آﻦﻧﺎﻣﻪ ﺗﻐﺮ ) 15اﺳﻔﻨﺪ (1394

دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺮوس ﻋﻠﯿﺪوﺳﺘﯽ

ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺗﻐﺮاﺗﯽ ﺷﮕﻔﺖآور روﺑﻪروﺳﺖ و اﻧﺴﺎن در ﻣﯿﺎن دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ زﻧﺪﮔﯽ او را
دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﺮاﺗﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻐﺮ ﭼﻨﺎن ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﯾﮏ از اﺑﻌﺎد زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ از آن ﺑﯽﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻤﺎﻧﺪه و

اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﻓﺰون ﺑﺮ ﺗﻐﺮات ﮔﺎهﺑﻪﮔﺎه ،ﺑﺎ ﺗﻐﺮات ﺳﺮﯾﻊ ،ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ،و ﺑﺪون ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .داﻣﻨﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻐﺮاﺗﯽ ﺑﻪ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و روشﻫﺎی ﮐﺎری آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه و آﻧﻬﺎ را از اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﺗﻐﺮ در
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روی ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ دارﻧﺪ .ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ
در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از رﺳﻤﯿﺖ و ﻫﺪفﻣﺪاری ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻐﺮ در آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .از اﯾﻦرو ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﺮی در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺗﻐﺮ ﺑﺮ ﭼﻪ ﭘﺎﯾﻪای اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﺳﻄﻮح ﺗﻐﺮ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ،ﺗﻐﺮ در ﺧﻂﻣﺸﯽﻫﺎ و روﯾﻪﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺮان
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻧﺎم آﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ آﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎ در ﺣﻮزه ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری و در وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،و ﻓﻨﺎوری
ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺎر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ و اﻓﺮاد درﮔﯿﺮ در آﻧﻬﺎ را ﺟﻬﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ آﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ
آﻦﻧﺎﻣﻪ ارﺗﻘﺎ ﯾﺎ ﺗﺮﻓﯿﻊ ﯾﺎ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ،ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد دهﻫﺎ ﻫﺰار اﺳﺘﺎد ﮐﺸﻮر دارﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ
دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻦﻧﺎﻣﻪ ﺗﺸﮑﯿﻼت ،روی ﺳﺎزﻣﺎن داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر دارد .ﺑﻪ ﻫﺮ روی ،ﮔﺎه ﺑﻪ ﮔﺎه دﯾﺪه
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺎزهای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪی درﺑﺎره ﭼﺮاﯾﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
آن ﻫﻤﺮاه ﮔﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ آﻦﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﺗﻐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﺎﺳﺨﯽ درﺧﻮر ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ:
 .1آﻦﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸﯿﻦ دارای ﭼﻪ ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ ﭼﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ آﻦﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮی آﻧﻬﺎ ﻧﺒﻮده
اﺳﺖ؟ ﭼﻪ ﺗﻐﺮاﺗﯽ در اﺑﻌﺎد دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﻣﺤﯿﻂ واﻗﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ را ﭘﺪﯾﺪ آوردهاﻧﺪ؟
 .2اﯾﻦ ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎ و ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﺑﺎ ﭼﻪ روﺷﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ؟
 .3آﯾﺎ اﯾﻦ روش دارای اﻋﺘﺒﺎر ﻫﺴﺖ؟
 .4آﻦﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺎ ﮐﺪامﯾﮏ از آﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻫﻢﮐﻨﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
 .5آﯾﺎ ﺗﻐﺮ در ﯾﮏ آﻦﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ آﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﺗﺄﺛﯿﺮ دارد؟
 .6آﯾﺎ آﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﯾﮏ آﻦﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐﺮ ﮐﻨﻨﺪ؟
 .7آﻦﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﭼﻪ ﻫﺪف ﯾﺎ ﻫﺪفﻫﺎﯾﯽ را در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪ؟
 .8آﯾﺎ ﺗﻐﺮ در آﻦﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﯾﺎ ﻫﺪفﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺧﻮد ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ؟
 .9آﻦﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎزه اﯾﻦ ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﺳﺎزد؟
 .10آﯾﺎ ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ آﻦﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎزه از ذﺧﯿﺮه داﻧﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ؟
 .11آﯾﺎ ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ آﻦﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎزه از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺠﺮﯾﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ؟
 .12آﯾﺎ ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ آﻦﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎزه از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ؟
 .13آﯾﺎ ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ آﻦﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎزه از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ؟
 .14آﯾﺎ ﻣﺠﺮﯾﺎن آﻦﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎزه آن را درک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟

 .15ﻣﯿﺰان درک ﻣﺠﺮﯾﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 .16آﯾﺎ ﻣﺠﺮﯾﺎن آﻦﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎزه ﺗﻮان و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ؟
 .17ﺗﻮان و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺠﺮﯾﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 .18آﯾﺎ ذیﻧﻔﻌﺎن آﻦﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎزه آن را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ﺑﺮای آن ﻣﺸﺮوﻋﯿﺘﯽ ﻗﺎﺋﻞاﻧﺪ؟
 .19ﭘﺬﯾﺮش ذیﻧﻔﻌﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 .20آﯾﺎ آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ ﺑﺴﻨﺪه ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟
 .21ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎ از ﮐﺪام ﻣﺪل ﺗﻐﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 .22آﯾﺎ ﺳﺎزوﮐﺎری ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎراﯾﯽ و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻦﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎزه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ؟
 .23ﭼﻪ ﻓﺮد ﯾﺎ واﺣﺪی در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﺌﻮل آﻦﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎزه اﺳﺖ؟
 .24ﮐﺎراﻣﺪی و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻦﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎزه ﭼﮕﻮﻧﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ و ﻣﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﺮاه ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﺮ آﻦﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎزه ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روﯾﮑﺮد درﺳﺖ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن
را در ﺗﻐﺮ آﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎ از ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ و ﮔﺴﺘﺮه ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﮐﺎر در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد .ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ درﺳﺘﯽ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻫﻢ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،در ﮔﻨﺠﯿﻨﻪای از ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ ذﺧﯿﺮه ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت
ﺗﻐﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روﻧﺪﻫﺎﯾﯽ را آﺷﮑﺎر ﺳﺎزد ﮐﻪ آﯾﻨﻪ رﻓﺘﺎری ﻣﺪﯾﺮان ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ روﻧﺪﻫﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﮑﺮارﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ روﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮان از دامﻫﺎی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﻨﺎره ﺟﺴﺖ و ﺑﻨﺎی ﻫﺮ ﺗﻐﺮ ﺗﺎزه را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ داﻧﺶ
ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﻐﺮﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ اﺳﺘﻮار ﺳﺎﺧﺖ.
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