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 Mayamey_2012@yahoo.com،شهرکرد ی واحددانشگاه آزاد اسالم یعلم تیئه ی،پردنجان یحجت اهلل مردا

دانشگاه غیرانتفاعی نورهدایت مسعود هاشمی، دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، گرایش مالی، 
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و  یهدا، طراحد  تحوالت سدازنده و مدثثر در سدازمان    جادیبه منظور ا دیاست و با ریاجتناب ناپذ رییتغ - دهیچک

که بده سدمت    ییهاسازمان جادیبه آن نوع از رهبری فناوری دارد که به ا ندهیفزا ازیشود. جهان امروز ن تیریمد

کدار   طیمح یاضطرار طیو شرا هانحال به حل بحرا نیپردازند بها دهد و در عیخود م یهالیفعال کردن پتانس

را بده  « شددن »ناچارندد اهدداف    یبه اقتددار آتد   دنیرس یبدانند که برا دیها باسازمان یطیشرا نی. در چنشدیندیب

از ابعاد مهم سالمت  یکی یو نوساز یعصر حاضر، تحول، بازساز در گرید انیبه ب دهند. حیترج« ماندن»اهداف 

 نیاست. در همد  شرویپ رانیوظائف مد نیتراز مشکل یکیها در سازمان رییتغ تِیریمد ن،یبوده و بنابرا یسازمان

 انید بده ب  ،یتحدول در روزگدار کندون    تیریو ضدرورت مدد   تید اهم انیحاضر بر آن است که ضمن ب راستا مقاله

بر سر  موجودها و موانع غلبه بر مقاومت یها و راهکارهادر سازمان یو بهساز رییکننده تغ لیمختصر عوامل تسه

 بپردازد. یسازمان یهایتحوالت و نوآور جادیراه ا

 ناوری، مدیریت استراتژیک، نوآوری، سازمانبحران، رهبری ف کلمات کلیدی:

 

 مقدمه
بده   ن،یمواجهند و بنابرا رییو در حال تغ ایپو یهاطیبا مح یاندهیها به صورت فزاعصر حاضر سازمان در

با توجه بده   گرید انیسازگار سازند. به ب یطیمح راتییخود مجبورند که خود را با تغ ییایمنظور بقا و پو

 و ... در عصدر حاضدر،   یفرهنگد  ،یاجتمداع  ک،ید ،تکنولوهیو تحدوالت علم  راتیید سرعت شدتابنده تغ 

 ،یبدا تحدوالت جامعده امدروز     یشوند که عدالوه بدر همداهنگ   یموفق و کارآمد محسوب م ییهاسازمان
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را در  راتیید تغ نید کرده و قادر باشند که ا ینیبشیپ ندهیدر آ زیرا ن هایدگرگون و راتییتغ ریبتوانند مس

تنهدا بدا   »که به گفته تافلر  را( چ1کنند) تیبهتر هدا یاندهیساختن آ یتحوالت مطلوب برا جادیجهت ا

 ندده یشدوک آ  بیاز آس میتوانیاست که م راتییکردن خود تغ تیهدا یبرا رییخالقانه از تغ یریگبهره

 (. 500 ،1373 )تافلر، «میابیتر دست یبهتر و انسان یاندهیوبه آ میدر امان بمان

هدا نده تنهدا ندوآور و خدالق      از سدازمان  یاریدهد که بسد یمشاهدات و مطالعات نشان م نیا وجود با

ناتوان ماندده و اغلدب    زیعصر حاضر ن راتییو تغ هاشرفتیبا تحوالت و پ یدر هماهنگ یبلکه حت ستندین

کده در   یسد یگلپژوهشدگر ان  «گدرو یانددرو پت »به عنوان نمونده   شوند.یاداره م یناکارآمد سنت یهاوهیبا ش

زده رتید هدا ح سدازمان  یسدتا یا اتیاز خصوصد  مطالعه کرده اسدت،  کیاستراتژ یهایریگمیتصم نهیزم

هدا  ها و شدرکت ، اغلب سازمانایدن طیشرا وستهیپ رییاست که به رغم تغ دهیرس جهینت نیشده است و به ا

 و واتدرمن،  تدرز یپ) عقدب هسدتند   اید دن طیسدال از شدرا   10و حددودا    کنندیم یسال گذشته زندگ 10در 

1372 ،27 .) 
 

 یو نوآور رییتغ میمفاه
است که با گذشته تفاوت داشته باشد امدا   یزیهر چ جادیا ر،ییگفته شده است تغ رییتغ دهیپد فیتعر در

کنندده  مدنعکس  هدا یتمدام ندوآور   ن،یاست. بنابرا دیسازمان جد یاست که برا ییهادهیاتخاذ ا ینوآور

 قدات یتحق نیاولد کده  « مدورت (. »26 ،1377 ،یشانیف یی)آقا ستندین ینوآور رهاییاما تمام تغ رندییتغ کی

رو  نید دهدد و از ا یمد  حیتدرج  یرا به نوآور قیرا انجام داده است واهه تطب رییتغ ندیگسترده درمورد فرا

(. 292، 1373 ،یرازیکندد )شد  یمد  فید به نقش در جامعده تعر  ییسازمان در جوابگو تیرا قابل ینوآور

است که در رفتارها، سداختارها،   ینتحول و دگرگو ندیدر سازمان فرا رییتغ زین« هنسن» فیا تعرمطابق ب

(. 330، ص 1370)هنسن،  دهدیسازمان رخ م یاز واحدها یاپاره یبروندادها ایمنظورها  ها،یمشخط

 نیا ،یو متون علماز منابع  یاریدر بس رییو تغ ینوآور میو مشابهت مفاه یکیحال، با توجه به نزد نیبا ا

 .دانگرفته شده نظر دو واهه اغلب مترادف در

 

 صاحبنظران دگاهید
-مهدارت  ریید تغ ان،یمشدتر  یازهدا ین رییهستند که نسبت به تغ ییهانوآور سازمان یهاسازمان یطورکل به

داده،  واکنش نشدان  یالملل و مقررات دولتنیتجارت ب طیشرا رییافراد جامعه، تغ هیروح رییرقبا، تغ یها
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 تدر یپ» ابطده ر نیسدازند. درهمد  یکدرده و خدود را متحدول مد     دنظرید خدود تجد  داتیدر شکل و نحوه تول

و  ریید تغ «ولیفدا »(، 51، 1380داندد )سدرمد،   یاز اهداف هشتگانه در سازمان مد  یکیرا  ینوآور« دراکر

محور مو  سدوم   معتقد است« تافلر نیالو»کند و یم یمعرف تیریگانه مد 14از اصول  یکیرا  ینوآور

 یدگاهید با د زین «نیگارو» (.شگفتاری، ص پ1377 ،یشانیف ییدهد )آقایم لیتشک یو نوآور تیرا خالق

اکتسداب و انتقدال داندش و     که در خلق، کندیم یمعرف یرا سازمان رندهیادگیسازمان همواره  یکاربرد

-117 صدص  ،1378 ،یراند یت ی)سلطان مهارت دارد دیجد نشیرفتارش با دانش و ب ینیگزیو جا لیتعد

 ییهدا و ندوآور سدازمان   قخدال  یهدا کدرد کده سدازمان    یریگجهینت نیتوان چنیراستا م نی(. در هم116

و تحدول و همگدام شددن بدا      ریید تغ جداد یا یفرصدت بدرا   نیمهمتدر  یریادگیهستند و  رندهیادگیهمواره 

 (. 90، 1992به نقل از کونر،  یرانیاست )نژاد ا یطیمح راتییتغ

-ها و ضرورت چداره در سازمان رییتغ دهیبودن پد ریاجتناب ناپذ هیتوج یامروزه برا گر،ید یسو از

 نید شدود . ا یاستفاده م« ناآرام یهاآب» دگاهیاز د راتییبا تغ حیسازنده و صح قیدر جهت تطب یشیاند

آب  انید کده جر  دررودخانه پرتالطم بگذ کیاز  دیداند که بایم یقیبه قا هیسازمان را قابل تشب دگاهید

 قیقدا  نید بدر ا  یاسدت کده کسدان    نیکند ایحالت آنچه وضع را بدتر م نیاست .در ا یآن همواره طوفان

در  رودخانه عبور نکرده است. نیاز ا شیکدام پچیاند و هنداشته یبا هم همکار نیاز ا شیسوارند که پ

بدا آنهدا برخدورد     رمنتظدره یطدور غ  به قیقرار دارد که قا یدرشت یهاها و سنگو خم چیرودخانه پ ریمس

 نید بدر ا  دید افدراد جد  یهم تعداد کباری. هر چند وقت ستیمشخص ن یبه درست زین قیمقصد قا کند،یم

دربداره   زید ن« الکدت (. »403،1376 ندز، ی)راب کنندد یرا تدرک مد   قیهدم قدا   یاشوند و عدده یسوار م قیقا

است،  یتجربه ترسناک ایمو  در» دیوگیم دیبا تحوالت جد یو هماهنگ یو همگام یضرورت نوآور

 دیذلدک اگدر بدر آن سدوار شدو     کند، معیپرتاب م یاشما را به گوشه دیکن یستادگیاگر در مقابل آن ا

تر اسدت کده منتظدر امدوا      ساده اریبه طور قطع بس ببرد. یدور یشما را به جا یتواند در زمان کوتاهیم

. دیراندده شدو   ییو بده سدو   دید بمان حرکدت یکه ب دیاصرار ورز نکهیتا ا دیو بر آنها سوار شو دیباش رییتغ

 اید کند و یآن را غرق م ای(، مو  2به طول انجامد) یادیمدت ز تواندیتحرک نمیساکن و ب تیریمد

 (.«236 ص ،1374 )الکت، ماندیم یدر گل فرو رفته باق تیریمد نیا یکشت

 سدت ی( و بدرگ کو 1971) مانندد تدافلر، شدون    گریپردازان دهیاز نظر یاریبس یهادگاهیباالخره د و

را متوقدف   راتیید توانند روندد و سدرعت تغ  ینم یامروز یهااز آن است که سازمان یحاک زی( ن1993)
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و  طدابق ت آمدوختن،  یبدرا  ییهدا را بده فرصدت   هدا یثباتینوسانات و ب دها،یترد توانندیسازند بلکه تنها م

 (.42 ،1379 ،ی)سنجر کنند لیمطلوب تبد یهمخوان
 

 هادر انسان رییتغ جادیا سطوح
 :شوندیم یبندطبقه ریدر رفتار انسان در چهار سطح ز راتییتغ یطور کل به

در رفتار  راتییتغ-4 در رفتار و راتییتغ - 3 ش،یگرا ایدر نگرش  راتییتغ -2 در معرفت، راتییتغ -1

 نشان داده شده است: کیماره چهار مورد در شکل ش نیاز ا کیهر  یو دشوار ی. رابطه زمانیگروه

 .ردید گیمد  در نگرش بعد از آن قرار رییتغ دانش و معرفت است. در رییتغ جادیا ،ریینوع تغ نیآسانتر

متفداوت بدا سداخت داندش و معرفدت       یکند، ساختیم دایپ یمنف ایمثبت  یجهات عاطف نکهینگرش از ا

اسدت، لکدن    نیشیپ رییاز دو تغ رتریگتر و زماندشوار یابه طور قابل مالحظه یدر رفتار فرد رییدارد. تغ

هدا مربدوط   آداب و سدنت  در عدادات،  رییکه به تغ ییآنجا از یسازمان ای یدر عملکرد گروه رییتغ جادیا

 ر،ییسطوح تغ نیها از بهر چند در سازمان ن،یاست. با وجود ا راتییتغ نیرتریزمانگ و نیاست، دشوارتر

در  یاساسد  راتییالزمه تغ ادارند ام یشتریب تیاهم یو گروه یار فرددر رفت راتییتغ یعنیآخر  سطوح

 افراد است. یهانگرش ژهیها و به ودر دانش راتییتغ جادیا یو گروه یرفتار فرد

کردن آن در  یو نهاد یتحول و نوآور جادیا یبرا تیریمد قاتیها و تحقدر نوشته گر،ید یسو از

 یشدناخت امدر روان  کی شتریرا ب یکه نوآور یدگاهیاول د ده است.اشاره ش دگاهیبه سه د زیها نسازمان

امکاندات   ازدر سدازمان اسدتفاده    ن،یکدرده و بندابرا   یتلقد  یفدرد  یهوش و استعدادها زانیو مربوط به م

افدراد   یهدا تید پدرورش اسدتعدادها و خالق   یمثبت را بدرا  یهاکننده تیپاداش و تقو ستمیو س یآموزش

 شدتر یرا ب یسدازمان  یو ندوآور  تید کده خالق  یاجتمداع  دگاهید دوم د کند.یم هیصباهوش و با استعداد تو

 نید ا داندد. یمد  عدادهابروز است یمناسب برا نهیو زم طیو مربوط به فراهم آمدن مح یجامعه شناخت یامر

-یو نوآور هاتیو استمرار خالق جادیا یالزم در سازمان را برا یهانهیامکانات و زم یسازینگرش غن

 یرید و اسدتمرار و فراگ  هدا یندوآور  جادیاست که ا یستمیس دگاهیسوم د دگاهیکند و اما دیم هیصتو ها

فدراهم آوردن صدرف امکاندات و     و یفراتدر از عوامدل فدرد    یعند ی یامر سدازمان  کیآنها در سازمان را 

 یفدرد از عوامل در سطح  یستمیکه فراهم آمدن مجموعه و س یمعن نیکند به ایم یالزم تلق یهانهیزم

خداص   یهدا و باورهدا  ارزش زید مدرتبط بدا آنهدا و ن    یهاکارکردها و نقش همراه با ساختارها، یو گروه

و سدازنده را در   اید و تحدوالت پو  هدا یندوآور  ،هدا تیآنها بتوان خالق لهیوسداند تا بهیرا الزم م یسازمان
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بقدا و رشدد    یبدرا  یاساسد  یفرضد  شیدر آورده و آنها را به عنوان پد  ریسازمان به صورت مستمر و فراگ

 (.11، 1378 ،یرانیت ی)سلطان کرد نهینهاد یسازمان
 

 ینوآور ندیکننده فرا لیتسه عوامل
 رشدد و  ندد یآن در فرا تید رغدم اهم یتکامدل اسدت امدا علد     ز،یآمتیموفق رییتغ و ینوآور جهینت نکهیا با

 ییکده شناسدا  ییاز آنجدا  .ردید گیصورت نم یبه سادگ یانسان یهاتیدر فعال رییتغ ،یتوسعه تمدن بشر

تواندد  یمد  ،موانع و عوامل مقاومت کننده در برابدر آن  نیو همچن یکننده تحوالت سازمان لیعوامل تسه

سدازمان   تیریتوسدط مدد   یو تحوالت سازمان هاینوآور ندیفرا یو اصول حیصح تیریو مد تیدر هدا

-دگاهید از د ،یسدازمان  راتیید و تغ هایرکننده نوآو تیو تقو لیبخش به عوامل تسه نیدر ا موثر باشد،

 شود. یصاحبنظران مختلف پرداخته م یها

، سداختار  هدا در سدازمان  تید و خالق یتدوان ندوآور   تیکننده و تقو لیعوامل تسه نیاز مهمتر یکی

صداحبنظران مختلدف،    دگاهید کده از د  یمتناسب با اهداف موردنظر اسدت بده طدور    التیمناسب و تشک

 ،یراند یدر سدازمان اسدت )نژادا   ریید تغ و یندوآور  و تید موفق یبدرا  یفرض شیسب پمنا یساختار سازمان

هدا در مددل وبدر،    یبوروکراسد  یمعتقد است سازمان سلسدله مراتبد  « تامپسون»راستا  نی(. در هم7 ،1376

 زهیشود که هر چه سازمان کمتر بدوروکرات یم انیگونه بنیاو به ا هیفرض .کندیرا کند م رییتغ ای ینوآور

 شنهادیپ یو هیفرض نیبراساس ا است. شتری( در آن بریی)تغ یمواجه باشد نوآور یریبا درگ شتریشد و ببا

از انعطداف   یسدت یداشدته باشدند با   یو ندوآور  ریید بده تغ  لید تما یسلسله مراتب یهاکند که اگر سازمانیم

امروزه » سدینویم یاراد یهایدرباره بوروکراس زی(. تافلر ن297 ،1373 ،یرازیخود بکاهند )ش یریناپذ

را بده   یادار یهدا منازعات قدرت، نظدام  ادارد ام ازین عیهمانقدر سر ییهامیبه تصم عیسر اریبس راتییتغ

 تیخالق یکه قدرت اداریحال دارد در ازیمداوم ن یرقابت به نوآور سازد.یکند م یارسواکننده قیطر

مهدم سداختار    یژگد یاز سده و  یکد ی زید ن« دفدت »طده  راب نیدر همد  (.«306 ،1370سازد )تافلر،یرا نابود م

 ،1374 )دفدت،  داندد یمد  تید افدراد بده خالق   قیتشو وربه منظ یموفق را عدم تمرکز ساختار یهاسازمان

 دید هسدتند، نبا  یابرخوردارندد و حرفده   ژهید و یهدا که از تخصدص  یمعتقد است کارکنان نی( همچن961

 (.194، 1378 )دفت، محدود گردند گرفتار و یساالروانیودار دریدرگ

 شدتر یب زید ن یتا به آن اندازه است که گفته شده در رشته بهبود سدازمان  یعامل ساختار سازمان تیاهم

 ی( اسدت و بده اعضدا   یو انسدان  اید )پو کید که ساختار آنها ارگان رندیگیمورد توجه قرار م ییهاسازمان
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کده آنهدا    یورشود به طیعمل داده م استقالل زیو ن یریگمیتصم یندهایسازمان اجازه مشارکت در فرا

 ،1371 )دفدت،  را ارائه کنندد  یدیجد یهاحلو راه دیتوانند ابتکار عمل به خر  داده و نظرها و عقایم

 یازهدا یهدا و ن قهیسدل  و تحدوالت،  راتییدر برابر تغ توانندینم یکیمکان ی(. در مقابل ساختارها532 ص

 گداه یسداختارها از جا  عندو  نید در ا یو ندوآور  تید خالق از خود انعطاف نشدان دهندد و   یطیمختلف مح

 دهندیخود را از دست م یو اثربخش یینوع ساختارها در بلند مدت کارا نیو ا ستیبرخوردار ن یمناسب

 (.74 ،1374 )محمدزاده،

 زید آمتید موفق ریید و تغ یتحقدق ندوآور   یالزم بدرا  طی(، معتقدندد کده شدرا   1971و راجرز ) کریشوم

 آنها:  کهنیعبارتند از ا

 باشند؛ رندهی( به نفع به کارگ1

 داشته باشند؛ یقابل توجه ایو  ی( موارد استفاده دائم2

 نداشته باشند؛ یادیز یدگیچی( پ3

 خود مطابقت داشته باشند؛ یهااستفاده کننده ی( با نظام ارزش4

 باشند؛ ریپذهی( توج5

 ملموس فراهم آورند .  ی( نتا6

را  هایکه روند نوآور یاها به گونهپاداش یبرا یمقررات رسم یقراربر زی( ن1994بارت ) یک یس

 از اسدتفاده مدثثر   ،هدا یاشاعه نوآور و لیتسه به منظور یآموزش رسم یهادوره یبرگزار کند، تیتقو

 و راتیید تغ یرا در ارتقدا  تیریمدد  یهدا اهدرم  تید تقو و یریو بده کدارگ   تیریمد یاطالعات یهاستمیس

بدا توجده بده آنچده      ،ی(. اما بطدور کلد  290 ص همان، ،یشانیفییداند )آقایموثر م یسازمان یهاینوآور

 ریید و تغ یندوآور  نکهیا یبرا رسدیها گفته شده است، به نظر مدر سازمان رییو تغ یدرباره موانع نوآور

 ر،یا انعطاف پذر یساختار سازمان یستیبا میرا سهولت بخش رییتغ ندیموانع آن را کاهش و فرا ،قیرا تشو

-مشدوق  یسدت یبا نیهمچن میکن کیاعضا را ارضا و رهبری فناوری را دموکرات ازیرا آزاد، ن یجو سازمان

 انیب یوآزاد یانسجام گروه ها،یریگمیاعضا در تصم یجلب مشارکت و همکار ،یو معنو یماد یها

را  رییراستا موانع تغ نیدر هم زین« ال دفت چاردیر» (.305 ص همان، ،یرازی)ش میرا مورد توجه قرار ده

ارائه کرده اسدت کده در جددول     ییهاحلرفع آنها هم راه یو برا میتقس یو شخص یبه دو دسته سازمان

 (.525، 1374اند )دفت، نشان داده شده کیشماره 
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 رییدر برابر تغرهبری فناوری 
 یبده جدا   رانیحالدت مدد   نید در ا اسدت.  یتعارض سازمان تیریهمانند مد رییدر برابر تغرهبری فناوری 

مجددد   یبررسد  یبدرا  یالهیآن را بده عندوان وسد    دید با ند،یغلبه بر مقاومت برآ ایدرصدد حذف و  نکهیا

ارتبداط   یبرقدرار را وادار بده   رانیمدد  ،ریید کنند. اگر مقاومت در برابر تغ یتلق یشنهادیپ راتییتغ تیقابل

 دیجد یهاکردن راه دایپ یجو براوو جست رییربوط به تغم ماتیمجدد تصم یابیارز با کارکنان، شتریب

فراگدرد   تیدر هددا  رانینقدش مدد   تید آنگداه سدازنده خواهدد بدود. دربداره اهم      به هدف سازد، دنیرس

 یغیبرنده و ت ییچاقو رییغت»( گفته است حیمس الدیسال قبل از م 400نامدار  لسوفی)ف زیکیساف رات،ییتغ

بخدش را بده دسدت جراحدان     عامدل تحدول   نید ا دید امدا با  ختیاز آن گر توانیدو دم است که هرگز نم

سدودمند   یمناسدب بده درمدانگر    یهدا کارکشته و توانمند و آگاه سدپرد تدا بدا اسدتفاده از آن در فرصدت     

را  ریید تغ تیریمشدکالت عمدده مدد   « نادلر دیوید» دهیبه عق اما ص ب مقدمه(. ،1380 )سادلر، «بپردازند

 کرد که عبارتند از : میتقستوان به چهار دسته یم

مدرتبط   گریکدد یبدا   یاچهار عامدل بده گونده    نی. افیدر وظا دنظریو تجد کنترل قدرت، مقاومت،

گذارد کده بده شدرح مختصدر هدر      یم ریعوامل تاث ریشده در هر کدام از آنها بر سا جادیا رییهستند که تغ

 (:556 ص ،1380 ن،یفیگر / )مورهد شودیعوامل پرداخته م نیاز ا کی

 یکد یو  باشدد یدر سازمان م رییدر برابر اقدام به تغ یاز عوامل اصل یکی: مقاومت کارکنان مقاومت

سالها انجام کار بده   جهیاست که معموال  نت یفرهنگ سازمان ،زیمقاومت ن نیا تیدر تقو یاز عوامل اصل

 .باشدیم ینیمع وهیش

رود و سداختار  یمد  نیاز بد  یمیسداختار قدد  آن  یمرحلده انتقدال کده در طد     ،ریید تغ ندی: در فراقدرت

کارکندان نسدبت    طیشرا نیاست که در ا یعیطب است، نانیمملو از عدم اطم شود،یم نیگزیجا یدیجد

 یاسد یس یهدا تید شدرکت در فعال  اید حساس باشند و با استفاده از قددرت   دیخود در نظام جد گاهیبه جا

 یکارکنان ممکن است برا یرفتارها نگونهیست اا یهیبد قرار دهند. ریثت خود را تحت  ندهیآ تیوضع

 نباشد. ایشده است مناسب باشد  یزیرطرح تیریکه توسط مد یرییتغ یبرا ایآنها و  یفعل تیموقع

-در حال شکل دیجد ستمیشدن و س لیدر حال تعط یمیقد ستمیکه س ی: ممکن است هنگامکنترل

موجود پرورش اطالعات و حفدظ کنتدرل مانندد     لیهمراه آن وسا یهانانیو عدم اطم رییتغ است، یریگ
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ت و یرا از اهم یسازمان یندهایفرا ریپاداش و سا یعملکرد، ساختارها یابیارز ستمی، سارتباطات ستمیس

 .ندازدیب یتناسب و اثربخش

 نیعلت وجود تعامل بد  به ،یسازمان راتییتغ جادیا ندیاست که در فرا یهینظر در وظائف: بددیتجد

متناسدب   یدیجد یهاشغل یستیبا ن،یبنابرا .رندیگیقرار م ریثت تحت  زیمشاغل ن ،ستمیس یاجزا یتمام

 شود. نییتع دیجد یهاارتباط آنها با شغل یکارکنان و چگونگ فهیشده و عالوه بر آن وظ جادیا رییبا تغ

 یائف شدغل مجددد وظد   فیو تعر رییبه مسئله تغ سازمان، یو بهساز رییاست که اگر در فراگرد تغ یهیبد

 اثر موردنظر و مطلوب را سراسر سازمان نخواهد داشت. رات،ییتوجه نشود تغ
 

 یریگجهینت
 نیرو به گسترش بدوده و بندابرا   یاندهیبشر به شکل فزا یو تحوالت در تمام ابعاد زندگ راتییتغ امروزه

شدده   جادیو تحوالت ا اترییبا تغ یو همگام یاز نوآور زیخود ناگر ییایمنظور بقا و پو زبهیها نسازمان

سدازنده و   راتیید تغ جداد یاست که بده منظدور ا   یهیحال بد نیبا ا هستند. یمختلف زندگ یهادر عرصه

 تیریبده عندوان مدد    ریید تغ تیریاز مدد  شدود.  تیریو مد یطراح ،یزیربرنامه یستیها باموثر در سازمان

از  ریید و اعمدال تغ  یسدازمانده  ،یزید رامهبرن یاصول ندیشده است و آن عبارت است از فرا ادی زیانتقال ن

-یآغاز م رییکه تغ ی. هنگامندیدر آ ارمرحله به هم زدن وضع موجود تا تحقق حالت کامال آماده به ک

ادامده داشدته    دید با زیکه کار نیدر حال نده،یحالت گذشته قرار دارد و نه در حالت آ شود، سازمان نه در

 ن،یبندابرا  ابدد یکدار ادامده    ز،ید هنگدام انتقدال ن   آورد که دریا فراهم مر نانیاطم نیانتقال ا تیریباشد. مد

انتقدال را   رانینقش مد دیسازمان با تیریمد میت یآغاز شود. اعضا رییتغ جادیاز ا شیپ دیمقدمات امر با

از  ندان یبده منظدور حصدول اطم    تدوان یهماهنگ کنند. م رییسازمان را با عامل تغ یهاتیکرده و فعال فایا

شغل موقدت   ایموقت  تیریساختار مد کی جادیمرحله انتقال، نسبت به ا یوم کار و اعمال کنترل طتدا

هسدتند مانندد    نفدع یمسدئله ذ  نید در ا یکده بده ندوع    یبده همده کسدان    رییتغ جادیخبر ا دنی. رسانداقدام کر

)مورهدد و  کندد  یمد  فدا یانتقدال ا  تیریرا در مدد  یاکنندگان نقدش عمدده   یبانیو پشت انیکارکنان، مشتر

 (.530و  531، صص 1380 ن،یفیگر

به عندوان   یسازمان رییتغ تیریتوانند در مدیکه م ییو راهکارها شنهاداتیاز پ یراستا برخ نیهم در

-559 صدص  ،1380 ن،یفی)مورهدد/گر  عبارتندد از  ،رندیقرار بگ رانیمورد استفاده مد یکل یرهنمودها

557:) 
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 ینگدر بده سدازمان و پدروهه بهسداز     کل یدگاهیبا د یستیبا نرای: مددیکل نگر داشته باش دگاهی( د1

محددود،   دگاهید وجدود د  گر،یکدد یسدازمان بده    یفرعد  یهدا ستمیوابسته بودن س لیبه دل سازمان بنگرند.

 یوسدتگ یپفرهندگ و   رندهیدربرگ کل نگر، دگاهید اندازد. یرا به خطر م رییتغ جادیاقدامات مربوط به ا

 ساختار و اطالعات است. وظائف، خاص،اش یهاستمیس نیهمچن حاکم،

سدازمان   یاقددامات بهسداز   تیموفق ی: شرط اصلدیسازمان مطمئن شو یعال تیریمد تی( از حما2

حداکم در سدازمان عامدل     یوسدتگ یهمانندد پ  یعال تیریمد تیحما از آن است. یعال تیریمد تیحما

مدرتبط بدا کنتدرل و قددرت      برخدورد بدا مشدکالت    یبدرا  تید حما نیاست و ا یاجتماع ستمیقدرتمند س

 است. یضرور

تدوان  ی، مد سدازمان  یبهساز یزیرکارکنان در برنامه عی: با مشارکت وسدیکن بی( مشارکت را ترغ3

بده کارکندان    یحدق را  یبه عنوان نمونه اعطا شد. روزیکنترل و قدرت، پ از مقاومت، یبر مشکالت ناش

 یحسداس کنندد از قددرت و کنتدرل الزم بدرا     شدود کده آنهدا ا   یباعدث مد   قید تحق یهدا طدرح  هیهنگام ته

دوره  یآنهدا را طد   تید احساس ممکدن اسدت حما   نیبر سرنوشت خود برخوردارند و وجود ا تیاکمح

 به دنبال داشته باشد. رییاعمال تغ

در از عوامدل مهدم در رهبدری فنداوری      یکی: ارتباطات آشکار دیکن قی( ارتباطات آشکارا را تشو4

و  هدا نانیعدم اطم دوره انتقال است.کارکنان نوعا  یط یلبه بر مشکالت و اطالعات کنترلو غ رییبرابر تغ

 گداه یو جا ریید تغاطالعات مربوط به  یدر جستجو داده، صیدوره انتقال را تشخ یشده ط جادیابهامات ا

توسدط   شدده،  جداد یصدورت نبدود اطالعدات، شدکاف ا     ممکدن اسدت در   هسدتند.  دیجد ستمیخود در س

 یهدا شدبکه  قید از طر عاتیشدا  .نددازد یرا بده خطدر ب   ریید تغ ندد ینامناسب و نادرست پرشده، فرااطالعات 

 بده  دید با تیریمدد  .شدوند یمنتشدر مد   یرسدم  یمجدار  قید از اطالعاتِ درسدت، از طر  عتریسر یررسمیغ

 یداشته و بداند که هدر خبدر   تیبر کارکنان حساس نانینسبت به اثرات عدم اطم رییخصوص در دوره تغ

 است. یخبریبهتر از ب بد، یرهاخب یحت

کده مشدتاقانه خواهدان کمدک      ی: کارکندان دید اند پداداش بده کرده یکه اشتراک مساع ی( به کسان5

برخدوردار   یبهتدر  یاید از مزا یسدت یبا و راحدت کدار باشدند،    یمیقدد  یهدا و حذف راه رییتغ جادیا یبرا

 هروند، در دوریم دیجد یکار یهاتیرکه به سرعت به استقبال مامو یبه عنوان نمونه کارکنان گردند.
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سدزاوار   دهندد،  قید تطب دید جد طیکنند که خود را بدا شدرا  یکمک م گرانیبه د ایتر کار و انتقال سخت

 عملکرد و ... هستند. یابیمقام و ارتقا، توجه خاص به ارز یاعطا مانند ژه،یو یافتخارات افتیدر
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محمد دیو س انییپارسا یترجمه عل ساختار، یسازمان و طراح یتئور (،1374) ال چاردیدفت، ر -7

 یبازرگان یدوم، تهران، موسسه مطالعات و پژوهشها جلد ،یاعراب

دفتر  تهران، ،یو اعراب انییسازمان، ترجمه پارسا یو طراح یتئور ی(، مبان1378) ال چاردیر دفت، -8

 یهنگفر یپژوهشها

 تهران ،یلیغالمرضا اسماع ترجمه ر،ییتغ تیریمد (،1380)  یلیسادلر، ف -9

 دوم چاپ ،یآموزش یدر سازمانها یروابط انسان (،1380) یغالمعل سرمد، -10

در سازمان، چاپ اول، تهران، خدمات  یکردن نوآور ی(، نهاد1378) فلورا ،یرانیت یسلطان -11

 رسا یفرهنگ

ماهنامه  و عمل، یاز تئور یبی: دو مدل ترکرییآموزش عامالن تغ (،1379) احمدرضا ،یسنجر -12

 104 شماره ر،یتدب

  ی، مشهد، انتشارات جهاد دانشگاهیآموزش تیری(، مد1373) یعل ،یرازیش -13

 1380 بهمن وند،یماهنامه پ ت،یروزآمد کردن ترب (،1380) ی،علیقائم -14

 تهران، شکرکن، نیحس ترجمه ،یو سازمان یصنعت یروانشناس (،1370) ابراهام.ک کورمن، -15

 انتشارات رشد
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 تیریآموزش مد مرکز ،یاهلل علو نیام دیترجمه س اثربخش، تیریمد (،1374) جان الکت، -16

 یدولت

 انتشارات سمت تهران، توسعه، چاپ اول، تیری(، مد1374) عباس محمدزاده، -17

و غالمرضا معمارزاده، چاپ ششم،  یالوان یمهد دیس ،یرفتار سازمان (،1380) نیفیگر / مورهد -18

 دیانتشارات مروار تهران،

 سبحان کیپ ه،یاروم در سازمانها، یو نوآور تیخالق تیریمد (،1381) فرهاد ،یرانینژادا -19

 بند، تهرانعالقه یترجمه عل ،یرفتار سازمان تیریمد (،1365کنت ) و بالنچارد، پال ،یهرس -20

 ،اهواز ،ینائل یترجمه محمدعل ،یو رفتار سازمان یآموزش تیری(، مد1370) مارک هنسن، -21

 چمران دیدانشگاه شه
22- Floyd Shoemaker & Everett M. Rogers, Communication Of Innovations 
Cultural Approach,1971.  
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