و رنتیجه بررسي ممکن اسوت تعودا ی
از مقاالت كنار یذاشته شبند .نتیجه بررسي ها ر ایون یوام بورای هور مقالوه ر قالوب
شناسنامه پژوهش ارائه ميشب .
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)5

ر یام بعدی باید كیفیت روش شناختي مطالعات مبر بررسي قرار ییر  .برای ارزیوابي
كیفي مطالعات از «برنامه مهارتهای ارزیابي حیواتي» 9اسوتفا مويشوب  .ایون ابوزار،
پرسشنامهای پنج سؤالي است كه به سنجش قت ،ادتبوار و اهمیوت مطالعوات كیفوي
كمک ميكند .ر این پرسشنامه به هر مقاله بر اسا

معیارهای مذكبر بر روی طیوف

لیکرت یاز تایي ،امتیازی بین ( 0ددم برخبر اری) توا ( 10دوالي) ا موي شوب  .بوا
جمع امتیازات هر مقاله ر معیارهای مختفف ميتبان از میان مقاالت ،تعدا ی را بورای
تحفی محتبا انتخا كر .
برلسبن ،)1952( 10تحفی محتبا را «پژوهشي برای تبصیف دیني و سیستماتیک محتوبای
آشکار پیام» مي اند كه هد آن فراهمآور ن شناخت ،بینشي نب ،تصوبیر واقعیوت و راهنموایي
دمفي است .تحفی محتبا مقبله بندی همه اجزای یک متن ر جعبههای مختفف اسوت .منظوبر
از جعبهها ر این تعریف ،مقبلههاست كه از آغاز كار صبرتي دمفیاتي ميیابند؛ یعني بوه قوت و
وضبح كام تعریف ميشبند و ميتبانند متني چند هزارصفحهای را ر یک نگوار ارائوه هنود،
بهطبریكه خبانند با پیامهای اصفي اثر آشنا شب  .با استفا از این روش ميتبان به شناخت و
برجستهساختن محبرها یا خطب اصفي متوبن مکتوب  ،یوک یوا مجمبدوهای از سوخنرانيهوا،
سفسفهای از تصاویر ،نبارها ،وصیتنامهها ،نامههای خصبصي ،پرسشهوای بواز یوک پرسشونامه،
كتا های رسي ،روزنامهها و غیر ست یافت.
روش تحقی این مقالوه متاسونتز اسوت كوه ر آن از تحفیو محتوبا بوهدنوبان یوک روش
تجزیه وتحفی استفا مي شب  .بدین صبرت كه با تحفی آثار یروهي از نبیسندیان كه بر اسا
استراتژی متاسنتز انتخا شد اند و نیز اطالدات یر آوری شد از انجام مصاحبهها ،كدیذاری و
مقبلهبندی مقاالت و مصاحبهها صبرت یرفت و دبام كفیدی و اثریذار ر پیا سازی تغییرات
راهبر ی سازمان استخراج و با یکدیگر تففی شود و رنهایوت الگوبی اولیوه شوک مويییور .
مراح اجرایي روش تحفی محتبا ر شک زیر نشان ا شد است:

)9. Critical Appraisal Skills Program (CASP
10. Berelson
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الگبی ارزیابي آما یي تغییر استراتژیک ر سازمانهای بخش انرژی
شکل ( -)4مراحل اجرایی روش تحلیل محتوا
جمعآوری ا ها
تعریف دمفیاتي مقبلهها
تعیین واحد تحفی (كفمه ،مبضب و )...

انجام كدیذاری
محاسبه پایایي
جمعبندی و نتیجهییری

مقبلههای مبر بررسي ر این پژوهش ،همان ابعا اصفي الگبی پیشنها ی وایپ و پتیگورو،
محتبا ،زمینه و فرایند تغییر هستند تا مونعکسكننود اهودا تحقیو بوب و جوامع ،موانع و
مستق باشند .با تبجه به اینکه این پژوهش به بررسي محتبای آشکار پیامها مويپور از  ،واحود
تحفی و رمزیذاری ر این پژوهش مبضب های مبر اشار ر مقاالت و كتا های معتبر دفموي
مبجب

ر این زمینه و جمفههای اظهاری افرا

ر مصاحبهها هستند .ر مرحفه بعود كدیوذاری

باز اطالدات خام صبرت ميییر كه بهمبجب آن مفاهیم شناسایي شد و ابعا مختفف مقبلهها
ر میان ا ها كشف و ر قالب كدهایي ستهبندی موي شوب  .پوس از آن كدیوذاری محوبری
انجام مي شب و از طری آن بین كدها پیبند برقرار مي شب  .ر این مرحفه كدهایي كه مفهوبمي
مشابه را ميرسانند و مکم یکدیگرند ،پیرامبن یک زیرمقبله خا

بر اسا

ربط مفهبمي كوه

به یکدیگر ارند ،یر آوری ميشبند تا پس از آن با بازنگری مجد كدها ،ر قالب الگوبی كوالن
كدیذاری این زیرمقبلهها نیز ر قالب مفاهیم كفي و مقبلههوا سوتهبنودی شوبند و بوه سوطح
باالتری از نظامیافتگي و یکپارچگي اطالداتي ست یابیم.
با تبجه به اینکه روایى و پایایى را باید بهطبر فعا

ر كو فراینود پوژوهش مودنظر قورار ا

( انایيفر و مظفرى )1387 ،ر هر مرحفه از پژوهش ،روایى كار را ميتبان به شیب هاى مختففى
بهبب بخشید .با این نگرش ماكسب پنج نب از روایي را ر ارتبا با مراحو مختفوف پوژوهش
تعریف كر است كه ر نگار ( )2ضمن اشار به هر یک از روشها ،استراتژی ارتقوای آن نوب
روایي ر این پژوهش نیز تشریح شد است.
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نگاره شماره ( -)2سنجش روایی و پایایی تحلیل محتوا
استراتژی مورد استفاده در تحقیق

معیار اصلی روایی
روایي تبصیفي

حساسیت نظری پژوهشگر ،كدیذاری مجد تبسط پژوهشگر یگر و محاسوبه
ضریب ویفیام اسکات

روایي تفسیری

یبش ا ن فعاالنه پژوهشگر ر جفسات مصاحبه و بازخبر مشاركتكنندیان

روایي نظری

كثرتیرایي نظری ،ریافت نظرات خبریان

تعمیمپذیری

كثرتیرایي ابزار

ارزیابي

این نب روایي كه به مقایسه هنجارى الگب با یگر الگبهای مبجب ميپر از ،
به لی نببب ن الگبی مبر بررسى ر این پژوهش معني ار نیست.

یافتههای پژوهش .نتیجه بررسي نظاممند مقاالت و مطالعوات پیشوین ،از روش متاسونتز
به این ترتیب بب است :ر یام نخست 9145 ،مقاله ،پایاننامه ،یزارش مبر ی و غیر بب كه از
میان آنها  8777مبر به لی ناهماهنگي دناوین كنار یذاشته شد .ر مرحفوه بعودی چکیود
 368مقاله باقیمانود موبر بررسوي قورار یرفوت كوه از ایون میوان نیوز  159مقالوه بوه لیو
كفیدواژیان ،محدو یت مطالعه یا روششناسي كنار یذاشته شد .برای  120مقالوه باقیمانود ر
قالب فرمهای از پیش تعریفشد شناسنامه تحقی آما شد و این مبار با روش  CASPموبر
ارزیابي قرار یرفتند كه بر آن اسا

 100مقاله جهت تحفی محتبا مناسب تشخیص ا شد.

كفیه یافتههای مراح متاسنتز كه ر قالوب شناسونامه تحقیقوات و نیوز موتن مصواحبههوا
بهدنبان ا های اولیه فرایند تحفی محتوبا ر نورمافوزار  ATLAS.tiوار شود .نتوایج تحفیو
محتبای انجامیرفته منجر به استخراج  594نق قب و  157كد بواز شود و ر یوام بعودی ایون
كدهای باز ر قالب  8كد محبری ارتباطات ،ارزیابي و نظوارت بور تغییور ،ایجوا جوب ادتموا و
مشاركت ر سازمان ،آمبزش و فرهن

سازی ،برنامهریوزی ،رهبوری تغییور ،سواختار و سیسوتم

سازماني و مکانیسمهای راهبری منابع انساني ستهبندی شدند.
یکي از یافتههای كمي مرتبط با تحفی محتبای انجام یرفته ،تعیین كدهای محوبری اسوت
كه ارای بیشترین كد باز بب اند كه ر شک زیر نشان ا شد است:
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الگبی ارزیابي آما یي تغییر استراتژیک ر سازمانهای بخش انرژی

نگاره شماره ( -)3جدول توافقی کدگذار الف و ب در مقولههای الگوی آمادگی تغییر
ارتباطات

مشارکت سازمان

ایجاد جو اعتماد و

تغییر

ارزیابی و نظرات بر

سازمانی

آموزش و فرهنگ

سازمانی

ساختار و سیستم

انسانی

راهبری منابع

رهبری

برنامهریزی

ارتباطات

9

حاشیه

مقولهها

9

ایجاد جو
اعتماد و

20

مشارکت

4

-

-

-

-

24

سازمان
ارزیابی و
7

نظارت بر

7

تغییر
آموزش و
4

فرهنگ

5

13

4

سازمانی
ساختار و
1

سیستم

5

7

1

سازمانی
راهبری
4

منابع

1

25

20

انسانی
رهبری

19

1

20

برنامهریزی

1

11

12

20

12

234

حاشیه

9

24

7

14

6

25
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پس حصب اطمینان از ادتبار و روایي نتایج حاص از تحفی محتبا ،كدهوای بواز اسوتخراج
شد ر هی سه مقبله اصفي فرایند ،زمینه و محتبای تغییرات مبتني بر مود وایوپ و پتیگورو
ستهبندی شدند تا از جامعیت كدهای شناسایيشد اطمینان شب  .ر یام بعود ،بوا تبجوه بوه
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لزوم نگا فرایندی به تمامي ابعا الگب ،تمامي كودهای دبامو زمینوهای و محتوبایي بوهتناسوب
كدهای محبری فرایندی ،ر بطن آنها جایگذاری شدند .پس از تحفی محتبای اولیوه بوه لیو
تعد باالی كدهای استخراجشد هیو هور مقبلوه و نز یکوي محتوبایي برخوي از كودها ،بورای
تفخیص و سا سازی رک الگب توالش شود كودهایي كوه بوه طوبر ضومني مفهوبم یکسواني را
ميرسانند ،با تبجه به جنس كدها ر قالب مؤلفهها و متغیرهوا سوتهبنودی شوبند .ر مرحفوه
نهایي ،مقبلهها ،مؤلفهها و متغیرهای استخراجشد از مرحفه تحفی محتبا ،بهدنبان الگبی اولیه،
تبسط پنج نفر از خبریان و صاحبنظران دفمي موبر بوازنگری قورار یرفوت و پوس از ریافوت
نظرات اصالحي ،الگبی نهایي ارزیابي آما یي تغییرات راهبور ی سوازمان تبیوین شود .ابعوا و
جزئیات الگبی ارائهشد ر قالب مؤلفهها و متغیرهای الگب ر نگار شمار ( )4آمد است.
شکل ( -)5تعداد کدهای مرتبط با هر کد محوری

به منظبر سنجش ادتبار نتایج حاص از تحفی محتبا ،از پژوهشوگر یگوری خباسوته شود
به صبرت تصا في  10رصد از ا ها (شناسنامههای تحقی و مصاحبههوا) را كدیوذاری كنود.
نتایج كدیذاری مجد بر اسا

آزمبن اسکات ،مبر سنجش قرار یرفت و مقودار آموار آزموبن

 95،65رصد برآور شد كه نشان هند تباف نظر باالی كدیذاران ر فراینود كدیوذاری بوب
است .شیب محاسبه این آمار به شرح زیر است:
نگاره شماره ( -)4الگوی ارزیابی آمادگی تغییرات استراتژیک سازمان
مقولهها (کدهای
محوری)

مؤلفهها

متغیرها

ارتباطات

محتبای پیام

فركانس و تداوم ارتباطات
شفافیت ،صحت و قت اطالدات
نظاممندی و رسمیت تبا اطالدات

الگبی ارزیابي آما یي تغییر استراتژیک ر سازمانهای بخش انرژی
برای برقراری ارتبا
ابزارهای ارتبا مختفف و
متنب
سنجش دبام اثریذار بر
ادتما و تبجه به آنها

ایجا جب ادتما و
مشاركت ر سازمان

سازوكارهای جفب مشاركت
و ادتما و ارتقای
جامعهپذیری سازماني
غفبه بر مقاومت و
متقاددسازی كاركنان
همسبیي و هماهنگي
همهجانبه برنامه تغییر

تعیین معیار و ضابطه ارزیابي

ارزیابي و نظارت بر تغییر

سنجش دمفکر
معیارها

ر برابر

تشخیص انحرا و انجام
اقدامات اصالحي

آمبزش و فرهن سازی

تعیین محتبای آمبزشي
مناسب
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پایین به باال برای یر آوری نظرات
باال به پایین و مدیران ارشد با كاركنان
كانا های ارتباطي مناسب برای اطال رساني
ا راک فر از تغییر
سنجش میزان استر
سنجش میزان تر از ددم امنیت
سنجش میزان هبش هیجاني فر
هنجارهای رفتاری یرو های كاركنان
تعیین حدومرز مشاركت و خالت كاركنان
برنامهریزی برای مشاركت تمامي سطبح و
یرو ها
ایجا تفاهم رخصب ضرورت برنامه تغییر
برطر كر ن تر و ایجا فضای ادتما
همسبیي و هماهنگي میان تمامي كاركنان
همسبیي راهبر های تغییر با ارزشهای
سازماني
حذ شعارها ،نصایح و اهدا مغایر با برنامه
تغییر
چندبعدی بب ن ارزیابي
برخبر اری از برنامه مدون سنجش دمفکر
مستندسازی جامع نتایج حاصفه ر باز های
زماني مشخص
ریافت بازخبر از هینفعان كفیدی تغییر
تعیین مسئب و پاسخگبی هر بخش از
برنامه تغییر
بازنگری برنامهها با تبجه به نتایج حاصفه
بررسي همسبیي دناصر سازماني با اقدامات
انجام شد
یا ییری سازماني
آمبزش رهبران سازماني
اجرای برنامههای تبانمندسازی و همبارسازی
مسیر تحب (تغییر مبانع ههني ،اطالداتي و
غیر )
ارتقای ظرفیت خب كارامدی ،ابتکار و
خالقیت ر میان كاركنان
اطال رساني رخصب فناوری جدید،
دمفکر رقبا و روشهای كار یگران
بیان مفاهیم و الزامات مبر نظر رخصب
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تعیین روش آمبزشي مناسب

سازوكارهای فرهن سازی
با هد ارائه هبیت به افرا و
ایجا حس ضرورت تحب

سنجش دبام زمینهای
اثریذار بر ساختار

ساختار و سیستم سازماني
فرایند متناسبسازی ساختار
با برنامه تغییر

راهبری منابع انساني

سنجش دبام زمینهای
اثریذار بر راهبری منابع
انساني

تغییر
استفا از ابزارهای كمک شغفي مانند
چکلیستها و الگبها
بهكارییری شیب های مختفف اطال رساني
رخصب برنامه تغییر
بهكارییری خبریان مبضبدي برای انجام
آمبزشهای مبر نیاز حضبری و غیرحضبری
ارائه استانهای مبف تغییر رون و
برونسازماني
اطال رساني و چرخش آزا اطالدات
ایجا رک مشترک از آیند با كمک
ابزارهای مختفف
بررسي دناصر فرهنگي تقبیتكنند و
تضعیفكنند
تبفیغ و ترویج ستاور های سریع ناشي از
تغییرات
رک تفاوتهای فرهنگي
فرهن بهبب مستمر
فرهن رشد و یا ییری
نها ینهساختن آمبزش و یا ییری ر سازمان
تعدا سفسفهمراتب
شناسایي سیاستها ،هنجارها ،ارزشها،
قبانین و مقررات سازمان
انسجام و پیبستگي بین واحدی ر ساختار
سازمان
حذ پیچیدیي و بروكراسي ر فرایند
اجرای تغییرات
رفع مبانع سیستمي ،سیاسي ،سازماني و فني
ایجا كنند مقاومت ر برابر تغییر
همسبسازی ساختار سازمان با تغییرات
راهبر ی
اصالح روابط رونسازماني
ادتباربخشي به نها دام تغییر
انجام مطالعات جمعیتشناختي كاركنان
انداز سازمان
سطح حرفهاییرایي ر سازمان
تبیین میزان آما یي كاركنان برای تغییر
روانشناختي سازمان
بررسي انگیز تحب ر مدیران میاني و
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سازوكارها و فرایندهای
راهبری منابع انساني

خروجيهای مبر انتظار

سنجش دبام زمینهای
اثریذار بر رهبری

فرایند رهبری
رهبری

میزان تبجه به الزامات
رهبری تغییر
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كاركنان
ارزیابي و مدیریت دمفکر كاركنان ر قبا
تغییر
تشریک منافع فر ی و سازماني
تشبی اقدامات جمعي و یروهي
تناسب میان دمفکر و پا اش ر قبا تغییر
بهتبع نقشآفریني افرا
حمایتهای مالي قاب مشاهد و پایدار
شایستهساالری و ددالتمحبری
تنظیم فرایند اجرای تغییرات متناسب با
كاركنان و كفیت سازمان
برنامهریزی برای یزینش و آمبزش منابع
انساني
ادتما كاركنان
تعهد سازماني
رضایت شغفي
امنیت شغفي
تناسب نگرشها و رفتارها با راهبر های
تغییر
تبجه به ویژیيهای پیروان
میزان قدرت رسمي و اقتدار رهبران سازمان
میزان ساختارمندی برنامه تغییر
ویژیيهای كاریزماتیک رهبری
سبک رهبری متناسب با زمینه
ایجا حس ضرورت و انگیز ر میان افرا
تبیین قی چشمانداز و الگبی مناسب تغییر
تبسط رهبر
ح مسئفه و رفع تعارض میان افرا و
یرو ها
ارتبا مؤثر میان رهبر و پیرو
حمایت از مدیران میاني به لی كسب
مبفقیتهای دمفیاتي
حمایت از فرهن نبآوری ر سازمان
ید یستر نسبت به تغییر (ددم
محدو نگری)
نگرش و پایبندی رهبر به تغییر و حمایت
همهجانبه از آن
مهارتهای مدیریتي مبر نیاز (برنامهریزی و
سازمان هي)
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پیشنیازهای برنامهریزی
(ظرفیتسازی برای تغییر)

برنامهریزی

فرایند برنامهریزی

سازوكارهای اجرایي برنامه

نها ینهسازی برنامه تغییر
ا راک مدیران از شرایط محیطي
رک ویژیيهای مخاطبان تغییر ر سازمان
بررسي انتظارات هینفعان سازمان
تبجه به ماهیت تغییرات
پیشبیني و تأمین منابع مبر نیاز (مالي و
فني)
تبانایي پیشبیني محیط كاری و فعالیتهای
آیند سازمان و پاسخگبیي به نیازها و
خباستهها
مطالعه همهجانبه جهت اطمینان از دمفیاتي
بب ن برنامه
اجرای آزمایشي ر یک واحد سازماني ر
یک ور زماني
روش آزمبنوخطا ر برنامهریزی
الگببر اری از مبر های مبف
برخبر اری از چشمانداز و استراتژی برنامه
تغییر
شفافیت برنامه و اجزای آن
اطمینان از هماهنگي و همسبیي همهجانبه
برنامه تغییر
برنامهریزی روش پیا سازی مناسب
تشکی كاریرو ها و كمیتههای اجرای تغییر
تعریف اهدا و مبفقیتهای كبتا مدت
راهبری و ایجا هماهنگي ر مرحفه اجرای
تغییر
شروع اجرای تغییر با افراد و گروههای مرجع
شفافیت نقش کارکنان در برنامه تغییر
مستندسازی دقیق استراتژیها در قالب برنامهها و
پروژهها
یکپارچهسازی سیستم مدیریت پروژه با مدیریت
برنامه تغییر

فرجام
جاریسوازی اسوتراتژی تحوبلي اساسوي ر سوازمان بوه شومار رفتوه و تنهوا بوا مودیریت ایون
یریبنيهای راهبر ی است كه سازمان مي تباند كار را پیش بر  .ر غیر این صبرت نموي توبان
استراتژی ها را به تغییراتي پایدار ،دمی و نها ینه شد ر سازمان بد ساخت .بنوابراین بوه هور
برنامه راهبر ی باید به چشم یک برنامه تغییر نگریست كوه نیازمنود فنوبن و روشهوای خوا
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خب است .بسیاری از سازمانها ر برنامههای راهبر ی خب با یک حفقه مفقب مباجه هستند
و ر پیا سازی تغییراتي كه بعضاً با یدی كارشناسانه و با مبشکافي بسیار تدوین شود انود بوا
مشک مباجه ميشبند .آنها قا ر به ایجا هماهنگي بهینه بین دناصر مختفف برنامههوای تغییور
نیستند و ایجا هماهنگي بزرگترین مشکفي است كه سازمانها ر مدیریت تغییورات سوازماني
با آن مباجه هستند .طراحي استراتژیهای اثربخش و پیا سازی مبف آنها ر سازمان مسوتفزم
بسترسازی ،فراهمآور ن زیرساختهای مبر نیاز ،برخبر اری از قابفیتها و نیز آما یي سوازمان
برای تغییرات راهبر ی ر ابعا مختفف است.
این پژوهش با هد شناسایي همهجانبوه و یکپارچوه ابعوا اثریوذار بور مبفقیوت تغییورات
سازماني برای تسهی و تسریع و تثبیت تغییرات راهبر ی ر سوازمان صوبرت یرفتوه اسوت .از
آنجا كه جاریسازی طرحهای راهبور ی ر سوازمانهوای مختفوف بوا تبجوه بوه تفواوت میوان
كسبوكارها ،هر یک الزامات خا

خب را اشوته و دبامو خاصوي ر هور سوازمان مويتبانود

مبجبات اجرایيشدن برنامهها را فراهم آور  ،این پژوهش بوا تمركوز بور پیوا سوازی تغییورات
راهبر ی ر سازمانهای بخش انرژی صبرت یرفته است .یافتههای پژوهش با انجوام مطالعوات
اكتشافي و بررسي متبن دفمي مبجب با تکیهبر روش متاسنتز و تحفی محتبا ،دبامو اثریوذار
ر پیا سازی مبف تغییرات سازماني حاص شود اسوت .بوازنگری نظوام منود و تففیو نتوایج
واكاویهای كیفي و مطالعات انجام یافتوه و نیوز ریافوت نظورات اصوالحي خبریوان صونعت و
انشگا رنهایت به كسب و صبرتبندی انشي رسميتر مطالعات و تبیین یوک الگوبی جوامع
آما یي تغییر مشتم بر  8مقبله 24 ،مؤلفوه و  107متغیور منجور شود .طراحوي ایون الگوبی
یکپارچه ميتباند مبنایي برای ارزیابي وضعیت و تعیین میزان آموا یي سوازمان بورای مبفقیوت
برنامههای تغییر ر رازمدت باشد كه از این را با شناسایي نقا ضعف و چالشهوای سوازمان،
راهکارهایي برای بهبب مستمر آما یي سازمان جهت پذیرش ،تسهی و نها ینهسازی تغییورات
سازماني ارائه شب .
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