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چکیده
در عصر حاضر ،تنها عامل ثابت در محیط سازمانها تغییر است .به عبارت بهتر سازمانها همواره در حال تغییر و تحول هستند ،به
شناخت الگوی ذهنی و ایجاد آمادگی الزم برای پذیرفتن تغییر در آنها ،نقش بسیار مهمی در موفقیت اجرای استراتژی تغییر
محسوب میشوند؛ بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر کشف الگوی ذهنی کارشناسان شهرداری مشهد نسبت به آمادگی
برای تغییرات سازمانی است که یک تحقیق کاربردی و به لحاظ روش ،توصیفی-اکتشافیاست .در این پژوهش بهمنظور
شناسایی الگوهای ذهنی از روش کیو استفاده شده است .در این راستا بهمنظور طراحی فضای گفتمان ابتدا ادبیات موضوع
بررسی و در ادامه مصاحبههای تکمیلی با  30کارشناس مشارکت کننده صورت گرفت و درنهایت تعداد  64عبارت بهعنوان
فضای گفتمان این پژوهش گردآوری شد و با توجه به نحوه ارزشگذاریها کارتهای کیو توسط افراد نمونه ،دسته بندی
شدهاند .با استفاده از شیوه محاسبه امتیازهای عاملی کارتها (عبارات کیو) و آرایههای عاملی قابل تفسیر ،به شناسایی  11عامل
یا الگوی ذهنی در جامعه نمونه منتهی شد که پس از تفسیر و تحلیل درنهایت "الگوی ذهنی ارزیابیکنندگان" بهعنوان الگوی
ذهنی غالب در خصوص آمادگی برای تغییر در بین کارشناسان مجموعه شهرداری مشهد شناخته شد.
کلیدواژهها :الگوی ذهنی ،آمادگی برای تغییر ،روش کیو ،کارشناسان ،شهرداری مشهد.
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مقدمه

ضرورت تغییرات سریع سازمانی و مدیریت آن یکی از شرایط اساسی موفقیت سازمانها است .هر
سازمان همچون موجود زندهای است و تنها زمانی میتواند به حیات خویش ادامه دهد که توانایی
تغییرپذیری و سازگاری با محیط خود را داشته باشد ،در غیر این صورت دچار زوال و فناپذیری خواهد
شد .شهرداری مشهد بهعنوان یک سازمان بزرگ در یکی از کالنشهرهای مذهبی جهان با رشد فزاینده
شهری ،جمعیت شهرنشین و خیل عظیم زائران و مشتاقان امام علی بن موسیالرضا (ع) مواجه است .لذا به-
منظور دستیابی به اهداف بلندمدت اعم از چشمانداز ،برنامههای راهبردی و همچنین اسناد باالدستی باید
سازمانی چابک و انعطافپذیر باشد .لذا لزوم همکاری و همراهی هر چه بیشتر کارشناسان و مدیران در
رسیدن به اسناد باالدستی و اهداف سازمانی را دو چندان مینماید .زمانی تغییر اتفاق میافتد که انتظاری
وجود داشته باشد .برای این کار ابتدا نیاز به ایجاد تغییر در مدل ذهنی است .تصویر ذهنی و نگرش ما در
واقع چارچوبی است که میدان اندیشه و عمل را محدود میکند .به همین دلیل است که باید مدیریتی منظم
و براساس اصول مدل ذهنی خود یعنی شکل دادن به ذهن ،آزمودن آن و توسعه تصویر درونی و نگرش
نسبت به جهان و طرز رفتار آن برقرار کنیم و به آن متعهد باشیم ( .)Senge, 1996مدلهای ذهنی مادامیکه
به دنبال آنها نگردیم برای ما قابل مشاهده نیستند (.)Zamani, 2012
الگوی ذهنی روتین کاری را انجام میدهد که تا امروز انجام داده و نتیجهای پدیدار میشود که در گذشته
رخ داده ،بنابراین با نگاه به گذشته و شناخت دستاوردها باید راههای اشتباه را رها کرد و عادتهای سود
ده را در تیم ایجاد کرد .کاربرد الگوی ذهنی از دیرباز مورد توجه بوده است .با توجه به اهمیت تغییر در
بقاء سازمانها بهطور اعم و شهرداری مشهد بهطور اخص ،این پژوهش بر آن است که به بررسی الگوهای
ذهنی کارشناسان ،با هدف شناخت الگوهای ذهنی کارکنان نسبت به آمادگی برای تغییر بپردازد.
بهبیاندیگر ،این سؤال مطرح است که کارشناسان شهرداری مشهد نسبت به آمادگی برای تغییرات سازمانی
از چه الگوی ذهنی برخوردارند؟
مبانی نظری پژوهش

با مروری بر ادبیات مدیریت ،میتوان گرایش عمومی به تغییر مستمر را دریافت ،همچنان که
نظریهپردازان سازمان همگی به آهنگ رو به رشد تغییر در جوامع و سازمانها اشاره کردهاند
( .)Anderson & Ackerman, 2001به نظر میرسد تغییر در دنیای امروز یک موضوع چند بعدی و
فراگیر میباشد و سازمانها مرتباً در زمینههای فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،فنآوری و اقتصادی
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دستخوش تغییر میشوند .بدین ترتیب چنانچه سازمانها خواستار بقا در عرصه رقابتی اقتصاد جهانی
باشند ،باید بهطور دائم خود را با محیط خارجی خود تطبیق دهند .از سوی دیگر میتوان بین نوع تغییر
و چگونگی آن و یا پیامدهای تغییرات تمایز قائل شد ( .)Stacey, 1993بنابراین به دنبال هر تغییر ،سؤالی
مبنی بر چگونگی پاسخ به تغییرات ایجاد میشود .از سوی دیگر بسیاری از محققین تأکید کردهاند که
تعهد فردی در برابر تغییر ،جزء ضروری در تالشها برای تغییرات سازمانی است .گوردون و همکاران
( )2000به نقل از کلین و سورا ( )1996بیان میکنند ،تعهد به تغییرات در مرکزیت اجرای نوآوری در
سازمانها قرار دارد و همچنین به نقل از آرمناکس و بدین ( )1999عنوان میدارند که تعهد سازمانی در
چارچوب تغییرات موفقیت آمیز ،نقش دارد و باید بهعنوان یک معیار در اجرای تغییرات سازمانی در
نظر گرفته شود .این پیچیدگی سازمانها را برای حفظ بقای خود ناگزیر از تغییر میکند (

Gordon et

 .)al., 2000بر این اساس سازمانها در فاصله زمانی چهار تا پنج سال تغییرات اساسی را برای خود
طراحی و اجرا مینمایند ( .)Lewis, 1999با این وجود تحقیقات مینی و پانگ ( )2008نشان میدهد که
دو سوم سازمانها پس از اجرای تغییر با شکست مواجه شدهاند .در پاسخ به نرخ باالی شکست تغییر،
مطالعات و تحقیقات گستردهای در حوزه آمادگی تغییر و مقاومت در برابر تغییر شکل گرفته است
( .)Bouckenooghe, 2010موضوع آمادگی تغییر ازجمله موضوعاتی است که توسط پژوهشگران و
مدیران اجرایی مورد بررسیهای گوناگون قرار گرفته است .ریشههای اولیه بحث آمادگی تغییر به نظریه
لوین ( )1967موسوم به خروج از انجماد باز میگردد که طی آن افراد به لحاظ جسمی و روانی از
روشهای فعلی انجام امور سازمان دست میکشند ( .)Self & Schraeder, 2009صرفنظر از اینکه
اساس و شالوده تغییرات سازمانی و موتور محرکه آن به کدام یک از عوامل منابع انسانی ،ساختار ،اهداف
سازمانی ،تکنولوژی یا فرهنگ نسبت داده شود ،تغییر اشاره به انتقال سازمان از وضعیت موجود به وضعیت
دلخواه دارد ( .)Arabi, 2010شناخت ،اولین گام بنیادی در تغییر است و تا زمانی که فرد شناخت کافی
برای نیاز به تغی یر را نداشته باشد ،باور نخواهد کرد که تغییر الزم است .زمانی که شناخت کم است اولین
گامی که یک مدیر مؤثر باید انجام دهد این است که به افراد این آگاهی را بخشد که تغییر به نفع خود
است .تا زمانی که این دید در افراد تحقق نیابد پیشرفت قابل توجهی را نمیتوان در آنها مشاهده کرد.
یک مدیر مؤثر باعث می شود این دیدگاه در افراد نهادینه شود .ذکر این نکته الزم است که باور این
موضوع توسط فرد نیاز به آموزش به وی دارد ( .)Katz, 2011در ادامه به موضوع و مفهوم آمادگی برای
تغییر از نگاه صاحبنظران فن میپردازیم.
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آمادگی برای تغییر

طبق نظر ون تریر و همکاران ( ) 2018چهار بعد آمادگی برای تغییر یه ترتیب عبارتند از )1:مناسب
بودن (کارمندان درک کنند که تغییر برای سازمان آنها مناسب است)؛  )2حمایت مدیریتی (کارکنان
درک کنند که مدیران از تغییرات حمایت میکنند)؛  )3خودکارآیی (کارکنان متوجه شوند که مهارتها
و شایستگیهایی الزم را برای انجام تغییر موفق دارند) و  )4شخصیت فردی (کارکنان بر این باورند تغییر
برای شخص آنها مفید خواهد بود) .درک بیشتر این عوامل و نقش آنها در آمادگی کارکنان برای
اجرای تغییرات مهم میباشد ( .)Von Treuer, Karantzas, & McCabe, 2018طبق گفته بوکنوگ و
دیووس ( ) 2009آمادگی برای تغییر شامل سه بعد آمادگی شناختی ،آمادگی هیجانی و آمادگی رفتاری
میباشد .ویس ( )2002بحث میکند که دو مؤلفۀ "شناختی" و "عاطفی" نگرش ،مقدمۀ قضاوتهای
کلی یا همان نگرش هستند .از این رو در این تحقیق این دو بعد مورد مطالعه و بررسی قرار میگیرند.
منظور از آمادگی برای تغییر در این پژوهش ،یک پدیده سطح انفرادی است که تحت تأثیر عناصر
گرایشی ،منطقی ،ساختاری و کارکردی مجموعه کاری قرار میگیرد و بیانگر نگرشهای فردی است که
در طی فرایند تغییر بروز میکند بهعبارت دیگر وسعت شناخت فردی از وقوع تغییر و تمایل به بهرهمندی
سازمان و کارکنان از تغییر (جنبه شناختی) و این که یک فرد تا چه میزان از تغییر سازمانی لذت میبرد
(جنبه عاطفی) ،تعریف میشود .لذا تعریف مفهومی آمادگی برای تغییر در این پژوهش عبارت است از:
وسعتی که فرد با افراد بهطور شناختی و عاطفی تمایل به پذیرش ،پذیرفتن و اتخاذ یک برنامه خاص که
بطور هدفمندی موقعیت موجود را تغییر میدهد ،دارند .تعریف عملیاتی آمادگی برای تغییر در این
پژوهش عبارت است از :شناخت و معرفی ا لگو یا الگوهای نحوه ایجاد آمادگی برای تغییر در کارشناسان
شهرداری مشهد ،به نحوی که طرح ریزان تغییرات سازمانی بتوانند با توجه به تمایالت و الگوهای ذهنی و
چگونگی پذیرش تغییرات توسط افراد در خصوص انجام موفقتر تغییرات در جهت اهداف سازمانی،
برنامهریزی نمایند.
بنیانهای نظری آمادگی برای تغییر و الگوی ذهنی

در این قسمت بهتعدادی نظریههای مرتبط با آمادگی برای تغییر و الگوی ذهنی پرداخته شده است.
هرکدام از این نظریهها کمک میکند تا جوانب آمادگی برای تغییر و الگوی ذهنی بهتر شناخته شود.
الف) نظریه نگرش :نگرش عبارت است از ترکیبی از باورها و هیجانهایی که شخص را پیشاپیش آماده
میکند تا به دیگران ،اشیاء و گروههای مختلف به شیوهی مثبت یا منفی نگاه کند .نگرشها ارزیابی از
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اشیاء را خالصه میکنند و در نتیجه پیشبینی یا هدایت اعمال یا رفتارهای آینده را بر عهده میگیرند
(.)Hilgard, Atkinson, & Atkinson, 2002
جدول ( :)1تعاریف آمادگی برای تغییر
تعریف

باورها ،نگرشها و مقاصد فردي با در نظر گرفتن اینکه چه حجمی از تغییر مورد
نیاز است و ظرفیت سازمانی براي پذیرش این تغییرات به چه میزان میباشد.
ادراک افراد سازمان تا حدي كه سازمان براي انجام تغییرات با مقیاس بزرگ،
آماده تصور شده است.
یک ظرفیت سازمانی براي ایجاد تغییر تاحدي كه كاركنان سازمان را براي درک
تغییر آماده ببینند.
تاچه حدي كاركنان دیدگاه مثبتی درباره نیاز به تغییر سازمانی ایجاد كردهاند و
همچنین تا چه حد كاركنان اعتقاد دارند كه چنین تغییراتی براي خودشان و پهنه
سازمان ،كاربستهاي مثبتی دارد.
كاركنان اعتقاد دارند كه آنها ظرفیت اجراي یک تغییر را دارند (مثل
خودكارآمدي تغییر) ،تصور اینکه تغییر براي سازمان مفید است (تناسب) ،رهبران
به تغییر متعهدند (حمایت مدیریت) و تغییر براي اعضاي سازمان مفید است
(ارزش فردي).
ارزشی است كه اعضاي یک سازمان براي تغییر قائل هستند و باوري است كه آنان
در مورد اثر بخش بودن تغییر دارند.
فرد یا افرادبهطور شناختی تمایل به قبول ،پذیرش و اتخاذ یک برنامه خاص براي
تغییر هدفمند شرایط موجود داشته باشند.
درک كاركنان از ماهیت تغییرات و نیز شرایط اجرا و پیاده سازي آن.

نویسندگان

آرمیناكس و همکاران ()1993
ابی و همکاران ()2000
جانسن ()2000

جانس و همکاران ()2005

هالت و همکاران ()2007

وینر ()2009
رافرتی و همکاران ()2012
تاهکور و سریواستاوا ()2018

نگرشها دارای سه بعد شناختی ،عاطفی و رفتاری هستند:
 -1بخش شناختی آن عبارت است از باورها و ارزشها و اطالعات در باره هدف شناخته شده به وسیله
فرد است.
 - 2بخش عاطفی شامل احساسها و عواطف در باره هدف ،فرد ،فکر ،رخداد یا شیء است.
 -3بخش رفتاری آن نگرش سرچشمه میگیرد و به نیت (رفتار به صورت معین) بر میگردد
(.)Rezaeian, 2002
رافرتی و همکاران ( )2013با استناد به تئوری نگرش بحث میکنند که توجه به هر دو بعد شناختی و
عاطفی نگرش در تعریف و سنجش آمادگی تغییر در تمامی سطوح حائز اهمیت است.
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ب) نظریه اِسناد :سبک اسناد به فرآیندی گفته میشود که افراد بر اساس آن در مورد عوامل علی یک
حادثه یا رویداد ازجمله توانایی ،کوشش ،سطح دشواری و مسئولیت ،تصمیمگیری میکنند (

Weiner,

 .)2013نظریه اِسناد در واقع بیشتر تبیینکننده نوع برداشتها و قضاوتهاى ما درباره خود و دیگران
است .توجه به فرآیندهاى شناختى دخیل در تعامالت میان فردى به دلیل حساسیت و تأثیرى است که این
الگوها بر نحوه نگرش ،قضاوت و رفتار ما در موقعیتهاى اجتماعى دارند .تالش در جهت ساخت
الگوهایى که بتوان با کمک آن طیف گستردهاى از رفتارها را درک ،تبیین و پیشبینى کرد نیز از همین
علّت متأثر است .نظریه اِسناد به ما کمک مىکند تا قضاوتهاى واقع گرایانهترى داشته باشیم ( Hilgard,

.)Atkinson, & Atkinson, 2002
تغییر سازمانی

تغییر سازمانی بیشتر به معنای خروج سازمان از حالت تعادل به دلیل فشارهای وارده بر آن است
( .)Lewin, 1951تغییر سازمانی میتواند بهعنوان تغییر در یکی از ابعاد اصلی (فرآیند) عملیات سازمان
تعریف شود .ابعاد اصلی شامل ساختار ،تکنولوژی ،فرهنگ ،رهبری ،اهداف و کارکنان سازمان است
()Mills Helms, Dye, & Mills, 2009؛ بنابراین آنجه که مسلم است این است که تغییر سازمانی بی
مقدمه صورت نمیگیرد .محرکهای تغییر معموالً از محیط سازمانی سرچشمه میگیرند و عبارتند از
محیط ،الزامات سازمانی ،الزامات فرهنگی ،قانونی ،رقابت ،روندهای اجتماعی ،سیاستهای جهانی ،رفتار
کارمندان و مدیران ،قالب ذهنی رهبر و کارمندان .تغییر سازمانی مجموعهای از اعمال یا یک پروسهای
را نشان میدهد که موجب تغییر یا تبدیل جزئی یا کامل یک سازمان ،مؤلفهها و اجزاء یا پروسههایش
میشود که ،انتقال از حالت موجود به حالت آتی مطلوب را بوجود میآورد که از نظر کمی یا کیفی با
قبلی متفاوت است (.)Mills Helms, Dye, & Mills, 2009
پیشینه

برخی از مرتبطترین پژوهشهای انجام گرفته در ارتباط با این متغیرها در جدول ذیل به همراه
خالصهای از نتایج گزارش شدهاند.
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جدول ( :)2معرفی پیشینه تحقیق
نام

عنوان پژوهش

سال

سامارانایاكه و
تاكمورا

بررسی روابط بین تعهد سازمانی،
اعتماد به همساالن و مدیریت و
آمادگی تغییر كاركنان شركت تجاري

2017

هانگ و
هاتچین سو

نقش برنامهریزي ،یادگیري و الگوهاي
ذهنی در تکرار پویایی تصمیم سازي

2013

هچانوا و
همکاران

عنوان آمادگی كاركنان براي تغییر از
دریچه فرهنگی و نظریه خود اظهاري

2012

چریستل و
همکاران

بررسی آمادگی كاركنان براي تغییر
سازمانی

2010

ترکزاده و عبد
شریفی

بررسی تأثیر انسجام سازمانی بر
آمادگی براي تغییر سازمانی

1395

انسجام سازمانی پیشبینی كننده معنیدار
آمادگی براي تغییر سازمانی است.

سپهوند و زهره
محمدیاري

شناسایی ذهنیت افراد نسبت به تنبلی
سازمانی

1394

نتایج ،حاكی از آن است كه مدیران سازمانهاي
دولتی در شهر ایالم نسبت به موضوع تنبلی
سازمانی در سازمانهاي دولتی داراي سه الگوي
ذهنی هستندكه عبارت است از :كاركنان
(عوامل فردي) ،سازمان (عوامل سازمانی) و
ماهیت مشاغل دولتی.

وطنخواه و
ظهوریان
نادعلی

بررسی رابطه بین الگوي ترجیحات
فکري كاركنان و آمادگی آنها براي
تغییر سازمانی
بررسی رابطه تفکر راهبردي با آمادگی
تغییر در مدیران بیمارستانهاي تأمین
اجتماعی اصفهان
بررسی ارتباط آمادگی تغییر عملکرد
اعضاي هیأت علمی علوم پایه دانشکده
پزشکی

پژوهشگران

جمالی و
همکاران
احدي و
همکاران

نتایج

تعهد سازمانی و اعتماد به همساالن و مدیریت
بهطور قابل توجهی به آمادگی كاركنان براي
تغییر سازمانی مرتبط است.
در این تحقیق به دستکاري الگو ذهنی افراد
پرداختند كه نتیجه آن موفقیت بیشتري را در
برداشت و این توسعه الگو ذهنی مناسب ،باعث
بهبود عملکرد زمانی كه هزینه پایین (خرید كم)
است میگردید.
نتایج بیانگر این بود كه بین مدیریت تغییر،
فرهنگ جمعی ،همکاري و تعامل ،آمادگی براي
تغییر و تعهد كاركنان رابطه معناداري وجود
دارد.
نتایج نشان داد كه تركیبی از كاركنان متوسط با
رضایت شغلی كم براي تغییرات سازمانی آمادهتر
هستند و باعث تسهیل در تغییر میگردند.

1394

ترجیحات ذهنی كاركنان رابطه معنیداري با
میزان آمادگی آنها براي تغییر سازمانی دارد.

1394

نتایج تحقیق نشان داد بین تفکر راهبردي و
عناصر آن كه ذكر گردید با آمادگی براي تغییر
رابطه معنیداري وجود دارد.

1394

نتایج تحقیق نشان داد مابین مؤلفههاي
فرسودگی و آمادگی براي تغییر ارتباط معنیدار
و معکوس وجود دارد.
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روششناسی

استراتژی این تحقیق ،روش کیو است و مراحل تعریف شده روش آن ،از بین انتخابهای «تک
روشی»« ،روش آمیخته» و «روش ترکیبی» جزء روشهای ترکیبی است ( .)Danaei Fard, 2007روش-
شناسی کیو ،فنی است که پژوهشگر را قادر میسازد تا اوالً ادراکات و عقاید فردی را شناسایی و طبقه-
بندی کند و ثانیاً به دسته بندی گروههای افراد بر اساس ادراکاتشان بپردازد .هدف اصلی این فن ،آشکار
ساختن الگوهای مختلف تفکر است ،نه شمارش تعداد افرادی که تفکرات مختلفی دارند .ویژگی فوق،
این روششناسی را به روشهای تحقیق کیفی نزدیک میسازد .با وجود این ،روششناسی کیو از بعد کمی
نیز برخوردار است ،زیرا از روشهای آماری مانند تحلیل عاملی و تحلیل مؤلفههای اصلی برای دستهبندی
افراد کمک میگیرد (.)Khoshgovian Fard, 2007
روش تحقیق حاضر ،توصیفی-تحلیلی و به لحاظ هدف ،کاربردی است؛ به لحاظ روش انجام و ماهیت
تحقیق )Mohammadpour, Sadeghi, & Rezaei, 2010( ،ترکیبی است و به لحاظ رویکرد از استدالل
استقرایی– قیاسی استفاده شده است .این رویکرد در دو مرحله از روش مانند مرحله چرخش عاملها و
مرحله تفسیر آنها ،از استدالل استقرایی -قیاسی استفاده شده است .استراتژی این تحقیق ،روش کیو است.
روششناسی کیو از بعد کمی و کیفی برخوردار است ،زیرا از روشهای آماری مانند تحلیل عاملی و
تحلیل مؤلفههای اصلی برای دستهبندی افراد کمک میگیرد ( .)Khoshgovian Fard, 2007شهرداری
مشهد به جز سازمانهای تابعه دارای  1486کارشناس که جامعه نمونه در این پژوهش میباشد .نمونه در
این پژوهش ،به صورت هدفمند و غیر احتمالی شامل  30نفر از کارشناسان شهرداری مشهد که دارای
ویژگیهایی ازجمله« :عالقهمندی به موضوع تحقیق»« ،عضویت در شورای اداری شهرداری مشهد»،
«دارای مقطع تحصیلی حداقل لیسانس به باال»« ،دارای تجربه حداقل دو بار تغییر یا جابجایی در پست و
حوزه خدمتی»« ،داشتن فعالیت اجرایی»« ،داشتن سوابق کاری حداقل دو سال» انتخاب شدند .این ویژگیها
به منظور انتخاب مدیران با تجربه و آگاهی باال و مسلط به ساز و کار فعالیت سازمانی در جهت دستیابی به
نت ایج با اعتبار باالتر استفاده شدند .برای بررسی پایایی نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و نتایج برای
کارشناسان برابر با  0/798مشاهده شد که نشان از پایایی مطلوب است.
مراحل اجرای روش کیو و یافتههای آن

فرآیند مطالعه کیو شامل گامهای مختلفی است که در برگیرنده کلیه مراحل روش مانند انتخاب
جامعه ،نمونه ،روش جمعآوری اطالعات و روش تجزیه و تحلیل میباشد که در اینجا در قالب گامهای
اول تا هفتم توضیح داده میشود.
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گام  )1گردآوری فضای گفتمان (تولید مجموعه عبارات کیو) :گردآوری فضای گفتمان جامع به عنون
اولین گام اجرای روش کیو و کانون توجه آن میباشد .چگونگی اجرای این گام بسط و توسعه دامنهای از
گفتهها ،اظهارات ،نوشتارها و  ...است و اهمیت آن در این است که باید به شایستگی نماینده کل دیدگاهها
درباره موضوع پژوهش باشد .این به آن معناست ،بافتی که در آن گفتمان و فعاهیتهای گفتمانی رخ می-
دهد ،باید در کانون توجه فرآیند پژوهش قرار گیرد ( .)Crow, 2005بر اساس توصیه صاحبنظران و منابع
مختلف ،تنوع نمونه کیو بین  30تا  60نوع طرز تلقی یا نقطه نظر میباشد ( Brown, Durning, & Selden,

 )2007همچنین نمونه بین  20تا  100گزینه کیو نیز توصیه شده که تعداد استاندارد در حدود  40الی 80
گزینه است ( )Danaeifard, Hosseini, & Sheikhs, 2013در این پژوهش بهمنظور گردآوری عبارات
مربوط به فضای گفتمان ،ابتدا با بررسی ادبیات موضوع و پژوهشهای صورت گرفته در این رابطه،
مجموعهای از عبارات که به عوامل و ابعاد آمادگی برای تغییر اشاره کردهاند ،انتخاب شده؛ سپس
مصاحبههای عمیقی با تعدادی از کارشناسان مجموعه شهرداری که تجربه انواع تغییرات سازمانی را در
سالهای خدمت خود داشتهاند ،انجام شد.
گام  )2طراحی مجموعه کیو :در مطالعه کیو« ،نمونه» شامل گزارهها ،عبارات کارتهای کیو و یا گزاره-
های کیو هستند که به مجموعه آنها «مجموعه کیو» گفته میشود و ابعاد مختلف ،گستردگی و تنوع
فضای گفتمان را در خود منعکس نموده است ( .)Lajevardi et al., 2015در این تحقیق با ارزیابی،
ویرایش و حذف عبارات مشابه و تکراری ،کاهش ابهام معنایی و حذف تداخل مفهومی و همپوشانی
احتمالی همه عبارات و ابعاد شناسایی شده تعداد  64عبارت بهعنوان عبارات فضای گفتمان این پژوهش
گردآوری شد که نشان دهنده ذهنیتها و دیدگاهها مختلف پیرامون آمادگی برای تغییرات سازمانی در
شهرداری مشهد میباشد
گام  )3نمونه مشارکت کنندگان :در این روش برای نمونهگیری از دنیای افکار و ذهنیت افراد و نه از
جمعیت مردم طراحی شده است و به دنبال شناسایی الگوهای ذهنیتی افراد است و تعمیم یافتهها به جامعه-
ای بزرگتر را مد نظر ندارد؛ بنابراین نمونه (آماری) کوچک و گلچین شده متناسب با هر موضوع پژوهشی
انتخاب خواهند شد ،چرا که برای کشف یک الگوی ذهنی ،وجود تنها یک نفر با آن الگوی خاص
کفایت میکند و لذا گوناگونی مشارکتکنندگان مهمتر از تعداد آنها است؛ بنابراین لزومی برای انتخاب
نمونههای تصادفی و بزرگ مانند پژوهشهای آماری وجود ندارد ( .)Danaei Fard, 2007بررسیها و
مطالعات انجام شده در روش شناسی کیو تعداد مشارکت کنندگان را متفاوت نشان میدهد .کمتر از 40
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نفر ممکن است برای اهداف خاص کفایت کند و معموالً انتخاب بین  20تا  80نمونه از افراد مورد بررسی
بهمنظور دستیابی به نقطه نظرات مختلف نسبت به یک موضوع کافی به نظر میرسد (

Lajevardi et al.,

 .)2015در این پژوهش ،با توجه به روش تحقیق آن و ضرورت انتخاب مشارکت کنندگان دارای
اطالعات مرتبط با موضوع ،نمونه افراد به صورت هدفمند و غیر احتمالی شامل  30نفر از کارشناسان
شهرداری مشهد که دارای ویژگیهایی ازجمله« :عالقه مندی به موضوع تحقیق»« ،عضویت مدیران در
شورای اداری شهرداری مشهد»« ،دارای مقطع تحصیلی حداقل لیسانس به باال»« ،دارای تجربه حداقل دو
بار تغییر یا جابجایی در پست و حوزه خدمتی»« ،داشتن فعالیت اجرایی و قرار داشتن در فضای کسب و
کار»« ،داشتن سوابق کاری حداقل دو سال» انتخاب شدند.
گام  )4روایی و پایایی :آنچه میتواند درباره مطالعه کیو مطرح شود ،جامعیت عبارات نمونه کیو است.
درخصوص روایی در این روش به دو صورت انجام میگیرد :الف) روایی محتوا براساس رتبهای که
مشارکت کنندگان به عبارات میدهند و عبارات مجاور آن قابل بررسی است .به عبارت دیگر ،انتظار می-
رود بین محتوای عباراتی که یا بر روی درجه یکسانی از طیف یا بر روی درجههای مجاور قرار دارند،
تناسبی وجود داشته باشد .ب) روایی صوری با بررسی میزان رضایت مشارکت کنندگان نسبت به ظرفیت و
قابلیت عبارات برای نشان دادن ذهنیت آنان امکان پذیر است؛ یعنی آیا عبارات موجود به ابعاد مختلف
موضوع تحت بررسی پرداختهاند تا آنها بتوانند از طریق مرتبسازی ذهنیت خود را بیان کنند .برای مرتب
سازی کیو ،پایایی نیز قابل طرح است .یعنی میتوان پرسید که آیا یک مشارکت کننده یک دسته کارت
را با دستورالعمل یکسان در تکرارهای مختلف به یک شکل مرتب میکند؟ باید توجه داشت که بر حسب
موضوع مطالعه کیو ،درجات طیف و تعداد کارتها میتوان انتظار داشت که تکرار مرتبسازی ،منجر به
نتیجه کامالً یکسان نشود .با توجه به فلسفه تحقبق ،عبارات کیو بهطور مستقیم از فضای گفتمان گرفته
شده است و محقق کمترین دخالت را در طراحی تعداد یا محتوای گزاره یا عبارات کیو داشته است.
ابتدا محقق با توجه به ادبیات و بنیانهای نظری موضوع شاخصهاو مؤلفههای آمادگی برای تغییر را
استخراج نمود که بالغ بر  70مؤلفه شد و از طرفی با توجه به قلمرو تحقیق (شهرداری مشهد) و جامعه
آماری (مدیران و کارشناسان) نسبت به مصاحبه عمیق پرداخت و با توجه به پیاده کردن مصاحبهها بصورت
متنی  65کارت کیو استخراج گردید و بهجهت روایی محتوا به صورت کیفی ،از طریق در اختیار قراردادن
متنهای پیاده شده مصاحبههای انجام شده و تعداد  65کارت کیو استخراج شده به  14نفر ازصاحبنظران
ارائه گردید که نظرات موافق و یا مخالف بودن خود را با گزارهها نسبت به موضوع آمادگی برای تغییر
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اعالم نمایند ،که پس از جمعبندی و مطالعه نظرات  64کارت مورد تأیید قرار گرفت .در پژوهش جاری
جهت سنجش پایایی از روش آزمون-بازآمون استفاده شده است .به این منظور از  5ارزیاب خواسته است
تا بافاصله زمانی  10روزه نسبت به تقسیمبندی کارتها اقدام و ضریب همبستگی دو مرحله به دست آمده
است؛ که متوسط ضریب پایایی  0/878حاصل شده است که مجدداً پایایی را تأیید میکند.
گام  )5گردآوری دادههای مرتب شده و ارزشگذاری کارتهای کیو :هدف از این مرحله ،به دست
آوردن ذهنیات و تصورات افراد درباره آمادگی نسبت به تغییر در شهرداری مشهد میباشد ،که دراین
خصوص سه گام بصورت ذیل انجام گردید:
الف) مرحله ایجاد کارتهای کیو :در این مرحله گزاره انتخاب شده ،بر روی کارتها تایپ شد و سپس
به صورت تصادفی شمارهگذاری شده و شماره یا در پشت کارت نوشته شد و به همراه کارتها ،راهنمای
و نحوه تکمیل جداول کیو نیزتدوین شده است.
ب) ارزش گذاری ابتدایی کارتهای کیو :پس از مرحله روایی و پایایی کارتها که در مطالب فوق
توضیح داده شده است ،از  30مشارکت کننده پژوهش خواسته شد تا ابتدا کارت یا را در سه دسته (موافق،
بی نظر و مخالف) طبقهبندی کنند.
ج) باز ارزشگذاری کیو :در این مرحله مجدد از  30مشارکت کننده پژوهش یا نمونه یا خواسته شد تا
پس از ارزشگذاری ابتدایی کارت یا ،آنها را بر اساس توزیع شبه نرمال در طیف -7تا  +7در نظر گرفته
و رتبه کارتهای کیو را در  -نمودار کیو رتبهبندی یا ارزشگذاری نموده و تکمیل کنند
گام  )6تجزیه و تحلیل اطالعات
بر اساس خروجی نرم افزار ،مقادیر بارهای عاملی با یکدیگر مقایسه شده و عاملهای مهم یا عقایدی که
دارای اهمیت بیشتری هستند ،شناسایی میگردند .معیار اهمیت یک عامل و تحلیل آن ،به میزان بزرگی
(بیش از  70درصد) بارهای عاملی آن بستگی دارد .پس از اینکه تمامی مشارکت کنندگان مرتبسازی و
دستهبندی گزارههای کیو را انجام دادند ،اطالعات بدست آمده ،گردآوری شده و مورد پردازش آماری
قرار میگیرند .ابزاری که به این منظور به کار گرفته میشود ،روش تحلیل عاملی است که روشی چند
متغیره برای یافتن میزان همبستگی بین متغیرها است و توسط اسپیرمن ابداع شد .در روش همبستگی،
همبستگی بین متغیرها سنجیده میشود ولی در روش شناسی کیو به دنبال یافتن همبستگی بین آدمها هستیم
تا ببینیم نقطه نظرات کدام افراد به هم نزدیکتر است ( .)Khoshgovian Fard, 2007در این پژوهش
ماتریس بار عاملی با چرخش شدت ارتباط هر مشارکت کننده ،با عامل یا الگوی ذهنی که به آن
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منتسب شده ،مشخص شده است .همچنین برای تحلیل عاملی و تفسیر عاملها ،معیارهای عاملهای مهم
مانند مقدار نمره استاندارد ( ،)z- scoresیا مقادیر امتیازهای عاملی و آرایههای عاملی استفاده گردید.
گام  )7بیان تفسیر نهایی :آخرین گام روش ،تفسیر نتایج عاملها میباشد تفسیر پذیر بودن هر عامل یعنی
تفسیرپذیر بودن نظرات هر گروه که متشکل از مشارکت کنندگان خاص آن گروه است و با استفاده از
محاسبه امتیازهای عاملی کارتها یا نمره استاندارد عاملها و آرایههای عاملی و نیز شاخصهای هر
الگوی ذهنی و سایر نتایج حاصل از تحلیل عاملی کیو ،تفسیر دیدگاه یا در هر عامل آورده شده است.
یافتهها

در مرحله اول پژوهش پس از انجام مصاحبهها با تعدادی از کارشناسان شهرداری که تجربه انواع
تغییرات سازمانی در سالهای خدمت خود داشتهاند ،کدهای مفهومی که در بر دارنده موضوع تحقیق
بودند استخراج شدند و درنهایت از میان گزارههای استخراج شده ،گزارههایی که بیشترین فراوانی را در
مصاحبهها و پیشینهها داشتند 64 ،گزاره تأیید شد که در جدول زیر مشاهده میشود.
جدول ( :)3مجموعه کیو در پژوهش حاضر
ردیف

نام مؤلفه

ردیف

1

شناخت كاركنان از میزان انگیزه و تعهد مافوقان به تغییر

33

2
3
4
5

حمایت مدیران ارشد از تغییر

درک كاركنان از پایداري تغییر در بلند مدت

34
35
36
37

6

امید به آینده بهتر سیستم

38

7

شناخت افراد از شفافیت فرآیندهاي تغییر

39

8
9

داشتن روحیه نوآوري و ریسک پذیري افراد
آگاهی كاركنان از از چشم انداز تغییرات

40
41

10

اطمینان از توانمند سازي افراد در تغییرات

42

11
12

میزان حمایت فرهنگ سازمانی از تغییرات

43
44

میزان آگاهی افراد از شایسته ساالري حاكم بر سیستم
شناخت كاركنان از میزان تخصص مافوقان

آگاهی افراد از وجود ظرفیت و زیر ساختهاي سازمانی

نام مؤلفه

مؤثر بودن میزان قدر دانی از افراد مؤثر در
تغییر
دادن بازخورد مناسب از نتیجه تغییرات
اطمینان از حفظ منافع فردي در تغییرات
نارضایتی از وضع موجود
درک كاركنان از میزان نزدیکی عامالن
تغییر به منابع قدرت
آگاهی كاركنان از انتصاب مافوقان بر اساس
شایستگی
میزان شناخت افراد از الزامات قانونی و
شفافیت آن
دانش و مهارت افراد
اطمینان كاركنان از مدیریت درست
هیجانات ناشی از تغییر
سرایت عاطفی تغییرات توسط گروههاي
رسمی و غیررسمی
تجارب موفق قبلی افراد
اعتماد افراد به مافوقان
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13
14
15
16
17
18
19
20

مناسب براي تغییر
میزان توانایی افراد در موضوعات تغییر
شناخت افراد از ظرفیت نیروي انسانی موجود براي تغییر
شناخت افراد از سبک مدیریت مافوقان
آگاهی افراد از ارزیابی عملکرد فردي در همراهی نسبت به
تغییر
آگاهی افراد نسبت به وجود نگاه سیستمی به تغییر در
سازمان
حمایت ذينفوذان از تغییر
آگاهی كاركنان از نیاز به تغییر
احساس مؤثر بودن افراد در انجام تغییرات
میزان مشاركت دادن كاركنان در انجام تغییرات

45
46
47
48
49
50
51
52

21
22
23

شناخت افراد از وجود مطالعات مکفی براي تغییر

53
54
55

24

میزان سالمت جسمی ،روحی و روانی كاركنان

56

25
26
27

آگاهی كاركنان از پایداري مافوق

57
58
59

شناخت افراد از اهداف تغییر

آگاهی كاركنان درمساعد بودن شرایط محیطی
اگاهی از میزان مقبولیات تغییرات از نگاه شهروندان

28
29
30

اطمینان افراد به پیامدهاي مثبت ناشی از تغییرات
وجود نگرش مثبت افراد نسبت به تغییرات

60
61
62

31

اطمینان از مدیریت درست و بهینه تغییر

63

32

باور قلبی افراد به موضوع تغییر

64

میزان عالقه مندي افراد به موضوعات تغییر

61

درک افراد از زمان مناسب تغییر
درک كاركنان از عدم سیاسی بازي مافوقان
میزان تعلق سازمانی افراد
احساس كاركنان از امنیت شغلی بعد از
تغییر
تأیید عامالن تغییر توسط ذينفوذان
سازمان
آگاهی از چرایی تغییر
مفید دانستن تغییر توسط افراد
درک كاركنان از عدم قائم بفرد بودن
تغییرات
میزان هویت سازمانی افراد
تعهد عاطفی افراد به اهداف سازمان
درک كاركنان از وجود منابع الزم براي
تغییر در سازمان
میزان كفایت اطالع رسانی و آموزش نحوه
انجام تغییرات
احساس حفظ كرامت انسانی در تغییرات
همسو بودن عالیق شخصی با تغییرات
همسو بودن باورهاي قلبی و معنوي
شخصی با تغییرات
اطمینان به همراهی جمعی نسبت به تغییر
میزان رابطه عاطفی بین كاركنان و مدیران
درک كاركنان از میزان آشنایی و شناخت
عامالن تغییر از فرهنگ سازمانی
درک كاركنان از اشرافیت مافوقان به
موضوع تغییر
داشتن روحیه رقابت پذیري مثبت در
اجراي تغییرات

در مرحله تجزیه و تحلیل از روش کیو از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد .اساس کار تحلیل عاملی
اکتشافی بر ماتریس همبستگی بین افراد میباشد؛ بنابراین ابتدا مقادیر همبستگی بین دوبهدوی کارشناسان
محاسبه شد و در قالب ماتریس همبستگی قرار گرفت اما به دلیل محدودیت مقاله و تعداد زیاد عبارات
موضوع تحقیق در اینجا ارائه نشده است .بررسی ماتریس همبستگی نشان میدهد که تعدادی از کارشناسان
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تا حدودی با هم رابطهی نسبتاً خوبی دارند و دارای ذهنیتهای مشابه هستند و ذهنیتهای دو کارشناس
شماره  24و  25بیشترین تشابه را دارا هستند (مقدار همبستگی برابر با  0/69است).
جدول ( :)4ماتریس اشتراکات (گروه کارشناسان)
کارشناسان

Initial

Extraction

p1

1

p2

1

p3

1

p4

1

p5

1

p6

1

p7

1

p8

1

p9

1

p10

1

p11

1

p12

1

p13

1

p14

1

p15

1

0/696
0/778
0/831
0/790
0/659
0/675
0/726
0/671
0/686
0/742
0/672
0/587
0/698
0/885
0/588

کارشناسان

Initial

Extraction

p16

1

p17

1

p18

1

p19

1

p20

1

p21

1

p22

1

p23

1

p24

1

p25

1

p26

1

p27

1

p28

1

p29

1

p30

1

0/613
0/663
0/677
0/824
0/693
0/685
0/663
0/791
0/641
0/833
0/794
0/850
0/652
0/685
0/821

ستون  Initialتمامی اشتراکات قبل از استخراج را گزارش میکند پس تمام آنها  1میباشد .ستون
 Extractionتمامی اشتراکات بعد از استخراج را گزارش میکند .در جدول  ،5واریانس توضیح داده شده
کل 1ارائه شده است .در این جدول مقادیر بلوک اول شامل سه ستون مربوط به مقدارهای ویژه اولیه 11
ماتریس همبستگی است .مقدار ویژه نشان دهنده مقدار کل واریانس است که میتواند با یک مؤلفه اصلی
توضیح داده شود .برای مثال در جدول زیر مؤلفه اول برابر  3/186است که  12/253درصد از واریانس کل
را شامل میشود .مقادیر بلوک دوم شامل سه ستون با برچسب مجموع ضرائب مؤلفه چرخش داده

نشده2

________________________________________________________________
Total Variance Explained
Loading Extraction Sums of Squared

1
2
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است .بلوک سوم شامل سه ستون است که مربوط به مجموع مربعات مؤلفههای چرخیده 1است و واریانس
را میان مؤلفهها یکنواخت توزیع میکند.
جدول ( :)5واریانس توضیح داده شده کل (گروه کارشناسان)
مقدارهای ویژه اولیه
مؤلفه

کل

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

5/366
2/440
2/174
2/126
1/699
1/522
1/453
1/388
1/192
1/176
1/033

درصد

درصد

واریانس

تجمعی

17/886
8/135
7/245
7/087
5/664
5/074
4/844
4/626
3/972
3/918
3/444

17/886
26/021
33/266
40/353
46/017
51/091
55/963
60/562
64/534
68/453
71/897

مجموع ضرائب مؤلفه چرخش

مجموع مربعات مؤلفههای

داده نشده

چرخیده

کل

5/366
2/440
2/174
2/126
1/699
1/522
1/453
1/388
1/192
1/176
1/033

درصد

درصد

واریانس

تجمعی

17/886
8/135
7/245
7/087
5/664
5/074
4/844
4/626
3/972
3/918
3/444

17/887
26/021
33/266
40/353
46/017
51/091
55/936
60/562
64/534
68/453
71/897

کل

3/116
2/815
2/019
2/012
1/965
1/804
1/677
1/593
1/581
1/536
1/452

درصد

درصد

واریانس

تجمعی

10/386
9/383
6/730
6/708
6/550
6/013
5/590
5/308
5/269
5/120
4/480

10/386
17/769
26/499
33/207
39/757
45/770
51/360
56/668
61/937
67/057
71/897

طبق جدول باال ،پس از چرخش واریماکس ،مؤلفه اول  10/386درصد از واریانس کل را به خود
اختصاص میدهد که بیشترین مقدار را در بین سایر عوامل دیگر دارا است .مؤلفه دوم حدود 9/383
درصد از واریانس کل ،مؤلفه سوم حدود  6/730درصد از واریانس کل ،مؤلفه چهارم حدود 6/708
درصد از واریانس کل ،مؤلفه پنجم حدود  6/550درصد از واریانس کل ،مؤلفه ششم حدود  6/013درصد
از واریانس کل ،مؤلفه هفتم حدود  5 /590درصد از واریانس کل ،مؤلفه هشتم حدود  5 /308درصد از
واریانس کل ،مؤلفه نهم حدود  5/269درصد از واریانس کل ،مؤلفه دهم حدود  5/120درصد از واریانس
کل ،و درنهایت مؤلفه یازدهم حدود  4/840درصد از واریانس کل را به خود اختصاص میدهند .در
مجموع این نه مؤلفه که دارای مقادیر ویژه بیشتر از یک هستند ،بهطور کلی  71/89درصد از واریانس کل
________________________________________________________________
Rotation Sums of Squared Loadings

1
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را به خود اختصاص میدهند .نمودار سنگ ریزه 1این نمودار تصویر مقدار ویژه را در هر یک از مؤلفههای
استخراج شده نشان میدهد که چون از بزرگترین مقدار ویژه شروع میشود همواره یک نمودار نزولی
است .مقدار ویژه با استخراج عاملهای بعدی به سرعت افت میکند .مقدار ویژه مؤلفه یازدهم کمتر از 1
است .برای مشخص کردن تعداد مؤلفهها از روی این نمودار کافیست خط  Y=1را رسم کنید (در اینجا با
خط قرمز مشخص شده است) .مؤلفههایی که باالی این خط قرار بگیرند بهعنوان مؤلفههای اصلی مورد
استفاده قرار میگیرند.

شکل ( :)1نمودار سنگ ریزه مربوط به عاملهای استخراج شده (گروه کارشناسان)

پس از چرخش واریماکس ،کارشناس شماره  14دارای بیشترین بار عاملی در مؤلفه اول است .سپس
کارشناسان شماره  11 ،27و  10دارای بیشترین بار عاملی در این مؤلفه هستند .این کارشناسان دارای
ذهنیتهای مشابه هستند .مؤلفه اول مهمترین مؤلفه است زیرا  10/386درصد از واریانس کل را به خود
اختصاص میدهد .کارشناسان شماره  22 ،16 ،25 ،24و  15دارای بیشترین بار عاملی در مؤلفه دوم
هستند؛ بنابراین دارای ذهنیتهای مشابه هستد .کارشناسان شماره  3و  4دارای ذهنیتهای مشابه هستند.
کارشناسان شماره  29 ،5 ،21و و  28دارای ذهنیتهای مشابه هستند .کارشناسان شماره  26 ،23و 12
دارای ذهنیتهای مشابه هستند .کارشناسان شماره  6و  7دارای ذهنیتهای مشابه هستند .کارشناسان شماره
 17 ،9دارای ذهنیتهای مشابه هستند .کارشناسان شماره  13 ،1و  18دارای ذهنیتهای مشابه هستند.
کارشناسان شماره  19و  20دارای ذهنیتهای مشابه هستند.

________________________________________________________________
Scree Plot
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درنهایت کارشناسان شماره  30و  2نیز دارای ذهنیتهای مشابه هستند؛ اما ذهنیت این کارشناسان از درجه
اهمیت پایینی نسبت به سایرین قرار دارد .همچنین ذهنیت کارشناس شماره  8با سایرین متفاوت است.
یازده دیدگاه ذهنی با استفاده از شیوه محاسبه امتیازهای عاملی کارتها (عبارات کیو) و آرایههای عاملی
قابل تفسیر است و شاخصهای هر الگوی ذهنی نیز ضمن کمک به تفسیر بهتر ،بهعنوان یک هدف از
پژوهش مبتنی بر روش شناختی کیو ،به شرح شکل ( )2دستهبندی و ارائه شد.
عامل  :1ارزیابی کنندگان
عامل  :2اطمینان خواهان

عامل  :8فردگرایان

عامل  :3علت یابان

عامل  :9حمایت خواهان

عامل  :4دنبال کنندگان

عامل  :10قانون گرایان
الگوهای ذهنی
کارشناسان

عامل  :5مثبت اندیشان

عامل  :11رابطه گرایان

عامل  :7مشارکت کنندگان

عامل  :6متعهدان

شکل ( :)2دستهبندی الگوهای ذهنی کارشناسان

بحث و بررسی

کارشناسان شهرداری مشهد نسبت به آمادگی برای تغییر سازمانی از چه الگوهای ذهنی برخوردارند؟
طبق بررسیهای انجام شده قسمتهای قبل 11 ،الگوی ذهنی متفاوت در خصوص آمادگی برای تغییر
سازمانی در بین  30کارشناس شهرداری وجود دارد .این یازده الگوی شناسایی شده  71/89درصد ذهنیت
کارشناسان مشارکت کننده را توضیح میدهد.
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تفسیر الگوی ذهنی اول« :الگوی ذهنی ارزیابیکنندگان»

مهمترین الگوی ذهنی کارشناسان در خصوص آمادگی برای تغییرالگوی "ارزیابی کننده" است .این
الگوی ذهنی که مربوط به کارشناسان  11 ،27 ،14و  10میباشد مبین دیدگاه مشترک بررسی و ارزیابی
همه جانبه و همه ی جوانب تغییر جهت مواجه صحیح با تغییر است .این الگوی ذهنی با مقدار ویژه 3/116
به تنهایی  10/386درصد از دیدگاههای کارشناسان مشارکت کننده در این پژوهش را تبیین میکند .از
نظر کارشناسان این گروه ،که همه زیر  10سال سابقه دارند و نسبت به سالهای خدمت خود تغییرات کم-
تری را تجربه کردهاند ،اثربخشی تغییر تابعی از ارزیابی شناختی اعضای سازمان از چهار تعیینکننده
ظرفیت اجرایی شامل ظرفیتهای فردی ،ادراک منابع ،عوامل موقعیتی و ساختارهای حمایتی است .چنانچه
اعضای سازمان ارزیابی مطلوبی از این چهار عامل داشته باشند از جنبه شناختی و عاطفی آمادگی برای
تغییر پیدا خواهند کرد.
تفسیر الگوی ذهنی دوم« :الگوی ذهنی اطمینان خواهان»

از بین کارشناسان بیشترین تعداد یعنی  5نفر از آنها (کارشناسان  22 ،16 ،25 ،24و  )15الگوی ذهنی
"اطمینان خواهی" نسبت به آمادگی برای تغییر دارند .مقدار ویژه دومین الگوی ذهنی کارشناسان برابر با
 2/815است .این الگو نماینده  9/383درصد از دیدگاههای کارشناسان شهرداری مشهد نسبت به آمادگی
برای تغییر است .سابقه شغلی آنان بهطور متوسط بین  10تا  20سال است و همه آنان دارای تحصیالت
دانشگاهی کارشناسی ارشد هستند 2 ،نفر از این کارشناسان زن و  3نفر هم مرد هستند و بهطور میانگین هر
کدام  7تغییر و جابه جایی را طول خدمت خود تجربه کردهاند .از نظر آنها از آنجایی که تغییر سازمانی به
دلیل رو به رو شدن با شرایط ناشناخته و ترس از آیندهای نامطمئن برای بسیاری از کارکنان تجربهای
استرسزا است ،مهمترین عامل برای ایجاد آمادگی برای تغییر در این دسته از کارکنان دادن اطمینان به
آنها از سوی مافوقان و عامالن تغییر است.
تفسیر الگوی ذهنی سوم« :الگوی ذهنی علت یابان»

ذهینت علت یابی در خصوص آمادگی برای تغییر الگوی ذهنی سوم کارشناسان را تشکیل میدهد.
مقدار ویژه این الگوی ذهنی  2/019است و  6/730درصد از ذهنیت کارشناسان در خصوص آمادگی برای
تغییر را تبیین میکند .این کارشناسان (کارشناسان  3و  )4که هر دو زن و تجربه  5تغییر و جابهجایی را
داشتند معتقدند در خصوص آمادگی برای تغییر دانستن علت و چرایی انجام تغییرات عامل اصلی تأثیر
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گذار است .از نظر کارشناسان با این الگوی ذهنی مهمترین موضوعی که باید با کارکنان در میان گذاشته
شود تا مقاومت در برابر تغییر شکسته شده و آماده تغییر شوند" :انتقال ضرورت تغییر و توضیح چرایی
تغییر ،بیان دالیل قانع کننده برای آن و تأکید بر ریسک و تبعات منفی عدم اجرای تغییر" میباشد.
تفسیر الگوی ذهنی چهارم« :الگوی ذهنی دنبال کنندگان»

مقدار ویژه الگوی ذهنی چهارم  2/012است 6/708 .درصد از ذهنیت کارشناسان این مجموعه مربوط
به دیدگاه مشترک کارشناسان  29 ،5 ،21و  28میباشد .این گروه از کارشناسان معتقدند عاملین تغییر و
کسانی که وظیفه رهبری تغییر را بر عهده دارند ،آمادگی برای تغییر را تحت تأثیر قرار میدهند .فرین و
دیرکس ( )2002معت قدند هنگامی که کارکنان به مدیریت سازمان خود و عامالن تغییر اعتماد بیشتری
دارند ،در نتیجه این احساس اطمینان ،آنها تصمیم میگیرند در خصوص برنامههای تغییر دنباله رو مافوقان
خود باشند و چنانچه مافوقان آنها لزوم تغییری را تشخیص دادند ،آمادگی مشارکت در فرآیندهای تغییر
را از خود نشان میدهند (.)Gigliotti, Vardaman, Marshall, & Gonzalez, 2018
تفسیر الگوی ذهنی پنجم« :الگوی ذهنی مثبت اندیشان»

الگوی ذهنی کارشناسان  26 ،23و  12نسبت به آمادگی برای تغییر ،داشتن "حس مثبت درباره تغییر،
فرآیندهای آن و عواقب مثبت تغییر" است .این الگوی ذهنی با مقدار ویژه  1/965ذهنیت  6/550درصد از
کارشناسان مجموعه را تبیین میکند .این کارشناسان بین  10تا  15سال سابقه شغلی دارند و بهطور متوسط
بین  5تا  10تغییر و جابهجایی را در طول خدمت خود در سازمان تجربه کردهاند .کارشناسان این گروه با
تاکید بر بعد عاطفی آمادگی برای تغییر تأکید دارند که بازتاب احساسی به تغییر که از تجربههای جاری
یک حس (مانند امید) به چشم انداز مطلوب یا نامطلوب یک اتفاق ،نتیجه گرفته میشود ،در آمادگی برای
تغییر تأثیر دارد .اندروی ( )2017معتقد است کارکنان با ذهنیت مثبت نسبت به تغییر سازمانی که میتواند
ناشی از تجربههای گذشته کارکنان از تغییرات سازمانی چه در همان سازمان و چه در سازمان قبلی باشد،
عملکرد سازمانها را در دستیابی به اهداف تغییر قطعاً تسهیل نماید.
تفسیر الگوی ذهنی ششم« :الگوی ذهنی متعهدان»

در این پژوهش در خصوص آمادگی برای تغییر ذهنیت متعهدگرایانه  6/013درصد از ذهنیت کارکنان
مشارکت کننده است .مقدار ویژه این الگوی ذهنی  1/804بوده و کارشناسان  6و  7همبستگی معنیداری با
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این الگوی ذهنی داشته است .این کارشناسان هر دو از کارشناسان با سابقه مجموعه شهرداری مشهد بوده و
بیش از  12مورد تجربه تغییر و جا به جایی در این مجموعه را دارند .الگوی ذهنی این کارشناسان رابطه
مثبت میان تعهد و آمادگی برای تغییر را نشان میدهد .دیدگاههای این الگوی ذهنی قویاً در ادبیات
مدیریت تغییر تأ یید شده و پژوهشگران زیادی از نقش بالقوه تعهد در تسهیل آمادگی فردی برای تغییر
حمایت کردهاند (

Iverson, 1996; Darwish, 2000; Vakola et al., 2003; Barber, 2010; Oreg et

.)al., 2012; Vanhala, 2016
تفسیر الگوی ذهنی هفتم« :الگوی ذهنی مشارکت کنندگان»

الگوی ذهنی "مشارکت کنندگان"  5/590درصد از ذهنیت کارشناسان مشارکت کننده در پژوهش را
در خصوص آمادگی برای تغییر تبیین میکند .این الگوی ذهنی مربوط به کارشناسان شماره  9و  17بوده
که به نسبت سابقه کاری خود تغییرات و جابهجاییهای زیادی را تجربه کردهاند .کارشناسان دارای این
الگوی ذهنی معتقدند چنانچه آنان در فرآیند تغییر مشارکت داشته باشند ،مقاومت و ایستادگی آنان در
برابر تغییر کاهش یافته و انگیزه ،تعهد و عالقهمندیشان به تغییر افزایش مییابد .در این الگوی ذهنی
احساس مؤ ثر بودن در فرآیند انجام تغییر ،همسو بودن عالیق شخصی با تغییرات و اطمینان از حفظ منافع
فردی در تغییرات که نتیجه مشارکت افراد در مراحل مختلف از تصمیم گیری برای تغییر تا هدفگذاری
و مشخص کردن وظایف افراد در فرآیند تغییرات میباشد ،سطوح آمادگی برای تغییر را تحت تأثیر قرار
میدهد .بهطور کلی از دیدگاه صاحبنظران و پژوهشگران ،مشارکت دادن کارکنان در برنامههای تغییر
ازجمله اقدامات مدیریتی است که بر موفقیت برنامههای تغییر سازمانی تأثیر میگذارد (

& Mirkamali

.)Zeinlipour, 2009
تفسیر الگوی ذهنی هشتم« :الگوی ذهنی فردگرایان»

کارشناسان شماره  13 ،1و  18الگوی ذهنی فردگرایان را تشکیل میدهند .مقدار ویژه این الگوی
ذهنی  1/593است .این الگوی ذهنی  5/308درصد از دیدگاههای مشترک کارشناسان مشارکت کننده در
این پژوهش میباشد .الگوی ذهنی فردگرایان به این اشاره دارد که آنها در مواجهه با تغییر دو بعد را
بررسی میکنند :اول اینکه آنها بررسی میکنند که آیا خود به تنهایی توانایی پاسخ به این چالش و تغییر
را دارند یا در مقابل آن احساس عدم کنترل میکنند .اگر فرد تشخیص دهد که میتواند با چالش کنار
آید ،رفتارهای حمایتی از تغییر از خود نشان میدهند؛ بنابراین این باور کارکنان از خودشان و از
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توانمندیهایشان به صورت بسیار زیادی بر آمادگی برای تغییر تأثیر میگذارد .دومین موردی که توسط
فردگرایان بررسی میشود این است که آیا تغییر نتایج مثبتی برای آنها ،برای کار یا نقششان و برای
آیندهشان خواهد داشت .اگر تغییر با اهداف و ارزشهای فردی این دسته از کارکنان در تضاد باشد و مانع
برآورده شدن خواستهها و نیازهای آنها شود با تغییر مقاومت میکنند.
تفسیر الگوی ذهنی نهم« :الگوی ذهنی حمایت خواهان»

الگوی ذهنی کارشناسان  19و  20که  5/269درصد از ذهنیت کارشناسان مشارکت کننده در این
پژوهش نسبت به آمادگی برای تغییر را نشان میدهد ،الگوی "حمایت خواهی" است .ذهنیت این
کارشناسان که هر دو از کارشناسان جوان و کم تجربه شهرداری مشهد میباشند 3 ،و  5تغییر و جابهجایی
را تجربه کرده اند ،نسبت به آمادگی برای تغییر به این صورت است که این کارکنان زمانی اگر مطمئن
باشند سازمان به خاطر تأثیرگذاری آنها در برنامههای سازمان بهطور مثال برنامههای تغییر به آنها پاداش
خواهد داد ،متقابالً پاسخ داده و حمایت فعاالنه خود را نشان میدهند.
تفسیر الگوی ذهنی دهم« :الگوی ذهنی قانون گرایان»

کارشناسان شماره  30و  2دارای ذهنیت مشابه قانون گرایی جهت آمادگی برای تغییر هستند .دیدگاه
این کارشناسان همر اه با دیدگاه کارشناسان الگوی ذهنی یازدهم به دلیل پایین بودن بارهای عاملی در
درجه اهمیت پایینتری نسبت به سای رین قرار دارد .این الگوی ذهنی به این اشاره دارد که کارکنان چنانچه
بدانند تغییر ناشی از یک الزام قانونی و براساس بخشنامه بوده و وابسته به شخص و فردی خاص نبود کمتر
در مقابل آن مقاومت کرده و بهتدریج با درک نیاز و ضرورت تغییر در سیستم و درک عدم سیاسی بازی
ما فوقان در جریان تغییر ،آمادگی بیشتری برای پذیرش تغییر کسب خواهند کرد.
تفسیر الگوی ذهنی یازدهم« :الگوی ذهنی رابطه گرایان»

کم اهمیتترین الگوی ذهنی در خصوص آمادگی برای تغییر مربوط به دیدگاه کارشناس شماره 8
است .از نظر این کارشناس اثرگذاری همکاران و بهویژه نفوذ گروههای غیر رسمی مهمترین عامل تعیین
کننده آمادگی تغییر در سطح فردی میباشد .مادسن و همکاران ( )2005نیز معتقدند روابط اجتماعی یک
کارمند در محل کار با آمادگی برای تغییر سازمانی ارتباط دارد .این بدان معناست که احساسات مثبت،
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نگرشها و ادراکات همکاران ،زیردستان و حتی سرپرستان محیطی را فراهم میکند که بر تمایل و پذیرش
فردی جهت مشارکت و حمایت از تغییرات سازمانی مؤثر خواهد بود.
بحث و نتیجهگیری

این مقاله بر گرفته از پایاننامه دوره دکتری با عنوان "کشف الگوی ذهنی کارشناسان و مدیران نسبت
به آمادگی برای تغییرات سازمانی در شهرداری مشهد" است .از پایاننامه فوق سه مقاله که عبارتند از
"کشف الگوی ذهنی مدیران نسبت به آمادگی برای تغییرات سازمانی در شهرداری مشهد"" ،کشف
الگوی ذهنی کارشناسان نسبت به آمادگی برای تغییرات سازمانی در شهرداری مشهد" و سومین مقاله
"مقایسه بین الگوهای ذهنی مدیران و کارشناسان نسبت به آمادگی برای تغییرات سازمانی در شهرداری
مشهد" استخراج گردید .در شهرداریها همزمان با انتخابات شورای اسالمی شهر هر چهار سال یکبار
شاهد تغییرات گستردهای در اهداف ،سیاستها و روشهای اجرایی هستیم ،ازاینرو نیروی انسانی (اعم از
مدیران و کارشناسان) در موفقیت یا شکست فرایند تغییر سازمانی مهم میباشند هرچند که نقش مدیران در
این خصوص پررنگتر است .لذا با توجه به موضوع مقاله ،الگوهای ذهنی کارشناسان موردبررسی و
تحلیل قرار گرفت .با توجه به مفهوم آمادگی برای تغییر در این پژوهش که یک پدیده در سطح فردی و
تحت تأثیر عناصر گرایشی ،منطقی ،ساختاری و کارکردی قرار دارد و شامل وسعت شناخت فردی از
وقوع تغییر و تمایل به بهرهمندی سازمان و کارکنان از تغییر میشود در این پژوهش سعی شد که با در نظر
گرفتن عبارتهای جامع ،الگوی ذهنی کارشناسان در باب این مقوله شناسایی شود .این الگوی ذهنی ،مبین
دیدگاه مشترک بررسی و ارزیابی همهجانبه تغییر جهت و مواجه صحیح با تغییر است .از نظر کارشناسان،
اثربخشی تغییر تابعی از ارزیابی شناختی اعضای سازمان از چهار تعیین کننده ظرفیت اجرایی شامل
ظرفیتهای فردی ،ادراک منابع ،عوامل موقعیتی و ساختارهای حمایتی است .چنانچه اعضای سازمان
ارزیابی مطلوبی از این چهار عامل داشته باشند از جنبه شناختی و عاطفی برای تغییر آمادگی پیدا خواهند
کرد .هالت و همکاران ( )2007معتقدند آمادگی برای تغییر ،چهار بعد و ویژگی دارد -1 ،مناسب بودن -2
ادراک پشتیبانی مدیریت  -3خودکارآمدی و  -4درک ارزش شخصی تغییر .آنها همچنین معتقدند افراد
در مواجه با تغییر و واکنشی که نسبت به تغییر دارند (پذیرش و یا رد آن تغییر) این چهار مورد را ارزیابی
می کنند .مناسب بودن ،به ارزیابی کارکنان از لزوم و کفایت تغییر برای حل مسائل پیش روی سازمان اشاره
دارد .بعد دوم ارزیابی افراد ،ارزیابی این است که آیا اعضای کلیدی سازمان و برنامه تغییر ازجمله تصمیم
گیران ارشد و مجریان کامالً از آنها در فرآیند تغییر حمایت میکنند و آیا خود آنها بر تغییر پیشنهادی و
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موفقیت آن متعهد هستند .از نظر هالت و همکاران سومین موردی که افراد ارزیابی میکنند این است که
آیا آنها خود چه از لحاظ دانشی و مهارتی و چه از لحاظ روانی قادر به اجرا و پیشبرد برنامههای تغییر
هستند و آخرین موردی که از نظر این محققان افراد جهت آمادگی برای تغییر ارزیابی میکنند این است
که آیا تغییر پیشنهادی بهشخصه برای آنها سودمند است .در این بعد کارکنان ارزیابی میکنند که آیا
تغییر وضعیت فعلی ،رابطه و آینده آنها را در شرکت بهبود میبخشد یا خیر .هالت و همکاران معتقدند
ارزیابی کلی افراد از این موارد آمادگی برای تغییر را تحت تأثیر قرار میدهد .لهمان و همکاران ()2002
نیز پیشنهاد می کنند چنانچه به کارکنان فرصت داده شود تا ارزیابی نسبی از منابع سازمان ،نتیجه تغییر و
تواناییهای خود کسب کنند آگاهانهتر و راحتتر با تغییر مواجه خواهند شد.
یافتههای مطالعات قبلی اذعان میدارد که هر چه موضوع تغییر بیشتر موردپذیرش در بین کارکنان قرار
گیرد ،اجرای راحتتر و با کیفیت تغییرات را نیز به همراه خواهد داشت .ازاینرو یکی از موضوعاتی که
باعث کاهش هزینهها در تغییر و ثبات آن میشود ،همراهی و همکاری کارکنان با تغییرات است.
شهرداری مشهد در بین شهرداری کالنشهرهای کشور ،یکی از سازمانهای پیشرو در زمینههای سرمایه-
گذاری و مشارکت در تأمین منابع مالی و انتشار اوراق مشارکت ،تهیه و تنظیم برنامههای عملیاتی
میانمدت و کوتاهمدت ،هوشمندسازی و ارائه خدمات در بسترهای الکترونیکی ،تغییرات ساختاری و
تشکالتی متناسب با نیازها ،استقرار نظام ارزیابی عملکرد و  ...است که با اجرایی نمودن هرکدام از این
موضوعات باعث افزایش دانش و تجربه در سازمان شده است .با توجه به وظایف محول شده به
شهرداریها در حوزههای مختلف ،کارکنان شهرداری همواره نیازمند تفسیر رویههای قبلی و اتخاذ فرآیند
جدید میباشند.
این مطالعه ،الگوهای ذهنی کارشناسان را در خصوص آمادگی برای تغییر در شهرداری را نشان میدهد که
میتوان با مداخله بجا و مطالعه شده میزان پذیرش تغییر را در سازمان ارتقاء داد .ازآنجاییکه تغییر در
شهرداری امری ضروری است ،پیشنهاد میشود مؤلفههای زیر که موجب افزایش این امر میگردد،
موردتوجه قرار گیرد و بستر الزم را برای افزایش استقبال و همراهی و سازگاری کارکنان با تغییرات
سازمان فراهم آورند.
مؤلفههای ازجمله :ظرفیتهای فردی ،اطمینان از وجود منابع مادی و معنوی در سازمان ،عوامل موقعیتی و
ساختارهای حمایتی ،اطمینان به کارکنان نسبت به آینده شغلی از سوی افراد مافوق و عامالن تغییر ،بیان
ضرورت تغییر و توضیح چرایی آن ،بیان دالیل قانع کننده برای آنها و تأکید بر ریسک و تبعات منفی
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 نقش بالقوه تعهد در تسهیل آمادگی فردی، ایجاد ذهنیت مثبت نسبت به تغییر سازمانی،عدم اجرای تغییر
 همسو بودن عالیق شخصی با تغییرات و اطمینان از، احساس مؤ ثر بودن در فرآیند انجام تغییر،برای تغییر
حفظ منافع فردی در تغییرات که نتیجه مشارکت افراد در مراحل مختلف از تصمیمگیری برای تغییر تا
 افزایش توانمندی کارکنان در پاسخ به،هدفگذاری و مشخص کردن وظایف افراد در فرآیند تغییرات
. پاداش و نگرش مثبت و همراهی گروههای غیررسمی،چالشهای تغییر
همچنین پیشنهاد میگردد در مطالعات آینده به موضوعات دیگری همچون" کشف الگوهای ذهنی
.کارشناسان نسبت به موانع اجرایی آمادگی برای تغییر در شهرداری" پرداخته شود
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