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 هچكيد

پـيش آمـده ، بـه     ها براي بهره برداري از فرصت هاياز اين روي بيشتر سازمان   در گذشته محيط سازمان ها  با ثبات فرض مي شد ؛

اما امروزه در سراسر دنيا حتي سازمان هاي دولتي كه با كندي بيشتر عمل مي كننـد نيـز   . تغييرات تدريجي و اندك اكتفا مي كردند

ي در فرآينـدهاي آن  دريافته اند كه تنها تغييرات تدريجي راهگشـا نيسـت و گـاهي بـراي بقـاي سـازمان الزم اسـت تغييراتـي اساسـ         

 .، ايجاد نمود يبخصوص در فرآبندهاي مديريت

كشـورمان   يبا نگاهي به وضعيت سياسي و اجتماعي ، در هنگامه كار دولت جديد ، راهكار پيشنهادي جهت حل معضالت پيش رو

بهبود فرآيند ، طراحي مجـدد   با شناخت شاخص هاي مرتبط به آن ، نحوهمقاله  است كه در ايننظام مند تحول تغيير و  نوين ، طرح

 مجـري در سـازمان هـاي    پيـاده سـازي   در پايان نيز به عمليات اجرايـي و نتـايج حاصـل از   . سازماني تشريح  مي شود انقالبو نهايتا 

 .پرداخته خواهد شد

 

 مديريت ـ فرآيند ـ سازمان تغيير ـ : كلمات كليدي 

 

 مقدمه  -1

به آن در كتب مرجع مديريت شده است  موضوعات وابستهو همين طور  ات سازمانيتغييرتعاريف و مدل هاي زيادي در خصوص 

 عارضه هاي مديريتي در بخش دولتي كشور از منظر وظايف و تكاليف، ابتدا انقالباهميت نظام تغيير و  ؛ در اين نوشتار با توجه به 

 5و2(  :به شرح زير تحليل شده است  )ت ـ كنترل و نظارتيعني برنامه ريزي ـ سازماندهي ـ مديريت منابع انساني ـ رهبري و هداي(

 ) 12و8و6و

 در سازمان هاي دولتي كشورـ برنامه ريزي  1ـ  1  

برنامه ريزي يكي از پنج وظيفه . برنامه ريزي را فرآيند تعيين هدف هاي سازمان و نحوه دستيابي به اين اهداف تعريف نموده اند

جهت انجام برنامه ريزي ، تدوين استراتژي . زيابي و انتخاب مقاصد سازماني ميسر مي شوداصلي مديريت است كه در طي آن ار

روال انجام برنامه . كه مطابق آن برنامه ريزي بلند مدت و عملياتي تنظيم مي گردد. بعنوان نخستين و مهمترين گام تلقي مي شود

 .تصميمات مشخص مي باشدريزي در هر سازماني معرف موفقيت مديران در حل مسائل و اتخاذ 

 ؟ استچگونه سطوح مختلف سازماني  مقوله برنامه ريزي در كلي اما وضعيت

كشوري و به شكل واقعي در سطوح مختلف تا بحال  به غير از چشم انداز بيست ساله و چند استثناي ديگر مطابق سوابق موجود 

صورت نگرفته ، برنامه ريزي درستي   در اجراي همان برنامه هاعا تبنشده و  ها و طرح هاي موفقي برنامه ريزي برنامه ، سازماني
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 ؛ همچنين مديران و كارشناسان كشور نتوانسته اند از رويكردها ، فنون و ابزارهاي الزم در فرآيند برنامه ريزي استفاده نمايند. است

 نيز و تخصيص منابع يهاي بلند مدت سازمانآرمان ها ، هدف  ها مبهم واستراتژي  غالبابخصوص در سطح استراتژيك ؛ بطوريكه 

 .تدوين و ارزيابي نشده است يبه شكل مناسب

 :در جمع بندي مشكالت برنامه ريزي در سازمان هاي دولتي كشور ، عموما مواردي به شرح زير به چشم   مي خورد 

 عدم آشنايي با فنون و نحوه برنامه ريزي و يا نبود ادبيات مشترك جهت برنامه ريزي .1

 نبود اتفاق نظر در ميان مديران در سطوح مختلف براي اقدام به برنامه ريزي .2

 فقدان تجزيه و تحليل جامع از فرصت و تهديدهاي برون سازماني .3

 )نقاط قوت و نقاط قابل بهبود (فقدان نگرش جامع به توانمندي هاي سازماني  .4

 نقصان در نظارت و ارزيابي نتايج عملي برنامه ها .5

 اي فرا سازماني دخالت قدرت ه .6

 

 در سازمان هاي دولتي كشورـ سازماندهي  2ـ  1

سازماندهي را فرآيند استفاده از منابع و كاركنان سازمان به شيوه اي منظم براي دستيابي به هدف ها و آرمان هاي بلندمدت سـازمان  

، رمان ها و استراتژي هاآپس از تدوين ه بطوريك. سازماندهي يكي از پنج وظيفه اصلي مديريت محسوب مي شود. تعريف نموده اند

 .براي اجراي برنامه ها وجود ساختار و سازماندهي ضروري است

 ؟ استچگونه سطوح مختلف سازماني  در كلي مقوله سازماندهياما وضعيت 

خـاطر اسـت كـه     به همـين . به شكل علمي استفاده نمي كنندسازماندهي فنون  از دولتيسازمان هاي  اغلب در يك كالم بايد گفت 

از ايـن روي نمـي   . نيسـتند  مطلع دهند در سازمان متبوع خودو آن وظايفي كه بايد انجام  رفتهآنچه بايد صورت گ همديران ما بعمال 

 .نمايند فعالكار گروهي و تيمي را در تسهيل جريان اطالعات ، مواد و از همه مهمتر زنجيره فرماندهي  توانند

بـين اختيـار ، مسـئوليت و    كنند ؛ در برقراري ارتباط و تناسب بخوبي استفاده ، از هنر تفويض اختيار توانند  آنكه نميآنها با توجه به 

 .به سازمان ، مقامات رده باالتر و كاركنان خود با مشكل مواجهندپاسخگويي  

 :م مي خورد در جمع بندي مشكالت سازماندهي در سازمان هاي دولتي كشور ، عموما مواردي به شرح زير به چش

 ).ساخت وظيفه اي ( هرمي شكل بودن ساختار سازماني  .1

 .عدم دقت و ارتباطات طوالني در سازمان .2

 .عدم تسهيل فرآيندهاي جاري سازمان با تغييرات ساختاري .3

 .عدم امكان هماهنگي كامل واحد ها و قسمت هاي مختلف در جهت تحقق اهداف و استراتژي ها .4

 .استفاده مناسب از تكنيك هاي تصميم گيري گروهي ضعف روابط گروهي و تبعا عدم .5

 .انعطاف ناپذيري در برابر تغييرات محيطي .6

  

 در سازمان هاي دولتي كشورـ مديريت منابع انساني  3ـ  1

مديريت منابع انساني را جذب ، انتصاب و نگهداري كاركنان واجد صالحيت الزم براي رسيدن به مقاصـد و هـدف هـاي سـازماني     

منابع انساني يكي ديگر از وظايف اصلي مديريت محسوب   مي شود كه در سـال هـاي اخيـر كـانون     بر مديريت . موده اندتوصيف ن

با هم تركيب شده اند تا خط  همگي بطوريكه نظريه هاي اصلي مديريت با مقررات دولتي. بوده است در جهانتوجهات انديشمندان 

 . ، جدا شدن و همچنين روابط كاركنان را در محل كار پديد آورند مشي ها و روشهاي مربوط به انتخاب ، پرداخت
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 ؟ استچگونه سطوح مختلف سازماني  در كلي مديريت بر منابع انسانياما وضعيت 

بـه خـاطر همـين عقـب      اسـت  به شـكل نـامتوازن و مقـدماتي رشـد نمـوده     نابع انساني در ايران بر مبه جرات مي توان گفت مديريت 

و سـازمان هـايي   مـديران   بنا بر اصول مسـلم ،  كه چرا. ه اندياد نمود سازمان هابعنوان مهمترين عامل شكست  نرا ماندگي است كه آ

تـوقعي در  . نماينـد نتوانسته اند نيازمندي هاي پرسنلي خود را فرموله ، برنامه ريزي و مجموعـه اي از كاركنـان مسـتعد را جـذب      كه

 .نددستيابي به اهداف نمي توانند داشته باش

 نمي تواند؛ حتي انجام دهد عوامل مربوط به شغل مناسب ترين انتخاب را  براساسمعموال نمي تواند مديريت منابع انساني ضعيف  

اغلب خود چنين  از طرفي مديران نيز. آموزش هاي مناسب را براي كاركنان برگزار نمايند تا تبديل به اعضاي موثر سازمان شوند

 .گذرانده انديا ناقص  طي نكرده مرحله اي را 

و فاقد سالمت كافي است بطوريكه در شغل هـاي متـوالي    ، مخدوش بسياري از موسساتمسير پيشرفت شغلي در واقعيت اين است 

 و در جـا زدن  پيشرفت شغلي حاصل مي شود و يا بعكس در پاره اي موارد انجماد شـغلي ، تجربه   بدون ايجاد مهارت ، شايستگي يا

 .  مي شود حاصلسازماني 

 يشـتر و ب شـده مصاحبه ها ،آزمون ها  بصورت نمايشـي برگـزار    ، بسياري از نيز به سمت مورد نظر آنهادر جذب كاركنان و انتخاب 

 .عمل مي كندتحت تاثير افراد ذي نفوذ در داخل و خارج سازمان 

و اتحاديـه   بعضا ناآگـاه ن داشت با شيوه مديريت بايد اذعا) شوراي اسالمي كار ( در مورد روابط كاركنان و اتحاديه هاي كارگري 

ه به فكر قانوني نمودن تن پروري در فرهنگ كار كشور مي باشند ؛ نتيجه اي جـز اتـالف سـرمايه    بدبينانهاي فرمايشي كه در حالت 

 .مادي و معنوي حاصل نخواهد شد

 آمده است بطوريكهنيز بصورت معضل الينحلي درد نسازمان را ترك مي كن كاركنانشيوه هايي كه 

در بـدون جـايگزين   از دست دادن سرمايه ها و تجربه هاي انساني ي ، موجب دولت موسسات تحميل بار هزينه اي قابل توجه به ضمن

 .سازمان ها شده استبسياري از 

 :مي خورد در جمع بندي مشكالت مديريت منابع انساني در سازمان هاي دولتي كشور ، عموما مواردي به شرح زير به چشم 

 ضعف در تجزيه و تحليل ، طراحي و طبقه بندي مشاغل .1

 ناكارايي سيستم هاي نيرويابي ، جذب و گزينش كاركنان  .2

 عدم برگزاري دوره هاي آموزشي مناسب و توسعه واقعي منابع انساني .3

 نارسايي سيستم ارزشيابي عملكرد كاركنان .4

 نارسايي سيستم هاي پاداش ، حقوق و دستمزد .5

 كافي به سالمت ، ايمني و رفاه كاركنانعدم توجه  .6

 

 در سازمان هاي دولتي كشور و هدايتـ رهبري  4ـ  1

انگيزش ، نفوذ ، هدايت و  سازمان ها ، مديران رهبري ،از طريق . پر رنگ ترين وظيفه مديريت ياد مي شود بعنوان رهبريامروزه از 

براي بكاربردن وظيفه بدين منظور . ارتقا يابد اهدافدر رسيدن به كنان كارارتباط با فرو دستان را ايجاد مي نمايند تا عملكرد 

 .بايد منابع قدرت سازماني را شناسايي نمايد و فعاليت ها را اثربخش نمايدان رهبري ، مدير

 ؟ استچگونه سطوح مختلف سازماني  در كلي رهبري و هدايتاما وضعيت 

مـثال قـدرت   . ي گيـرد مـ داخل و خـارج سـازمان نشـات     متعددي درراني از منابع در سازمان هاي ايرهبري مولفه هاي قدرت اصوال 

جايگـاه شـغلي   قانوني كه از ساختار سلسله مراتبي سازمان نشات گرفته و تابعي از پايگاه ويژه سازماني اسـت بيشـتر بجـاي آنكـه بـا      
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و همين طـور   گونه ران بيشتر به قدرت مرجعيتهمراه باشد با خود اشخاص مرتبط است و از اين لحاظ قدرت قانوني در اي مديريت

 .در نفوذ بر ديگران مرتبط است يوابستگي شخص

مـديران را در   بطوريكـه انحراف مشخصي ديـده مـي شـود     كارشناسان امر نيز معموال در مورد قدرت تخصصي و قدرت اطالعاتي 

 .مستاصل و ناتوان كرده استكاركنانشان قبال بسياري از 

از شـبكه مـديريت كـه دو مسـاله عمـده       اگـر  كشورمان سيستم مديريت هت مشخص شدن روال رهبري سازمان درجدر نگاه ديگر 

از اصـول  اكثـر مـديران مـا ،     وجـه مـي شـويم   مت. را در يك ماتريس مربوط مي كند استفاده نمائيم ›› كارگر و توليد‹‹ رهبري يعني 

استفاده نكـرده  شرايطي مناسب باشد  درت بينابيني كه هر يك مي تواند مديريت باشگاهي كارگر گرا ، مديريت وظيفه گرا ، مديري

بـه  . اجـرا نمـوده انـد    دارد محصـول يـا خـدمات    كه حداقل توجه را به كاركنان و حداقل توجه را به توليد مخدوشنوعي رهبري و 

دسـتور صـادر نمـي كننـد ، ابتكـار و      متولي امـر   همين خاطر است كه در برخي سازمان هاي دولتي بارها ديده شده است كه مديران

 شـرايط در ايـن   است تبعـا اغراق آميز به مقامات مافوق  خالقيت ندارند ، تصميم گيري هايشان نه براي سازمان بلكه در جهت پاسخ

 . پيچيده و در اكثر موارد ناكارا است ،ماهيت رهبري و استفاده از قدرت ناشناخته 

 :عموما مواردي به شرح زير به چشم مي خورد ، ن هاي دولتي كشوردر جمع بندي مشكالت رهبري در سازما

 عدم تلقي صحيح از قدرت قانوني و بعضا ميل استفاده از قدرت فراقانوني .1

 چشم اندازها ، ارزش ها و اخالقيات سازمانمناسب عدم تدوين  .2

 شركاء و كاركنان ، عدم تعامل واقعي با مشتريان .3

 والت سازماني با تحوالت محيطيعدم درك كافي در خصوص ارتباط تح .4

 

 در سازمان هاي دولتي كشور و نظارت ـ كنترل 5ـ  1

و مقاصـد سـازمان    اهـداف دسـتيابي بـه   جهـت  پنجمين وظيفه اصلي مديريت محسوب مي شود كه مدير توسط آن و نظارت كنترل 

لكرد و مقايسه با استانداردها با تصحيح ضعف ها و در فرآيند كنترل ، تعيين استانداردها ، اندازه گيري عم. اطمينان حاصل مي نمايد

 . مي شود ؛ بنابراين در سطوح مختلف سازماني فرآيند كنترل بطور مستمر بكار مي رود انجامبهبود تحقق اهداف سازماني 

 ؟ استچگونه سطوح مختلف سازماني  در كلي كنترل و نظارتاما وضعيت 

با هـدف هـاي برنامـه     خود را فعاليت هاي واقعي و كاركرد سازمان مي توانند ؛يند كنترل از طريق فرآتنها واقعيت اين است مديران 

آنها بـا مشـكالت متعـددي    تعيين استانداردها ، اندازه گيري و مقايسه  موسسات فعال كشورريزي شده مقايسه و تحليل نمايند اما در 

بعبارتي سازمان ها چون نتوانسته اند ورودي ، خروجـي  . وفق مي باشدنامو پرهزينه  غالبا؛ بنابراين انجام اقدامات اصالحي روبروست

و فرآيندهاي داخلي خود را در همه مراحل يا دوره هاي عملياتي كنترل نمايند ؛ مسـير درسـت اقـدامات اصـالحي شـناخته نشـده و       

 .نمي شودكشيده  يهدايت فرآيندها به مسير درست

براي رسـيدن بـه    ( سند رسمي درباره چگونگي تخصيص منابع مالي بعنوان مهمتريندجه بعنوان مثال در كنترل هاي مالي همچون بو

هزينه ها ، درآمدها و سود را در دوره هاي مختلف مـالي مـنظم و مترتـب بـا فعاليـت هـاي        مديران مربوطه غالبا نمي توانند) اهداف 

و خـارج سـازماني و همـين طـور حسـابداري مـديريت        همچنين در اكثر حسابرسي هاي داخـل . جاري و انعطاف پذير سازمان نمايد

 .قابل تائيد نيست واقعي كاركرد سازمان هااثربخشي تعيين  ، ت صحيحالعابعلت نبود اعداد ، ارقام و اط

 :در جمع بندي مشكالت كنترل و نظارت در سازمان هاي دولتي كشور عموما مواردي به شرح زير به چشم  مي خورد

 مقاومت شديد كاركنان و حتي مديران در برابر كنترل و نظارت  .1

 عدم انتخاب استانداردهاي مناسب جهت سنجش عملكردها .2



 

 �

 عدم دسترسي به موقع و دقيق مديران به نتايج كمي و كيفي كنترل هاي انجام شده .3

 
 

 كشور دولتي تغييرات در سازمان هايـ سطوح  2

بدون آنكه بخواهند پيوندش را   مي كنند ؛ نگاهتي كشور آن است كه غالبا به گذشته خود از ويژگي هاي فرهنگي سازمان هاي دول

با تسري اين . با حال و آينده برقرار نمايند و متاسفانه اساس تفكر و تحليل هاي موجود بر غم از دست دادن گذشته ها بوده است

به تجربه مشخص شده است . ر موضوع مديريت و سيستم ها هستيمبستر فرهنگي به سازمان هاي دولتي ناگزير به تغييرات بنيادي د

مطرح است ايجاد TQMكه تغييرات بنيادي را نمي توان با ايجاد تغييرات مختصر و تدريجي مانند آنچه در مديريت كيفيت جامع 

و طراحي ) شاخص هاي موثر از طريق ( نمود و نيازمند مدل هاي ديگر، در طراحي مجدد فرآيندهاي آن هستيم تا نوعي بازشناسي 

 .مجدد صورت گيرد

پيش بيني اوضاع  و همچنين شرايط متغير و غيرقابل همچنين در بخش دولتي با افزايش سطح دانش عمومي ،  رشد فناوري اطالعات

الت نظام سياسي ، زندگي اجتماعي ، تغييرات اقتصادي  ، مقررات و قوانين جديد در سطوح مختلف ، انتخاب سطوح تغيير و تحو

 )  7. ( مند ، پراهميت تر جلوه مي نمايد

 تغيير و تحـول بعبارتي سه نوع   را در سه سطح تعريف كرده اند ؛نظام مند  تغيير و تحوالتمطابق الگوهاي موجود در بخش دولتي ، 

بـه  كه در اين مقالـه نيـز    است وجود دارد ؛ كه به سازمان هاي دولتي كشورهاي در حال توسعه همچون ايران، پيشنهاد شده نظام مند

 )  12و  11و  7و 4: ( صحه گذاري و بومي سازي شدشرح زير، 

 هابهبود فرآيند −

 هاطراحي مجدد فرآيند −

 و دگرگون سازي سازمان انقالب −

 بـرخالف . ، معموال روي بهبودهاي افزايشي و مسـتمر تكيـه دارد   TQMبهبود فرآيند مديريت همانند برنامه مديريت كيفيت جامع 

 .طراحي مجدد كه هميشه نوعي نوآوري و تغييرات ريشه اي و يا راديكالي را پيشنهاد مي كند بهبود و

كه در ادامه به شرح آن مي پردازيم وابسته به درجه تغييرات سـازماني و سـطح انقالبـي بـودن آن      تغييراتانتخاب هر يك از سطوح 

ازمان و مديران مربوطه در حد برنامه هـاي تـدريجي بهبـود فرآينـدها و يـا      حتي ممكن است در انتخاب برنامه تغيير بضاعت س. دارد

 .خالصه شود TQMنوعي مديريت كيفيت جامع 

 هاـ بهبود فرآيند 1ـ  2

شناخته مي شود و بطور معمول به بهبود بخشي از يك فرآيند انتخـابي و نـه بهبـود كـل آن      تغييراتبهبود فرآيند ، پائين ترين سطح 

مانند شاخص طرحريزي و برنامه ريزي اجرايي در مقابل بهبود فرآينـد برنامـه ريـزي در سـازمان ، كـه ممكـن اسـت         .منجر مي شود

 .بصورت جامع بكار رود

در بهبود فرآيند مديريت با محدود شدن بهبود فرآيند به يك بخش از فرآيندهاي سـازماني ، بـرغم عـدم جامعيـت و كاسـتي هـاي       

با حداقل مقاومت مواجه شده و غالبا دستيابي به نتايج ، سريعا محقق  تغيير و تحوالترا و پياده سازي ذاتي بخشي نگري ، معموال اج

 .خواهد شد
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 هاـ طراحي مجدد فرآيند 2ـ  2

از سنجش شاخص هاي  برنامه ريزي تا سنجش شاخص هاي ( ، شامل طراحي مجدد فرآيند مديريت تغيير و تحوالت اين سطح از 

بصورت جامع و سراسري در هر يك از فرآيندهاست و مي تواند به لحاظ هزينه ، كيفيت و سيكل زماني ، بهبود ) كنترل و نظارت 

 .بسيار زيادي در فرآيندهاي مديريت پديد آورد

، نه تنها به سطح باالتري از تصميم گيري استراتژيك ، بلكه به حمايت مديريت ارشد تغيير و تحوالت به منظور اجراي اين سطح 

 .از اين روي بهتر است اجراي آن پس از تحقق شرايط زير صورت پذيرد. ياز داريمن

حمايت كامل مديريت ارشد سرلوحه امور قرار داده شود ؛ بر اين اساس الزم است جلسات پي در پي و منظمي با  −

 .حضور مديريت ارشد در طول اين برنامه برگزار شود

وفقيت سازمان تلقي شود و چشم انداز واضح و روشني جهت ايجاد فرآيند مورد نظر بعنوان عامل حياتي در م −

 .تغييرات در فرآيند مديريت ارائه شود

، امكانات و  مجري فراهم شود ؛ بطوريكه به تيم هاي تغيير و تحوالت سيستم رهبري مناسبي در سازماندهي  −

 . اختيارات كافي جهت رسيدن به اهداف روشن و قابل اندازه گيري داده شود

 و دگرگون سازي سازمان انقالبـ  3ـ  2

به شمار مي آيد و سـرآغاز آن ، ارزيـابي عميـق سـازمان از طريـق طـرح        نظام مند  تغيير و تحوالتسازماني باالترين مفهوم  انقالب

 :پرسش هاي اساسي است ؛ مانند 

 چرايي و علت وجود سازمان چيست ؟ −

 ؟سازمان براي دستيابي به چه چيزي تالش مي كند  −

و دگرگون سازي سازماني ، كاري مخاطره آميز و پرهزينه است ؛ اما تحول صحيح در مجموعه برنامه ريزي ها ،  انقالباگر چه 

اين دستاوردها عبارت است . سازماندهي ، مديريت منابع انساني ، رهبري و كنترل ، موجب دستاوردهاي بزرگي در سازمان مي شود

 :از 

 .سازمانبهبود اساسي عملكرد كلي  −

 .شناخت همه جانبه سازمان از نظر هدف و قابليت هاي بالفعل و بالقوه −

 ).بخصوص مشتريان ( افزايش رضايت همه ذينفعان  −

       و دگرگون سازي سازمان نسبت به بهبود فرآيند و يا طراحي مجدد مديريت ، تفاوت بسيار زيادي در فرآيندها ايجاد انقالب 

از اين روي نوعا وظايف . ممكن است هفتاد تا صد در صد فرآيندهاي مديريتي تغيير نمايد آن، جهنتي مي كند ؛ بطوريكه در

مديريت بصورت بنيادي مجددا ساختار مي يابد و يا فرآيندهاي جديد ايجاد مي شود تبعا در صورت موفقيت هزينه هاي زيادي 

 .كاهش خواهد يافت

 

 كشور مان هاي  مجريدر ساز نظام مند تحولتغيير و  نقشه راهـ  3

افراد بيشتري به مجموعه سـازمان اضـافه شـده در حاليكـه سـازمان هنوزمطـابق برنامـه قبلـي          ،در سازمان هاي دولتي به موازات رشد

در اين حالت فرآيندها جاي خود را با وظايف عوض مي كننـد و بـه تـدريج سـازمان و مـديريت اسـير چـارچوب        . فعاليت مي كند

در . اين امر موجب پيچيده تر شدن كار و تاخير در انجـام آن گرديـده و سـازمان دچـار ركـود مـي شـود       . گرددوظيفه اي خود مي 

 ) 7و  1. ( نمود پيدا مي كند اينجاست كه ضرورت ايجاد تغييرات اساسي و اجرا
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زمان داوطلـب ايـن طـرح ، قابـل     ، گام هاي مشخصي بايد طي شود ؛ تا براي سا و ارايه نقشه راه نظام مند تغيير و تحوالتدر اجراي 

جهت اجرا ، در سطوح مختلف با توجه به تاكيدي كه بر استفاده از تجربيات بهمراه لزوم آموزش و انگيزش افراد . اجرا و مفيد باشد

 :در بخش دولتي كشور وجود دارد ؛ گام هايي به شرح زير پيشنهاد مي شود 

 ازمانـ تعيين چشم انداز ، ماموريت و اهداف س 1ـ 3 

چشـم انـداز ،    بـدون داشـتن   . نيازمند ترسيم و تعيين چشم انداز استراتژيك سـازمان مـي باشـد    ،در اولين گامطرح تغيير و تحوالت 

 .ماموريت و اهداف ، امكان بررسي و بهبود فرآيندها و وظايف مديريت ، بخصوص شاخص هاي مرتبط با برنامه ريزي وجود ندارد

 يت و اهداف سازمانتعيين چشم انداز ، مامور −

 تعيين تيم تغيير و تحوالت سازماني جهت مستندسازي شاخص هاي فرآيندها −

 سازماني انقالببهبود فرآيند ، طراحي مجدد فرآيند و يا  −

 پياده سازي فرآيند −

 ارزيابي فرآيند و دگرگوني مداوم −

  هاجهت مستندسازي شاخص هاي فرآيندتغيير و تحول ـ تعيين تيم  2ـ  3

هر . بر دوش اعضاي تيم مي باشد كه بوسيله مقامات ارشد و ناظران حمايت و كنترل مي شوندتغيير و تحوالت سازماني عي كار واق

برخي از افراد . تيم مسئوليت هر يك از فرآيندهاي منتسب به مديريت و يا زيرفرآيندهاي آن را در يك زمان بر عهده مي گيرد

تغيير و  از اين روي مسير جريان را مطابق شاخص هاي. ر بوده و با آنها آشنايي دارندوظايف موجود در آن فرآيند را عهده دا

مستقر نموده و مشكالت آنرا تشخيص مي دهند و در ادامه به بازانديشي و يافتن راه هاي تازه كمك مي كنند و اما افراد تحوالت 

ده تري به اهداف دارند ؛ ارتباط هر يك از فرآيندها و ديگري كه بر عملكرد و كار جاري تيم مشاركت ندارند و ديدگاه گستر

 . زيرفرآيندها را با كل سازمان مستندسازي و ارزيابي مي كنند

، كليه فرآيندهاي مطرح در شاخص هاي   برنامه ريزي ، سازماندهي ،  انقالبتغيير و بطور كلي در اين گام الزم است ؛ توسط تيم 

حاصل اين مستندسازي ترسيم نمودارها و گراف هايي . كنترل ، تعريف ، شناسايي و مستند شودمديريت منابع انساني ، رهبري و 

شامل همه فرآيندهاي موجود در سازمان و يا بخش خاصي از فرآيندهاي منتخب خواهد بود تا در گام هاي بعد با ارزيابي و 

 .م شودسازماني اقدا انقالببازنگري آنها در قالب بهبود ، طراحي مجدد و يا 

 سازماني انقالبـ بهبود ، طراحي مجدد فرآيند و يا  3ـ  3

، فرآيندهاي انتخاب شده را در مدل خاصي قرار مي دهد تا مدل مفهومي فرآيندهاي مديريتي انقالبتغيير و در اين گام تيم 

و براساس مشكالت فرآيندي   پس از مدلسازي نقاط قوت و ضعف ، فرآيندهاي مورد بررسي ، تحليل گرديده. سازمان ترسيم شود

و دگرگون سازي اساسي پيشنهاد مي  انقالبو با توجه به نيازها ، فرآيندها بهبود و يا مجددا طراحي مي شود ؛ تبعا در برخي موارد 

 .شود

 ـ پياده سازي فرآيند 4ـ  3

تبـديل بـه   )  انقـالب ود ، طراحـي مجـدد و   در قالب سه گزينـه بهبـ  ( از طريق اعمال تغييرات ضروري  ، در اين گام فرآيند مورد نظر

 .برنامه اجرايي گرديده و پياده سازي مي شود

 ـ ارزيابي فرآيند و دگرگوني مداوم 5ـ  3

بايد به گونـه اي مسـتمر مـورد    ... ) در بخش هاي مختلف برنامه ريزي ، سازماندهي و ( فرآيندي كه به تازگي به اجرا درآمده است 

هرگونه اشكال و يا ناكارايي احتمالي از ميان برداشته شود تبعا اين چرخه اجرايـي ممكـن اسـت بارهـا تكـرار       ارزيابي قرار گيرد ؛ تا

 .شود



 

 	

 جمع بندي

؛ كه زمينه ساز بستگي داردعوامل زيادي  به در كشورهاي رو به توسعه ، همچون ايران نظام مندو تحول  تغييرمشكالت اجرايي 

را در  اين مشكالت. ، خواهند شد و الزم است در مرحله اجرا به آنها توجه جدي شودظام مندن تغيير و تحوالت طرح هاي ناكامي

 :نمودتقسيم بندي  مي توان به شرح زير كشورمان

 از سطوح مديريت ارشد سازمانتغيير و تحوالت عدم آغاز  −

 ونيمقاومت برخي از مديران مياني بعلت ترس از به خطر افتادن توانايي ها و اختيارات كن −

 تالش جهت راضي نگه داشتن همگان و عدم حذف برخي واحدها و مشاغل سازماني −

 كوشش براي بهبود يك فرآيند ، بجاي طراحي مجدد و يا دگرگوني كامل سازمان −

 بي توجهي به فرآيندهاي كليدي در مديريت منابع انساني ، كنترل و نظارت −

 گرگوني آنعدم رعايت توالي فرآيندها ، جهت طراحي مجدد و يا د 

 طوالني شدن و فراموشي برنامه ها 

نويني در  ، توانايي آن را دارد كه رويكردسازماني ندم نظام تغيير و تحوالتچارچوب هاي در صورت غلبه بر مشكالت،  بطور كلي

سازمان هاي دولتـي تـا                 برنامه ريزي ، سازماندهي ، مديريت منابع انساني ، رهبري و كنترل ، پايه گذاري نمايد و بسياري از 

خود نپزدازند نبايد توقع موفقيت و تحقـق شـعارهاي خـود    و تعالي  انقالبتغيير، زماني كه روشهاي سنتي خود را كنار نگذارند و به 

 .را داشته باشند

شـد و مشـخص گرديـد     و نحوه اجرا و نتايج حاصـل از بكـارگيري آن تشـريح    نظام مند تغيير و تحوالت سازمانيدر اين مقاله لزوم 

سازمان هاي دولتي كشور به خاطر تعامالت سياسي و اجتماعي اقدامات خود ، چه بسا  بيشـتر از بخـش خصوصـي نيـاز بـه تغييـرات       

ي نـوين،  مـديريت فرآينـدگرا   سـازماني،   نظـام منـد   انقـالب ، با تغييـر و  اساسي و زيربنايي در سازمان و مديريت داشته و دير يا زود

 .شود زين مديريت وظيفه گرا سنتيجايگ بايستي
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