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Abstract 

Complex environmental conditions make change in organizations inevitable. Successful 
organizations are those that have the ability to anticipate environmental change and can provide 
the mechanisms needed to adapt to it. Implementing change does not happen easily, and 
research has shown that many change initiatives have failed because organizations are not ready 
for it. Therefore, the successful implementation of change depends on obtaining the necessary 
preparations for it. The purpose of this study is qualitative analysis of the results of research 
conducted in the field of change readiness based on the method of qualitative meta- synthesis. 
The main question in this study is to identify the factors affecting the readiness for change in 
public sector organizations. The study is developmental based on purpose, analytical- 
descriptive based on method and qualitative based on the nature of the data. In this study, after 
an initial search and finding and refining resources related to the subject of change readiness 
with the critical evaluation method from 7338 primary sources, 140 sources were selected and 
using content analysis, basic concepts and pervasive form factors and indicators affecting 
readiness for change were identified and classified. Also, by combining the dimensions of the 
three-pronged model of Mirzaei Ahranjani and Sarlak (2005), Holt et al., (2007) the identified 
components are organized in five dimensions of content, structure, context, group and individual 
dynamics. 
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 چکیده
هتایی موفته هنتتند تتا توانتایی       ناپذیر نموده استت  ستازمان   ها را اجتناب ایجاد تغيير در سازمان ،محيطی شرایط پيچيده

بينی تغييرات محيطی را داشتتا و بتواننتد ستازوتارهاي الزم براي هماهنگی با این تغييرات را تأمين تنند  اجتتراي تغييتتر    پيش
شکنت ها براي آن با  نبودن سازمان دليل آماده باافتد و تحقيقات نشان داده تا بنياري از ابتکارات تغيير  سادگی اتفتاق نمی با

هتد  پتهوهش ضا تر      آن استت الزم بتراي   هتاي آمتادگی  در گرو تنب آميز تغيير اجراي موفقيت ،نیبنابرااند   منتهی شده
شده در زمينا آمادگی براي تغيير براساس روش فراترتيب تيفی است  پرسش اصلی در  هاي انجام تحليل تيفی نتایج پهوهش

  ،هد سساابرضا تر  هش وپههاي بخش دولتتی استت     ناسایی عوامل مؤثر بر آمادگی براي تغيير در سازماناین پهوهش، ش
است  در ایتن پتهوهش   تيفی  ،ها داده تتماهي ساتسابر و دهبو توصيفیت    تحليلی، هشوپه منجاروش ا دي،برراتت- اي توسعا

منبتع اوليتا،    8660  مادگی تغيير بتا روش ارزیتابی ضيتاتی از   پس از جنتجوي اوليا و یافتن و پاالیش منابع مرتبط با مو وع آ
دهنده و و با استفاده از تحليل مضمون، عوامل مؤثر بر آمادگی براي تغيير درقالب مضامين پایا، سازمان منبع انتخاب 958 تعداد

اهرنجتانی و سترلو و هولتت و    شتاککی ميرزایتی    اند  همچنين بتا ترتيتب ابعتاد متد  ستا     بندي شدهفراگير شناسایی و دستا
هاي گروهی  شده درقالب پنج مضمون: فراگير محتوایی، ساکتاري، زمينا اي، پویایی دهنده شناسایی همکاران، مضامين سازمان
 اند  و فردي سازماندهی شده
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 مقدمه

 تدیت آن با تیریاستتت و متتد   ریزناپتذ یگر یاقتدام  ،رييتغ ،سازمانی عوامل درون و برون ییتایبا پو باتوجا

 يطیمواجهند و مح رييبا  رورت تغ يهاي متعدد ها قلمداد شود  سازمان سازمان تیریدر مد نیاديبن یاصتل

و  نيقتوان  وبچارچگيتري در   تصتمي   ی،تيمتتوقع  نينتچایجادشده استت  در  فعاليت يبترا تداریناپا شدت با

 دشتواري  بتا  را هتا  ستازمان  بقتاي  با تغييتر،  سازگاري   لذا عدمنتيپذیر ن امکان یشگيهاي هم دستورالعمل

هاي اقتصادي، سياسی، اجتماعی  ها باید براي موفقيت و بقا در محيط منظور سازمان همين با سازد  می رو روبا

از عوامتتل  در برابتتر تغييتتر یکتتی   ومتتتمقا(  6896و فرهنگتتی تغييتتر را اعمتتا  نماینتتد )توگتنتتيدیس،     

براي تغييتر، یکتی    آمادگی ي سازمانی وجود دارد  تنبها شکنتاي است تا در بنياري از  تکرارشونده

هاي پيشنهادشده توسط محققان و کبرگان براي افزایش اضتما  موفقيت در تحقه تغيير است و با  ضل از راه

تواند رونتد تغييتر    يير مقاومت در برابر آن را موجب شده و میبيان برکی نوینندگان فقدان آمادگی براي تغ

منطقی کواهد بود تا یو  (  بنابراین،6892را مختل ترده و آن را با شکنت بکشاند )توماس و همکاران، 

 قترار  متورد بررستی و ارزیتابی    را کتویش  آمادگی تغييرات، سازي براي پياده اقدام هرگونا از قبل  سازمان

تننتد   متی  اجتنتاب  آن همراهتی بتا   از نيز تارتنان و شده تلقی نامطلوب تغيير، الزم، آمادگی دهد  در نبود

درصتد   88نشتان داده استت ضتدود     6880نتایج یو پيمایش در سا   ( 9618س، مجل هاي شمرتز پهوه)

هاي مختلف با شکنت مواجتا شتده استت و ایتن درصتد از شکنتت،       ها براي ایجاد تغيير در سازمانتالش

ترتيب  این با(  9616و همکاران،  ثمري وجود آورده است ) اضتما  تمی براي موفقيت در تغيير سازمانی با

دیگتر،   عبتارت  توان اضتما  موفقيتت را افتزایش داد  بتا   رسد با ایجاد آمادگی تغيير در سازمان، مینظر می با

تغييتر و چگتونگی تنتهيل آمتادگی     ماهيت فراگير تغيير و مدیریت تغيير،  رورت درک مقاومت در برابر 

هاي بخش دولتی، اهميت و  رورت  (  این مطلب براي سازمان9614قالوندي، دهد ) را نشان می براي تغيير

تتر  تر و گنتترده شهروندان براي دریافت کدمات باتيفيت سو انتظارات فزاینده تند  ازیومضاعفی پيدا می

هاي نو منتتمرا بتراي   گام با تحوالت محيط بيرونی و فناوريهاي دولتی هماز دولت موجب شده تا سازمان

هاي تغييتر و تحتو  در نظتام اداري و    هاي شهروندان برناماارتقاي ظرفيت مدیریتی و پاسخگویی با کواستا

هاي دیگر، محيط سياسی و قانونی ضات  بر سازمان فرایندهاي تاري کود را با مورد اجرا گذارند و ازسوي

مثا ، ایتن امکتان بتراي تمتام      راضتی مينر نباشد  براي جب شده است تا اجراي هر تغييري بابخش دولتی مو

شهروندان فراه  است تا درصورت فعل یا تترک فعتل مغتایر بتا قتانون و مقتررات ازستوي متأمور اداري،         
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د  ازطریه دیوان عدالت اداري مأمور مذتور را با انجام یتا تترک اقتدام مصتر  در مقتررات مکلتف نماینت       

هاي دولتی، شهروندان قترار دارنتد و آنهتا داراي ضقتوق      شود تا چون طر  سازمان ترتيب روشن می این با

توان جاري نمتود  همچنتين طبته اصتل     اي هنتند، هر تغييري را بدون تمهيد الزامات قانونی آن نمیمکتنبا

هتاي دولتتی    هتا و دستتگاه   ازمانبودن بودجا مشهور است، بودجا تمام س قانون اساسی تا با اصل ساليانا 46

قتانون اساستی، دیتوان محاستبات نيتز مکلتف        44باید با تصویب مجلس شوراي اسالمی برسد و طبه اصل 

هاي دولتی رسيدگی تند تا هر وجهتی در محتل مصتوب کتود، صتورت پذیرفتتا       است با ضناب دستگاه

ی الزم، تغييترات در بختش دولتتی بتا     سازي بنترهاي قتانون  شود تا بدون فراه باشد؛ لذا مجدد مشاهده می

تواند جرم نيز ضناب آمده تا ضتی می اي از موارد اقدامی غيرقانونی باشکنت مواجا شده و اساساً در پاره

ها مؤثرند، نيتز  هاي دولتی و همچنين سایر عواملی تا بر مابقی سازمانتلقی شود! تأثيرات سياسی بر دستگاه

 وجود دارد 

هتاي قبتل و بعتد از انقتالب      رغت  تتالش   هاي دولتی ما، با ي ضات  بر دستگاهظام ادارنتر طور مشخص با

اسالمی با اهدا  تحولی این بخش نائل نشده است )گتزارش برنامتا تحتو  اداري، ستازمان امتور اداري و      

فقيتت  هتاي دولتتی ایتران بتا مو     هاي مربوط با تغيير نظام اداري در سازمان ( و برناما9680استخدامی تشور، 

سازي و  هاي بخش دولتی در پياده یکی از دالیل عدم موفقيت سازمان رسد یمنظر  سازي نشده است  با پياده

و نتهاد   پتاک شده باشتد )  ریزي ها براي تغييرات برناما سازمانتحقه تغييرات موردنظرشان، عدم آمادگی این 

براي سنجش ميزان امادگی براي تغييتر در   با ابزاري رسد دسترسی نظر می (  از این منظر، با9618همکاران، 

هاي مختلفی با بررسی عوامل مؤثر بر آمادگی  آنکا پهوهش هاي دولتی مو وعی ضياتی باشد  ضا  سازمان

هاي متنوعی در این زمينا ازسوي نوینندگان و کبرگتان مختلتف    اند و مد  ها پرداکتا براي تغيير در سازمان

هاي موجود در ادبيات مو وع، پهوهشگران و تاربران را با نوعی  و مد  ارائا شده است  پراتندگی عوامل

هتا بتراي یتو     تر اینکتا تاربردپتذیري نتتایج برکتی از ایتن پتهوهش       سردرگمی مواجا ساکتا و از آن مه 

استاس در   اي متفاوت از بخش کصوصی، محل تردید است  براین هاي زمينا با ویهگی سازمان دولتی باتوجا

دنبا  پاسخگویی با این پرستش هنتتي  تتا چتا عتواملی در       با استفاده از روش فراترتيب باپهوهش ضا ر 

بنتدي یتا    تتوان صتورت   هتاي دولتتی متؤثر هنتتند و ایتن عوامتل را چگونتا متی         آمادگی براي تغيير ستازمان 

 د؟بندي جدید نمود و درقالب یو چارچوب جدید براي ارزیابی ميزان امادگی براي تغيير ارائا تر دستا
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 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 ادبیات موضوع

 محت   بتا  اي زمينتا تغييترات در هتر    نیبنتابرا  .با هر تغييتر مهت  استت    ریزناپذیگرمقاومت یو واتنش 

نظر از شتدت و  تعف    ها صر  اومتو پيدایش مق رديگ ینمجانبا قرار  پيدایش مورد استقبا  فراگير و هما

)آستالم و همکتاران،    هتا ایجتاد تنتد    تواند مقاومت عميقی در افراد و سازمان میتغيير  لذاها طبيعی است  آن

بتا شکنتتت مواجتتا     را هاي تغيير در سازمان تواند، برناما ضا  وجود مقاومت در برابر تغيير میهر با(  6892
 جتاد یا  آورنتد  دستت  رتنتان آمادگی انجام تغييتر را بتا  قبتل از هتر چيتز الزم استت تتا تا ،نستازد  بنتابرای

ستازي بتراي تغييتر     ها یو مرضلتا مهت  در مراضتل اوليتا آمتاده      آمادگی براي ایجاد تغيير در افراد و سازمان

 د:شا ئی تغيير و سازمان دولتی اراآمادگی، سازمان ردر زیر تعاریفی از تغيي است 

 

 یسازمان رتغیی

هتایی   جهتت تقویتت روش  توششی آگاهانا درشده و  ریزي فرایندي برناما ،صطور کا تغيير سازمانی با

در ساکتار، شيوه انجام امور، فناوري، یی ها یاساس آن دگرگونها یا تل سازمان بر ها، بخش گروهاست تا 

  (9614، قالوندي) دهند را انجام میفرهنگ و مدیریت 

 

 ی تغییرآمادگ

-پاسخ ارائا توان جامعا، با کدمت ارائا جهت سازمان تيظرف ش ویگنجا عنوان با رييتغ براي یآمادگ

 ستازمان  مختلف جوانب در مثبت راتييتغ جادیا و یسازمان و یطيمح تحوالت با و مناسب هاي هماهنگ

عنوان ضدودي  ( آمادگی براي تغيير را با6884و همکاران ) 9پيچ  (9615شریفی، عبدو  زاده ترکباشد )می

تا تارمندان، نگرش و دیدگاه مثبتی درباره تغيير دارند و نيتز ضتدودي تتا تارمنتدان معتقدنتد تتا چنتين        

و همکتاران،   نهاد پاک) اند تعریف ترده ،تغييري اضتماالً پيامدهاي مثبتی براي کودشان و براي سازمان دارد

9618)  

 

                                                                                                                                             

1. Peach 
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 مان دولتیساز

بتر آن بتار    ریت مه  ز یسا معن ینظر ضقوقاز  تندیرا افاده م یمختلف یمعان ،یواژه دولت در زبان فارس

 (:45 :9616 ،پناهی عتیشر ی)قا  شده است

وارد  تیت دولتت عتراق بتا تو   » نکایا ای« عضو سازمان ملل متحد است رانیدولت ا»  گویي یم یوقت  9

جوامع  ریاست تا از سا ايشده يو نهادبند افتای سازمان یاسي، مقصود از دولت جامعا س«جنگ شد

کتود دارد تتا بتا دستتگاه      دهنتده لياز عناصتر تشتک   يزیمشتخص و متمتا   تيبوده و شخصت  زیمتما

ضالتت دولتت معتاد  بتا      نیت   در اشود نمی اشتباه هادولت نیقدرت ا يافراد و نهادها ایو  کومتض

  نتيمورد نظر ن ،و در پهوهش ضا ر باشد یدر زبان فراننا م Etateواژه 

تشتور در برابتر    ویفرمانروا(  يضات / نهادها أتي)ه انیفرمانروا اهجب يمعنا دولت با واژه یگاه  6

ولتت بتر   وجتا، مفهتوم د   نیت   در ارودیتار م با« شهروندان»و « مردم»، «ملت»، «شوندگان ضکومت»

 اراتيت کت[ و از اتننتد یتتا بتر فرمتانبران ضکومتت مت      شتود  یاطالق مت  ییتارگزاران و نهادها ايتل

برداشت، در برابتر مفهتوم متردم و ملتت قترار       نیمفهوم دولت در ا ]تنندیاستفاده م یقدرت عموم

ضتات  و   طبقتا  ایت  Classe gouvernnanteهايمفهوم از دولت با واژه نی  در زبان فراننا اردگيیم

Institutions gouvernnantes نيچنت   تر،   در پتهوهش ضا شتود یفرمانروا مشخص مت  ينهادها ای 

 نظر بوده است مد یدولت هاياز دولت و سازمان یمفهوم

 ايایت ضالت دولت بتا ال  نی  در اشودیتار برده م تشور با امجریقوه يمعنا دولت با واژه زين یگاه  6

 ،یصتورت  ني  در چنت شتود یمت  فیتعر ايقضائ ایاشاره دارد تا در مقابل قوه مقننا  ییو اجرا یاسيس

از دولتت و   راد  در پهوهش ضا ر مت شودیتار برده م با gouvernementواژه دولت معاد  با واژه 

  باشدینم ایمجر تنها محدود با قوه یدولت هايسازمان

 

 انیسه سطح آمادگی برای تغییر: فردی، گروهی و سازم

بتر   اهميت اکتال  آمادگی تغيير مبتنتی اند تا  از محققان تأتيد ترده اي فزایندههاي اکير تعداد در سا 

 9واتوالسطحی در ادبيات آمادگی براي تغيير، فقدان دیدگاه چند با باتوجا. باشد سطو  فردي و جمعی می

                                                                                                                                             

1. Vakola 
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با استفاده از یو سطح متوسط ميتانی  اند تا در آن سطح تالن و کرد  چارچوبی سا الیا ارائا داده (6896)

چارچوب سطح کرد مربوط با فرد، ستطح متوستط مربتوط بتا گتروه و ستطح        این در شده است   یکپارچا

 ( 6891)دیلون،  تالن مربوط با سازمان است
 

 سطح فردی

ن باشتد و ممکت   فرد تارتنان در رابطا بتا ستازمان متی    بر تفنير منحصربا درک آمادگی براي تغيير مبتنی

ي درک واقعتی آمتادگی   بترا  د شوه  منتهی  ها براي تأمين منابع الزم براي تغيير است براي توانایی سازمان

براي تغيير، مه  است آمادگی تمام افراد براي تغيير مورد توجا قرار گيرد، زیرا یو مقاومتت انتدک بتراي    

مادگی ممکن استت بنتتا بتا آنچتا     آ سطح ( 6891)دیلون،  تغيير تافی است تا براي سازمان پرهزینا باشد

تيلتدا  ) و یا تعاد  بين هزینا و منفعت ضفظ یو رفتار و یتا انجتام تغييتر متفتاوت باشتد      تنند افراد درک می

هتا   هتا و نگترش   هتاي شخصتی ماننتد ارزش    (  آمادگی تغيير فردي بيشتر براساس ویهگتی 6891لوندربرگ، 

 .(6896)رفرتی و همکاران،  گيرد صورت می

 

 جمعی() یگروهسطح 

هاي اعضا داشتتا باشتند و ایتن را بایتد متدنظر       توانند تأثير زیادي بر رفتار، اعتقادات و ارزش ها می گروه

داشت تا افراد اضتمااًل در برابر تغييتر ستازمانی تتا توستط هنجارهتا و انتظتارات گروهتی پشتتيبانی نشتود،          

باورهاي شناکتی مشترک بتين گتروه تتار      9تنند  آمادگی تغيير یو گروه تاري تحت تأثير  مقاومت می

 قترار دارد   هاي عاطفی مثبت ننبت با یو تغيير ستازمانی در یتو گتروه    واتنش  6و  یا اعضاي سازمانی

استاس ادراتتات و باورهتاي شتناکتی مشتترک بتين گتروه تتاري یتا اعضتاي           آمادگی گروه براي تغييتر بر 

توانتایی گتروه    شامل اضناس نياز با تغييتر، اعتقتاد بتا   تا  (6896)واتوال، باورهاي جمعی( است ) یسازمان

کواهد داشتت   همراه تایج مثبتی را براي گروه تاري بان ،و اینکا تغيير است تاري براي انجام موفقيت تغيير

  (6896آالنا و همکاران، ) آمدن با نيازهاي تغيير را داردو گروه توانایی تنار
 

 سطح سازمانی

 تتوان  جامعتا،  بتا  کدمت ارائا جهت سازمان ظرفيت گنجایش و عنوان با سازمانی تغيير براي یآمادگ
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 جوانتب  در مثبتت  تغييترات  ایجتاد  و ستازمانی  و محيطتی  تحتوالت  بتا  و مناسب هماهنگ هاي پاسخ ارائا

عنوان یتو مفهتوم    نی باآمادگی تغيير از دیدگاه سازما  (9614، قالوندي) شود تعریف می سازمان مختلف

هتتا و اهتتدا  تتتا  تقتتادات، نگتترشاع"عنتتوان  ( بتتا9116) همکتتارانو 9بتتار توستتط ارمنيتتاتيس  اولتتينبتتراي 

تعریتف  "باشتد  آميتز تغييترات متی    ميزان نياز با تغييرات و ظرفيتت ستازمان بتراي انجتام موفقيتت      دهنده نشان

  قترار دارد  نگرش آمادگی براي تغيير در سطح سازمانی تحت تأثير هر دو جنبا شتناکتی و عتاطفی    نمودند

هویتت و   ها تحت تأثير سا عامل اصلی شامل گرداندگان تغييتر، رهبتري ستازمان و    جنبا عاطفی این نگرش

تترازي   فی اعضاي سازمان را در سطح تتل هت   هاي عاط پاسخ ه سا عامل با  نیا باشد  سازمانی می فرهنگ

هاي  سازوتاراي از  توسط مجموعاهاي آمادگی براي تغيير در سطح سازمانی  شناکتی نگرش جنبا تنند  می

باشتد  جتذابيت و انتختاب بتا فراینتدي       پتذیري متی   شود تا شامل جذابيت، انتخاب و جامعا اصلی اداره می

تتا توستط آن اعضتاي    استت  فراینتدي   پتذیري  جامعا  شوند شود تا اعضاي سازمان انتخاب می مربوط می

اصتلی بتر    هاي این شاکص لذا شوند  راستا می ه  جدید با قوانين و هنجارهاي اجتماعی سازمان هماهنگ و

تيلتدا لونتدربرگ،   ) گتذارد  مورد آمادگی سازمان براي تغيير تتأثير متی  هاي مشترک درگيري شناکت شکل

6891) 

 

 عوامل مؤثر در آمادگی برای تغییر

عنتوان ستاکتاري چندبعتدي و     با توان آن را بنياري از عوامل آمادگی براي تغيير، سازمانی است تا می

(، الگتوي  6888) همکتاران و 6 هولتت  ینتد و عوامتل فتردي بيتان نمتود      انظر زمينا، محتتوا، فر چندسطحی از

( تتا التف   موارد استت شده شامل این  درنظرگرفتا مو وعاتآمادگی براي تغيير سازمانی را ایجاد تردند  

ب( تغييتر پيشتنهادي بتراي ستازمان     ) ستازي تترد    ادهتغيير پيشنهادي )تارایی کاص تغييتر( را بایتد پيت    وی

)د( تغييتر پيشتنهادي بتراي اعضتاي ستازمان مفيتد         ( رهبران متعهد با تغيير پيشنهادي باشتند ج مناسب است 

6دهتد تتا آمتادگی تغييتر، مختتص اعتقتادات تارتنتان استت  فرزیتا          چهار مو وع نشتان متی   نیا باشد 
و  

: ستطح فتردي و ستازمانی    در دو ستطح جداگانتا   تغيير در یتو ستازمان را  آمادگی براي  (6896همکاران )

                                                                                                                                             

1. Armenakis 

2. Holt 

3. Fariza 
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سطح  تا درضالی آمادگی فردي شامل انگيزه، شاینتگی و کصوصيات فردي است  سطح اند  نظر گرفتادر

 هاي کتاص تتا ثابتت شتده استت در آمتادگی       مؤلفای از برک و فرهنگ است  سازمانی شامل منابع، محيط

، ستاکتارهاي ستازمانی، ماننتد روابتط     (6888)توتر،  انداز و اهدا  ند از: چش ، عبارتبراي تغيير تأثير دارند

هتاي   ، تمتو (6888)اوتلند و تتانر،   ، رهبري(6898)شولتز و همکاران،  ضمایتی تاري و جو تاري مثبت

 (،6896، ارتباطات جمعی)رفریتتی و همکتاران،   (6888)اوتلند و تانر،  پشتيبانی بيرون از سازمان() یکارج

 (6896)تتوتر،   ، اضنتاس فوریتت  (6888)عباسی،  ، تشویه(6896)واتوال و همکاران،  مقاومت، بازکورد

، (6888)عباستی،   گترا  رهبتري تحتو    ،(6896)رفریتتی و همکتاران،    هتا  و ارزش اعتقادات ،(6888)توتر، 

 ، ر تایت شتغلی  (6881)وینتر،  و آمتوزش و یتادگيري    (6891)جيگليتوتی و همکتاران،   پشتيبانی و اعتماد 

(، محيط 6888)هولت و همکاران،  (6896)واتوال و همکاران، و تعهد عاطفی  (6896)واتوال و همکاران، 

متناستب بتا    -ستازمانی و شناستایی    تعهتد  اعتماد، پشتيبانی، روابط با همکاران، توانایی، ظرفيتت   -سازمانی 

باورهاي تارایی و عملکترد، رابطتا بتا سرپرستت، استتقال  نقتش،        -ها، ارتباط و منابع شخصی  دید، ارزش

هتاي عمتومی بتراي مقاومتت در برابتر تغييتر، رفتتار         بينتی، گترایش   شده، انگيزه شغلی، کتوش  درکتنتر  

 ( 6894)سومياجا و همکاران،  باشد گيري و     می ي کالقانا، هوش عملی، تاریخ تغيير و مشارتت در تصم

 

 سابقه پژوهش

از  دهستفاا با ديیاز تمطالعا نتاتنو نجها و انیردر اآمتتادگی بتتراي تغييتتر    بر متتؤثر ملاعو نتتايدرزم

 با متناسب مشخصهتاي   اولویتت  اتت ب نيدتسر تاتتحقيق نتیا اتهم  هد تاگرفتا  انجام مختلف هاي روش

از منابع و مطالعات  یبرککالصا با طور  با تا  تتسا بوده آمادگی تغيير بهتر چا هر يتقاار ايبر نمازسا هر

 ( اشاره شده است 9جدو  ) در یو کارج یداکل

 
 پیشینه تحقیق .5 جدول

 های پژوهش یافته عنوان تحقیق نویسنده

 مصفا
(9616) 

یادگيرنده و  سازمانرابطا بين 
آمادگی سازمانی براي تغيير در 
تارشناسان وزارت ورزش و 

 جوانان

داري وجود  بين سازمان یادگيرنده و آمادگی سازمانی براي تغيير رابطا معنی
دارد  همچنين از بين ابعاد سازمان یادگيرنده، بعدهاي یادگيري مداوم، تحقيه 

، ارتباط سينتمی و رهبري هاي ادغام شده و جنتجو، یادگيري تيمی، سينت 
 داري دارد  راهبردي با آمادگی براي تغيير رابطا معنی



 (زارعی و همکاران) ای فراتركیب های دولتی: مطالعه عوامل مؤثر بر آمادگی تغییر در سازمان

55 

 های پژوهش یافته عنوان تحقیق نویسنده

 سشنا دانیز
(9614) 

و مانی زسات تباطاي اربطارا
با تغيير با تاتيد ن تنارتنش تاوا

 عاطفیش بر نقش هو

 مثبتت  ي رابطتا  تغييتر  بتا  تارتنان مثبت آمادگی واتنش با سازمانی ارتباطات

 تند  می تشدید رابطا را این تارتنان عاطفی هوش و دارد

ی و مرزوق
همکاران 

(9612) 

آمادگی تغيير در روابط تعدّي 
نظارتی و اضناس کودتارآمدي 
نوآورانا تارتنان دانشگاه علوم 

 پزشکی شيراز

داري بر ابعاد مختلف آمادگی براي تغييتر دارد    تعدّي نظارتی تأثير منفی و معنی
داري بر اضنتاس کودتارآمتدي    تأثير مثبت و معنیآمادگی عاطفی براي تغيير، 
گري در روابط بين تعدّي نظارتی و کودتارآمدي  نوآورانا داشت و سه  واسطا
 نوآورانا تارتنان دارا بود 

پور و  ضنين
 همکاران

(9618) 

بينی آمادگی پذیرش تغيير  پيش
تارتنان دانشگاه از روي 

 سازمانی هاي فرهنگ مؤلفا

ي  سازمانی با آمادگی پذیرش تغيير تارتنان دانشگاه رابطا فرهنگهاي  بين مؤلفا
 مثبت و معنادار وجود دارد 

و  خيش
 همکاران

(9610) 

فراگرد مدیریت تغيير پيشرو در 
 یو محيط دولتی پيچيده

 اتختا   مجبتور بتا   را دولتتی  هتاي  ستازمان  محيطتی،  پيچيتدگی  از باالیی درجا

تتا   ضتالی  در تند، می تغيير با ننبت پایين با باال از شده، ریزي برناما رویکرد
 محتدود  پيچيتده  محتيط  یتو  سوي از زمان ه  تغيير با این رویکرد اثربخشی

 در تغيير سازي پياده براي تغيير رهبري معمو  هاي فعاليت این بر عالوه .شود می

  نينت پيچيده تافی محيط یو

 9چوي
(6899) 

نگرش تارتنان ننبت با تغيير 
 بررسی ادبياتسازمانی: 

مشارتت، اطالعات و ارتباطتات را افتزایش و منجتر بتا افتزایش درک و تعهتد       
پتذیري   گردد  رویکردهاي مثبت براي تغيير باعث افتزایش انعطتا    تارتنان می
 برداري شود  ها بهره شود و از این طریه باید از آن تارتنان می

و  6درزننکی
 همکارانو 
(6896) 

طالعا اید؟ م براي تغيير آماده
سوابه، پيامدها و موارد اضتمالی 

 آمادگی براي تغيير

آميز یا شکنت کورده در ستازمان در آمتادگی بتراي     تاریخچا تغييرات موفقيت
تغيير نقش دارد  سطح باالتري از آمادگی در ایجاد تغييرات ستازمانی در طيتف   

 اي از تنظيمات سازمانی ارتباط دارد  گنترده

تامينگ و 
 6یورل
(6894) 

 توسعا و تغيير سازمانی

تارتنان باید براي اجراي تغييرات، انگيزه داشتا باشتند  نيتاز استت تتا متدیران      
توان متغيرهاي سطح آمتادگی تارتنتان را    ها درک تنند تا چگونا می سازمان

باشد را ارتقاء داد  تا تحت تأثير ضمایت و پشتيبانی مدیریت و رهبري سازمان می
آميز تغيير ستازمانی   اي ایجاد و اجراي ابتکارهاي موفقيتنيازي بر و با یو پيش
 تبدیل نمایند

و  5زعي 
همکاران 

(6894) 

بررسی رابطا بين آمادگی براي 
تغيير و اعتماد سازمانی در مدارس 

 دولتی ترتيا

اعتماد با همکاران و  رهبران با آمادگی براي تغيير در مؤسنات آمتوزش عتالی   
 رابطا مثبت و معناداري دارند  

                                                                                                                                             

1. Choi 

2. Drzensky 

3. Cummings & Worley 

4. Zayim 
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 های پژوهش یافته عنوان تحقیق نویسنده

و  9گالیدان
همکاران 

(6892) 

آمادگی تارتنان براي تغيير در 
مؤسنات آموزش عالی دولتی: 
بررسی تأثير مشترک رفتار رهبري 

 و هوش هيجانی

داري بر آمادگی تارتنتان بتراي تغييتر     عنیتأثير م هوش هيجانی رفتار رهبري و
تنندگی تعهد سازمانی بر رابطا بين رفتار رهبري،  عالوه بر این تأثير تعدیل دارد 

 و آمادگی براي تغيير تأیيد شد  هوش هيجانی

و  6شاه
همکاران 

(6898) 

هاي بزرگ در زمينا منابع  داده
اننانی: بررسی آمادگی براي تغيير 

و رفتارهاي  سازمانی، نگرش ها
 تارتنان

ها در روابط بين آمادگی براي تغيير، ضقوق و ر ایت شغلی  مهمترین همبنتگی
 است 

 6الهربی
(6890) 

بررسی آمادگی سينت  بهداشت و 
درمان عربنتان سعودي براي تغيير 

: نقش 6868انداز  در راستاي چش 
 آفرین سبو رهبري تحو 

 تغيير رابطا مثبت و معناداري مشاهده شد گرا و آمادگی براي  بين رهبري تحو 

رفتارهاي رهبري موردنظر در آمادگی براي تغيير باید این توانایی را داشتا باشد 
هتا   ها تأثير بگذارد و با آن ها و عقاید اعضاي سازمان تا بر روي اهدا ، نگرش

 تند  در پذیرش و درک یو تغيير تمو می

روچمی 
 5هادیات و
(6890) 

ی تعهد عاطفی در نقش ميانج
شده و  ضمایت سازمانی ادراک
 آمادگی براي تغيير

عنتوان نتيجتا    ضمایت سازمانی درک شده، آمادگی تارتنتان را بتراي تغييتر بتا    
بخشد  تارمندانی تا ستازمان کتود را ضتامی     ميانجيگري تعهد عاطفی بهبود می

تتري بتا رونتد     مثبتت دانند، وابنتگی عاطفی مثبت باالتري با سازمان و پاسخ  می
 تغيير در سازمان کود کواهند داشت 

اقبا  و 
 4اسکارالحه

(6891) 

گذاري  آمادگی تغيير و اشتراک
 دانش در محيط سازمانی

طتور تامتل ميتان آمتادگی تغييتر و عملکترد تارمنتدان رابطتا          اشتراک دانش با
نتتایج  توانتد   اي دارد و بدون فرهنگ اشتراتی دانش، آمادگی تغييتر نمتی   واسطا

 مثبتی در تنظيمات سازمانی با بار آورد 

رافریتی و 
 2مينباشيان

(6891) 

باورهاي شناکتی و اضناسات 
مثبت در مورد تغيير: رابطا بين 
آمادگی تارتنان براي تغيير و 

 تننده از تغيير رفتارهاي ضمایت

باورهاي شناکتی )اعتقادات افراد ننبت با تغيير( در مورد تغيير و اضناسات مثبت 
 باشد   طور قابل توجهی با آمادگی تغيير همراه می در مورد تغيير با

وینيا و 
 8وایب

(6868) 

آفرین و تعهد  رهبري تحو 
هاي آمادگی  عاطفی با تغيير: نقش

 براي تغيير و نوع دانشگاه

داري وجود دارد  نتتایج   گرا و تعهد عاطفی با تغيير رابطا معنی تحو بين رهبري 
گرا  دهد تا آمادگی براي تغيير واسطا رابطا بين رهبري تحو  همچنين نشان می

 و تعهد عاطفی با تغيير است 

                                                                                                                                             

1. Gelaidan 

2. Shah 

3. Alharbi 

4. Rochmi & Hidayat 

5. Iqbal & Asrar-ul-Haq 

6. Rafferty & Minbashian 

7. Waisya & Weib 
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باشتد تتا   شده در رابطا با آمادگی تغيير، بيانگر این می انجامبا بررسی و مرور تحقيقات مختلف  باتوجا

بتا نتوعی اتثتر تحققيتات و       انتد یو از پهوهشگران با یو یا چند مورد از عوامل متؤثر بتر آن پرداکتتا   هر

مضتامين فراگيتر و   ثير و یتا ارتبتاط برکتی از    أاي کاصی از آن صورت گرفتا و با بررستی تت  ها بر جنبامد 

هتاي دولتتی   آمادگی تغيير در سازماناند و محققان از توجا عميه با کود مو وع دهنده آن پرداکتا سازمان

توانند تا می مضاميندهنده اصلی آن و نحوه ارتباط بين این  مضامين فراگير و سازمانو شناسایی و اضصاي 

هتاي  بردارنتده جنبتا  آمادگی تغيير شوند، درقالتب یتو متد  تيفتی جتامع تتا در      اثربخش  يموجب ارتقا

با  تا باتوجا طوري شود؛ باقيقاتی در این مورد اضناس میتح اند و یو کألغفلت نموده ،مختلف آن باشد

( در سنجش آمادگی براي تغيير، فقدان یتو رویکترد جتامع وجتود دارد      6899و همکاران ) 9گاگنون نظر

وري است تتا ستنجش آمتادگی تغييتر     ها در زمينا تغيير و آمادگی تغيير،  ر بنابراین با وجود بهترین تالش

استاس   و پایتا  سينتمی بررسی قرار گيرد  تفکر تا تمام عوامل آن مورد؛ چرادشوا  دنب مند نظامصورت  با

 هتا  پدیده تنند، درک بهتر را پيوستگی ه  با تغيير و تا گيرند می یاد سينتمی تفکر با و افراد بوده سازمان

باشند   داشتا مؤثرتر برکوردي دهند، می را تشکيل آنان تارهاي پيامدهاي تا نيروهایی با و تل ببيند در را

شتده، نقتاط اشتتراک و اکتتال       امو تارهاي انجت  عيوس ينظر یمبانبر  تمرتزلذا این پهوهش سعی دارد با 

 جتاد یهتا را ا افتتا یاز  يريتفنت  بيت ترت ویت هتا،  افتایاز  یارائا کالصا جامع يجا با آنها را بررسی نموده و

مختلف با  یفيت يهاپهوهش بيترت هیپهوهشگران ازطر يمند براامنگرش نظ ویتردن  با فراه نموده و 

و مفاهي  مه  آن را مشتخص و نحتوه ارتبتاط بتين      پرداکتا یو اساس دیجد يهاها و استعارهتشف مو وع

ی بتا رویکترد سينتتمی    دولتت هاي  آنها را تبيين و مدلی جامع براي سنجش ميزان آمادگی تغيير براي سازمان

را ننتبت بتا منتائل     ياجتامع و گنتترده   دیت د  ویت را ارتقا داده  و  ي، دانش جارروش نیو با اا نماید ئارا

  وجود آورد با

 

 شناسی پژوهش روش

 ساتتتسابر و توصيفیت    تحليلی منجاروش ا ،استتت ديبرراتتتت-اي توستتعا  ،هد سسااهش بروپه ایتتن

شتده استت     آوري جمتع  تيفی ترتيبافر هشوپهاز روش  تيفی يهتا  داده تااست تيفی  ،ها داده تتماهي

                                                                                                                                             

1. Gagnon 
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طبه نظر بنچ و دي شامل چهتار قنتمت    فرامطالعااست  روش  فرامطالعاهاي  فراترتيب یکی از اقنام روش

 شناسی روش ليفراروش )تحل(، گذشتا ی محتواي مطالعاتتم ليتحليل )تحلفراند از: عبارتاصلی است تا 

تيفتی محتتواي    ليت )تحل بيت فراترت( و گذشتتا  مطالعتات  هتاي  نظریتا  ليت )تحل يفرانظتر (، گذشتا مطالعات

 اتت ت تتت سا یتت تيف اتت مطالع وعیتت ن ،بتترتيافر دیکررو(  9612و همکاران،  فر ضجاسی) گذشتا مطالعات

  تنتد  متی  سیربررا  مرتبطو  مشابا عمو و با یگرد تيفی تمطالعااز  هشد اجستخرا هتاي  یافتتا و  تاتت طالعا

 هشوهتت پ ا ؤتت س باها آن طتباار سساابرو  منتخب تيفی تمطالعااز  ترتيبافر ايبر نظرردمو نمونا نتيجادر

تردن نگرش نظامنتد   فراترتيب با فراه (  9614، نکیاهرر تشتکاان مهر ودي هکردمبينی ) شود می اکتاتس

هتاي جدیتد و    هاي تيفی مختلف، با تشف مو توعات و استتعاره   براي پهوهشگران از راه ترتيب پهوهش

اي ننبت بتا منتائل پدیتد     این روش دانش جاري را ارتقاء داده، دید جامع و گنتردهپردازد و با  اساسی می

 آورد  می

 

 هشوپژانجام  حلامر

 9وتت سروباو  کیتت سندلوس اي مرضلتا  تتت هفاز روش شتده   و رسيدن با اهدا  تعيتين هش وپهانجام  ايبر

 است نشان داده شده  شکلانجام آن در ضل اتا مر ستا هشد دهستفاا (6886،6888)

 

 
 (2445)  ای سندلوسکی و باروسو مرحله فراتركیب براساس روش هفت های شکل: گام

 

 جستجو منابعی و كلید مفاهیم ،هشوپژ تالاسؤ دنكر مشخصگام اول: 

پاستخ  دنبتا    پهوهش کود با ندیاست تا پهوهشگر در فرا ی، طر  سؤاالتبيگام در روش فراترت نياول

 جامعا(، What) يچيز چا همچتون  هتایی  مؤلفتا  ،هشوپه هتاي  سؤا  تکميل ايبر م،گا یندر ا هاست آنبا 
                                                                                                                                             

1. Sandelowski & Barroso 

طر    9
سوا   
 پهوهش

مرور ادبيات   6
 ساکتارمند

جنتجو  و   6
انتخاب مقالا  
 هاي مناسب

استخراج   5
 اطالعات مقالا

تحليل و  4
ترتيب یافتا  
 هاي تيفی

تنتر    2
 تيفيت

ارائا  8
 یافتا ها
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شتتتتتود   متتتتتیداده  پاسخو  سیر( برHow)روش  چگونگی (،When) مانیز ودهمحد (،Who) مطالعاردمو

 چينت؟ ،بر آمادگی تغيير تا عوامل مؤثر استاین  هيسؤا  تحق نیبنابرا

 

 نمتو مند گام دوم: بررسی نظام

محدوده جنتتجو براستاس روش    دیباابتدا مند،  نظام يمنظور جنتجو هاي پهوهش با سؤا  نييپس از تع

 هيت هتاي تحق  داده يگتردآور  يبترا هتاي آمتادگی تغييتر،     نامتا  ت و پایانلذا  مقاالمشخص شود   بيفراترت

 یعلمت هتاي   پایگاه ،جنتجو مجموعا مقاالت يهاي مورداستفاده برا عمده پایگاه  اند شده و انتخاب یبررس

هتاي   و در پایگتاه  6891تتا   6886 هتاي  و ابنکو، گوگتل استکالر از ستا     رتتیدا نسیازجملا سا یکارج

و پورتتا  جتامع علتوم     یجهاد دانشگاه یمرتز اطالعات علم گاهینور، پا یگاه مجالت تخصصیپا ،یداکل

 ردمو هشوهتت پ هتاي  مقالتا جوي جنت يبرا يتليدهاي  واژه شود  یبررس 9610تا  9600 هاي از سا  یاننان

و   مجتالت داده،  هتاي  پایگاه سیربرو  جوجنت نتيجة   درستا هشدآورده  (6) و جددر  گرفتاارقر دهستفاا

 یافت شد  مقالا 8660موردنظر  يدتتليهاي  از واژه دهتفاتسا اتبو  مختلف جويموتورهاي جنت

 
 جستجوهای  واژه. 2 ولجد

 یكلید مفاهیمانگلیسی معادل  یكلید مفاهیممعادل فارسی 

 readiness for change آمادگی تغيير

 Define change readiness تعریف آمادگی تغيير

 Factors influencing change readiness عوامل تأثيرگذار بر آمادگی تغيير

 Processes and models of change readiness هاي آمادگی تغيير فرایندها و مد 

 Models for measuring readiness for change سنجش آمادگی تغييرهاي  مد 

 

 مناسب های مقاله بنتخاو ا جستجو: مسو مگا

 ايبر؟ کير یا ستا هشوپه ا سؤ با متناسب ،یافتیدر تمقاالنمتتایي ،  مشخص ستا زمال در ایتتن گتتام

انتختتتتتتاب  يبتتتتتتراو گرفت  ارقر بينیزبا ردمو ربا چندین منتخب تمطالعا مجموعا  ،هد ینا با نسيدر
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 نظتر از آمادگی براي تغيير عوتمو  اتبآنها  طتباار انميزی، اتيض یابیارز ت یمطالعات مناسب براساس الگور

 دتت ینافراز  ،نددبو يتمتر طتباداراي ار تا ارديموو  گرفتند قترار  یابیت مورد ارز يو محتوا دهيعنوان، چک

  دتر همشاهد را هشوهتپاز  هدتمآ تتسد اتب ایجتنت توان می (6جدو  )در   شدند شتااگذ رتنا بتترتيافر

 
 یاتیح یابیمنابع مورد استفاده براساس روش ارز شیمراحل پاال. 2 جدول

 9مرضلا 
 8660 شده تعداد منابع یافت

 2095 علت عنوان شده با تعداد منابع رد

 6مرضلا 
 465 شده براساس عنوان منابع غربا 

 668 ازنظر چکيدهتعداد منابع ردشده 

 6مرضلا 
 685 شده براساس چکيده منابع غربا 

 925 تعداد منابع ردشده ازنظر محتوا

 958 شده براساس محتوا منابع غربالگري 5مرضلا 

 

 گام چهارم: استخراج اطالعات مقاله

درون  هتاي  منظتور دستتيابی بتا یافتتا     طور پيوستتا مقتاالت منتختب بتا     در سراسر فراترتيب پهوهشگر با

محتواها، چندین بار مطالعا شده است  در پهوهش ضا ر استتخراج نتتایج اطالعتات مقالتا براستاس مرجتع       

 همراه سا  انتشتار مقالتا و اجتزا و عوامتل تأثيرگتذار      ل نام و نام کانوادگی نویننده بامربوط با هر مقالا شام

شتده استت تتا    ار کبرگتان قترار داده   اکتيت شتده و در ا ئت بنتدي و در جتدولی ارا   شده در هر مقالتا طبقتا   بيان

 ده است شنهایی  ینهایت پس از دریافت نظرات آنها در جدولدر

 

 كیفیهای  یافته تلفیقو  وتحلیل تجزیه: پنجم مگا

 نظرگرفتندر با سپسگرفتتا و   نظردر يتد، تمطالعااز  هشد اجستخرا ملاعو متماپهوهشگر براي  ابتدا

 هتا  استاس، تت    این  بتر ستت ا  تترده بنتدي   دستتا  اباتت مش موتت مفه وتیها را در آن ،تدها یناز ا هریو ممفهو

تا آن را بتا  و طبقات مشابا و مربوطا را  یل مو وعی شد بندي ایجاد  و یو طبقا )مضامين( شکل گرفتند
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شده درقالب عوامل مؤثر بتراي   شناساییانتها، تدها و مضامين در  گرفتقرار  ،ترد بهترین نحو توصيف می

نشتان داده شتده استت      ش آمادگی تغييتر برچنتب گتذاري شتدند تتا نتتایج آن در جتداو  مربوطتا        سنج

انجام نشتده و   مندي هاي این مرضلا نشان داد تا در مطالعات گذشتا و پيشين تاتنون چنين مطالعا نظام یافتا

 اند  یو از مطالعات فقط با جنبا کاصی از آمادگی تغيير توجا داشتاهر

 

 كیفیت لكنتر حفظگام ششم: 

 ییشناستا  ،هاي مترتبط  تعداد مقالا نیشترياالمکان ب ضتی، شد یسع یفيتوص ییروا يپهوهش برا نیدر ا

عنوان تدگذار و مفنر استفاده و در جلنات  از سا نفر پهوهشگر باي، ريتفن ییوار يشود  برا يو گردآور

شتده   یستع  ينظتر  یتی روا يبترا  تیت   درنهاضاصل شدمورداستفاده  يمورد تدهادر ییتوافه نها یهماهنگ

ی، ویهه ازنظر ارجاع مقاالت علمت  با ییباال یتا از اعتبار علم رديمورد استفاده قرار گ یهای است تا پهوهش

 صتورت  بتا  (CVRمحتتوا )  یتی از شتاکص روا  یبا شکل تم ییمحتوا ییروا یبررس يبرا باشند  برکوردار

از متخصصتان درکواستت    CVR نيتي تع يشتود  بترا   هر مو وع استفاده متی  ي رورت برا ازاتيامت عيتجم

و  نتدارد  ی ترورت  یاستت ولت   ديت مف، استت  ي ترور  :یقنتمت  ستا  فيت شود تا هرمو وع را براستاس ط  می

  شود محاسبا می ریها مطابه فرمو  ز   سپس پاسخندیانم یبررس ،ندارد ی رورت

    
   

 

 
 

 

 

 صتورت  بتا  درکواست شد تا تیریدر رشتا مد يدتتر التيبا تحص دياسات نفر از 98پهوهش از  نیدر ا

 CVRیتی  روا( 5)  ازآنجاتتا طبته جتدو     نتد ینما یازدهيت امت ب،يت فراترت مضامين فراگيراز  ویفوق با هر

 شود  می دیيتأ زين ییمحتوا ییاست، روا 8626آمده در هما موارد باالتر از  دست با جینتا

 
 . روایی محتوا0 جدول

مضامین 

 فراگیر

عوامل 

 فردی

عوامل پویایی 

 گروهی

-عوامل زمینه

 ای

عوامل 

 محتوایی

عوامل 

 ساختاری

 CVR 9 9 9 9 9ميزان 

 پذیرش پذیرش پذیرش پذیرش پذیرش نتيجا
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 پژوهش های گام هفتم: یافته

 ضتامين اوليتا  مقالتب  در ها یافتابا ارائا  یشده در مراضل قبل استخراج يمرضلا با استفاده از تدها نیدر ا

ستپس   بنتدي شتدند و   با دستتا امشت  ضتمون م وی ریتدها در ز ايضذ  و بق يتکرار يپرداکتا شد و تدها

شتده،  تر قرار گرفتند  الزم با  تر است تمامی متغيّرهتاي استتفاده   مضامين اوليا نيز در مضامين  فراگير تلی

( در 6888ران )همکاو  9ولته( و متتد  9605) اهرنجتتانی و ستترلو ییتترزايمشتتاککی    ستتامدبراستتاس 

در استت    ی شتده دهستازمان دي فرهتاي گروهتی و    ي، ستاکتاري، پویتایی  ا نتا يزم، ییامحتومضامين فراگير 

ارائتا  استتفاده،  آمده با همراه منابع مورد دست بادهنده و فراگير مضامين پایا، سازمان (،1( تا )4) هاي جدو 

  شده است
 

 مستخرج از ادبیات تحقیق عوامل فردیدهنده در مضمون فراگیر . مضامین پایه و سازمان1 جدول

مضمون 

 دهنده سازمان
 منبع مضمون پایه

 تارتنان انگيزه

ضمایت سرپرستان از استقال  نقش اعضاي 
 سازمان

)تامينگ  (6868)دماوان و عزیزه،  (6888)دووس و همکاران، 
 (6894و وورلی، 

 (6891، همکاران( )چنورت و 6891)اگنس،  کود در آیندهدار  متصورشدن تارتنان از نقش معنی

و  زيبرانگ چالشي هارتام نجاافرصت داشتن 
 ناتتنرتادرمعرض تجربيات جدید قرارگرفتن 

 (9619و همکاران، )ملکی 

ایجاد و و  درمورد پيامدهاي تغيير در 
 تارتنان

 (6894)اپلبام و همکاران، 

تارتنان از شدن  در جریان قرارگرفتن و آگاه
 امورات سازمانی و دالیل تغيير

 (6899)چوي، (9612و همکاران، )سپهوند 
 

 اعتماد با مدیران و رهبران تغيير اعتماد

)رضيميان و همکاران،  (6890)ماتينن و هریس، (6892ترمبلی، )
)تایکر و سریواستاوا،  (6890)رمضانی و همکاران،  (9615
 (6898)ماليو و گارگ،  (6894)ليزر و همکاران، (6890

  و )فال( 6898، و همکاران)محمدضافظ اضمد 
نهاد و  )هادوي (9612مرادي،  )قنبري و علی (9612همکاران،
)جيگليوتی و  (6894)زعي  و تنداتچی،  (9612رمضانی، 

 (6898)توانداچی و همکاران،  (6891همکاران، 

                                                                                                                                             

1. Holt 
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مضمون 

 دهنده سازمان
 منبع مضمون پایه

 اعتماد نهادي

)تارپينر و  (6890)ماتينن و هریس، (6892)ترمبلی، 
)پيرمراد و  (6896عریضی و همکاران،()6892همکاران، 
)هافار و  (6896و همکاران،  )واتوال (9618همکاران، 

 (9612)محمدي و همکاران،  (6895همکاران، 

 اعتماد با همکاران

 (6894)ليزر،  (6890)ماتينن و هریس، (6892)ترمبلی، 
 (6898 )ماليو و گارگ، (6892)تارپينر و همکاران، 

و همکاران،  )واتوال (9612نهاد و رمضانی،  )هادوي
)توانداچی و  (6894)سومياجا و همکاران، ( 6896

 (6894)زعي  و تنداتچی،  (6898همکاران، 

مشارتت در ایجاد 
 تغيير

 ضج  تار معقو 
)ون  تروئر و همکاران،  (6894)ایلجيننا و همکاران، 
 (6899)چوي، (6890

تمایل تارتنان با درگيرشدن براي شرتت در 
 موجودکاطر عدم ر ایت از و ع  تغيير با

)عباسی و  (9616)پورصادق، (6890)ماتينن و هریس،
 (9614همکاران،

بودن تارتنان در فرایند  مشارتت و سهي 
 رييتغهاي  گيري طر  تصمي 

 (6892و پونيا، دینگرا ) (9618پور و همکاران،  )ضنين
)ماتينن و  (6896)مانگوندجایا،  (9615)رضيميان و همکاران، 

)نامندي و  (6868)توساسيا وهمکاران، (6890هریس،
 (9614صفيخانی،  و  نهاد )هادوي (6898العابدین،  زین

 (6898( )اندرو، موهان تومار، 9615، عبد شریفیزاده و  ک)تر

و نگرش  ادراک
ننبت با  تارتنان

 تغيير

ز تنب منافع )ارزش شخصی درک تارتنان ا
 و سازمانی( ضاصل از انجام تغيير

 (9618نهاد و همکاران،  ) پاک (6896)هولت و واردمن،

توسعا و بهبود نگرش و رفتارهاي مثبت ننبت 
بر قطع  هاي فردي مبتنی با تغيير با اصال  نگرش

 هاي سازمانی جاري ها، رفتارها یا اقدام نگرش

رضيميان و ) (9618همکاران،  پور و )ضنين (6895)شاه، 
 (6868همکاران، )توساسيا و (9615همکاران، 

 (6892)ماتينن،  (9618)کيراندیش و همکاران، 

تأثير همکاران و مدیران بر نگرش و دیدگاه 
 اعضاي سازمان درمورد ابتکارات تغيير

)شولتز و  (6891، همکاران)چنورت و  (6890، الهربی )
 (6898همکاران، 

سازمان براي انجام  تيظرفبتاور تارتنتان با 
 آميز تغييرات موفقيت

 (6896)مو تی و همکاران، (6895)واتوال، 
، عبد شریفیزاده و  ک)تر (6891همکاران، )هاتجيدیس و

 (9616و همکاران، عظی )وا (9615
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مضمون 

 دهنده سازمان
 منبع مضمون پایه

 رييتغاعتقاد و باور تارتنتان با لزوم و نياز انجام 
 براي سازمان(بودن تغيير  مناسب و مثبت)

) رافریتی و  (6868)توساسيا وهمکاران، (6890)سنيت،
  و )فال (6894)لی و همکاران، ( 6891مينباشيان، 

)سرچهانی و  (9614)نجفی و همکاران،  (9612همکاران،
)ليزر و  (9615)عریضی و همکاران،  (9618همکاران، 

همکاران، )اپلبام و  (6898)شولتز و همکاران،  (6894همکاران،
 (9618)یزدانی و همکاران،  (6894

و  ها ییتواناباورها یا نگرش تارتنان با 
منظور  کودتارآمدي کود( باکود )هاي  ظرفيت

 تالش براي ایجاد تغييرات

)باتري و  (9618نهاد رفننجانی و زارعی، )ابراهيمی
ي شيد)ر (6868همکاران، )توساسيا و (6898همکاران، 

)عریضی و  (9614)نجفی و همکاران،  (9615د، جليلونو 
 (9616و همکاران، عظی )وا (9615همکاران، 

سطو  شده ) ادراک پشتيبانی( سازمانی) تیضما
 شده از ضمایت مدیریتی( مزایاي درک

و  )روچمی (6894)چو و هنيو،( 6868عزیزه، دماوان، )
)تيرانا و  (6890)تایکر و سریواستاوا،  (6890هدایت، 
نهاد  )هادوي (6890)آرنگی و همکاران،  (6892همکاران، 

 (6891)جيگليوتی و همکاران، (9612و رمضانی، 

ادراک تارتنان از رعایت عدالت سازمانی  من 
 تغيير

 (6890)آرنگی و همکاران،  (6868عزیزه، دماوان، )
 (9615)عریضی و همکاران،  (6892)تارپينر و همکاران، 
 (9612نهاد و رمضانی،  )هادوي

تارتنان ارزیابی مثبتی از تالش و توانایی تغيير از 
 سوي همناالن و مدیران کود داشتا باشد

 )هنجار  هنی(

 (6898العابدین،  )نامندي و زین

  (6880)فورست و تيبل،  (9615رضيميان و همکاران، )
 (6898)توانداچی و همکاران، 

شخصيت 
ي( ها یهگیو)

 تارتنان

برکورداري از سطح انگيزشی نبودن و  تفاوت یب
 باالي تارتنان ننبت با تغييرات سازمانی

، عبد شریفیزاده و  ک)تر (6890)بيلنتن و همکاران، 
  (9614)نجفی و همکاران،  (9615

 (9615 فر و همکاران، )ناصحی

 (6898)شولتز و همکاران،  نحوه تفکر فرد درمورد مزایا یا معایب تغيير

عدم ) رييتغالگوهاي رفتاري تارتنان در مقابل 
ي قدیمی و ها عادتگذاشتن  تمایل با تنار

 اضناس کطا نداننتن رفتار قبلی(

، للهیا سدو این دو)فهي  ( 9615رضيميان و همکاران، )
 (9615، علیدنان یارظهواه و طنکو)و (9614

 (9614)نجفی و همکاران،  توتل با کدا و اميدواري

بر سرنوشت کویشتن و  تنلطاعتقاد داشتن 
 تمایل با رشد

 (9614)نجفی و همکاران، 
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مضمون 

 دهنده سازمان
 منبع مضمون پایه

اندیشی )نگاه ناکوشایند فرد با تغيير متأثر  توتا
 از  رورت تالش و صر  انرژي در بدو تغيير(

صفيخانی،  و  نهاد )هادوي (9618همکاران،  )مختاري و
 (9612نهاد و رمضانی،  )هادوي (9614

 هنی در قبا   ي ت ریپذ انعطا انجماد فکري )
 تغيير(

رضيميان و همکاران، ) (9618پور و همکاران،  )ضنين
و )سپهوند  (6890)الحنامياند و همکاران،  (9615

 (9614صفيخانی،  و  نهاد )هادوي (9612همکاران، 

داشتن مطالبات )انتظارات( متداو  تارتنان ننبت با 
 سازمان

 (6891یلون، )د (6891، همکاران)چنورت و 

 و عيت روضی و روانی مثبت فرد

عزیزه، دماوان، ) (9618نهاد رفننجانی و زارعی، )ابراهيمی
( 6891)اگنس،  (6890)آرنگی و همکاران،  (6868

 (9614صفيخانی،  و  نهاد )هادوي

صالضيت و 
توانمندي 
 تارتنان

ی، وفاداري و تعهد )عاطفی، پيوستگی بنتگ د 
 در برابر تغييرات سازمانی ( تارتنانو هنجاري

)آصف  (6898)جادگ و همکاران، ( 6868)دماوان، عزیزه، 
)جوسفين،  (6891)بيتا و همکارن،  (6890قریشی و همکاران، 

 )توساسيا و (6894واستاري و همکاران، ) (6891
)آرنگی و  (6890)تایکر و سریواستاوا،  (6868همکاران،
)محمدي و  (6898)ماليو و گارگ،  (6890همکاران، 
 (9618)یزدانی و همکاران،  (6891)اگنس،  (9612همکاران، 

ضمایت از ) رييتغپذیري براي انجام  منئوليت
 تغيير(

) عریضی و  (6894)ایلجيننا و همکاران، 
 (9615همکاران،

دارابودن تارتنان از نوآوري، کالقيت و رفتار 
 ابتکاري باالتر سازمانی

)ون  تروئر و ( 6896و همکاران،)عریضی  (6891)ابوبکر، 
)فرهادي و شيخ،  (9614زاده،  )علی (6890همکاران، 

 (6895)تيرک و بلور،  (9612

تخصص و تبحر تافی براي ایجاد تغييرات 
 یفعلمتناسب با مقتضيات زمان 

ي و محمدي )موسو (6891)آدیل و زولکفلی، 
)یزدانی و  (9614)عباسی و همکاران، (9612ترتمانی،

 (9618اران، همک

داشتن روضيا یادگيري براي گرفتن وظایف 
 جدید

)نجفی و ( 9615)مصفا، (6881)آرمانکيس و هریس، 
 (6895( )تيرک و بلور، 9614همکاران، 

قادربودن تارتنان با استفاده از هوش عاطفی و 
 هيجانی براي تغيير

( )مرزوقی و همکاران، 9618همکاران،  )مختاري و
ن، مقدسيارپوس، شنا دان)یز (6899)نوردین،  (9612

 (9615( )رضيميان و همکاران، 9614

 (9612)اردالن و همکاران،  ابعاد مکتبی )روضيا و تفکر بنيجی، معرفت و ایمان(
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مضمون 

 دهنده سازمان
 منبع مضمون پایه

 رييتغواتنش هيجانی مناسب در برابر 
ي روانی و تحمل در دوره درگيري آور )تاب

 تغيير(

صفيخانی،  و  نهاد )هادوي (9615) عریضی و همکاران،
 (9612نهاد و رمضانی،  )هادوي (9614

تار بنتن  )کودتارآمدي( براي با نفس اعتمادبا
و تالش الزم براي موفقيت در انجام تارهاي 

سازمان شده اعضاي  وظایف تعيين زيبرانگ چالش
 (یشناکت روانداشتن سرمایا )

)ملرونا  (6894)ليزر و همکاران، (6868عزیزه، دماوان، )
اندرو، ) (6896مو تی و همکاران،) (6898تيرانا، 

 (9612)جوادي و همکاران،  (6898موهان تومار، 
، عبد شریفیزاده و  ک( )تر9612)مرزوقی و همکاران، 

 (9616و همکاران، عظی )وا (9615

ی شغل یهگیو
 تارتنان

استخدام ) یشغلاز امنيت  برکورداري تارتنانی
 رسمی(

 (6891)وشنوي و همکاران،( 6868عزیزه، دماوان، )

 (6880)بروک و همکاران،  سابقا سازمانی یا مدت کدمت تارتنان

ميزان ماندگاري فرد در موقعيت فعلی کود در 
 سازمان

 (6896)عریضی و همکاران،

 
 پویایی گروهی مستخرج از ادبیات تحقیق دهنده در مضمون فراگیر. مضامین پایه و سازمان5 جدول

مضمون 

 دهنده سازمان
 منبع مضمون پایه

 یاننجام گروه

تمایل یو گروه براي پيوستن با همدیگر و باقيماندن 

 صورت یو تي  براي رسيدن با اهدا  با
 (6898)لوزون، 

براي همگرایی  تعامل اعضاي گروه تاري با یکدیگر

-سازي فردي و سازمان ضنیگروه )دیدگاه افراد 

 اضناسات جمعی گروه(

)دیوید و همکاران،  (6896)واتوال، 

6880) 

 (6896)واتوال،  گيري تغيير مشارتت اعضا در فرایند تصمي 

همبنتگی و سازگاري گروه ننبت با همدیگر )وابنتگی 

 متقابل(

)واتوال،  (6896)آالنا و همکاران، 

6896) 

 (6896)آالنا و همکاران،  تعهد با گروه

 (6896)واتوال،  بينش تيمی

 (6896)واتوال،  درگيرشدن منتقي  اعضا درک نياز با تغيير

 (6896راجپوت و نویتنکایا، ) گروهافزایی در نگرش اعضاي  ی براي ه گروه درونارتباطات 
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مضمون 

 دهنده سازمان
 منبع مضمون پایه

ی گروه شناکت روانایمنی متقابل )اعتماد گروهی و اضترام 

 تاري(
 (6896)آالنا و همکاران، 

 (6896همکاران،  )آالنا و جو مثبت در گروه تاري

بر رفتارها، اعتقادات و  تأثيرات شدید هنجارهاي گروه

 هاي اعضا ارزش
 (6896)واتوال، 

سازگاري رفتار جدید تارتنان با هنجارهاي موجود در 

 گروه
 (6880)دیوید و همکاران، 

 يکودتارآمد

 یگروه

 (6898)لوزون،  توانایی مشترک اعضاي سازمان در بنيج منابع الزم

 (6898)لوزون،  هاي شناکتی براي اجراي تغيير پيشنهادي توانایی

 هاي عملکردي گروه و باورهایی اعضا از توانایی ادراک
()تابوتی و 6896)لوري و همکاران، 

 (6868همکاران، 

 در ها مهارتهاي تي  در انجام  تصور اعضاي تي  از قابليت

 دستيابی با اهدا 
 (6868تابوتی و همکاران، )

 (6898)لوزون،  صورت گروهی بهادادن با تغيير( باتعهد )

 یباور شناکت

 یگروه

)ادراتات و 

 یشناکت يباورها

گروه  نيمشترک ب

 ياعضا ای يتار

 (یسازمان

 هاي تاري از روند تغيير گروه درک مشترک
) راجپوت و  (6896)آالنا و همکاران، 

 (6896نویتنکایا، 

 اعضاي گروهها و رفتارهاي مشابا  برداشت
)باي و  (6896)آالنا و همکاران، 

 (6898همکاران، 

بودن و  باور و ادراتات گروهی درباره فوریت، مه 

 اضناس نياز با تغيير() رييتغسودمندبودن 

)واتوال،  (6896)آالنا و همکاران، 

( 6898)باي و همکاران،  (6896

 (6898)لوزون، 

اندازه تغيير با  گروهی در اینکا تاچا ادراکاعتقاد و 

توانایی گروه تاري براي  اجرا )اعتقاد با موفقيت قابل

 انجام موفقيت تغيير(

)باي و  (6896)آالنا و همکاران، 

 (6898همکاران، 

زمانی ادراتات افراد گروه از تغيير با دیدگاه سایر  ه 

 اعضا
 (6896) راجپوت و نویتنکایا، 

 (6896)آالنا و همکاران،  بر نتایج مثبت تغيير براي گروه تاري مبنی ادراتات گروهی

 (6896)آالنا و همکاران،  توانایی گروه در تنارآمدن با نيازهاي تغيير
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مضمون 

 دهنده سازمان
 منبع مضمون پایه

 یميت يرهبر

 توانایی شناکت دقيه اضناسات جمعی 
 در مدیریت شرایط متالط  اضناسی

 (6896)آالنا و همکاران، 

 بودن منافع اجراي تغيير راستا ه تناسب و 
 ها در سازمان با منافع مدیران گروه

 (6880)دیوید و همکاران، 

ها با راهبرد  بودن مدیران ميانی گروه درگيرشدن و متعهد
 تغيير

 (6880)دیوید و همکاران، 

 انداز روشن از آینده در گروه بيان چش 
) راجپوت و  (6896)آالنا و همکاران، 

 (6896نویتنکایا، 

 (6896)آالنا و همکاران،  ایجاد تفنير یا عقاید مشابا درباره وقایع تغيير

 یواتنش عاطف
 (ی)جمع یگروه

 (6896)واتوال،  شده براي انجام یا عدم انجام رفتار فشار گروهی درک

 (6896)آالنا و همکاران،  اميدواري گروه تاري ننبت با تغييرات

لحن ) یگروه درونهاي عاطفی سازگار یا همگن  واتنش
 عاطفی مثبت گروه ننبت با تغييرات(

 (6896)آالنا و همکاران، 

 (6896)آالنا و همکاران،  ها هاي شخصيتی مثبت در گروه ویهگی

 (6896)آالنا و همکاران،  مقاینا عاطفی

القاي آگاهانا یا ناکودآگاه ضاالت ) یعاطفسرایت 
 بر اضناسات یا رفتارهاي شخص یا گروه(عاطفی 

 (6896)آالنا و همکاران، 

 (6896)آالنا و همکاران،  اي هاي ضرفا عضویت در گروه

روضيا گروهی و 
همکاري و تار 

 تيمی

 ترویج فرهنگ گروهی و فرهنگ تيمی
 )ترغيب همکاري و یادگيري تيمی(

 (6896)روزبهانی و همکاران، 
 (6892)ماتينن، ( 9615مصفا،)

)الحظمی و  (6896)توگتنيدیس، 
 (6884)چتمن و اسپاتارو،  (6896همکاران، 

 تارتنان ایجاد بينش و اهدا  مشترک بين 
 گيري تيمی( جهت)

( 6898، و همکاران)محدضافظ اضمد 
)فرهادي  (6896)روزبهانی و همکاران، 

 (6891)اگنس،  (9612و شيخ، 

ه( قدرتمند با ترتيبی تنند هنماییرا) تگریهداایجاد یو ائتال  
بهبود ارتباط بين  از تليا سطو  تارتنان با مدیران براي
 تارمندان و مدیران

)اسکندري و  (9612  و همکاران،)فال
 (6888)توتر،  (9616ازگلی،
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 دهنده در مضمون فراگیر محتوایی مستخرج از ادبیات تحقیق. مضامین پایه و سازمان5 جدول

مضمون 

 دهنده سازمان
 منابع مضمون اولیه مضمون پایه

 یسازمان  فرهنگ

همنوسازي 
فرهنگ با 
 تغيير

ارتباط و تناسب تغيير با فرهنگ و 
 هاي سازمانی ارزش

)اسکندري و  (9612  و همکاران،)فال
 (9616ازگلی،

بر  راهبردسازي منتمر تغيير مبتنی
 فرهنگ

 (6884)بونو و تربر،  (6888)توتر، 

هاي  اطمينان از همبنتگی بين ارزش
شده ميان  شده و اعما  ضمایت

 اعضاي سازمان

 (9618پور و همکاران،  )ضنين

توسعا قابليت 
توانایی )

فرهنگی 
 سازمان(

 فرهنگ سازمانی جمع گرایانا
)الحظمی و همکاران،  (6896)توگتنيدیس، 

 (6884)چتمن و اسپاتارو،  (6896

سازمانی برکورداري از فرهنگ 
هاي  نوآورانا و تشویه فعاليت

 کالقانا

 (9612  و همکاران،)فال

 ي دانشگذار اشتراکفرهنگ 

)اقبا  و ( 9618همکاران، )مختاري و
)هاتجيدیس  (6890 اسرارالحه،

)روزبهانی و همکاران،  (6891وهمکاران،
 (9612)جوادي و همکاران،  (6896

زاده،  )علی (9618)سرچهانی و همکاران،
9614) 

گر تغيير و  ایجاد فرهنگ تنهيل
 محور تحو 

()بونو و تربر، 9615د، جليلوني و شيد)ر
6884) 

هاي  ارزش
 نیاديبن
 ي(ریپذ هي)تطب

شدن  و نهادینا ها ارزشضفظ 
رفتارهاي عقالیی و فرهنگ 

 یادگيري و رشد

)نجفی و (9618همکاران، )مختاري و
فر و  ()ناصحی9614همکاران، 

 (9615همکاران،

پایبندي اعضا با اصو  اکالقی و 
 ي واالي اسالمیها یارزش

 (9614)علی زاده،  (9615د، جليلوني و شيد)ر

مشترک هاي  اعتقاد و ارزش
اضکام دینی و آرمان مشترک بين )

 اعضاي سازمان(

ي و شيد)ر(9618پور و همکاران،  )ضنين
 (6898)مایر و همکاران،  (9615د، جليلون

 (9618)یزدانی و همکاران، 
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مضمون 

 دهنده سازمان
 منابع مضمون اولیه مضمون پایه

 رهبري
داشتن اقتدار و 

 لياقت

قدرت مدیران شامل قدرت قانونی، 
بر پاداش، قدرت  قدرت مبتنی

بر  بر زور، قدرت مبتنی مبتنی
 بر مرجعيت تخصص و قدرت مبتنی

 (6899)چوي، (9614پور،  زاده و علی )ولی

دادن راه رسيدن با اهدا   توانایی نشان
سازمان براي  جمعی با اعضاي

مشارتت اعضاي دیگر در سطو  

 مختلف سازمان

 (9615فر و همکاران، )ناصحی

 رهبر هوش هيجانی
 (6899)نوردین،  (6890)گالیدان و همکاران، 

 (9615)رضيميان و همکاران، 

هاي انگيزشی و  درنظرگرفتن برناما
ضمایتی مانند پاداش پولی، ضقوق و 

 مزایا مناسب

)ایلجيننا و همکاران،  (6898همکاران، شاه و )
)فرهادي و  (6890)بيلنتن و همکاران،  (6894

 (9612شيخ، 

تنش اردادن ویه قرتتشرد مو
ننبت با تغييرات در سطح گير افر

پاداش با رفتارهاي جدید سازمان )
 یا انتقا  تغيير با دیگران(

)تارپينر و همکاران،  (6894)ایلجيننا و همکاران، 
)وشنوي و  (6899)نوردین،  (6892
 (9615فر و همکاران، )ناصحی (6891همکاران،

)الحداد و همکاران،  (9616)اسکندري و ازگلی،
 (6899)چوي، (6894

تارتنان  ایجاد تغيير در رفتار و نگرش
ها،  در زمان قرار گرفتن درمعرض نقش

 ها و روابط جدید منئوليت

 (9612)سپهوند و همکاران، 

با درک نياز با  تارتنان سازمانتشویه 
هاي نو براي  ضل تغيير و نيز یافتن راه

رویارویی با مشکالت و تنگناهاي 
 موجود ازطر  مدیریت سازمان

)اسکندري و  (6890)گالیدان و همکاران، 
 (9616ازگلی،

 (9612)مرزوقی و همکاران،  ارزیابی و نظارت

توانایی و صالضيت هدایت تغيير 
تهيا منابع اننانی، منابع مادي شامل 

 و امکانات

 (6899)چوي،
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مضمون 

 دهنده سازمان
 منابع مضمون اولیه مضمون پایه

 سبو رهبري

 ارتباطات مؤثر رهبري

)بيتا و همکارن،  (6868عزیزه، دماوان، )
  و فال()9615رضيميان و همکاران، ) (6891

 (9618)پيرمراد و همکاران،  (9612همکاران،
 (6892)لورنتيو،  (6895هون و همکاران، 

رهبري تارگيري سبو  با
 گرا تحو 

)رضيميان و همکاران،  (6890)ماتينن و هریس،
)واینيا و  (6891منصراي،  (6890( ) الهربی، 9615

 (6890)ون  تروئر و همکاران، ( 6868ویپ، 
 (9612  و همکاران،)فال

ي مناسب زیر )برناما يريگ  يتصم  وهيش

گيري شهودي  عدم تصمي  و مدیران

 در برابر تغييرات(

)وشنوي و ( 9615، عبد شریفیزاده و  ک)تر

 (9615)اندام و همکاران، (6891همکاران،

فر و  )ناصحی (9616)ثمري و همکاران،

 (6891)اگنس،  (9615همکاران،

ایجاد انگيزش الزم براي ایجاد 

 سازمانتغيير از طر  مدیریت 

)استرااتمان و  (9615رضيميان و همکاران، )

 (6894)الحداد و همکاران،  (6892همکاران، 

 (6899چوي، (6894)هورنشتاین، 

 (9116)سپکتور،

ي از مشارتت ريگ بهرهتمایل و 

گيري و بهبود  تارتنان در تصمي 

 از تغيير بازدهی و پشتيبانی الزم

 و )توساسيا (9615رضيميان و همکاران، )

ن و ال)ارد (6886)چارلس، (6868 همکاران،

 (9614همکاران، )عباسی و (9615همکاران،

 يرهبري مؤثر و متناسب ها وهيش

)هولتن و برننر،  (6890)ماتينن و هریس،

 (6894)واستاري و همکاران،  (6894

)ون  تروئر و  (6890)الحنامياند و همکاران، 

 (9610، همکاران )شيخ و(6890همکاران،

قابل اعتماد 

 بودن

سرمایا اجتماعی مدیران )نظرات 

عملکرد  دربارهي مختلف ها گروه

 مدیران(

 (9614)فرهادي و همکاران، 

ضمایت و پشتيبانی منتمر رهبري 

سازمان از اعضاي سازمان با 

)بيتا و  (6890)سنيت،( 6868عزیزه، دماوان، )

 (6894)تامينگ و وورلی،  (6891همکاارن، 
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مضمون 

 دهنده سازمان
 منابع مضمون اولیه مضمون پایه

درنظرگرفتن تابعی از منابع، زمان، 

 پو  و مصوبات

   و همکاران،)فال (6898)ملرونا تيرانا، 

)شولتز و  (9616)اسکندري و ازگلی، (9612

 (6894)اوان و همکاران،  (6898همکاران، 

 (9618)یزدانی و همکاران، ( 6892)لورنتيو، 

تردن و متعهدبودن رهبر ضين  دنبا 
 تغيير ننبت با تغيير

 (6894)هولتن و برننر،  (6890)سنيت،
و ویپ، )واینيا  (6890)گالیدان و همکاران، 

)المامري و همکاران،  (6895)آدیل،  (6868
)یزدانی و  (6894)اوان و همکاران،  (6890

 (9618همکاران، 

بودن رهبر در طو   دردسترس
 رييتغفرایند 

)فورست و تيبل،  (6895هون و همکاران، 
 (9618)یزدانی و همکاران،  (6880

 (6881)الوینگ،

دانش و 

 آگاهی

هاي  مهارتدارابودن مدیران با 
 مدیریتی

 (6888)توتر،  (9612مرادي،  )قنبري و علی

سازگاري و تناسب تغيير با توان و 
 دانش مدیران

 (9612  و همکاران،)فال (9116)سپکتور،

آشنابودن مدیران سازمان با مفاهي  
مدیریت تغيير و تشویه با استفاده از 

 این رویکرد در سازمان

)روزبهانی و  (9618اد و همکاران، نه ک)پا
 (6896همکاران، 

ميزان درک  ) ریمدآگاهی وسعت دید 
 رهبر ارشد سازمان(

فر و  )ناصحی( 9618پور و همکاران،  )ضنين
 (9615همکاران،

پایبندي با 

اصو  اکالقی 

 و ارزشی

 يمعنونقش رهبري 
 (9615رضيميان و همکاران، )

 

وفصل تعارض  تمو با ضل
 ایجادشده

 (6898همکاران،  )شولتز و

دادن فرصت با تارتنان براي بيان 
نظرات ننبت با تغيير و شنيدن 

 هاي آنان و تشویه ارتباطات دیدگاه

و  )واتوال (9612نهاد و رمضانی،  )هادوي
 (6899)چوي، (6896همکاران، 

 (6881)الوینگ،
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مضمون 

 دهنده سازمان
 منابع مضمون اولیه مضمون پایه

تقویت تعهد مدیران تغيير ننبت با 
 طرفدار تغيير هاي گروه

 (9616)پورصادق، (6891همکارن، )بيتا و 
 (9614)عباسی و همکاران،

 (6895)تيرک و بلور،  

عدم نفاق مدیریت ارشد سازمان در 
 فردي ارتباطات بين

  (9615رضيميان و همکاران، )
 (9616دي، عبااد و نه دوي)ها

ي گذار هد 

 يزیر برناماو 

صورت  معرفی تغييرات با آرامی و با
 تدریجی

 (6868عزیزه، دماوان، )

 مدیریت منابع اننانی

 (6894)ماهشواري و وهرا،  (6895)آدیل، 
زاده،  )علی (6890)المامري و همکاران، 
9614) 

در رابطا با تغيير و یا  ها نویرشناسایی 
 عدم تغيير

 (6896)تاميالراسو،  (6884)بونو و تربر، 

نمودن و تشریح درست  مشخص
 تارتنانمدیر از  انتظارات

 (6898)مایر و همکاران، ( 6891)دیلون، 

انجام تفنير، برقراري ارتباط و 
تقني  وظایف براي اجراي تغييرات 

 الزم توسط مدیران

 (6895هون و همکاران،  (6891)اگنس، 
 (6888)توتر،  (6880)فورست و تيبل، 

 (6894)الحداد و همکاران، ( 6892)لورنتيو، 

منابع براي  موقع باتخصيص 
 سازي تغيير پياده

)بنزر و همکاران،  (9612  و همکاران،)فال
 (9600پور،  )ميرتمالی و زینلی (6898

فر و  )ناصحی (9616)پورصادق،
)کيراندیش و همکاران،  (9615همکاران،

 (6892)ماتينن،  (9618

نگرش رهبر و 

مدیریت ارشد 

 ننبت با تغيير

ننبت با مدیر تمایل ش و نگر
 نمازسا

 

 نگرش و باور مدیر ننبت با
 مدیریت تغيير و استمرار تغيير

فر و  )ناصحی (9612  و همکاران،)فال
 (9612)سپهوند و همکاران،  (9615همکاران،

 (9116)سپکتور،

بر قرارگرفتن در  باور مدیریت مبنی
 فرایند تغيير

 (6892)لورنتيو، 
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مضمون 

 دهنده سازمان
 منابع مضمون اولیه مضمون پایه

 آموزش و مهارت

محتواي 
 آموزش

 محوربودن آموزش منئلا
راد و  )ضبيبی (9619و همکاران، )ملکی 

 (9614همکاران، 

درنظرگرفتن سطح مهارت و آموزش 
 تارتنان

 (6891)وشنوي و همکاران،

ي تالن آموزش با ها برناماتعامل 
 اجتماعی –ي اقتصادي ها نظام

 

 (9616)ثمري و همکاران، 

 فرایند آموزش

ارزیابی و امکان هد  قراردادن 
تارتنان نيازمند پيام تغيير قوي و 

 ي بالقوهها آموزش

 (6896و همکاران،  )واتوال

برگزاري  آموزشی )هاي  ارائا برناما
ي ها شیهماي آموزشی و ها تارگاه

علمی براي آموزش و ارتقاي 
 (ها مهارت

  و )فال( 6868عزیزه، دماوان، )
 (6894)ماهشواري و وهرا، ( 9612همکاران،

)وشنوي و  (6890)المامري و همکاران، 
راد و همکاران،  )ضبيبی (6891همکاران،
نهاد و  )هادوي (6891)اگنس،  (9614
 (6896و همکاران،  )واتوال (9612رمضانی، 

 (6894)الحداد و همکاران، 

سترسی دمينا نمودن ز فراه 
 جدیدرت مهاو نش دابا ن تنارتا

و )ملکی  ( 6898اندرو، موهان تومار، )
 (9619همکاران، 

ي گذار هد 
 آموزش

ها و  تقویت و توسعا قابليت
هاي تارتنان در اجراي  توانایی

 وظایف مرتبط با تغيير

و )ملکی  (9615و همکاران، )شکيب 
 (9616)اسکندري و ازگلی،( 9619همکاران، 

 (6888)توتر،  (6894)اپلبام و همکاران، 
 (6881)وینر، 

دارانمودن تارتنان از مهارت و 
شدن و  آموزش الزم براي مواجا

 رييتغسازگاري با 

)وشنوي و  (9612  و همکاران،)فال
 (6891همکاران،

هاي یادگيري منتمر  کله فرصت
 براي ایجاد سازمان یادگيرنده

 (6895)آدیل، ( 9618، همکاران )مختاري و
اد و نه ک)پا (6890)المامري و همکاران، 

 (6896)روزبهانی و همکاران،  (9618همکاران، 
 ازي )ضنينعلی شير (9615 )مصفا،

 (9618و همکاران، 
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مضمون 

 دهنده سازمان
 منابع مضمون اولیه مضمون پایه

 جو سازمانی جو سازمانی

بودن شرایط جوي مناسب  فراه 
 نوهاي  براي ارائا طر 

) داگالس و  (6868همکاران، )توساسيا و
 (9615) عریضی و همکاران، (6898همکاران، 

اعضاي سازمانی  پذیرش درک و
 ننبت با رویکردهاي مختلف تغيير

 (9616)محمودي و همکاران، 

وجود جو اکالقی و اسالمی در بين 
اعضا و اینکا تارتنان جو سازمانی 

براي اجراي تغيير را منطبه 
 ي کود بدانندها باارزش

 (9615د، جليلوني و شيد)ر

محيط و فضاي تاري مثبت و 
 مناسب

)واستاري و  ( 9618پور و همکاران،  )ضنين
 (6898)شولتز و همکاران،  (6894همکاران، 

و  راهبرد
 انداز چش 

 اهدا  راهبرد

یی و هماهنگی تغيير با راستا ه 
ها و اهدا  تلی  مأموریت، راهبرد

 سازمان

)تيرک و  (9614صفيخانی،  نهادو  )هادوي
 (6895بلور، 

تفکر برکورداري سازمان از سطح 
 راهبردي باالتر در رابطا با تغيير

 (9614و همکاران، ضنينی  ضاجی)

انداز و  ایجاد دورنما )توسعا چش 
 راهبرد( از تغييرات موردنظر

عبد زاده و  ک)تر (9618اد و همکاران، نه ک)پا
 (9615فر و همکاران، )ناصحی (9615، شریفی

)اسکندري و  (6888)توتر،  (6891)اگنس، 
 (9616ازگلی،

 (9615، عبد شریفیزاده و  ک)تر بمانی مطلوزتصویر ساد اتیجا

شفافيت رسالت و اهدا  )و و  
 اهدا  سازمانی(

فر و  )ناصحی (6891)وشنوي و همکاران،
 (9615همکاران،

محتواي 
 راهبرد

و اصو  تحو  و  ها ارزشتعيين 
 تعالی

 (9616)اسکندري و ازگلی،

و راهبرد وا ح در  انداز ترسي  چش 
راضتی آن  رابطا با منافع تغيير تا هما با
 را درک تنند

 (9616)اسکندري و ازگلی، (6881)الوینگ،
 (6888)توتر،  (6891)اگنس، 

)تيرک و بلور،  (6896)توگتنيدیس، 
6895) 

توسعا بينش مورد توافه براي 
ی تمام واضدها درجهت سازمانده

 موفقيت برناما تغيير

 (9612و شيخ،  )فرهادي
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مضمون 

 دهنده سازمان
 منابع مضمون اولیه مضمون پایه

گرایانا راهبرد توسط  انتخاب واقع
تناسب »مدیران براي ضفظ 

 طيمحسازمان در « استراتهیو

 (6891)اگنس،  (9615) عریضی و همکاران،

تبدیل راهبرد 

انداز  و چش 

ها و  با برناما

 اهدا  تمی

 (9616)اسکندري و ازگلی، تشخيص منائل و مشکالت

ها  برنامادرنظرگرفتن راهبردها و 
براي اعما  تغيير و اجراي سناریوي 

 جدید

 (9600پور،  )ميرتمالی و زینلی

اطمينان از وجود یو برناما 
راهبردي منابع اننانی براي 
 درنظرگرفتن پيامدهاي تغيير

)ميرتمالی و  (9615، عبد شریفیزاده و  ک)تر
 (6891)اگنس،  (9600پور،  زینلی

ریزي یا تعيين اهدا   برناما
مدت( تا باید با  هاي توتاه )پيروزي

آن دست یافت و اقداماتی تا باید 
 رديگصورت 

فر و  )ناصحی (9615)اندام و همکاران، 
 (9616)اسکندري و ازگلی، (9615همکاران،

 (6888)توتر،  (9618)پيرمراد و همکاران، 

 (9616ازگلی،)اسکندري و  ترسي  سناریوهاي موجود

شدن مقاصد و  و مشخص تعيين
 لايوس با رييتغاهدا  سازمان براي 

براي اقدام و  سازمان تیمأمور
 بررسی منيرهاي قابل جایگزین

 (9616)اسکندري و ازگلی،

همنوسازي و 

سازي  پياده

راهبرد و 

 انداز چش 

استفاده از راهبردهاي قدرت براي 
ترغيب اعضاي سازمان با ضمایت 

 هاي تغيير تالشاز 

 (6899)چوي،( 6891)اگنس، 

انداز  تردن و انتقا  چش  انیتهمگ
آینده مطلوب سازمان و راهبرد 

شده با دیگران ازطریه  تغيير تدوین
 تبيين منافع تغيير

اد و نه ک)پا (9616)اسکندري و ازگلی،
 (9616)پورصادق، (9618همکاران، 
 (9615فر و همکاران، )ناصحی

توسعا تفکر راهبردي در آموزش و 

براي ارتقاي   مدیران سازمان

 در برابر تغيير عملکرد

 (9614) جمالی و همکاران، 
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مضمون 

 دهنده سازمان
 منابع مضمون اولیه مضمون پایه

اضناس نياز با 

 تغيير

اضناس نياز 

 با تغيير

بر  مبنی اعتقاد و آگاهی تارتنان

نياز با ایجاد تغيير در و ع موجود 

 سازمان

)توساسيا  (6881)آرمانکيس و هریس، 

و همکاران، )سپهوند  (6868وهمکاران،

)فریزا و  (9616)اسکندري و ازگلی، (9612

 (6896همکاران 

 (شرایطو ع )عدم ر ایت از 

 موجود
 (6891)دیلون،  (6890)المامري و همکاران، 

مرور و عيت تنونی در سازمان و 

روزمره و تشف  مالضظاتتوجا با 

ي واقعی براي ایجاد یو ها بحران

تغيير در سازمان و فوریت واقعی براي 

 تارتنان

 (6888)توتر،  (9615فر و همکاران، )ناصحی

 (6896)توتر،  (6892)لورنتيو، 

یابی و تشخيص نيازهاي  توانایی ریشا

تشخيص منئلا( و سازمان )درونی 

صورت منئلا با استفاده از  تبيين آن با

 روش منطقی ضل منئلا

)اسکندري و  ((6896عریضی و همکاران،)

 (6899)چوي، (9616،ازگلی

 
 دهنده در مضمون فراگیر ساختاری مستخرج از ادبیات تحقیق. مضامین پایه و سازمان1 جدول

مضمون 

 دهنده سازمان
 منابع مضمون اولیه مضمون پایه

 سينت 
تناسب 

 سازمانی تغيير

تغيير پيشنهادي براي سازمان و 

ارزش مناسب )اعضاي سازمان 

 سازمانی و شخصی( است

)اپلبام و  (6888و همکاران،  )هولت

 (9116)سپکتور، (6894همکاران، 

)سایر  رفتار متناسب اجزاي سينت  

هاي سازمان( با شرایط تغيير و  ضوزه

 جلوگيري از هرگونا پراتندگی

 (9616)اسکندري و ازگلی،

سازگاري و تناسب تغيير با نيازهاي 

 سازمان

 (6899)چوي، (9612  و همکاران،)فال

 (9116)سپکتور،
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مضمون 

 دهنده سازمان
 منابع مضمون اولیه مضمون پایه

 تيموقع

ي( ها یهگی)و

 سازمانی

 هویت سازمانی
)ایلجيننا و  (6898) شاه و همکاران، 

 (6891ماتيلدا لوندبرگ، ) (6894همکاران، 

 (6891)جوسفين،  سينت  باز

اننجام سازمانی و هماهنگی درونی 

مراتب و  سلنلا) یسازمانواضدهاي 

 دهی واضدهاي سازمان( سازمان نوع

 (9615، عبد شریفیزاده و  کتر

 سالمت و رشد سازمانی
)هاک و  (9612)محمدي و همکاران، 

 (6892همکاران،

 رييتغگنتره و شدت  نوع تغيير
ر و  )ناصحی ( 9615رضيميان و همکاران، )

 (9615همکاران،

سابقا تغيير در 

 سازمان

شده و  تعيين دستيابی با اهدا 

 تغييراتآميزبودن  موفقيت تاریخچا

 (6896درزننکی و همکاران، )

 

 (6891)ابوبکر،  داشتن تغيير در سازمان مشروعيت

ي ها مشوق

محرک 

 سينتمی()

با  و مدیران هما تارتنان تشویه

هاي نوین ضل  استفاده از روش

 منائل پيچيده

 (الگوي تغيير جامع رالف تيلمن)

هاي مثبت و  تأتيد بر جنبا

شده  اعما  آميز تغييرات  موفقيت

 براي ایجاد جذابيت تغيير

 (6888)توتر، 

هاي نمادین در سازمان  انجام فعاليت

 تحو تحت تغيير و 
 (9615، عبد شریفیزاده و  ک)تر

بخشيدن با دستاوردها و  تحکي 

ي ها تيموفقدرنظرگرفتن 

 تغيير مدت انجام توتاه

 (6888)توتر، 

تخصيص 

 منابع

بودن منابع  پشتيبانی و دردسترس

براي اجراي  بودجا() یمالمناسب 

 تغيير

)عباسی و  (9612  و همکاران،)فال

 (9614همکاران،
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مضمون 

 دهنده سازمان
 منابع مضمون اولیه مضمون پایه

دراکتيارداشتن زمان تافی براي 

 سازي تغيير پياده
 (9612  و همکاران،)فال

بررسی نيازها براي تغيير و 

بودن با هر منبع کاص  دردسترس

 اننانی الزممانند تخصيص منابع 

 )متخصص( براي تغيير

)اسکندري و  (6891)وشنوي و همکاران،

 (9616ازگلی،

انتقا  اطالعات کارجی با اعضاي 

، ها روزناماصورت  سازمان با

ي ها گزارشمقاالت علمی و 

 تشخيصی

 (6881)وینر،  (6896)رافرتی و همکاران، 

اشرافيت 

سازمان ننبت 

 با محيط

تغييرات درک درست ننبت با 

 محيطی

و همکاران، )سپهوند  (6898)ملرونا تيرانا، 

9612) 

با محيط  نمودن مدیران دولتی توجا

 هاي رهبري کارجی در فعاليت
 (9610، همکاران )شيخ و

و تأثيرات  ها جنبادر نظر گرفتن 

 اقتصادي، سياسی و اجتماعی تغيير
 (9618پور و همکاران،  )ضنين

همنوسازي 

 سازمان با

 محيط

پذیري  ي و انعطا نمنداتوميزان 

خگویی تپاسسازمان براي مقابلا و 

با تهدیدها و شرایط ی تمقتض

و تنب ی تنوبيرمحيطی 

 یطيمحهاي  فرصت

 (9618پور و همکاران،  )ضنين

تناسب و سازگاري و ع مقررات 

جدید باید با تغييرات بيرونی 

 سازمان

 (6888)عباسی، 

قوانين و مقررات تناسب تغيير با 

 ضات  بر جامعا
 (9612  و همکاران،)فال
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مضمون 

 دهنده سازمان
 منابع مضمون اولیه مضمون پایه

 ساکتار
همنویی 

 ساکتار با تغيير

ایجاد ساکتارهاي سازمانی جدید و 
تجدیدنظر در شر  شغل براي 
 ضمایت از ابتکارات تغيير

زاده و  ک)تر (6888)دووس و همکاران، 
 (9615، عبد شریفی

متناسب و منعطف بتا  ساکتار سازمانی
ساکتار سازمانی ) یطيمحي ها یهگیو

 اي، چابو، سریع و تطبيقی( شبکا

)محمودي و  (9612  و همکاران،)فال
 (9614زاده،  )علی (9616همکاران، 

 (6895)توتر،  (9616)اسکندري و ازگلی،
 (9618)یزدانی و همکاران،  (6890)تامس، 

تارتنان سازمان از نوع  ادراک
 ساکتار سازمانی

 (9615، شریفی عبدزاده و  ک)تر

سازمانی تناسب تغيير با ساکتار 
ایجاد ثبات و سازگاري درونی و )

 یکپارچگی در ساکتار سازمانی(

  و )فال(9618پور و همکاران،  )ضنين
)بنزر و همکاران،  (9612همکاران،

 (9618()یزدانی و همکاران، 6898

 فناوري اطالعات

زیرساکت 
 فناوري

وجود تخصص و دانش در زمينا 
 اطالعاتفناوري 

 (9612  و همکاران،)فال

 ها ي فناوريريتارگ باترویج فرهنگ 
 در سطح سازمان

 (9612  و همکاران،)فال

درنظرگرفتن شرایط فناورانا تغيير 
شامل زیرساکت فنی مناسب 

ي ها شبکاو  افزار سخت، افزار نرم)
 روز( جدید و با

فر و  )ناصحی (9612همکاران،  و )فال
 (9615همکاران،

 تيفيت فناوري

اطالعات مدیریت فناوري 
سازگاري بين فناوري موجود و )

 فرایندهاي سازمانی(

)فرهادي و شيخ،  (9612  و همکاران،)فال
 (9614)اميد کدا، (9612

روز در  ي باها نياز با استفاده از فناوري
سازمان نفعان  سازمان و در ارتباط با  ي

 شدن با پيشرفت فناوري( همگام)

)عباسی و  (6891)وشنوي و همکاران،
 (9614همکاران،

 (9614زاده،  )علی شده بودن کدمات ارائا الکترونيکی

 مدیریت فرایند برناما ریزي
مهندسی زباو  ها روش، ها نظاماصال  

 ي سازمانییندهاافر

)اسکندري و  (6890)ماتينن و هریس،
 (9618)یزدانی و همکاران،  (9616ازگلی،

 (6895)تيرک و بلور،  (6899)چوي،
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مضمون 

 دهنده سازمان
 منابع مضمون اولیه مضمون پایه

ي ها بخشبررسی روند اکير در 
ها و  بردن رویا دولتی و زیرسؤا 

 هاي فعلی شيوه

فر و  )ناصحی (6891)وشنوي و همکاران،
 (9615همکاران،

اجماع درمورد ماهيت و روش اجراي 
 سازمانتغيير در 

 (9615فر و همکاران، )ناصحی

ها  شدن ظرفيت سازمان مشخص
ظرفيت ) رييتغبراي مواجها با 

ارتباطی، اثربخشی، مهارت و 
 دانش(

)رمضانی و  (6868)توساسيا وهمکاران،
 (6890)ون  تروئر و همکاران،  (6890همکاران، 

)شولتز و همکاران،  (9612  و همکاران،)فال
 (6884)بونو و تربر،  (6898

پذیري براي رسيدن با  انعطا 
 مشکالتموفقيت با وجود 

فر و  )ناصحی( 9618پور و همکاران،  )ضنين
صفيخانی،  و  نهاد )هادوي (9615همکاران،

9614) 

 راتييتغبودن انجام  محوري فرایند
  (9612)دهقانی پوده و پاشایی هوالسو، 

 (9612)فرهادي و شيخ، 

بر  ایجاد نوعی نظام پاداش مبتنی
 و عادالنا ریپذ انعطا عملکرد و 

 (6891)وشنوي و همکاران،

 يالگوبردار

ن در سازمان قهرمانان و پيشگاماد جوو
براي الگو قراردادن آنها و رفتارشان 

 عنوان یو مد  براي سایر تارمندان با

 (6899)چوي، (6888)توتر، 

ارزیابی و 
 بر تغيير نظارت

برکورداري از نظام ارزیابی 
 عملکرد و بررسی شکا  عملکرد

فر و  )ناصحی (9618)سرچهانی و همکاران، 
 (9614)عباسی و همکاران، (9615همکاران،

نظارت، ارزیابی و پيگيري منتمر 
 بودن نتایج آن نتایج تغيير و مشهود

فر و  )ناصحی (9600پور،  )ميرتمالی و زینلی
)پيرمراد و همکاران،  (9615همکاران،
 (9616)اسکندري و ازگلی، (9618

ارزیابی انگيزه تارتنان و ظرفيت 
 تغيير

  و )فال (6880)مجد و همکاران، 
 (9612همکاران،

ارتباطات درون 

سازمانی و 

 رسانی اطالع

 رهايمن

مجاري( )

 ارتباطات

ي مختلفی ها راهها یا  ایجاد تانا 
براي ارتباط، انتقا  پيام تغيير و 

 بازکورددریافت 

)هاک و  (6896)فریزا و همکاران 
)واتوال و ( 6888)توتر،  (6892همکاران،
 (6888و همکاران،  )هولت (6896همکاران، 

و تار گروهی براي  ها گروهفعاليت 
 بهبود ارتباط بين تارتنان و مدیران

 (6892( )لورنتيو، 6891)دیلون، 
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مضمون 

 دهنده سازمان
 منابع مضمون اولیه مضمون پایه

 (6891)اگنس،  نفعان مربوط با تغيير مذاتره با  ي

ماهيت و 

محتواي 

 ارتباطی

 ارتباطات اقناعی
، عبد شریفیزاده و  ک)تر (6881)وینر، 

9615) 

برقراري ارتباطات مؤثر جمعی در 
 سازمان

 (9615د، جليلوني و شيد)ر (6899)نوردین، 
 (9614ن، مقدسيارپوس، شنا دان)یز

شدن و تفایت ارتباطات بين  ضات 
و روابط با  و تارتنان مدیر

 همناالن

 (6890)ماتينن و هریس،( 6868)دماوان، عزیزه، 
 )هاتجيدیس و (6868همکاران، )توساسيا و
)ليزر و  (6892)ماتينن،  (6891همکاران،
، و همکاران)محدضافظ اضمد  (6894همکاران،

6898) 

ایجاد فضاي مثبت وجود روابط 
تاري مؤثر و مثبت در محيط تار 
 براي افزایش تغييرات سازمانی

)وشنوي و  (6894)چو و هنيو،
 (6898)شولتز و همکاران، ( 6891همکاران،

تننده رهبران در  ارتباط متقاعد
ي مربوط با نياز با ها اميپرابطا با 

 تغيير

 (6892)هاک و همکاران،

درنظرگرفتن یو راهکار ارتباطی 
درمورد مو وعات اساسی روشن 
رساندن عدم اطمينان  ضداقل براي با

و ترس از آینده ناشناکتا ناشی از 
 تغيير

هون  (6891)اگنس،  (6868عزیزه، دماوان، )
 (6895و همکاران، 

 يگذار هد 

همنویی درک تارتنان از وقایع و 
 تجربيات محل تار با یکدیگر در
 همکاري با یکدیگر با مرور زمان

نهاد و رمضانی،  )هادوي (9616)پورصادق،
 (6892)ماتينن،  (9612

انداز  ایجاد ارتباطات براي انتقا  چش 
 موردنظر با تارتنان

 (6891)اگنس،  (9616)اسکندري و ازگلی،
 (6888)توتر، 

و  ایجاد سطح باالیی از اطمينان
ارتباطات و ارائا  ر ایت در

 اطالعات با تارتنان

عریضی و ( )6868عزیزه، دماوان، )
 (9615ن و همکاران،ال)ارد( 6896همکاران،

رضيميان و ) (6895)هون و همکاران، 
س، شنا دان( )یز9615همکاران، 
 (9614ن، مقدسيارپو
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مضمون 

 دهنده سازمان
 منابع مضمون اولیه مضمون پایه

اطالعات واقعی و شفا  از  ارائا
و تمایل با  تغيير و  رورت آن

 تغيير ميان اعضاي سازمان

)عریضی و  (9615ن و همکاران،ال)ارد
 (9612نهاد و رمضانی،  )هادوي (9615همکاران،
 (6899)چوي، (9116)سپکتور، (6888)توتر، 

رسانی مداوم و تافی درمورد  اطالع
هاي  دستاوردها و موفقيت

آمده از اعما  تغييرات  دست با
 دیجد

 (6896)فریزا و همکاران  (6888)توتر، 

شده توسط  درک اطالعات ارائا
 تارتنان

)هولت و  (6868عزیزه، دماوان، )
 (6896واردمن،

و  موقع باتقویت ارتباطات مثبت، 
 مرتبط با تغيير براي انتقا  پيام تغيير

و )فرسو  (6896)مو تی و همکاران،
 (6898مگنل،

 پيام تغيير

 (6881)وینر،  (6896)مو تی و همکاران، تفایت پيام تغيير

ی نتيجا ارزیابی در طراضی و ده جهت
 پيام تغيير محتواي

 (6896و همکاران،  )واتوال

ایجاد نوعی ضس کودتارآمدي در 
 تارتنان

 (9618نهاد رفننجانی و زارعی، )ابراهيمی
 (6896تی و همکاران، )مو
صفيخانی،  و  نهاد )هادوي (6886)چارلس،
 (9612)مرزوقی و همکاران،  (9614

درنظرگرفتن تأثير منفی تغيير در 
 انجام تار

 (6890)سنيت،

 

 ای مستخرج از ادبیات تحقیق دهنده در مضمون فراگیر زمینه. مضامین پایه و سازمان9 جدول

مضمون 

 دهنده سازمان
 منبع مضمون پایه

 عوامل شرایط و

فشار شدید نيروهاي داکلی و کارجی براي 

 تغيير
 (6884)بونو و تربر، 

 (6868عزیزه، دماوان، ) راضتی و آسایش در محيط تار

 (6898)شولتز و همکاران،  مناسبات تاري مؤثر محيطی

قطعيت محيط و متغيرهاي محيط  پيچيدگی و عدم

 سازمان

 )شيخ و (9614)اميد کدا، (9616)ثمري و همکاران، 

 (9610، همکاران
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مضمون 

 دهنده سازمان
 منبع مضمون پایه

ي کارجی و پشتيبانی بيرون از ها تمو

 سازمان در ارائا کدمات در رابطا با تغيير
 (6888تانر، )اوتلند و 

 (9612  و همکاران،)فال تارگيري تغييرات ضمایت دولت از با

وجود عوامل رقابتی براي ارائا کدمات با 

 رجوع ارباب
 (9614زاده،  )علی

 رویکردهاي محيطی

 (9614)عباسی و همکاران، رویکرد سنتی مدیریت بخش دولتی

 (9614همکاران،)عباسی و  هاي دولتی شرایط کاص ضات  بر سازمان

 (9612)سپهوند و همکاران،  اهميت و تفایت پشتيبانی محيط از تغيير

قوانين و اسناد 

 باالدستی

  عف قوانين و مقررات
)عباسی و  (9612  و همکاران،)فال

 (9614همکاران،

 (9614زاده،  )علی هاي دولتی تحقه اهدا  و برناما

 مدیریت بودجا و امکانات دولتی

 (9614زاده،  )علی (9616همکاران، )ثمري و 

)اسکندري و  (9614)عباسی و همکاران،

 (9616ازگلی،

 مداري قانون

 (9612  و همکاران،)فال (9116)سپکتور،

 (9614زاده،  )علی (9615فر و همکاران، )ناصحی

 (6899)چوي،

مندي  ر ایت

نفعان یا   ي

 رجوع ارباب

پاسخگویی با ) یاجتماعهاي  تحقه منئوليت

 ي جامعا(و تقا اازها ني
 (9614زاده،  )علی (9616)ثمري و همکاران، 

 (6891تيلدا لوندبرگ، ) داشتن نتایج مثبت براي گيرندگان کود

 

تتتوان ( متتی9در شتتکل ) یمفهتتوم چتتارچوب قالتتبدر بتتاال راو  اجتتدمتتذتور در  بيتتفراترت جینتتتا

اي، پویایی گروهی، فتردي، ستاکتاري و    زميناشده، مضمامين فراگير  بندي ترد  در چارچوب ارائا صورت

دیگتر همتا    ستوي ازدهنده و پایا آن تا بر آمادگی تغييتر متؤثر هنتتند و     محتوایی با همراه مضامين سازمان

قالتب شتبکا   در طرفتی ایتن عوامتل متؤثر    از ، نشتان داده شتده استت    گذارنتد  یمعوامل بر یکدیگر نيز تأثير 

 است ( نشان داده شده 6مضامين در شکل )
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در  د شت  استتخراج   تحقيقتات پيشتين، تتدهاي اوليتا     و مقتاالت  مطالعتا بعتد از   ادالزم با  تر است ابتت 

و  ییشناستا  آمتادگی تغييتر  در رابطتا بتا عوامتل متؤثر      مقتاالت و تحقيقتات   دييت نکات تلاوليا  يتدگذار

بتا  ستپس   رستد   یجالب م لگريتا با نظر تحل ندینما یها را معرفی م داده هگییو وی  تدها دشتدگذاري 

مضتامين   هایی با نتام  تدها پرداکتا و تعدادي از تدهاي باز در دستاو تمایزات بين همين  ها تشف مشابهت

قالتب تتدهاي   تتدهاي مختلتف در   يبنتد  شامل دستاعبارتی این مرضلا  قرار داده شد  بااوليا  دهندهسازمان

تدهاي کود  ليتدگذاري شده است  درواقع، پهوهشگر تحل يها تردن همة کالصا داده و مرتب نشییگز

تلتی    يهمفتا  ویت  جتاد یتوانند براي ا یمختلف م اياولتدهاي تا چگونا  رديگ یرا شروع ترده و درنظر م

، ستازماندهی نمتوده   دشت  آنهتا مشتاهده   نيبت تتا   را ياريو مشابا بن يتکرار يتدها ن،یبنابرا  دشون بيترت

 نيتي تر تار تند، پس از مترور چنتدباره و تع  تم ییکا بتواند با تعداد تدهانیا يبرا تا محقه طوري است؛ با

مشتترک تتا از    هايداشتتند، در هت  ادغتام و بتا تتد      یمشتترت  يتا محتوا ییها، تدها ها و تفاوت شباهت

تر داشتتند و بهتتر   شت يب یتتا قتدرت مفهتوم   مفتاهيمی   ت،یدرنها  دش يگذار تر بود، نام یتزاعان اياول يتدها

بندي گردیدنتد    و دستاانتخاب قالب مضمامين فراگير دردهند،  ونديمقوالت را پ و کرده  يتواننتند مفاه یم

  يقالتب مفتاه  تتر در  مننتج   ريو تفنت  ليت تر و تحلشت ياننتجام ب  يدر مرضلا بعد برا اياول  يمفاه نیاعبارتی  با

قالتب مضتمامين   در ايت اول  يمفتاه  بيو ترت ليتحل وةيو ش يتدگذار نیا جیشدند  نتا يتر تدگذار یانتزاع

کتود و   يشتعور  يهتا  ستازه  يريتتارگ  بتا بتا   محقته ضتل،  امربراي  انجام ایتن  اند  درآمده شیبا نما فراگير

را انتختاب تترده و    مفتاهي  تلتی  درنظر گرفتتا،   تا ليتحل یو تخصص ينظر نايشيتا از پ یاصطالضات فن

  مدرا برمبنتاي ابعتاد    دهنتده  مضمامين ستازمان  مربوط ارتباط داده است و تدهاي امند آنها را ب طور نظام با

در مضتمامين فراگيتر    (6888ران )همکاو هولت ( و متد   9605) اهرنجتانی و سترلو   ییرزايمشاککی  سا

 ی شده است دهسازماندي فرهاي گروهی و  ي، ساکتاري، پویاییا نايزم، ییامحتو

 

 شنهادهایو پ یریگ جهینت

متورد آمتادگی بتراي    گرفتتا در  ي صتورت هتا  در این پهوهش بنا داشتي  با استفاده از فراترتيب پهوهش

قالتب یتو   اً آنهتا را در بندي نمتایي  و ثانيت  ؤثر در آمادگی براي تغيير را شناسایی و دستاعوامل م تغيير، اوالً

ها تنها با یتو جنبتا یتا     بنياري از پهوهش هاي پيشين نشان داد اوالً   بررسی پهوهشتنيمد  ساکتاردهی 

هاي مؤثر در آمادگی بتراي تغييتر را فروگتذار    اند و سایر جنبا از آمادگی براي تغيير توجا ترده بعد کاصی
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اساس، پتس   جا قرار داده باشد، یافت نشد  برهمينطور جامع تمام ابعاد را مورد تو اند و پهوهشی تا باترده

شده مشخص شد و آنها را  یتل   براي ساکتاردهی با عوامل شناساییها، مضامين پایا و فراگير از تدگذاري

هتاي   اي، عوامل ستاکتاري، عوامتل رفتتاري و عوامتل مربتوط بتا پویتایی       ل زميناچهار مضمون فراگير عوام

فردي و گروهتی ستازماندهی نمتودی   عوامتل رفتتاري متشتکل از شتش مضتمون فرهنتگ ستازمانی، جتو            

انداز سازمانی و اضنتاس نيتاز بتا تغييتر بتود تتا        راهبرد و چش سازمانی، رهبري، آموزش و مهارت افزایی، 

ر فنتاوري  در مضتمون عوامتل ستاکتاري، مضتامينی نظيت      انتد   داننتا شده براي تغيير مؤثر همگی بر آمادگی

منتویی ميتان   هتاي ستازمانی و ه   ریتزي، سينتت    رستانی، برنامتا   سازمانی و اطتالع  اطالعات، ارتباطات درون

تتا بتا    در مضتمونی  نظر شناسایی شدند تا همگی بر آمادگی براي تغيير تتأثير دارنتد   ساکتار با تغيير مورد

-منتدي  ي  با مضامينی نظير استناد و مقتررات باالدستتی، ر تایت     ،اي معين شده استعبارت عوامل زمينا

ایت   مضتمون عوامتل پویتایی فتردي و      نفعان، اشرا  ننبت با محيط و سازگاري سازمان یا محتيط رستيده  

 رفتا بود، دربرگيرنتده صورت صریح یا  منی مورد اشاره قرار گ ي مختلفی باها گروهی نيز تا در پهوهش

مضامينی نظير اننجام گروهی، رهبري گروهی، انگيزه و اعتماد تارتنان، مشارتت تارتنان در تغيير  قرار 

هاي موجود نمایش داده پهوهش ضا ر با سایر مد  شده ( تمایزهاي ميان مد  ساکتا98و  )گرفت  در جد

یو یا چند مؤلفا محدود تأثيرگذار بر آمادگی تغييتر  دهد، بيشتر محققان بر  شده است  این جدو  نشان می

تمتامی ابعتاد ممکتن  تمن شناستایی عوامتل بيشتتر، بتا رویکترد           ياند  تحقيه ضا ر با اضصتا  تمرتز ترده

بتر تمرتتز بتر عوامتل سينتتمی بتا بررستی         صورت تا عتالوه  تغيير دارد؛ بدین سينتمی با مو وع آمادگی

 پردازد  ثيرات محيطی میأو تسازمانی(  محيط فراگير )محيط برون
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 شنهادهایپ

مورد جميتع  نگري درجامع نبودتا همانا را هاي تنونی  پهوهش پهوهش ضا ر قصد داشتا است تا کأل

االمکتان تمتام عوامتل     ضتتی  هاي دولتی بوده استت، پتر نمتوده و   براي تغيير سازمانعوامل مؤثر در آمادگی 

مشتخص استت    ،وجتود  بندي نماید  بتااین  صورت ،قالب مضامينده در ادبيات مو وع را اضصا و درش اشاره

مار شت  تر از بقيا بتا  این عوامل در یو درجا از اهميت و اثرگذاري قرار ندارند و برکی از آنها مه  تا هما

 توانتد متد   هنتی پهوهشتگران و مجریتان ضتوزه      آمده در ایتن پتهوهش متی    دست روند  اگرچا نتایج با می

توانتد  لکتن پيگيتري پيشتنهادهاي زیتر متی      ،دهتی و اصتال  نمایتد    ریزي و تحتو  ستازمانی را جهتت    برناما

   تري را فراه  سازدتر نموده و کروجی تاربردي ها نزدیودستاوردهاي این پهوهش را با عمليات سازمان

هتتاي مختلتتف را شناستتایی و شتتده در پتتهوهشتتتا تمتتام عوامتتل  ترمتتا در ایتتن پتتهوهش بنتتا داشتتتي   -

ز دید پهوهشتگران  او ، هيچ عامل بالقوه مه  و مؤثري ا ترتيب در مرضلا این بندي نمایي  تا با صورت

أثير عوامتل  تت  ستی نحتوه  توانتد برر پتهوهش ضا تر متی    وجتود یتو منتير توستعا     پنهان نمانتد  بتااین  

هتاي  ضيث شدت و فوریت بر آمادگی بتراي تغييتر باشتد  همچنتين شناستایی پویتایی      شده از شناسایی

 تري براي تاربران ایجاد نماید تواند بينش عميه موجود ميان کود این عوامل می

اصتو ،   متورد هاي تلتی در مشابا یکدیگرند و وصف ،هاهاي دولتی در برکی ویهگی اگرچا سازمان -

زهتایی نيتز از یکتدیگر دارنتد      ضات  بر آنها درمورد اتثرشان صتادق استت، امتا تمای    اهدا  و زمينا

هتاي بختش   مثا  برکی از آنها متولی ارائا کدمات عمومی هنتند و برکتی دیگتر ماننتد ستازمان     براي

شتود   سبب میي دولتی ها کصوصی با تنب درآمد براي دولت اشتغا  دارند  این تمایز ميان سازمان

هاي دولتتی مختلتف،   شده در مد  براي سازمان أثير عوامل شناساییتا اضتماال ميزان اهميت و شدت ت

مخصتوص   هاي مختلف با عوامل مؤثرمتفاوت باشد  بررسی این اضتما  و همچنين شناسایی موقعيت

 هاي بعدي باشد تواند یو منير براي پهوهش آن موقعيت، می

شتده   استفاده از تدها و عوامتل شناستایی  شود با دن نتایج این پهوهش، پيشنهاد میشتربراي تاربردي -

هاي دولتتی طراضتی   ضا ر، ابزاري مانند پرسشناما براي سنجش ميزان آمادگی براي تغيير در سازمان

نمایش گذاشتتا   ، با استفاده از مطالعا موردي بابودن مد  و پرسشناما منتخرج از آن شده و تاربردي

  شود
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  پتذیري و اعتبتار آن استت   تعمتي   ،تلی پهوهش تيفتی طور باهاي این پهوهش و یکی از محدودیت -

پذیري الزم است پهوهشگران بتراي ارزیتابی اعتبتار و توستعا      ، درجهت افزایش قابليت تعمي بنابراین

 هاي مختلف دولتی بهره جویند هاي مد  از رویکرد تمی در سازمانپذیري یافتاتعمي 

پهوهشتگران   باشد، الزم استت هاي دولتی میاین پهوهش مربوط با سنجش آمادگی تغيير در سازمان -

هتاي غيردولتتی را   شده، عوامل تاثيرگذار بر سنجش آمادگی تغيير در سازمان براساس تحقيقات انجام

هتا را  هاي دولتی و غيردولتتی را بتا یکتدیگر مقاینتا و تفتاوت     استخراج نمایند و براساس آن سازمان

 یابی نمایند مشخص و دالیل آن را علت
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 منابع
آفرین بر رفتار شهروندي  تأثير رهبري تحو (، 9618) زارعی، مهگان و نهاد رفننجانی، مهدي ابراهيمی

  928-959 :18، شماره68، سا  ()بهبود و تحول مطالعات مدیریت، سازمانی

براي  نوآوري مناسب الگوي تبيين و (، طراضی9612)اردالن، اميد؛ الوانی، سيدمهدي و شهالیی، ناصر 

، سا  مدیریت نوآوری)مدظلا(،  قوا تل فرماندهی بيانات براساس ایران اسالمی ارتش جمهوري

  965-989: 9شش ، شماره 

راهبرد هاي نظامی،  سازي تحو  در سازمان (، الگوي پياده9612اسکندري، مجتبی و ازگلی، محمد )

   16-89: 40 ، شماره ، سا  پانزدهدفاعی

(، عوامل مؤثر بر آمادگی تغيير در بانو رفاه تارگران، دانشگاه عالما طباطبائی 9614اميد کدا، سيدجليل )

 رشتا مدیریت دولتی  نامه كارشناسی ارشد پایاندانشکده مدیریت و ضنابداري 

هاي  (، عوامل مؤثر بر مدیریت تغيير در دانشکده9615اندام، ر ا؛ کاچيان، آليس و عنگري، مرتضی )

  91-8: 98، سا  دوم، شماره های دولتی مدیریت سازمانتربيت بدنی، 

اي گی بردماه و آگيرنددیان مازسان بطة ميا(، را9618ي، ضبيب )هنرمعلی و غال، گررتا؛ ضمداد، انه کپا

  920 -951 :96ره شما، شیورزمدیریت ان، یراسالمی ري اتربيت بدنی جمهونمازسادر تغيير 

، شماره مدیریت نظامیهاي دولتی، (، موانع اجراي راهبردهاي سازمانی در دانشگاه9616پورصادق، ناصر )

  66-9، سا  چهارده : 46

وي ارزیابی آمادگی (  الگ9618پيرمراد، ضميدر ا؛ نظري، محنن؛ ضيدري، علی و اعرابی، سيدمحمد )

  28-64: 08وهفت ، شماره   ، سا  بينتراهبردهاي بخش انرژي،  تغيير استراتهیو در سازمان

س ادراک ساامانی برزتغيير سااي گی بردماآپيشبينی (، 9615زاده، جعفر و عبد شریفی، فاطما ) ترک

یریت )بهبود و مدت مطالعا، مانیزسام ننجاي اسطاگروامانیبا نقش زسار ساکتاع نواز بانو ن تنارتا

  25-66: 80، شماره 65، سا  تحول(

 (،9616) نهاد، غالمر ا گرائی و ابراهي  ،صالحی عمران ؛محمد ،یمنی دوزي سرکابی؛ عينی ،ثمري

مطالعات ، هاي دولتی ایراندانشگاه یند توسعا دانشگاهی درابررسی و شناسایی عوامل مؤثر در فر

  11-28 :شماره چهارم دوم،سا   ،ریزی آموزشیبرنامه
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رابطا  (،9614) امامی، سيدمحمدضنن و زاده، اتبر ضنن ؛امينی، محمدتقی ؛دانایی، ضبيب ؛جمالی، ناهيد

مدیریت اطالعات  هاي تأمين اجتماعی اصفهان، تفکر راهبردي با آمادگی تغيير در مدیران بيمارستان

   991-995 :(6) 96، سالمت

مد  مدیریت اینرسی  ئاارا (،9612) جمشيدي، علی و اميرکانی، اميرضنين ؛ي، ضننالوند ؛سيدمصطفی جوادي،

  61-50: 5، شماره 4دورة ، های دولتیمدیریت سازمان ،سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی کراسان شمالی

تهیو بر ظرفيت تغيير استراتأثير تفکر (، 9614اد )بهز، شوقیرث و طهمو، قاجانی؛ آعفت، ضنينی ضاجی

  08-51 :26ره شماودوم،  بينت  سا، دیهبررامدیریت ی ها هشوپژ، مانیزسا

(، شناسایی موانع نوآوري 9614الا ) راد، امين؛ فيضی، تارمان؛ ر ایيان، علی و طباطبيان، سيدضبيب ضبيبی

، سا  سوم، شماره آموزش و توسعه منابع انسانیازمانی در سازمان آموزش شرتت ملی نفت ایران، س

99 :51-89  

مطالعات  یرسرب (،9612) اهلل بيضبي، پور تالنتزرطاهو  ث يمی، فيلط؛ الا جررهنورد، ف ؛ديسعر، ف یضجاس

-مانزسا تیریمد یوهشژپ -یفصلنامه علم، بيتراترروش ف زبا استفاده ا انیردر ا یاسالم تيضاتم

  06-26: 9، شماره 2، دوره یدولت یها

بينی آمادگی پذیرش  (، پيش9618پور، معصوما ) پور، محمد؛ ترایی، امين؛ نصيري، ماریا و ضنين ضنين

، 98، دوره مــشاوره شـغلی و سازمانیسازمانی،  هاي فرهنگ  تغيير تارتنان دانشگاه از روي مؤلفا

  18-89 :68شماره 

 یرسينت ز بين بطارا(، 9618) تبرا ،تیاقنوو ضجت ، درزيگو يطاهر؛ قادآمحمو، ازيشير ضنينعلی

 یسوافر، نستازکو نستاا اتمخابر شرتتدر  مانیزسا شهو با هگيرنددیا نمازسادر  مانیزسا  تحو

  65-8: 90  رهشما، پنج   سا، مدیریت

 يهابازدارنده توسعا سازمان عوامل(، 9618و محمدبيگی، زهرا ) ضامد ،لهیزاده او عباس ي؛مهد، شیرانديک

: 9شماره ، 9سا ، یدفاع یهادر سازمان ینوآور تیریفصلنامه مدي، فاز یمراتبسلنلا ليتحل کردی: رویدفاع

64-55  

(، نقش رهبري تحولی در آمادگی تارتنان براي تغيير 9615رضيميان، ضميد؛ طاهري، مرتضی و وینی، روناک )

: 2، دانشگاه عالما طباطبائی، دوره دوم، شماره های رهبری و مدیریت آموزشی پژوهشدر مدارس ابتدایی، 

06-14  
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سازمانی  تحو  با آن ارتباط و سازمانی فرهنگ هاي (، شاکص9615ند، قاس  )جليلوي، مصطفی و شيدر

  49-59: 66، مدیریت توسعه و تحولنظامی(،  سازمان یو مطالعا )مورد

هاي بين فرهنگی بر آمادگی  (، بررسی تأثير شاینتگی9612سپهوند، ر ا؛ زرنگاران، یوسف و محمدي، مهدي )

: 6سا  نه ، شماره  ،امام حسین )ع(های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع  پژوهشمدیران براي تغيير سازمانی، 

9-62  

ه تننددیجاامل اعوي بند لویتو اوشناسایی (، 9612علی )اد، نه شریعتو محنن اد، نه ر عا؛  ا، رسپهوند

: 9، شماره 6، دوره گیری های نوین در تصمیم پژوهشزي، لفی فاده از روش دستفاامانی با زینرسی ساا

998  

(، نقش ميانجی مدیریت استعداد در رابطا مدیریت 9618نادات و قلتاش، عباس )سرچهانی، زهرا؛ نصيري، فخرال

، سا  نه ، فصلنامه زن و جامعهدانش و نگرش با تغيير سازمانی )مطالعا موردي؛ دبيران زن دوره متوسطا(، 

  658-666شماره دوم: 

يير پيشرو در یو محيط (، فراگرد مدیریت تغ9610شيخ، ر ا؛ آیباغی اصفهانی، سعيد و لطفی، اضنان )

  04-24: 19وهشت ، شماره  ، سا  بينتمطالعات مدیریت )بهبود و تحول(دولتی پيچيده، 

بر ا گر تحوي هبررثر (، ا9615مری  )، موسيوندو تبر ا سيدعلیزاده،  ضنين؛ بابو، لملکیاعبد؛ علی، صفایی شکيب

رم، چها  سا، رفتارمانی زسات مطالعا، شناکتین تنارتاري و روان ساکتازي نمندسااتواي سطاوامانی با  زتعالی سا

  9-65:  94ره شما

بر  (، شناسایی و تبيين موانع استقرار نظام پرداکت مبتنی9614اد، توضيد )عباسی، طيبة؛ منوریان، عباس و ر انه

، سا  های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین)ع(پژوهشهاي دولتی، عملکرد در سازمان

  966-981: 64، شماره پياپی 6هشت ، شماره 

سلنلا   بين  منير  تحليل  (، الگوي9615د )، وضي قاسمی  بهروز و دري،   هاجر؛  براتی،  عریضی، ضميدر ا؛

 براي   هاي وآمادگی  تغيير  با  تعهد  با  تار، ویهگی تار  با  ننبت  نگرش  مراتب توزیعی،   نيازها، عدالت

  06 – 29: 66، شماره  دولتی  مدیریت  اندازچشمتغيير،  

هاي دولتی )مطالعا تعالی در سازمانهاي محوري (، معرفی معيارها و ارزش9615زاده، مهدي ) علی

  962-981، شماره او : 98، سا  مطالعات مدیریت انتظامیهاي دولتی ایران(، موردي: سازمان
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هاي نظامی و ارتباط آن با  (، تيفيت زندگی تاري تارتنان سازمان9612ر ا  ) فرهادي، علی و شيخ، علی

  82-46: 5، شماره 98، سا  نظامیمدیریت  توسعة دفاعی )مطالعة موردي :یو سازمان نظامی(،

(، نقش سرمایا اجتماعی مدیران بر تحو  سازمانی )مطالعا 9614فرهادي، علی؛ اسدي، اسماعيل و  اتري، محمد )

 :68، سا  دوازده ، شماره علوم و فنون نظامیاالنبياء )ص( آجا(،  موردي: قرارگاه پدافند هوایی کات 
64-52  

رت تجازي سادهپيااي چوبی بررضی چااطر(، 9612لا )اغزي، طاهرو مونا ر، پو جامی؛  ارمحمد ، فال

  082-044: 5رة شما، 1، دوره انیگزربامدیریت ، مانیزجتماعی: باتأتيدبر ظرفيت تغيير ساا

ي اهیهگیس وساابر تغيير برابردر مت وبينی مقا پيش(، 9614ن )ضنا، اللهیاسدو اضنن ، یندو فهي 

پياپی رة، شما، پنج   سا، شیورزمدیریت دی در برركای هشهاوپژ، تربيت بدنیان بيردشخصيتی 
90 :28-46  

، شناسی كاربردیجامعه ،رابطا تغيير سازمانی براساس عوامل مدیریتی با عملکرد سازمانی (،9614) قالوندي، ضنن

  942-959: (، شماره دوم26شماره پياپی ) وهفت ،  سا  بينت

هاي مدیریت توانتومی مدیران و آمادگی تارتنان براي تغيير (، رابطا مهارت9612بري، سيروس و مرادي، علی )قن

رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد وپرورش شهرستان همدان،  سازمانی در ادارات آموزش

  981-08:  6، سا  یازده ، شماره گرمسار

 فصلنامه، جتماعیا آورينو يها مد ترتيبافر(، 9614) انمهر، نکیاهر رتشتکاو علی ، ديهکرد مبينی

  960-989، 62 رهشما ،هفت   سا، جتماعیا توسعهو  هفار ییزربرنامه

تبيين تأثير اعتماد و سالمت سازمانی بر مقاومت تارتنان در ، (9612سارا ) ،محمدي، جيران؛ ندا  و صفریان

 با نقش ميانجی تعهد سازمانی )مطالعة موردي: شهرداري اهواز(، باتوجاهاي دولتی برابر تغيير در سازمان
  982-04: 9، شمارة 1دانشگاه تهران، دورة  ،مدیریت دولتی

(، بررسی نقش چابکی 9616محمودي، اضمد؛ تارگر، غالمعلی؛ متقی شهري، محمدضنن و اسالمی، ایوب )

های معاصر پژوهشسازمانی در آمادگی براي تغيير در تارتنان اداره تل ورزش و جوانان استان البرز، 

  60-94: 0، سا  چهارم، شمارة در مدیریت ورزشی

(، آمادگی تغيير و یادگيري سازمانی )مورد 9618اهلل )ی، محمد و باقري، رو مختاري، اميرضنين؛ اتبري محلهکالی

 :9سا  او ، شماره  ،مدیریت راهبردی دانش سازمانی دانشگاه جامع امام حسین)ع(مطالعا: شهرداري تهران(، 

921-908  
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(، آمادگی تغيير در روابط تعدّي نظارتی و 9612الا؛ صحرانورد، مليحا و ضيدري، الهام ) مرزوقی، رضمت

، سا  شش ، بهداشت و توسعهاضناس کودتارآمدي نوآورانا تارتنان دانشگاه علوم پزشکی شيراز، 

  966-998: 6شماره 

سازمانی براي تغيير در تارشناسان (، رابطا بين سازمان یادگيرنده و آمادگی 9615محمد ) مصفا، علی

  56-68: 8، سا  سوم، شمار دوم، پياپی مدیریت و توسعه ورزشوزارت ورزش و جوانان، 

(، رابطا توانمندسازي ساکتاري و 9619عظيما )، قربانيانو محمود ، ر ا گوهري؛ محمدر ا، ملکی

ی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی هااقبتنشریه مركز تحقیقات مرآمادگی فردي پرستاران براي تغيير، 

  98-90: 82شماره ، 64دوره ، نشریه پرستاری، تهران

تغيير ن بر معلماابردر مت ومانی بر مقازسياست ساادراک تأثير (، بررسی 9612ي، محمدي ترتمانی )موسو

  858 – 868: 5رة شما، 1، دورة شیورزمدیریت ، مانیزموشی ساافري نقش تعدیلگرورزش و 

هاي جامع (، طراضی الگوي مناسب تغيير سازمانی در دانشگاه9600پور، ضنين ) ميرتمالی، سيدمحمد و زینلی

، دانشگاه شهيد چمران اهواز، شناسی( مجله علوم تربیتی )علوم تربیتی و روانها، دولتی از طریه تحليل عامل

  961-925: 6، شماره 92-6دوره پنج ، سا  

هاي ایرانی با  تغييرات در سازمان  طراضی الگوي یکپارچا(، 9615)محمدتقی  ،فرد تقوي و هانيا  ،وآرزمج ؛فر، وضيد ناصحی

 :6 ، شماره8سا   ،(ع)انسانی دانشگاه جامع امام حسینهای مدیریت منابعپژوهش ،استفاده از رویکرد دلفی فازي

622-668  

(، بررسی روابط بين فرهنگ یادگيري و انگيزش با آمادگی 9614نجفی، علی؛ رضيميان، ضميد و باشکوه، اتبر )

، سا  هشت ، شماره پژوهشنامه مدیریت تحولبراي تغيير سازمانی در شرتت ملّی صنایع پتروشيمی ایران، 

92 :995-961  

و سالمی ي اهازهموآمنظر ازنگرشی با تغيير ، (9616مر يا )ي، محمد هشاو عظ  راد، ا نعدنا؛  ا، رعظیوا

(: 0و1پياپی )، 6و 9ره شمام، سو سا، مانیزسار فتات رمطالعا، تغييراي برن تنارگی تادماآبا آن بطا را

9-68  

ي فکرت ترجيحاي لگوابطا بين راسی ربر(، 9615ن )یما، اعلیدنان یارظهوو ضمد ، اضمداه اطنکوو

م مااجامع ه نشگادانسانی امدیریت منابع ی ها شهوپژ، مانیزغيير ساتاي نها برآگی دمان و آتنارتا

 .9-64: 66پياپی ره شما، 5ره شما، هفت   سا ،ع(حسین)
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راهکارهاي مؤثر بر تاهش مقاومت در برابر تغيير از دیدگاه  (،9614) الا پور، لطف علی و زاده، یوتابد ولی

المللی دانشگا شهيد  هاي بين تهران، سالن همایش ،مدیریتالمللی نخبگان  كنفرانس بین ،محققان ایران

 بهشتی 

رفتاري  یندهاي موقعيتی مقاومتامطالعة پدیدارشناسانة پيش ،(9612رمضانی، ضافظ ) مصطفی و ،نهاد هادوي

  61-69 :92، سا  هشت ، شمارهپژوهشنامه مدیریت تحول ،در برابر تغيير سازمانی

با  دانشگاه   یو در  تغيير  برابر  در  مقاومت  پدیدة   (، تاوش9614صفيخانی، ضامد ) و   نهاد، مصطفی هادوي

  964-999: 60، شماره دولتی مدیریت  انداز  چشمهرمنوتيو،   پدیدارشناسی از  استفاده  

بر: تبيين ابردر تغيير ن تنارمت تاومقاو شد ارمدیریت ق نفا(، 9616فاطما )دي، عباو مصطفی اد، نهدويها

-51: 96ره شما، شش   سا، لمدیریت تحوشنامه هوپژن، مازشد سااربا مدیریت د عتماانقش  ميانجی 

89  

با تغيير ن تنارتنش تاواو مانی زسات تباطااربطا (، را9614پویا )ن، مقدسيارپوي و مهدس، شنا دانیز

  956-942: 08ره شماپنج ،  وبينت  سا، لتحود و مدیریت بهبوت مطالعا، عاطفیش تيدبر نقش هوأبات

سازي  (، مد  آمادگی تغيير سازمانی جهت پياده9618یزدانی، ضميدر ا؛ جاللی، نيلوفر و مؤ نی، بهرام )

  85-59: 64، سا  هفت ، شماره  وكار هوشمند مطالعات مدیریت كسبوتار،  فرایندهاي تنب
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