
آرش رسته مقدم  :تهيه كننده 
كارشناس گروه تعالي مديريت   

درآمدي بر هشت گام تحول ،با مقايسه تطبيقي در نظام اداري ايران         
The heart of change )با اقتباس از كتاب      (
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ويژگي هاي منحصر به فرد اين كتاب    
بهره گيري از تجربيات عمليـاتي و عينـي مـديران و سـازمان هـا در                 

درس هايي در خصوص چگونگي مـديريت انتقـال         (تحوالت سازماني 
)دانش سازماني

اشــاره بــه قــضاياي مــوردي و قابــل اتكــاء در هــر يــك از مراحــل  
)مستند سازي تجارب مفيد و آموزنده(تحول

توجه به كاركنان به عنوان انسان هايي داراي احساسات و عواطف در            
)اتخاذ رويكرد توسعه منابع انساني(فرآيند تحول سازماني

اهميـت تقـدم و تـاخر هـر         (ارائه رويكردي فرآيندي به مراحل تحول     
)مرحله در موفقيت برنامه هاي تحول
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Step1:Increase urgency
افزايش احساس ضرورت و فوريت       :گام اول

ل دادن يك سنگ بزرگ به باالي   ايجاد تحول در سازماني كه افراد ضرورتي براي آن نمي بينند همانند ه   
ترمز دست در اين صورت حركت سازمان ما همانند حركت خودرويي است كه بخواهد با            .كوهي بلند است 

مكاتبات زياد اما نتيجه   (دهمه ظاهرا درحال فعاليت واقدام هستند اما درعمل هيچ اتفاقي نمي افت     . حركت كند  
.وجود اين حالت زنگ خطري است براي مديريت   )اندك

 بسياري در محيط اطراف مان وجود  ما بايد با روش هايي غير تحميلي به كاركنان مان نشان دهيم كه موارد     
البته اين كار با سخنراني خشك و بيان مواردي انتزاعي امكان    .دارند كه به ما مي گويند شما بايد تغيير كنيد 

فيلم (ها سخنراني باشد بعضي مواقع نشان دادن يك كليپ مي تواند بسيار تاثيرگذارتر از ساعت  .پذير نيست 
يق تري فراموش نكنيم اطالعات تصويري در مقايسه با فايل متني در بخش هاي عم).ويديوئي مشتري ناراحت   
.از مغز جاي مي گيرند

چرا كه ترس باعث مي شود افراد به جاي تمركز به تحول   .براي ايجاد حس ضرورت در افراد ترس ايجاد نكنيم    
گرچه ايجاد استرس در حدي كه افراد از حالت راحت طلبي    .سازمان، حفاظت از خود را در اولويت قرار دهند    

بايد .د شداما با ايجاد ترس و ارعاب و نادان دانستن كاركنان هيچ چيز حل نخواه      .خارج شوند پسنديده است 
.خواهد بودقبول كنيم كه اگر تغييري قرار است صورت گيرد از طريق همين كاركنان    
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Step1:Increase urgency
افزايش احساس ضرورت و فوريت       :گام اول

از دست  .من به اندازه كافي قوي نيستم       : به كاركنان خود بياموزيم اين افكار را فراموش كنند          
در آن ها اين حس را بوجود اوريد كه به همه آن                .رئيس همه كاره است     . من كاري برنمي آيد    

نوع 424ماجراي نمايش        (ها اعتماد داريد و هرگز مانع اهداف تحولي شان نخواهيد بود                 
)دستكش در شركت  

مي شويم يا دائما      ما معموال يا به محيط اطراف خود عادت مي كنيم و به قول معروف فريز              
ترس و وحشت داريم   به شكايت و گله از آن مي پردازيم و از اينكه خود عامل تغيير باشيم         

انع در اولين گام        لذا كمتر ضرورت ايجاد تحول در محيط را احساس مي كنيم و اين اولين م                    
؟در  چرا بدنبال ايجاد تحول نيستم؟ايجاد آن ضروري نيست يا ما نمي خواهيم                    (تحول است  

؟ )هر حال چرا اين گونه است      
فراموش نكنيم سير استكمالي ار        . به سمت وضعيت مطلوب متحول شويم  بايد  و مي توانيم ما 

.توصيه هاي موكد ديني ماست   
تايج آن را به   تا زماني كه افراد نسبت به تغيير و تحول حساس نشده اند يا تحول و ن       :نتيجه

بنابراين در اولين گام الزم است در        .زيان خود مي دانند هيچ گونه تحولي بوجود نخواهد آمد          
مذاكره به معناي تبادل آراي       .خصوص اين مساله و نتايج احتمالي آن با كاركنان مذاكره نمود          

متقابل نه ابالغ و تحميل بدون چون و چراي نظرات            ٥



Step1:Increase urgency
افزايش احساس ضرورت و فوريت       :گام اول

 نگرفته است؟آيا ما هنوز در مرحله اول تحول هستيم؟آيا توانـسته            شكلسوال؟آيا احساس ضرورت تحول در نظام اداري ما         
 كنيم؟آيا اين نياز در مجموعه كاري ما وجود دارد؟اگر وجود نـدارد             حفظايم احساس نياز و ضرورت تحول را در نظام اداري           

چه بايد بكنيم؟
اهدافي را تدوين   .نقش افراد را در بهبود امور روشن كنيم       .نشانه هاي نامناسب بودن وضعيت موجود را تشريح نمائيم        :پيشنهاد

.كنيم كه مستلزم ايجاد تحول در افراد و سازمان مان باشد
هر دستگاه اجرايي به لحاظ تئـوريكي از مـصاديق          .نياز به تحول در هر مجموعه اي من جمله وزارت نيرو وجود دارد            : نتيجه

علـت عـدم درك     .اين صورت به مرگ محكوم است     سازمان است و هر سازماني نياز به تحول و آنتروپي منفي دارد در غير               
. دولتي و كمرنگ بودن رقابت پذيري دانستاحساس ضرورت را در بسياري  از موارد بايد در تامين اعتبار از منابع

:نگاهي به نظام اداري ما در اين گام
اداري داراي سابقه طوالني است و با درك ايـن          با نگاهي به پيشينه تشكيالتي دولت در مي يابيم بحث تحول و اصالحات              

دولتمردان به تدوين مجموعه اي از مصوبات و آيين نامـه هـا بـدين               )1383-1378(ضرورت و نياز در سنوات نه چندان دور       
لذا ما در اولين گام از مراحل تحول به خوبي پـيش رفتـه              .منظور پرداختند كه به هفت برنامه تحول اداري معروف مي باشد          

 لمس كرده ايم و براي استقرار آن برنامه هايي          به عبارت ديگر ما نياز و ضرورت وجود تحول در نظام اداري را به خوبي              .ايم
 نوسـازي دولـت و ارتقـاي        قانون برنامه بـا عنـوان     فصل دوازدهم   (كه داراي مباني قانوني محكمي نيز هستند ارائه داده ايم         

). خود گواهي بر اين موضوع استاثربخشي حاكميت
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Step2:Build the guiding team
تشكيل گروه كاري راهنما      :گام دوم

 سـازمان مـا را در       ايده قهرماني كه از راه برسد و به تنهايي تمامي مشكالت را حـل كنـد و                
براي ايجاد تحولي اساسي در سـازمان نيازمنـد         .بهترين وضعيت قرار دهد، حبابي بيش نيست      
.تيم كاري متخصص، متعهد و منسجم هستيم

د عـاطفي و هـم از       چالش اصلي اين گام، گردهم آوردن افراد مناسب كه هم از اعتماد و تعه             
.مهارت كار تيمي الزم برخوردار باشند، مي باشد

را بـر عهـده   مشكل اساسي در تيم هاي راهبري اين است، آنهايي كه بايـد رهبـري تحـول                 
 با يكـديگر در حـال   بگيرند وظيفه شان را درست انجام نمي دهند به عبارت ديگر آنها بيشتر   

.تعارف هستند و كمتر رو راست و صادق اند
 بايد بـه ائتالفـي     گروه كاري بايد در همه سطوح سازماني تشكيل گردد به عبارتي تيم كاري            

.در سطح وسيع تبديل شود
ضاء را جلسات ضعيف بدون يك دستور جلسه مشخص و قـوي اعتمـاد و اطمينـان بـين اعـ       

.ن مي رودكمرنگ مي كند و بعد از مدتي انگيزه افراد براي حضور در جلسات از بي
تفكيـك  (و وجـود نظـم در       ) سالمت اداري يا تكريم مردم    (رعايت تمركز بر موضوعي خاص    

.از  مهم ترين عوامل موفقيت جلسات است)وظايف افراد
٧



Step2:Build the guiding team
تشكيل گروه كاري راهنما      :گام دوم

بـار سـازماني    ويژگي يك تيم راهبري اثربخش داشتن مهارت هاي رهبري، ارتباطـات و اعت            
.است
. استدر انتخاب تيم راهبري گذشته سازمان و رفيق بازي و سياسي كاري ممنوع:نكته

مـديران ارشد،سياسـتگذاران    (آنچه كه در اين مرحله حائز اهميت است پـذيرش تـيم راهنمـا             
 تاثيرگـذاري   به عنوان افرادي است كه عالوه بر اقتـدار قـانوني داراي قـدرت رهبـري و                ...)و

.مطلوب باشند
اين تيم الزم است در تمـامي       .دون ايجاد يك تيم راهبري ايجاد تحول ناممكن است        ب:نتيجه

جلـسات بـا   .افراد تيم و جلسات و موضوعات آن بسيار مهم اسـت         .سطوح سازماني فعال باشد   
الزم است از افـراد     .رئوس جلسه ضعيف ما را در دومين گام تحول با مشكل مواجهه مي كند             

.صاحبنظر و داراي اعتبار سازماني استفاده كنيم
نگاهي به اقدامات نظام اداري ما در اين گام

 در سـطح وزارتخانـه هـا و         شايد مشخصه اصلي اين مرحلـه از تحـول را در تـشكيل شـوراهاي تحـول اداري                 
بنابراين در دومين گام نيـز نظـام اداري مطـابق بـا الگـوي               .كميسيون هاي مربوطه در سطوح پايين تر دانست       

البته اين كه چرا جلسات كمرنگ برگزار مـي گـردد نيـاز بـه آسـيب                 .مطروحه قدم هاي مثبتي را برداشته است      
. دستگاههاي اجرايي استشناسي دارد لكن وجود اين ساختار خود گواه بر نظام مند بودن تحول در ٨



Step3:Get the vision right
در نظر گرفتن چشم انداز و فراديد       :گام سوم

ي از مهم ترين    مشخص شدن مسير و جهت آينده، تدوين استراتژي ها و برنامه هاي عمليات            
يك تيم راهنماي خوب بايد مشخص كند كـه بـه كجـا و بـه چـه                  .اقدامات تيم راهنما است   

ارند؟محورهاي اساسـي   شكل مي خواهد برود؟كجاها بايد تغيير كنند و كجاها نياز به تغيير ند            
تغيير سازماني چيست؟ميزان و سرعت تغيير چقدر خواهد بود؟

آينـده و چـشم     .نتيجه اين مرحله به تصوير كشيدن آينده مطلوب توسط تيم راهبـري اسـت             
.نداندازي كه براحتي قابل بيان باشند و يك درك مشترك از آينده ايجاد ك
ديگر از سـوء تفـاهم      در تدوين چشم اندازها ابتدا الزم است مفاهيم را درك كنيم به عبارت              

ما نمي توانيم در مورد آنچـه كـه قـادر بـه درك آن نيـستيم برنامـه ريـزي                     .جلوگيري كنيم 
بـدنبال تـدوين چـشم    “خانه از پاي بست ويران اسـت    ”در ضمن زماني كه به اصطالح       .كنيم

سازمان را در شرايط حداقلي حفظ كنيـد بعـد بـدنبال            .انداز و اهداف تحولي بلند مدت نباشيد      
.شرايط حداقلي در سازمان هاي مختلف معاني متفاوتي دارد.تحول آن باشيد

استراتژي تحـول   .زماني كه چشم انداز تدوين شد در اجراي استراتژي ها سرعت بخرج دهيد            
بعد از مدتي همه دچار سكون مي شوند و به وضعيت موجود عـادت              .تدريجي فرساينده است  

سريع حركت كردند در زماني كه مراحل قبلي بـه          .به عبارتي دوباره فريزخواهيم شد    .مي كنند 
).داستان تعمير منزل(خوبي طي شده است يك الزام است ٩



Step3:Get the vision right
در نظر گرفتن چشم انداز و فراديد       :گام سوم

نگاهي به اقدامات نظام اداري ما در اين گام
در مورد تدوين چشم انداز در نظام اداري كشور اقدامات مناسبي هـم             

و هــم در )برنامــه هــا و سياســت هــاي كــالن (در اســناد باالدســتي
در حال حاضـر نظـام اداري مـا        .محورهاي خاصي صورت گرفته است    

مي داند در چه محورهايي و با چه اسـتراتژي هـاي و در چـه مـدت                  
از آن جمله فعاليت هاي پـيش بينـي شـده در            .زماني بايد حركت كند   

بنابراين در ايـن مرحلـه نيـز        .محورهاي هفت گانه تحول اداري است     
موفق عمل شده است و مشكالت فعلي تحول اداري در حال حاضـر             

.را بايد در مراحل بعدي جستجو نمود
١٠



Step4:Communicative for buy-in
انتقال چشم انداز به كاركنان  :گام چهارم

اين كه مديران و تيم ارشد مـي داننـد بـه            .مهم ترين چالش در اين گام فقدان شفافيت است        
مـديران  “ود مي پرسندكجا و چگونه مي خواهند بروند اما كاركنان و عاملين اصلي تغيير از خ      

ست؟در مورد چه چيزي صحبت مي كنند؟باز چه باليي در پيش است؟وظيفه ما چي
ايد با تشكيل جلسات    وظيفه راهبران در اين مرحله صرفا انتقال داده هاي خام نيست آن ها ب             

بايد به كاركنان تفهيم شود به كجـا و بـه چـه             .متعدد نگراني و ترس كاركنان را از بين ببرند        
.دليل در حال حركت هستيم

همه بايـد بـه     .ده شود در جلسات انتقال چشم انداز الزم است به سئواالت كليه افراد پاسخ دا            
.آينده اميدوار باشند

مطلـوب بـراي تـيم      افراد خيلي زود متوجه اين مساله مي شوند كه آيا چـشم انـداز و آينـده                  
ني مـي كنند؟سـعي   راهبري درك شده است يا نه؟آيا ان ها به آن باور دارند يا فقـط سـخنرا             

خنراني كنيد نسبت به چـشم انـداز مـسلط شـويد و بـه درسـتي و بـا اعتمـاد بـه نفـس سـ                          
 ضـربه را بـه      چنانچه اعمال شما با چشم انداز مطروح همخواني نداشته باشد بزرگترين          .كنيد

.همخواني گفتار و اعمال بسيار بسيار مهم است.مسير تحول وارد كرديده ايد
د سـعي كنيـد بيـشتر       در انتقال چشم انداز به ندرت از مكاتبات و مطالب مكتوب استفاده كني            

.جلساتي هدفمند و با بهره گيري از امكانات نمايشي استفاده كنيد ١١



Step4:Communicative for buy-in
انتقال چشم انداز به كاركنان  :گام چهارم

نگاهي به اقدامات نظام اداري ما در اين گام     
ي تشكيل جلسات متعدد كارشناسي، استفاده از نظرات مجريان تحول، برگزار   

همايش ها و نشست هاي تخصصي، بازديد از سازمان هاي مجري تحول،            
 بتوان مكاتبات و بخشنامه هاي ابالغي و بسياري از موارد اين چنيني را شايد     

در گذر از اين    .اقداماتي در جهت انتقال چشم انداز تحول در نظام اداري دانست   
اين كه واقعا مجريان تحول در خصوص  .مرحله به نظر تامل بيشتري الزم است  

كنند آينده مطلوب سازماني ديدگاه واحدي داشته باشند و همه بدان سو حركت      
شايد در بسياري از محورهاي تحول يا انتقال چشم       .اندكي وسوسه برانگيز است 

ري با   انداز به خوبي صورت نگرفته است و يا اين كه اعمال و كردار تيم راهب     
به هر حال الزم است در اين مرحله آسيب    .چشم انداز مطروحه متناقض است   

 شناسي جدي صورت گيرد و موانع و چالش هاي تحول در اين گام شناسايي و        
.مرتفع گردد
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Step5:Empower action
توانمند سازي عامالن تحول    :گام پنجم

اما به راستي توانمند سازي چيـست؟منظور از توانمنـد          .ر اين مرحله نياز به افرادي توانمند جهت اجراي تحول داريد          د
ا نيست، بلكه توانمند سازي بـه معنـاي از          سازي دادن اختيارات و مسئوليت هاي جديد به كاركنان و رها كردن آن ه             

موانع توانمند سازي كدامند؟.ميان برداشتن موانع است
ايـن اتفـاق    .البته روسايي كه مانع تحقق چشم انـداز مـي شـوند           .يكي از مهم ترين موانع توانمند سازي، رئيس است        

منظور از رئيس در اينجا اشاره به مديران مياني و          .زماني بوقوع مي پيوندد كه مراحل قبلي به خوبي تفهيم نشده باشد           
اننـد  روسايي كه نگران از دست دادن موقعيت خود در مسير تحول هستند نمـي تو              .پايين تر دارد نه تيم راهبري ارشد      

.به ايجاد تحول كمك كنند
ر برخي مواقع نقطه مقابل برنامـه هـاي         دومين مانع توانمند سازي،وجود نظام بوروكراسي است كه جهت گيري آن د           

بنابراين تحول در بوروكراسي اداري     .الزم است بوروكراسي موجود از نظام تحولي تبعبت كند نه بالعكس          .تحولي است 
رد باعث شـده    البته استقرار و عدم درك صحيح از مفهوم بوروكراسي در بسياري از موا            .نيز خود بخشي از تحول است     

م و در نتيجه آن را مترداف با كاغذ بازي مي           كه از مولفه هاي بوروكراسي تنها به قوانين و مقررات آن توجه مي كني             
.دانيم

آنچه كه پيتر سنگه بـه عنـوان يكـي از اركـان سـازمان هـاي                 .سومين و بزرگترين مانع مدل هاي ذهني افراد است        
مـا دائمـا مـي      .ازمان يادگيرنـده مـي دانـد      يادگيرنده مطرح مي كند و تغيير آن را از ضروريات تبديل شدن به يك س              

ايـن يـك مـشكل روانـشناختي و ناشـي از عـدم خودبـاوري                .به ما ربطـي نـدارد     .ما چكاره هستيم  .گوييم نمي توانيم  
ان وقت در عمل نيز خواهيم توانست البته با داشتن چـشم انـداز،              .الزم است به اين باور برسيم كه ما مي توانيم         .است

... استراتژي، برنامه و
 .بين ببريدسعي كنيد موانع اصلي كه به قول بيكن همان بت هاي ذهني هستند را از 
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Step5:Empower action
توانمند سازي عامالن تحول    :گام پنجم

دارنـد،  توجه داشته باشيد چنانچه كاركنان شما در برنامه هاي تحول موفقيتي ن           
الگوهاي تحـولي   (منابع موثقي از موفقيت ها را شناسايي و از آن استفاده نمائيد           

ست ما بايد از نتايج اقدامات كساني كه در انجام برخي كارها موفقيتي بد            ).موفق
الزم اسـت بيـاموزيم از      .آن ها توانستند ما هم مـي تـوانيم        .آوردند استفاده كنيم  

.ديگران و با شرايط خودمان تطبيق دهيم
الزم اسـت   .چهارمين مانع تحول عبارت است از ميان برداشتن موانع اطالعاتي         

د از  اطالعاتي در مورد وضعيت فعلي خودمان داشته باشيم لـذا دريافـت بـازخور             
به بازخوردهـا و    .فعاليت هاي خودمان و ارزيابي آن در اين بين بسيار مهم است           

سـعي كنيـد    .اطالعاتي كه بدست مي آوريد به ديده بدبيني و ترديد نگاه نكنيـد            
.خود را از ديدگاه ديگران بنگريد

در مباحث تحول هيچ وقت درصدد انجام چندين كار به صـورت همزمـان              :نكته
.فعاليت ها بايد اولويت بندي و به موقع اجرا گردند.نباشيد
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Step5:Empower action
توانمند سازي عامالن تحول    :گام پنجم

نگاهي به اقدامات نظام اداري ما در اين گام     
وجود رييس تضعيف كننـده،     (توانمند سازي به معناي از ميان برداشتن موانع آن        

مـدل  كاهش بوروكراسي اداري، استفاده از تجارب ديگران و الگوگيري، تغييـر            
بـه انحـاء    ) هاي ذهني و نگرش افراد و نهايتا استفاده از بازخوردهاي محيطـي           

تدوين دستور العمل هـا و بخـشنامه هـاي          .مختلف در نظام اداري ما وجود دارد      
مختلف در خصوص انتخاب و انتصاب مـديران، اسـتقرار دولـت الكترونيـك و               

ت مطالعه تطبيقي ساير اصالحات اداري در كشورها همگي گواه اين مطلب اسـ            
در كنار اين موارد    .كه تا حدودي در اين گام نيز موفقيت هايي حاصل شده است           

تاكيد بر توسعه فردي از طريـق آمـوزش و بهـسازي نيـروي انـساني از ديگـر                   
.اقدامات است
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مراحل فرایند توانمندسازی کارکنان

توزيع قدرت
اختيار تصميم گيری
به کارکنان تفويض 

.می شود

تسهيم قدرت
مدير با کارکنان
توامان تصميم 
می گيرند

تسهيم نفوذ
مديرهنگام 
تصميم گيری

با کارکنان مشورت 

قدرت، اقتدارمآب 
مدير تصميمهای     
خود را تحميل  

می کند  

تفويضمشاركتمشورتسلطه ١٦



 و تفويض اختيار Decentralization)(تاملي در مفاهيم تمركززدايي      

.جود دارد به طور كلي پنج گونه از اشكال تمركززدايي در علم سازمان و مديريت و      
در واقع توزيع جغرافيايي اختيارات و ابتدايي ترين شكل تمركززدايي       (Deconcentration):تراكم زدايي  

).استانها و شهرستانها    ( از اختيارات و مسئوليت ها به سطوح پايين تر است   بخشياست و منظور واگذاري  
ه در تفويض اختيار مسئوليت ها و اختيارات دستگاه مركزي به طور كامل ب      (Delegation):تفويض اختيار   

ت عدم تمركز ساختاري و اداري  هيات امنا يا واحدهاي خودگردان داده مي شود كه خود مي تواند به صور     
.مالحضه شود
در تحويل اختيار مسئوليت و اختيار واحدهاي مركزي وزارتخانه ها به          (Devolution):تحويل اختيار  
البته واگذاري مسئوليت و اختيار در حد اموري است كه   .واگذار مي شود )استانداران و شهرداران (مقامات محلي  

.محلي تشخيص داده شوند
در برون سپاري مالكيت حفظ اما مديريت به بخش غيردولتي واگذار مي      (out sourcing):برون سپاري 

).شركت هاي خدماتي (گردد
در خصوصي سازي مديريت و مالكيت توامان به بخش غير دولتي        (privatization):خصوصي سازي 
).واگذاري سهام شركت هاي دولتي   (واگذار مي شود
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Step6:Creat short-term wine
خلق مشوق ها و محركات كوتاه مدت :گام ششم 

 قـرار دارد را بـراي افـراد ايجـاد         در اين گام سعي كنيد امكان چيدن ميوه اي كه در پايين ترين سـطح درخـت                
.به عبارت ديگر تحقق اهداف كوتاه مدت قابل رؤيت بهترين حالت مي باشد.كنيد

 آب و روغن آن را زيـاد مـي كنـيم،    علت اين كه در بسياري از مواقع كارها را كش مي دهيم و به قول معروف          
يت هاي خـود مـردد و بـي انگيـزه           نداشتن اهداف كوتاه مدت ملموس است كه باعث مي شود ما در انجام فعال             

.شويم
، فعاليـت هـاي تحـول بـا مـشكل           بدون وجود دستاوردهاي كافي كه براي همگان به موقع و قابل رؤيت باشد            

 شـوند بايـد بـه       پاداش ها و مشوق هايي كه به خاطر تحقق اهداف تحولي در نظر گرفته مي              .مواجه خواهد شد  
ق اهـداف برنامـه را لمـس        موقع و به صـورت ملمـوس باشـد تـا افـراد بتواننـد نتيجـه زحمـات خـود و تحقـ                       

بنگريد و بررسي نمائيد كه آيا مي تواند نقش يك دستاورد را ايفا    )كاركنان(دستاوردها را بايد از ديدگاه افراد     .كنند
كند يا نه؟

رها الزم است براي افراد پروژه تعريف براي تحقق دستاوردها معيارهاي مشخصي نياز داريم و بر مبناي آن معيا
.كاركنان بايد در خصوص چگونگي تحقق دستاوردها مطلع باشند.كنيم

از دلگرم مي كند و اعتقاد آن ها را بـه           وجود دستاوردهاي كوتاه مدت افراد را نسبت به اعتبار و تحقق چشم اند            
دبينان، افرادي كه نـسبت بـه تحـول         برنامه ها و اهداف تحول بيشتر مي كند و به مثابه خاري است در چشم ب               

.منفي و بدبين بودند به تدريج به ديگران ملحق مي شوند
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Step6:Creat short-term wine
خلق مشوق ها و محركات كوتاه مدت :گام ششم 

نگاهي به اقدامات نظام اداري ما در اين گام        
با تاملي در برنامه هاي تحول در نظام اداري به خوبي مي توان به    
وجود نشانه هايي از مشوق ها و دستاوردهاي كوتاه مدت در قالب          
برگزاري جشنواره ساليانه شهيد رجايي، انتخاب دستگاههاي برتر و              
تقدير از آن ها در جشنواره مذكور، انتخاب كاركنان نمونه در سطوح            

در نظر گرفتن سازوكارهاي فوق، نشان از وجود         .مختلف پي برد  
دستاوردهاي كوتاه مدت در مسير برنامه هاي تحولي نظام اداري ما           

.دارد
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Step7:Don’t let up
) تداوم مسير تحول     (توقف ممنوع:گام هفتم 

با همان عطش اوليه    .مغرور نشويد .دتي دست يافته ايم   بازي هنوز تمام نشده، ما چيزي را نبرده ايم، صرفا به اهداف كوتاه م             
.ما هميشه بايد در حال تالش و تكاپو باشيم.فعاليت كنيد

ت احساس ضرورت و فوريت افـراد زيـر مجموعـه           كساني كه راهبري تحول را برعهده دارند، به سادگي مي توانند باعث اف            
.ان دهدخود شوند، به ويژه زماني كه عملكرد در كوتاه مدت نتايج مثبتي را نش

هد، از مهم ترين چالش هاي اين گام از         موارد فوق كه به علت كمرنگ شدن احساس فوريت و ضرورت  ممكن است رخ د               
.راي شروع موجي دوباره باشيملذا الزم است دائما بدنبال ايجاد اهداف ممتد و بوجود آوردن فرصتي ب.تحول است

حـول و   ممكن است برخي از اهداف در كوتاه مدت تحقق يابند امـا نهادينـه شـدن ت                .برنامه هاي تحولي نيازمند زمان است     
.ار استهمگام بودن با تغييرات محيطي مستلزم داشتن اهدافي منعطف و دنباله د

نگاهي به اقدامات نظام اداري ما در اين گام          
داري ما وقفه هايي ايجاد شده است كه تاثير آن در        به نظر در تداوم برنامه هاي تحولي تا تحقق كامل اهداف آن در نظام ا       

تحول و   عدم پيگيري بسياري از مواردي كه به نوعي نشان از كاهش احساس ضرورت       . كليه زمينه ها كامال محسوس است   
توقف در اين مرحله منجر به عدم   .وضوع استنيز حاكي از كمرنگ نمودن دستاوردهاي كوتاه مدت دارد خود گواه اين م  

. نهادينه سازي و فرهنگ سازي تحول در نظام اداري خواهد شد    

٢٠



Step8:Make change stick
) نهاينه ساختن تحول در فرهنگ سازمان      (

ماندگاري تحول و عجين شدن آن با مؤلفـه هـاي فرهنگـي از              .جهت حفظ و نهادينه سازي تحول نيازمند پشتوانه فرهنگي مناسب هستيد          
.تحول بايد جزئي از ارزش ها و باورهاي فرهنگي در سازمان گردد.چالش هاي مهم اين مرحله است

مجموعه اي از احساسات مشترك در قبـال ارزش هـا و            .منظور از فرهنگ، هنجارهاي رفتاري يك گروه و ارزش هاي مشترك آن هاست            
لعمل اطرافيان باشيد چنانچـه     براي درك فرهنگ سازمان كافي است دست به رفتاري بزنيد و منتظر عكس ا             .اين كه چگونه بايد عمل كرد     

.ع جزئي از فرهنگ سازمان استهمكارانتان بالفاصله شما را نسبت به آن رفتار هشدار دادند، آن موضو
نشان دادن ضرورت تغيير در هنجارهاي قديمي كه . سختي استحفظ تحول با استفاده از فرهنگ سازمان به نوعي هم كار آسان و هم كار

عـا در ايـن     اما چنانچه هنجارهاي جديد حمايت شوند و با پيوسـتگي ادامـه يابنـد، قط              .افراد بدان عادت كرده اند، كار بسياري سختي است        
 از سازوكارهاي تسهيل كننده تحـول  استفاده از نيروهاي جديد و جابجايي افرادي كه در مقابل تحول هستند،.صورت كار آساني خواهد بود   

.در فرهنگ سازمان است
 اجرا گذاشتن مقررات جديد و رسيدن به چند دستاورد كوتـاه مـدت،        توجه داشته باشيد كه پس از ترسيم چشم انداز، تشريح آن به افراد، به             
افـرادي كـه در مـسير    .ذيري يك فرهنگ جديد كمـك نمـي كنـد    هيچ چيز به اندازه ارتقاء در سلسله مراتب به ماندگاري تحول و شكل پ             

.تحقق تحول و نهادينه سازي آن تالش مي كنند، مستوجب ارتقاء هستند
تغيير در مؤلفه هاي فرهنگي در ابتداي مسير تحـول گرچـه    .در فرايند تحول، فرهنگ نكته آخر است كه بايد مطرح شود نه نكته اول             :تذكر

فرهنگ تنها زماني تغيير مي كند كه شيوه جديد انجـام كـار،             .شودمنطقي به نظر مي رسد اما در عمل منجر به ايجاد مقاومت در افراد مي                
.تا اين اتفاق بوقوع نپيوندد، تغيير فرهنگ محال است.موفقيت خود را در كمترين زمان نشان دهد

 چنانچه در گام قبلي به درستي عمل نشود، نهادينـه سـازي تحـول در فرهنـگ    .موفقيت در اين گام منوط به اجراي درست گام قبلي است        
.و اعتقاد به آن را از بين خواهد بردتوقف در گام هفتم باعث از بين رفتن همه نتايج مراحل قبلي خواهد شد .ناممكن است

نگاهي به اقدامات نظام اداري ما در اين گام  
ري، عمال موفقيت ناچيزي در نهادينـه سـازي آن بدسـت آمـده              همان طور كه در گام قبلي اشاره شد به علت توقف برنامه هاي تحول ادا              
.ردار نيستاست و متاسفانه تحول در نظام اداري ما از پشتوانه فرهنگي خوبي برخو
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Conclusions
نتايج و جمعبندي    

گرچه مراحـل تحـول داراي همپوشـاني        .سعي كنيد به جلو نپريد و عجله نكنيد       
.هستند اما رعايت هر يك از مراحل الزامي است

نماييـد  براي ايجاد تحول بيشتر از آنكه به قدرت منطقي و تحليلي افراد توجـه               
به ياد داشته باشيد كـه جـوهره اصـلي          .به احساسات و عواطف شان پاسخ دهيد      

. نهفته استاحساساتتحول در 
متحـول نمـودن   . افـراد اسـت  اعمال و رفتارمهم ترين مسئله در مراحل تحول،    

.رفتار كاركنان مهم ترين مشكل در مراحل تحول است
تا زمـاني   .در ابتداي تحول هيچ گاه درصدد تغيير در مولفه هاي فرهنگي نباشيد           

تغييـر  .كه كليه اين مراحل را به درستي طي نكنيد هيچ چيـز تغييـر نمـي كنـد                 
.فرهنگ در آخرين مرحله است، آن هم با يك فرايند تدريجي و بطئي
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 همپوشاني در مدل كلي تحول         
نهادينه شدن تحول

تداوم روند تحول

خلق دستاوردهاي كوتاه مدت 

توانمندسازي كاركنان

انتقال چشم انداز به سايرين 

تدوين چشم انداز تحول

تشكيل تيم كاري راهنما 

ايجاد ضرورت و نياز به تحول  
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The end

Thanks for your attention
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