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 مدیریت تغییر چیست؟

 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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 6 از  2 صفحه   مدیریت تغییر چیست؟

نتشار اتهیه شده است. مندان این موضوع و تمامی عالقهراي استفاده شما ب و» چیتگرهامکتب تغییر «متعلق به  مقالهاین کلیه حقوق مادي و معنوي  ©
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 

 ..یا به اشتراك بگذارید

ست که افراد، گروه سازمانتغییر واقعیتی ا ستمر به آن توجه نموده  ها براي بقاء خودها و  باید بطور مداوم و م
سازمان از پویایی زیادي برخوردارند  سرلوحه اقدامات خود قرار دهند. زیرا امروزه عوامل درونی و بیرونی  و در 

ها ناچارند از وضــع موجود به وضــع مطلوب حرکت نمایند. دهند و ســازمانکه واقعیات موجود را تغییر می
کنند که این شـــود که برخی تصـــور میهایی مواجه میها با مقاومتد تغییر در ســـازمانبرخی اوقات، فراین

شوند. در حالی که این مقاومتمقاومت صله برطرف  ست، بلکه ها باید بالفا ضر نی ضی اوقات نه تنها م ها در بع
ــادهاي  ــازمان به دنبال دارد؛ چرا که باعث تقویت تض هاي کارکردي و گفتمانپیامدهاي مثبتی را نیز براي س

هایی که از پیامدهاي آنها به عمل خواهد هاي تغییر را با تحلیلتواند گزینهشـود که به نوبه خود میمثبت می
ها و یا حتی بقاء ســـازمان را دچار آمد، ارتقاء بخشـــد. اما اگر مقاومت غیرمنطقی و افراطی باشـــد که برنامه

 .هاي مختلف نسبت به رفع آنها اقدام نمودز روشمخاطره سازد، باید با استفاده ا

 .کندبا استفاده از یک پیوستار، انواع تغییر را به سه دسته تقسیم می» نات«

 

بندي عام و کلی اســت، زیرا با تمامی انواع تغییر ارتباط دارد و شــامل تغییرات بندي یک طبقهاین تقســیم
 .شودآوري میمدیریتی و فن

شامل اجراي مجدد یک تغییر در ی: انطباقتغییر * ست و  سک و مخاطره ا داراي کمترین پیچیدگی، هزینه ری
 .همان واحد سازمانی در یک دوره زمانی بعدتر یا تقلید از تغییر مشابه در یک واحد سازمانی دیگر است

میانه طیف قرار دارد. اجراي از نظر پیچیدگی، هزینه و مخاطره در شــرایط عدم اطمینان در ه: تغییر نوآوران *
تواند به عنوان یک تغییر نوآورانه تلقی شــود، مشــروط بر آنکه این روش برنامه کاري منعطف در ســازمان می

 .هایی در همان صنعت بکار گرفته شده باشدروش قبالً توسط سازمان یا سازمان

ــتار پیچیدگی، هزینه و  :تغییر نوآورانه بنیادي * عدم اطمینان، تغییرات نوآورانه بنیادي قرار در انتهاي پیوس
اي است و اعتماد به نفس مدیریت و امنیت شغلی دارد. اجراي تغییرات در این وضعیت داراي مشکالت عدیده
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 6 از  3 صفحه   مدیریت تغییر چیست؟

نتشار اتهیه شده است. مندان این موضوع و تمامی عالقهراي استفاده شما ب و» چیتگرهامکتب تغییر «متعلق به  مقالهاین کلیه حقوق مادي و معنوي  ©
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 

 ..یا به اشتراك بگذارید

ــتراتژي تغییر به مراتب بیشــتر از دو روش کارکنان با تهدید جدي مواجه می شــود. مقاومت در مقابل این اس
 .دیگر است

تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی ایجاد و تهییج شـــود که این عوامل را اصـــطالحاً ر ســـازمانی مینیاز به تغیی
نامند. ماشه تغییر عبارت است از هر گونه فشارهاي سازمان نیافته که از درون یا برون می «هاي تغییرماشه«

ستم سی سازمانی،  شأت گرفته و حکایت از این دارد که آرایش  سایر جنبهویهها، رسازمان ن  هايها، مقررات و 
شت. این عوامل در  سازمانی در وضع موجود از نظر اثربخشی دوامی نخواهند دا سازمان و فرایندهاي  ساختار 

 .اندبندي شدهتغییر سازمانی دسته» هاي درونیماشه«و » هاي برونیماشه«قالب 

 :هاي برونی تغییر سازمانی عبارتند ازالف. ماشه

 ه و تحوالت فناوري؛توسع •
 ي جدید؛ایجاد مواد اولیه •
 هاي مشتریان؛ها و ذانقهتغییرات در نیازمندي •
 هاي رقبا؛ها و نوآوريفعالیت •
 ها؛هاي جدید حکومتقوانین و سیاست •
 اقتصاد داخلی و خارجی در حال تغییر و تحوالت شرایط تجارت؛ •
 للی؛المهاي محلی، ملی و بینتغییرات در سیاست •
 .هاي اجتماعی و فرهنگیتغییرات در ارزش •

 :هاي درونی تغییر سازمانی عبارتند ازب. ماشه

 ها در طراحی محصوالت و خدمات جدید؛نوآوري •
 عملکرد و روحیه پایین و ضرورت طراحی مجدد مشاغل؛ •
 انتصاب مدیر ارشد جدید یا تیم جدید مدیریتی در سطح عالی سازمان؛ •
 هاي آموزشی؛ناکافی و ضرورت اجراي برنامهها و دانش مهارت •
 کنندگان و بازارها؛تر شدن به عرضهتغییر مکان کارحانه یا اداره و نزدیک •
 ها؛تشخیص مشکالت و ضرورت تخصیص مجدد مسئولیت •
 ها در فرایندهاي تولیدي؛نوآوري •
 هاي جدید در خصوص چگونگی خدمات رسانی به مشتریانایده •

سون» ست که براي درك  «ايزمینه -تئوري فرایندي«با عنایت به  «پاتریک داو سازمانی، بر این باور ا تغییر 
 :فرایند تغییر، افراد نیازمند این هستند که موارد زیر را مورد مالحظه قرار دهند

 نی)؛نمایند (شامل عوامل درونی و بیروها در آن اقدام میاي که سازماني گذشته، حال و آیندهزمینه -1
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 6 از  4 صفحه   مدیریت تغییر چیست؟

نتشار اتهیه شده است. مندان این موضوع و تمامی عالقهراي استفاده شما ب و» چیتگرهامکتب تغییر «متعلق به  مقالهاین کلیه حقوق مادي و معنوي  ©
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 

 ..یا به اشتراك بگذارید

ــاختارها و رویهماهیت و جوهره -2 ــتم پرداخت جدید، س ــیس هاي جدید) و ي ذاتی تغییر (فناوري جدید، س
 اهمیت و مقیاس زمانی آن؛

 بندي و تسلسل امور؛ها، تصمیمات، زمانفرایندهاي گذار، وظایف، فعالیت -3

 فعالیت سیاسی، هم در درون و هم بیرون سازمان؛ -4

 عوامل تعامل بین این -5

ـــون» ـــته  «گرو پتی«گیري از با الهام» داوس بر تعامل زمینه، ماهیت و فرایندهاي تغییر، و همچنین برجس
ي تغییر سازمانی را در قالب نمودار زیر کنندههاي درونی و بیرونی سازمان، عوامل تعییننمودن نقش سیاست

 :کندتبیین می
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نتشار اتهیه شده است. مندان این موضوع و تمامی عالقهراي استفاده شما ب و» چیتگرهامکتب تغییر «متعلق به  مقالهاین کلیه حقوق مادي و معنوي  ©
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 

 ..یا به اشتراك بگذارید

 ھای تغییرکانون

روي اهداف مشخصی در سازمان متمرکز شوند تا تغییرات الزم را به منظور  عوامل تغییر باید بر
ـــکاف  مورد که تغییر هايکانون. نمایند اعمال مطلوب اهداف تحقق  هاي عملکرديپر کردن ش

 :لب جدول زیر خالصه شده استقا در گیرند،می قرار سازمان در تغییر عاملین هدف

 هانمونهها و مثال هاي تغییرکانون

 تغییر فردي
 اخراج یک فرد و جایگزین نمودن فرد دیگر

 تغییر دانش، مهارت، نگرش یا رفتار

 آوريتغییر فن
 آالت جدیدآوري موجود با جایگزینی ماشینتغییر فن

 هاي سازمانیتر براي انجام فعالیتهاي مدرنها یا روشسیستم

 تغییر ساختاري
و سنتی به ساختارهاي بخشی یا بر مبناي محصول  ايتغییر ساختار وظیفه

 افزودن یک واحد یا بخش جدید و یا ادغام دو واحد در یکدیگر

 تغییر فرایندها
تغییر روش تدارك کاال و خدمات از حالت مذاکره فرد با فرد به تعامالت مبتنی بر 

 شبکه

 و خدمت هایی به منظور ارزش نهادن به کیفیتاجراي برنامه تغییر فرهنگ

 تغییر مدیریت
تشویق کارکنان به مشارکت در شناسایی و حل مشکالت از طریق توانمندسازي  

 سازي رویکرد باال به پایینتر براي کمینهافراد سطوح پایین

 هاي کاهش مقاومت در مقابل تغییراستراتژي

 کنند کهشش استراتژي کلی ارائه میها در مقابل تغییر، براي فائق آمدن بر مقاومت «شالزینگر«و  «کاتر«
ها داراي مزایا و معایبی هستند. براي انجام مدیریت اثربخش در فرایند تغییر، هر کدام از این استراتژي

مدیران بایستی با در نظر گرفتن شرایط سازمانی و نوع تغییرات، استراتژي مؤثرتر را انتخاب نمایند. این 
 :ها عبارتند ازاستراتژي

o آموزش چگونگی و چرایی تغییر، توأم با برقراري ارتباطات اثربخش؛ 
o مشارکت و درگیر ساختن افراد در فرایند تغییر؛ 
o تسهیل و حمایت از فرایند تغییر؛ 
o گیرند؛مذاکره و توافق با افراد یا واحدهایی که تحت تأثیر تغییر قرار می 
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نتشار اتهیه شده است. مندان این موضوع و تمامی عالقهراي استفاده شما ب و» چیتگرهامکتب تغییر «متعلق به  مقالهاین کلیه حقوق مادي و معنوي  ©
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 ..یا به اشتراك بگذارید

o  تطبیق خود با دیگران«استراتژي و  «تغییر شرایط به نفع خود«بکارگیري استراتژي «
بصورت توأمان. به این صورت که ابتدا با ارائه اطالعات باید سعی نمود اهمیت تغییر را براي 

ها و نفوذ در افراد دیگران تبیین کرد و سپس با استفاده از استراتژي دوم، با ارائه مشوق
 مقاوم، نظر آنها را به خود جلب نماید؛

o جبار بصورت ضمنی یا آشکاراستفاده از قدرت ا. 
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