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شود، اما طبق مطالعات  يم يتلق يعاد ياز سازمان ها موضوع ياريدر بس يو تحوالت مکرر فرهنگ ياگرچه اصالحات ساختار

دهند. اما  يرات را نميياعمال تغ يخالقانه برا يابتکارات و راه حل ها ياز رهبران مجوز اجرا يارياد هنوز بسيز يها يو بررس

برگهاار   Prosciر که توسط  مؤسسهه ييت تغيريمد يان دوره آموزشيو در پا ين الملليپژوهش بيک ج حاصل از يبراساس نتا

 يدواريهن اميهنشده اند، لهاا اچ گاه متوقف يرات هييتحقق تغ يخالقانه برا يت است که تالش هاين واقعيشد، نشان دهنده ا

 ر کند.ييا تغيران نين گونه مدينده رفتار و طرز تفکر ايوجود دارد که در آ

نهده تعهداد يکرده اند که ظرف دو سهال آ يدواريپژوهش ماکور اظهار ام ر شرکت کننده در يمد 1778درصد از  86حدود 

رات ييهافت. هرچنهد تغيش خواهد ير افاايمربوطه، به طور چشمگ يرات در سازمان هايياعمال تغ يها برا يو نوآورابتکارات 

ن پژوهش گفته يدرصد شرکت کنندگان در ا 73را ياز کارکنان طاقت فرسا بوده است، ز ياريبس يبرا يقبل يدر پ يع و پيرس

را  يشهتريرات بييهنند تغتوا يرات هستند و نمييک به اشباع از لحاظ اعمال تغيا ناديشان در آستانه اشباع ياند که سازمان ها

 اجرا کنند.

آنان احتماالً منجر به تحقق اههداف سهازمان  يکنند، تالش هاشتري يو تعمق ب يکرد بررسين رويران ارشد در مورد ايمداگر 

 شتر کارکنان را به ارمغان خواهد آورد.يب يسازمان يش سود و دلبستگيمربوطه، افاا يها

 ر مؤثر باشند:ييها تغ يتوانند در تحقق استراتژ يکه م ييرهنمودها

 و رهبران سازمان  يان مالينقش مهم حام 

ر فعال نباشند، آنها پروژه يآن به طور چشمگ يرات در طول اجراييپروژه تحقق تغ يان مالياست که حام ين طرز تفکر اشتباهيا

 يدر دو دههه گاشهته نشهان مه Posciقات انجام شده توسط موسسه يپردازند. تحق يم يگريرا شروع کرده و سپس به کار د

 ين همکهار بهرايا لغو کند. در واقهع او مهؤترتريرا اجرا  يتواند هر برنامه ا يو کارآمد م يقومالي  يک حاميدهد که داشتن 

 ياديهن کهه وقهت زيها خود به بهانهه يت هايتوانند از انجام مسئول يرات است. رهبران ارشد سازمان هم نمييتحقق موفق تغ

 کنند. يندارند، شانه خال

 

 د.يرا عنوان کن يشنهاديرات پييجان بخش تغير هيتات 

رده  يت شهغليهفير آن بر کين تالش ها با استفاده از آمار و ارقام صحبت کنند، مثالً تأتيل دارند درباره ايتما يمسئوالن اجرائ

 ابد؟يش يتوان انتظار داشت که درآمد سازمان چقدر افاا يرات مييتغ نيا با اعمال ايست؟ يکار سازمان چ يروين نيپائ يها

دارند.  يت کمينها اهميرا از نظر آست زين يرات مورد نظر کافييب کارکنان به اعمال تغيترغ ين موارد براياما مطرح کردن ا

جهان يه ياما بحث و گفت و گو ندارد.رات را ييتحقق تغ يالزم برا يا کارآئيه گااران نيتعامل صرف رهبران سازمان با سرما



کنهد،  يرات آمهاده مهييتغ يرشد و پايجد يااهايآموختن چ يدارد و آنها را برا يادير زيه بخش با کارکنان تأتيا و روحيانگ

 يرا باعهث جلهب همکهاريهاسهت، ز يار مهميت دارد نکته بسيکارکنان اهم يبرا ياين که چه چيدر مورد ا يمطالعه و بررس

 رساند. يرات به حداقل ممکن مييت آنها را در برابر تغمشود ومقاو يرات مييعتر تغيتحقق بهتر و سر يشتر برايبکارکنان 

 يح دهيدر را توضييتغ يو ضرورت اجرا يچرائ 

کنند. اما از به اشهترا   يخواهند، محقق کنند، تعامل م يرا م يريين که چگونه و چه نوع تغيرهبران سازمان اغلب در مورد ا

ر، کهار ييهتغ ياز مطرح کردن چرائه يکنند. چشم پوش يگران غفلت ميبا د يريين تغيچن يبرا يو منطق يل عقالنيگااردن دال

ک از افراد سهازمان اسهت. در واقهع يهر ير براييند تغين مرحله از در  فرايو نخست يار اساسين مورد بسيا ياست ول يآسان

 ران ارشد بشنوند.يم از مدير را به طور مستقييتغ يل سازمان برايند دالهي خواکارکنان م

 يستيکارکنان را به سرعت اجرا کنند، اما با يرات براييتحقق تغ يآموزش يکنند، برنامه ها يم يبه طور معمول سازمان ها سع

 نخواهند داشت. يريادگيبه آموختن و  يلير را در  نکنند، تماييند تغيفرا ين مرحله اجرايتوجه کنند که اگر آنها نخست

ر و مجهها ييهتغ ياجهرا  ييل چراين مرحله زمان بر است اما تعامل و به اشترا  گااردن داليم نخستيتفه يبرا يشيچاره اند

 شود. ير مييرش تغيکنان باعث سهولت پاارکمک به ک يران برايکردن مد

 

 داشته باشند. ين توقعيچنگران يد از دير نباشند، نباييران خواهان تغياگر مد 

 يگاارند. اگر رهبهران خواههان سهاختن فرهنهز سهازمان يش ميگران به نمايران ارشد را ديمد يگر، مدل رفتاريبه عبارت د

را چشمان کارکنان به رفتار آنها دوخته شده است و يهستند، بهتر است در هفت روز هفته به آن عمل کنند ز يبر نوآور يمبتن

ر نظهر دارنهد. يهبدانند که کارکنان رفتار آنهها را ز يستيدر سازمان هستند با يت و همکاريجاد فرهنز شفافيا ا اگر خواهان ي

بها  ياديز يرا آنها سالهايز ن سازمان داردراير همه مدياز به تالش و کوشش چشمگين يد سازمانين ساختن فرهنز جديبنابرا

 کردند. يرفتار م يوه متفاوتيش

چههار روزه  يک دوره آموزشهيهدر  يفرهنگه عمده  رييک پروژه تغيه شده است که رهبران ارشد سازمان قبل از شروع يتوص

خواهند انجام دهند قبهل از  يم يآگاه باشند چه کار يستي( شرکت کنند. آنها باLeadership Modeling)يرهبر يالگوساز

 است. ير فردييند تغيه در فران مرحلين اولير دهند. اييرا تغ ينکه بتوانند رفتاريا

 

 ه و ارتباط مکرريتعامل اول 

کارکنان فقهط پهس از اتخها   يعنين است. ييه از باال به پايک سويکنند و آن تعامل  يک روش حساب مي يرهبران اغلب رو

ارشد سازمان ممکن است ماه ها طول بکشهد تها اطالعهات  يگروه رهبر يکه اعضا يشوند. در حال يآگاه م يمات اساسيتصم

زودتر آن  شود. هرچه ياغلب به کارکنان داده نم ين زمانيرش، در  کرده  و متقاعد شوند. چنير را قبل از پاييمربوط به تغ

( در Mckinsey) ينهايمؤسسه مک ک يخواهد شد. پژوهش جهان يتحقق آن زودتر اجرائد، يکن ير آتييند تغير فرايها را درگ

ر در ييهشکست پروژه تحقهق تغ يل اصليباالتر، دل يشغل يران و رده هاير کردن صرف مديدهد که درگ ينشان م 2016سال 

 از سازمان ها بوده است. ياريبس

 

 ديکوتاه انجام ده يک بازه زمانيرا در  ياديز يهاارد کينکن يسع 



نهان ياسهت اطم ير مورد نظر و اعمال ابتکارات زمان بر اسهت. کهافييند تحقق تغيمربوط به فرا ياست که حجم کارها يهيبد

ندها ياستقرار فرا ير براييات تغيند عملير فرايتواند کارکنان را به طور مستمر درگ يانجام شده م يايد که برنامه ريداشته باش

 خواهند بود. ديتحول جد يشتاز اجرايپ ، دهيکند. کارکنان آگاه و آموزش د يد ميد محصوالت جديا تولي

 يت جامع برايريکرد مديرو يک هاي، از تکنيدر پ ياد و پيرات زييبه لحاظ تغاز اشباع شدن کارکنان سازمان  يريجلوگ يبرا

است که از قبل  يابتکاراتو ضبط تأتير رسد، تبت  يقدم که از همه مشکل تر به نظر م نيد. اوليرات استفاده کنيياعمال همه تغ

شهده، مشههود  ير مهاکور در برنامهه زمانبنهديير آن بر اعمال تغير داشته اند؟ تاتيا آنها بر کارکنان تأتيدر حال اجرا است. آ

 است؟

د يم کنيتنظ يمراحل مختلف طور يبرا يرا به صورت نوبت يد برنامه زمانيتوان يا مياست. آ يکردن مرحله بعد يت بندياولو

ع در يتسهر يجاد کردن براياز برنامه ها را به منظور زمان ا يد برخيتوان ين که ميا اينداشته باشد؟  ير بدين تأتکارکنا که بر

ک يکدام يد که مشخص کند سازمان متعهد به اجرايکن يه گااريرا پا ينديت فرايد؟ در نهاير پروژه  ها، حاف کنيسا ياجرا

ند در مرحله اشباع يگو ير مييدرصد رهبران تغ 73که  يج پژوهش در حالينتا نده است. طبقيشده در آ ياياز کارها برنامه ر

کننهد و  يت مهيهکل نگر و جامع تبع ين رهبران از استراتژيدرصد ا 41ر هستند، فقط ييک به اشباع از لحاظ اعمال تغيا نادي

 ين آن چهه بهراياسهت به ياديله زکنند. لاا فاص يت ميريکنند، مد يه ميرات را آن چنان که کارشناسان توصييمجموعه تغ

 ين موارد را به طور جهامع بهه کهار مهيکه ا يشود. اما کسان ير و تحقق آن الزم است و آن چه در عمل اجرا مييت تغيريمد

 کنند. يکسب م يج بهتريرند، نتايگ

 رند.ير را در نظر بگييند تغيت را دارند که کل مقوله فرايو مسئول يران ارشد توانائيمد


