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چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوي تحول سازمانی شیالت بود که با رویکرد آمیخته اکتشافی انجام شد. در بخش کیفی با استفاده از روش 
وهش طراحی الگوي مفهومی پژMAXQDA12افزار نفر از کارشناسان شیالت و به کمک نرم22هاي انجام شده با تحلیل محتواي مصاحبه

ز تحلیل عاملی تأییدي به روش اSmartPLS3.2.8افزار و تدوین شد. همچنین در فاز کمی، اعتبارسنجی الگوي مفهومی با استفاده از نرم
تن از سازمان شیالت استان مازندران 125حداقل مربعات جزئی انجام شد. جامعه آماري این بخش، کارشناسان و مدیران شیالت بودند. 

طراحی شده بر حسب نتایج بخش کیفی با ها با استفاده از پرسشنامهاي با انتساب متناسب انتخاب شدند. دادهگیري طبقهیوه نمونهبه ش
صورت تشخیصی و پایایی آن نیز با استفاده از آوري شدند. روایی پرسشنامه بهاي (خیلی کم تا خیلی زیاد) گردطیف لیکرت پنج گزینه

نتایج نشان داد، کلیت مدل تحقیق از دیدگاه کارشناسان ) تأیید شد. =949/0CR) و پایایی ترکیبی (α=944/0کرونباخ (هاي آلفايضریب
عامل شامل عوامل توسعه ظرفیت و نهها، سازي در این سازمان را دارد. بر مبناي یافتهو مدیران شیالت کشور معتبر بوده و قابلیت پیاده

هاي مشارکتی هاي کالن، سیاستپذیري، تشکیالت سازمانی مناسب، نظارت و ارزیابی، سیاستغییر، مسئولیتهاي تمدیریت تغییر، مشوق
گردد با تمرکز بر پیشنهاد میهاي تحول سازمانی شیالت شناسایی شدند. بر این اساس، عنوان مؤلفهسازي امور مالی و اداري بهو شفاف

رو تحول سازمانی در راستاي استقرار کردن راهکارها و موانع پیشرایط و سازوکارهاي اجراییراهکارهاي شناسایی شده نسبت به مطالعه ش
ها اقدام گردد.نظام اطالعات در آینده آن
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مقدمه
هاي نگر و رویکردهایی همچون بررسی نظامزیستی نیاز به دیدگاهی جامعهاي محیطچالشبا افزایش افق دید نسبت به

Portner(زیست ضرورت یافته استمحیط-انسان et.al., که در ارتباط با مدیریت منابع طبیعی موجب ايگونهبه). 2022
منابع مدیریت هاي ترویج کشاورزي در زمینه اماهمیت نظ. در این راستا، حوزه شده استاینافزایش این دست از مطالعات در

Bohnet(هاي تولیدي کامالً مشخص استسازي نظامبه واسطه پایدارطبیعی et al., بر این اساس، طبق آخرین ). 2011
Portner(استشدهتأکیدزیست محیط-هاي انساننظامتوأم) بر مطالعه 2022کنفرانس تغییر اقلیم ( et.al., 2022(.

امري بسیار مهم است که بدون توجه به پروريآبزيبرداريبهرهاشکال آوريتابح مسائل پایداري در حوزه افزایش طر
Haas(نخواهد بودپذیرامکانمتولی آن عمالً هايسازمان et al., سازمانی و نهادي بایستی سازيظرفیت). در این رابطه 2021

Espinoza-Tenorio(تحولی براي این منظور کامالً محسوس استهايمدلوم طرح قرار گیرد و لزتوجهموردپیشازبیش et

al., پایداري هايشاخصبه تواننمیاز منابع طبیعی برداريبهرهآتی اندازهايچشم). بدون تحوالت سازمانی مرتبط با 2011
Obiero(مرتبط دست یافت et al., در هارویهو هاسیاست، هابرنامه، فرایندها، الزم است تا ساختارها،روازاین). 2015

Dang(تحولی مورد بازبینی و طراحی مجدد قرار گیردهايبرنامهدولتی مرتبط به جد و در قالب هايسازمان et al., ). از 2017
روي نانی را فرااطمیهاي فنّاورانه، سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و طبیعی محیطی آکنده از ابهام و نادگرگونی،سوي دیگر

امروزي،وکارکسبپیچیدهوسریعهايمحیطبر این اساس، در). 1395ها قرار داده است (عسگري و همکاران، سازمان
هاي اثرگذار در محیط درونی سازمان، واضح است که شناسایی عاملپر.)1398باشند (میربها، منعطف و نوآوربایدهاسازمان

هاي تولید و خدمات به رشد، بالندگی و ي رقابت و رشد شتابان فناوري اطالعات و فناوريتا در عرصهسازدسازمان را قادر می
دیگر، به دلیل پیچیدگی بیان). به1388ي سازمان را فراهم آورند (مقیمی، آیندهدربقاء خود کمک رسانیده و موجبات تغییر

غنی سبب کسب امتیازات اقتصادي و اجتماعی و برتري ن اطالعاتتر و داشتگیري پررنگمسائل نقش اطالعات در تصمیم
توان بیان کرد که تغییر و تحول اهمیت زیادي در اي که میگونه). به1391کشورها بر یکدیگر شده است (اسکندري و باقري، 

یژه در وبهمدیریت گذارانسیاستهاي اخیر توجه محققان و بر این اساس، یکی از موضوعاتی که در سالسازمان دارد.
شدت پویا، تغییر از جانب منابع متعدد در این شرایط بههاي شیالت را به خود جلب کرده است، تحول سازمانی است.سازمان

منتظر پاسخی از هاآنشود که همگی گیري و اثرگذاري را دارند ایجاد میهاي مختلف تصمیممرتبط با کنشگران که توانایی
Adenijiند (سوي سازمان هست et al., تغییرات ونوآوريبهناگزیرخودپویاییوبقابرايها)؛ بر این اساس، سازمان2013

تغییر عمده یا جدید در در این راستا، نوآوري پایدار به معناي ایجاد هرگونه). 1396هستند (حجتی، دائمیومستمر
منافع اقتصادي بلکه داراي اثرات دارايتنها درونی است که نهفنی یا سازمانی، تجاري یا محصوالت، خدمات، فرآیندهاي

,McDowellدر حال تغییر (دائماً). به عبارتی، محیط 1396اردکانی و همکاران، نیو(فززیستی باشدمحیطمثبت اجتماعی و

2004; Rivera et al., هاي اسخگویی به محرك)، ضرورت آماده ساختن سازمان شیالت براي رویارویی با تغییرات، پ2002
محیطی و سازگاري و انطباق با تحوالت را حیاتی کرده است.

هاي مدیران و کارکنان در راستاي ها و دغدغهها همواره یکی از ضرورتدر محیط داخلی سازمانمؤثربررسی و شناخت عوامل 
تمر خود را براي منطبق و مناسب بودن تغییر طور مسهاي امروزي باید به، سازمانبنابراین؛ تحقق اهداف سازمانی بوده است

,Slimane & Padilla-Anguloدهند ( هاي تفکر پژوهشی نشان دادند که بین مؤلفهدر)،1394(زادهقاسموقربانی.)2019
مقدم و عابدینی در این راستا، نتایج پژوهش محمديسیستمی و تحول سازمان همبستگی مثبت و معناداري وجود دارد.

) نیز در زمینه تحول سازمانی نشان داد که دانش نظارتی شامل روش، قوانین و رفتار در اولویت اول قرارگرفته و دانش 1392(
برگیرنده رفتار تحقیق و سبک تفکر تحقیقی است در اولویت آخر قرار دارد.تحلیلی که در

ها در مواجهه با حجم وسیع اطالعات بعضاً ازمانهاي اطالعاتی بدین جهت است که سگیري از نظاماهمیت بهره،به عبارتی
روز را در گونه اطالعات نشوند و تنها اطالعات مفید و بهگیري بر مبناي ایننامرتبط و ناکارآمد دچار سردرگمی در تصمیم

ارند؛ بر این اساس، دهاسازمانمراتبیسلسلهساختاربرشگرفیتأثیراطالعاتهاينظام،دیگرسوياختیار داشته باشند. از
ها باید دقیق، هاي اطالعاتی است که البته این نظامگیري در سازمان وجود نظامیکی از عوامل مؤثر در بهبود نظام تصمیم
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هاي اطالعاتی توسط در این زمینه، تعاریف متعددي از نظام).1391آبادي و همکاران، علیمراديهنگام باشند (هصحیح و ب
,Ronaldsشده است. رونالدز (متخصصان ارائه  اي از اجزاي گونه تعریف کرده است: مجموعههاي اطالعاتی را این) نظام1999

گیري و کنترل سازمان ند تا از فرایند تصمیمنکبازیابی، پردازش، ذخیره و توزیع می، آوريوابسته به هم که اطالعات را جمع
دهنده عاتی نیازمند شناخت سازمان، مدیریت و فناوري اطالعات است که شکلهاي اطالند. استفاده مؤثر از نظامنپشتیبانی ک

).1387کیانفر، (استها نظام
شود و کاربران ادراك و دریافت میوسیلهبهدر دنیاي واقعی است که نظاماي از یک از سوي دیگر، یک نظام اطالعات نماینده

,Weber(کندرا مرتفع میخود، ه مشاهده رفتار نمایندگان سیستمباز طریق مشاهده رفتار یک نظام اطالعات، نیاز  بر). 2003
دهنده اهداف اطالعاتی که نماینده این حقایق مخزنی از حقایق، تبدیل به فرایند انتقالعنوانبهاین دیدگاه نظام اطالعات طبق

,Burton-Jones & Grangeشود (است، می تجهیز خود به اطالعات برآمدند. در این میان ها درصددسازمان،روازاین.)2013
پروري کشور مسئولیت خطیري بر دوش دارد و نیز نهادي که در ارتقاء سطح پایداري و توسعه آبزيعنوانبهسازمان شیالت 

اري هستند هاي اطالعاتی ابزنظام، بر این اساسهاي اطالعاتی روي آوردند. براي سازگاري با محیط متالطم و پیچیده به نظام
هاي خوب حلناموفق گذشته؛ تا از راهوکارکسبشناسایی مسئله، قبل از بحران یا تکرار منظوربهگیري براي کمک به تصمیم

موقع و مناسب استفاده شودگیري از اطالعات بههاي بیشتر در شناخت و حل مسئله با بهرهحلغفلت نشود و از ترکیب راه
).1392(اسکندري و باقري، 

,Slimane & Padilla-Anguloمسئله تحول و دگرگونی است (استاي که هر سازمان با آن روبرو ترین مسئلهامروزه بزرگ

يه، نظریشناسیانسانشناسی، شناسی اجتماعی، جامعهاز علوم رفتاري نظیر روانگیري با بهرهمفهوم تحول سازمانی.)2019
مان و عمل مدیریت براي بهبود سازگاري و تطبیق بین افراد و سازمان، بین سازمان و ، رفتار سازمانی، تئوري سازهانظام

دهد. این رهنمودها از طریق ارائه میرامحیطش و میان عناصر و اجزاء سازمانی نظیر راهبرد، ساختار و فرآیندها، رهنمودهایی
& Frenchشود (ساز است، اجرا مییط خاص و مسئلهرفع مشکل در شراهاآنهاي ایجاد تغییر که هدف ها و فعالیتبرنامه

Bell, اي کارآمد براي مدیران، سازمان را به شیوهموردنیازاین اساس، یک نظام اطالعات، اطالعات مناسب و بر).2006
,Yeoکند (کنندگان و تولیدکنندگان، ذخیره، پردازش و ارسال میکارکنان، مصرف ها و انتحول سازمانی، از سازم).2002

ریزيبرنامهتغییراتکند. همچنین در زمینه بحث میهاآنها هستند و چگونگی کارکرد همچنین افرادي که درون سازمان
آورد (فرهادي و همکاران، شود، سخن به میان میها به کارکردي بهتر میها و سازمانترغیب افراد، گروهبهمنجراي که شده

منظور سازگاري و تطبیق بین افراد و سازمان، بین سازمان و که بهاستد براي بهسازي سازمان ، نوعی راهبرواقعدر). 1394
).1394جو و همکاران، دهد (حقمحیط آن و میان عناصر و اجزاي سازمانی رهنمودهایی ارائه می

بیشتري با موضوع پژوهشهایی که ارتباط . از جمله مدلدهدنشان میي تحول سازمانی هاي متعدد در زمینهبررسی مدل
,Vasاي واس (توان به مدل سه مرحلهدارند، می ,Shepard)، مدل تحقیق در عمل شپرد (2009 )؛ مدل سازمانی شش 1964

,Weisbordبورد (بخشی ویس ,Al-Sedairy(السدیري )؛ مدل تحول سازمانی1976 ؛ مدل مفهومی نقش ارتباطات در )2001
,Elving(ایجاد تحول سازمانی الوینگ مدل انتخابی در پژوهش حاضر مدل سازمانی شش بخشی ویس بورد اشاره کرد. )2005
نیز مورد استفاده قرار گرفته است.1386زاده است که در پژوهش موحدي

گیري از و بهرهیابیگرایی (فرصتاصلی فرصتهنشان دادند که تحول از شش مقول)1397(همکارانوريگعسهمچنین،
هاي انسانی)، هاي انسانی و توسعه سرمایهگرایی (اهمیت سرمایهمداري)، انسانگرایی و پویاییگرایی (انعطافها)، تحولفرصت

سازمانی) سازمانی و میانگرایی (وحدت درونهاي شناختی و رفتاري) و وحدتگرایی (شایستگیگرایی، شایستهمعنویت
تحلیل شبکه تبادل اطالعات و تعامالت در بین تحت عنوان در تحقیقی )،1397(فر و همکارانقلیتشکیل شده است. 

هاي دولتی در شبکه تبادل سازماننشان دادند که پروري در استان مازندرانهاي آبزيکنشگران فعال مدیریت فعالیت
بیشتري برخوردار نهاد و مردمی از مرکزیت (قدرت و اقتدار) هاي مردماطالعات، همکاري و مشارکت نسبت به سازمان

دیدگاه مدیران و کارکنان مراکز تحقیقات و آموزش ،سازمان چابک)، در تحقیقی در حوزه 1397(. علیپور و علیزادهباشندمی
سازي گانه تأثیرگذار بر چابکبین متغیرهاي ششرا مثبت ارزیابی کردند و نشان دادند که تحول سازمانیکشاورزي در زمینه 
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هاي کارکنان، سرعت روند انجام امور، عملکرد کارکنان، سطح تعامالت و همکاري، شرایط وجه به شایستگیسازمانی (میزان ت
رابطه مثبتی وجود دارد.کاري و یکپارچگی امور) و اصالحات ساختاري در مراکز تحقیقاتی و آموزشی

دکننیملیدخدر آنومشتاقر،ییتغکارکنان را نسبت به،رییراهبرد فرهنگ تغز، ادنامچشۀمن توسعض، قموفمدیران 
)Men et al., يبرقرارجادیدر اهاآنییبر توانانیسازمات راییتغياجرالیتحول در تسهمدیران در راستاي تردق). 2020

در ن دفراتر رفتن از مانو خود يفکررهیداباز کردنبه کارکنانیق تشو،يسازدتوانمنيهاارائه فرصت،يقوینشیارتباط ب
Carter(نهفته است یسازماندیدجطیکارکنان با محيسازگاریشافزاواعتمادجلب،خودیچارچوب منافع شخص et al.,

2013.(
رییتغتیردیمؤثر بر مم وعوامل مهازریگدیکیدر داخل سازمان به عنوان يراهبردرسانیاطالعاز ن،یشیپهايپژوهشدر 

,Makumbe(ه استدشادی یداخلتارتباطاشاملها کهیرساناطالعازییکه بویدرصورترییمبتکرانه تغتاماداق.)2016
,Gillشوند (م میومحکبه آنواشتهداز شکست نيزیگرچی، هدنبرده باشن؛دهستنيراهبرد 2002.(

,Filho & Raath(راثودر این خصوص، فیلهو صورت پایداربهتواندمیصورتیدرسازمانیتحولکهکنندمیعنوان) 2018
و شرفتهیپيدر کشورهایسازمانتحولتیبا توجه به اهمرو، ایناز.باشدمداومیادگیريباهمراهکهشودحفظسازمانیدر

سازمان، تیسازمان، موفقیاثربخشهمچونیجینتاو آناز یناشيامدهایصورت گرفته در مورد اثرات و پقاتیتحقزین
که بر یتحول سازمانتیاهماست بریلیخود دلکندیمانیرا بغیرهخدمات وتیفیو کيمشتريفادارو،يمشترتیرضا
جادیباعث ایموضوع که چه عواملنیدرك انیبنابرا؛ )1396؛ حجتی، 1394اده، زقاسموقربانی(ستیندهیپوشکسهیچ

(علیپور و علیزاده، شده استامروزيهاسازمانيآمدو کاریاثربخششیجهت افزادر مهمیعاملخودشدهیتحول سازمان
کارکنان به حداکثر قیتشوعالوه براست که نیایتحول سازمانيهاجنبهنیترو با ارزشترینمهماز در این ارتباط، .)1397

را یسازمانيورکارکنان و بهرهيریپذتیحس مسئولو کرده را شکوفاهاآنیو سازندگتیخالقيرویتالش و کوشش، ن
,Makumbe(کند یمتیتقو 2016.(

,Brizhak & Ermolenko(استمؤثرها با آن سر و کار دارند، اداره امور به طور که امروزه شرکتيگریمهم دمسئله اگر ).2018
خارج از يهاستمیساز طیکه محیی. از آنجاشودشرکت ينابودسببممکن استییتوانام عدنیانهیهزکند،ریینتواند تغیشرکت
).1399(موغلی و زارعی، عوامل هماهنگ شودنیخود، با ادر درون ساختاررییتغجادیبا ادیشده، بالیتشکسازمانواسطهبیتأثیر

بهبود،ییو کارایو امور سازمان سبب بازدهيمختلف کاريهانهیدر زمیدهد که تحول سازمانیمطالعات نشان مجینتابه عالوه، 
درو تعهد کارمندان وزهیانگشی، افزایمنفيها، کاهش مقاومتتیریکارکنان و مدانیتفاهم مشی، کاهش تعارض و افزاتیفیک

.)1397علیپور و علیزاده، (انجامدیکارکنان مشتریبیبه اثربخشتینها
Canonico(گذارندمیتأثیرهاآننحوه عمل د و براند که با وجود پایداري اندك، حضور دارنهایی مواجههها با پدیدهامروزه، سازمان

& Soderlund, طور مداوم براي تناسب با شرایط ناپایدار، خود را کرده و بهپذیر رفتاراي انعطافسازمان باید به شیوهرو، ازاین. )2010
,Brizhak & Ermolenko(متحول سازد 2018(.

هاي دولتی، ایجاد حمایتقی در حوزه پایداري صنعت نوغانداري کشور نشان دادند که )، در تحقی1400(قربانی پیرعلیدهیمعتمد و 
هاي شغلی درآمدزا، سازماندهی و هماهنگی بین کنشگران سه راهکار کلیدي در دستیابی به پایداري در صنعت نوغانداريفرصت
است.

ها، هاي بررسی شده چالش این است که این مدلمدليکارگیربهها بیان شد که در در پژوهش حاضر، در نقد و بررسی این مدل
سازمانی مانند شیالت مناسب نیستند و داراي ساختارهاي سازمانی و مدیریتی هاي کلی و اختصاصی هستند و براي شرایطمدل

اي و پراکندهدهد، در مطالعات پیشین عوامل گستردهبررسی مبانی و مطالعات نشان میباشد. در واقع، مختلف و خاص خود می
شده در یبررسي دستاوردهااست. با توجه به پراکندگی و گستردگی قرارگرفتهی بررسموردپیشایند تحول سازمانی عنوانبه

یست.نپذیر در قالب یک الگوي مفهومی امکانهاآنهاي پیشین، تلفیق همه پژوهش
یرغهاي هاي پیشین، اغلب در ارتباط با سازمانپژوهشده در توجه به این نکته که بسیاري از عوامل بررسی شاین، عالوه بر
است. از طرفی، با توجه به پویایی تحول سازمانی نشدهانجامطور خاص در سازمان شیالت پژوهشی طبیعی بوده و بهي و منابعکشاورز
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مختلف است. کاربرد مطالعات قبلی در که تابعی از ساختارهاي سازمانی متفاوت و بسترهاي سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی
یابی مدل اعتبار رو، پژوهش حاضر با هدف کلی طراحی الگوي تحول سازمانی شیالت و . ازایناستسازمان شیالت با مشکل روبرو 

تحول هاي تحول سازمانی شیالت استان مازندران و آزمون و برازش الگويانجام شد که در این راستا اهداف فرعی شناسایی سازه
قرار گرفت.توجهموردسازمانی شیالت استان مازندران 

پژوهشروش
ابتدا پردازد. میاستان مازندران شیالتیسازمانتحول الگوي یابیاعتبارو طراحیدر قالب پارادایم آمیخته اکتشافی به حاضرپژوهش

سازمان شیالت، اساتید دانشگاه کارشناسان مدیران وتن از22با برفی و نظريگلولهگیري نمونهيهافنبا استفاده از در گام کیفی، 
استقرایی روش تحلیل محتواي استفاده از باها،تحلیل مصاحبهسپس در . صورت گرفتمصاحبهاین حوزهنامتخصصتهران و

روشی باتحلیل محتواي کیفاز،تحول سازمانیيهامؤلفهشناسایی جهتشد. انجامMAXQDA12افزارنرمه کمکبو 
ها در تحلیل محتواي مصاحبه. دگردیاستخراج یابنده ظهورصورتبهتحول سازمانی و مفاهیم مرتبط با شداستقرایی استفاده 

تحول سازمانی بار مرور شد و هر جمله یا پاراگرافی که از آن مفهوم دومصاحبهمتن هر ابتدا چند گام انجام شد. در گام اول،
(جمله یا پاراگراف) با یهر یک از واحدهاي معنایی گام قبلالب واحد معنایی استخراج شد؛ در گام دوم، شد در قاستنباط می

از واحدهاي معنایی هرکدامهاي مختصر بیان شدند (تلخیص واحد معنایی)؛ در گام سوم، به حفظ مفهوم خود در قالب عبارت
قرابت در گام چهارم، کدهایی که دارايده شد (کدگذاري)؛ دا،که بیانگر معناي آن بودتلخیص شده یک برچسب مفهومی 

صر انتخاب شد؛ در گام نامی مختخرده مقولهقرار گرفتند و براي هر خرده مقولهیکسان بودند در یک یهومو مفییمعنا
بندي شدند.سان بودند، در یک مقوله گروهیکم وکه داراي مفهیخرده مقوالتپنجم، 

)Investigator triangulation(محققيسازمثلثها، از روش قابلیت اطمینان یافتهافزایش و جینتایاعتباربخشمنظور به
,Creswell(نفر انجام شدسهها توسط یند کدگذاري و تحلیل مصاحبهاستفاده شد و فرا هادادهسازيمثلثدر واقع، .)1999

زاده منجم(استو پژوهشگران رجوع شدهییاجرارانیمد،گذارانسیاستدسته3بهها،دادهآوريجمعيکه بر اساس آن برا
از يدر پژوهش، نظرات تعدادکنندهغیر شرکتمرور خبرگان قیکه از طر/پژوهشگرکنندهیبررسسازي. مثلث)1398و همکاران، 

لیحاصل از تحلجیساس آن نتابر اکهناتوسط همکارینیمورد توجه قرار گرفت. بازبيبندو جمعلیاخذ و در تحلظراننصاحب
لحاظ شد.یینهايالگونیدر تدوشانیایلیو تکمیاستادان راهنما و مشاور قرار داده شد و نظرات اصالحاریدر اختهاافتهیوهاداده

فت و اصالحاتی طبق قرار گرشوندگانمصاحبهاز تنپنجمنظور افزایش اعتبار محتوایی، نتایج کدگذاري در اختیار به،اینعالوه بر
از مدیران و نفر 203از میان الگو، یابیاعتبار منظوربهدر بخش کمی،الگوي مفهومیپس از تدوین صورت گرفت.هاآننظر 

به روش با استفاده از جدول کرجسی و مورگان استان مازندران، ستانشهر13دراداره شیالتپرورييآبزمعاونت کارشناسان
شدهیعتوزهاي پرسشنامهگردآوري پس ازیتنهادرنمونه انتخاب شدند. عنوانبهنفر 130اي با انتساب متناسب، قهگیري طبنمونه

نتایجبر مبنايمحقق ساختي گیري تحقیق، پرسشنامه. ابزار اندازهل شدتحلیپرسشنامه125، معیوبهاي و حذف پرسشنامه
مؤلفه؛گویه6باتوسعه ظرفیت و مدیریت تغییرمؤلفه شامل،عامل9را در قالبانیتحول سازميهامؤلفهکه باشدمیبخش کیفی

هاي مشوقعامل ؛ گویه6باهاي کالنسیاستامل گویه، ع5شاملپذیريمسئولیتعامل ؛ گویه5شامل تشکیالت سازمانی مناسب
هاي مشارکتیسیاستعامل و گویه 4شاملتدوین استراتژيگویه، عامل 6باو اداريیامور مالسازي شفافگویه، عامل 6باتغییر
زیاد) قرار خیلیتا کمیلیخ(از اي گزینهپنجلیکرتطیفدر مقیاساستفادهموردهاي . تمام طیفسنجیده شدگویه 4شامل

پایایی . باشدمیابزار باالي رواییدهنده نشاننتایجشد،و روایی تشخیصی استفاده شکلیداشتند. براي تعیین روایی از روش روایی 
2و 1در جدول نیزها که مقادیر این شاخصانجام شد)α() و آلفاي کرونباخCR(هاي پایایی ترکیبیشاخصنیز با استفاده از آن
آلفاي حاکی از آن است که مقادیر 1در جدول شیالتسازمانیی الگوي تحولسنجییروانتایج پایایی و اساس، ینبر ا.دشیدتائ

) باالتر از حد AVE(شدهاستخراجعالوه، میانگین واریانس . بهاستقبولقابلهاي مدل ) براي سازهCRکرونباخ و پایایی ترکیبی (
دهند.هاي مدل را نشان میسازهقبولقابلکه همگرایی است50/0پایه

دهد بر پایه معیار نشان می2طور که نتایج جدول شد. همانالرکر استفاده - بررسی روایی تشخیصی نیز از رویکرد فورنلمنظوربه
همه هاي موجود داراي روایی تشخیصی الزم هستند. زیرا قطر ماتریس ازگیري سازههاي انتخابی براي اندازهالرکر، معرف–فورنل

شود.تأیید می. بر این اساس، نتایج روش فورنل و الرکر استها با آن سازه باالتر هاي دیگر سازههمبستگی
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شیالتسازمانیي تحولهامؤلفهروایی همگرا و پایایی -1جدول 
CRAVEآلفاي کرونباختعداد سازه فرعیسازه اصلی

4697/0814/0526/0هاي مشارکتیسیاست
5781/0851/0533/0توسعه ظرفیت و مدیریت تغییر

5606/0784/0632/0پذیريمسئولیت
6750/0828/0503/0النهاي کسیاست

6766/0837/0526/0سازي امور مالی و اداريشفاف
4743/0838/0564/0تدوین استراتژي

6814/0865/0520/0هاي تغییرمشوق
4824/0883/0655/0نظارت و ارزیابی

6840/0870/0575/0ی مناسبسازمانتشکیالت 

الرکر–سازمانی شیالت با رویکرد فورنل روایی سنجی الگوي تحول-2جدول 
123456789سازه

---- ---- ---- ---- --- --- --- --- 751/0)1تدوین استراتژي (
---- ---- ---- ---- --- --- --- 594/0758/0)2(مناسبی سازمانتشکیالت 

--- --- --- ---- ---- ---- 577/0450/0785/0)3توسعه ظرفیت و مدیریت تغییر (
--- --- --- --- --- 579/0376/0725/0730/0)4سیاست مشارکتی (

---- ---- ---- --454/0661/0430/0397/0670/0)5هاي کالن (سیاست
---- ---- ---- 700/0553/0554/0623/0578/0719/0)6سازي امور مالی و اداري (شفاف

---- ---- 502/0424/0519/0484/0416/0431/0624/0)7پذیري (مسئولیت
---- 689/0586/0462/0560/0495/0679/0359/0721/0)8هاي تغییر (مشوق

587/0455/0641/0650/0429/0591/0494/0552/0809/0)9نظارت و ارزیابی (

توان گفت بیشترین بار عاملی روي سازه متناظر هستند، میهاي انعکاسی داراي با توجه به اینکه معرف2عاله، در جدول به
هاي مدل نهایی تحقیق از روایی تشخیصی مناسب تمام سازهکند وها حمایت میبارهاي عرضی از روایی تشخیصی سازه

ظام اطالعات ي تحول سازمانی در راستاي استقرار نهامؤلفهتوان گفت سازمان شیالت از نظر برخوردار است. بر این اساس می
در وضعیت مطلوب و مناسبی قرار دارد.

و بحثهاافتهی
الف) فاز اول

علوم تحقیقاتشیالت ایران، موسسه سازمان پروريآبزيمعاونت کارشناسانومدیران با ساختاریافتهنیمهمصاحبه 22مجموعدر
نفر زن و بقیه مردپنج به عمل آمد، از این تعداد تهران دانشگاهعلمی گروه ترویج و آموزش کشاورزيهیئتاعضاي شیالتی تهران و 

سال 23تا 3سابقه کار افراد از . باشندمیسال 6/40و با میانگین سنی سال57تا 34سنی دامنهکنندگان در . مشارکتهستند
.)3(جدول باشند میدرصد نیز دکتري 81/31و درصد46/45ارشدداراي تحصیالت کارشناسیهاآناکثریتواست متغیر 

ي تحول سازمانی مورد تائید قرار گرفت. خرده مقولهها با روش استقرایی بیانگر آن است که نه نتایج تحلیل محتواي متن مصاحبه
) نظارت و ارزیابی خرده مقوله(مؤلفهصورت که ینبدارائه شده است. 2در جدول خرده مقولهکد و نه 75نتایج نشان داد، درواقع

توسعه ظرفیت و مدیریت تغییر مؤلفه،کد5هاي مشارکتی نیز داراي عامل سیاست،کد5کدعامل تدوین استراتژي شامل 12راي دا
5پذیري شامل عامل مسئولیت،هاي کالن شامل نه کدعامل سیاست،کد6تشکیالت سازمانی مناسب شامل مؤلفه،کد14داراي 

خرده درمجموعکه)4کد (جدول، 9ی و اداري شامل امور مالسازي عامل شفاف،کد10هاي تغییر شامل عامل مشوق،کد
دهند.ي شاخص تحول سازمانی شیالت را تشکیل میهامقوله
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کنندگاناي مشارکتهاي فردي و حرفهویژگی-3جدول 
درصدفراوانی(سال)یارانحراف معمیانگین (سال)بیشینهکمینهطبقاتمتغیر
--- --- 34576/40011/7--- سن

--- --- 32334/15620/5--- سابقه کار

573/22--- --- --- --- زنجنسیت
1728/77--- --- --- --- مرد

سطح 
تحصیالت

573/22--- --- --- --- کارشناسی
1046/45--- --- --- --- کارشناسی ارشد

781/31--- --- --- --- دکتري

تحلیل محتواي استقرایی نظام اطالعات کارشناسان شیالت-4جدول 
خرده مقولهفراوانی/ تکرارکد/ مفهوم

8ها و اطالعات صحیح، دقیق و روزآمدآوري دادهاخذ و جمع

ابی
رزی

 و ا
رت

نظا

11هاي موجود سازمان شیالت در راستاي استقرار نظام اطالعاتوتحلیل زیرساختیهتجز
21هاي مختلف آنهاي مختلف سازمان شیالت و زیرشاخهاطالعاتی بخششناسایی نیازهاي 

22ارزیابی وضعیت فعلی سازمان در راستاي استقرار نظام اطالعات
18بندي نیازهاي فناوري، نیروي انسانی و غیره در زمینه استقرار نظام اطالعاتتعیین و اولویت

20راستی آزمایی و صحت اطالعات
16واحد مسئول نظام اطالعات در سازمان شیالتاستقرار

16روزرسانی و کسب دانش و مهارت و استفاده از آن براي مؤثر بودنبه
5ي و داشتن آمادگی براي یادگیري جدید جهت عضویت مؤثر در سازمانمندعالقه

8مدیرانوکارکنانگستردهومداومآموزش
14آماريهايدادهتحلیلتجزیهوپردازشبرتسلط

6مشورت دادن و مشورت گرفتن از همکاران

تی
ارک

مش
ت 

یاس
س

18هاي مرتبط با شیالتایجاد تعامل و ارتباط با سایر سازمان
14هاگیريهاي مرتبط با شیالت در تصمیممشارکت دادن نماینده سازمان

17ط با شیالتها و نهادهاي مرتبانجام تحقیقات مشارکتی با سایر سازمان
15هاگیري و ارزیابیدرگیر کردن تمامی ذینفعان در تمام فرآیندها مربوط به تصمیم

6انداز اطالعاتی و نیازهاي مرتبط سازمان شیالتاستراتژیک چشمتدوین برنامه

ژي
ترات

 اس
وین

تد

طالعاتی مناسب در سازمان واضح براي رسیدن به یک ساختار اصورتبهبرنامهاجرائیهايگامکردنمشخص
17شیالت

10ی)دهگزارشهاي خبري الکترونیکی (ارتقاي پرتال
7ضرورت شناخت و آگاهی مدیران از نقش و اهمیت نظام اطالعاتی

9هاي اطالعاتیطراحی سامانه
6انداز اطالعاتی و نیازهاي مرتبط سازمان شیالتاستراتژیک چشمتدوین برنامه

18فرصت یادگیري مستمر براي کارشناسانایجاد 

یت
ظرف

عه 
وس

ت

14تشویق به یادگیري گروهی
13ی شیالتسازمانفرهنگبودن یادگیري و یاددهی در ارزشاب

19سازماندرتحولایجادسويبهمدیراننگرشدرتغییر
18نظام اطالعاتیازمدیرانپشتیبانی

16نظام اطالعاتیقراراستبرايارشدمدیرانجديعزم
12هاي مختلف شیالتهاي اطالعاتی مربوط با بخششناسایی حوزه

18بهبود خدماتمنظوربهها و نظرات کارشناسان عملیاتی کردن ابتکارها، ایده
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4ادامه جدول 
خرده مقولهفراوانی/ تکرارکد/ مفهوم

11پروريمنظور حمایت از آبزيبههاتحقیقاتی و دانشگاهمؤسساتارتباط و تعامل با 
یت

ظرف
عه 

وس
ت 12پروريهاي مرتبط با آبزيارتباط و تعامل سازمان شیالت با سایر سازمان

18تبطهاي مرها و سازمانیاز و معتبر به سایر بخشموردنهاي یافتهانتقالتولید و 
9یالتتقویت تعامالت بین تحقیق، آموزش و ترویج (تات) با سازمان ش

8هاي آموزشینیازسنجی و هدفمند بودن دوره
16آنان در برابر استقرار نظام اطالعاتمقاومتکاهشوکارکنانپذیرش

23هاي مدیریتی سازمان شیالتانتخاب افراد داراي تخصص و تجربه در پست

سب
منا

ی 
زمان

 سا
الت

شکی
ت

5هاي مدیریتی شیالتانتخاب مدیران آشنا با پست
16هاي اطالعاتیاتصال و ارتباط با سایر نظام

14هاي داراي وظایف شبیه به همادغام پست
17هاي مختلف سازمانامکان ارتباط بین واحدها و بخشفراهم کردن

18استخدام نیروي انسانی ماهر و باتجربه
14رار نظام اطالعاتریزي مدیر و توجه به کار انجام شده توسط کارشناس جهت استقبرنامه

ست
سیا

الن
ي ک

ها

12تقدیر و قدرشناسی مدیران از تالش و فعالیت کارشناسان
16هاعدم ایجاد چنددستگی بین کارشناسان و تبعیض بین آن

18حمایت از کارشناسان موفق
19معرفی الگوهاي موفق سازمانی

20استقرار نظام اطالعاتافزاري سازمان درافزاري و سختنیازهاي نرمتأمین
9نیروي انسانی ماهر و متخصص در زمینه نظام اطالعاتتأمینتربیت و 

12پروريهاي آبزيفراهم کردن اعتبارات الزم براي انجام فعالیت
14ها براي ذینفعانگزارش فعالیتمنظوربهها ارتباط با رسانه

20ها و عملکرد مورد انتظار از کارشناسان شیالتشفاف بودن وظایف، مسئولیت

یت
ئول

مس
ري

پذی

13هاآگاهی کارشناسان از اهمیت وظایف و فعالیت
16پروريي فعالیت آبزيینهدرزمپذیري کارشناسان مسئولیت
11بطرذيهاي ی کارشناسان از ارتباط کار با سایر بخشسازماندرونتعامالت 

18هاي مناسبتالش براي کسب مهارت
18نظام اطالعاتی در سازمانایناستقرارازحاصلیدفوابرشمردنطریقازکارکنانتوجیه

وق
مش

ییر
 تغ

اي
ه

15تخصیص حقوق مناسب براي کارشناسان
12بیمه و خدمات رفاهی عادالنه به کارشناسانارائه

11هاي نظامپذیري هزینهتوجیه
22هاي جدید اطالعاتیسنتی مدیریت با نظامنظامجایگزینیبرايهمگانیارادهوعزم

16اطالعاتحوزهو دانش جدید در اهمیت دادن و تشویق کارشناسان به کسب مهارت
10هاي جدیدبرنامه و فعالیتارائهتشویق کارشناسان به 

8سانهایی براي ابتکار عمل کارشناارائه مشوق
8از نظام اطالعاتی و بهبود جایگاه آن در سازمانگذارانسیاستحمایت مسئوالن و 

9هاي آموزشیتشکیل تاالرهاي گفتگو و کارگاه
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4ادامه جدول 
خرده مقولهفراوانی/ تکرارکد/ مفهوم

15هاي شفافها و دستورالعملتدوین رویه
اف

شف
ي (

دار
 و ا

الی
ر م

امو
ي)

ساز

12هاي اجراییهاي کمی ارزشیابی برنامهتعریف شاخص
9هاي مشخص و شفافمسئولیت

5هارعایت ضوابط قانونی و استانداردهاي فعالیت
6افزایش کمیت و کیفیت استانداردها

11واضحصورتبهبرنامهاجرايرویهکردنمشخص
19هاها و بخشجلوگیري از موازي کاري دستگاه

22خصیص اعتبار الزم براي توسعه فناوري اطالعات و ارتباطاتت
20پروريهاي داده آبزيایجاد پایگاهمنظوربهگذاري سرمایه

تدوین استراتژيها و مدیریت تغییر، توان به مواردي چون توسعه ظرفیتي تحول سازمانی میهامؤلفهگیري شکلدر بنابراین
هاي سازمانی و سیاستسازي امور مالی و اداري، تشکیالتهاي تغییر، شفافارزیابی، مشوقومشارکتی، نظارتهايسیاست

یت نتایج کدگذاري منتج به استخراج الگوي نهادرکالن در راستاي استقرار نظام اطالعات در سازمان شیالت اشاره کرد. 
) شد.1مفهومی (نگاره 

سازمانی در راستاي استقرار نظام اطالعات در سازمان شیالت بر اساس رویکرد تحلیل محتواي استقراییالگوي مفهومی تحول - 1نگاره

ب) فاز دوم
از. هستندپروريدر زمینه علوم شیالت و آبزيیلیرشته تحصيدارانفر)125(انیپاسخگوتمامی، آمدهدستبهج یمطابق نتا

. باشندمیدرصد) 4/38(یدرصد) و کارشناس2/43ارشد (یت کارشناسالیتحصيداراهاآنشتر یالت بیسطح تحصنظر
سابقه کار در پست ،سال60/45یبررسموردافراد ن سن یانگیزن بودند. منفر 5تنها ان مرد و یپاسخگواکثریت ،نیهمچن

.)5(جدول، باشدمیسال 15ک به یدر سازمان نزدهاآنسال و سابقه کار 3یفعل
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اي پاسخگویان در فاز دومهاي فردي و حرفهویژگی-5جدول 
(سال)انحراف معیارمیانگین (سال)متغیر
60/45191/6سن

3587/7سابقه کار در پست فعلی
15507/6سابقه کار
درصدفراوانیجنسیت

500/4زن
12000/96مرد
125100کل

درصدفراوانیسطح تحصیالت
484/38کارشناسی

542/43کارشناسی ارشد
234/18دکتري

125100کل

الگوي تجربی تحول سازمانی شیالت- 2نگاره
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t) و مقادیر آماره 2نگارههاي الگوي تحول سازمانی شیالت، با توجه به مقادیر بار عاملی (در ارتباط با دقت معرف سازه

در مواردي مقدار بار عاملی اندکی از هرچند. اندشدهانتخابی تدرسبهبراي سنجش سازه متناظر خود 6جدول شدهگزارش
اما با توجه به )بوده)دو یا سه معرف(محدود سازهپذیرهاي مشاهدهتعداد معرفیول(تر استپایین7/0آستانه استاندارد 

شدهاستخراجانگین واریانس درصد اطمینان و باال بودن می99در سطح 6در جدول شدهگزارشtمعناداري مقادیر آماره 
)AVEبنابراین ؛ باشندگیري سازه متناظر میهاي سنجش هر سازه، داراي دقت الزم براي اندازه، معرف5/0د) از حد استاندار
.)1395داوري و رضازاده، (در مدل حفظ کردرامعرف مورد نظرتوانیم

شیالتسازمانیسازه در قالب الگوي تحولهاي هربراي معرفtمقادیر بار عاملی و آماره-6جدول 

عالمت هامعرفسازه
در مدل

بار 
.tSigمقدارعاملی

پذیريمسئولیت

دراطالعاتنظاماستقراراهمیتبهنسبتکارشناسانآگاهی
Pسازمان 25665/0634/10001/0

هايبخشسایرباارتباطوکارشناسانسازمانیدرونتعامالت
P26593/0014/6001/0ربطذي

Pمناسبهايمهارتکسببرايتالش 27562/0664/6001/0
Pکارشناسانازانتظارموردعملکردوهامسئولیتوظایف،بودنشفاف 28804/0745/16001/0
Pمحیطیتغییراتباشدنهمگام 29434/0758/3001/0

توسعه ظرفیت

Pتحولبههاآنتیبانیپشجلبومدیراننگرشدرتغییر 20718/0116/14001/0
Pاطالعاتیهايحوزهشناساییبرايارشدمدیرانجديعزم 21722/0668/12001/0

Pخدماتبهبودمنظوربهکارشناسانهايایدهابتکارها،کردنعملیاتی 22762/0251/16001/0
Pحمایتظورمنبههادانشگاهوتحقیقاتیمؤسساتباتعامل 23752/0116/17001/0
Pشیالتسازمانباتاتبینتعامالتتقویت 24695/0500/15001/0

یالت سازمانی مناسبتشک

Pمدیریتیهايپستدرتجربهوتخصصدارايافرادانتخاب 1781/0167/18001/0
Pاطالعاتنظاماستقرارازحمایتمنظوربهتخصصیکارتقسیم 2675/0073/10001/0
Pمدیریتیهايپستباآشنامدیرانانتخاب 3728/0092/15001/0
Pسازمانمختلفهايبخشبینارتباطامکانکردنفراهم 4837/0740/20001/0

Pنظامحمایتجهتدرسازمانیکنترلونظارتنظامبرقراري 5760/0039/14001/0

کالنهايسیاست

Pکارشناستوسطشدهانجامکاربهمدیرتوجهوریزيبرنامه 6523/0554/6001/0
نظام استقرارمنظوربهکارشناسانفعالیتوتالشازمدیرانتقدیر

Pاطالعات 7640/0799/8001/0

ازحمایتمنظوربهکارشناسانبینتبعیضوچنددستگیایجادعدم
Pموفقکارشناسان 8715/0799/15001/0

Pنظام اطالعاتاستقرارجهتدرسازمانیسطوحکلیهسازياقناع 9708/0059/14001/0
Pنظام اطالعاتبرايسازمانافزاريسختوافزارينرمنیازهايتأمین 10710/0879/11001/0
نظام زمینهدرمتخصصوماهرانسانینیرويتأمینوتربیت

Pاطالعات 11700/0373/14001/0

تغییرهايمشوق

Pنظاماستقرارازحاصلفوایدبرشمردنطریقازکارکنانتوجیه 30686/0856/19001/0
جایگزینیبرايهمگانیارادهوعزمونظامهايهزینهپذیريتوجیه

Pجدیدنظامبامدیریتسنتینظام 31698/0023/22001/0

Pجدیددانشومهارتکسببهکارشناسانتشویقودادناهمیت 32706/0038/20001/0
Pنظامبراي بهبودکارشناسانبهعادالنهرفاهیخدماتارائه 33663/0486/14001/0
Pنظاماستقرارمنظوربهکارشناسانعملابتکاربههاییمشوقارائه 34641/0550/9001/0

Pنظامبهبودبرايموزشیآهايکارگاهوگفتگوتاالرهايتشکیل 35788/0744/6001/0
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6ادامه جدول 

عالمت هامعرفسازه
در مدل

بار 
.tSigمقدارعاملی

اداريومالیسازي امورشفاف

Pنظاماجراییهايبرنامهارزشیابیکمیهايشاخصتعریف 36399/0143/13001/0
Pنظاماستقراربرايهافعالیتاستانداردهايوقانونیضوابطرعایت 37638/0896/9001/0
برنامهواضحاجرايرویهواستانداردهاکیفیتوکمیتافزایش

Pنظاماستقراربراي 38721/0440/13001/0

بهبودمنظوربههابخشوهادستگاهکاريموازيازجلوگیري
Pنظاماستقرار 39661//0655/8001/0

Pنظاماستقراربهبودمنظوربهموقعبهییپاسخگووواکنش 40629/0019/11001/0
Pشفافومشخصهايمسئولیتوها، دستورالعملرویهتدوین 41574/0005/13001/0

ارزیابیونظارت

Pروزآمدودقیقصحیح،اطالعاتوهادادهآوريجمعواخذ 12750/0325/18001/0
Pشیالتسازمانمختلفهايبخشالعاتیاطنیازهايشناسایی 13825/0107/24001/0

Pنظاماستقرارراستايدراطالعاتصحتوآزماییراستی 14845/0812/29001/0
زمینهدرغیرهوانسانینیرويفناوري،نیازهايبندياولویت
Pاطالعاتنظاماستقرار 15815/0113/22001/0

مشارکتیسیاست

Pرت دادن و مشورت گرفتن از همکارانمشو 16817/0124/23001/0
Pهاي مرتبط با شیالتایجاد تعامل و ارتباط با سایر سازمان 17658/0238/11001/0

ها و نهادهاي مرتبط با انجام تحقیقات مشارکتی با سایر سازمان
Pشیالت 18779/0425/17001/0

- در تمام فرآیندها مربوط به تصمیمدرگیر کردن تمامی ذینفعان 

Pهاگیري و ارزیابی 19629/0727/7001/0

استراتژيتدوین

واضح براي رسیدن صورتبهبرنامهاجرائیهايگامکردنمشخص
Pبه یک ساختار اطالعاتی مناسب 42737/0634/14001/0

Pی)گزارش دههاي خبري الکترونیکی (ارتقاي پورتال 43765/0749/19001/0
Pاطالعاتنظاماستقرارجهتدرهاي اطالعاتیطراحی سامانه 44735/0789/12001/0

Pو آگاهی مدیران از نقش و اهمیت نظام اطالعاتیشناختضرورت  45766/0782/19001/0

همه ،دیگربیانبه .اندشدهانتخابیدرستبهها سنجش سازهيبراشدهانتخابيهامعرفهمه جه گرفت یتوان نتین میبنابرا
را گیري نظام اطالعات در راستاي شکلتحول سازمانی شیالتالگوي ،و با دقت الزمیدرستبههاي انتخابی ها و سازهمعرف

هاي انتخابی براي الگوي تحول ست که سازهانیز به نحوي دیگر حاکی از این7اطالعات جدول همچنین، کنند. حمایت می
هستند.از دقت الزم برخوردار گیري نظام اطالعاتشکلجهت مانی شیالت ساز

هاي تحول سازمانی شیالتارزیابی کیفیت مدل ساختاري مؤلفه-7جدول 
نتیجهسطح معناداريtSTDEمقدار آماره بتاسازه

پذیرش780/0512/29022/0003/0هاي مشارکتیسیاست
پذیرش775/0835/17023/0001/0و ارزیابینظارت

پذیرش633/0361/17036/0001/0هاي کالنسیاست
پذیرش703/0032/13054/0002/0تشکیالت سازمانی مناسب

پذیرش846/0118/31023/0001/0مالی و اداريسازي امورشفاف
پذیرش829/0969/29051/0001/0تدوین استراتژي

پذیرش805/0729/11038/0000/0پذیريمسئولیت
پذیرش780/0107/29083/0000/0توسعه ظرفیت و مدیریت تغییر

پذیرش746/0459/24055/0000/0هاي تغییرمشوق
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و پیشنهادهايریگجهینت
حوالت ر و تیید متناسب با تغیباپروري ها و نهادهاي مختلف آبزيبا بخشیعاملو تگستردهارتباط ه توجه ببا سازمان شیالت 

متناسب با شرایط تغییردر این میان،. داشته باشدرا يا و کارآمدیجامعه هدف خود ساختار پويهاو خواستهیطیمح
Dehhaghi(ر نخواهد بودیپذامکانیدر ساختار سنتمخاطبان يازهایبه نپاسخگویی  et al., ي دهندهنشاناین امر . )2022

الزامات جملهازتحول سازمانی مفهوم ، روازاینبودن است. مؤثرو پاسخگوییسازمان شیالت جهتتحوالت چشمگیري در
از یکی، تحول سازمانیشیالتاستقرار نظام اطالعات در سازماناست. جهت تحقق شیالت استقرار نظام اطالعات در سازمان

خواهد مات و بهبود کیفیت عملکرد سازمانخدتوسعه يها در راستاتیو استفاده از ظرفيورش بهرهیافزايبرامؤثريابزارها
بود.

نتایج نشان بود.تحول سازمانی شیالتبرايییالگوی سنجو اعتباربه دنبال ارائه آمیختهشروهبحاضرپژوهشبر این اساس، 
الزم را براي ، اعتبار شیالت ایران و متخصصان این حوزهکارشناسان مدیران و داد، الگوي مفهومی حاصل از بخش کیفی از نظر 

تحول سازمانی عامل در نهاین بر مبناي نتایج، عالوه برآن تأیید شد.هايایران را دارد و همه مؤلفهشیالتسازي در پیاده
)846/0با ضریب مسیر (سازي امور مالی و اداريشفافعوامل توان گفتیمتأثیرضریب ر یتوجه به مقادبا . نقش دارندشیالت
ن عاملیاریب مسیتر بودن مقدار ضراباال.دارندشیالتتحول سازمانیرا در نقشن یشتریگر بیعامل دشتهسه با یدر مقا
ایند. دهیمنشانرا يریگجهینتن یا2نگارهدر تحول سازمانیر عوامل یسه با سایدر مقا)امور مالی و ادارييسازشفاف
.داردیهماهنگ)1391و دادفر،یبیبط؛ 1397علیپور علیزاده، (تحقیقهايیافتهبانتیجه

است که آندهنده ن مطلب نشانیا.)7(جدول، بودتدوین استراتژيعامل بر اساس تحول سازمانی گذار بر ریتأثن عامل یدوم
امور مالی وبهبودسازي و شفافق ین دو عامل از طریت و بهبود اید در جهت تقویبانظام اطالعات مناسبداشتن يسازمان برا
هاي مشخص و شفاف باشد. این امر از موازي هاي شفاف الزم است که مسئولیتها و دستورالعملمنظور تدوین رویهاداري، به

تخصیص اعتبار الزم براي توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات افزایش بهمنجرها جلوگیري کرده وها و بخشکاري دستگاه
پذیريانعطافتواند منجر به افزایشدر ارتباط با نظام اطالعات در سازمان شیالت میبنابراین، تخصیص بهینه منابع؛ شودمی
پژوهشنتایجبایافتهایننوظهور شود.هايفرصتونیازهابهپاسخگوییوسازگارمدیریتبهدادناجازهبرايتمهیداتیدر
)McDowell, همخوانی داشت.)1394، زادهقاسموقربانی؛1390زاده و همکاران، میحک؛ 2004

واضح، انتخاب و صورتبهها برنامهاجرائیهاياز طریق افزایش شناخت و آگاهی الزم از گامتدوین استراتژيعالوه، براي به
ها، دارند، منعطف بودن مدیران در طراحی برنامهنقشگستردهتحقیقاتیهايخروجیتولیدازاستفاده از افرادي که در تغییر

کارشناسان، یسازمانبروناي همکاران و کارشناسان، تعامالت درون و سازي فرهنگ اعتماد به نظرات تخصصی و حرفهنهنهادی
هاي بنابراین، تسهیل ایجاد ارتباط بین بخش؛ اقدام گرددهاي مختلف و دریافت حمایت این مراکزتقویت تعامالت بین بخش

تواند در حل سازمان شیالت و مشخص کردن وظایف و نقش ذینفعان مختلف میمختلف در راستاي استقرار نظام اطالعات در 
پروري آبزييینهدرزمپذیري کارشناسان ، سبب افزایش مسئولیتروازاینباشد. یرگذارتأثهاي موجود ها و بحرانچالش

، داشتن عالوهبهیش و فراهم نماید. ها افزاهاي قانونی و اعتباري الزم را براي اجراي فعالیتتواند حمایتشود و این میمی
تواند در کند و میچندان میها را دوتخصصی در ارتباط با نظام اطالعات در سازمان شیالت شفافیت کار و فعالیتکاریمتقس

جو و حق(قیقتحهايیافتهبانتیجهاینباشدیرگذارتأثهاي اطالعاتی و توسعه و بهبود آن گذاري در زمینه ایجاد پایگاهسرمایه
Adeniji؛ 1394فرهادي و همکاران، ؛ 1394همکاران،  et al., Riveraو2013 et al., و همسو بود.راستاهم)2002
هاي عامل سیاست،کدپنجشامل) نظارت و ارزیابیيهاخرده مقوله(يهامؤلفهمعنادار ین با توجه به نقش کمتر ولیدر کنار ا

تشکیالت مؤلفه،کدپنجتوسعه ظرفیت و مدیریت تغییر داراي مؤلفه،)2نگارهو 4جدول (دکمشارکتی نیز داراي چهار 
-، عامل مشوقکدپنج پذیري شاملعامل مسئولیت،کدششهاي کالن شاملعامل سیاست،کدپنجسازمانی مناسب شامل 

شاخص تحول يهاخرده مقولهجموعدرمکهگویهپنجشاملتشکیالت سازمانی مناسبعامل وگویهششهاي تغییر شامل
داشته حول سازمانی شیالتتدر یتواند نقش مهمیمرد. این امر، یقرار گتوجهمورد؛ دهندسازمانی شیالت را تشکیل می

باشد.
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تواند به استقرار نظام اطالعات در سازمان شیالت کمک کند. میتحول سازمانی مدل تجربی تحقیق نشان داد، همچنین، 
موردخدمات و عملکرد سازمانی شیالت باید تحول سازمانی آن بهبودگیري و استقرار نظام اطالعات و منظور شکلن بهبنابرای
تواند بدون تحول و تغییراتی که منجر به دهند پیشرفت سازمانی نمیقرار گیرد. در این زمینه، مطالعات زیادي نشان میتوجه

Adeniji(شود، رخ دهدایجاد تفاوت در عملکرد  et al., -Perea(مورنو - هاي گریفتث و پریا، همسو با یافتهروازاین). 2013

Moreno, 2021; Griffiths, هاي موجود با تغییرات شروع به تمرکز بر انطباق سیاستگذارانسیاستتوان گفت نیز می)2017
بهمنابعاینموقعبهومؤثرکارگیريبهتا باکننداستفادهخارجیوداخلیمنابعازبایدهابر این اساس، سازمان. اندمستمر کرده

.یابنددستبهتريرقابتیهايمزیت
در زمان گردآوري اطالعات در منطقه مورد مطالعه19ید وو شیوع ویروس کوجامعه نهادي در استان مازندرانعدم همکاري

هاي فضاي مجازي براي مدیریت این محدودیت استفاده تمشکل در مسیر انجام تحقیق بود که تالش شد از ظرفیترینمهم
کرد.

و ارائه راهکارهایی براي تحول سازمانیتر پیامدهاي شود به منظور فهم عمیق و دقیقآتی پیشنهاد میهايپژوهشبراي 
همچنینگیرد.قراربررسیپروران و جامعه محلی مورد به شیوه کیفی موضوع را از دیدگاه آبزيپروري پایدارسازي آبزي

اجرایی کردننسبت به مطالعه شرایط و سازوکارهاي گردد با تمرکز بر راهکارهاي شناسایی شده در این پژوهش پیشنهاد می
ها تحقیقاتی صورت تحول سازمانی در راستاي نظام اطالعات در آینده آناجرایی کردنرو در زمینه راهکارها و موانع پیش

گیرد.
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Abstract 
This empirical research was aimed to provide a model of organizational transformation in fisheries, which was 

carried out with an exploratory mixed methods-based approach. In the qualitative phase of the study, a 

conceptual model of research was designed by analyzing the content of interviews with 22 experts. This content 

analysis was performed using MAXQDA12 software. In the quantitative phase, confirmatory factor analysis 

using PLS3.2.8 software was employed to validate the conceptual model. The Statistical population of this 

research was the experts and managers of Iranian Fisheries Organization which 125 of them were sampled using 

stratified sampling method with proportional allocation. The survey instrument was a questionnaire that was 

designed based on result of the qualitative phase of the research. The research questions were measured using a 

five-point Likert scale. Discriminant validity and reliability of the research tool were evaluated through 

Composite reliability (CR= 0/949) and Cronbach's alpha (α= 0/944) indices. The findings of the quantitative 

phase showed that the various components of the model are valid from the perspective of Experts and have the 

ability to implement in the Fisheries Organization. Furthermore, based on results, nine factors including capacity 

development and change management, change incentives, accountability, appropriate organizational structure, 

monitoring and evaluation, macro policies, participatory policies, and financial and administrative transparency 

were identified as the components of the organizational transformation of fisheries. At the end, future 

researchers are suggested to focus on identifying conditions and mechanisms of implementing solutions and 

obstacles to organizational transformation in order to establish an information system in Fisheries Organization. 

 

Keywords: Transformational Organization, Information System, Mixed Method, Fisheries Organization, Partial 

Least Squares. 
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