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دولت باز
دولت باز 1مفهومی است که با فراهمسازی اطالعات و دانش

مثبتی بر ارتباط میان دولت و ذینفعان دارد ،انتظار میرود دولت

برای سازمانهای غیردولتی غیرانتفاعی ،فضای دولتی شفاف،

باز در ایجاد ارزش عمومی سهیم باشد .درحالیکه شفافیت،

مشارکتی ،مبتنی بر همکاری و نوآورانه ایجاد شده و دانش بیرونی

مشارکت و تشریک مساعی و همچنین ذینفعان بخش دولتی،

را با فرآیندهای سیاسی و اداری ادغام میسازد .دولت باز به یک

بهعنوان مولفههای اصلی دولت باز محسوب میشوند ،در کنار

موضوع مهم برای دولتها در سرتاسر دنیا تبدیل شده است.

آن محرکهای بیرونی مانند پاسخگو یی ،فناوری ،پذیرش و

منافعی که به این مفهوم نسبت داده شده است از قبیل افزایش

اعتماد و همچنین قوانین و مقررات نیز اثر زیادی بر طراحی ،فهم

اعتماد شهروندان ،تقویت ارتباطات میان دولت و شهروندان و

و تکامل دولت باز دارند .در کنار هم قرار دادن این مولفههای

ارتقاء کارایی درونی ،مفهوم دولت باز را در مقیاس جهانی ترویج

درونی و محرکهای بیرونی ،یکپارچهسازی آنها و ایجاد یک

داده است .اهمیت روزافزون دولت باز توسط انجمنی با همین

رویکرد منسجم ،چالش بزرگی برای استقرار دولت باز محسوب

نام که از سال  2011تاسیس شده و در حال حاضر  78عضو

میشود .دولتها برای آمادهسازی و حرکت به سمت اجرای

دارد مورد توجه قرار گرفته است .دولت باز به شفافیت اقدامات

دولت باز ،باید مولفههای درونی و محرکهای بیرونی را مورد

بخش دولتی ،دسترسی به اطالعات بخش دولتی و پاسخگویی

توجه قرار دهند .چارچوب دولت باز در شکل  1نشان داده شده

بخش دولتی اشاره دارد ( .)OECD, 2009دولت باز منجر به

است.

تحوالت شگرف در ساختارهای اداری موجود شده است .این

شفافیت یکی از متداولترین عناصری است که در دولت باز

ساختارها کامال بوروکراتیک و سلسلهمراتبی بوده و الگوهای

مورد توجه قرار میگیرد .شفافیت شامل سه عنصر کلیدی است.

تفکر خشک و غیر منعطف بر آنها حاکم میباشد؛ بنابراین

◙انتشار بهموقع و نظاممند اطالعات

علیرغم اهمیت فوقالعاده دولت باز ،فهم این مفهوم همچنان

◙نقش نظارتی موثر قانونگذار

بهعنوان یک چالش مهم در اداره امور عمومی بهشمار میآید.

◙نقش نظارتی موثر بخش عمومی از طریق رسانهها و

اید ه دولت باز بهخودیخود بهعنوان دستیابی به اطالعات بخش

سازمانهای مردمنهاد

دولتی ،یک مفهوم جدید محسوب نمیشود .این ایده پیش از

بنابراین عناصر اصلی شفافیت در فضای یک دولت

این ،در زمینههای مختلف مانند آزادی اطالعات و اقدامات

باز ،دسترسی عمومی به اطالعات دولتی و انتشار بههنگام

ضد فساد مطرح شده است .با این وجود ،مفهوم اساسی دولت

اطالعات محسوب میشود .شفافیت یک مفهوم اعتمادساز

باز ،فرصتهای متنوعی را در اختیار دولت و ذینفعان آن قرار

بهشمار میآید .مشارکت رکن دیگری از دولت باز است .معنای

میدهد .این فرصتها ناشی از سه بلوک ساختاری دولت باز

مشارکت این است که ذینفعان بخش عمومی از طریق تبادل

3

اطالعات ،در اداره امور عمومی و خطمشیگذاری ایفای نقش

است که بهعنوان ارکان آن شناخته میشوند :شفافیت ،2مشارکت
و تشریک مساعی( 4ردیک و گناپتی.)2011 ،

میکنند .مشارکت فرصتهایی را برای جامعه پدید میآورد تا در

سه رکن دولت باز ،ایجاد ارزش عمومی (ارزشی که دولتها

خطمشیگذاری عمومی نقش ایفا نموده و این امر ،بینش و دانش

به جامعه ارائه میکنند) را هدف قرار دادهاند .خلق ارزش عمومی

بیشتری را برای دولت فراهم میسازد .بهطور خالصه مشارکت

به منزله هدف کلیدی اقدامات دولتی و اداری است (مور،

باید اثربخشی اداره امور عمومی و کیفیت خطمشیگذاری

 .)1995ازآنجاییکه شفافیت ،مشارکت و تشریک مساعی ،اثر

عمومی را افزایش دهد .رکن سوم دولت باز ،تشریک مساعی
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است .هدف تشریک مساعی دخالت جامعه در تصمیمات

برای دولت باز به شمار میرود (بال .)2009 ،فناوری نیز

عمومی و خطمشیگذاری از طریق مشارکت شهروندان و

محرک کلیدی دیگری محسوب میشود .گسترش فناوریهای

سازمانها در رویههای اداری در کنار تقو یت همکاری میان

اینترنتی و رسانههای اجتماعی ،ارتباط برخط اجتماعی و تبادل

دستگا هها و بخشهای مختلف و درون بخش دولتی است.

داده را تسهیل نموده است و این تحوالت ،عزم و اراده برای

در فضای دولت باز ،باید عموم شهروندان را در ایجاد راهکارها

دولت باز را تقویت میکند .البته پیادهسازی دولت باز ،نیازمند

برای مقابله با چالشهای دولتی و اجتماعی بهطور فعاالنه درگیر

سرمایهگذاری در زیرساختهای اساسی فناوری و شبکه است.

نموده و همکاری میان واحدهای اداری دولتی و عمومی مجزا از

رسانههای اجتماعی نیز بهعنوان سنگ بنای دولت باز محسوب

یکدیگر را بهبود بخشید.

میشوند (ویتز و دیگران .)2017 ،بهطور خالصه ،رسانههای

بخش داخلی چارچوب دولت باز (شفافیت ،مشارکت،

اجتماعی میتوانند رویکردهای موجود در زمینه دولت باز را از

تشریک مساعی ،اداره امور عمومی و ذینفعان) بهطور مستمر

طریق دسترسی به گروههای هدف جدید و یا بهینهسازی خدمات

از طریق مولفههای بیرونی (پاسخگو یی ،فناوری ،اعتماد و

فعلی و فراهمسازی حوزههای نرمافزاری جدید تکمیل کنند.

قوانین و مقررات) تحت تاثیر قرار میگیرند که به آنها محرکهای

بنابراین فناوری رسانههای اجتماعی 5میتواند ابزار موثری در

دولت باز گفته میشود .پاسخگو یی عنصر کلیدی حکمرانی

پشتیبانی دولت باز باشد و ابتکارات را در این خصوص پرورش

دموکراتیک محسوب میشود و به الزام دولت و نمایندگان

دهد.

دولت به حسابرسی و مسئولیت در برابر اقدامات و تصمیمات

پذیرش و اعتماد ،دیگر شرط مهم برای دولت باز است.

دولت اشاره دارد (شیلمانز .)2013 ،ازآنجاییکه پاسخگویی

در این زمینه ،پذیرش نشا ندهنده میزان رضایت عمومی از

مستقیما با شفافیت در ارتباط است بهعنوان یک محرک مهم

ابتکارات دولت باز است و اعتماد ،به سطح اطمینان عموم مردم

شکل  .1چارچوب دولت باز ()Wirtz and Birmeyer, 2015
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به دولت بر میگردد .اگر شهروندان ابتکارات و اقدامات دولت

شهروندان ،تقویت ارتباطات دولت با ذینفعان و بهبود کارایی و

باز و فناوریهای مرتبط با آنرا نپذیرند ،در این زمینه مشارکت

اثربخشی در خطمشیگذاری عمومی و اقدامات اداری بهشمار

و همکاری نخواهند کرد .به همین ترتیب ،آنها باید سطح

میروند.

مشخصی از اعتماد را داشته باشند ،زیرا ممکن است اطالعات

پینوشتها

ارائه شده را باور نکنند.

1. Open Government

قوانین و مقررات یک چارچوب قانونی را برای دولت باز

2. Transparency

فراهم میآورند .ازآنجاییکه قوانین و مقررات در کشورهای

3. Participation

مختلف متفاوت است طرح دولت باز ،از کشوری به کشور

4. Collaboration

دیگر و گاهی از منطقهای به منطقه دیگر و یا از شهری به شهری

5. Social Media Technologies

دیگر ،متفاوت است؛ بهعالوه اقدامات اداری نیز به قوانین و

منابع
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7. Wirtz BW, Birkmeyer S (2015) Open government: or-

فراهمسازی داده و اطالعات برای سازما نهای غیردولتی

igin, development, and conceptual perspectives. Int J Publ

غیرانتفاعی و یکپارچهسازی دانش بیرونی با فرآیندهای اداری

Adm 38(5):381–396

و سیاسی ،یک فضای شفاف ،مشارکتی ،مبتنی بر همکاری و
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میدهند .این ارکان بهعنوان اهرمهای کلیدی در افزایش اعتماد
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فرسودگیشغلی
اصطالح فرسودگی شغلی  1توسط روانشناس آمریکایی،

حرفهای (کاهش موفقیتهای شخصی) ،به گرایش کارمندان برای

هربرت فرو یدنبرگر  ،2وارد مباحث دانشگاهی شده است.

ارزیابی منفی خود و همچنین احساس عمیق ناکارآمدی در کار

فرویدنبرگر این اصطالح را برای توصیف کاهش تدریجی توان

اطالق میشود (لوباده.)2020 ،

جسمی و عاطفی ،کاهش بهرهوری و تعهد سازمانی ،در میان

سه مجموعه از متغیرها بر فرسودگی شغلی تاثیر میگذارند.

کارکنان بهکار برد .از نظر فرویدنبرگر اولین نشانه فرسودگی شغلی

 .1هد فگذاری مانند حجم کار ،استقالل کاری ،اهداف

هنگامی است که کارکنان سخت و طوالنیتر کار میکنند ،اما
موفقیت آنان کمتر به نظر میرسد.
پژوهشهای اولیه در مورد فرسودگی شغلی ،اغلب اکتشافی

نهادی و رهبری
 .2و یژگیهای فردی مانند و یژگیهای جمعیتشناختی،
جهتگیریهای شغلی و حمایتهای خارج از کار

و متکی بر تکنیکهای کیفی بود .از آنجا که اولین محققان،

 .3منابع استرس مانند تردید در مورد شایستگی ،مشکالت

روانشناس اجتماعی و بالینی بودند ،آنها به سمت ایدههای مربوط

با اربابرجوع ،دخالتهای بوروکراتیک ،عدم انگیزه و فقدان

به این حوزهها گرایش پیدا کردند .دیدگاه اجتماعی از مفاهیمی

مشارکت

شامل روابط بین فردی ،یعنی نحوه درک و واکنش افراد نسبت به

عوامل محیط کاری و عوامل فردی تاثیر مستقیم و غیرمستقیم

دیگران استفاده میکند .تمرکز این دیدگاه بیشتر بر مفاهیمی چون

بر فرسودگی شغلی دارند ،درحالیکه منابع استرس تاثیر مستقیمی

انگیزه و احساسات بود .دیدگاه بالینی نیز بر انگیزه و احساسات

بر فرسودگی شغلی دارند (فرازمند.)2018 ،

تمرکز دارد ،اما این موارد را بیشتر از نظر اختالالت روانشناختی

بهطورکلی فرسودگی با عوامل کاری و شخصیتی افراد مرتبط

مانند افسردگی تحلیل میکند .پس از ارائه نظرات بالینی و

است .تاثیر متغیر شغلی بیشتر از متغیرهای شخصیتی مورد

اجتماعی ،پژوهشگران تالش نمودند فرسودگی شغلی را با رویکرد

بررسی قرار گرفته است .با اینحال ،نظریههای مدر نتری

روانشناسی سازمانی مورد تحلیل قرار دهند؛ تمرکز اصلی و تاکید

استدالل میکنند ویژگیهای شغلی و شخصی باید همزمان در

این دیدگاه بر رفتارها بود .فرسودگی شغلی بهعنوان شکلی از

محیط سازمانی مورد مطالعه قرار گیرند .مهمترین عوامل شغلی

استرس شغلی مفهومسازی شد ،اما تمرکز اصلی بر زمینههای

در محیط کار که میتوان بهعنوان دالیل فرسودگی شغلی ذکر کرد

سازمانی بود و کمتر بر ویژگیهای فیزیکی استرس تکیه داشت

عبارتاند از:

(ماسالچ و لیتر.)2016 ،

1.1حجم کار :حجم کار یکی از بحثبرانگیزترین منابع

بیشتر پژوهشهای انجامشده در زمینه فرسودگی شغلی ،از سه

فرسودگی شغلی است و بیشترین ارتباط را با فرسودگی

بعد نظریه ماسالچ 3استفاده میکند؛ به عقیده ماسالچ ،فرسودگی

شغلی دارد .مسئولیتهای مختلف میتواند موجب

شغلی از سه بعد خستگی عاطفی ،4بدبینی( 5مسخ شخصیت)6

تعارض نقش و زمینهساز فرسودگی شغلی شود.

و کاهش کارآمدی فردی تشکیل میشود .خستگی عاطفی با

2.2کنترل :میزان استقالل کارکنان در کار خود را نشان میدهد.

استرس مرتبط است .خستگی باعث تحلیل جسمی و عاطفی

عدم استقالل کافی نشاندهنده این است که کارمند کنترل

میشود و توانایی کارمند برای کارایی کارآمد را ضعیف میکند.

کافی بر منابع مورد نیاز شغل ندارد.

بدبینی (مسخ شخصیت) ،به نگرشی بدبینانه و سرد نسبت به

3.3پاداش :منظور از پاداش ،دریافت بازخورد مثبت اعم

دریافتکنندگان خدمات و همکاران اشاره دارد .ناکارآمدی

از مالی و اجتماعی است .عدم بازخورد مثبت برای کار
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درست افراد موجب فرسودگی شغلی میشود.
4.4گروههای کاری :نشاندهنده کیفیت همافزایی اجتماعی
(روابط شخصی و تعامل کار تیمی) در کار با همکاران،
مدیران و اربابرجوع است.

کمبود انگیزه ،احساس رکود ،عزت نفس پایین ،بیقراری،
اضطراب ،ناامیدی ،احساس بیهودگی ،بیقراری ،لذت نبردن از
زندگی ،کار و خانواده.
عالئم رفتاری فرسودگی شغلی شامل عدم تمرکز ،عدم

5.5عدالت :نشاندهنده اعتماد ،گشودگی و احترام در محل

توانایی تصمیمگیری ،از دست دادن عملکرد ،تمایل به کنارهگیری

کار است .عدم عدالت موجب افزایش فرسودگی شغلی

اجتماعی ،افزایش مصرف قهوه ،صرف زمان کمتر برای انجام

میشود.

فعالیتهای لذتبخش یا آرامشبخش ،عصبی شدن ،بدبینی و
نارضایتی ،غیبت و تأخیر است ُ(رزمان.)2018 ،

6.6ارزشها :آرزوها ،انگیزهها و آرمانهای افراد در شغل
آنها منعکس میشود .هنگامیکه میان ارزشهای فردی

پینوشتها

و سازمانی تعارض وجود داشته باشد احتمال فرسودگی

1. Job Burnout

شغلی بیشتر میشود (لوباده.)2020 ،

2. Herbert Freudenberger

پیامدهای فرسودگی شغلی به دو دسته فردی و سازمانی تقسیم

3. Maslach

میشوند .در سطح فردی ،فرسودگی شغلی موجب افزایش

4. Emotional Exhaustion

استرس ،سالمت فردی و تعارض میان کار و خانواده میشود.

5. Cynicism

در سطح سازمانی فرسودگی شغلی موجب کاهش عملکرد و

6. Depersonalization

بهرهوری ،کاهش انگیزه ،کاهش رضایت شغلی و تعهد سازمانی،
افزایش غیبت و تمایل به ترک خدمت میشود (چاودوری،

منابع

.)2018
عالئم و نشانههای فرسودگی شغلی یک کارمند ممکن است

1. Chowdhury, R. A. (2018). Burnout and its Organiza-

شامل کاهش کارایی و انرژی ،کاهش سطح انگیزه ،افزایش

tional Effects: A Study on Literature Review. J Bus Fin

خطاها ،خستگی ،سردرد ،حساس شدن ،افزایش ناامیدی،

Aff, 7(353), 1-3.

سوءظن و گذران اوقات بیشتر برای کار میباشد .فرسودگی شدید

2. Farazmand, A. (Ed.). (2018). Global encyclopedia of

همچنین میتواند موجب منفینگری و تردید نسبت به خود شود.

public administration, public policy, and governance. New

فرسودگی شغلی شامل سه عالمت جسمی ،روا نشناختی و

York, NY: Springer.

تقریبا هر عالمت جسمی ممکن است فرسودگی را
رفتاری استً .

3. Lubbadeh, T. (2020). Job burnout: a general literature

نشان دهد .این موضوع از فردی به فرد دیگر بسیار متفاوت است.

review. Int Rev Manag Mark, 10, 7-15.

اگر فرد مستعد ابتال به آلرژی باشد ممکن است در ابتدا فرسودگی

4. Maslach, C., & Leiter, M. P. (2016). Understanding the

بهعنوان اگزما یا تب ظاهر شود.

burnout experience: recent research and its implications for

با اینحال بیشتر اوقات ،عالئم اولیه فرسودگی شغلی شامل

psychiatry. World psychiatry, 15(2), 103-111.

اختالالت خواب ،سوءهاضمه ،سردرد و کمردرد ،سرگیجه،

5. Rozman, M., Treven, S., & Cingula, M. (2018). The im-

خستگی ،اختالالت خواب ،اختالل تپش قلب ،وزوز

pact of behavioral symptoms of burnout on work engagement

گوش ،ضعف سیستم ایمنی بدن ،اگزما و آسم است .عالئم

of older employees: the case of Slovenian companies. Naše

روا نشناختی فرسودگی شغلی عبارتاند از :بیحوصلگی،

gospodarstvo/our economy, 64(3), 3-11.
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گروه اندیشی
گروهاندیشـی 1اصطالحـی اسـت که توسـط روانشناسـی به

و هنجارهـای گروهـی غالـب تطبیـق دهند .بـرای دسـتیابی به

نـام «ایروینـگ جانیس »2ابداع شـد و اشـاره بـه شـیوه تفکری

چنیـن حـدی از یکپارچگـی ،اعضـا اطالعاتـی را کـه اجمـاع

دارد کـه بـرای اعضـای گروههـای بسـیار منسـجم رخ میدهد

آشـکار گروهـی را بـه چالـش میکشـد نادیـده میگیرنـد

بهگونـهای کـه تلاش اعضـای ایـن گروههـا بـرای رسـیدن بـه

(مـواردی ماننـد دیدگاههـای مخالـف سـایر اعضـای گـروه).

اتفـاق نظـر و همرأیـی تا حدی اسـت کـه هرگونـه انگیـزهای را

عدم بحـث صریح و شـفاف ،منجر بـه پذیرش عامهپسـندترین

بـرای ارزیابـی واقعـی گزینههـای مختلـف پیـش رو سـرکوب

گزینـه در گـروه و بـدون هیـچ انتقـادی میشـود (هـارت،

میکنـد (جانیـس .)1972 ،جانیـس پدیـده گروهاندیشـی را

.)1990

مطـرح نمـود تـا بتوانـد فرآینـد تصمیمگیـری بسـیار ناکارآمـد

بـه دنبـال کار اساسـی جانیـس دربـاره گروهاندیشـی،

مقامات دولـت آمریکا را تشـریح نمایـد و آنها را وادار سـاخت

تحلیلگـران اقدامـات ناموجـه دولتـی و شـرکتی را

تـا اقدامـات نظامـی بسـیار زیـانآوری را در حملـه بـه کوبـا و

بـه گروهاندیشـی مدیـران ارشـد و مشـاوران رؤسـا نسـبت

جنـگ ویتنـام انجـام دهند.

دادنـد (سـیمز .)1994 ،جانیـس بیـان میکنـد بـرای تحقـق

گروهاندیشـی نوعـی فرآینـد اثـر اجتماعـی اسـت کـه بـر
اسـاس آن ،اعضـای گروههـای بسـیار منسـجم ،در آرزوی

گروهاندیشـی ،ایجـاد شـرایط زیـر ضـروری اسـت (شـاو،
:)1981

دسـتیابی بـه توافـق گروهـی بـوده و بـرای آن تلاش میکننـد

 .1باور به شکستناپذیری گروه

تـا حـدی کـه اعضـا را بهصـورت مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم

 .2نادیده انگاشتن اطالعات مخالف و منطقی

تحـت فشـار قـرار میدهنـد تـا هـر یـک ،خـود را بـا دیدگاهها

 .3بیتفاوتی نسبت به عواقب غیراخالقی تصمیمات
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 .4دیدگاه کلیشهای نسبت به سایر گروهها

معموال گزینـه نهایی وابسـته به آن اسـت که چـه فرد یـا افرادی

 .5فشـار بیـش از حـد بـر افـراد بـه منظـور تطبیـق خـود بـا

بهصـورت تصادفـی بهعنـوان اولیـن نفـرات صحبـت میکنند

دیـدگاه اصلـی گـروه
 .6اعتقـاد مشـترک تمـام اعضـای گـروه و موافقـت کامل با
اقدامـات پیشـنهادی
 .7خودسانسـوری و عـدم افشـای دیدگاههای شـخصی که
اجماع آشـکار گـروه را برهـم میزند

(سا ناشـتاین و هاسـتیک.)2015 ،
هنگامیکـه درون گروههـای منسـجم توافـق انجـام شـود
حضـور افـراد همفکـر در کنـار یکدیگـر ،اعتمـاد هـر یـک از
اعضـا را بـه تصمیـم نهایـی تقویـت کـرده و گروه بـه ایـن باور
میرسـد کـه تصمیـم درسـت را اتخـاذ کردهانـد .بهعلاوه ،در

 .8تمایـل بـه گاردهـای ذهنی بـه منظـور حفاظـت از گروه

چنیـن گروههایـی احسـاس مسـئولیتپذیری فـردی در قبـال

در برابـر تاییـد یـا بررسـی اطالعـات مغایر بـا اجمـاع گروهی

پیامدهـای تصمیـم کاهـش مییابـد؛ بنابرایـن صـرف حضور

توافـق گسـترد های وجـود دارد کـه اصلیتریـن علـت

سـایر تصمیمگیرنـدگان میتوانـد موجـب افزایـش ریسـک

گروهاندیشـی ،انسـجام بیـش از حـد گـروه اسـت .انسـجام به

شـود ،بهویـژه اگـر اعضـا معتقـد باشـند کـه بهتنهایـی در قبال

معنای جذب افـراد به گـروه و در کنـار آن اسـتفاده از نیروهایی

تصمیـم مسـئول نخواهنـد بـود (کـوورت.)2002 ،

اسـت کـه اعضـا را در گـروه نگـه میدارنـد .افـراد میتوانند به

گروههـای بسـیار منسـجم معمـوال اختلاف عقیـده را

دالیل بسـیاری جذب گـروه شـوند؛ دالیلی از قبیل شـخصیت

کاهـش میدهنـد .اعضـای ایـن گروههـا بـه منظـور اجتنـاب

گـروه ،عالقـه بـه سـایر اعضـای گـروه ،بهـرهوری گـروه و . ...

از اختال فنظـر کـه میتوانـد منجـر بـه طـرد آنهـا از سـوی

بـه دلیـل اینکـه اعضـای گروههـای بسـیار منسـجم ،تمایـل به

گـروه و جدایـی شـود ،بـه خودسانسـوری روی میآورنـد.

جلب احترام سـایر اعضـا دارند ،هر یـک بهطـور فوقالعادهای

هنگامیکـه افـراد خودسانسـور میشـوند عقایـد خـود را

تحت فشـار گروهی قـرار میگیرند تا خـود را با اسـتانداردها و

افشـا نکـرده و دربـاره نگرانیهـای خـود سـکوت میکننـد

هنجارهـای گروهـی تطبیق دهنـد (هـارت.)1990 ،

و یـا حتـی خـود را متقاعـد میکننـد کـه همـه بـا تصمیـم

اعضـای گروههـای بسـیار منسـجم ،نگـران آن هسـتند کـه

موافقانـد (سـیمز .)1994 ،بدیهـی اسـت که خودسانسـوری

اگـر در مقابـل جمـع قـرار گیرنـد احتـرام خـود را نـزد دیگـران

بـه گروهاندیشـی کمـک میکنـد زیـرا وقتـی اعضـای گـروه

ازدسـتداده و از سـوی گروه محافظـت نشـوند؛ بنابرایـن آنها

اطالعـات مرتبـط و منحصربهفـردی دارنـد کـه بـرای دیگـران

بـرای توافـق درونگروهـی بـه هـر قیمـت ،تلاش میکننـد.

ناشـناخته اسـت از افشـای آن خـودداری نمـوده و گزینههـای

اعضـای ایـن گروهها توجـه زیـادی بـه گفتـار و کـردار دیگران

مناسـب کمتری مورد بررسـی قرار میگیـرد .این امـر ،احتمال

دارند تـا حدی کـه ممکن اسـت باورهای خـود را نادیـده گرفته

اتخـاذ تصمیمـات غلـط را افزایـش میدهـد؛ منجـر بـه انجام

و یـا حتـی اعلام کننـد کـه بـه آنچـه دیگـران انجـام میدهند،

اقدامـات خسـارتآفرین و بهکارگیـری راهحلهـای نسـنجیده

بـاور دارند.

میشـود (کـوورت .)2002 ،سـیمز مدعـی شـد در شـرایط

تحقیقات نشـان میدهـد راهحلهای پیشـنهادی کـه زودتر

محدودیـت زمانـی بـرای تصمیمگیـری ،میـزان گروهاندیشـی

دریافـت شـده و مـورد حمایـت قـرار میگیرنـد بـه احتمـال

افزایـش مییابـد زیرا فشـار بـر اعضا بـرای دسـتیابی سـریع به

بیشـتری گزینـه انتخابـی نهایـی چنیـن گروههایـی هسـتند.

توافـق بیشـتر میشـود .بـرای دسـتیابی سـریع بـه توافـق ،افراد

بهبیا ندیگـر ،اگـر افـرادی کـه زودتـر سـخن میگو ینـد بـه

خـود را بیشـتر از زمانـی کـه شـرایط عـادی اسـت ،سانسـور

یـک راهکار مشـخص گرایـش داشـته باشـند ،گـروه نیـز اغلب

میکننـد .گروههـا نیـز مصلحـت را در اجتنـاب از صـرف

بـه همـان راهکار بهعنـوان گزینـه نهایـی خواهـد رسـید؛ لـذا

وقـت زیـادی بـرای بحثهـا و گفتگوهـا و یافتـن اطالعـات
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یـا مشـورت از خبـرگان بیرونـی میبیننـد .در نهایـت میتـوان
گفت فشـارهای زمانـی ،کارایی ذهنـی را کاهش داده و شـانس
گروهاندیشـی را افزایـش میدهـد (سـیمز.)1994 ،

را بهعنـوان پیشـنهاد مطـرح نکننـد (هاسـتی.)2015 ،
گروهاندیشـی در گسـتره متنوعـی از سـازمانها در بخـش
عمومـی و خصوصـی رخ میدهـد .رهبـران سـازما نهای

بـا توجـه بـه عواقـب تأسـفباری کـه گروهاندیشـی بـرای

پیچیـده ،بـه دلیـل آنکه بـا طیـف وسـیعی از مشـکالت روبرو

سـازما نها بـه همـراه دارد ،پیشـگیری از آن دارای اهمیـت

هسـتند بایـد هنـگام اخـذ تصمیمـات ،از نظـرات کارشناسـی

اساسـی اسـت .تحلیلگران ،مجموعـه اسـتراتژیهایی را برای

مشـاوران خبره بهـره بـرده و دقـت کنند که افـکار و نـوع نگرش

جلوگیـری از گروهاندیشـی پیشـنهاد میدهنـد .صاحبنظـران

آنهـا ،مانـع از دریافـت نظـرات سـایرین نشـود.

توصیـه میکننـد تیمهـای کاری بایـد بـا تشـو یق اعضـا بـه
بیـان نظـرات در خصـوص سـوءتفاهمها بهجـای سـرکوب

پینوشتها

آنهـا ،میـزان فشـار اجتماعـی را کـه منجـر بـه خودسانسـوری

1. Groupthink

میشـود بـه حداقـل برسـانند .اعضـای گـروه بایـد بتواننـد

2. Irving Janis

بیپـرده مفروضـات و دیدگاههای دیگـران را به چالش کشـیده
و آن را نپذیرنـد .بهعلاوه ،اعضـای گـروه بایـد هنگامیکـه
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دانشنامه

چابکیسازمانی
اصطالح چابکی در موسسه تحقیقاتی یاکوکا  1از دانشگاه
لیهای  ،2نخستین بار توسط ناگل و داو  )1991( 3در گزارشی
با عنوان «راهبرد بنگاههای تولیدی در قرن بیست و یکم :دیدگاه
متخصصان صنعتی» منتشر و معرفی شد .بعدها دراکر  ،4برای
اولین بار مفهوم موسسه چابک را مطرح نمود تا ضرورت افزایش
انعطافپذیری و پاسخگویی سازمانهای معاصر را تبیین نماید.
چابکی بهعنوان توانایی سریع یک سازمان ،محصوالت و خدمات
با کیفیت را ارتقاء داده و در نتیجه ،عامل مهمی برای اثربخشی
سازمان میباشد .چابکی ،انطباق سریع و فعاالنه عناصر سازمان
با تغییرات پیشبینینشده است .در حال حاضر ،به دلیل تغییرات
سریع و گسترده جهان پیرامون سازمانها ،چابکی سازمان یک
انتخاب سازمانی بهشمار نمیرود بلکه ضرورتی غیرقابل انکار

استفاده از شبکهها بهوسیله سازمانها و بخشهای دولتی
برای پیشبینی تغییرات شاخصهایی دارد که عبارتاند از:

و عامل تمایز سازمانهای موفق و کارا از سازمانهای غیرکارا

شاخص اول :پیشبینی و درک خواستههای متغیر

شمرده میشود .در طول سالهای گذشته الگوهای مختلفی برای

شهروندان؛ همگان اذعان میکنند علت اصلی ناکامی دولت

چابکی سازمانی 5ارائه شده است .بسیاری از آنها بر الگوی چهار

در بخش خدمترسانی ،عدم آ گاهی از خواستهها و نظرات

بعدی محرکهای چابکی ،قابلیتهای چابکی ،تسهیلکنندههای

شهروندان است؛ بنابراین بخش دولتی چابک از دادههای مربوط

چابکی و پیامدهای چابکی تاکید دارند .شریفی و ژانگ)2001( 6

به تقاضا ،مصرف و شکایتهای شهروندان برای تشخیص و

یک ساختار اولیه و مدل مفهومی از چابکی تدوین نمودهاند که

تامین نیازها استفاده خواهد کرد .بهعبارتدیگر ،بخش دولتی با

شامل سه قسمت عمده است.

دسترسی به اطالعات مربوط به نیازها و خواستههای شهروندان

1.1محرکهای چابکی (نیاز به چابک شدن ،تصمیم
راهبردی برای چابک شدن ،راهبرد چابکی)
2.2قابلیتهای چابکی (شایستگی ،انعطا فپذیری،
سرعت و پاسخگویی)
3.3توانمندسازهای چابکی که بهعنوان ابزارهای دستیابی به

میتواند:
◙انتظارات شهروندان را پیشبینی و برطرف سازد
◙انتظارات و خواستههای شهروندان را بهبود بخشد
◙بر الگوهای تقاضای شهروندان در آینده نفوذ کند
◙بر قوانین و مقررات دولتی در آینده اثر بگذارد

قابلیتهای چابکی عمل میکنند (سازمان ،کارکنان،

◙دریافت تایید سیاسی ،بودجهای و قراردادی برای

فناوری و نوآوری) (قانع عبادی و همکاران)1397 ،

فعالیتها یا اقدامات محلی را سرعت بخشد

در ادامه به بررسی مهمترین اصول چابکی سازمانی در بخش

شاخص دوم :طراحی مجدد عملیات به موازات تغییرات

دولتی میپردازیم.

تقاضای قوانین؛ بخش دولتی چابک بسیاری از فرآیندهای

اصول چابکی در سازمانهای دولتی

گذشته را بهکار میگیرد اما برای شفاف و منعطف ساختن

اصل اول :استفاده از شبکهها برای پیشبینی تغییرات
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این فرآیندها ،از فناوری اطالعات نیز بهره میبرد .البته آغاز

فصلنامه تخصصی سازمان اداری و استخدامی کشور

فعالیتهای جدید یا مدرن مورد نظر نیستند بلکه باید فرآیندهای
جاری را بهدرستی طراحی نمود.
شاخص سوم :داشتن تعامل گسترده با کارکنان و شهروندان
بهمنظور شناسایی و تامین نیازهای شهروندان .بخش دولتی باید
با کارکنان و شهروندان و خدمتدهندگان ،تعامل دوستانه و آزاد
داشته و از اثرات اقداماتی که انجام میدهد مطلع شود.

هر چه بیشتر اطالعات به دارایی
شاخص دوم :برو نسپاری و تدارک کاالها و خدمات
برای افزایش آمادگی و صرفهجویی توأم با حداقل وابستگی به
تامینکنندگان منابع
شاخص سوم :حفظ شایستگیمحوری ،توسعه مهارتها و
تواناییها برای استفاده در زمانهای خاص

شاخص چهارم :کاهش تعداد مراحل انجام یک فرآیند؛

شاخص چهارم :اخذ و اجرای تصمیم جمعی و مناسب به

پس از طراحی مجدد عملیات کاری ،یکی از اقدامات مهم و

کمک فناوری اطالعات ،گسترش و ابالغ اطالعات و اخبار از

محرک ،سرعت بخشیدن به فعالیتها است .برای این منظور،

طریق کانالهای ارتباطی مناسب

بخش دولتی چابک باید در خدمترسانی به شهروندان ،تعداد
و مراحل اجرایی را به حداقل رسانده و با سرعت و دقت کامل
انجام دهد.
شاخص پنجم :تدارک کانالهای ارتباطی بیشتر و مناسبتر
برای شهروندان مانند اینترنت ،تلفن ،پست و ...
شاخص ششم :همدردی با شهروندان در بحرانهای فردی،

شاخص پنجم :ترغیب شهروندان به انجام فعالیتهای
دولتی با استفاده از کاراترین روشهای موجود
با وجود اصول و شاخصهای فوق ،برخی پژوهشگران نیز
اطالعات ،هوشمندی ،برنامهریزی ،مدیریت و اجرا ،بازرسی
و همکاری متقابل را جزو اصول پایهای چابکی در بخش دولتی
میدانند.

محلی و ملی؛ در شرایط بحرانی ،الزم است بخش دولتی تدابیر
الزم را از پیش در نظر گرفته باشد و در صورت بروز بحرانهای

پینوشتها

غیر منتظره سریعا تمهیدات از پیش تعیینشده را به اجرا بگذارد.

1. Iacocca Institute

اصل دوم :اطمینان از یادگیری نحوه انجام بهتر فعالیتها و

2. Lehigh University

پاسخگویی به چالشها

3. Nagel & Dove

بر اساس این اصل ،بخش دولتی باید از توانایی پاسخگویی

4. Drucker

به چالشهای خود برخوردار باشد .از شاخصهای این اصول

5. Organizational Agility

عبارتاند از:
شاخص اول :در دسترس قرار دادن اطالعات مورد نیاز
شهروندان
شاخص دوم :اندیشیدن به پیشرفت ،عبرتآموزی از
تجربیات و نهادینهسازی بینشهای حاصلشده
شاخص سوم :خدمترسانی بهتر به شهروندان در تمامی

6. Sharifi & Zhang
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