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 هاها و چالشپنج مدل تغییر: ویژگی

 دوست عزیز
ع مندان این موضوو تمامی عالقهراي استفاده شما بو » تگرهایچ مکتب تغییر«متعلق به  مقالهکلیه حقوق مادي و معنوي این  ©

توانید ما میشاست. بنابراین، موجب نشر دانش مدیریت و بالمانع بوده تهیه شده است. انتشار این مدرك به صورت آنالین و غیرآنالین 
 .به اشتراك بگذاریدیا کنید و منتشر و کپی، تکثیر، این مقاله را 
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کنید و نتشر مو کپی، تکثیر، توانید این مقاله را شما میاست. بنابراین، موجب نشر دانش مدیریت و بالمانع بوده این مدرك به صورت آنالین و غیرآنالین 
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دارد. اساساً مدیریت تغییر رویکردي هاي مختلفی براي تغییر سازمانی وجود در ادبیات مدیریت تغییر، مدل
ر هاي تغییشود. مدلاست که منجر به تحول یک فرد، تیم، و سازمان براي دستیابی به وضعیت مطلوب می

سازي موفق فرایند تغییر در سازمان هستند. اجازه دهید تا در این مقاله به معرفی سازوکارهایی براي پیاده
فاده ها استهاي تغییر بپردازیم که به صورت گسترده در سازمانورترین مدلهاي برخی از مشهها و چالشویژگی

 :شده است

 براي مدیریت تغییر فردي» ادکار: «1مدل 
ها. این مدل وقتی به کار گرفته گیرد نه براي سازمانبراي تغییر فردي مورد استفاده قرار می» ادکار«مدل 

شود که تغییر فردي بایستی با مراحل تغییر سازمانی منطبق شود. به دلیل اینکه اثرات زیاد بر فرایند تغییر می
درصد افزایش داده  70تا  60هاي تغییر سازمانی نسبت به فراد متأثر از تغییر وجود دارد، نرخ شکست پروژه

ویژگی کلیدي مدل ادکار این است که توانسته با موفقیت چک لیستی را از مراحل تحول ارائه دهد که  .است
 :به شرح زیر است

A:نیاز به تغییر سازيآگاه (Awareness) 
D: تشویق به مشارکت و پشتیبانی از تغییر (Desire) 

K: حوه تغییرپذیري ندانش (Knowledge) 
A: ها و رفتارهاي موردنیازسازي مهارتتوانمندي پیاده (Ability) 

R: تقویت پایدارسازي تغییر (Reinforcement) 

چالش اصلی این مدل این است که نیاز به رهبري را در توجه به بعد عاطفی تغییر نادیده گرفته است و به 
 .کنداعد نگاه میها و قوتغییر بیشتر به عنوان چارچوب

 اي ویلیام بریجزمدل تحول سه مرحله: 2مدل 

ویلیام بریجز نویسنده، سخنران، و مشاور سازمانی بود. او بر اهمیت درك تحوالت به عنوان اصل اساسی براي 
و ا اي از سازگاري با تغییر است.گوید تحول فرایند روانشناسانهها در موفقیت تغییر تأکید دارد. او میسازمان

ها جایی است که گذشته» منطقه خنثی«اعتقاد دارد که تحول شامل سه مرحله اصلی است: رهایی از گذشته، 
ي تحول دارد: گذشته است، اما فضاي جدید کامالْ آشکار نیست، و ساخت آغازي جدید. او چهار کتاب در حوزه

 ساختن شما و شرکت. 4راه تحول، . 3تحول، . 2مدیریت تحول، . 1

 :پردازیماین بخش از مقاله به طور خالصه به سه مرحله روش ویلیام بریجز میدر 

 مرحله اول: پایان دادن، از دست دادن، و رها کردن

شوند تا چیزي را رها کنند که با آن راحت هستند و باید با از دست دادن آن چیز کنار کارکنان مجبور می
 .بیایند و به صورت ذهنی آماده حرکت شوند
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 له دوم: منطقه خنثیمرح

اري شود تا سازگکه سعی میجایی است که کارکنان جدید و قدیم به سیستم قدیمی پیوست دارند در حالی
 .با فضاي جدید داشته باشند. آنها ممکن در این مرحله گیج و بی حوصله شوند

 مرحله سوم: آغاز جدید

ن است اند و ممکرکنان ابتکارات تغییر را پذیرفتهشود. کاپذیرند و تغییر آغاز میزمانی است که تحول را می
 .هایشان را دیده باشندنتایج کوچکی از تالش

تغییر در  کند.ویژگی اصلی مدل ویلیام بریجز این است که تفاوت بین تغییر و تحول را شفاف و برجسته می
این  شوند تا تغییر کنند.آنها حاضر میافتد که افتد و تحول در ذهن و فکر افراد وقتی اتفاق میافراد اتفاق می

کنند که تغییر سازمانی بایستی کند که چگونه افراد به صورت روحی و روانی احساس میمدل توصیف می
 .اتفاق بیفتد

تواند به صورت مستقل استفاده شود. این مدل باید همراه با ابزارهاي چاش اصلی این مدل آن است که نمی
 .اي کاتر و مدل مدیریت تغییر لوین استفاده شودحلهمر 8دیگري مانند مدل 

 اي تغییر کوترمرحله 8مدل : 3مدل 

هاي پرفروش مجله نیویورك تایمز هست و به عنوان استاد دکتر جان پاول کوتر یکی از نویسندگان کتاب
 ي تفکردر حوزهاي شدهآکادمی رهبري ماتسوشیتا در مدرسه بازرگانی هاروارد مشغول به کار و فرد شناخته

به عنوان ده مقاله برتر مجله بازرگانی هاروارد » رهبري تغییر«وکار است. مقاله او به نام رهبري و تغییر در کسب
، »خریدار کردن«، »هدایت تغییر«هاي هاي او به نامشود. کتابسال انتشار این مجله شناخته می 100در 

 .هستند» شتاب«، و »حس اضطرار«

اش را بخوانید. مدل کنم حتماً مقالهدهد که توصیه میاي را ارائه میمرحله 8مدل » هدایت تغییر«او در کتاب 
مرحله به  8شود. این ارائه شده بیشتر مفهومی است و با آمادگی و پذیرش تغییر و نه تغییر واقعی مرتبط می

 :شرح زیر است

 ایجاد یک حس اضطرار: 1مرحله 

 .کنند تا خریدار تغییر شوند یا تغییر را بپذیرندطرار تغییر متقاعد میرهبران، کارکنان را با اض

 ایجاد یک ائتالف براي تغییر: 2مرحله 

 تشکیل تیمی متمرکز براي تغییر از میان شناسایی رهبران مؤثر در سازمان
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 اندا تغییرایجاد یک چشم: 3مرحله 

 .کنندگیري ایجاد میژي را براي اجرا و جهتهایی که محوري براي تغییر هستند و استراتشناسایی ارزش

 اندازوگوي چشمگفت: 4مرحله 

 هاي مختلف این گفتمانایجاد گفتمان استراتژي و تطبیق سبک

 حذف موانع: 5مرحله 

 .انداز تغییر را اجرایی کندسازي براي تغییر با حذف موانعی که چشمتقویت کارکنان با قابلیت

 مدتکوتاهایجاد نتایج : 6مرحله 

 .کنند تا اهداف سازمان محقق شونددهی به افرادي که کمک میپاداش

 حرکت به سمت تغییر بیشتر: 7مرحله 

 .کنندوجو و تعقیب بهبودها را حفظ میجست

 تبدیل تغییرات به عنوان فرهنگ سازمانی: 8مرحله 

 ساختن دائمی تغییر

تر در دستیابی به پذیرش از طرف کارکنان هر چه تمامویژگی اصلی این مدل آن است که این مدل با موفقیت 
 .شود. این مدل به خوبی با ساختارهاي سنتی سازمانی سازگاري داردکلیدي استفاده می

دلیل  توانند به اینها میچالش اصلی این مدل آن است که با توجه اینکه این مدل از باال به پایین است، فرصت
 .انداز تغییر مشارکت نداردچشم حذف شوند که هر کسی در توسعه

 اي لوینمدل سه مرحله: 4مدل 

آمریکایی بود که به عنوان یکی از پیشتازان مدرن جامعه، سازمانی، و -کورت لوین یک روانشناس آلمانی
شناخته  »بنیانگذار روانشناسی اجتماعی«شود. لوین اغلب به عنوان روانشناسی کاربردي در آمریکا شناخته می

د و یکی از اولین کسانی بود که به موضوعاتی از قبیل پویایی گروه و توسعه سازمانی پرداخت. انتشار شومی
، او را به عنوان هیجدهمین روانشناس قرن بیستم لقب دارد 2002در سال » مرور روانشناسی عمومی«مقاله 

 .ش داده استکه بیشترین ارجاع را به مقاله
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 :رح زیر استمدل لوین داراي سه مرحله به ش

 ذوب .1

 .ي ذوب باید از طریق انگیزش و هدایت در جهت حذف مقاومت تغییر آغاز شوددوره

 تغییر .2

 .کندخواهی حرکت میشود و شرکت به سمت مرحله تحولتغییر آغاز می

 انجماد .3

 .ندد کار کتواند براساس تغییرات جدیانجماد دوباره پس از تغییر از طرف شرکت پذیرفته شده است و می

کند که بلوغ افراد براي تغییر به منطقه امن و راحت ویژگی اصلی این مدل آن است که مدل لوین شناسایی می
ها دوست دارند تا در منطقه امن و راحتی خود باشند و ناشی گردد و روي آن استوار است. زیرا انسانافراد برمی

ست. استفاده از این مدل آسان است و بخش زیادي از از یک حس هدایت و کنترل از طرف عوامل بیرونی ا
 .کنندها از آن براي اجراي تغییرات بزرگ استفاده میشرکت

 .طلبداي طوالنی را میبر است و دورهاما، چالش اصلی این مدل آن است که زمان

 کینزياس مک 7مدل : 5مدل 

هاي ها، سازمانوکارها، دولتسبکینزي یک سازمان مشاوره مدیریت جهانی است که به کشرکت مک
کینزي مدل مشهوري است که این اس مک 7کند. مدل غیردولتی، و غیرانتفاعی خدمات برتري را ارائه می

 :ها براي بهبود عملکرد سازمانی از آن استفاده کرده است. این مدل به شرح زیر استشرکت سال

 [Strategy] استراتژي .1

 .مزیت رقابتی سازمان حفظ شود شود تااستراتژي تدوین می

 [Structure] ساختار .2

 .سازدراه و روش انجام کار که سازمان را می

 [Systems] هاسیستم .3

 .دهنداي که کارکنان انجام میهاي روزانهفرایندها و فعالیت
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 [Shared Values] هاي مشتركارزش .4

 .شودهاي بنیادي که در فرهنگ سازمانی متبلور میارزش

 [Style] سبک .5

 سبک رهبري

 [Staff] کارکنان .6

 تعداد و تنوع کارکنان در سازمان

 [Skill] مهارت .7

 شایستگی محوري کارکنان به صورت کلی

کینزي اس مک 7کند. مدل ویژگی اصلی این مدل آن است که این مدل عناصر منطقی و عاطفی را ترکیب می
دهد. اما چالش اصلی آن است که وقتی یکی از از تغییر ارائه مییک رویکرد کلی را براي درك یک سازمان 

کند زیرا آنها همه به یکدیگر مرتبط و وابسته ها تغییر میشود، همه بخشهفت بخش این مدل دچار تغییر می
 .هستند

 گیرينتیجه

هاي رسد. مدلر میسازي آن براي هر سازمان و کارکنان آن دشوار به نظمدیریت تغییر فرایندي است که پیاده
مدیریت تغییر بسیاري وجود دارند و یافتن مدلی که سازگار با طبیعت سازمان باشد سخت است. استفاده از 

تواند مفید باشد زیرا هر کدام چارچوبی را براي راهنمایی در جهت تغییر هاي معرفی شده میهر یک از مدل
 .کندینی میبدهد و البته نتایج موردانتظار را پیشارائه می

ي این توان یک مدل یکپارچه تغییر خلق کرد؟ مدلی که ترکیب بین همهپرسش اساسی این است که آیا می
 .ي آنها را دارا باشد، چالش کمتري را ایجاد کند و فرایند تغییر تسهیل شودمدل باشد و البته منافع همه 5

 .دهی رعایت شودن ارجاعاین مقاله تألیفی است و الزم است تا براي استفاده از آ
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