طراحي و تبيين مدلي براي انطباقپذیري سازمانهاي دولتي
(مورد مطالعه :دانشگاه پيام نور)
حسن الوداري ، 1محمدتقي اميني ،2اسفندیار
تاریخ دریافت22/4/2 :

فرجوند3

تاریخ پذیرش22/6/6 :

چکيده
دانشگاهها در معرض چالشهاي محيطي متعددي قرار دارند كه حيات و بقاي آنها را تهديد مي كند .هدف اساسي
اين پژوهش ،ارائة الگويي مؤثر براي ارتقاي ظرفيت انطباقپذيري دانشگاه پيام نور است .راهبرد اصلي پژوهش حاضر،
نظرية دادهبنياد است .روش نمونهگيري هدفمند از دادههاي متني و مصاحبه با بزرگان مديريت براي اين منظور استفاده
شده است .براي بررسي عوامل تأثيرگذار در انطباقپذيري نيز الگوي  7Sمکنزي به عنوان الگوي اوليه يا پايه انتخاب
شده است .در ادامه ،الگوي جديدي با عنوان

FITNESS

طراحي شد كه بر اساس آن براي نيل به انطباقپذيري يا

حساسيت و پاسخگويي به محيط ،سازمانها بايد به ساختار ،فرهنگ ،راهبرد ،بينشها ،فرايندها ،فنّاوري و نيروي انساني
انطباقپذير مجهز شوند .در نهايت ،پيشنهادهايي براي انطباقپذيري دانشگاه پيام نور ارائه گرديد.

واژگان کليدي :انطباقپذيري ،سازمان بساز بفروش ،دانشگاه پيام نور ،سازمان حساس و پاسخگو.

 .1استاديار دانشگاه پيام نور
 .2دانشيار دانشگاه پيام نور ،نويسنده مسئولm_amini@pnu.ac.ir :
 .3دانشجوي دكتري مديريت دولتي دانشگاه پيام نور
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 3111نفر از مديران صنايع مختلف ،سازمانهاي

مقدمه
پيش از اين ،توليدكنندگان همواره نسبت به
مصرفكنندگان دست باال را داشتهاند و شمار
مشتريان بيشتر از كاال و خدمات مطلوب ايشان
بوده است .توجه اصلي توليدكنندگان اين بوده كه
نياز سيريناپذير مشتريان را تأمين كنند.در بازار
تشنه ،ذكاوت و نوآوري الزم نبود .برترين
ارزشها -يعني برنامهريزي ،كنترل و نظم -لوازم
سرمايهگذاري در بازارهاي حاضر و آماده
بودند(هسلبين و ديگران.)45-01 :1331 ،
با افزايش تغييررات و پويراييهراي محيطري و
پيچيدگي فزايندة آن ،وضعيت دگرگون شد .يکري
از تغييرات عمده در محيط كسب و كار كه از ربع
آخر قرن بيستم خود را نشان داد ،انتقال حاكميرت
از توليدكننده به مصرف كننرده اسرت .مشرتريان و
مصررررفكننررردگان بررره دليرررل افرررزايش تعرررداد
عرضهكنندگان و فزونيِ نسبت عرضره بره تقاضرا،

ميتوانند عرضهكنندة خود را انتخاب كننرد .جر
تراوت در اين باره ميگويد« :ير

مصررفكننردة

معمررولي روزانرره حرردود  3111پيررام بازرگرراني

دولتي و نهادهاي آموزشي ،در دورههاي راهبرد
پيشرفته كسب و كار  IBMشركت كردند .از تمام
آنها سؤالي شد كه عميقاً به بقا و موفقيت
سازمانشان در آينده مربوط ميشد .سؤال اين بود:
انتظار داريد سازمان شما در طول  11سال آينده
با چه نوع تغييري مواجه شود؟ بيش از سه چهارم
اين مديران ارشد ،تصورشان اين بود كه با ي
ناپيوستگي و چالش براي هدايت سازمانهاي
بزرگ و پيچيدهشان به واسطه آيندهاي غير قابل
پيشبيني روبهرو خواهند شد(مؤسسه تافلر .)2110 ،1بر
اين اساس نياز به پيشبيني و برنامهريزي ،جاي
خود را به سازگاري پويا ميدهد و سيستم بايستي
خود را به صورت لحظهاي با محيط سازگار كند.
به عبارتي؛ براي مواجهه با شرايط پويا ،سازمان
بايد يادگيرنده ،پويا ،پاسخگو ،سازگار و آيندهنگر
باشد .هدف اين پژوهش ،طراحي راهکارهاي الزم
براي سازگاري با شرايط نوشونده است كه در
قالب الگويي به نام «فيتنس» 2ارائه ميشود.

بيان مسئله

دريافت ميكند .مديران هوشمند هر روز صبح ،برا

دانشگاه پيام نور دانشگاهي است كه بر اساس نياز

اين پرسش و دغدغره فکرري كرار خرود را آغراز

كشور به گسترش آموزش عالي و در جهت

مي كنند كه چرا مشرتري بايرد از ميران ايرن همره

پاسخگويي به تقاضاي فزاينده و منبعث از آهنگ

گزينه ،كاال يا خدمت سازمان ما را خريداري كند»

رشد جمعيت با هدف «يادگيري در همه جا ،همه

(تراوت.)0 :1332 ،

وقت و براي همه» در مهرماه سال  130۱تأسيس

عالوه بر اين ،با گذشت زمان ،اساس الگوهاي
بوروكراتي

مبني بر خطي بودن رابطة علت و

شد .اين دانشگاه يکي از دانشگاههاي دولتي است
كه نظام آموزشي آن مبتني بر آموزش باز ،از راه

معلول و قابل پيشبيني بودن امور ،به هم ريخت.
در بين ماه مي سال  1995و نوامبر  ،1993بيش از

1. Toffler associate
2. FITNESS
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دور يا نيمهحضوري است كه براي اولين بار در

ميپردازيم كه در محيطي با اين ويژگيها چگونه

كشورهايي مانند استراليا و برخي كشورهاي

ميتوان تداوم و رشد سازمانها را تضمين كرد و

اروپايي ابداع شد .در اين نوع آموزش ،عمالً

دانشگاهها ،به ويژه دانشگاه پيام نور ،چگونه

ميتوان كالسهاي تدريس را به كالسهاي مرور

ميتواند خود را با شرايط جديد؛ يعني شرايط

درس و رفع اشکال گروهي تبديل كرد.

كمبود تقاضا براي آموزش عالي ،منطبق و سازگار

نظام آموزش عالي كه دانشگاه پيام نور يکي از

كند.

نظامهاي فرعي آن محسوب ميشود ،همانند ساير
حوزهها از مشترياني برخوردار است و با عرضه و
تقاضا سروكار دارد .در دورة كثرت داوطلبان
ورود به دانشگاه يا به اصطالح پشت كنکوريها،
نظام آموزش عالي به علت فزوني تقاضا نسبت به
عرضه ،به طور ناموزون توسعه يافت و بيش از دو
دهه بدون كوچ ترين مشکل (در بعد تقاضا)
ادامة فعاليت داد .اما اكنون بسياري از مراكز
دانشگاهي با بحران جذب دانشجو يا بحران
صندلي خالي مواجه هستند .به گفتة معاون پيشين
طرح و توسعة دانشگاه پيام نور ،بسياري از مراكز
دانشگاهي اشباع شدهاند و دانشگاهي كه زير
 1411نفر دانشجو داشته باشد ،ادامة فعاليت آن
توجيه ندارد .افزايش جمعيت گروه سني  13تا

مباني نظري سازمان انطباقپذیر

1

2

اسميت ( ،)24 :2111انطباقپذيري را راهکاري
ضروري براي مقابله با آسيبپذيري ميداند .به
عقيدة وي ،انطباق با تغيير شرايط ،اشاره به
تنظيماتي در سيستمهاي محيطي ،اجتماعي و
اقتصادي دارد كه در پاسخ به محرّكهاي واقعي يا
مورد انتظار و آثار و نتايج آنها و كاهش
آسيبپذيري

اسکوماركر

3

انجام

()۱ :2113

ميشود.

دي

و

از نظر ميزان نياز سازمانها به

كنکاش محيطي و ظرفيت آنها براي كنکاش،
سازمانها را به چهار دسته تقسيم كردهاند (نمودار
:)1

 25سال كه به واسطه افزايش متولدين دهه 01

سازمان در صورتي آسيبپذير خواهد بود كه

ايجاد شده بود ،از سال  1330فروكش كرد و

نياز قابل مالحظهاي به كنکاش محيطي باشد و از

(افشار كاظمي و برومند،

ظرفيت الزم براي درك و پاسخ به محيط وجود

 .)43از طرف ديگر روز به روز

نداشته باشد .سازمانهاي بدون اين توانايي ،در

عرضهكنندگان جديدي وارد عرصه آموزش عالي

معرض رقيباني قرار دارند كه حسگرهاي قوي

مي شوند .بنابراين مي توان گفت هم كاهش

براي رصد محيط دارند و ميتوانند به سادگي و

روندي كاهشي به خود گرفت
:1333

تقاضاي آموزش عالي و هم افزايش عرضه آن،
دانشگاهها را مورد تهديد قرار مي دهد .بر اين
اساس ،در اين پژوهش به واكاوي اين موضوع

1. Adaptive Organization
2. Smit
3. Day & Schoemarker
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زودتر از بقيه ،تحوالت محيطي را درك و به آن

به صورت دقيقتر ،سازمان انطبراقپرذير سرازماني

واكنش نشان دهند .بنابر اين ،گسترش ظرفيت

است كه فرايندهاي كسب و كار آن به طور مستمر

جامعه،

بررا شررركاي اصررلي ،عرضررهكننرردگان و مشررتريان

آسيبپذيري آن سيستم را نسبت به خطرات تغيير

يکپارچه شرود و بتوانرد بره سررعت بره تقاضراي

شرايط كاهش خواهد داد.

مشتريان ،فرصرتهاي برازار و تهديردهاي خرارجي

انطباقپذيري ي

سيستم يا ي

واكنش نشان دهد.

ظرفيت پاسخگویي
كم

زياد
هشيار

آسيبپذير

()Vigilant

()vulnerable

وسواس

مطمئن

)(Obsessive

)(relax

در اين تعاريف ،مفاهيم مختلفي قابل شناسايي
زياد

نياز به
پایش

كم

محيطي

نمودار  :1نياز و ظرفيت سازمانها به هشياري محيطي

است (جدول .)1
واكنش به تحوالت محيطي به واسطة ايجاد
ظرفيت انطباقي تحقق مي يابد .ظرفيت
انطباقپذيري ،به پتانسيل يا توانايي ي

سيستم

براي انطباقپذيري اشاره دارد و نشانگر راه
حلهاي عملي براي مقابله با تغييرات و ترديدها،

ماهيت و ویژگيهاي انطباقپذیري
يکي از الگوهاي يادگيري در مبحث روانشناسري،
الگوي ساده و خطي «محرّك -پاسرخ» اسرت .برر

پيليفوسوا.)0 :2111 ،
جدول  :1مفاهيم مستتر در تعریف سازمان

اساس يکي از تعاريف،
انطباق پذيري ،رابطة بين ي

تنوع و تغييرات شديد محيطي

انطباقپذیر (وربراگن)20 :2114 ،5

سيسرتم و محريط آن

است كه اين رابطه براي تسهيل بقراي سيسرتم در

ضرورت انطباق

محررريط الزم اسرررت (كلمرررن .)2110 1،گرررروه مترررا،

كاركرد سازمان

انطباق پذيري را اعمال تقاضاهاي محيط كراري در

انطباقپذير

فعاليتهاي سازمان تلقي ميكند .در تعريفري ديگرر،

شايستگيهاي

سررازمان انطبرراقپررذير يررا سررازمان حسرراس و

سازمان

سازماني است كه برراي همگرام شردن برا محريط

انطباقپذير

كسرب و كرار نرامطمئن ،بره طرور مردام در حررال

اقدامات الزم

نوسازي است

است(اسميت و

براي

(كاپور 3و همکاران.)5 :2113 ،

انطباقپذيري

• غيرقابل پيشبينی بودن تحوالت؛
• نياز به پاسخ دادن سريعتر و بهتر
از رقبا.
• تمرکز روي بهبود و اقتصادي بودن
کسب و کار؛
• پاسخ سريع به تقاضاي مشتريان،
فرصتهاي بازار و تهديدهاي خارجي؛
• کسب مزيت رقابتي؛
• جاريسازي تغيير.
• فرايندهاي کسب و کار يکپارچه با
عرضهکنندگان ،مشتريان و شرکا؛
• توانايي ارائة خدمات سريع؛
• توانايي ايجاد منابع درآمد جديد؛
• توانايي پاسخ سريع به تقاضاهاي
مشتريان.

ّاوری اطالعات براي
•استفاده از فن
ماشيني کردن شکلهاي جديد تشريک
مساعي و نوآوري؛
• تسهيم و تخصيص منابع؛
• تنظيم عمليات داخلي؛
ّاوری
• همراستا کردن کسب و کار و فن
اطالعات.

1. Colman
2. Sense & Response Organizations
3. Kapoor

4. Verbruggen
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استفان هيکل

تغيير گفتمان از سازمانهاي بساز بفروش به
سازمانهاي حساس و پاسخگو به محيط
شركتهاي بزرگ و موفق ،در قرن بيستم جزء
سازمانهاي بساز بفروش به شمار ميآيند.
توليدكنندگان خودرو ،لوازم خانگي و حتي
سازندگان رايانه ،در دهههاي گذشته به خوبي
براي توليد محصوالت به صورت انبوه و فروش
آنها به مشترياني كه نيازهاي آنها قابل حدس،
پيشبيني و تا حدّي قابل كنترل بود ،سازماندهي
شده بودند .هنري فورد الگويي از شركتهاي بساز
بفروش ايجاد كرد كه خط مونتاژ ،اقالم يکسان را
به صورت انبوه و با راندماني ماشينگونه توليد
ميكند

(هيکل،

1

.)3 :1999

( )1994نظريهپرداز اصلي

سازمانهاي انطباقپذير ،در تعبيري عالمانه،
سازمانهاي بساز بفروش را به اتوبوس و
سازمانهاي حساس و پاسخگو را به تاكسي تشبيه
كرده است .اتوبوس بدون در نظر گرفتن
درخواست مشتري در مسيري ثابت طي طريق
ميكند و اين مسافران هستند كه بايد خود را با آن
سازگار كنند؛ اما تاكسي مسير خود را بر اساس
درخواست مشتري تنظيم ميكند .به اعتقاد بسياري
از

انديشمندان

مديريت،

عمر

سازمانهاي

اتوبوسگونه به سر آمده است و سازمانها بايد
رويکردهاي تاكسيگونه را در پيش گيرند و
بتوانند به سرعت ،خود را با عوامل متغيّر محيط و
خواستههاي مشتريان تطبيق دهند .حساس و

هنگامي كه نيازهاي مشتري به سرعت و به
طور غير قابل پيشبيني در حال تغيير باشد،
الگوي بساز بفروش ديگر كارايي نخواهد داشت؛
پيتر دراكر ،مديران را تشويق ميكند كه
فرضيههاي زيربنايي عمليات تجاري شركت خود
را تغيير دهند .وي به جاي اين نظريه كه «مشتري
آن چيزي را ميخرد كه شركت ميسازد» ،اين
نظريه را مطرح ميكند كه «شركت آن چيزي را
ميسازد كه مشتري ميخواهد».

3
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كاتلر)11 :2111( 2

نيز ميگويد روزگاري قواعد بازاريابي با نگاه از
درون شركت به بيرون ،تعيين و تعريف ميشد.
سالها طول كشيد تا شركتها دريافتند براي رشد و
توسعه خود بايد از نيازهاي بيرون به درون

پاسخگو شدن انتقالي است از:
 جنبة راهبرد :زوال طرحريزي راهبردي وظهور طراحي مبتني بر كشف و
پاسخگويي؛
 جنبة ساختار :زوال سلسلهمراتب وظيفهايو ظهور شبکهاي پويا از ظرفيتهاي جمعي؛
 جنبة حکمراني :زوال فرماندهي و كنترلو ظهور هماهنگي كه از بستر محيطي
نشئت

هيکل

ميگيرد(.لين)4 :2112 ،

()49 :2113

5

تفاوتهاي سازمانهاي بساز

بفروش و سازمانهاي حساس و پاسخگو را به
خوبي بيان مي كند (جدول )2

شركت بپردازند.
1. Haeckel
2. Kotler

3. Stephen Haeckel
4. Lin
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راهکارهاي انطباقپذیري
به زعم والکر ،1به منظور كم

به انعطاف ي

سيستم و استفادة بهينه از منابع ،سازمانها نيازمند

1. Walker
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جدول  :2مقایسة سازمانهاي بساز بفروش و سازمانهاي حساس و پاسخگو
نوع سازمان

سازمانهاي بساز بفروش
)(Make & Sell

سازمانهاي انطباقي (حساس و پاسخگو)
)(Sense & Respond

سازمانها سازوكارهاي كارامدي
نگرش نسبت به

براي توليد و عرضه براي بازارهاي

مقاصد راهبردي

تعريف شده و نيازهاي قابل پيشبيني

سازمانها سيستم انطباقي براي پاسخ به
نيازها و محيط غيرقابل پيشبيني هستند.

دارند.
سرمايهگذاري در رويّههاي
اولویت سازماني

دلمشغولي
سازمان

سرمايهگذاري در سيستمها و

تکراري و قابل پيشبيني ،بخشهاي

شايستگيها براي مواجهة سريع و پويا براي

استاندارد و قابل جايگزين

پاسخ به مشتري

سازمانها درگير توليدند

سازمانها با فرايندها و مشتريان درگيرند
پاسخهاي ويژه به نيازهاي خاص

عمليات اصلي

توليد انبوه

تمرکز راهبردي

كارايي و قابليت پيشبيني

انعطافپذيري ،پاسخگويي و نوآوري

ابزار هماهنگي

رسمي و غير شخصي

غير رسمي و شخصي

نحوة عرضة

اتوبوسگونه براي عرضة

کاالها و خدمات
قوانين و مقررات
ساختار

محصوالت و خدمات غير قابل تغيير

مشتريان

تاكسيگونه به عنوان سيستم انطباقي
براي پاسخ به درخواستهاي غير قابل
پيشبيني

زياد
عمودي و بوروكراتي

افزايش ظرفيت يادگيري ،خودسازماندهي و
پاسخ به شوكهاي خارجي براي ايجاد تعادل
هستند .فول  ،1چهار عامل اساسي براي مواجهه
با پوياييها و پيچيدگيهاي محيطي ذكر ميكند:

كم
افقي و شبکهاي

 .1يادگيري براي ادامه حيات در شرايط
متغيّر و نامطمئن؛
 .2پرورش تنوع براي تجديد سازمان و
نو شدن؛
 .3تركيب انواع مختلف دانش براي

1. Folke

يادگيري؛
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 .5ايجاد

فرصتهايي

سازماندهي

(كارادزي

براي
1

خود

و همکاران:2112 ،

.)31

دانشگاه انطباقپذیر
پيش از اين ،بازار آموزش عالي به دليل فزوني
تقاضا نسبت به ظرفيت پذيرش« ،عرضهمحور»

بر اساس بررسيهاي گروه مطالعاتي تافلر،

بود؛ اما با توجه به تکثر و تنوع به وجود آمده در

انطباقپذيري كشفشدني است نه موجود؛ و اين

اين عرصه ،اين بازار براي انطباق با محيط بايد به

فرآيند جمعي صورت گيرد.

دهد.

اكتشاف بايد در ي

سمت

«مشتريمداري»

تغيير

جهت

از ديدگاه اين گروه مطالعاتي ،ويژگيهاي ذيل،

اسپورن )1999(3در تحقيق خود دربارة ساختار

سازمانها را قادر ميسازد با تحوالت اقتصادي،

سازگار دانشگاه ،چارچوبي مفهومي براي مطالعة

اجتماعي و ديگر تغييراتي كه در اطراف آنها رخ

سازگاري و انطباقپذيري آموزش عالي با

ميدهد ،منطبق شوند(كني:)0 :2119 2،

نيروهاي محيط بيروني و ارتباط ساختار دانشگاه

 .1ایجاد گروههاي خودگردان :پايه و اساس

با محيط ،فراهم آورد .اسپورن در الگوي خود ،سه

هر تحول از پايين به باال با توانمندسازي

بُعد اساسي حکمراني ،مديريت و رهبري را مورد

گروههاي خود گردان و خود رهبر شروع ميشود.

توجه قرار داد .حکمراني در الگوي اسپورن ،به

گروههاي مستقل ،نسبت به چالشها آزادتر و براي

فرايندها و ساختارهاي تصميمگيري؛ مديريت ،به

سازگاري با چالشها و فرصتهاي در حال ظهور،

ساختارها و فرايندهاي اجراي تصميمات؛ و

مستعدترند.

رهبري به فرايندها و ساختارهايي كه از طريق آن

 .2توزیع اطالعات بين کارکنان :ي

سازمان

نميتواند با محيط جديد انطباق داشته باشد ،اگر
اطالعات حياتي در انحصار ي

گروه باشد

(ويند و

ماين.)12-13 :1331 ،

افراد در جستجوي تصميمات كارامد هستند اشاره
دارد .وي عواملي چون :رهبري متعهد ،حکمراني
جمعي ،مديريت حرفهاي و داراي توانمنديهاي
كوانتومي ،بينش و مأموريت مشخص ،ساختار
متمايز و فرهنگ كارآفرينانه را به عنوان مؤلفههاي

 .3ایجاد مکانهایي که کارکنان بتوانند

تأثيرگذار بر سازگاري دانشگاه با محيط اجتماعي-

تفکرات انطباقپذیري را تمرین کنند :رهبري

اقتصادي معرفي ميكند .بر اساس الگوي اسپورن،

بايد فضا و زمان را براي نوآوري ايجاد و عناصر

سازگاري دانشگاه با محيط بيروني ،منوط به

ساختاري را براي قادر ساختن كاركنان به «تفکر

«توانايي سازمان براي جايگزيني و اصالح خود،

خارج از محدوده» و ايجاد راههاي جديد براي

هنگام مواجهه با تغييرات بيروني»

است(ميركمالي و

انجام كارها معرفي كند.

فرهادي راد .)1391 ،وي بر اهميت درگير شدن همة
اعضاي دانشکده در فرايند تغيير تأكيد دارد و
معتقد است همانطور كه تعهد مديران دانشگاه
1. Karadzic
2. Kenney

3. Sporn
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نسبت به تغيير در سازمان ضرورت دارد ،الزم

الف) کدگذاري آزاد(باز) :3ابتدا رمزهاي

است هيئت علمي نيز متقاعد شوند كه در فرايند

مناسب به بخشهاي مختلف دادهها اختصاص داده

تغيير ،مشاركت كنند.

ميشود و اين مرزها در قالب مقولهها دستهبندي
ميشوند كه اين فرايند ،رمزگذاري آزاد ناميده

روششناسي پژوهش

ميشود .در كدگذاري باز ،مضامين به صورتي

روش نظرية دادهبنياد 1،راهبرد اصلي پژوهش

آزادتر فهرست ميشوند و شايد چند صد مفهوم

حاضر است .اين نظريه كه با نامهاي نظرية
برخاسته از دادهها ،نظرية زمينهاي و نظرية بنيادي
نيز شناخته ميشود ،ي
استقرايي و تفسيري
)51

روش تحقيقي عام،

است(گليزر و اشتراوس:190۱ 2،

كه به پژوهشگر در حوزههاي موضوعي

گوناگون امکان ميدهد تا به جاي اتّکا به
نظريههاي موجود و از پيش تدوينشده ،خود به
تدوين نظريه و گزاره اقدام كند .اين نظريهها و
گزارهها ،نظاممند و بر اساس دادههاي واقعي
تدوين ميشود .هدف از اين فرايند ،بيش از
توصيف يا تبيين ،اكتشاف است .از طريق نظرية
دادهبنياد كوشش ميشود نظريهاي نظاممند و
اكتشافي براي توضيح ي

پديده فراهم شود.

از دل دادهها به دست آيد .محقق در مرحلة
كدگذاري باز با مفاهيم سر و كار دارد .پس از
كدگذاري نکات كليدي ،آن دسته از كدهايي كه
موضوع مشتركي را تداعي ميكنند ،گروهبندي
5

ميشوند كه نتيجة آن ،شکلگيري «مفاهيم» است.
ميتوان گفت كدگذاري باز ،شکلي از تحليل
محتواست كه هدف آن مفهومسازي موضوعات
در بين انبوه

دادههاست (داناييفرد.)1335 ،

ب) کدگذاري محوري:

4

كانون اصلي

كدگذاري محوري ،مقوالت است .در كدگذاري
محوري ،مجموعهاي از مفاهيم بر محور ي
مقوله گروهبندي ميشوند.
ج)

کدگذاري

انتخابي:

0

سرانجام،

با

تحليل دادهها در نظرية دادهبنياد طي فرايندي

رمزگذاري انتخابي ،مقولهها پااليش ميشوند و با

منظم و در عين حال مداوم از مقايسة دادهها

طي اين فرايندها ،در نهايت ،چارچوبي نظري

صورت ميگيرد

(فراستخواه،

 .)1333فن اصلي براي

پديدار ميشود.

تجزيه و تحليل دادهها در اين روش ،كدگذاري

الگوي ياد شده ،در پژوهش حاضر مدّ نظر

است که طي فرایندي سه مرحلهاي صورت

قرار گرفته شده و گامهاي مختلف آن رعايت شده

ميگيرد:

است.

ابزار و نمونه

)1. Grounded Theory(GT
2. Glaser & Strauss

3. Open Coding
4. Conceptions
5. Axial Coding
6. Selective Coding
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در پژوهش حاضر با روش نمونهگيري هدفمند از

 131گزارة مفهومي اوليه در مرحلة كدگذاري باز

دادههاي متني و مصاحبههاي بزرگان مديريت

و  34گزارة مقولهاي در مرحلة كدگذاري محوري

استفاده شده است.

به دست آمد و در نهايت ،در مرحلة كدگذاري
انتخابي ،قضايايي كه روابط تعميميافتة مقوالت را
منعکس ميكند ،وضوح كافي پيدا كردند و الگوي
نظرية دادهبنياد فراهم شد.

شکلگيري مفاهيم
در مرحله كدگذاري ،نکات كليدي و كدهايي از
بزرگان مديريت جهان و ايران پيرامون
انطباقپذيري ،سازگاري و ظرفيت انطباق ،مطرح
و مورد بازكاوي قرار گرفته است.
گذر از محصول محوري به بازار محوري ،از
آثار و مصاحبههاي فليپ كاتلر استخراج شده
است .كدهاي مشابه در نوشتهها و گفتگوهاي
نمودار  :2خالصه مراحل اجرایي تحقيق با استفاده
از نظریة

دادهبنياد (ذوالفقاریان و لطيفي11 :1321 ،

ساير انديشمندان اين حوزه ،با اين كد مورد
مقايسه قرار گرفتهاند كه برخي از آنها عبارتند از:
توليد آن چيزي كه مشتري

ميخواهد(دراكر:1332 1،

ابتدا به روش هدفمند ،انديشمندان كليدي تعيين

 ،)24نخست پژوهش ،سپس بازاريابي و همچنين

شدند و متعاقب آن با روش گلوله برفي به

توليد و ارائة خدمات بر اساس نياز مشتري

(كاتلر،

نقطه نظرات ساير انديشمندان اين حوزه مراجعه

:2111

شد .بزرگاني كه از نوشتهها و مصاحبههاي آنها

اتوبوسگونه (هيکل ،)49 :2113 ،پاسخ به بازار پس از

استفاده شده ،از صاحبنظران اصلي اين عرصهاند.

نيازسنجي

و جريان اطالعات

براي مثال ،استفان هيکل ،سرشناسترين چهرة

بيرون به درون.

 ،)11مديريت تاكسيگونه به جاي مديريت
(پيترز)09 :1334 2،

انطباقپذيري در جهان محسوب ميشود؛ يا از

مشخصة مشترك همة اين كدها ،ضرورت

فليپ كاتلر به عنوان متفکر اصلي حوزة استراتژي

رصد محيطي و صرف بيشتر وقت مديران در

بازاريابي ياد ميشود.

بيرون سازمان است .نخستين مفهومي كه از اين

در حين مطالعات ،مفاهيمي ظهور مييافتند كه

دادهها ظهور پيدا ميكند ،مفهوم «نگرش بيرون به

نقطة عطفي در جهتدهي مطالعات بعدي
مي شدند .از مطالعات انجام گرفته ،در مجموع

1. Druker
2. Peters
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سازمان انطباقپذير بايد اول

شکل ميگيرد .مراجعه به انديشمندان تا زماني

شرايط بيرون از سازمان را رصد و بر اساس آن،

ادامه يافته است كه روند تجزيه و تحليل و

فعاليت داخلي خود را تنظيم كند .ساير مفاهيم نيز

اكتشاف به اشباع نظري 2برسد.

به اين ترتيب شکل گرفتهاند.

اعتباریابي

شکلگيري مقولهها

اعتباريابي مقوالت و روابط آنها كه در واقع

در مرحلة بعد به طبقهبندي مفاهيم حاصل از

اعتباريابي نظريه است ،مهمترين بخش فعاليت

كدگذاري اوليه و برقراري ارتباط بين آنها مبادرت

تحقيق در روش نظرية دادهبنياد است .بازگشتهاي

ميشود .از طبقهبندي و مقايسه باري بينانة مفاهيم

مکرر به دادههاي بيشتر موجب ميشود كه محقق

با يکديگر ،مقولهها پديد ميآيند .در اين پژوهش

پيش نويس نظرية خود را به طور مرتب ويرايش

از مقايسة مفاهيمي چون :رصد محيطي و نگاه

كند .تا نظريه ،هم از تراكم مفهومي 53و هم از

بيرون به درون ،هشياري محيطي و توجه به

خاص بودن و تمايز مفهومي

4

برخوردار

 .)1333با اين حال به منظور

نيازهاي پنهان ،تمركز به مسائل در حال ظهور،

شود(فراستخواه،

رهبري بصير ،پايش فرصتهاي در حال ظهور و در

اعتباربخشي بيشتر به الگوي پژوهش ،اين نظريه

حال زوال و مانند آن ،مقولهاي به نام دورانديشي

در معرض داوري خبرگان قرار گرفت .حدود 21

و بصيرت ،1ظهور پيدا ميكند .همچنين مفاهيمي

نفر از خبرگان در اين نظرسنجي مشاركت كردند

چون :خطرپذيري ،پذيرش تنوع ،استقبال از افکار

كه به اصالحاتي در الگو منجر شد.

بديع ،توجه به داراييهاي نامشهود و  ،...مقولهاي
به نام ارزشهاي فرهنگي را به ذهن متبادر ميكنند.
شکل گيري ساير مقوله ها نيز از الگوي مشابهي

تشریح ابعاد الگو
در اين بررسي ،در مراحل اوليه براي تعيين

پيروي ميكند.

متغيّرهاي تأثيرگذار در انطباقپذيري سازمانها از
مدل  7Sمکنزي به عنوان الگوي پايه استفاده شد.

ظهور نظریه

ولي در ادامة كار ،محققان در صدد طراحي الگوي

در روش دادهبنياد ،نظريه از ارتباط و پيوند

جديدي برآمدند و بر آن شدند عنواني براي آن

مقولهها پديدار ميشود .در پژوهش حاضر ،نظريه

انتخاب كنند كه با مفهوم انطباقپذيري قرابت

يا الگوي سازمان انطباقپذير از طريق پيوند دادن

خاصي داشته باشد .پس از بحثهاي فراوان گروهي

مقولههاي بصيرت و دورانديشيهاي انطباقي،
فرهنگ انطباقي ،منابع انساني انطباقپذير و ...
1. Forsight

17. Theoretical Saturation
3.
Conceptual Density 18.
Conceptual Specificity 19.
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و تبادل نظر با همکاران و متخصصان امر ،واژة

 FITNESSكه به مفهوم سازگاري و تناسب

مرحله کد گذاري باز 181( :گزاره مفهومي)
اوليه)
تمركز از چگونه به چه -لزوم توجه به محيط
مثال :شروع بازاريابي از نيازسنجي مشتريان -تغيير
بيروني -ابتدا پژوهش سپس بازاريابي -توليد آن چيزي كه مشتريان مي خواهند -گذر از محصول
محوري به بازار محوري -تغيير حوزه كسب و كار براي انجام فعاليت -حساس بودن به محيط و

وضعيت آينده و پاسخ به آن -ابتدا پژوهش سپس توليد -پاسخهاي ويژه به نيازهاي ويژه و ...

مرحله کد گذاري محوري 31( :گزاره مقولهاي)
بينشها و بصيرتها  8مقوله  -فرآيندهاي داخلي  8مقوله – فناوري  8مقوله – نرمهاي فرهنگي  8مقوله
– منابع انساني  8مقوله – ساختار  8مقوله – استراتژي  8مقوله
مثال:نگاه بيرون به درون – هشياري محيطي و توجه به نيازهاي پنهان – تمركز بر فرصتها و
تهديدهاي در حال ظهور -هوش رقابتي – رهبري بصير – تفكر جامع ...استراتژي هاي سيال و
خودجوش -تفكر و بصيرت استراتژيك – نوآوري استراتژيك  -استراتژي مشاركت جويانه –
سناريونويسي در تدوين استراتژي ...ريسك پذيري مديران و كاركنان  – -پذيرش تنوع در ديدگاهها
و عقايد مخالف  -استقبال از افكار بديع و خالقانه  -زير سوال بردن فرضيات سنتي ...نيروي انساني
چند مهارته و منعطف – تنوع نيروي انساني  -كاركنان غيرمطيع (بالغ) و داراي تفكر انتقادي نه مطيع
(كودك)  -از نيروي انساني آينده نگر...

مرحله کد گذاري انتخابي ( 7مولفه نظریه)
 -9بصيرت و دورانديشي الزم براي انطباق پذيري  -9فرايندهاي داخلي متناسب با انطباق
پذيري  -9فناوري مورد براي انطباق پذيري  - 8نرمهاي فرهنگي مناسب با انطباق پذيري - 8
منابع انساني انطباق پذير  - 8ساختار انطباق پذير  - 8استراتژي انطباق پذير
نمودار  :3جریان تقليل داده ها و انتقال از اطالعات به نظریه در سه مرحله کدگذاري
Teqnology, Norms of Cultural,
Employee, Structure, Strategy

است ،انتخاب شد كه از حروف اول واژههاي ذيل
گرفته شده است:
Forsight, Internal Process
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بر اساس اين الگو ،سازمان انطباقپذير بايرد داراي
ويژگي هرايي چرون :بصريرت و دورانديشري الزم
براي انطباق پذيري ،فرايندهاي داخلي متناسرب برا
انطبرراقپررذيري ،فنّرراوري انطبرراقپررذير ،نرمهرراي
فرهنگي مناسب با انطباقپذيري ،منابع انساني

88

88

الوداري و همکاران :طراحي و تبيين مدلي براي ان طباق پذیري سازمان هاي دولتي (مورد مطالعه :دانشگاه پيام نور)

جدول  :3ابعاد الگوي سازمان انطباقپذیر
مؤلفه

ابعاد (مقوله)

نگاه بيرون به درون -هشياري محيطي و توجه به نيازهاي

بينشها و دورانديشيهاي

پنهان -تمركز بر فرصتها و تهديدهاي در حال ظهور -هوش

متناسب با انطباقپذيري

رقابتي -رهبري بصير -تفکر جامع.
راهبردهاي سيّال و خودجوش -تفکر و بصيرت راهبردي-
نوآوري راهبردي -راهبرد مشاركتجويانه -سناريونويسي در
تدوين راهبرد.
خطرپذيري مديران و كاركنان -پذيرش تنوع در ديدگاهها و
بردن فرضيههاي سنّتي.
نيروي انساني چند مهارته و منعطف -تنوع نيروي انساني-
كاركنان غير مطيع (بالغ) و داراي تفکر انتقادي ،نه مطيع
(كودك) از نيروي انساني آيندهنگر.

)(Forsights
راهبرد انطباقپذير
()Strategy
فرهنگ انطباقپذير (Norms
)of Culture
منابع انساني انطباقپذير
)(Emloyees

زيرساخت فنّاوريهاي اطالعاتي و ارتباطي -وجود سيستمي
براي دسترسي سريع و آسان كاركنان به اطالعات -وجود
سيستمي براي تشکيل جلسات ،تبادل اطالعات و نظرسنجي به
صورت مجازي(الکترونيکي) -فراهم شدن امکان مشاركت

فنّاوريهاي ضروري براي
انطباقپذيري)(Technology

برخط (آنالين) و وجود اينترانت براي ايدهپردازي.
طراحي و اجراي فرايندهاي پايين به باال ،افقي و مورّب در كنار
فرايندهاي دستوري و سلسلهمراتبي -ايجاد فرايندهاي الزم براي

فرايندهاي داخلي ضروري

گفتمان و ايدهپردازي و آيندهپژوهي -برگزاري جلسات اتاق

براي انطباقپذيري (Internal

فکر -وقت آزاد براي تفکر -ايجاد فرايندهايي براي آزمايش

)Process

ايدههاي نو -ايجاد بستر كار تيمي.
عدم تمركز در تصميمگيري -سازمان افقي -ارتباطات شبکهاي-

ساختار انطباقپذير

ساختار تيمي -رسميت كمتر -پيچيدگي كمتر.

)(Structure

سازمان انطباقپذیر ()Adaptive Organization

عقايد مخالف -استقبال از افکار بديع و خالقانه -زير سؤال

نظریه
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شهروندان منطبق كنند .دانشگاهها بايد بتوانند
نوپيدايي هاي محيط عوامل
بيرونينرمرا درك كرده ،با توجه

سازمان
انطباق
پذير

بينش ها و بصيرتها
نُرمهاي فرهنگي
منابع انساني

رشد،
بقاء و
اثربخش
ي
سازمان
ي

)(Sense

فرايندهاي داخلي

استراتژي انطباق
پذير
ساختار انطباق
)(Response

پذير
فناوري انطباق
پذير
عوامل سخت

مدل نهایي سازمان انطباقپذیر
نمودار 4
نهاي:ررت،
انطبرراقپررذير ،سرراختار انطبرراقپررذير و در
راهبرد انطباقپذير باشد (جدول  3و نمودار .)5

نتيجهگيري و پيشنهاد
شرايط نامطمئن محيطي كه تا پيش از اين
بخشهاي توليدي و تجاري را مورد تهديد قرار
ميداد ،به تدريج بخشهاي خدماتي و دانشگاهها و
حتي خود حکومتها را به چالش كشيده است.
شايد اگر تحقيقي در زمينة علل سقوط رژيمهاي
مبارك ،قذافي و بن علي صورت پذيرد ،اين
فرضيه را تأييد كند كه اين دولتها نتوانستند خود
را با شرايط جديد و خواستههاي نوشوندة

به قواعد حاكم بر بازار آموزش عالي ،رويکرد
مناسبي اتخاذ كنند .اين امر ميسّر نخواهد بود مگر
در ساية برخورداري از ي

سازمان انطباقپذير يا

سازمان حساس و پاسخگو و افزايش ظرفيت
يادگيري و پاسخگويي.
سازمان انطباقپذير بر اساس الگوي ارائه شده
در مقاله (الگوي  )FITNESSبايد داراي هفت
ويژگي باشد كه كاربردهاي خاص آن را در
دانشگاه پيام نور(به عنوان پيشنهادهاي ويژه
تحقيق) ميتوان به شرح ذيل برشمرد:
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متناسب با

كند .در اين خصوص ،ايجاد تسهيالت الزم و

انطباقپذیري :الزمة يادگيري و ارتقاي ظرفيت

حمايتهاي كافي براي ارتقاي اعضاي هيئت علمي

انطباق و پاسخگويي ،تمركز مساعي مديريت

جهت اخذ مجوّز براي تحصيالت تکميلي

ارشد سازمانها روي محيط بيروني بيش از محيط

ضروري است.

بينشها

و

دوراندیشيهاي

دروني و توجه به اثربخشي بيش از كارآيي است.

فنّاوريهاي ضروري براي انطباقپذیري:

مديريت ارشد دانشگاه پيام نور بايد نگاه بيرون به

حوزة فنّاوري روي نحوة استفادة سازمانها از

درون داشته باشد و به قول معروف به جاي بازي

سيستمهاي اطالعاتي و ديگر ابزارهاي الزم براي

صندلي در بالکن بگذارد و بيشتر

ارتقاي عمليات كسب و كار تأكيد دارد .دسترسي

وقت خود را به پايش تحوالت بيروني دانشگاه

به موقع به اطالعات با استفاده از فنّاوري

اختصاص دهد .الزم است روند تغييرات در ميزان

اطالعات و ارتباطات ،موجب واكنش به موقع در

داوطلبان دانشگاهها و كاهش يا افزايش آن در

محيطهاي نامطمئن و كاهش آسيبپذيري ميشود

در ميدان ،ي

مقاطع مختلف از كارداني تا دكتري(تقاضا) از ي

و ميتواند به جريان اطالعات در ي

طرف و ظهور دانشگاهها و مراكز آموزش عالي

سامان بخشيده ،رسيدن اطالعات به مکان درست،

جديد (عرضه) از طرف ديگر رصد شود و تدابير

در زمان درست و به شکل درست را تضمين كند.

الزم براي مقابله با بحران احتمالي كمبود دانشجو
اتخاذ شود .رصد تحوالت فني ،اقتصادي و حتي
پيشبيني روند رشد و ساختار جمعيت و تركيب
سني در اين زمينه ضروري است.

سازمان

در دانشگاه پيام نور بايد فنّاوريهاي الزم براي
دسترسي همة كاركنان به اطالعات ،گپ ديجيتالي،
طوفان مغزي مجازي و ارائة پيشنهادهاي برخط

1

راهاندازي شود .همکاران بايد بتوانند پيشنهادهاي

ايجاد واحد تحقيقات بازار و آيندهپژوهي (يا

خود را در سيستم ثبت كنند و اين پيشنهادها در

رصدخانه) در قالب مديريت مستقل يا معاونت

معرض داوري ساير همکاران قرار گيرد و چنانچه

مي تواند به تحقق اين هدف كم

كند.

فرایندهاي داخلي ضروري براي انطباقپذیري:
فرايندها به رويّههاي عملياتي سازمان اشاره دارد.

پيشنهادي بازخوردهاي مثبت قابل توجهي
دريافت كند ،به عنوان اليحة پيشنهادي در اختيار
مديريت ارشد دانشگاه قرار گيرد.

دانشگاه پيام نور بايد فرايندهاي الزم را براي

نرمهاي فرهنگي الزم براي انطباقپذیري:

ايدهپردازي ،كار گروهي و تعامل واحدهاي

فرهنگ انطباقپذير ،فرهنگي است كه تمركز

مختلف طراحي و به مورد اجرا بگذارد .همچنين

اصلي آن به محيط خارجي و نيازهاي مشتريان

با توجه به روند افزايش داوطلبان ورود به

است .در اين فرهنگ ،هنجارها و باورهايي

تحصيالت تکميلي ،دانشگاه بايد قابليتهاي الزم را

تشويق و تقويت ميشوند كه بتوان بدان وسيله،

براي اجراي دورههاي تحصيالت تکميلي كسب
1. Online
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عالئم موجود در محيط را شناسايي و تفسير كرد
و بر آن اساس واكنش مناسب از خود نشان

(كورتر

و هسکت.)1993 1،

بخشهايي از ارزشهايي را كه بايد در دانشگاه
پيام نور مورد توجه قرار گيرند و تقويت شوند،
ميتوان چنين برشمرد:
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در تصميمگيري و اجراي برنامهها) ،جايگزين
مديريت نيروي انساني شود.
راهبرد متناسب با انطباقپذیري :سازمانهاي
موفق در محيطهاي متالطم ،از راهبردهاي انقالبي،
سريع و قاعدهشکنانه استفاده ميكنند .از ي
طرف الزم است زمينة مشاركت كلية مراكز و

 اعتقاد به سرمايهگذاري در فرايندها و نيرويانساني به جاي سخت افزارها و ساختمان؛

واحدهاي دانشگاهي كه به نيازهاي پيدا و پنهان
منطقه آشنايي دارند در خلق راهبرد فراهم شود و

 -تشويق روحية خطرپذيري؛

از طرف ديگر ،بايد رشتههاي دانشگاهي

 -تشويق متفاوت بودن و متنوع بودن؛

قاعدهشکنانهاي طراحي و راهاندازي شود(مانند

 -تشويق ايدههاي خالقانه؛

مهندسي تلفن همراه).

 القاي اين نگرش در همکاران كه فرضيههايقبلي كه داوطلب كنکور براي ورود به دانشگاه
صف ميكشيد به اتمام رسيده است(زير سؤال
بردن فرضيههاي گذشته).

ساختار متناسب با انطباقپذیري :در عصر
صنعتي ،سازمانها داراي سلسلهمراتب و زنجيرة
فرماندهي مشخص بودند و هر كارمندي در حوزة
كاري خود فعاليت ميكرد .ساختار انطباقي بايد با

سازمان پويا

شرايط در حال تحول سازگار باشد .براي استفادة

منابع انساني انطباقپذیر :در ي

و انطباقپذير ،فکر گروه اندكي از نخبگان براي

بهينه از كاركنان و استعدادهايشان ،سازمان بايد به

پاسخگويي به نيازها كافي نيست .همة كاركنان

صورت شبکهاي ،گروهي و هولوگرافي

طراحي

بايد فکر كنند و سهم خود را نسبت به بهبود

شود .محيط پويا ،سازمان را به سمت گزينش

عملکرد سازمان ايفا نمايند .كاركنان بايد در

شکل ساختاري ارگاني

سوق ميدهد .چنين

شکلگيري راهبرد و ترسيم آينده شركت سهيم

ساختاري داراي پيچيدگي كمتر ،رسميت كمتر و

باشند .بدين ترتيب مشاركت كاركنان تنها به

نامتمركز است.

عمليات جاري محدود نشده ،بلکه مشاركت در
تدوين و اجراي راهبرد بايد مورد تشويق قرار
گيرد و پاداش آنها نيز ميبايد با نوآوريهاي آنها،
نه نحوة انجام وظايف روزمره ارتباط داده شود.
بايد حکمراني منابع انساني(شراكت آحاد سازمان

براي دانشگاه پيام نور ،ساختار همزمان
پيشنهاد ميشود؛ به طوري كه در رصد تحوالت و
آيندهپژوهي و به تبع آن ،طراحي دورهها و مقاطع
جديد ،بايد از ساختار ارگاني

و پيچيدگي و همچنين از گروههاي چندگانه و
هولوگرافي

1. Kortter & Heskett

با حداقل رسميت

استفاده شود .اما پس از تصويب

دورهها ،بايد اجراي آن توسط ي

ساختار
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مکانيکي (البته با حفظ فرايندهاي ايدهپردازي)

نظریة مبنایي» ،فصلنامه پژوهش و برنامهريزي

صورت گيرد.

در آموزش عالي ،ش .41

نتيجه اينکه كلية سازمانها و از جمله

هسلبين ،فرانسيس؛ مارشال گلد اسميت و ريچارد

دانشگاهها در مسيرهاي ناشناختهاي مسافرت

بکهارد()1331؛ سازمان فردا ،ترجمه فضلاله

ميكنند و به مرور زمان ،نياز به پيشبيني و

اميني ،تهران ،فرا.

برنامهريزي ،جاي خود را به سازگاري پويا
ميدهد و مديريت ارشد قادر نيست به تنهايي اين
كشتي را در مسيرهاي ناشناخته هدايت كند .لذا
همة اعضاي سازمان بايد خود را متعهد به
همراهي در اين سفر بدانند.

همل ،گري( ،)133۱رهبري تحول ،مترجم مريم
شريفيان ثاني و كاوه سرمست ،تهران ،فرا.
مير كمالي ،سيد محمد و حميد فرهادي راد
( ،)1391طراحي مدلي براي اندازه گيري
سازگاري سازماني دانشگاه با محيط بيروني،
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