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 چکیده
  بوا ایون  . شوب   موي  محسوب   یرانمد یفوظاترین  مهماز  یکي نیز آن مدیریت كه است يسازمان يیتواقع ،تغییر
نظر هود  مود   بوه  یوا  خبرنود  ميشکست  يسازمان ییراتتغ چهارم سهاز  یشهد كه ب  ينشان ممطالعات  وجب 
مبفو  آنهوا  ر سوازمان مسوتفزم فوراهم آور ن       یسواز  یوا   اثربخش و پ های راهبر  يطراح .شبند نمي يمنته

امور   یون بوه ا  ي ر ابعا  مختفف اسوت. دودم تبجوه كواف     يبفبغ كاف یزو ن ها یتاز قابف یها و برخبر ار یرساختز
 ر  یکاسوتراتژ  ییور تغ یو  تحق یون مبضوب  ا . یانجامدها به شکست ب  ر سازمان یاستراتژ یاجرا تا مبجب شد 

 ییور مبضوب  تغ  ،هوا  سوازمان  یون ا یچیودیي پ یو  اسوت. بوه  ل   يوابسته به بخش دموبم  يتخصص یها سازمان
 یوابي ارز الگوبی و تبسوعه   يطراحو  باهد  ی تحق یناست. ا یزبرانگ چالش یاربس یاستراتژ یو اجرا یکاستراتژ
 یفيك ی تحق ینا يكف یکر انجام شد  است. رو یاستراتژ سازی یا  و پ یکاستراتژ ییرتغ یسازمان برا يآما ی

 ر  یرمسو  یون ت.  ر اسو ا یچید پ یطمح یک ر  یکاستراتژ ییربه  رک مبضب  تغ یدندم  بخش یو  ر راستا
كشوبر موبر     يبه بخوش دموبم   ابستهو يتخصص یها  ر سازمان یکاستراتژ ییرتغ یفضا ی تحق نخست بخش
شود  و   یيشناسوا  هوا  یاسوتراتژ  یو اجورا  یکاسوتراتژ  ییربر تغ مؤثر یها بخش حبز  ین.  ر اقرار یرفتتبجه 

 به كوار  یرو ر مجمبده وزارت ن یکاستراتژ اتییرتغ برای يآما ی یابيارز یمناسب برا يسپس چارچب  مفهبم
اطالدات  ی و تحف یآور جمع یكه برا است یمبر  استفا   شام  مطالعه مبر  ی روش تحق. استیرفته شد  

اسونا    یمحتبا ی و تحف متاسنتز روش از استفا   با مند نظام مرور روشآن از  یبند جمع ینو همچن یازمبر  ن
جب مشاركت و ادتموا    یجا ا ،ارتباطاتشام   یمحبر كد 8 تعدا  دبام ، یبند جمع باشد  است.  انجام يدفم

 ،يمنوابع انسوان   یراهبور  ،یسوتم سواختار و س  ،یسواز  ش و فرهنو  آمبز ،ییرو نظارت بر تغ یابيارز ، ر سازمان
مقالوه منتخوب بور اسوا       صود  یکاز  یشب  يكدها، حاص  بررس ینشد. ا یيشناسا یزیر برنامهو  ییرتغ یرهبر

 یوزان و سونجش م  یوابي ارز یمود بورا  امود  كار  یک دنبان به تباند يكه م است ییرتغ يمتاسنتز  ر مبر  آما ی
 به كار رو . یکاستراتژ ییراتتغ یجا ا منظبر بهسازمان  يآما ی
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 جستارگشایی

 يمطفوبب  یرونيو ب ينرو  يآنها از هماهنگ یمحتبا ینکها باوجب  یراهبر  یها از برنامه یاریبس

 یورا ز ؛آینود  يماند  و كمتر به دم   رمو   يخب  باق یتقصد و ن یکبرخبر ار است، تنها  ر حد 

 ،متناسوب بوا آن   یسواز   یوا   پ ینود سوازمان و فرا  ینهبرنامه با بستر و زم یمحتبا یانم تناسب به

 مدیریت با تنها و رفته شمار به سازمان  ر اساسي تحبلي، یراهبر  سازی جاری. شب  مين بجهيت

 تبان نمي صبرت ینا  غیر  ر ،بر  پیش را كار تباند مي سازمان كه است راهبر ی های  یریبني این

 برناموه  هور  به بنابراین .ساخت بد  سازمان  ر شد   نها ینه و دمی  پایدار، تغییراتي به را راهبر ها

. اسوت  خوب   خوا   های روش و فنبن نیازمند كه نگریست تغییر برنامه یک مثابه به باید راهبر ی

 آنها شناسایي با تبان مي كه است رو هروب هایي  شباری با همبار  راهبر ی اسنا  مبف  سازی پیا  

 برناموه  اجورای  توا  اندیشوید  خصب  آن  ر تدابیری ،اجرا هنگام  ر یا اجرا مرحفه به ورو  از پیش

 .شب  تسهی 

 نیازمنود  آنهوا  اجورای  سازماني، های بخش تمامي  ر راهبر ی های طرح یستر یي به تبجه با

 یوداری بتوبان از پا  توا  است مختفف دبام  میان یستر   و چندبعدی تعام  و یکپارچه هماهنگي

پوژوهش،   یون از ا هود  .  كور  حاصو   اطمینوان  سوازمان  كو    ر نهوا آ سازی ینهو نها  ییراتتغ

سوازمان   يآموا ی  یکپارچوه  یارائه الگوب  و يسازمان ییراتابعا  اثریذار بر تغ جانبه همه یيشناسا

 .است سازماني ماندیرایي با مقابفه و تغییرات تسریع و تسهی  برای

 بوه  تبجوه  بوا  مختفوف  هوای  سوازمان   ر راهبر ی های طرح سازی جاریتبجه  اشت كه  یدبا

 تبانود  موي  هر سوازمان   ر خاصي دبام  و  اشته را خب  خا  الزامات وكارها، كسب میان تفاوت

  ر و هوا  شوركت  از خا  نبدي  ر دبام  برخي زیرا ؛آور  فراهم را ها برنامه شدن اجرایي مبجبات

 الگوبی  كوارایي  دودم  سبب تباند يم آنها از پبشي چشم كه هستند اثریذار خا  محیطي شرایط

بخش  های سازمان بر تمركز با شد  ارائه الگبی ،پژوهش این  راسا ،  ینهم بر. شب  پیشنها ی

 هوای  یوزی ر برناموه  نظور  ازاسوت كوه    هایي سازمان جمفه از یرووزارت ناست.  د ش ی تکم یانرژ

سوند   سوازمان  نیو را از خوب  نشوان  هود. ا    ياست كارناموه موبفق    تبانسته یاتيو دمف راهبر ی

خوب  را بوه    یراهبر هوا  ین   اسوت و همچنو  كور  ینخوب  را تودو   یانداز و برنامه راهبر  چشم

 یون كور   اسوت. اكنوبن ا    ی اسوت، تبود   هوا  یاستراتژ سازی یكه الزمه جار یاتيدمف های هبرنام

خوب  را بوه    یواتي دمف یهوا  و برناموه  ها یبخباهد استراتژ یروایر وزارت نكه  آید يم  یشپ پرسش

 یاجورا  تبانود  يمو  یيها و ضرورت نیازها یشبر چه پ یدكأبر و اجرا برساند، چگبنه و با تمنصه ظه

 چوه  بوا  اسوت  ممکن خب  های استراتژی اجرای مسیر  ر و را  اشته باشد يهماهن  و منسجم

  اشت؟ تبجه آن به اجرا ابتدای از باید كه شب  مباجه مشکالتي و مبانع
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 یسازمان راتییتغ .1

 وكوار  كسب طیمح امروز . است ند یآ  ر گری  يتیمبقع سمت به يفعف تیمبقع از حركت رییتغ

 را راتییو تغ نیو ا و بوب    ریپوذ  انعطوا   كوه  یيهوا  سوازمان  تنهوا  و است رییتغ حا   ر سردت به

  ارنود را  هوا  طیمحو  نیو ا  ر بقوا  شور    هنود،  يمو  مناسب پاسخ آنها به و كر    رک ي رست به

(Appelbaum et al, 1998). ت  لخوبا   یت مبجب  بوه وضوع  یر اشار  به انتقا  سازمان از وضعییتغ

ا  یکو و را  يقطعو  صوبرت  بوه ا یبسته یپ صبرت بهتباند  يم كه (1998در و یفدواسر، ی ار  )اشنا

و  ی  )سوامبز شوب انجوام   يسوازمان ا یو  هوي یرو ی،ح فر بتباند  ر سط ير میین تغیباشد. همچن

 (.2002، یبر سك ا

 مباجوه  آن بوا  كوه  تغییوری  نوب   بایود  باشیم، مبف  تغییر مدیریت  ر بخباهیم كه ي رصبرت

و  یمو اجورا كنو   يرا طراحو  ینود فرا هوای  یوام  ر یگو  آن اقتضوای  به تا كر   شناسایي را هستیم

هر نب   یراز ؛(Chapman, 2002)باشد  ییرمتناسب با نب  تغ ییرو دامالن تغ یرانمد یاقدامات بعد

 كوه  بنیوا ی  تغییورات  و یوذار   يكاركنان مو  ینشبر فکر و ب ياثرات متفاوت يسازمان ییراتاز تغ

  ارند، همرا  به كه اطمیناني ددم و تهدیدكنند  ماهیت  لی  به كند، مي متأثر را سازمان هسته

 .شب  مي مباجه كاركنان جانب از بیشتری مقاومت با

 است: برشمر   ریز بیرا به ترت رییتغ انبا  ،)2009) 1ران مسترآ

 اسوت    رازمودت یستر   و  راتییتغ یرند  ربری راتیینب  تغ نیا: کیاستراتژ رییتغ

 كه است ند یآ  ر يتیوضعبه  انتقا  يمعن به و ییر  يمكه  ر سراسر سازمان صبرت 

 سازمان تیمبرأم و هد  كه است شد  فیتعر يکیاستراتژ انداز چشم و هد  برحسب

 ،يخوارج  یاهو   ر چوارچب  رقابوت   رییو نوب  تغ  نیو . ا هود  يمو  قورار  پبشش تحت را

 .افتد يو فرهن  سازمان اتفاق م ساختار ،يمنابع  رون ،ياجتماد ،یاقتصا  یاه طیمح

 و هوا  روش ،هوا، سواختارها   سوتم یمربوب  بوه س  ایون نوب  تغییورات    : یاتیعمل رییتغ 

از بخوش   یوک بر نظم كارها  ر  اخو    یفبر یریثأت كه شب  يم یدیجد های فناوری

رفتوار افورا     یبر رو یتر مالحظه قاب  یرثأت یکياستراتژ ییرو نسبت به تغ  ار  سازمان

 . ار 

 و  ياساسو  ییورات تغكوه    هود  يمو  رخ يزموان ساز  تغییر  یریبن: ساز دگرگون رییتغ

 یبور كاركر هوا   یریچشومگ  یركوه توأث   یيو رفتارهوا  ینودها ا ر ساختارها، فر يجامع

 آید. ميوجب  به  ،سازمان  ار 

 كند: انبا   یگری از تغییر را به شرح زیر بیان مي ،(1986) آكرمن آندرسبن یندال

                                                                                                                                                       
1. Armestrong  
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 ار  تمركوز  دمفکور   و هوا  مهوارت  ، انش یارتقا بر تغییر نب  این: ای توسعه تغییر  .

. افتد يو ارتباطات اتفاق م یندامهارت، تبسعه فر تبسعه آمبزش، را از ای  تبسعه ییرتغ

 یدنو كبشا  ر جهت رس  ر حا  رشد، چابک یشهافرا  را هم ییرنب  تغ ینا ینهمچن

 ر سوازمان بهبوب     ییرنب  تغ ینا یجا ا یز  ار . انگ ياز دمفکر  نگه م یا به سطح تاز 

 است.

 و هوا  یسوتم س ،یمجود  اسوتراتژ   يبور طراحو   رییو نوب  تغ  نیو ا تمركز: انتقالی تغییر 

متفواوت بوا    الًكوام  یوز چ یک یگزینيجا ،يانتقال ییرتغكار است.  یتکنبلبژ یندهایافر

شبند كوه   يسازمان متبجه مشکف یرانكه مد شب  يمآغاز  يو هنگاماست  يوضع فعف

 .قرار نگرفته است الزام یگیریمبر  پ

 ییرتغ ياست و به معن ییرنب  تغ ترین یچید پ ساز  یریبن تغییرساز:  دگرگون تغییر 

 حتمواً  يقالوب ههنو   ییور نب  تغ ینا است.  ر یگر  یتبه وضع یتوضع یکاز  یا ینبن

 يرفتار و قالب ههن ، ر فرهن  ییرمستفزم تغ ،ییرتغ ینا یریی جهتكند و  ییرتغ یدبا

اسوت كوه    يیتو اهمن ا ارای چنو  یطبوازار و محو   ییورات تغ ،ییور نوب  تغ  ین ر ا است.

بایود  ببرند كوه   ياست تا خب شان پ الزمافرا   ینيب  ر جهان یعو سر ی دم یشرفتيپ

 .كر  یجار یاتدمف یگزینرا جا یدجد یتوضع

 یراهبرد راتییتغ .2

 از اسوتراتژی  اصوبالً . معناسوت  تمام به  یریبني و تغییر یک استراتژی، سازی جاری ،يطبركف به

 شومار  بوه  تاكتیوک  نباشود،  بنیوا ین  تحوبلي  و حركت كه آن از غیر هرچه و است انقال  جنس

 بتوبان  توا  اسوت  راهبور ی  تغییورات  مدیریت معنای به استراتژیک سازی یجار بنابراین. رو  مي

 راهبور ی،  تغییورات   ر اصوفي  هد . كر  نها ینه و دمی  پایدار، تغییری به تبدی  را استراتژی

 سوازمان  فعفي دمفکر های  ر چشمگیر تغییری به منجر كه است سازمان یها استراتژی تحق 

 توا  اجرایوي  مودیران  از سازماني سطبح كفیه  ر تغییر سازماني، تحب  معمب  طبر به. شد خباهد

 رویکر هوای  سوایر  بوا  راهبور ی  تغییرات میان اختال  .شب  يم شام  را سازمان كاركنان كفیه

 (:1393 بفبكي،  است )لشکر زیر ر مبار   ییرتغ تمدیری

 مداخفوه  برناموه،  با تغییر منظبر از. هستند یافته سازمان و شد  یزیر برنامه ،راهبر ی تحبالت -1

 بوه  رسیدن جهت  ر روند این تسریع و تحبالت ،تغییرات طبیعي روند و مسیر  ر انسان آیاهانه

 نقشوه  و طرح با و پذیرند يم صبرت آیاهانه تغییرات این. است سازماني و یروهي فر ی، اهدا 

 .شب  يم ایجا  سازماني روابط و اجزا  ر مداخالتي قبفي
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 هوا  ارزش ،مأمبریت مقاصد، تحبالت این. هستند یرا چالش و ساز  یریبن ،راهبر ی تحبالت -2

 بوه  ناظر بیشتر ها چالش ،رویکر ها  یگر  ر كه ي رصبرت .دنكش يم چالش به را سازمان اهدا  و

 .هستند دمفیاتي مبار 

 دمیقوي  و دمود   تأثیرات تغییرات این. است رواني و سیاسي فني، یندیافر راهبر ی، تحب  -3

 تغییورات  این پذیرش تسهی  سبب كه اجتمادي -رواني دنصر به باید آنها سازی یا  پ  ر و  ار 

 .كر  تبجه بیشتر ،شب  يم افرا  تبسط

 کیاستراتژ راتییتغ موفق یساز ادهیبارز پ یها مشخصه .3

  سوتاور هایي  و چشومگیر  تحوبلي  بوه  اینکوه  برای سازمان  ر راهبر ی برنامه هر مبفقیت رمز

 بایود  سوازمان   ر راهبر ها كر ن اجرایي شیب . است آن صحیح اجرای  ر شب ، منجر تبجه قاب 

 از یوک  هور  مسویر   ر احتموالي  مبانوع  و ر  ك تسهی  را زیر مبار  به  ستیابي كه باشد ينبد به

 (:313: 1391 برایسبن،) دكن رفع را مذكبر مبار 

 یازسو  آموا    یبورا  معموبالً . مورتبط  یهوا  سوتم یس تموام   ر ها یاستراتژ عیسر يمعرف 

 مجمبدوه  یریكواری  بوه  ،هوا  یاسوتراتژ  انجوام  بوه  آنها كر ن وا ار ای مرتبط یها ستمیس

 ؛است یضرور اه روش از يعیوس

 اهودا ،  یهوا  هیو انیب. هوا  تیو فعال مخاطوب  و  ی ل زمان، ت،یماه از يروشن  رک جا یا 

 دیو مف نهیزم نیا  ر تبانند يم ياتیدمف یرهنمب ها و يآمبزش مبا  ت،یمبفق انداز چشم

 ؛شبند واقع

   ؛ياحتمال مشکالت ح  و یيشناسا منظبر به را یا رفع ندیفرا از استفا 

 اهودا   نبوب ن  ایو  بوب ن  دیو مف نیوی تع یبورا  یينها يابیارز شام  ،آمیز یتمبفق یاجرا 

 قائو   زیتموا  مطفوب   جینتوا  و هوا  يخروجو  یبورا  اغفوب  یينها یها يابیارز. کیاستراتژ

 یامودها یپ ر یگو  و خودمات  محصبالت، رفتارها، ها، تیفعال شام  ها يخروج. شبند  يم

 ؛است یكار یها استیس  ر راتییتغ از يناش

 ر طیشورا  كوه  يهنگوام . شود   رفتهیپذ یها برنامه و ها یاستراتژ مهم یها يژییو حفظ  

 بوه   یتبود  تبانود  يمو  یاستراتژ یاجرا هستند، ا یز ریذاریتأث دبام  و بب   رییتغ حا 

 يطراحو  مهم یها يژییو به نسبت نانیاطم حصب  نیهمچن. شب  متحرک هد  کی

 ؛است مهم اریبس

 راتییو تغ نیتضوم  یبورا  را يسوازمان  یسوازوكارها  مجد  يطراح ز،یآم تیمبفق یاجرا 

 ؛كند يم فراهم بفندمدت
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 خاتموه  و ياساسو  اصوالح  حفوظ،   وران طوب    ر یبوازنگر  نقوا   صیتشوخ  و  یتشک 

 یها ح  را  و مشکالت. است ایپب و یتکرار یندیافر ،یاستراتژ تحب  چرخه. یاستراتژ

 بوه  نسوبت  دیبا زانیر برنامه و رانیمد رهبران،. كنند يم رییتغ زمان مرور به هاآن مناسب

 دیو با آنهوا  باشند؛ اریهبش شد  اجرا یها یاستراتژ  ر ياحتمال یها چالش دف  و تیماه

 يفعف مداناكار یها یاستراتژ و شد  حفظ مطفب  یها یاستراتژ كه كنند كار يشکف به

 .شبند نیگزیجا بهتر یها یاستراتژ با

 يدموبم  یهوا  ارزش جوا  یا نکه،یا نخست.  ار  بر  ر يفراوان منافع یاستراتژ اثربخش یاجرا

 جوا  یا بوه  افرا  تبجه. بب  خباهد نفعانیه تیرضا شیافزا و ارزشمند اهدا  تحق  شام  يواقع

 .شد خباهد جفب يفعف مناسب یها یاستراتژ حفظ و دیجد یها یاستراتژ یاجرا  یطر از رییتغ

 معموب   دبامو   از اجتنوا   اسوت،  نخسوت  مبر  دکسبر جهات، برخي از كه مزیت  ومین

 :از دبارتند دبام  این از تعدا ی. است شکست

 ؛رییتغ با ناسازیار ادتقا ات و ها نگرش از يناش مقاومت 

 نامناسب يطراح ،يانسان یروین يناكاف تعدا  ازجمفه يانسان یروین به مربب  مشکالت 

 ایو  هوا  تیفعال ریسا به افرا  حد از شیب تعهد ،يكاف تیهدا و آمبزش زانند ،یانگ دبام 

 ؛اجرا  ر مشاركت از نانیاطم ددم

  ؛سازمان  ر مطفب  رفتار بیترغ  ر يزشیانگ دبام  بب ن نامبف 

  یبرا نیازها یشپ نبب  یجه رنت و برنامه یاجرا از قب  ها تیاولب ر یگ به منابع اختصا 

 ؛منابع كمبب  یگر  دبارت به یا دیجد یها تیفعال  یتسه

 ؛ارشد رانیمد يبانیپشت و یتحما ددم 

  ؛یياجرا مشکالت ح  و یيشناسا یسازوكارها و نیقبان نبب 

 دیجد ياسیس و یاقتصا  ،يتیریمد یها تیاولب بروز. 

 از مبفقیوت  بوا  كوه  اسوت  هوایي سوازمان  و مودیران  از پشتیباني افزایش مهم، مزیت سبمین

 ایجا  بادث واقعي مبضبدات اثربخشي سيربر و شناسایي. اند كر   اجرا را آن و حمایت تغییرات

 یها سازمان مدیران و جامعه رهبران كه است چیزی دمبمي ارزش. شبند مي دمبمي های ارزش

 یوت مطفوب  حما  ییورات تغ زا كوه  رهبرانوي  ،دوالو   بوه . هستند آن  نبا  به  ولتي و یرانتفاديغ

آنهوا را   یایحقبق و مزا تبان يمشب .  یدآنان تمد یو ممکن است قرار ا ها یافتهارتقا  ،كنند يم

 یتبجه بوه ففسوفه وجوب     ،ینبر ا كر . دالو  یشنها به آنها پ یگریشغ  جذا    یا ا    یشافزا

 مور م  يو اجتماد یاسيو مشکالت س یازهاو رفع ن يبررس یعني ؛یر ولتيغو  ي ولت یها سازمان

 .شب  ميها  سازمان ینا یتمشرود یشاز آنها مبجب افزا یتحما و
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. شوب   يمو  یانمجر نفس ادتما به یشبادث افزا ییراتاثربخش تغ یمشاركت  ر اجرا چهارم،

انجام  هود،   يدمبم یها ارزش یجا و ا يواقع یازهایو رفع ن يمانند بررس یدیكار مف یایر فر 

 تبانود  يمو  هوا  اسوتراتژی  اثربخش اجرای بنابراین. یافت ست خباهد  يبه احسا  خبب یمان بي

 .كند ایجا  یا العا   فبق رواني آرامش برنامه،  ر كنندیان مشاركت رایب

 یوت ظرف تبانند يم كنند ياجرا م يخبب بهرا  ها یاستراتژها و  كه برنامه هایي سازمان سرانجام،

 سرمایه و فنبن تجربه،  انش، از یميدظ یر هند. آنها هخا یشافزا یند  ر آ یتفعال یخب  را برا

 را خوب   تباننود  يم بهتر بنابراین. آورند يم  ست به( يو مدن یاسيس ي،اجتماد ي،انسان ی،)معنب

 .(314-315 :1391 برایسبن،) یذارند اجرا به را ها استراتژی و  ا   تطبی  آتي تغییرات با

 رییتغ یسازمان برا یآمادگ .4

و  هوا  روش پوذیرش  برای آما یيوجب   ، ر سازمان یو نبآور ییرتغ یالزم برا های ینهاز زم یکي

زمینوه    ر آن مشهب  یها تیقابف و سازمان يآما ی زانیم از دبارت يآما یاست.  یدنظرات جد

 آنها اسوت  یسازیار یریی انداز  یها   بیش نیهمچن و هایفناور و ها  ا   ندها،یافر ،يانسان منابع

 يآموا ی  ارزیوابي (. 2015 کوام، یر )ونشوب    موي  يسوازمان  و ینود یافر ،یفور   نب  سه شام  كه

 ییور تغ ینود افر سوازی  یوا   است كه  ر شور  پ  يسازمان های یتاز قابف مند نظام یفيسازمان، تحف

 یبرا يفرصت دبتبان و كر   شناسایي را تغییر اجرای مسیر  ر احتمالي بالقب  های چالش تا است

 یو  تحق مبضب  ا بیات  رفراهم آور .  ییرتغ یاجرا هنگام ر  یا ییرتغ از یشپ ها شکا  ینرفع ا

 تغییور  بورای  سوازمان  آموا یي  ابعوا   شناسوایي  مسوئفه وجوب   ار  كوه بوه     مختففوي  های الگب

 کیو   ر. اند كر   اشار  یکساني دبام  به متفاوت های بندی  سته با هاالگب ایناغفب . اند پر اخته

 از رییو تغ یبورا  سازمان يآما ی است الزم هاالگب نیا  ر كه كر  انیب نیچن تبان يم یبند جمع

  یریو ی میتصوم  ب یش و يمال اناتیجر ساختار، اطالدات، یفناور  یقب از آن یها رساختیز منظر

 يآموا ی  توبان  يمو  مالحظوات  نیو ا با. شب  برآور  يسازمان اهدا  و رییتغ برنامه انیم تناسب و

 یادضوا  يآموا ی  آن كنوار   ر. دیسنج ها برنامه نیتدو مرحفه  ر را رییتغ یاجرا از شیپ سازمان

 یبورا  سوازمان  تیوضوع  و یرهبور  تیو حما آن،  ر فعا  مشاركت و رییتغ رشیپذ یبرا سازمان

مسوتمر مودیران بوه منوابع      سترسوي   آخر مبر . شب  يبررس دیبا ازین مبر  یها  ا   ییر آور

 نظور   ربایود   رییو تغ برناموه   رسازمان  تیمبفق یبرا يمنابع. ییری اشار   ار  منظبر تصمیم به

 و ازیو ن موبر   كاركنان و ها آمبزش بب ن   ر  ستر ،یفناور فضا، ،يمال منابع شام  شب  یرفته

 سوازمان  يآموا ی   یو تحف نوه یزم  ر يمختففو  یها الگب به زیر  ر. است مناسب مشاور  خدمات

 .است شد  اشار 
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 الگووبی ، هووه یووک طووب   ر راهبوور ی تغییوور صوود از بوویش مشوواهد  بووا (1998) 2كوواتر

 ییور از صود تغ  یشبوا مشواهد  بو   او را ارائه  ا .  یکاستراتژ تغییرات سازی یا  پ ای مرحفه هشت

 همچبن يمختفف یها رچم، پيسازمان ییرتغ یها : تالش ار  يم یان هه ب یک ر طب   یراهبر 

 ی،نبسوواز ي،فرهنگوو يمجوود ، اصووالح سوواختار،  یریووبن يجووامع، مهندسوو یفیووتك یریتموود

 ؛ یعنوي هد  مشوابه  ارای مبار   ینا يتمام یباً. تقراند اجرا شد  ها ینهو كاهش هز یساز كبچک

و  یود جد یطبوا شورا   یو  تطب منظبر به یو تجار یكار ی ر رفتارها یربنایيز های ي یریبن یجا ا

خباهود   دببرمراح   یا مجمبدهاز  ي یریبن یند. بر اسا  مطالعات كاتر، فرااند بب  سخت بازار 

 كر .

 هوای  نظوام  هوا  سوازمان  بواور كوه   یون ا بور  یهتک با ،خب  مطالعات ر  (2010) 3یر يمو   ویت

 ییور تغ قابو   اجوزا  این از یک هر كه اند شد  تشکی  زیا ی بسیار یاجزا از كه هستند ای پیچید 

 بوه  را سوازمان  بایود  سوازماني  تغییرات بهتر  رک برای كه اند كر   تأكید ، (Smith, 2010)است

 سیسوتم  تفکیک شد، قائ  سازمان یک  ر تبان مي كه تفکیکي ینتر بزرگ. تفکیک كر  آن اجزا

 منوابع،  ویوژ   پیکربنودی  ،وكوار  كسوب  یستماز س منظبر است. يسازمان یستمآن از س وكار كسب

. اسوت  مشوتریان  بورای  ارزش خفو   راسوتای   رخدمات  /محصبالت و افزو   ارزش های فعالیت

 یکدیگركنار هم قرار یرفتن افرا  سازمان و نحب  ارتبا  آنها با  یبو ترت یب ش ي،سازمان یستمس

 تباننود موي  سازماني تغییرات. شب  ميانجام  وكار كسب یستمس ی تسه هد  باكار  یناست كه ا

 وكوار  كسب سیستم  ر كه تغییراتي اما ، هند رخ سازماني و وكار كسب سیستم  و از یک هر  ر

.  كور  خباهود  متوأثر  نیوز  را آن و اسوت  سوازماني  سیسوتم   ر تغییور  از تور  بزرگ شبند مي واقع

 سوازماني  سیسوتم  یاجوزا   ر تغییور  لزومواً نیازمنود   ،وكار كسب سیستم  ر تغییر ،یگر  دبارت به

 و وكوار  كسوب   اخفوي  دمفیوات  بهبوب   برای وكار كسب سیستم ماندن ثابت باوجب  یا  اما است،

 .شب  مي ایجا  سازماني سیستم  ر تغییراتي اهدا  به  ستیابي

 وبفکوه اسوتمرار    ،یسوت ن اركو  آغواز  تنهوا  تغییرات سازی جاری برای ها سازمان بزرگ چالش

از دودم بازیشوت بوه     ینانبرنامه  ر  رازمدت و اطم یحفظ  ستاور ها یبه معنا ییرتغ یداریپا

 بینوي  یشپرا  ییربرنامه تغ یتاحتما  مبفق یزانم ،ییرتغ پایداری هایالگباست.  یشینپ یتوضع

.  هد يارائه م یزنرا  ر آن بخش  ییراتشدن و استمرار تغ ینهبهبب  نها  یبرا یيكر   و راهکارها

 احتموا   افزایش برای ها فرصت شناسایي نحب  مبر   ر كاربر ی هایپیشنها  شام  راهنما این

 انگفویس  مفي سالمت مؤسسه سازماني پایداری الگبی .است تغییر یها برنامه پایداری و مبفقیت

                                                                                                                                                       
2. kotter 

3. De Wit & Meyer 
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 پایداری و ثبات  ر كفیدی نقشي كه دام     آن  ر كه است تغییر پایداری ایالگبه ای از نمبنه

 بوا  سوازمان،  و فراینود  كاركنوان،  بعد سه  ر ، ارند انگفیس  رمان و بهداشت وزارت  ر تغییرات

 حوبز   ایون   انشوگاهي  ر  افورا   و سوازمان  ارشود  مودیران  دمفیواتي،  یهوا  یرو  نظرات تجمیع

 .شدند شناسایي

4السوتبن  و برایسوبن  استراتژیک تغییر برای آما یي ارزیابي الگبی
 هوای الگب از  یگور  یکوي  

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

 آن رهبوران  و سوازمان  یفهوسو  بوه  شوب ،  شورو   فرایند اینکه از قب  دبای استراتژیک یزیر برنامه

 یوا  برناموه  و شوبند  ارزیوابي  و شوناخته  دبای مبفقیت برای سازماني مبانع. شب  مشخص وضبح به

 غیرمسوتقیم  و مسوتقیم  یهوا  هزینوه  اسوت  الزم. شب  ایجا  آنها بررسي برای مناسب استراتژی

 ایون . شوب   تعیوین  آنهوا  مودیریت  شویب   و راهبور ی  اجرای و یزیر برنامه واسطه به انتظار مبر 

 یوا  هینفعوان  مقاوموت  اموبر،  كنودی  و سوازماني  تعارضوات  موالي،  هوای  هزینه تباند يم ها هزینه

 :ییرند قرار بررسي مبر  دبای زیر سازماني های   حبز  .شب  شام  را ها یكار  وبار 

 برقوراری  و تودوین   سوت   ر برناموه  الزامات از سازمان  رک: نداز ا چشم و مأموریت 

 ؛هینفعان با سازمان انداز چشم و مأمبریت میان ارتبا 

 و سوازماني  الزامات یساز برآور   اطالعات: یو تکنولوژ یمنابع انسان ،یبند بودجه 

 ؛منابع اثربخش مدیریت با زیرساختي

 :شفا  و مختصر  ر رابطوه بوا    یيها یامو انتشار پ یافته تبسعه يشبکه ارتباط ارتباطات

 خا . يبه هد  و پاسخ یابي ست یبرا ینفعهر ه

 از  ینوان اطم یجوا  سازمان ا ی: رهبرو فرهنگ یندهاافرساختار،  یریت،مد ی،رهبر

انجوام   ياز  رست یناناطم یجا ا یریت،و مد شب  يم رست انجام  یكارها این است كه

 غیررسمي، و ي ر قالب رسم یو دمب  يروابط افق یجا با ا يكارهاست. ساختار سازمان

 كارا و اثربخش یها خروجي تبلید برای دبای سازمان یندهایافر. كند يم تسهی  را امبر

 سوازماني،  الزاموات  بورآور ن  مأمبریت، به تعهد باید نیز سازماني فرهن . شبند طراحي

 .كند ترویج را كفیدی هینفعان رضایت و دمبمي ارزش خف 

مبفو    سوازی  یوا   پ یرا بورا  زیور  ي ر مطالعات خب  ابعا  اصف( 2009) 5همکاران و یچهففر

 :اند  ر سازمان برشمر   ییربرنامه تغ

 ؛دیني شباهد پشتبانه به برنامه تأیید 

                                                                                                                                                       
4. Bryson & alston 

5. Helfrich 
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 ؛دفمي  انش و شباهد اسا  بر برنامه بب ن منطقي 

 ر یگ  ر آن مبف  كارییری هب یا سازمان خبریان و دمفیاتي مدیران تبسط برنامه تأیید 

 ؛صنایع و ها سازمان

 ؛كفیدی هینفعان تبسط برنامه مقببلیت 

 ؛برنامه اجرای زمینه 

  ؛سازمان  ر خالقیت و نبآوری فرهن 

  ؛امبر  ر مشاركت و پذیری یتمسئبل روحیه و كاركنان فرهن 

 اختیارات و مسئبلیت حبز  یساز شفا  مستمر، بهبب  از حمایت برنامه، به رهبری باور 

 ؛ وایر و های كاری یرو  میان سازند  روابط ایجا  و

 و بوازخبر   ارائوه  و شود   یینتع زماني باز   ر مشخص و یریی انداز  قاب  اهدافي تعریف 

 ؛خصب  آن  ر مسئبالن پاسخگبیي  رخباست

 یهوا  شیب  از و  اشته باور ها برنامه مستمر بهبب  به كه پر از اید  رهبران از برخبر اری 

 .كنند حمایت جدید

 یبر رو تحقی بعد از  2000 ر سا   6يپروس یفهوس به ا كار یراهبر  ییرتغ یریتمد الگبی

قصود   الگوب ن یشد  است. ا ير   بب ند، طراحكر ییتغ یها پروژ  یه اقدام به اجراك شركت 700

بوه   ي،ابوزار شوناخت   یون ا .نود كدم   كنند  یتهداابزار  یک دنبان بهر، ییند تغی ار   ر طب  فرا

 یر،مود  یوک  دنوبان  بوه . كنود  يمو كموک   ییرتغ ینداخب   ر فر یگا شناخت جا منظبر بهكاركنان 

 یتيو نقش هودا  كر استفا    ییرتغ یریتمد یندافر یها شناخت شکا  یابزار برا ینتبان از ا يم

 نموایش  بوه  یور ز شوک  ا كوار  ر   الگوبی  یها مؤلفه .كاركنان خب  فراهم ساخت یرا برا یمؤثر

 :است  رآمد 

 ادکار الگوی های مؤلفه -(1شماره ) نگاره

 Awareness ییر ر مبر  ضرورت تغ آیاهي

 Desire ییرو مشاركت  ر تغ یتبه حما تمای 

 Knowledge ییرنحب  تغ  انش

 Ability ییرتغ یساز ا  یپ تبانایي

 Reinforcement ییرو حفظ تغ تقبیت

 (2000 ي،)پروس

                                                                                                                                                       
6. Prosci 
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 و وایپ شاخه سه الگبی مبنای بر تبان  مي را اند شد   انجام تغییر حبز   ر كه تحقیقاتي كفیه

 تغییورات  محتوبای  بور  تغییور،  هوای  الگوب  يكر . برخ یبند  ستهسه حبز    ر (1991) 7پتیگرو

 از  یگوری   سته.  هد را نشان مي تغییر از مقصب  كفي یریی جهت تغییر، محتبای.  ارند تمركز

 نشوان  شورایط  اقتضوای  بوه  را آن سوازی  پیوا    و اجورا  چگوبنگي  و تغییر فرایند تغییر، هایالگب

 وضوعیت  سوازمان،  بیرونوي  و  روني شرایط اقتضای به كه هستند هایيالگب سبم  سته.  هد مي

 (.2004)بروک،  كنند مي تعیین را الگبی اجزای

 پیوا و گرویپت دگاهید از رییتغ موضوعات -(1) شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1994 پ،یو وا گرویپت)

 كوه  انود  كور    تالش اند،  اشته سازماني تغییرات ا بیات بر كه مروری  ر بدین و آرمناكیس

 فراینود،  دامو   سوه  آنهوا . كنند ایجا  مبضب  ا بیات انسجام و بندی طبقه برای نظری چارچببي

 اثر بسیاری پژوهشگران اینکه باوجب .  انند مي تغییر برنامه مبفقیت ساز ینهزم را زمینه و محتبا

 بوه  تحقیقوات  از معودو ی  بسیار تعدا  تاكنبن اند، كر   تأیید را سازماني تغییرات بر دبام  این

 بور  دبامو   این از یکي اثر تنها ،تحقیقات از بسیاری  ر و اند پر اخته دبام  این زمان هم بررسي

 الزم سوازماني  تغییورات  جوامع  و دمی   رک برای بنابراین. است شد  بررسي سازماني تغییرات

 يسوازمان  ییورات تغ ياثربخشو  .شب  بررسي زمان هم طبر به دبام  تمام بر حاكم شرایط كه است

 ینبه ا یابي.  ست(Damanpour, 1991)آن است  یندمحتبا و فرا ینه،زم ینب يوابسته به هماهنگ

 بوا  را آنهوا بایود   و است تغییر زمینه  ر مختفف های نظریهبه  یياقتضا ينگرش یازمندن ياثربخش

 افزایي هم ایجا  و دبام  استراتژیک هماهنگي به منجر تا  كر تركیب هم با نب و مند نظام نگاهي

 .شب  سازمان  ر

                                                                                                                                                       
7. Pettigrew &Whipp  

تغییر  
 استراتژیک

چه چیزی تغییر  )محتبا 
مي كند؟ یعني اهدا  و 

 (مقاصد تغییر

چگبنه  )فرایندها 
 (تغییر انجام مي شب ؟

دبام   اخفي و  )متن 
خارجي تأثیریذار بر 

 (تغییر
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 ینودی، افر مختفوف  های الگب بررسي از پس خب  مطالعات  ر (1393) همکاران و فر  ناصحي

ارائوه   به سازماني اسنا  بررسي و رییتغ دامالن و رانیمد با مصاحبه  یطر از یي،و محتبا ای زمینه

 مختفوف  دبامو   زموان  هوم  يبررسو  بوه  يسوازمان  راتییتغ ک ر یبرا پارچهیک و منسجم الگبیي

 های سا   ر. اند پر اخته يسازمان راتییتغ به نسبت افرا  نشكوا بر یندیافر و یا نهیزم ،یيمحتبا

 يسوازمان  ییورات تغ یوت دبامو  اثریوذار بور مبفق    یي رخصب  شناسوا  متعد یمطالعات  ،اخیر

 بنودی   سوته  ،ییرتغ یریتمد یاتبر ا ب مروریبا  ،(2015) همکاران و سریناصبرت یرفته است. 

 یسواز  ا  یو پاثوربخش   و فنبن ها روش یزو ن سازمان تغییرات مبفقیتاثریذار  دبام بر  جامعي

 .است   كرارائه  رییتغ

  ر ای یکپارچوه  و جامع الگبی تاكنبن كه  هد يمنشان  مبضب  ا بیات مرور  .قیتحق روش

 فراینودی  و ای زمینوه  محتوبایي،  ابعوا   تموامي   ربرییرند  كه راهبر ی تغییرات آما یي زمینه

  ر اثریوذار  دبامو   كوه  اسوت  آن  نبوا   بوه  مقالوه  ایون  يطوبركف  بوه . است نداشته وجب  باشد،

 میوان  از ینودی افر و ای زمینوه  محتبایي، مختفف ابعا   ر را راهبر ی تغییرات مبف  سازی یا  پ

 سوازی  يبوبم  بوه  میوداني  بررسي باسپس  ؛كند شناسایي چندبعدی نگاهي با دفمي معتبر متبن

آن تبسوط   یوذاری  صوحه  و سوازمان  خا  مقتضیات با انطباق برای صنعت خبریان تبسط الگب

 ایون  .شوب  یوین تب یراهبور   ییورات تغ يآموا ی  یينهوا  الگبیپر اخته و  یکصاحبنظران آكا م

 یوابي ارز یبورا  مناسوب  چوارچب  » كه است شد  انجام پرسش این به پاسخ راستای  ر پژوهش

 و ابعوا   چوه   ارای اسوتراتژی  سوازی  پیوا    و استراتژیک تغییر تحق   ر جهتسازمان  يآما ی

 شود   مطورح  نیوز   یگور  فردوي  پرسوش   و مسئفه، این تر  قی  بررسي برای «است؟ هایي مؤلفه

 ر سوازمان و   یاسوتراتژ  یو اجورا  یکاسوتراتژ  ییور تغ یهوا  مؤلفوه و  ابعوا   اینکوه  نخست. است

 دناصور  و ابعوا   ینکوه  وم ا پرسوش و  كدامنود؟  یو  تحق یات ر ا ب آن یشد  برا بیان یامدهایپ

منظور   ازشود    ریوزی برناموه  هوای استراتژی  نكر اجرایي و یکاستراتژ ییرتغ های طرح با مرتبط

 هوای  یوام  ریو ز شوک    ر كدامند؟ كشبر انرژی حبز   ر ي ولت بخشو خبریان  مدیران تجار 

 .استشد   ا   نشان پژوهش شناسي روش اصفي
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 پژوهش شناسی روش -(2) شکل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 و راهبور ی  تغییورات   رخصوب   ای یکپارچوه  و جوامع  مطالعهنشان  ا  كه  مبضب  ا بیات

 اثریوذار  راهبور ی  تغییورات  تسوهی   و پذیرش  ر سازمان آما یي ایجا  بر تباند مي كه دبامفي

 و بررسوي  بوا  اسوت  الزم الگوبیي  چنوین  خف  منظبر هب پژوهش این  ر .است نشد  انجام باشند،

 خفو   بوه  قبفوي  هوای  یافتوه  تركیوب  با و درصه این  ر مبجب  مطالعات و مقاالت تمامي بازبیني

 مند نظام مرور با بتبان تا است شد  استفا   متاسنتز روش از منظبر بدین. رسید جدید مفهبمي

 و دینوي  شوک   بوه  غیركاربر ی و انتزادي حالت از را آنها یها یافته پیشین، مطالعات یکپارچه و

 . رآور  كاربر ی

 دبامو   و ابعوا   سوازی  يبوبم  و متاسونتز  از حاصو   شد  یر آوری اطالدات ی تکم منظبر به

مختفوف   هوای  سوازمان   ر تغییور  دوامالن  و مدیران نفر از 10 با پیشین، مطالعات از شد  احصاء

نوامبف    یوا مبفو    سوازی  جواری   رسوازمان را   مودیریت  كافيتجربه  كه یمربب  به حبز  انرژ

حاصو    یها یافته یمحتبا ی تحف بااز آن  پس. است شد  مصاحبه اند،  اشته یراهبر  های طرح

 راهبر ی ییراتمبف  تغ یساز یا  اثریذار  ر پ دبام  ها، مصاحبه متنو  ياز متاسنتز متبن دفم

 یوه اول الگوبی  شد ، احصاء دبام  از یبند صبرت و محبری یكدیذار با و شد  يیشناسا سازماني

 یسواز  يبه ببم یدانيم يبا بررس پسس. دش طراحي ياصف یرهایها و متغ مشتم  بر ابعا ، مؤلفه

 یوذاری  صحه و سازمان خا  مقتضیات با انطباقبرای  برق صنعت خبریان از نفر 5مد  تبسط 

 .دش یینتب یراهبر  ییراتتغ يآما ی یينها الگبیپر اخته و   انشگاهي صاحبنظرانآن تبسط 

 پژوهش محدو   و مبضب  تعریف

و خبریان  ر بخش  یرانبا مد مصاحبه

 یانرژ

 

 با مبضب  ا بیات مندنظام تففی  و بررسي

 متاسنتز روش

 

 آنها  یباز و محبر یها و كدیذارو مصاحبه يمتبن دفم یمحتبا تحفی 

  ینظر یتاز كفا یافتن ینانو اطم یيروا سنجش

 الگبی اولیه  ر شد استخراج دبام  بندیصبرت 

  یهاول الگبی ییذارو صحه یيروا سنجش

  یبخش انرژ  ر یراهبر  ییراتتغ يآما ی یابيارز یکپارچه یالگب ارائه
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 ارائه یافته ها

 كنتر  كیفیت

 تجزیه و تحفی  و تركیب یافته های كیفي

 استخراج اطالدات مقاله

 جستجب و انتخا  مقاالت مناسب

 بررسي متبن به صبرت نظام مند

 تنظیم پرسش تحقی 

 ر  یکاسوتراتژ  ییور تغ يآما ی یابيارز یحاضر بر ارائه الگب پژوهش يكه مسئفه اصف آنجا از

-یا   تبسوعه یو تحق یوک نظور هود     از پوژوهش ن یو ا ،رو ینااز  است، یبخش انرژ یها سازمان

  .است پیمایشي نب  از تبصیفي روش نتایج، ارائه و تحفی   ر آن اصفي روشو  باشد يم یكاربر 

 نتزمتاس .4-1

 مطالعات ریتفس و بكیتر ،يابیارز جستجب، ندیافر متاسنتز هك است(، معتقد 2013) 8اناالنبك

 جینتا  یتفف و مند نظام یبازنگر متناسنتز هد . است خا   حبز یک  ر يفكی ای يمك

 ها ی اواكوا نب  نیا از تر يرسم ي انش بندی صبرت و سبك به یت رنها هك است يفكی یها یاوكوا

 صبرت به را ها یافته كیفي، مطالعات تفخیص .شب  مي منجر پیشین مطالعات سازی یکپارچه و

 تركیبي به و رفته فراتر مقبله این از متاسنتز  ر. كند مي یر آوری و تدوین محبری یا مبضبدي

  ر تر دمی   ركي به  ستیابي بنای سن  دنبان به پیشین، مطالعات كیفي های یافته از تفسیری

 تباند مي پیشین مستق  مطالعات هاییافته  یگر، بیان به. یافت خباهیم  ست پدید  آن مبر 

 به  ستیابي بنای سن  دنبان به شب  كهتک مطالعات  فراتر از مجمب  تک یجيمنجر به نتا

 .(Bondas & Hall, 2007) یافتمبضب   ست  تردمی   ركي

 يمعرفو  یا مرحفوه  هفوت  ي(، روش2007، 2003) باروسبو  يسندلبسکانجام متاسنتز،  برای

 .یمپر از يآن م یحبه تشر ا امهنشان  ا   شد  است و  ر  (3) شک اند كه خالصه آن  ر  كر  

 متاسنتز یاه گام -(3) شکل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحقیقوات   ر بررسي مبر  نمبنه و جامعه تعریف معا   متاسنتز  ر جستجب محدو   تعیین

 :اندشد  مطرح ریز شرح به پژوهش نیا یها پرسش راستا این  ر. است كمّي

 وكوار  كسوب  یهوا یاسوتراتژ  بوا  راسوتا  هوم  تغییور  بورای  آما یي ایجا  بر هایيمؤلفه چه 

 ؟یذارند اثر

                                                                                                                                                       
8. kanalano 
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 شدت از تبانمي را  چه از و شبندمي تغییر برابر  ر افرا  مقاومت سبب یيها مؤلفه چه 

 كاست؟ مقاومت این

 الزم و اسوت  ضروری كفیدی دبام  كدام به تبجه استراتژی، یک سازی یا  پ و اجرا  ر 

 ییر ؟ قرار مدنظر است

 ؟شب  مي سازمان  ر آن شدن نها ینه و تغییر به كاركنان تعهد سبب هایي مؤلفه چه 

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

 یذار ؟ مي

 چوه  ،وكار كسب یهایاستراتژ با راستا هم آما یي بر اثریذار یها مؤلفه از یک هر یاجزا 

 هستند؟ مبار ی

 است شد  تالش منظبر نیا یبرا. شد تعیین كار شمب   امنه مذكبر، های پرسش اسا  بر

 انگفیسوي  و فارسي های زبانبه  تأییدمبر   های ا   یهاگا یپا  ر شد  منتشر مطالعات مجمبده

 مقواالت  كفیوه  مطالعه این  ر. شب  يبررس مختفف كفیدی واژیان با 1970-2016 یهاسا   ر

 و هوا ناموه پایوان  موروری،  مطالعات ،ها  اكت دفمي، معتبر هایكنفرانس و مجالت  ر شد  منتشر

 انجام جستجبی اسا  بر .است یرفته قرار بررسي مبر  منتشرشد  تجاری و  ولتي یها یزارش

 مبر  بب   است. 9145 شد  یافت مطالعات ك  تعدا  شد ،

 پر اختوه  پوژوهش  هوای  پرسوش  بوا  شود   یافوت  مقواالت  میان تناسب بررسي به بعد یام  ر

. ییر  قرار بازبیني مبر  بارها ،منتخب مطالعات از ای  مجمبده است ممکن منظبر بدین. شب  مي

 مراح . شب  مي یذاشته كنار بررسي یندافر از و ر  مقاالت از تعدا ی بازبیني هر  ر یام این  ر

 :است بب   زیر شرح به پژوهش این  ر مقاالت غربا  برای شد  يط

 ندارنود،  تناسوبي  پژوهش هد  و پرسش با كه مقاالتي و شد  مرور مقاالت دنبان ابتدا (1

 .شبند مي حذ 

 كوه  تحقیقواتي  تموامي  مطالعوه،  این  ر ها یافته غنای و ها بررسي جامعیت حفظ جهت (2

 پوژوهش  های پرسش پاسخگبی بانندت مي ينبد به و است بب   كمّي یا كیفي آنها روش

 .شبند مي لحاظ ،باشند

 نیوز  مرحفوه  این  ر و قرار یرفته بررسي مبر  ماند  باقي مقاالت چکید  بعد، مرحفه  ر (3

 .شبند مي حذ  نامربب  مقاالت

 تعودا ی  اسوت  ممکن بررسي یجه رنت و شد  بررسي كامالً مقاالت محتبای آن از پس (4

 قالوب   ر مقالوه  هور  بورای  یوام  ایون   ر ها بررسي نتیجه .شبند یذاشته كنار مقاالتاز 

 .شب  مي ارائه پژوهش شناسنامه
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 ارزیوابي  برای. ییر  قرار بررسي مبر  مطالعات يشناخت روش كیفیت باید بعدی یام  ر (5

 ابوزار،  ایون . شوب   موي اسوتفا     9«حیواتي  ارزیابي های مهارتبرنامه »از  مطالعات كیفي

 كیفوي  مطالعوات  اهمیوت  و ادتبوار   قت، سنجش به كه است يسؤال پنج ای نامهشپرس

 طیوف  روی بر مذكبر معیارهای بر اسا  مقاله هر به پرسشنامه این  ر. كند مي كمک

 بوا . شوب   موي   ا  ( ي)دوال  10 توا ( برخبر اری)ددم  0 بین امتیازی تایي، یاز   لیکرت

بورای  را  تعدا ی مقاالت، میان از تبان مي مختفف معیارهای  ر مقاله هر امتیازات جمع

  .كر انتخا محتبا  ی تحف

 محتوبای  سیستماتیک و دیني تبصیف برای پژوهشي» را محتبا تحفی  ،(1952) 10برلسبن

 يیراهنموا  و تیو واقع  ریتصوب  نب، ينشیب شناخت، آور ن فراهم آن هد  كه  اند مي «پیام آشکار

 منظوبر . اسوت  مختفف یها جعبه  ر متن یک یاجزا همه یبند مقبله محتبا  یتحف .است يدمف

و   قوت  بوه  يعنی ؛ابندی يم ياتیدمف يار صبرتكآغاز  از هك هاست مقبله ف،یتعر نیا  ر ها جعبه  از

ارائوه  هنود،    نگوار   یکرا  ر  یا چند هزارصفحه يمتنتبانند  يشبند و م يف میام  تعرك وضبح 

شناخت و   به تبان يم روش این از استفا   بااثر آشنا شب .  ياصف یها امیخبانند  با پ كه یطبر به

 هوا، يسوخنران  از  یا ا مجمبدوه یو  یوک توب ،  کمتوبن م  يا خطب  اصفیساختن محبرها  برجسته

 پرسشونامه،   یوک  بواز  یهوا  پرسش ،يخصبص یها نامه ها، نامه تیوصر، نبارها، یاز تصاو یا سفسفه

 .یافت ست  غیر  و ها روزنامه ،ي رس یها تا ك

روش  یوک  دنوبان  بوه محتوبا   یو   ر آن از تحف اسوت كوه  متاسونتز  این مقالوه   تحقی  وشر

 اسا  بر كه سندیانینب از يیروه آثار  یتحف  با كه صبرت ینبد. شب  مي استفا   وتحفی  یهتجز

 و كدیذاری ا،ه همصاحبانجام شد  از  یاطالدات یر آور یزو ن اند شد   انتخا  متاسنتز ژیاسترات

 ییراتتغ سازی پیا    ر اثریذار و كفیدیدبام   وصبرت یرفت  هامصاحبه و مقاالت بندیمقبله

 .یور  ی  يمو شوک    یوه اول الگوبی  یوت  رنهاو  شود    یگر تففیدیک باو استخراج  سازمان راهبر ی

 نشان  ا   شد  است: یرمحتبا  ر شک  ز ی روش تحف یيمراح  اجرا

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       
9. Critical Appraisal Skills Program (CASP) 

10. Berelson 
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 محتوا یلروش تحل ییمراحل اجرا -(4شکل )

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پتیگورو،  و وایپ پیشنها ی الگبی اصفي ابعا  همان ،پژوهش این  ر بررسي مبر  هایمقبله

 و موانع  جوامع،  و بوب    تحقیو   اهودا   كننود   مونعکس  تا هستند تغییر فرایند و زمینه محتبا،

 واحود  پور از ،  موي  ها پیام آشکار محتبای بررسي به پژوهش این اینکه به تبجه با .باشند مستق 

 دفموي  معتبر های  اكت و مقاالت  ر اشار  مبر  های مبضب  پژوهش این  ر رمزیذاری و تحفی 

 كدیوذاری  بعود  مرحفه  ر .هستند ها مصاحبه  ر افرا  اظهاری های فهجم و زمینه این  ر مبجب 

 هامقبله مختفف ابعا  و شد  شناسایي مفاهیمآن  مبجب بهكه  ییر  ميباز اطالدات خام صبرت 

 یمحوبر  یكدیوذار  آن ازپوس   .شوب   موي  یبند  سته كدهایي قالب  ر و كشف ها ا   میان  ر

 مفهوبمي  كه كدهایي مرحفه این  ر. شب  مي برقرار پیبند كدها بین آن طری  از و شب  ميانجام 

 كوه  مفهبمي ربط اسا  بر خا  مقبله زیر یک پیرامبن یکدیگرند، مکم  و رسانند مي را مشابه

 كوالن  الگوبی  قالب  ر كدها، مجد  بازنگری با آن از پس تا شبند مي یر آوری  ارند، یکدیگر به

 سوطح  بوه  و شوبند  بنودی   سوته  هوا  مقبله و كفي یم ر قالب مفاه یزن ها زیرمقبله این كدیذاری

 .یابیم  ست اطالداتي یکپارچگي و یافتگي نظام از باالتری

  ا  قورار  مودنظر  پوژوهش  نود یافر  كو   ر فعا  طبر به دیبا را ىیایپا و ىیروا هکنیا به تبجه با

 مختففى هاى  بیش به تبان مي را ارك ىیروا پژوهش، از مرحفه هر  ر (1387 ،مظفرى و فر  یي انا)

 پوژوهش  مختفوف  مراحو   با ارتبا   ر را روایي از نب  پنج ماكسب  نگرش این با. دیبخش بهبب 

 نوب   آن یارتقوا  استراتژی ها، از روش یک ضمن اشار  به هر (2نگار  ) ر  كه است كر   تعریف

 .است شد  تشریح نیز پژوهش این  ر روایي

 

 ها ا   آوریجمع

 هاتعریف دمفیاتي مقبله

 انجام كدیذاری 

 محاسبه پایایي

 ییریبندی و نتیجهجمع

 تعیین واحد تحفی )كفمه، مبضب  و ...(
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 محتوا تحلیل پایایی و روایی سنجش -(2نگاره شماره )
 استراتژی مورد استفاده در تحقیق معیار اصلی روایی

 تبصیفي روایي
 محاسوبه  و  یگر پژوهشگر تبسط مجد  كدیذاری ،پژوهشگر نظری حساسیت

 اسکات ویفیام ضریب

 كنندیان  ر جفسات مصاحبه و بازخبر  مشاركت پژوهشگر فعاالنه  ا ن یبش تفسیری روایي

 خبریاننظرات  یافت ر ی،نظر یرایي كثرت نظری روایي

 ابزار یرایي كثرت پذیری تعمیم

 ارزیابي
 پر از ، مي مبجب  های الگب ر یگ با الگب هنجارى مقایسه بهكه  روایي نب  این

 .نیست  ار معني پژوهش این  ر بررسى مبر  الگبی نببب ن  لی  به

از روش متاسونتز   یشوین، مقاالت و مطالعوات پ  مند نظام بررسي نتیجه. پژوهش یها افتهی

بب  كه از  غیر و  ییزارش مبر  نامه، یانمقاله، پا 9145، نخست یام  ر: است بب   ترتیب ینا به

 یود  چک یكنار یذاشته شد.  ر مرحفوه بعود   یندناو يناهماهنگ ی مبر  به  ل 8777آنها  یانم

 یو  مقالوه بوه  ل   159 یوز ن یوان م یون قورار یرفوت كوه از ا    يموبر  بررسو   یمانود  مقاله باق 368

 ر  یمانود  مقالوه باق  120 یكنار یذاشته شد. برا يشناس روش یامطالعه  یتمحدو  یدواژیان،كف

موبر    CASPمبار  با روش  ینشد و ا ما  آ ی تحقشد  شناسنامه  یفتعر یشاز پ یها قالب فرم

 .شد  ا   تشخیص مناسب محتبا تحفی مقاله جهت  100قرار یرفتند كه بر آن اسا   یابيارز

 هوا  موتن مصواحبه   یوز و ن یقوات متاسنتز كه  ر قالوب شناسونامه تحق   مراح  های یافته كفیه

 یو  تحف نتوایج  وار  شود.  ATLAS.ti افوزار  نورم محتوبا  ر   ی تحف یندافر یهاول یها  ا   دنبان به

 ایون  یكد بواز شود و  ر یوام بعود     157 و قب  نق  594 یرفته منجر به استخراج انجام یمحتبا

 و ادتموا   جوب  ایجوا   تغییور،  بور  نظوارت  و ارزیابي ارتباطات، محبری كد 8 قالب  ر باز كدهای

 سیسوتم  و سواختار  تغییور،  رهبوری  ریوزی،  برنامه ،یساز فرهن  و آمبزش سازمان،  ر مشاركت

 .شدند یبند  سته انساني منابع راهبری های یسممکان و سازماني

 اسوت  محوبری  هایكد یینتع یرفته، انجام محتبای تحفی  با مرتبط كمي های یافته از یکي

 نشان  ا   شد  است: یر ر شک  ز كه اند بب   باز كد بیشترین  ارای كه
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 تغییر آمادگی الگوی های مقوله در ب و الف کدگذار توافقی جدول -(3نگاره شماره )

 ها مقوله
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 9               9 ارتباطات

 جو جادیا

 و اعتماد

 مشارکت

 سازمان

  20   4 - - - - 24 

 و یابیارز

 بر نظارت

 رییتغ
    7           7 

 و آموزش

 فرهنگ

 یسازمان 
  4   5   4     13 

 و ساختار

 ستمیس

 یسازمان
      1 5 1     7 

 یراهبر

 منابع

 یانسان
      4 1 20     25 

 20 1 19             یرهبر

 12 11 1             یزیر برنامه

 234 12 20 25 6 14 7 24 9 هیحاش

 

𝑝0 = ∑ (𝑎11 + 𝑎22
𝑛
𝑖=1 +⋯+ 𝑎𝑛𝑛) = 9 + 20 + 5 +⋯+11=96 

𝑝𝑒 =
1

𝑁
∑(𝑛𝑖 ∗ 𝑛𝑗) = [

9 ∗ 9

234
]

𝑛

𝑖=1

+ [
24 ∗ 24

234
] + ⋯+ [

12 ∗ 12

234
] = 9.07 

𝜋 =
𝑝0−𝑝𝑒

1−𝑝𝑒
=95.65% 

هوای بواز اسوتخراج     كدمحتبا،  ی حاص  از تحف یجنتا یياز ادتبار و روا ینانپس حصب  اطم

یگورو  و پت یوپ وا مبتني بر مود   ییراتتغ یو محتبا ینهزم ،یندافر يمقبله اصفسه  شد   ر هی 

 بوه  تبجوه  بوا  بعود،  یام  ر. شب  اطمینان شد  شناسایي یكدها جامعیتتا از  شدند یبند  سته
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 تناسوب  بوه  محتوبایي  و ای زمینوه  دبامو   كودهای  تمامي ،الگبابعا   يتمام به یندیافرلزوم نگا  

  لیو   بوه  اولیوه  محتبای تحفی  از پس. شدند جایگذاری آنها بطن  ر یندی،افر محبری كدهای

 بورای  كودها،  از برخوي  محتوبایي  نز یکوي  و مقبلوه  هور  هیو   شد  استخراج كدهای باالی تعد 

 را یکسواني  مفهوبم  ضومني  طوبر  بوه  كوه  كودهایي  شود  توالش  الگب  رک سازی سا   و تفخیص

 مرحفوه   ر. شوبند  بنودی   سوته  و متغیرهوا  ها مؤلفه قالب  ر با تبجه به جنس كدها رسانند، مي

 یه،اول یالگب دنبان بهمحتبا،  ی تحف مرحفهشد  از  استخراج یرهایمتغ و ها مؤلفه ها، مقبله نهایي،

 یافوت و پوس از  ر  قورار یرفوت   یموبر  بوازنگر   يران دفمظنفر از خبریان و صاحبن پنجتبسط 

. ابعوا  و  دشو  یوین سوازمان تب  یراهبور   یراتیغت آما یي ارزیابي نهایي الگبی ،ينظرات اصالح

 .است آمد  (4نگار  شمار  )  ر الگب های متغیر و ها مؤلفه قالبشد   ر  ارائه الگبی یاتجزئ

 محوری کد هر با مرتبط کدهایتعداد  -(5) شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شود  خباسوته   یگوری  پژوهشوگر  از محتبا، تحفی  از حاص  نتایج ادتبار سنجش منظبر به

. كنود  كدیوذاری  را( هوا  مصاحبه و تحقی  یها )شناسنامه ها  ا   از  رصد 10 ا فيصت صبرت به

آزموبن   آموار   مقودار اسا  آزمبن اسکات، مبر  سنجش قرار یرفت و  بر مجد  یكدیذار نتایج

بوب     یكدیوذار  ینود اكدیذاران  ر فر یتباف  نظر باال  هند  انشبرآور  شد كه ن  رصد 65،95

 است: یرآمار  به شرح ز ینمحاسبه ا شیب است. 

 سازمان یکاستراتژ تغییرات آمادگی یابیارز الگوی -(4نگاره شماره )
ها )کدهای  مقوله

 محوری(
 متغیرها ها مؤلفه

 محتبای پیام ارتباطات
 ارتباطات تداوم و فركانس

 اطالدات  قت و صحت ت،یشفاف

 اطالدات تبا   تیرسم و یمند نظام

ذار
دگ

ک
 

 ب
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 برقراری ارتبا  برای
 نظرات ییر آور برای باال به نییپا
 كاركنان با ارشد رانیمد و نییپا به باال

ابزارهای ارتبا  مختفف و 
 متنب 

 يرسان اطال  برای مناسب يارتباط یها كانا 

ادتما  و ایجا  جب 
 مشاركت  ر سازمان

سنجش دبام  اثریذار بر 
 ادتما  و تبجه به آنها

 رییتغ از فر  ا راک

 استر  زانیم سنجش
 تیامن ددم از تر  زانیم سنجش

 فر  يجانیه هبش زانیم سنجش

 كاركنان یها یرو  یرفتار یهنجارها

 مشاركت جفب یها سازوكار
 یارتقا و ادتما  و

 يسازمان یریپذ جامعه

 كاركنان  خالت و مشاركت حدومرز نییتع

 و سطبح يتمام مشاركت یبرا یزیر برنامه
 ها یرو 

غفبه بر مقاومت و 
 متقاددسازی كاركنان

 رییتغ برنامه ضرورت  رخصب  تفاهم جا یا

 ادتما  یفضا جا یا و تر  كر ن برطر 

همسبیي و هماهنگي 
 جانبه برنامه تغییر همه

 كاركنان يتمام انیم يهماهنگ و یيهمسب

 یها ارزش با رییتغ یراهبر ها یيهمسب
 يسازمان

 برنامه با ریمغا اهدا  و حینصا شعارها، حذ 
 رییتغ

 ارزیابي و نظارت بر تغییر

 تعیین معیار و ضابطه ارزیابي
 يابیارز بب ن یچندبعد

 دمفکر  سنجش مدون برنامه از یبرخبر ار

دمفکر   ر برابر سنجش 
 معیارها

 یها باز   ر حاصفه جینتا جامع یمستندساز
 مشخص يزمان

 رییتغ یدیكف نفعانیه از بازخبر  افتی ر

 از بخش هر یپاسخگب و مسئب  نییتع
 رییتغ برنامه

تشخیص انحرا  و انجام 
 اقدامات اصالحي

 حاصفه جینتا به تبجه با ها برنامه یبازنگر

 اقدامات با يسازمان دناصر یيهمسب يبررس
 شد  انجام

 يسازمان یریا یی

 سازی آمبزش و فرهن 
تعیین محتبای آمبزشي 

 مناسب

 يسازمان رهبران آمبزش

 یهمبارساز و یتبانمندساز یها برنامه یاجرا
 و ياطالدات ،يههن مبانع رییتغ) تحب  ریمس

 (غیر 
 و ابتکار ،یمداخب كار تیظرف یارتقا

 كاركنان انیم  ر تیخالق

 د،یجد یفناور  رخصب  يرسان اطال 
 گرانی  كار یها روش و رقبا دمفکر 

  رخصب  نظر مبر  الزامات و میمفاه انیب
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 رییتغ

 

 تعیین روش آمبزشي مناسب

 مانند يشغف كمک یابزارها از استفا  
 الگبها و ها ستیل چک

 يرسان اطال  مختفف یها ب یش یریكاری هب
 رییتغ برنامه  رخصب 

 انجام یبرا يمبضبد خبریان یریكاری هب
 یرحضبریغ و یحضبر ازین مبر  یها آمبزش

 یساز فرهن  یها سازوكار
 و افرا  به تیهب ارائه هد  با
 تحب  ضرورت حس جا یا

 و  رون رییتغ مبف  یها  استان ارائه
 يسازمان برون

 اطالدات آزا  چرخش و يرسان اطال 

 كمک با ند یآ از مشترک  رک جا یا
 مختفف یابزارها

 و كنند  تیتقب يفرهنگ دناصر يبررس
 كنند  فیتضع

 از يناش عیسر ی ستاور ها جیترو و غیتبف
 راتییتغ

 يفرهنگ یها تفاوت  رک

 مستمر بهبب  فرهن 
 یریا یی و رشد فرهن 

 سازمان  ر یریا یی و آمبزش ساختن نهینها 

 ساختار و سیستم سازماني

 یا نهیزم دبام  سنجش
 ساختار بر اثریذار

 مراتب سفسفه تعدا 

 ها، ارزش هنجارها، ها، استیس یيشناسا
 سازمان مقررات و نیقبان

 ساختار  ر یواحد نیب يبستگیپ و انسجام
 سازمان

 ساختار یساز متناسب ندیفرا
 رییتغ برنامه با

 ندیفرا  ر يبروكراس و يدییچیپ حذ 
 راتییتغ یاجرا

 يفن و يسازمان ،ياسیس ،يستمیس مبانع رفع
 رییتغ برابر  ر مقاومت جا كنند یا

 راتییتغ با سازمان ساختار یهمسبساز
 یراهبر 

 يسازمان  رون روابط اصالح

 رییتغ دام  نها  به يادتباربخش

 راهبری منابع انساني
 یا نهیزم دبام  سنجش
 منابع یراهبر بر اثریذار

 يانسان

 كاركنان يشناخت تیجمع مطالعات انجام

 سازمان انداز 

 سازمان  ر یيیرا یا حرفه سطح

 رییتغ یبرا كاركنان يآما ی زانیم نییتب
 سازمان يروانشناخت

 و يانیم رانیمد  ر تحب  ز یانگ يبررس
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 كاركنان

 یندهایفرا و ها سازوكار
 يانسان منابع یراهبر

 قبا   ر كاركنان دمفکر  تیریمد و يابیارز
 رییتغ

 يسازمان و یفر  منافع کیتشر

 يیروه و يجمع اقدامات  یتشب

 رییتغ قبا   ر پا اش و دمفکر  انیم تناسب
 افرا  ينیآفر نقش تبع به

 داریپا و مشاهد   قاب  يمال یها تیحما

 یمحبر ددالت و یساالر ستهیشا

 با متناسب راتییتغ یاجرا ندیفرا میتنظ
 سازمان تیكف و كاركنان

 منابع آمبزش و نشییز یبرا یزیر برنامه
 يانسان

 انتظار مبر  یها يخروج 

 كاركنان ادتما 

 يسازمان تعهد
 يشغف تیرضا

 يشغف تیامن

 یراهبر ها با رفتارها و ها نگرش تناسب
 رییتغ

 رهبری

 یا نهیزم دبام  سنجش
 یرهبر بر اثریذار

 روانیپ یها يژییو به تبجه
 سازمان رهبران اقتدار و يرسم قدرت زانیم

 رییتغ برنامه یساختارمند زانیم

 یرهبر کیزماتیكار یها يژییو

 یرهبر ندیفرا

 نهیزم با متناسب یرهبر سبک

 افرا  انیم  ر ز یانگ و ضرورت حس جا یا

 رییتغ مناسب الگبی و انداز چشم  ی ق نییتب
 رهبر تبسط

 و افرا  انیم تعارض رفع و مسئفه ح 
 ها یرو 

 رویپ و رهبر انیم مؤثر ارتبا 
 كسب  ی ل به يانیم رانیمد از تیحما

 ياتیدمف یها تیمبفق

 الزامات به تبجه زانیم
 رییتغ یرهبر

 سازمان  ر ینبآور فرهن  از تیحما

 ددم) رییتغ به نسبت یستر   دی 
 (یمحدو نگر

 تیحما و رییتغ به رهبر یبندیپا و نگرش
 آن از جانبه همه

 و یزیر برنامه) ازین مبر  يتیریمد یها مهارت
 (ي ه سازمان
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 ریزی برنامه

 یزیر برنامه یازهاین شیپ
 (رییتغ یبرا یساز تیظرف)

 رییتغ برنامه یساز نهینها 
 يطیمح طیشرا از رانیمد ا راک

 سازمان  ر رییتغ مخاطبان یها يژییو  رک

 سازمان نفعان یه انتظارات يبررس

 راتییتغ تیماه به تبجه

 و يمال) ازین مبر  منابع نیتأم و ينیب شیپ
 (يفن

 یها تیفعال و یكار طیمح ينیب شیپ یيتبانا
 و ازهاین به یيپاسخگب و سازمان ند یآ

 ها خباسته
 ياتیدمف از نانیاطم جهت جانبه همه مطالعه

 برنامه بب ن

 یزیر برنامه ندیفرا

  ر يسازمان واحد کی  ر يشیآزما یاجرا
 يزمان  ور  کی

 یزیر برنامه  ر وخطا آزمبن روش

 مبف  یمبر ها از یالگببر ار

 برنامه یاستراتژ و انداز چشم از یبرخبر ار
 رییتغ

 آن یاجزا و برنامه تیشفاف
 جانبه همه یيهمسب و يهماهنگ از نانیاطم

 رییتغ برنامه

 برنامه یياجرا یها سازوكار

 مناسب یساز ا  یپ روش یزیر برنامه

 رییتغ یاجرا یها تهیكم و ها كاریرو   یتشک

 مدت كبتا  یها تیمبفق و اهدا  فیتعر
 یاجرا مرحفه  ر يهماهنگ جا یا و یراهبر

 رییتغ

 مرجع یها گروه و افراد با رییتغ یاجرا شروع 

 رییتغ برنامه در کارکنان نقش تیشفاف  

 و ها برنامه قالب در ها یاستراتژ قیدق یمستندساز  
 ها پروژه

 تیریمد با پروژه تیریمد تمسیس یساز کپارچهی  
 رییتغ برنامه

 فرجام

 ایون  مودیریت  بوا  تنهوا  و رفتوه  شومار  بوه  سوازمان   ر اساسوي  تحوبلي  اسوتراتژی  سوازی  جاری

 توبان  نموي  صبرت این غیر  ر. بر  پیش را كار تباند مي سازمان كه است راهبر ی های  یریبني

 هور  بوه  بنوابراین . ساخت بد  سازمان  ر شد  ینهنها  و دمی  پایدار، تغییراتي به را ها یاستراتژ

 خوا   هوای  روش و فنوبن  نیازمنود  كوه  نگریست تغییر برنامه یک چشم به باید راهبر ی برنامه
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 هستند مباجه مفقب   حفقه یک با خب  راهبر ی های برنامه  ر ها سازمان از بسیاری. است خب 

 بوا  انود  شود   تدوین بسیار مبشکافي با و كارشناسانه  یدی با بعضاً كه تغییراتي سازی پیا    ر و

 تغییور  هوای  برنامه مختفف دناصر بین بهینه هماهنگي ایجا  به قا ر آنها. شبند مي مباجه مشک 

 سوازماني  تغییورات  مدیریت  ر ها سازمان كه است مشکفي ترین بزرگ هماهنگي ایجا  و نیستند

مبف  آنها  ر سازمان مسوتفزم   سازی یا  پاثربخش و  یها یاستراتژ يطراح .هستند مباجه آن با

سوازمان   آما یي یزها و ن یتاز قابف یبرخبر ار یاز،مبر  ن یها یرساختآور ن ز فراهم ی،بسترساز

  ر ابعا  مختفف است. یراهبر  ییراتتغ یبرا

 ییورات تغ یوت ابعوا  اثریوذار بور مبفق    یکپارچوه و  جانبوه  همه یيشناسا با هد  پژوهش این

 از .اسوت  یرفتوه  صوبرت  ر سوازمان   یراهبر  تغییرات یتو تثب یعو تسر ی تسه برای يسازمان

 میوان  تفواوت  بوه  تبجوه  بوا  مختفوف  هوای  سوازمان   ر راهبور ی  های طرح سازی جاریكه  آنجا

 تبانود   موي  هور سوازمان    ر خاصوي  دبامو   و  اشوته  را خب  خا  الزامات یک هر وكارها، كسب

 ییورات تغ سوازی  یوا   پپژوهش بوا تمركوز بور     ینا آور ، فراهم را ها برنامه شدن اجرایي مبجبات

 مطالعوات  انجوام  با پژوهش های یافتهصبرت یرفته است.  یبخش انرژ یها  ر سازمان یراهبر 

 اثریوذار  دبامو   محتبا، تحفی  و متاسنتز روش بر یهتک با مبجب  دفمي متبن بررسي و اكتشافي

 جینتوا   یو تفف و منود  نظوام  یبوازنگر . اسوت   دشو  حاص  يسازمان ییراتمبف  تغ سازی پیا    ر

 و صونعت  خبریوان  اصوالحي  نظورات   ریافوت  نیوز  و افتوه ی انجام مطالعات و يفكی یها یاوكوا

 جوامع  الگوبی  یوک  تبیین و مطالعات تر يرسم ي انش بندی صبرت و سبك به یت رنها  انشگا 

 الگوبی  یون ا يطراحو  .دشو منجور   یور متغ 107مؤلفوه و   24مقبله،  8تم  بر شم تغییر آما یي

 یوت مبفق یسوازمان بورا   آموا یي  یزانم یینو تع یتوضع ارزیابي یبرا مبنایي تباند يم یکپارچه

 سوازمان،  هوای  چالش و ضعف نقا  شناسایيبا  را  ینباشد كه از ا  ر  رازمدت ییرتغ یها برنامه

 ییورات تغ سازی ینهنها و  ی تسه یرش،سازمان جهت پذ يبهبب  مستمر آما ی برای راهکارهایي

  .شب ارائه يسازمان
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