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هرا و تارارب. دعنرا  آن     نشانۀ زوق به دعنا  رویارویی اسو، دالقات ذهرن 
چیش  بیشتر اه دالقات زیشیکی با زرد  دیگر اسو: دعنا  ض نی این نشرانه  

درکری  بره  دن سری رر، یعنی برقرار  یرك رابهره، یعنری    ت یعنی شناختن ع یق
ها  این دو  ها و توصیه کنندۀ بینش شهود  اه یك شخص. این کتاب دنعکس

 نویسند  و حاصل شناخو شهود  و رابهه، در طول سالیان دت اد  اسو.
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 گفتار شیپ

دعلرم ددرسرۀ   ام. در کتاب  ، دربارۀ ددرسۀ کِیفی توضیح داد کِیفیددرسۀ دن در کتاب 
شود چه کار کنند تا در یك ددرسرۀ کِیفری،    ها توصیه دی ام که به دعلم رح  داد شکِیفی 

هرا بره آن اشرار      کدام اه این کتراب  کال  در  کِیفی خَلق کنند. ادا چیش  که در هیچ
نشد ، زرایند اناام این کار اسو، زرایند تغییر اه یك نظام دبتنی بر ترر  یرا دردیریو    

ی بر ح ایو یا ددیریو راهبرانه. این کار را نکرردم چرون   دابانه به یك نظام دبتن رئیس
کنمت زقط یك ددیر که اه ک ك زرد  دانند دن اسرتفاد  کنرد    ا  را راهبر  ن ی ددرسه

تواند چنین کار  اناام دهد. جود  اندرسون چنین ددیر  اسو. دایان گاسِرن کره    دی
هرا   دفاهی ی کره سرال  با دن در ددار  کار کرد ، زرد  اسو دارب در  1968اه سال 

دنردان ایرن    ایم. در این کتاب، آنها در کنار یکدیگر قرار گرزتند تا به عالقه آدوه  داد 
حوه  بگویند چگونه شررایهی را خَلرق کننرد کره حرکرو یرك دا وعره بره سر و          

دقرو   ها  دن را به پذیر خواهد ساخو. کتاب شدن به یك ددرسۀ کِیفی را ادکان تبدیل
ه در این کتاب به آن اشار  شد  را به کار ببندیرد و آنگرا  در دسریر    بخوانید، سپس آنچ

 صهیح قرار خواهید داشو. 

 

 دکتر ویلیام گلسر
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 مقدمه

عنروان دشراور ددرسره و     ایم، دایان به ها در جنبش ددرسۀ کِیفی دشارکو داشته دا سال
کره   شرو  شرد، یعنری هدرانی    1992ددیر ددرسه. ه کار  دا در سال  عنوان بهجود  
کررد بره دهالعره و بررسری دفراهیم ددرسرۀ کِیفری         ا  که جود  در آن کرار دری   ناحیه

پرداخو. زرایند  که دا تاربه کرردیم سرریو و آسران نبرود. ایرن کرار دسرتلشم تغییرر         
 شخصی، تغییر نظام و تغییر  ع د  در طره تفکر بود. 

یم ددرسرۀ کِیفری   وقتی شرو  کردیم به کارکردن با سایر راهبران ددرسه که به دفاه
دند بودند، با سؤال واحد  اه جانب ه ه روبرو شدیم: چهور شرو  کنیم؟ یرك   عالقه

اند؟ چقردر   ها  این زرایند تغییر کدام ددرسۀ کِیفی چه زرقی با ددار  دا دارد؟ پویایی
هدن  طول خواهد کشید تا به یك ددرسۀ کِیفی تبدیل شویم؟ دا شرو  کردیم به حرر  

دهنرد. در   بش ددرسۀ کِیفی تا بفه یم چهور به ایرن سرؤا ت پاسری دری    با راهبران جن
درستت  طور نیسو که زقط یرك را    دان، زه یدیم این دان و اه طریق تاارب دکال ات

کردن ددرسۀ کِیفی وجود داشته باشد: این زرایند، یك زرایند خهی نیسو.  برا  اجرایی
گیرر  ر    یراتری کره در جهرو   باوجوداین، هر سفر  به سر و کیفیرو، اه لهراغ تغی   

دهد اشتراکاتی دارد: تغییر اه کانون کنترل بیرونی به کانون کنترل درونیت اه دیردگا    دی
پاسی به تئور  انتخابت اه تقویو دثبو به خودارهیابیت اه کار خروب   -تئور  دهرک

نظر و  تفاقدابانه به ددیریو راهبرانهت اه هور و اجبار به ا به کار کِیفیت اه ددیریو رئیس
 ه کار .

هرا  خراص بررا      این کتاب، شر ا را برا تارارب شخصری درا در کراربرد دردل       
ترتیب، ش ا را در این دسیر هدایو خواهد  این کردن دفهوم ددرسۀ کِیفی آشنا و به ع لی

ها شادل این دوارد هستند: تئور  انتخاب، ددل ددرسرۀ کِیفری دکترر ویلیرام      کرد. ددل
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ا  کیفیو دبلیو ایی ددینگ. ش ا این  ها، ددل چهارد  درحله ستمگلسر، الگو  تغییر سی
ها  یادگیر  تاربی خاصی را به کرار بگیریرد کره     زرصو را خواهید داشو تا زعالیو

دهند در حین این زرایند تغییر، انتظار چه چیش  را داشته باشرید. ه چنرین، اه    نشان دی
هرا، راهکارهرا     خصری، تغییرر سیسرتم   آثار بسیار  اه ازراد دیگر  که دربرارۀ تغییرر ش  

 ایم.    اند نیش استفاد  کرد  پرداه  گروهی، باهآزرینی شخصی و ددیریو راهبرانه نوشته

دنردان بره    ادن به پنج سؤال پُرتکرار اسو که توسرط عالقره   د هد  این کتاب پاسی
 شود:  ددرسۀ کِیفی دهرح دی

 . چهور شرو  کنیم؟1
 سو؟. زرایند اناام کار کدام ا2
 . چه راهکارهایی دفیدند؟3
 . شبیه چه به نظر خواهیم رسید؟4
 هایی باشیم؟ ا  داشته باشیم و چه نو  انسان چه نو  ددرسه خواهیم دی. 5

دادن به این سؤا ت، اغلب دشوار اسو. درواقو، تاربه به درا نشران داد  کره     پاسی
کنند. پاسری بره    دیبسیار  اه ددار  چندین سال را صر  بررسی جد  این سؤا ت 

کرردن   دو سؤال اول نیاهدند کسب دانش جدید دربارۀ دفراهیم ددرسرۀ کِیفری، درونری    
انداه دشترک اسو.  ها  پرداه  گروهی و خَلق چشم تئور  انتخاب، یادگیر  دهارت

هرا    ها اه یادگیر  دفاهیم و دهرارت  انگیشند هیرا انسان هیاان ،این دراحلِ زرایند تغییر
 برند.  جدید لذت دی

آیرا کرار  کره ا ن در حرالِ     »پرسرند   وجود، در سرال سروم اه خودشران دری     بااین
ایرن  « سرو؟ راستا هرم دران   انرداه دشرترک   دادنش هستیم، با دانش جدید و چشرم  اناام

دوضو  د کن اسو برا  برخی ازراد، اه نظر شخصی تهدیردآدیش باشرد. آنهرا د کرن     
دوضو  زکر کنیم. به اطالعات بیشتر  نیراه   بیایید ک ی بیشتر دربارۀ این»اسو بگویند 

دادنش هسرتیم،   خواهیم. آیا کار  که در حالِ اناام داریم. شاید این چیش  نباشد که دی
پاسی به ایرن سرؤا ت،   « سو؟راستا همخواهیم و به آن باور داریم  دانیم، دی با آنچه دی

یرازتن   سرو بره پایران   شدن این سؤا ت د کن ا دهندۀ شرو  تغییر اسو ادا دهرح نشان
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هرا  در حرالِ    حرکو به س و کیفیو نیش دنار شود. د کن اسو ازرراد نگرران اقردام   
هرا ر    ها  در حالِ تغییر شوند. تغییرر شخصری قبرل اه تغییرر سیسرتم      تغییر و سیستم

ها  ده ی  ها. سه سؤال اول، دؤلفه کردن اقدامراستا همها قبل اه  دهد و تغییر سیستم دی
 ن به یك ددرسۀ کِیفی هستند. شد در تبدیل

شروند. باهدیدکننردگان    ها  ددرسه دی کم دتوجه دوزقیو در سال چهارم، دیگران کم
هنند. در این درحله، دت رکش باقی دانردن   آیند تا ببینند ه ه دربارۀ چه چیش  حر  دی دی

رنرد  عقیرد  دا تر اسو اه ت رکش بر آنچره باهدیدکننردگان    انداه دشترک دهم بر رو  چشم
تواننرد بره دلیرل ترأثیرگرزتن اه توجره دثبرو        ددرسه به آن تبدیل شد  اسو. ددار  دی

پاسی گیر بیفتند. برا  اجتناب اه چنرین وضرعیتی، کارکنران    -دیگران، در وضعیو دهرک
 «خواهیم به چه چیش  تبدیل شویم؟ دی»پرسند  یك ددرسۀ کِیفی اه خودشان دی

خَلرق  تاب انتخاب کردیم هیرا نقش راهبر کِیفی را برا  این کخَلق شرایط دا عنوان 
اسو که به ه کار ، خالقیو، کار کِیفی و خودارهیابی ک ك کند. وقتی ایرن  شرایهی 

خواهند این دفاهیم  شرایط زراهم باشند، دسئولیو کارکنان اسو که انتخاب کنند آیا دی
ن شرو  به پرسریدن  شان تلفیق کنند یا نه. وقتی کارکنا ا  را در هندگی شخصی و حرزه
دهرم ادادره بردهم،     اگر به کار  که ا ن دارم اناام دری »این سؤال اه خودشان کنند که 

، تغییرر واقعری در رزترار، در سرهح     «خواهم برسم؟ چقدر احت ال دارد به چیش  که دی
وقرو نقرش راهبرر ایرن      تواند ر  دهد. اگر تغییر ر  نرداد، آن  شخصی یا ساهدانی، دی

ام  هرچند تغییر هنوه ر  نداد ، آیا دن راهبر  بود »یابی کند و بپرسد اسو که خوداره
ام، دسئولیو را بره   توانسته ام؟ آیا وقتی دی خواهم باشم؟ آیا دلسوه و شاا  بود  که دی

 «ام؟ عهد  گرزته

ایم که به دنبال  دا این کتاب را دخصوصاً برا  ددیران ددار  و سایر ازراد  نوشته
هرا   تواند به دعلم حال، این کتاب دی یازتن پاسی این سؤا ت هستند. بااینهایی برا   را 

آدوهان، پدرودادرها و ه کاران ارتباط دؤثرتر  برقررار کننرد.    هم ک ك کند تا با دانش
پررداهد. بخرش دوم اطالعراتی درخصروص      بخش اول به تغییر شناختی و شخصی دی

رد به سؤال دوم جواب بدهید. دوضو  آورد و ک ك خواهد ک ها زراهم دی تغییر سیستم
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کند یاد بگیرنرد تعارضرات را اه    بخش سوم تغییر زرهنگی اسو و به کارکنان ک ك دی
طریق ه کار  حل کنند. بخش چهارم بر تغییر برناده ت رکش دارد و راهکارها  زرایند 

شربیه چره بره نظرر خرواهیم      »کند که ک ك خواهند کرد به سؤال  گروهی را دهرح دی
خرواهیم بره چره چیرش  تبردیل       دی»پاسی دهید. بخش آخر با ت رکش بر سؤال « ید؟رس

 پرداهد.  ، به تأدل درخصوص آیندۀ ددرسۀ کِیفی دی«شویم؟

جرا    ایرم و بره   اسرتفاد  کررد   « راهبرر »اه کل ۀ « ددیر»جا  کل ۀ  در ت ام کتاب، به
. ادبیات دا در این کتراب  ایم را به کار برد « راهبر کِیفی»اصهالح « ددیر راهبر»اصهالح 

کنیم. لهفراً آنچره در ایرن کتراب      تان کار دی ا  اسو که گویی با ش ا و کارکنان گونه به
حاضرر   عنوان اطالعات در نظر بگیرید و زقط اه آنچه درحرال  ایم را صرزاً به دهرح کرد 

برایتان دناسب اسو استفاد  کنید. اه صر یم قلرب ادیردواریم ایرن کتراب اطالعرات و       
شردن بره یرك ددرسرۀ      هایی را برایتان زراهم کند که در سفرتان به س و تبدیل دهارت

 تان خواهند کرد.  کِیفی ک ك

دایان گاسِن و جودی اندرسون
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 بخش اول: آغاز
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توانی بره چره کسری تبردیل شرو .       به درون بنگر و خواهی یازو که دی
کنیرد دظهرر روشرنایی، انرر  ،      ا  که در صفهۀ قبل دشراهد  دری   نشانه

قدرت و ثبات اسو. ه ۀ این دوارد، دهصول نگریستن به درون و آغراه  
هایی برا  نگریستن به درون را به شر ا   ر اسو. این زصل را رشد و تغیی
دران را   کند تصراویر ایردئال   کند. تئور  انتخاب به دا ک ك دی عرضه دی

 ببینیم و رزتاردان را بفه یم. 
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 آغاز

 
دکتر ویلیام گلسر در دسو دعل ران اسرو. عنروان     ددرسۀ کِیفیچند سال اسو کتاب 

، ادرا  «آدروهان بردون هور و اجبرار    دردیریو دانرش  » زرعی این کتاب اه این قرار اسو:
ددیریو بدون هور و اجبار کار راحتی نیسو. ددارسی که در حالِ حرکرو بره سر و    

 کنند.  کیفیو هستند، هم کادیابی و هم دردسر را تاربه دی

شروند. آنهرا شررو      هد  دری  خوانند هیاان هایی که این کتاب را دی بسیار  اه دعلم
هایی برا  کاهش تر  و هور و اجبار، تأکید بر کار کِیفی و  کردن به را کنند به زکر دی

آدروهان، حتری    هرا دوزقیرو در کرار برا دانرش      ترغیب خودارهیرابی. بسریار  اه دعلرم   
کنند. آنها توصیۀ دکتر گلسر را ددنظر قرار  آدوهان دشوار، را با اشتیاق گشار  دی دانش
هرا  کرال  در  را    هرا توازرق   ضی اه دعلمدارند. بع ها  کوچك بردی دهند و گام دی

یرن  ددرسره ا کنند. برخی ددار  در سرتاسر زضرا    جایگشین قوانین کال  در  دی
کنریم کره    در ایرن ددرسره، طرور  دشرکالت را حرل دری      »کنند که  ج له را نصب دی

 این کار را اناام بِد ، اگرنره »آدوهان بگویند  اینکه به دانش جا  به« کس آسیب نبیند. هیچ
ایرن  « ات بیشرتر شرود.   این کار را اناام بِد  تا کیفیو هندگی»گویند  دی« شو  تنبیه دی

آدوههرا اه   هرا و دانرش   شوند. در بدو ادر، اشرتیاق دعلرم   تغییرات، در ابتدا دؤثر واقو دی
رود و کرارِ   کند، ادا نو بودن این دفاهیم خیلی هود اه دیان دی دفاهیم جدید ح ایو دی

 شود.  ن به یك ددرسۀ کِیفی آغاه دیشد دشوار تبدیل

  مراحل تحولیِ فرایند تغییر
شرو ِ با اشتیاق و رسیدن به نودید  چیش  اسو که در اغلرب تغییررات ع رد  دیرد      

توانرد بره شر ا     یك زرایند تکوینی اسو نه یك نتیاره، دری   ْشود. درک اینکه تغییر دی
یشان را در هر درحله ارضا کننرد.  ک ك کند شرایهی برا  کارکنان ایااد کنید تا نیاهها
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ایرم:   دهی کررد   ها  این کتاب را حول دهور این دراحل اه زرایند اجرا ساهدان دا زصل
 ها، تغییر زرهنگی، تغییر برناده، تغییر دائ ی. تغییر شناختی، تغییر شخصی، تغییر سیستم

  تغییر شناختی )اطالعات(
شود چون ازراد تصاویر جدید  دریازو  دی اطالعات جدید اغلب سبب ایااد دیل به تغییر

تروان   اند، پس دی توانند چگونه باشند. اگر دیگران چنین کرد  کنند دبنی بر اینکه ادور دی دی
در شرکل پرهوهش اسروت گراهی اوقرات تاربرۀ        1چنین کرد! گاهی اوقات بهترین دانرش 

الزصرل اه  صرورت دشراهدۀ دسرتقیم ب    دشترک اه دیگران اسو. گاهی اطالعات جدید بره 
شود. اطالعات جدیرد درخصروص جنربش ددرسرۀ      کنیم حاصل دی ا  که ادراک دی پدید 

وگرو برا دیگرران     ، زیلم، کارگا ، باهدید اه ددار  کِیفی و گفوددرسۀ کِیفیکِیفی، اه کتاب 
 «شوم؟ آیا دن دتوجه دی»شود این اسو:  شود. سؤال ده ی که ایناا دهرح دی حاصل دی

 

  تن تصاویر جدید(تغییر شخصی )ساخ
شود. وقتی  کنیم، زرایند تغییر شخصی آغاه دی طور که اطالعات جدید را بررسی دی ه ین

دان درخصوص اینکه اوضا  بایرد چگونره    آیند با تصاویر قبلی ادراکات جدید  را که دی
شود. هر زرد  باید تأدل، بررسی، تهلیرل   کنیم، تغییر شخصی حاصل دی باشد دقایسه دی

اب کند که این اطالعات جدیرد را چگونره ادراک کنرد. تصر ی ات نیرش در اینارا       و انتخ
دانریم ه راهنگی    شوند: تص ی اتی دبنی بر اینکه آیا اطالعات جدید با آنچه دری  گرزته دی

 

 

1 .best knowledge  .م  -در زصل چهارم اه کتاب حاضر تعریف شد  اسو 
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خواهم  توانم ... ادا آیا دی توانند این کار را اناام دهند، دن هم دی اگر ازراد دی»دارد یا نه. 
وگرو و تأدرل زررد  ابشارهرا  اصرلی تغییرر        در تغییر شخصی، گفو« آن را اناام دهم؟

هستند. آدوختن تئور  انتخاب در این درحله ک ك بسیار هیاد  به کارکنان خواهد کرد. 
آدوهند نیاهها  اساسی دارند و برا  برآوردن نیاههایشان تصاویر دتفراوتی   وقتی ازراد دی

را چگونه ادراک کنند. سؤال کلیرد  در اینارا    ها توانند تص یم بگیرند دوقعیو دارند، دی
 «خواهم این دفاهیم را آهدایش کنم؟ آیا دی»این اسو که: 

 ها )مدیریت( تغییر سیستم
در یك ددرسۀ کِیفی، اه ه ان ابتدا و در ت ام طول دسیر، ت رکش بر تغییر سیستم اسو. 

درببی دردیریو    یسپاسی که به شیوۀ رئر -ها  دهرک دلیل این ادر این اسو که سیستم
جرا    رو، بره  شروند. اهایرن   یکم دؤثر واقرو ن ری  وها  قرن بیسو شوند، برا  چالش دی

تال  برا  تع یرکردن یك سیستم بد، ت رکش این کتاب بر تغییردادن ایرن سیسرتم بره    
دعلرم  توصریف کررد  و در کتراب     ددرسۀ کِیفری چیش  اسو که دکتر گلسر در کتاب 

توانرد پدیرد بیایرد دگرر      داد  اسو. یك ددرسۀ کِیفی ن ی تفصیل شرح بهددرسۀ کِیفی 
 اینکه بر یك دهیط ارضاکنندۀ نیاه بنا شود. 

ها  اصلی یك ددرسۀ کِیفی این اسو که با استفاد  اه یك سیسرتم   یکی اه رسالو
آدوهان تهرو   هدن به دانش جدید، هم دشکالت انضباطی را برطر  کند و هم برچسب

ر  را کنار بگذارد. هرگونه تغییر واقعی در جهو بهترشدنِ شیوۀ عنوان ناتوان در یادگی
شود. بسیار  اه ازراد  که  پرداختن به دوضو  انضباط، اه این تغییر سیست ی ناشی دی

آدروهان بایرد    کنند عقید  دارند سیستم صهیح اسو و دانرش  ادروه  در ددار  کار دی
برر اینکره سیسرتم بایرد تغییرر کنرد نره        تغییر کنند. باوجوداین، باور ددرسۀ کِیفی دبنی 
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گویرد نودوچهرار درصرد     سو که دیراستا همآدوه، با این آدوهۀ دبلیو ایی ددینگ  دانش
 دشکل دربوط به سیستم اسو نه ازراد. 

وظیفۀ اصلی یك راهبر کِیفی که تال  دارد شرایط جدید  خَلق کند این اسو که 
داشتن سیستم سنتی قردی ی و     برا  نگهسیستم را تغییر دهد. ه یشه زشار بسیار هیاد

تال  برا  ک ی بهتر کردنش وجود دارد. حفظ دوضو نیاه برا  تغییر سیسرتم دشروار   
هرا    گوید تنها ادید برا  حذ  دشکالت انضباطی و نراتوانی  اسو، ادا دکتر گلسر دی

یادگیر ، تغییردادن سیستم اسو و هستۀ ایرن تغییرر سیسرت ی، دردیریو کاردنردان و      
آدوهان بدون استفاد  اه هور و اجبار اسو. ازراد  که دیردگا  تئرور  انتخراب را     دانش

یابند که  اسو، دردی« آن بیرون»عنوان چیش  که  جا  در نظر گرزتن سیستم به دارند، به
انرداه   کننرد ترا چشرم    خودشان اسو. راهبران کِیفی اه ازراد دعوت دری « درون»سیستم 

واهند باشند را با دیگران در دیران بگذارنرد. آنهرا درک    خ شخصی خودشان اه آنچه دی
ترین ذخیرۀ یك سیستم، ازراد هستند. اگر ازرادِ درون یك سیستم تغییرر   کنند که دهم دی

 کند.  کنند، آنگا  آن سیستم تغییر دی

شروند   ها بر اسا  تغییر شخصی استوار اسو. وقتی ازراد دصر م دری   تغییر سیستم
یرند، باید تص یم بگیرنرد برر اسرا  درک جدیرد  کره کسرب       اطالعات جدید را بپذ

ا  دتفاوت با یکدیگر کار کنند. تال  برا  رسیدن به درکی اه  اند چگونه به شیو  کرد 
گیرر  در برابرر هرر     ها  گوناگون، به هر زرد  ک ك خواهد کرد نهوۀ دوضرو  دیدگا 

احد، شرایهی برا  تغییرر  دسئله را انتخاب کند. داشتن چندین دیدگا  در ذهن در آنِ و
تواننرد ایرن کرار را انارام دهنرد، پرس درا هرم          اگر دیگران دری »کند.  پاردایم ایااد دی

-آید، باید به کاردندان ابشارهرایی رونرد   وقتی این سؤال پیش دی« توانیمت ادا چهور؟ دی
نظرر و بسرتن قراردادهرا  اجت راعی.      انداه، رسیدن به اتفاق دهور داد برا  ایااد چشم
 «خواهیم با هم چه باشیم؟ دانیم که دی آیا دی»سؤال اصلی این اسو که 
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 تغییر فرهنگ )حل تعارض(
ها  جدیدشران،   دهد که ازراد، بر اسا  اطالعات و دیدگا  تغییر زرهنگ هدانی ر  دی

اه »سیستم را تغییر دهند. تغییر زرهنگ بر اسا  اقدام استوار اسرو، یعنری جرایی کره     
گیر  شود و در این زراینرد، ه روار  تعرار      باید تص یم« شویم. دی حر  وارد ع ل

تروانیم. درا    توانند چنین کار  کننرد، درا هرم دری     اگر دیگران دی»وجود خواهد داشو: 
دانیم چگونه این کار را اناام دهیم ادا در تنگنرا   خواهیم این کار را اناام دهیم و دی دی

انرد، هدران آن زرارسرید  کره      در تنگنرا قررار گرزتره   بینند  وقتی ازراد دی« گیریم. قرار دی
ها  حل تعار  را یاد بگیرند. زرهنرگ زقرط هدرانی تغییرر خواهرد کررد و اه        دهارت

تعادالت توأم با هور و اجبار دور خواهد شد که ازراد بیادوهند اه تئور  انتخاب بررا   
آیرا  »یناا این اسو که ها  برند /برند  استفاد  کنند. سؤال اصلی در ا حل رسیدن به را 

 «دانیم چهور این کار را اناام دهیم بدون اینکه ازراد آسیب ببینند؟ دی

 

 یی(راستا همتغییر برنامه )
تغییر برناده بر اسا  تصر ی ات گروهری اسرتوار اسرو، تصر ی اتی کره برا رویکررد         

ن آنچره  یی بری راسرتا  همبرند /برند  گرزته شد  باشند. کلید این درحله عبارت اسو اه: 
خواهیم و آنچه باور داریم، بر اسا  بهتررین دانرش بررا  ارهیرابی آنچره در حرالِ        دی
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دردرانی   که بر اصول واقعیو 1اناادش هستیم. در این درحله، اه سؤا ت پیوند دوزقیو
دانریم چررا    خواهیم ایرن کرار را انارام دهریم و دری      اگر دی»شود. استوارند استفاد  دی

دانیم چهور این کار را اناام دهیم بردون اینکره    اناام دهیم و دی خواهیم این کار را دی
ایم عبارت  برخی تغییرات برناده که دا دید « شویم! کار به دسوکسی باهند  باشد، بیایید 

هرا  چنرد    بنرد  کرال    ها  خواندن، تغییراتی در گررو   اند اه: تغییراتی در برناده بود 
دردرانی   ها  واقعیو پیادد به کاربرد انواعی اه تکنیك سِنی، تغییراتی اه انضباط دبتنی بر

بنرد  و   بنرد  درکرش  بره بودجره     اهج له خودارهیابی و جبرران، تغییراتری اه بودجره   
هرا  جرایگشین و    استخدام دهلی، تغییراتی اه تأکیرد برر آهدرون و ن رر  بره سرناش      

آیا اناام ایرن  »شود عبارت اسو اه  پورتفولیو. سؤال اصلی که در این درحله دهرح دی
  «رسانَد؟ خواهیم دی کار، دا را به آنچه دی

 

  تغییر مستمر )تجدید(
لهراغ شخصری    تادید، بر اسا  ت ام تغییرات قبلی استوار اسو. اگرر خوددران را بره   

تروانیم ایرن    توانیم سیستم را تغییر دهیم؟ اگر سیستم را تغییر دهیم، دری  تغییر دهیم، دی
گر این تغییر را ددیریو کنیم، آیا کار ت ام اسو؟ ابداً! اه قدیم تغییر را ددیریو کنیم؟ ا

گونه اسو؟ تئرور  انتخراب در    اند تنها چیش  که ثابو اسو تغییر اسو. چرا این گفته
دان هستیم  پاسی به این سؤال خواهد گفو چون دا ددام در حاِل تنظیم دادد انتظارات

گوید هر هدان یرك بخرش تغییرر کنرد،      دا دیتا به کیفیو با تر برسیم. تئور  تغییر به 
آیرا  »ین اسو که درحله اکند. سؤال دهم این  ت ام آنچه دا بخشی اه آن هستیم تغییر دی

 

 

1. Success Connection Questions 
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 «را سر جا  خودشان داریم؟ هایی سیستمبرا  خودارهیابی و تادید دست ر، 

 
ها  ایرن کتراب را در ارتبراط برا زراینرد اجررا        تصویر صفهۀ بعد طرح کلی زصل

دهد و شادل ت رکش هر زصل نیش هسو. این دراحل با یرك دردل تغییرر کره      یش دین ا
شرود هدرانی کره ازرراد      جین هال دبد  آن بود دهابقو دارند. در ایرن دردل گفتره دری    

خواهند هر برناده یا نوآور  جدید  را اجرا کنند، اه هفرو درحلرۀ نگرانری عبرور      دی
این ددل، توجه داشرتن بره نیاههرا  ازرراد      ترین پیام  کنند )پیوسو را ببینید(. دهم دی

اسو که تغییر خواهند کرد. این ددل با تئور  انتخاب ه راهنگی دارد چرون در حرین    
 عبور ازراد اه دراحل نگرانی، بر ایااد یك دهیط ارضاکنندۀ نیاه ت رکش دارد. 

 شناختیتغییر 
وقتری شررو    « یم؟چهور شرو  کنر »پرسند این اسو که  سؤالی که بیش اه ه ه اه دا دی

کنید، هد  ش ا خَلق شررایهی اسرو کره در آن، ازرراد عضرویو در یرك دا وعرۀ         دی
 ها  هیاد  برا  حرکو به س و این هد  وجود دارد.   یادگیر  را بپذیرند. را 

یك را  برا  حرکو به این س و این اسو که با کارکنران دربرارۀ یرك دا وعرۀ     
( 1990)پنا رین زردران   سِرنگه در کتراب   دهور صرهبو کنیرد. پیترر    -یادگیر ِ دانش

ها عبارت اسو اه آهدودن دست ر تاربره و تبردیل آن    یادگیر  در دا وعه»نویسد  دی
ایرن  « تاربه به دانش، دانشی در دستر  ت ام سراهدان و دررتبط برا هرد  اصرلی آن.     

چره  »یابرد:   دردرانی تهقرق دری    تبدیل تاربره، اه طریرق پرسریدن سره سرؤال واقعیرو      
  آیا کار  که»، «کنیم؟ چه کار دی خواهیم، داریم برا  رسیدن به آنچه دی»، «؟خواهیم دی
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 مدل اجرا  .1 شکل

 




