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فرزاد خرمشاهی:ارائه

.هیچ تغییری بی حكمت نیست

نیستپرزحمت ، پرمخاطره وسخت ، تغییر همیشه دردناک



تغییر
خروج از وضع و حالتی و •

رسیدن و مستـقر شدن در
.وضع و حالتی ديگر است

نـوعـی فرصـت اسـت كه•
در آن وضـعیت جـديد  
عـوامل با وضعیت های  
.اسبقشان فرق می كند

حركت از يك نقطه تعادلی•
.تبه نقطه تعادلی ديگر اس



.قبول يك فكر يا ايده جديد يا رفتار در سازمان است

اصالح يا به هم خوردن وضع موجود هر سیستم و حركت 
در جهت بهبود سازمان

تالش و كوششی است كه توسط مديران برای اصالح ،
.ردبهبود و ارتقاء اثربخشی و كارآيی سازمان صورت می گی

تغيير سازماني



Efficiency
Doing things right

Effectiveness 

Doing right things

Productivity

Doing right things right

كارايی، اثر بخشی، بهره وری



Organizational Change Management     

(OCM)

is the critical process of preparing, 

motivating, and equipping people to 

meet new business challenges 

associated with technological changes.



دن تنها با بهره گیری خالقانه از تغییر برای هدايت كر
ده در خود تغییرات است كه می توانیم از آسیب شوک آين
 .بیمامان بمانیم وبه آينده ای بهتر و انسانی تر دست يا

الوين تافلر



نیروهايی كه باعث تغییر می شود

تغییر پايگاه های ارزشی•
تغییرات تكنولوژيكی و پیشرفت های آن•
رشد آگاهی و مهارت های مديران و كاركنان•
حوادث سیاسی،اجتماعی و اقتصادی•
رقابت•
انفجار انتظارات و اطالعات•
تقاضاهای مصرف كنندگان و مشتريان•



خواهیم تغییر دهیم؟چه چیز را می-1
شود؟ چگونه تغییر ايجاد می-2
چه نتايجی به واسطه تغییر مد نظر است؟-3
كی بايد تغییر اجرا شود؟-4
كنند؟ چه كسانی حمايت و چه كسانی مشاركت می-5
ای نیازمنديم؟به چه امكانات و بودجه-6

!مسئله



نقش ها و مسئولیت های مديران تغییر

شناسايی لزوم تغییر1.

برقراری محیط مناسب برا ی تغییر2.

طرح ريزی برای تغییر3.

اجرای تغییر4.

ارزشیابی تغییر5.



هاسطوح ايجاد تغییر در انسان

رفتار گروهی

رفتار فردی

نگرش

دانش و  
معرفت

بینش

كم

زیاد

ی
ار

شو
د

كم زیاد
زمان مورد نياز





دوره های تغییر

دوره تغییر مشاركت جويانه
دوره تغییر اجباری



دوره تغییر مشاركت جويانه

در سازمان هايی قابلیت كاربردی دارد•
.ندكه  كاركنان آن مسئولیت پذير باش

دارای دانش حرفه ای و تعـهد حرفه ای  •
.وتخصص باشند

وقتی اثر بخش است كـه به وسیله•
رهبری اعمال شود كه دارای قدرت نفوذ 

.است 
موال  وقتی اين تغییر پذيرفته شود مع•

.پايدار می ماند
افراد مشاركت كننده در تغییر  •

.مـتــعهد به تغییر می باشند



دوره تغییر اجباری

o اين دوره بر كـل ســازمان
.تحمـــیل   می شود

o عقــايد كاركــنان در اين دوره
.ناديده گرفته می شود

oمبتنی بر قدرت مقام است.
oبرای افرادی كه متكی بر صاحبان

قدرت هستند و خود را بر اساس 
قدرت ديگران تعريف می كنند 

.،خوب می باشد
oناپايدار می باشد.
oبرای افراد نابالغ مناسب می باشد.



منحنی تغییر در سازمان

Anger

Shock/Surprise
Yearing

Denial

Exploration

Commitment

Performance
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:مدل های تغییر 

مدل تغییر كرت لوين•
(هاروی و براون )مدل تغییر•
(دانی میلر و همكاران ) مدل چرخه زندگی سازمانی •
(گرينر) مدل بحرانی چرخه زندگی •



آنچه در هر لحظه از زمان حادث می شـود برآينـدی از   : ايده اول
تغییـر در سـازمان ،سـازمانی    . نیروهای متضاد در میدان عمل است

.بوجود می آيد كه بین نیروهای مخالف تعادل به هم بخورد

تعادل
ايستادگی در برابر تغییر توسط 

نیروهای بازدارنده
فشار برای تغییر توسط نیروهای 

پیش برنده

نمدل تغییر كرت لوي



ات  و برای اينكه تغییرتغییر فرآيندی سه مرحله است: ايده دوم
طلوب  دايمی شوند بايد به رفتار تبديل شــوند و تراز تعادل وقتی م

.است كه تعداد نیروهای پیش برنده بیشتر شوند

A C

B
مرحله تغییر يا آغاز حركت به حالت جامد

چاله آسیب پذيري

انجماد مجدد
مرحله ذوب 
و خروج از  

انجماد

نیروهاي بازدارنده

نیروهاي پیش برنده



مقاومت متوسط
طشانس موفقیت متوس

مقاومت زياد
شانس موفقیت كم

مقاومت كم
شانس موفقیت زياد

مقاومت كم
شانس موفقیت   

نسبتاًكم

زياد
گ

هن
فر

ر 
ر ب

یی
تغ

ر 
ثی

تأ

كم
كوچك درجه تغییر بزرگ

مدل تغییرهاروی و براون



مدل چرخه زندگی سازمانی میلرو فريسن

تعارض بین افراد•

خط تولیدی •
قديمی

شكاف بین تولید و •
مشتريانهای خواهش

دارای ساختار•

بوروكراسی

رسمیت زياد•

تخصصی شدن•

تقسیم كار•

رشد سريع سازمان•

ايجاد واحدهاي•

مختلف•
رسمیت يافتن•

ساختار

سازمان كوچك•

سازمان جوان•

نوآوری زياد•

ابهام زياد•

كم مرحله پیدايش مرحله رشد مرحله بلوغ مرحله افول و تجديد حیات
كم

ري
آو

و 
ن

زياد

عمر سازمانزياد

افول

ابتكار، خالقیت•
و نو آوری

تجديد حیات



مرحله اول

بحران -1
رهبری

رشد از طريق    
خالقیت

مرحله دوم

بحران -2
استقالل

رشد از 
طريق 
هدايت

مرحله سوم

بحران -3
كنترل

رشد از طريق 
ارتفويض اختی

مرحله چهارم

بحران-4
كاغذ بازی و 

مقررات

رشد از طريق 
هماهنگی

مرحله پنجم

بحران -5
اشباع روانی

رشد از طريق 
همكاری

مدل چرخه زندگی سازمانی گرينر
ن

ما
از

 س
زه

دا
ان

كوچك

بزرگ

جوانعمر سازمان كامل



مراحل افول سازمان

انحالل نقطه شروع

:  مرحله اول
فقدان نگرش 

:  مرحله دوموبینش
:  مرحله سومعدم اقدام

اقدامات 
اشتباه

:  مرحله چهارم
بحران

:  مرحله پنجم
انحالل

(عملكرد قابل قبول)خط تعادل



مراحل برگشت و يا تجديد حیات سازمان

مرحله سوم مرحله دوم مرحله اول
C

H
A

N
G

E

توسعه تثبیت انقباض



انواع تغییر

یتغییر تدريج

تغییر بنیادی



(KAI+ZEN=KAIZEN)كايزن

دهستنزاهزينهكههايیفعالیتكلیه-1
(Muda)كنندنمیتولیدارزشیولی
.شوندحذفبايد

جایدرشكلیبهكههايیفعالیت-2
شوندمیانجامموازیصورتبهديگری

(Muri)شوندتلفیقيكديگربا.
میلتكبرایكههايیفعالیتازدستهآن-3

الزمندخدماتكیفیسطحبهبودو
(Mura)افزودهسازمانهایفعالیتبه

.شوند



time

یتغییر تكامل





استراتژی های تغییر

عقالنی-استراتژی تجربی-1

.افراد عقالیی هستند و منافع شخصی خود را دنبال می كنند

اقتداری-استراتژی اجباری-2

تغییر برای افرادی كه دارای قدرت كمتر هستند نسبت به كسانی كه دارای
.قدرت بیشتری می باشند قابل قبول تر است

بازآموزی-استراتژی هنجاری-3

هنجارها مبنای رفتار هستند و تغییر آنها به وسیله نوعی فرایند بازآموزی 
.صورت می گیرد



:  مقاومت را درک كنید

.كنیددهید، شرح دهید و بحث گوش 

:انواع مقاومت در برابر تغییر

مقاومت فعال مثل اعتراض                              -1
و یا عدم همکاریباز زدن سر 

مقاومت انفعالی -2



(:كیت ديويس) مقاومت در برابر تغییر 

.مقاومتی كه جنبه اصولی و منطقی دارد-1
.                 مقاومتی كه جنبه احساسی دارد-2
(عوامل اقتصادی و روانی و اجتماعی) 



داليل چهارگانه مقاومت افراد در برابر تغییر
((Kotter and Schelsinger

عالقمندی شخصی محدود و كوته نظرانه-1

سوء تفاهم-2

تحمل كم در برابر تغییر-3

ارزيابی متفاوت در مورد موقعیت-4

http://www.12manage.com/methods_kotter_change_approaches.html


عدم موفقیت مديردر بیان و تشريح داليل دقیق تغییر•
عدم موفقیت در نشان دادن ضرورت تغییر•
عدم اجازه مشاركت كاركنان ذينفع در تغییر•
عدم موفقیت در مطلع نگه داشتن كاركنان در باره تغییر•
ايجاد فشارهای كاری فوق العاده در خالل تغییر•
عدم موفقیت در برخورد با فشارهای روانی و اضطراب و امنیت  •

شغلی كاركنان در ارتباط با تغییر
تهديد قدرت مديران و سرپرستان میانی•

داليل مقاومت در برابر تغییرمربوط به مديران



".دبدون تحول كاركنان در عمل هیچ اتفاقی نمی افت"
ادوارز دمینگ



داليل مقاومت در برابر تغییرمربوط به كاركنان

عدم توانايی در انطباق با تغییر•
عدم آگاهی و كهنگی دانش و مهارت•
هنجارهای گروهی•
عدم تفاهم در مورد تغییر•
ترس از مجهوالت •
عادت•
عوامل اجتماعی•
عوامل اقتصادی•
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Successful Change - Ritchie



شومیكر و راجرز معتقدند كه شرايط الزم برای تحقق نوآوری و
: تغییر موفقیت آمیز عبارتند از اينكه آنها

.به نفع به كارگیرنده باشند( 1
.موارد استفاده دائمی و يا قابل توجهی داشته باشند( 2
.پیچیدگی زيادی نداشته باشند( 3
.شندبا نظام ارزشی استفاده كننده های خود مطابقت داشته با( 4
.توجیه پذير باشند( 5
.نتايج ملموس فراهم آورند( 6



تقويت روحیه كاركنان وپاداش دهی به موفقیـت هـای كوچـك    
وبزرگ آنان يكـی از رريفتـرين وبحرانـی تـرين مهارتهـای      

 .شودمديريت تغییر است كه به طور معمول ناديده گرفته می

بتدا  درواقع، ساختن فردا ممكن نیست ، مگراين كه فردا، درا
مديريت. را بیاندازد وخودرا ازآن خالص كندديروزپوست

شته  تغییر وايجاد دگرگونی درگرو رهاسازی ودل كندن از گذ
.است



ايجاد حس ضرورت تغییر

ايجاد يك گروه راهنما

ايجاد ديدگاه مشترك واضح

برقراري ارتباط

دادن اختیار به افراد 

خلق موفقیتهاي كوچك

تحكیم دستاوردها

رسمی كردن تغییر



Change= (DxVxP)>C

ت زمانی اتفاق می افتد كه نارضاایتی از وضاعی  براساس این معادله، تغییر
، فراینادهای ماورد   (V)یاا هادن نهاایی   ، چشم اناداز تغییر (D)موجود
 (C)، بزرگ تار از هزیناه انجاام تغییار    (P)یا عملی بودن تغییرتوافق

د اگر مقدار هریک از سه عامل، صفر باشد تغییر باه وقاون نخواها   (.باشد
)پیوست
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