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چکیده
هدف -ارتقاء دانش در مورد چگونگی اثرپذیری و پیاده سازی فرایند تغییر و رهبری
آن در محیط پیچیدهای که سازمانهای دولتی در آن فعالیت دارند .روش -ترکیب سه
اداره دولتی در مشهد برای مطالعه موردی انتخاب شد .این ادغام در محیطی انجام شد که با
پیشرفت تدریجی فرآیند پیاده سازی بهطور فزاینده پیچیدهتر شد .روش اصلی جمع آوری
دادهها ،مصاحبه با مدیرانی بود که در حوزه تغییر سازمانی مشارکت داشتند .در کل91 ،
مصاحبه انجام شد .مصاحبهها با استفاده از نرم افزار  Atlas.tiکدگذاری شدند .یافتهها-
تحلیلها نشان میدهد که درجه باالیی از پیچیدگی محیطی سازمانهای دولتی را مجبور
به اتخاذ یک رویکرد برنامه ریزی شده ،از باال به پایین نسبت به تغییر میکند ،در حالی که
اثربخشی چنین رویکردی به تغییر همزمان از سوی یک محیط پیچیده محدود میشود.
عالوه بر این فعالیتهای معمول رهبری تغییر برای پیاده سازی تغییر در یک محیط پیچیده
کافی نیست .بهمنظور غلبه بر وابستگی محیطی و حفظ روند در فرآیند تغییر ،مدیران دولتی
باید با محوریت توجه به محیط خارجی در فعالیتهای رهبری درگیر باشند .نوآوری-
فرضیهها را میتوان در تحقیقات بعدی آزمون کرد و بهعنوان نقطه شروع ،بستری را برای
تحقیقات آینده در حوزه مدیریت تغییر در سازمانهای دولتی فراهم میکند .تمرکز بر
حین فرایند و عدم اکتفا به بازخوردهای بعد از فرایند و طرحوارههای پیش از فرایند وجه
تمایز پژوهش حاضر است.
واژگان کلیدی :مدیریت تغییر ،رهبری ،سازمانهای دولتی ،محیط پیچیده
 .9دانشیار گروه مدیریت ،دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی شاهرود
 .2استادیارگروه مدیریت ،دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی شاهرود
 .3کارشناسی ارشد مدیریت  MBAدانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی شاهرود (نویسنده مسئول)
ehsanelotfy@gmail.com
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معرفی مدیریت تغییر در سازمانهای دولتی
محیط سازمانهای امروز متالطم و نامطمئن است .برخورداری از نیروی متخصص و ماهری
که عالوه بر آشنایی کامل با وظایف خود ،فراتر از وظایف تکلیفی خود عمل نماید ،از
اصلیترین عوامل موفقیت سازمانها به شمار میرود ،چراکه یکی از مهمترین ویژگیهای هر
ســازمان برای کار در شــرایط تغییر ،وجود کارکنانی اســت که تمایل دارند در تغییرات
موفقیت آمیــز ســازمان بدون وجود الزامات رســمی شــغل شــرکت کنند؛ رفتار شهروندی
سازمانی به رفتاری آگاهانه و با بصیرت اشاره دارد که اگرچه مستقیماً و صراحتاً از سوی سیستم
پاداش رسمی باز شناخته نمیشود ،اما بهطور کلی بهویژه در شرایط بحرانی باعث بهبود عملکرد
سازمان میگردد (رحیم نیا و راهنما.)9316 ،
سازمانهای دولتی اغلب برای پیاده سازی تغییر در شیوه اداره ،طراحی و ارائه خدمات
عمومی تالش میکنند .این تغییرات سازمانی معموالً بر بهبود بهرهوری و کیفیت ارائه خدمات و
کاهش مخارج و هزینهها تأکید دارد (کویپرز و همکاران .)2192 ،9در سالهای اخیر ،چندین
مطالعه علمی به بررسی مدیریت تغییر در سازمانهای دولتی پرداختهاند (رایت 2و همکاران،
2193؛ ون در ووت 3و همکاران2193 ،؛ فرناندز و رینی2116 ،2؛ استوارت و کرینگاس،5
 .)2113در حالی که ارائه یک مرور کامل از مطالب مرتبط پیشین فراتر از محدوده این مقاله
است (کویپرز و همکاران 2192 ،را برای بررسی مطالب پیشین ببینید) ،مؤلفان بسیاری استدالل
کردهاند که ویژگیهای خاص سازمانهای دولتی ممکن است خواستهها ،نیازها و ملزومات به
خصوصی را در مدیریت تغییر ایجاد کند (بهعنوان مثال برنز2111 ،6؛ کارپ و هلگو .)2119 ،7با
این حال ،تنها تعداد محدودی از مطالعات متمرکز شدند بر اینکه چه چیز مدیریت تغییر را در
سازمانهای دولتی در مقایسه با سازمانهای خصوصی برجسته میسازد (بهعنوان مثال رابرتسون
و سنویراتن9115 ،9؛ ون در وت .)2192
پژوهش حاضر قصد دارد به درک ما از مدیریت تغییر در سازمانهای دولتی از نظر
)1. Kuipers, B.S., et al (2014
)2. Wright, B.E., et al (2013
)3. Van der Voet, J., et al (2013
)4. Fernandez, S. and Rainey, H.G. (2006
)5. Stewart, J. and Kringas, P. (2003
)6. Burnes, B. (2009
)7. Karp, T. and Helgø, T.I.T. (2008
)8. Robertson, P.J. and Seneviratne, S.J. (1995
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دیدگاههای صریح مرتبط در مورد مدیریت تغییر در سازمانهای دولتی (فرناندز و رینی2116 ،؛
کویپرز و همکاران )2192 ،با منابع موجود در مورد ویژگیهای خاص سازمانهای دولتی
(رینی2192 ،9؛ بوین )2112 ،2کمک کند .بهطور خاص ،توجه ما روی محیط سازمانی
سازمانهای دولتی متمرکز شده است .سازمانهای عمومی یا به عبارتی دولتی بهطور معمول در
محیطی فعالیت دارند که مشخصه آن نظارت و توازن ،قدرت مشترک ،منافع متفاوت و
اولویتهای سیاسی است (بوین .)2112 ،به همین خاطر ،اعتقاد عموم و باور کلی بر این است
که محیط سازمانهای دولتی نسبتاً پیچیده است (رینی .)2192،ما تأثیر پیچیدگی محیط یک
سازمان دولتی را بر پیاده سازی تغییر مورد بررسی قرار میدهیم .در پی تأکید شدید روی
رهبری در ادبیات مدیریت تغییر (بهعنوان مثال هیگز و رولند ،)2115 ،3ما تحلیلمان را بر
فعالیتهای رهبری در فرایند تغییر سازمانی متمرکز میسازیم .از رویکرد مطالعه موردی نیز
استفاده شده است تا چگونگی هدایت تغییرات سازمانی توسط مدیران دولتی در یک محیط
پیچیده مطالعه شود .ترکیب سه اداره دولتی در مشهد بهعنوان مطالعه موردی انتخاب شد .این
ادغام در محیطی واقع شده بود که با پیشرفت تدریجی تغییر بهطور فزاینده پیچیدهتر میشد.
سؤال اصلی پژوهش این است:
(پرسش) چگونه مدیران دولتی تغییرات سازمانی را در یک محیط پیچیده هدایت میکنند؟
پیشینه نظری
محیط پیچیده سازمانهای دولتی
محیط خارجی یک سازمان متشکل از عوامل فیزیکی و اجتماعی است که در خارج از
مرزهای سازمان واقع شده و در فرایندهای تصمیم گیری و رفتار بازیگران درون سازمان نقش
دارد (دانکن .)9172 ،2با توجه به نظر دانکن ،درجه پیچیدگی در محیط سازمانی توسط تعداد
عوامل و یا اجزاء محیط که سازمان به آنها وابسته است تعیین میشود .سازمانهای دولتی اغلب
فرض میشود که محیطی نسبتاً پیچیده دارند .سازمانهای دولتی با ذینفعان بیشماری سر و کار
دارند (رینی .)2192 ،مانند سازمانهای خصوصی ،محیط بسیاری از سازمانهای دولتی شامل
)1. Rainey, H.G. (2014
)2. Boyne, G.A. (2002
)3. Higgs, M.J. and Rowland, D. (2005
)4. Duncan, R.B. (1972
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ذینفعان است؛ از جمله مشتریان ،شرکای تجاری ،تأمین کنندگان و حتی رقبا .عالوه بر این،
سازمانهای دولتی با مافوقهای سیاسی نیز در تعامل هستند .در نتیجه ،مدیران دولتی اهداف
چندگانهی احتماالً متضاد ،تحمیل شده توسط ذینفعان متعدد دارند (بوین .)2112 ،بنابراین
سازمانهای دولتی اغلب با شاخصهای عملکرد رقابتی و فرآیندهای اجرایی پیچیده سر و کار
دارند .عالوه بر اهداف مبهم ،سازمانهای دولتی هم چنین باید با قدرت و اختیار توزیع شده
تعامل کنند .سازمانهای دولتی اغلب با تنوع زیاد و شدت تأثیرات سیاسی خارجی در فرایندهای
تصمیم گیری مواجه هستند .درجه پیچیدگی در محیط سازمانهای دولتی از طریق سازوکارهای
پاسخگویی عمومی بیشتر افزایش مییابد .سازمانهای دولتی اغلب توسط مافوقهای سیاسی
خود ،رسانهها و شهروندان به اهداف کالنتر ارجاع داده میشوند (رینی .)2192 ،در این مقاله
فرض میشود شیوهای که تغییر سازمانی پیاده سازی میشود به این ویژگیهای محیطی ارتباط
دارد.
فرایند تغییر سازمانی
تمایز بین تغییر به شیوهی برنامه ریزی شده و بحرانی روش غالب افتراق بین روشهای
مختلف تغییر سازمانی است (بای2115 ،9؛ کویپرز و همکاران .)2192 ،فرآیندهای برنامه ریزی
شده تغییر ،تغییرات برنامه ریزی شدهایاند که در اسلوب باال به پایین اجرا میشوند .تغییرات
برنامه ریزی شده ،مدیریت شده بوده و توسط اهداف دقیقتر تغییر که پیش از فرایند اجرا فرموله
میشوند ،مشخص میشوند (بای .)2115 ،تغییر همچنین میتواند از طریق یک فرایند بحرانیتر
پیاده سازی شود .تغییرات بحرانی بیشتر بر مشارکت کارکنان بستگی داشته و از پایین به باال
هستند .اهداف جزئیتر تغییر در ابتدای فرآیند تغییر فرموله نمیشوند ،اما در طول فرآیند تغییر به
وجود آمده و تکامل مییابند (بای.)2115 ،
تحقیقات مدیریت تغییر بهطور سنتی به خاطر زمینه محور بودن مورد انتقاد قرار گرفتهاند
(پتیگرو .)9195 ،2همانطور که بای ( ،)2115پتیگرو و همکاران )2119( 3استدالل کردهاند
زمینهای که در آن تغییر صورت میگیرد مدام فرآیند تغییر را تحت تأثیر قرار داده و خود تحت
)1. By, R.T. (2005
)2. Pettigrew, A.M. (1985
)3. Pettigrew, A.M., et al. (2001
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تأثیر فرایند تغییر است .بهمنظور درک و توسعه نظریهی مربوط به تغییر سازمانی در بخش
سازمانهای دولتی ،به این ترتیب مشارکت حوزهای خاص از بخش دولتی ضروری است .برخی
مطالعات نشان دادهاند که چگونه حوزهای خاص از سازمانهای دولتی ممکن است روند اجرای
تغییر سازمانی را تحت تأثیر قرار دهند .در یک آنالیز از پیاده سازی تغییر برنامه ریزی شده در
سازمانهای دولتی و خصوصی ،رابرتسون و سونیراتنه ( )9115استدالل میکنند که عدم وجود
اهداف ساده و توافقی پشتیبانی شده و عدم توافق ذینفعان و فرهنگ سازمانی ممکن است
موفقیت تغییر برنامه ریزی شده را محدود کند .با این حال ،رابرتسون و سنویراتنه شواهدی برای
حمایت از این انتظارات پیدا نکردند .کارپ و هلگو ( )2119استدالل میکنند که به دلیل
پیچیدگی فرایند تغییر در بخش دولتی ،برنامه ریزی ،هماهنگی و تغییر مستقیم سازمانی دشوار
است .در مقابل برنز ( )2111استدالل میکند که یک رویکرد برنامه ریزی شده به تغییر میتواند
به حل و فصل بهتر نزاع میان سهامداران زیاد در بخش دولتی حین تغییر انجامد .برخی
نویسندگان به این ترتیب به نفع رویکرد برنامه ریزی شده برای پیاده سازی تغییر در بخش دولتی
استدالل میکنند ،در حالی که سایرین در تقابل با آن به بحث میپردازند .در مجموع کار
تجربی زیادی انجام نشده و مطالعات قبلی در مورد چگونگی اینکه فرایندهای تغییر در
سازمانهای دولتی با پیچیدگی محیط مرتبط اند بینتیجه و ناتمام هستند.
رهبری تغییر (تحوّل)
منابع موجود در مورد رهبری تغییر (تحوّل) ،فعالیتهای یک یا تعدادی از مدیران ارشد در
جهت تحول سازمان هدف را پررنگتر میکند (هیگز و رولند2115 ،؛ استوارت و کرینگاس،
 .)2113فعالیتهای رهبران تغییر معموالً شامل یک آینده شامل ایجاد چشم انداز و پیاده سازی
برنامه ،برقراری ارتباط بین چشم انداز تغییر ،یک مدل بازیگری نقش خوب و ایجاد انگیزه در
کارکنان برای کمک به انجام تغییر است (بهعنوان مثال فرناندز و رینی2116 ،؛ باس .)9111 ،9در
این مطالعه ،ما به این مفهوم غالب رهبری تغییر بهعنوان چشم انداز رهبری تحول اشاره میکنیم.
با توجه به ویژگیهای خاص سازمانهای دولتی ،دانشمندان مدیریت دولتی مدلهای مختلفی
برای رهبری را بیان کردهاند .نظریه رهبری تحول آفرین و تعالی بخش به دلیل توجه به بعد
)1. Bass, B.M. (1999
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انگیزههای اقدامات رهبر (شیری و نصراللهی وسطی  )9316در این تحقیق مورد استفاده قرار
میگیرد.
روش تحقیق و مورد کاوی
روش تحقیق مطالعه پیش رو ،کیفی و بهطور خاص مطالعه موردی کیفی است .روشهای
گردآوری اطالعات پژوهش به دو دسته کتابخانهای و میدانی تقسیم میشود .در خصوص
گردآوری اطالعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش از روشهای کتابخانهای و
جهت جمع آوری اطالعات مربوط به چگونگی مدیریت تغییر مدیران در سازمان پیچیده دولتی
از روش میدانی استفاده شده است؛ با توجه به محتوا و هستی شناسی موضوع پژوهش که بیشتر
پدیدهای درون سازمانی و فرایندی است و مصاحبههای عمیق چگونگی مدیریت تغییر مدیران
در سازمان پیچیده دولتی را برجسته میکند ،در این مقاله از رویکرد اکتشافی مطالعه موردی
بهره برده شده است؛ روشی که امکان بررسی عمیق موضوع و ابعاد پنهان آن را میسر میسازد و
در صدد مورد کاوی چگونگی مدیریت تغییر مدیران در سازمان پیچیده دولتی است( .یان دل و
تونی هک )9311 ،9همچنین روش کیفی دیگری همچون بررسی اسناد برای جمع آوری دادهها
استفاده شد .اسناد از قبیل گزارشهای ساالنه سازمان ،گزارشهای شورای کار و برنامههای
اجرایی سازمان برای اطالعات زمینهای مورد مذکور مطالعه شد.
از آنجا که روش مطالعه موردی تمامی جوانب یک پدیده را میسنجد و از انواع تکنیکها
سود می جوید ،دست کم استفاده از چهار منبع اطالعاتی شامل اسناد (نامه ،یادداشت،
صورت جلسه ،دستور کار ،بروشور و ،)...مصاحبه عمیق ،مشاهده مشارکتی و مصنوعات انسانی
(شامل دکوراسیون و )...در این پژوهش امکان پذیر است که در مطالعه حاضر در روش مطالعه
موردی از مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته برای گردآوری اطالعات استفاده شده تا به
مصاحبه شوندگان اجازه داده شود با اختیار بیشتری بدون خارج شدن از چارچوب مسأله به
تشریح تجارب و دیدگاههای خود بپردازند .همچنین در مطالعه اسناد از اطالعات و مدارک
موجود در سازمان مربوط به گزارشهای موجود ،فیش برداری انجام شد.
مطالعه موردی این مقاله ترکیب سه واحد سازمانی در شهر مشهد است .این واحدهای
1. Jan Dul and Tony hak
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سازمانی ،کارگروه عمرانی شهرداری مشهد ،دفتر گروه ساخت و ساز و مسکن شهری وزارت
مسکن ،راه و شهرسازی و آژانسهای خدمات ساخت و ساز شهری مرتبط با تغییر بافت فرسوده
شهری است که در توسعه فضایی و اقتصادی شهر فعال هستند .فرایند تغییر در سال  9392با
بهبود همکاری بین این واحدهای سازمانی آغاز شد .در سال  ،9319واحدهای سازمانی رسماً به
یک واحد سازمانی جدید به نام توسعه شهری و تغییر بافت مشهد باهم ادغام شدند .این مورد
انتخاب شدبه این دلیل که انتظار میرفت از نظر پیچیدگیهای محیطی در طول فرایند تغییر غنی
باشد .هم واحدهای سازمانی جدید و هم واحدهای پیش از ادغام برای بسیاری از ذینفعان
اجتماعی و شرکای محیطی که به آنها وابستهاند شناخته شدهاند .آشکار شد که تحوالت
محیطی عمده ،نفوذ مدیران سیاسی و رسانهها نقش مهمی در فرایند تغییر ایفا میکنند .بنابراین،
مورد توسعه شهری و تغییر بافت فرسوده مشهد را بهعنوان یک فرصت خوب برای ایجاد نگرش
در مورد رهبری تغییر سازمانی در یک محیط پیچیده دولتی در نظر گرفتیم .در حالی که یک
طرح تطبیقی اغلب برای آزمایش طرحهای نظری مفیدتر در نظر گرفته میشود ،یک طراحی
موردی خاص با هدف پژوهش نظریه تحول ما بیشتر تطابق دارد (فلیوبرگ.)2116 ،9
جامعه آماری مطالعه حاضر مدیران سه اداره دولتی یاد شده میباشند .انتخاب مورد در
مطالعه موردی کامالً مبتنی بر هدف و از روش نمونه گیری هدفمند است .در مطالعه حاضر
انتخاب و مصاحبه با شرکت کنندگان بر اساس نمونه گیری هدفمند که از نوع نمونه برداری
قضاوتی است استفاده شد .در این نوع نمونه برداری افرادی برای مصاحبه انتخاب میشوند که
برای ارائه اطالعات مورد نیاز در بهترین موقعیت به لحاظ سطح اطالعات و دسترس پذیری قرار
دارند و به تمام افراد شانس یکسان برای ارائه اطالعات داده نمیشود (دانایی فرد و همکاران،
 .)9312به بیان دیگر با شیوه گلوله برفی مدیران دارای تجربه کار و تأثیرگذار در فرایند تغییر در
محیط های پیچیده دولتی انتخاب شدند که بهترین شرایط ارائه اطالعات به پژوهشگر را داشتند و
شخصاً فرایندها و مسائل مدیریتی مد نظر را تجربه کرده بودند .وجه مشترک تمام شرکت
کنندگان تجربه مدیریتی باالی  9سال در محیط دولتی ،اثرگذاری در فرایند تغییر و تمایل به
شرکت در مصاحبه بود .تعداد مصاحبه از ابتدا بر عدد خاصی توافق نشده بود و با توجه به
ماهیت کیفی پژوهش لزومی بر مشخص کردن تعداد نیز دیده نمیشد و تا زمان اشباع اطالعاتی
)1. Flyvberg, B. (2006
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ادامه یافت .اشباع اطالعاتی به معنی عدم کسب اطالعات جدید از مصاحبهها و به عبارتی ظهور
دادههای تکراری است (مورس .)9115 9با توجه به محدودیت تعداد نمونه و غیر تصادفی بودن
نمونهها (که از ویژگیهای پژوهشهای کیفی است) این پژوهش ادعای تعمیم پذیری ندارد و
در بخش پایانی مقاله نیز تعمیم از پژوهشگران دیگر در سایر حوزهها و موضوعات درخواست
شد .همچنان که اشاره شد مشارکت کنندگان مدیران سابق و فعلی ارشد ،میانی و اجرایی
وزارت مسکن ،شهرداری و دفاتر خدمات عمرانی شهری با سابقه اجرایی و مدیریتی باالی 9
هستند .در مجموع  91مصاحبه با  2مدیر اجرایی (سابق) 2 ،مدیر ارشد و  93مدیر میانی انجام
شد .هدف از مصاحبه جمع آوری اطالعات در مورد چگونگی انجام فرآیند تغییر و نقش محیط
و رهبری در طول فرآیند بود .از پاسخ دهندگان در مورد تجربیاتشان از فرایند تغییر پرسش شد
که سؤاالت در موضوعاتی مانند پیچیدگیهای محیطی ،ویژگیهای فرایند تحول و فعالیتهای
رهبری بود .بسته به اشتیاق مصاحبه شونده بین  6تا  92سؤال اصلی از افراد پرسیده شد که مدت
زمان مصاحبه  95تا  25دقیقه به طول انجامید .منظور از پرسش اصلی این است که بعضاً برای
روشنتر شدن موضوع و شفاف سازی پاسخها ،سؤاالتی فرعی ذیل همان پرسش از طرف
محقق از مصاحبه شونده پرسیده میشد .مضمون سؤالهای اصلی مطرح شده از این قرار بود-9 :
میزان تأثیر و نفوذ ذینفعان در فرایند تغییر (پیچیدگی سازمان)  -2میزان مشارکت و تعامل داخلی
و خارجی در فرایند تغییر  -3چگونگی توزیع قدرت در سلسله مراتب سازمان (تمرکز) و اثر آن
بر تصمیم گیریهای سازمانی  -2جهتگیری و رفتار رهبر و مدیران و شخص شما در فرایند
تغییر و نسبت به مسأله ادغام  -5شرحی از چگونگی آغاز و استمرار و چالشها در فرایند تغییر
 -6هرگونه توضیح اضافی و ذکر نمونه و مثالی در حوزه فرایند تغییر ،رهبری آن و چالشهای
مربوط به آن.
خالصهای از اطالعات افراد مصاحبه شونده موسوم به پنل خبرگان در جدول 9ارائه شده
است.

)1. Morse, J.M. (1995
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جدول :1پنل خبرگان پژوهش
ردیف
9
2
3
2
5
6
7
9
1
91
99
92
93
92
95
96
97
99
91

سطح مدیریتی
ارشد
ارشد
ارشد
ارشد
اجرایی
اجرایی
میانی
میانی
میانی
میانی
میانی
میانی
میانی
میانی
میانی
میانی
میانی
میانی
میانی

تحصیالت
کارشناسی مدیریت
ارشد عمران
کارشناسی شهرسازی
ارشد معماری
کارشناسی صنایع
کاردانی نقشه کشی
کارشناسی عمران
کارشناسی نقشه کشی
ارشد کامپیوتر
کارشناسی عمران
کارشناسی مدیریت
کارشناسی شهرسازی
کارشناسی عمران
کارشناسی ریاضی
ارشد مدیریت
ارشد عمران
ارشد معماری
ارشد شهرسازی
ارشد آمار

مصاحبهها کلمه به کلمه رونویسی شد .نرم افزار

سازمان
شهرداری
شهرداری
وزارت مسکن
وزارت مسکن
دفتر خدمات
شهرداری
دفتر خدمات
دفتر خدمات
شهرداری
شهرداری
شهرداری
وزارت مسکن
وزارت مسکن
شهرداری
شهرداری
دفتر خدمات
دفتر خدمات
دفتر خدمات
شهرداری
Atlas.ti

سنوات سابقه مدیریتی
 92سال
 95سال
 99سال
 21سال
 9سال
 1سال
99سال
 97سال
 92سال
 1سال
 91سال
 99سال
 92سال
 9سال
 91سال
 95سال
 96سال
 92سال
 97سال

برای کدگذاری سیستماتیک و

تجزیه و تحلیل متن استفاده شد .از آنجا که فرایند تغییر سازمانی مستمراً در زمان انجام مصاحبه
واقع میشد ،امکان مصاحبه با مدیران دولتی در مورد فعالیتهای فعلیشان در فرایند تغییر
سازمانی فراهم بود .از نظر ما این میتواند برای قابلیت اطمینان یا اعتبار یافتههای مطالعه سودمند
باشد؛ زیرا توانایی پاسخ دهندگان برای عقالنی ساختن رفتار رهبریشان در روند تحول را
محدود میسازد .سپس کدها به مفاهیم اصلی این مطالعه اطالق شدند .پس از آن ،ارتباطهایی
که پاسخ دهندگان بین مفاهیم ایجاد کردند ،بهمنظور در نظر گرفتن روابط بین مفاهیم مرکزی
کدگذاری شد (کربن و اشتراوس.)9111 ،9
)1. Corbin, J. and Strauss, A. (1990
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بررسی اعتبار یافتهها (روایی و پایایی)
در مطالعه حاضر برای بررسی اعتبار تفسیر یافتهها از استراتژیهای چندگانه استفاده شده
است .این نوع استراتژی به دقت تفاسیر انجام شده میافزاید و حاکی از اعتبار باالی یافتههای
پژوهش است .برای بررسی روایی (اطمینان پذیری) یافتهها از روشهای همسوسازی دادهها
(کثرت گرایی) که با جمعآوری دادههای کافی از منابع متعدد از جمله پیشینههای نظری و
پژوهشی ،خود بازبینی محقق و کنترل اعضا استفاده شد.
پس از پایان کدگذاری توسط محققین ،در ابتدا برای دقت و پایایی کدگذاری از رویکرد
توافق بین کدگذاران استفاده شد؛ یک رویکرد برای بررسی اعتبار در پژوهش کیفی است و
منجر به تحلیل دقیقتر پایگاه داده کیفی میشود؛ زیرا کدگذاری توسط چند نفر انجام شده
است .توافق بین کدگذاران ،بررسی متقابل 9کدگذاری است؛ زیرا عالوه بر محقق ،شخصی
دیگر ،دادهها را کدگذاری و تفسیر میکند (کرسول ،جان دبلیو .)9317 ،2.در پژوهش حاضر
برای بررسی پایایی از توافق بین دو کدگذار استفاده شده است .شاخصی که برای محاسبهی
پایایی بین کدگذاران استفاده میشود ،ضریب کاپا است که به این ترتیب محاسبه میشود:

در این رابطه  poبرابر است با نسبت واحدهایی که در مورد آنها توافق هست  peنیز نسبت
واحدهایی است که احتمال میرود توافق تصادفی یا احتمالی باشد .ضریب کاپا کوهن حاصل
شده از فرایند کدگذاری در این مقاله ضریب 1779است؛ توافق خوب است و نشان از اعتبار
یافتههای مطالعه دارد .سپس با استفاده از تکنیک ممیزی پژوهشی کلیه فرایندها و مراحل طی
شده زیر نظر و با هدایت و کنترل یک متخصص پژوهش کیفی قرار گرفت و در پایان نیز کدها
تعدیل ،اصالح و نهایی شد.
یافتهها و نتایج
تجزیه و تحلیل مطالعه موردی
در این پژوهش چون هدف مطالعه موردی ما فرایند تغییر و به عبارتی تغییر همان حرکت به
1. crosscheck
2. John W. Creswell

فراگرد مدیریت تغییر پیشرو در یک محیط دولتی پیچیده

97

سمت تلفیق و ترکیب سه سازمان (تقریباً) دولتی مذکور است ،دادهها را باهم ترکیب کرده و
نتیجه کلی را ارائه میکنیم .هدف عمده ما بررسی چالشهای پیش رو و نوع رفتار رهبر در هر
مرحله با توجه به شرایط موجود بهطور خاص پیچیدگی محیطی است .بر اساس تحلیل ما از
دادهها ،سه مرحله را میتوان در فرآیند تغییر سازمانی شناسایی کرد .ما به دنبال کلیدواژگانی در
حوزه مدیریت تغییر که تغییر برای ما ادغام و مشارکت سازمانهاست بودیم و مهمتر از همه نیز
در پی نقش رهبر در این فرایند بودیم .دو تحول مهم محیطی مشخص شده بهویژه در پرسش
اصلی شماره  6توسط پاسخ دهندگان این مراحل را از هم جدا میکند :بحث تجدید بافت
فرسوده آبکوه و بحران مالی .هر یک از مراحل بعدی با افزایش در پیچیدگی محیطی معرفی
میشود .در این بخش ،ما به بررسی رابطه بین پیچیدگی محیطی ،فرایند تغییر و فعالیتهای
رهبری در طول پیاده سازی تغییر میپردازیم.
مرحله :1بهبود ادغام مقطعی ،پایان باز
با توجه به اطالعات کسب شده از مصاحبهها و همچنین دادههای دست دوم مطالعاتی ما،
میتوان گفت که فرایند تغییر سازمانی از سال  9392در وزارت مسکن و شهرسازی آغاز شد.
شروع بخش اجرایی کار فرایندی با هدف بهبود یکپارچه سازی و همکاری بخشهای داخلی
وزارتخانه بود .طرح تغییر بر این اساس بود که ادغام بهتر وزارتخانهها و ادارات برای کیفیت
بخشی به ارائه خدمات عمومی مفید خواهد بود .فرایند تغییر سازمانی را میتوان بهعنوان تالشی
غیررسمی در جهت بهبود ادغام سیاستها و رویهها بین این سه بخش تعریف کرد .اگرچه
اختیار تغییر از لحاظ ساختار سازمانی بیشتر برای مدیریت ارشد مطرح بوده است ،هیچ برنامه
ادغامی در این زمان وجود نداشت .با وجود ویژگی پایان باز داشتن این تغییرات ،بهعنوان یک
تغییر عمده ادراک میشد .یک مدیر واحد اجرایی اینگونه بیان میکند:
اولین بار در سالهای اخیر بود که مدیران ارشد وزارت مسکن و دفتر خدمات شهری اینکه
چگونه همکاریشان میتواند بهبود یابد را به بحث و بررسی گذاشتند.
پاسخ دهندگان به پرسشهای فرایند تغییر سازمانی ،این مرحله را بهعنوان یک حرکت طبیعی
و منطقی قلمداد کردند .به دلیل ویژگی افزایش تدریجی آن و عدم وجود اهداف تحول از پیش
فرموله شده ،فرایند تغییر با چشم انداز پدیدار شده در مورد تغییر سازمانی نسبتاً همخوان است (بای،
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 .)2115پاسخ دهندگان تعهد به چشم انداز بهمنظور بهبود ارائه خدمات از طریق ادغام مؤثر را
بهشدت گوشزد کرند .اگرچه دیدگاه مشهور در مورد تغییر در این مرحله از فرایند تغییر غالب
بود ،لکن ویژگیهایی داشت که متناسب با دیدگاه برنامه ریزی شده در مورد تحول سازمانی بود.
بهعنوان مثال ،تغییر توسط یکی از مدیران اجرایی واحدها آغاز و ارتباطات تغییر عمدتاً از باال به
پایین بود .فعالیتهای رهبری بهطور عمده سازمانهای داخلی را هدف قرار میداد .مهمترین
فعالیت در این مرحله ،شروع فرایند تغییر سازمانی و تجسم یک حالت مطلوب آتی مورد نظر بود.
مرحله :2افزایش فشار و ادغام ساختاری محدود
اواخر سال  9396تجدید بافت فرسوده آبکوه کلید خورد .این اتفاق مربوط به محلهای در
مرکز شهر مشهد واقع در منطقه  9شهرداری حدفاصل میدان راهنمایی تا انتهای خیابان شهید
دستغیب است .به دلیل همکاری و ارتباطات ضعیف مابین واحدها ،این پروژه ماهها به تعویق
افتاد و برآورد هزینه اولیه از  26میلیارد به  913میلیارد تومان رسید .این موضوع افتراق موجود
بین سه واحد سازمانی با هیئت اجرایی سیاسی در شهر را روشنتر ساخت .آنچه بهعنوان یک
ابتکار تغییر سازمانی محلی آغاز شده بود ،به یک مشکل سیاسی مبدل گشت .یک مدیر ارشد
توضیح میدهد:
موضوع تغییر بافت فرسوده تأثیر سیاسی زیادی داشت .عواقب آن دامنگیر سازمان خواهد شد.
همانطور که بسیاری از پاسخ دهندگان اشاره میکنند ،موضوع بافت فرسوده یک مرحله
جدید در فرایند تحول را ایجاد کرد .حس اضطرار برای تحول در میان مافوقهای سیاسی
واحدهای سازمانی را افزایش داد .یکی از مدیران میانی وضعیت را این چنین وصف میکند:
عواقب ناشی از کار روی تجدید بنای بافت فرسوده را نباید مبالغه کرد ،اما اثر مهمی بر
سازمان داشت ،و دلیلی ملموس برای تشدید همکاری فی ما بین و تخصصی سازی سازمانها
بود .و این گام بسیار جدی برداشته شد.
اصول سیاسی سازمانها در حال حاضر بیش از حد در حل و فصل فاصله ایجادشده میان
واحدهای سازمانی نقش دارد .در واکنش به این موضوع ،حرکت به سمت هم افزایی بیشتر بین
واحدهای سازمانی شتاب گرفت .یک سند راهبردی مشترک نوشته شد که مشخص کننده یک
چشم انداز دقیق از فرایند تغییر و تحول سازمانی بود .نه تنها واحدهای سازمانی در این مورد باهم
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کار میکردند ،از بسیاری ذینفعان اجتماعی خواسته شد تا به بیان دیدگاههای خود درباره تغییر
بپردازند .جلسات مشترک متعدد برگزار شد .با سند راهبردی ،توافق شد که تغییرات ساختاری
بهمنظور نهادینه کردن یکپارچه سازی فرایندها انجام شود .بهعنوان مثال ،افزایش بهرهوری
میتواند از طریق ادغام دفاتر خدمات حضوری ،غیرحضوری و پشتیبانی صورت گیرد .پس از
سالها در جهت بهبود همکاری ،ادغام دفاتر پشتیبانی سه واحد سازمانی آغاز شد.
در این مرحله (مرحله دوم) فرایند تغییر ،ویژگیهای بیشتری از چشم انداز برنامه ریزی شده
تغییر سازمانی را در برمیگیرد .موضوع بافت فرسوده ضرورتی را صریحاً برانگیخت و به یک سند
چشم انداز مفصل و طرح اجرایی عملیاتی تبدیل شد .مشابه فاز  ،9فعالیتهای رهبری مدیران
اجرایی بیشتر شامل ایجاد چشم انداز تحول جذاب و برقراری ارتباط بین این چشم انداز با
زیردستان است .با این حال ،به دلیل وابستگی به محیط سیاسی-اداری ،چشم انداز تحول در
هماهنگی با ذینفعان اجتماعی ایجاد شد .مدیران اجرایی واحدی در نتیجه بیشتر روی بازیگران
خارج از واحدهای سازمانی متمرکز شدند .مدیران اجرایی اطالعات جمع آوری شده از ذینفعان
اجتماعی را بهعنوان یک فعالیت اصلی در این مرحله از فرایند تغییر گزارش کردند .این نوع از
فعالیتهای رهبری بیشتر با رویکرد روش شبکهای با رهبری متناسب است .با ادغام دفاتر پشتیبانی
واحدهای سازمانی ،مدیران میانی این ادارات نیز در فرایند تغییر درگیر شدند .فعالیتهایشان عمدتاً
متوجه ترجمان چشم انداز کلی تغییر برای بخش خودشان است .شبیه مدیران اجرایی در فاز ،9
فعالیتهای مدیران میانی بسیار متناسب با نوع رهبری تحول آفرین در این مرحله است.
مرحله :3تغییرات اساسی و رادیکال در یک محیط پیچیده
از سال  ،9312رکود بازار مسکن روند تغییر سازمانی را تحت تأثیر قرار داد .در سالهای
بعد ،به شهرداری کاهش عمده بودجه تحمیل شد .برای مراکز توسعه و مسکن شهری این به
معنای اخراج حدود یک پنجم از  9511کارمند پیمانیشان بود .مشابه مقوله بافت فرسوده ،رکود
اقتصادی تا حد زیادی احساس فوریت را در میان کارکنان و افراد رده باالی سیاسی سازمان
افزایش داد .یکی از مدیران میانی این چنین میگوید:
هنگامی که شدت رکود اقتصادی و کاهش پرسنل بروز پیدا کرد ،وضعیت تبدیل شد به در
حال حاضر چه باید کرد :یا غرق شدن یا دست و پا زدن.
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رکود پیامدهای عمدهای برای محتوای تغییر مداوم داشت .تمرکز فرایند تغییر ،که بهعنوان
یک ابتکار بهمنظور بهبود کیفیت و اثربخشی واحدهای سازمانی آغاز شده بود ،بهسرعت به
سمت افزایش بهرهوری و کاهش هزینهها منتقل شد .بحران ویژگیهای روند تغییر را نیز تحت
تأثیر قرار داد.
در واکنش به رکود ،مدیران اجرایی بیدرنگ اجازه ادغام واحدهای سازمانی در مقیاس
کامل را دادند .با این حال ،سیاستمداران و سایر بخشهای شهرداری خواستار توجه کافی به
اندازه ،بودجه و قدرت ادغام مورد نظر شدند .به خاطر این مخالفتها فرآیند تغییر سازمانی دچار
یک وقفه ناگهانی شد .یک مدیر اجرایی واحدی بهطور خالصه ابراز میکند:
برای مدت زمانی بسیار طوالنی ،فرایند تغییر و تحول در وضعیتی که ما واقعاً میخواستیم
قرار گرفته بود ،اما هیچ تصمیمی از سوی هیئت مدیره گرفته نشد.
این بن بست در اجرای تغییر از منظرهای مختلفی پیچیده است .نخست در حالی که کاهش
پرسنل و اخراج نیرو مستلزم اهداف تحول دقیقی بود ،مخالفان در محیط سازمانی شرایط تدوین
و عملیاتی ساختن چشم اندازی که توسط همه اعضا پشتیبانی شود را دشوار ساختهاند .دوم عدم
تصمیم گیری در عرصههای سیاسی-اداری فرآیند تغییر را طوالنی و فاقد ساختار کرد .در حالی
که ادغام دفاتر پشتیبانی تقریباً کامل شده بود ،در بخشهای دیگر حتی آغاز نشده بود .به خاطر
همین ،مدیران دیگر قادر به برقراری ارتباط شفاف میان کارکنان و فرایند تحول نبودند.
محیط پیچیده مدیران اجرایی این سازمان را مجبور کرد تا توجهشان را بین اجزای داخلی و
خارجی تقسیم کنند .بهمنظور دریافت رسمی تأیید برای ادغام ،مدیران اجرایی بر چانه زنی و
البی با بازیگران خارجی در عرصه سیاسی-اداری متمرکز شدند .در همان زمان ،آنها به تالش
برای حفظ تحرکات در سازمان با نهایی ساختن چشم انداز تغییر و توضیح وابستگی محیطی و
تحوالت به زیردستان پرداختند .مدیران اجرایی حس مجبور شدن به سازش با ذینفعان خارجی
بهمنظور تأیید برای ادغام را داشتند .هیئت اجرایی شهر توافق کردند که تنها ادغام دو مورد از سه
واحد سازمانی در آن شرایط و در آن زمان مجاز است .به این دلیل ،ادغام دفاتر پشتیبانی که در
حال حاضر انجام شده بود ،و همچنین ارتباط و تعامالت پیشین با کارکنان ،باید به حال اول
برمی گشت.
مدیران میانی اقدام به ایجاد پشتیبانی برای تغییر در بخش خود به فاصله واسطه تعامل و ارتباط با
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چشم انداز تحول کردند .با این حال ،به دلیل عدم تصمیم گیری و تغییرات در جهتگیری سطح
اجرایی ،مدیران میانی نیز درگیر جمع آوری اطالعات و چانه زنی با بخشهای داخلی از قبیل
مدیر اجرایی ،شورای کار سازمان و دیگر مدیران میانی بهمنظور سرعت بخشیدن به پیاده سازی
تغییر شدند .در کنار فعالیتهای رهبری تحول آفرینشان که در حال حاضر در مرحله دوم فرآیند
تغییر دیده میشود ،مدیران میانی همچنین درگیر فعالیتهای رهبری شبکهای بودند.
در جدول ،2مروری کلی از مطالعه موردی آورده شده است .از آنجا که تحلیل ما نشانگر
تفاوت در فعالیتهای مربوط به رهبری متناسب با سطح سلسله مراتب است ،بین مدیران اجرایی
و مدیران میانی تفاوت میگذاریم .عالوه بر این میان فعالیتهای رهبری تغییر شبکهای و تحول
آفرین نیز تمایز قائلیم.
جدول  :2رهبری تغییر سازمانی در یک محیط دولتی پیچیده
مرحله

درجه پیچیدگی
محیطی

چالش رهبری

رفتار رهبری

نوع رهبری

مدیر اجرایی:
مرحله:9
بهبود
ادغام
مقطعی،
پایان باز

کم :
وابستگی کم به
تصمیم گیری
خارجی
تمرکز بر فرایندهای
داخلی

آغاز تغییر و ایجاد
پشتیبانی داخلی
برای تحول

طرح ضرورت تغییر بیشتر با
مدیران و کارکنان درون
سازمان
خلق چشم انداز جذابی از تغییر
و ارتباط دهی آن با سازمان

مدیر میانی :

رهبری تحول
آفرین

-

-

مدیر اجرایی:

مرحله:2
افزایش
فشار و
ادغام
ساختاری
محدود

متوسط:
بررسی دقیق توسط
اصول سیاسی
افزایش مشارکت
ذینفعان اجتماعی

ارتباط با ذینفعان
اجتماعی و
پیاده سازی تحول
سازمانی

جمعآوری اطالعات و ورودی
از ذینفعان اجتماعی
ایجاد یک چشم انداز مشترک
و یک سند چشم انداز
ایجاد ارتباط میان چشم انداز
تغییر با مدیران و کارکنان
زیردستی

مدیر میانی:
ترجمان چشم انداز کلی تغییر
برای واحد مربوطه خود

رویکرد
شبکهای
رهبری تحول
آفرین
رهبری تحول
آفرین
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مدیر اجرایی:

مرحله:3
تغییرات
اساسی و
رادیکال
در یک
محیط
پیچیده

زیاد:
واگرایی منافع ذی-
نفعان خارجی
وابستگی به
اسلوبهای تصمیم
گیری

چیره شدن بر
مخالفان خارجی و
شتاب دهی به
فرایند اجرایی

البی و چانه زنی برای جلب
حمایت در بخش اداری-
سیاسی
نهایی کردن چشم انداز تحول
تشریح وابستگیها و
توسعههای محیطی برای
زیردستان

مدیر میانی:
ایجاد حمایت برای تحول:
ایفای نقش ،ترجمان چشم
انداز تحول برای ادارات منفرد
مذاکره و چانه زنی با اجزاء
داخلی مانند شورای کار
سازمان ،مدیر اجرایی و دیگر
مدیران میانی

رویکرد
شبکهای
رهبری تحول
آفرین
رهبری تحول
آفرین
رویکرد
شبکهای

نتیجه گیری
این مطالعه برای کمک به افزایش درک ما از تحول سازمانی پیشرو در یک محیط پیچیده
دولتی صورت گرفت .نظر به استفاده از منابع دست اول و دوم در این مطالعه و تأکید بیشتر ما بر
نظارت شرایط و تحوالت فرایند تغییر و نقش رهبر در این مسیر ،راهبرد ما نگرش به تغییر در دل
آن است و به عبارتی نظارت حین فرایند را بر قبل از فرآیند و بعد از فرآیند برگزیدیم .از
مدیران با سابقه شرکت در طرح تحول مصاحبه کردیم و پرسشهایی از آغاز فرایند تا کنون به
میان آوردیم و تنها به بازخوردهای پس از فرایند و طرحوارههای قبل از فرایند اکتفا نکردیم که
این وجه تمایز و نقطه قوت کار پژوهشی ما در حوزه رهبری فرایند تغییر نسبت به کارهای مشابه
است .نتیجه گیری اول این است که مدیران دولتی با افزایش پیچیدگی درون سازمانی با اتخاذ
یک رویکرد برنامه ریزی شده تر به تغییر واکنش میدهند؛ یعنی هرچه اثرات ،نفوذ و تعامالت
قدرت درونی سازمانی و ذینفعان داخلی بیشتر باشد ،گرایش بیشتر به سمت تدریج و اقدام
مدبرانه است؛ در واقع فشارهای بیشتر ناشی از پیچیدگی بیشتر مدیر را بهجای تصمیم گیری
سریع و دگرگونی زودتر شرایط و رهایی فوری از وضع موجود به سمت عاقبت اندیشی و
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تصمیم گیری پختهتر و آمادگی بیشتر برای پاسخگویی وامیدارد .در مرحله دوم فرایند تغییر،
بررسی دقیق سیاسی روی واحدهای سازمانی حاصلی جز بروز یک اشتباه در یکی از پروژهها
(تجدید بافت فرسوده آبکوه) نداشت .در این مورد واحدهای سازمانی مجبور به تشدید
فرآیندهایشان برای بهبود همکاری و انجام نظارت سیاسی به همراه یک دوره مفصلتر عملیاتی
شدند .در مرحله سوم فرآیند تغییر ،واحدهای سازمانی ادغام را بهمنظور پاسخ به بحران اقتصادی
ضروری تلقی کردند .بهمنظور غلبه بر مقاومت در برابر این ادغام ،مدیران اجرایی مجبور بودند تا
بیشتر تحول سازمانی را طرح ریزی ،مشخص و با جزئیات تدوین کنند که باعث شد فرایند
تحول بیشتر ویژگیهای تغییر برنامه ریزی شده را داشته باشد .در هر دو مورد ما شاهد بودیم که
افزایش پیچیدگی محیطی ،مدیران را به اتخاذ رویکردی نسبت به تحول با برنامه ریزی بیشتر
وادار میکند.
همزمان نتیجه میگیریم که درجه باالی پیچیدگی محیطی مانع تحقق یک رویکرد برنامه
ریزی شده تحول سازمانی است .وابستگی و منافع متفاوت در محیط سازمان ،تدوین و فرموله
سازی عملیاتی اهداف بالمنازع تحول را که به محوریت رویکرد برنامه ریزی شده نسبت به تغییر
است را دشوار میسازد .در یک فرایند تغییر با ویژگی فوریت بیشتر داشتن ،جلوگیری از
درگیری و یا حل و فصل آن بهصورت تدریجی و مداوم آسانتر است ،اما در یک فرایند تغییر
برنامه ریزی شده نزاع باید قبل از اینکه تغییرات اجرایی شود حل و فصل شود (برنز.)2111 ،
پیچیدگیهای محیطی فرایند تغییر را در مطالعه موردی ما طوالنی و بدون ساختار همراه با
تغییرات مکرر در جهتگیری به دلیل سازش با ذینفعان محیطی کرد .به این دلیل ،تغییراتی که
در حال حاضر در جریان است و نیز ارتباط و تعامل با کارکنان در حین فرآیند بایستی معکوس
شود .همانطور که هاوری )2116( 9و کارپ و هلگو ( )2119استدالل میکنند ،پیچیدگی در
تحول سازمانی بخش دولتی محدودیتی برای رویکردهای منطقی و برنامه ریزی شده به تغییر
ایجاد میکند .ما طرح ذیل را فرموله و تدوین میکنیم:
گزاره .9درجه باالیی از پیچیدگی محیطی سازمانهای دولتی را مجبور به اتخاذ یک رویکرد
برنامه ریزی شده ،از باال به پایین به تغییر میکند؛ در حالی که بهرهوری چنین رویکردی به تغییر
بهطور همزمان توسط یک محیط پیچیده محدود میشود.
)1. Haveri, A. (2006
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تحلیل ما همچنین تغییر در نوع فعالیتهای رهبری را وقتی که محیط بهطور فزایندهای
پیچیده میشود را نشان میدهد .به خاطر ویژگی افزایشی و پایان باز فرایندهای تحول در مرحله
اول ،تعارضهای کوچک و وابستگیهایی در محیط سازمانی به وجود آمد .فعالیتهای رهبری
عمدتاً بر سازمان داخلی متمرکز شد و متناسب با منظر رهبری تحول آفرین بود (فرناندز و رینی،
 .)2116هرقدر محیط پیچیدهتر میشود فعالیتهای رهبری مدیران بیشتر متوجه محیط خارج
میشود .در مرحله دوم فرآیند تحول سازمانی مدیران اجرایی واحدها شروع به گسترش مرزهای
سازمان بهمنظور جمع آوری اطالعات ذینفعان اجتماعی میکنند .در مرحله سوم فرایند تحول،
فعالیتهای رهبری شبکهای برای غلبه بر وابستگیها و مخالفتهای محیطی ضروری میشود.
اگرچه فعالیتهای رهبری تحول آفرین در طول روند اجرایی فرایند تغییر به قوت خود باقی
است ،فعالیتهای رهبری هر دو گروه مدیران اجرایی و میانی بیشتر با هدف جمع آوری
اطالعات ،مذاکره و خطرپذیری بهمنظور حفظ پیاده سازی تحول جاری انجام میپذیرد.
این یافتهها و نتیجه گیریهای انجام شده توسط تحلیل دادهها با مطالعات قبلی تطابق و
همخوانی دارد .بهعنوان مثال ،هاوری ( )2116بیان میکند که تغییر سازمانی در دولتهای محلی
نیازمند رهبری با هدف اجماع سیاسی است .کیکرت )2191( 9معتقد است که تغییر در
سازمانهای دولتی مستلزم "مدیریت شبکهای پیچیده" است .مور و هارتلی )2119( 2میگویند
که مدیریت تغییر در دولت فراتر از مرزهای سازمانی رفته و در شبکهها جای میگیرد .ما مطابق
با یافتههای این پژوهش ،این نظریه را تأیید میکنیم که برای غلبه بر چالشهای ایجاد شده در
یک محیط پیچیده در طول مدت زمان تغییر سازمانی نقش اصلی در فرایند بر عهده رهبری
است .بهمنظور رهبری اثربخش تغییر در محیط پیچیده ،رهبری تحول آفرین شرط الزم است اما
شرط کافی نیست .محیط پیچیده سازمانهای دولتی نیازمند فعالیتهای رهبری شبکهای معطوف
به محیط خارجی است .همچنین گزارهی زیر را اضافه میکنیم:
گزاره .2با افزایش پیچیدگیهای محیط رهبری تحول آفرین در فرایند تغییر معطوف به
محیط داخل با یک رویکرد رهبری شبکهای همراه میشود.
 579محدودیتهای کار و پیشنهادها برای پژوهشهای آینده
)1. Kickert, W.J.M. (2010
)2. Moore, M. and Hartley, J. (2008
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مطالعه ما محدود به برخی از قیدهاست .اول ،ما میان محیط ،فرایندهای تغییر و فعالیتهای
رهبری تمایز قائلیم؛ در حالی که مرزهای بین محیط خارجی و سازمان داخلی در بعضی جهات
قابل تفکیک نیست .دوم ،مرتبهای که در آن ما نتایج خود را ارائه کردیم ممکن است این
برداشت را برساند که علیت بین این مفاهیم وجود داشته و منحصر به این مرتبه است .با این حال،
تأکید میکنیم که مفاهیم به هم وابستهاند .رفتار بازیگران سازمانی تنها تحت تأثیر محیط نیست،
بلکه مداوم به محیط خویش نیز شکل میدهد و اثرگذاری و اثرپذیری در چرخهای با بازخوری
توأمان صورت میگیرد (پتیگرو و همکاران.)2119 ،
یک توصیه اولیه برای تحقیقات آتی آزمون دو گزاره مطرح شده در دیگر زمینههای
سازمانی یا در مورد انواع متنوعی از تغییر سازمانی با هدف اعتبارسنجی خارجی است .توصیه
دوم برای تحقیقات آینده گسترش تمرکز این مطالعه روی دیگر ویژگیهای خاص سازمانهای
دولتی است .بهعنوان مثال ،نقش پایگاههای انگیزشی خاص کارمندان دولتی (رایت و همکاران،
 )2193یا همان نقش در ساختار سازمانی بوروکراتیک (ون در ووت )2192 ،بر روی پیاده
سازی تغییر در سازمانهای دولتی.
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