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 استانی  دیده بانی توسعه پایدار الگوی

 1اجرای موفق ؛ عامل کلیدی در توسعه پایدار:  5گزاره برگ شماره 

 ایستگاه تحقیقات سالمت قزوین موسسه ملی تحقیقات سالمت جمهوری اسالمی ایران ، و سازمان برنامه و بودجه استان قزوین 

 

ان داده است نشگذشته ی توسعه پنج ساله در دو دهه هابرنامهمیزان پیشرفت کشور در ارتباط با تجربه 

  .(1به عوامل متعددی بستگی دارد که در کادر روبرو آمده است ) هابرنامهکه موفقیت استقرار 

 ،است و مجریان باید توانایی مدیریت تغییر را داشته باشند تغییرنوید بخش تعدادی  ایبرنامههر  

باید به دقت مطالعه شده و به کار گرفته  ،ی سنتی موجود که هم قوت است و هم فرصت بهبودهانظام

ارکت  مش ،مطالعه شده و راهبردهای صحیح برای آن انتخاب شود ،های اولیه ناشی از تغییر. مقاومتشود

ی به در تداوم حمایت سیاس مؤثرذینفعان در مرحله تدوین برنامه بسیار حیاتی است و بخشی از عوامل 

 .(1گردد )یمیزان  مشارکت و احساس مالکیت آنها برم

تدوین  ،تالش و زمان بیشتری را نسبت به مرحله نیازسنجی، ار ستقریا ااجرا  صفحه بعدمطابق نمودار 

ستقرار برنامه ابه ویژه اگر بیشتری مطالبه می کند صبر و پشتکار ، به همان نسبت و تصویب نیاز دارد  

 .(2)تر استثرمؤاما پایدارتر و  ،بر استبر و زمانکتی در نگاه اول هزینهنیازمند همکاری و کارتیمی باشد چراکه کار مشارای 

 بخشی مهم استآنچه در فرایند استقرار همکاری بین .آیدانش جلب همکاری به کمك مجریان مید ،های مختلف جامعه استیی که نیازمند همکاری بخشهابرنامهدر 

 تداوم  و  اجرا ، توانمندسازی ، اعتمادسازی   :(3اجرای کامل مراحل چهارگانه آن است )

 مؤثرحداقل چهارده معیار برای استقرار  مرور تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد

  (4)که این معیارها در گزاره برگ شماره چهار آمده است  وجود دارد بخشیبینی هابرنامه

ان کند به عبارت دیگر ایشکاتر در کتاب خود به هشت اشتباه در تحول سازمانی اشاره می

دهند  و به تشریح هشت در تحول را به هشت عامل نسبت می هاسازمانعلت شکست 

  :(5پردازد )هکار اساسی برای موفقیت تغییر میراهبرد و را

 ايجاد احساس ضرورت و فوريت  .1

 گردهم آوردن گروهی که برای رهبری تحول از اقتدار :ايجاد ائتالف راهنما .2

 .و نقش یك الگو را برای رفتار کارکنان داشته باشدباشند  کافی برخوردار

 هایاندازی که کوششوردن چشم: به وجود آانداز و استراتژیتوسعه چشم .3

 تغییر را هدایت کند.

داز و انوسیله ممکن برای انتقال دایم چشم استفاده از هر :انداز تحول به افرادانتقال چشم .4

  .های جدید به دیگراناستراتژی

، موانع رهایی ازتوانمند سازی می تواند  :توانمندسازی كاركنان برای انجام اقدامات فراگیر .5

رده و ، تسهیل ککنندانداز تغییر را از بن تضعیف میچشمها یا ساختارهایی که تغییر سیستم

 را تشویق کند . ها و عملیات غیرسنتیفعالیت ،هاپذیری و استقبال از اندیشهریسك

 ،هاریزی برای بهبودهای قابل رویت درعملکرد یا پیروزی: برنامههای كوتاه مدتخلق پیروزی .6

 اند. ها را ممکن ساختهاعطای پاداش به افرادی که پیشرفت قدردانی وه مدت ، های کوتاایجاد پیروزی

ها، تماستفاده از اعتبار بیشتر برای تغییر همه سیس :ها و ايجاد تحول بیشتربندی پیروزیجمع .7

توسعه  ارتقا و ،به کارگیری ،تحول تناسب ندارند اندازچشمهایی که با هم و یا با ساختارها و خط مشی

  .اهداف و عامالن تغییر جدید ،هاتغییر را اجرا کنند. تقویت دو باره فرایند، طرح اندازچشمتوانند افرادی که می
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 :عوامل تاثير گذار در موفقيت استقرار برنامه هاي ملي

 تداوم حمایت سياسي  .1

 وجود نظام اجرایي قوي    .2

 ارزشيابي و بازخورد به موقع  ،پایش .3

هدف گذاري و انتخاب راهبردهاي صحيح و مبتني بر  .4

 شواهد 

 توانمندي و توجيه نيروهاي انساني مجري  .5

 منابع مالي مکفي و به موقع  .6

 مدیریت افکار عمومي  .7

 

 مانع در موفقيت تحولهشت 

 راحت طلبي بيش از اندازه  (1

 ناکامي در ایجاد ائتالف هاي قدرتمند  (2

 دست کم گرفتن قدرت چشم انداز  (3

 عدم انتقال کافي چشم انداز به کارکنان  (4

 گذاشتن موانع در برابر چشم انداز جدید  (5

 ناتواني در ایجاد پيروزي هاي کوتاه مدت  (6

 اعالم زود هنگام پيروزي  (7

 تثبيت تحوالت در فرهنگ سازما ن غفلت از (8

 

                                                     

     

    

 

 و زمان در تدوين برنامه های سالمتمیزان تالش نمودار ( 1-1شکل 
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 ،ترخشبدار یا رهبری بهتر، و مدیریت اثر ور مدر فرهنگ شامل استقرار عملکرد بهتر از طریق رفتار مشتری مدار و بهرههای جديد نهادينه ساختن ديدگاه .8

 .دن ارتباط بین رفتارهای تازه و موفقیت سازمانی و ایجاد ابزارهایی برای تضمین و توسعه رهبریبرقرارکر

 های مختلفها در زمانچراکه این تیم کندمیرا به تشکیل تیم های واکنش سریع تشویق  هاسازمان( عالوه بر عوامل و راهکارهای فوق 6تبریزی در کتاب تحول سریع )

 ،یکپارچگی ،یی که چهار عامل جامعیتهاسازمانتوانند وضعیت را تحلیل کرده و عوامل موفقیت تغییر را پایش کنند؛ تبریزی در تحقیقات خود متوجه شده است که می

آمیزی اند نتیجه موفقیتامل مشکل داشتهقل در یك یا چند عیی که حداهاسازمانسسات و مؤ ،انددر تغییر هدف گذاری شده موفق بوده کنندمیسرعت و تعهد  را رعایت 

 :اندنداشته

 زمان از تمامی توان و نیروی سازمانی )هر هشت سیلندر  استفاده هم .های مختلف سازمانی در ایجاد تغییر مهم استپایش و تحلیل تمامی زوایا و حوزه :جامعیت

ط فقدیگر تنها سهم کوچك از نیروی سازمان ) ،امری ضروری است (یك موتور!

 .دهدجواب نمی (یك یا دو سیلندر !

 ادغام و یکپارچه نمودن عملگرها و فرایندهای مختلف سازمانی هم  :يکپارچگی

  کند.میافزایی ایجاد کرده و موفقیت تغییر را تضمین 

 از  گیریدوره زمانی مورد نیاز برای تغییر و تحوالت سازمانی با بهره :سرعت

 شود.میحداکثر توان و نیروی سازمانی کم 

 به ویژه در سطوح باالی سازمانی  :تعهد و پیمان كامل و مشتاقانه 

مقاومت در تحول کم شده و در طول  ،به طور معمول با درک ضرورت و فوریت تغییر

درصد مدیران و حتی کارکنان  75کاتر معتقد است که حداقل  شود.میزمان کمتر هم 

  .باید به این درک برسند تا تحول ناخودآگاه و به خودی خود شروع و ادامه یابد

جهان کسب و کار است و  الری در کتاب اجرا معتقد است که اجرا بزرگترین موضوع

ه توانمندی میزان دستیابی سازمان به آرزوهایش ب .شوندهاست که به اشتباه به گردن علل دیگر گذاشته میفقدان آن بزرگ ترین مانع در راه موفقیت و علت بیشتر ناکامی

 ،ریرهب :وارن بنیس محقق بزرگ مقوله رهبری معتقد است .اندیشان را داشتهاند که توان اجرای آرزوهاهای بزرگ تاریخ کسانی بودهانسان .آنها در اجرا بستگی دارد

له واقعی این است که اجرا مسأ .به واقعیت است اندازچشمظرفیت ترجمه 

را یك ! اجکنندمیرسد و رهبران به دیگران واگذار خیلی جذاب و فریبنده به نظر نمی

است و باید به عنوان یکی از عناصر آیین و جز اصلی راهبرد بوده و شغل اصلی رهبر 

 .(7محوری فرهنگ سازمانی باشد )

در منابع  هابرنامههای بازاریابی به ویژه بازاریابی اجتماعی برای استقرار الگواستفاده از 

تعیین  ،داشتن هدف رفتاری مشخص برای مجریان و مخاطبان .توصیه شده است

ها یامداشتن پ ،برای بازاریابی اختصاصیدار های جمعیتی اولویتهای یا بخشجمعیت

و مجاری اختصاصی برای نفوذ به ذهن مجریان و مخاطبان و در نهایت ایجاد محیط 

 (8) .حامی از این رفتارها پنج جزء اصلی بازاریابی اجتماعی است

در کتاب خود از زبان محققان دیگر استقرار را در قالب مك کینزی و همکاران 

برنامه و هدف به  تبديلعمل » :( از استقرار عبارت است1337تعریف تیمرک ) .ترین حالت استقرار یعنی انجام دادن و اجرا؛ در سادهاندریف کردهتع ی سالمتهابرنامه

( استقرار را در سه کلمه  1337کیسر و همکاران ) .«ی سازمانی برنامه جدیدهافعالیتمقررات و  ،هاها، رویهسیاست ،هامدیریت فعالیت ،از طریق ساختار اجرایی اقدام

 (3) کند.مدیریت و اجرای یك پروژه خالصه می ،چیدمان

ها و آرزوهای طراحان برنامه یا سیاست با آنچه که که معنای ساده آن فاصله بین ایدهبرد نام می 2شکاف استقراردر کتاب خود از اصطالح  (2005کنت و همکاران )

سترهای اجرایی ی داشته باشند و بمؤثرطلبی ، حمایتگذاران بتوانند تحلیل ذینفعان درستی از مخالفان و موافقان داشته، هر قدر متولیان اصلی و سیاستتنتیجه داده اس

 .(10مناسبی برای استقرار فراهم آورند این شکاف کمتر خواهد شد )
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 سطوح مختلف مقاومت در تحول( 3-1شکل 
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