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 «تحول اداری نمادین»

 چالش های تبدیل نمادها به عمل

خظ هطی ّبی تحَل اداسی دس سشاسش دًیب ، جبربِ ّبی ًوبدیي قذستوٌذی داسًذ. اعتقبد بش ایي است کهِ بشتهشی ایهي    

تحَل اداسی هشبَط بِ توشکض هستقین بش سٍی فشآیٌذّب ، کبسکٌبى ٍ قَاًیي ٍ دستَس ًوبدّب ٍ ًطبًِ ّب دس خظ هطی ّبی 

 العول ّبست.

بشًبهِ ّبی تحَل اداسی هعوَالً بب هقذاس صیبدی اص تطشیفبت اداسی ٍ الفبػ تطشیفبتی کِ آًْب سا احبعِ کشدُ است ّوهشاُ  

ب سا دًببل هی کٌٌذ کِ هٌجش بِ پیطشفت ّبی قببل تَجْی هی ضًَذ. دس ٍاقع ، ایي بشًبهِ ّب هسیش اهیذ بخص دس سبصهبًْ

ذ ضذ.  دس آًْب خَّا

استفبدُ اص ًوبدّبی جذیذ دس بیبى خظ هطی ّبی تحَل اداسی دس دًیب کِ سٍ بِ پیچیذگی است، کبهالً قببل دسک است، 

تحَل اداسی هوکهي  اسهت    بِ خػَظ آًجبیی کِ کِ بیي تئَسی ٍ عول ابْبم ٍجَد داسد. اگش چِ استفبدُ اص ًوبدّب دس

ِ ببضذ ٍ ببعث ضَد تب تحَل اًجبم ضذُ پبیبى سَدهٌذی بشای سبصهبى دس بش ًذاضتِ ببضذ.  هخبلفت ّبیی سا بِ ّوشاُ داضت

ُ است، دس حبلی  بِ ًظش هی سسذ ، گشایص بِ خظ هطی ّبی تحَل اداسی دس دِّ ّبی اخیش بیطتش بش ًوبدّب هتوشکض ضذ

یح بشًبهِ ّب هتوشکض بَدًذ. بِ اجشا دس آٍسدى تحَل اداسی ًوبدیي ًیبصهٌذ سیبسهت گهزاساًی   کِ دس گزضتِ بش سٍی تطش

است کِ دس هَسد اجشای خظ هطی ّبی اداسی ، َّضیبسی بیطتشی داضتِ ببضٌذ. سَال ایي است کِ تئَسی ّبی تحَل 

بظ دس تبذیل تئَسی بِ عول کِ هی اداسی ًوبدیي کذاهٌذ؟ ٍ چگًَِ ببیذ ایي تئَسی ّب سا عول تبذیل کشد، هطکالت خ

تَاًٌذ بِ سبدگی عبقِ بٌذی ضًَذ کذاهٌذ؟ ًتبیج هَسد اًتظبس دس تبذیل تئَسی تحَل اداسی ًوبدیي بِ عول چیستٌذ ٍ 

 تبثیشات استفبدُ اص اغغالحبت هطخع چیست؟

دُ ی تحَل اداسی اغلب اٍقبت پبسخ بِ ایي سَاالت آسبى ًیست، بِ خػَظ ٍقتی کِ غحبت اص خظ هطی ّبی گستش

است کِ ّذف آى تغییش کل ًظبم اداسی دس یک کطَس ببضذ. ٍجَد ایي سَاالت ببعث ضذُ است کِ دٍلتوشداى اًگیضُ ّبی 

ِ ببضٌذ. تحَل اداسی سٌتی سعی بش آى داسد تب ًخبِ ّب ٍ حق ّب  الصم سا بشای استفبدُ اص ایي ًوبدّب ٍ تفکش هطتبقبًِ داضت

بًع کٌذ کِ سیبست گزاساى، بیٌص جبهع ٍ کبهلی سا بشای حل هطکالت اداسی داسًذ ٍ دس ساُ ٍ حتی عبهِ ی هشدم سا ق
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اغالحبت اهیذ بخص ٍ کبهالً هطخع ٍ تعشیف ضذُ قذم گزاضتِ اًذ. اگش چِ ایي ٍاقعیت ًیض ٍجَد داسد کِ سیبسهت  

 سٍ داسًذ. گزاساى هتعْذ بِ اًجبم اغالحبت ، ساُ سختی سا بشای پبیِ گزاسی اغالحبت دس پیص

( ، اغلب بِ ًبسضبیتی کبسکٌبى هٌجش هی ضَد، اهب دس بعضی NPMگفتِ هی ضَد تحَل اداسی هشتبظ بب هذیشیت عوَهی)

هَاقع افشاد ٍ گشٍُ ّبی سیبست گزاس ًگشش ّبی هتٌبقض سا دس ایي خػَظ بیبى هی کٌٌذ. ایي افشاد توبیل داسًذ کِ 

ذ ٍ دس آى سبصهبى خذهبت هٌبسبی سا اًجبم دٌّذ ٍ یب حتی ایي سبصهبى سا بِ کبس ایی ٍ اثش بخطی سبصهبى سا افضایص دٌّ

هشحلِ ی ببالتش استقبء دٌّذ. هبّیت ایي ًگشش ّب هٌجش بِ افضایص استفبدُ اص تحَل اداسی ًوبدیي هی گشدد. صهیٌِ ی 

تبذیل ضًَذ. اهشٍصُ تحَل  الصم بشای سبخت ًوبدّب دس تحَل اداسی ، ایي است کِ اسبع ایي تحَالت ببیذ بِ ًَضتبس

ذاف سبصهبى هبْن ّستٌذ یب کبسکٌبى  اداسی ًوبدیي بِ عٌَاى پبسخی بِ اًتظبسات هحیغی تعشیف ضذُ است. صهبًی کِ ّا

اص تکٌَلَطی سبصهبًی دسک ضعیفی داًذ ٍ صهبًی کِ ضشایظ هحیغی دس سبصهبى عالئوی سا بِ عَس ًبهطخع ایجبد هی 

ی تَاًذ بِ غَست هَفق بِ هشحلِ ی اجشا دس آٍسدُ ضَد. فَائذ استفبدُ اص تحَل اداسی ًوبدیي کٌذ ، تحَل اداسی ًوبدیي ه

کبهالً ٍاضح است .اٍالً صهبًی کِ سبصهبى بب یک هطکل بِ دلیل ًبهطخع یب بب ساُ حلی هبْن سٍ بِ سٍ هیطَد، اًجبم تحَل 

ذ داضت. ثبًیبً تحَ بیِ ی دسستی اص سّبشی سیبستوذاساًِ پل اداسی ًوبدیي اداسی ًوبدیي ّضیٌِ ّبی کوتشی سا دس بشخَّا

 سا پبیِ گزاسی هی کٌذ ٍ کبسکٌبى ببٍس هی کٌٌذ کِ تحَالت اداسی اًجبم ضذُ ٍاقعی است. 

تبسیخی یک کطَس استببط ٍجَد داسد. ٍیظگی ّبی فشٌّگی هی تَاًذ بش  -بیي تحَل اداسی ًوبدیي بب ٍیظگی ّبی فشٌّگی

َدى ًوبدّب دس تحَل اداسی تبثیش بگزاسد. ٍاقعیت ایي است کِ ًوبدّبی تحَل اداسی اص ٍیظگی ّبی ّن سَ بَدى یب جذا ب

فشٌّگی سبصهبى ّب ًطأت هی گیشًذ. ًوبدّب کوک هی کٌٌذ تب هسیش تحَل اداسی ٍاضح ٍ غشیح گشدد ٍ هسیش اغلی ٍ 

ًتظبس سا داسین کهِ بهب فشٌّها سهبصهبًْب     هحذٍدیت ّبی هشبَط بِ تحَل هطخع گشدد. هب اص تحَل ًوبدیي اداسی ایي ا

تشکیب ضًَذ تب بتَاًٌذ بِ غَست عولیبتی ظبّش ضًَذ. دس ًظبم ّبی ًَیي ٍ پیچیذُ تحَل اداسی، سّبهشاى سهبصهبًْب بهب    

هطکل ظشفیت داًص ٍ قذست سٍ بِ سٍ ّستٌذ . لزا ّش چِ کِ تحَل اداسی جبهع تش ٍ کبهل تش اًجبم ضهَد. هطهکالت   

ذ داضت دس ایي ضشایظ ، جٌبِ ّهبی  پیچیذُ تش ٍ بی طتشی بشای سّبشاى سبصهبى ّب دس هسیش فشآیٌذ تحَل ، ٍجَد خَّا

هطخػی اص خظ هطی ّبی تحَل اداسی دس هشحلِ ای اص عالئن ٍ ًوبدّب ببقی هی هبًٌذ. دسجبیی کِ تحَالت اداسی جبهع 
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ذاف سبصهبًی اًجبم ضَد، تَجِ سّبشاى ستش ٍ هٌغقی تش ٍ  بصهبى ّب بِ اهش تحَل اداسی ًوبدیي بسیبس هفیذ هٌغبق بب ّا

 ٍاقع هی ضَد ٍ عٌبغش تحَل اداسی ًوبدیي هی تَاًٌذ افضایص یب بٌذ.

فشآیٌذ تحَل اداسی دس بیطتش هَاسد بِ غَست هبْن تعشیف هی ضَد ٍ تعییي ایٌکِ هقیبع ّبی تحَل اداسی تب چِ اًذاصُ 

ضَاس است. سّبشی تحَل اداسی دس سبصهبًْب دس گهشٍ خالقیهت سّبهشاى    بش سٍی کبس ٍ عول اثش گزاس ّستٌذ ، سخت ٍ د

 سبصهبًی، تغییش هعبًی ٍ دیذگب ُ ّبی سٌتی اداسی دس هحیغی هبْن ٍ ًب هطخع است.

ًتبیج حبغل ًطبى هی دٌّذ کِ ًوبدّب، ٍیظگی اغلی تحَالت اداسی ّستٌذ، اگش چِ تحَالت اداسی ًیض فقظ اص ًوبدّهب  

ستفبدُ ی بیطتش اص ًوبدّب دس فشآیٌذ تحَل اداسی الضاهبً بِ هعٌبی عول ًکشدى بِ آًْب ًیست. ًتبیج بِ تطکیل ًوی ضًَذ. ا

دست آهذُ دس سبصهبًْب ًطبى هی دّذ استببط بیطتشی بیي تئَسی ّبی تحَل اداسی ًوبدیي ٍ عولی کشدى ٍاقعهی آًْهب   

 ٍجَد داسد .

 اسی تبذیل بِ عول ضًَذ .کِ ایي ًوبدّب دس تحَل اد استبِ ّش حبل هْن ایي 
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