
 مديريت تحول سازماني

 

 

  

 مديريت تحول سازماني

 جدول محتوایی

 1 مديريت تحول سازماني 

o  

 1.0.1 تعريف تحول سازمان 

 1.0.2 : اهداف تحول سازمان 

 1.0.3 سطوح عمده تحول 

 1.0.4 مجريان تحول سازماني 

 1.0.5 اهميت و ضرورت مديريت تحول 

 1.0.6 هاي دهگانه براي مديريت تحول سازمانيگام 

 1.0.6.1 اي تحولفرآيند هشت مرحله 

 1.0.7 خورند؟ها در ايجاد تحول شكست ميچرا سازمان 

 1.0.8 علل شکست مديريت تحول سازماني 

 1.0.9 راهبردهاي ايجاد تحول در رفتار 

 1.0.9.1 ر مديريت تحول سازمانيچرخه زندگی مقاومت در براب 

https://mr-seyedi.com/%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a/#-
https://mr-seyedi.com/%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a/#--2
https://mr-seyedi.com/%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a/#--3
https://mr-seyedi.com/%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a/#--4
https://mr-seyedi.com/%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a/#--5
https://mr-seyedi.com/%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a/#--6
https://mr-seyedi.com/%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a/#--7
https://mr-seyedi.com/%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a/#--8
https://mr-seyedi.com/%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a/#--9
https://mr-seyedi.com/%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a/#--10
https://mr-seyedi.com/%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a/#--11
https://mr-seyedi.com/%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a/#--12


 1.0.10 شرايط ضروري براي بروز احساس نياز به مديريت تحول سازماني 

 1.0.11 : وظايف نظام برای مديريت تحول سازماني و متوليان آن 

 1.0.12 پيشنهادات جهت تلفيق نظامهاي بهسازي با رويكرد مديريت تحول سازماني 

 1.0.13 چالشهاي جديد فراروي سازمانهاي آينده 

o 1.1 :نتيجه گيری 

 مديريت تحول سازماني

مطرح شد ؛ و بر اساس  1960و اواخر دهه  0195كه نوعي استراتژي بهسازي است از اواخر دهه  مديريت تحول سازماني

آن پويايي گروه تئوري و عمل مرتبط با تغيير مواردي استوار است. كاربرد و حاصل علوم كه تحول سازماني از آنها نشأت 

 مي گيرند.

ر استراتژي، بين سازمان و محيط و ميان عناصر و اجزاي سازماني نظيبراي بهبود سازگاري و تطبيق بين افراد و سازمان، 

هاي ايجاد تغيير كه هدف آن رفع ها و فعاليتدهد كه اين رهنمودها از طريق برنامهساختار و فرآيندها، رهنمودهايي ارائه مي

 شود.مشكل در شرايط خاص و مشكل ساز است اجرا مي

 تعريف تحول سازمان

ها و اصول علوم رفتاري كاربردي در مند( است كه با بهره گيري از ارزشفرآيندي برنامه ريزي شده و اصولي )نظام

 ها در پي افزايش اثربخشي فردي و سازماني استسازمان

( كه بوسيله مديريت 3( در سراسر سازمان2  ( برنامه ريزي شده1: تحول سازمان فعاليت تا تالش است تحول سازمان تعريف

هاي ريزي شده در فرآيندهاي تغيير برنامه( برنامه5   ( اثر بخشي و سالمتي سازمان را از طريق4  عالي سازمان اداره شده و

 سازمان با استفاده از علوم رفتاري افزايش ميدهد

 : اف تحول سازماناهد

  ( افزايش سازگاري بين ساختار، فرآيندها، استراتژي، افراد و فرهنگ سازمان1  

 حل نو و خالقانه در سازمان( ايجاد و توسعه راه2

 (1980( توسعه توانايي نوسازي خويشتن در سازمان )بيره 3

فتاري حمايت گرانه ندارد يا اينكه تعهد كمتري در هاي تحول سازمان: مديريت عالي نسبت به آنها رعلت شكست بيشتر برنامه

 گرداندكند و يا به علت درگيري با ساير وظايف از آن روي بر ميخود احساس مي

 سطوح عمده تحول

 تحول گسسته -3تحول پيوسته  -2تحول تدريجي  -1
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 تحول تدريجی: -الف

 اكنش مناسب به اين تحول، ارتقاء و بهبود تدريجي است .اين تحول نشان دهنده تغيير نسبتاً ثابت و خطي در محيط است. و

تحول پيوسته: اين تحول شامل تغييريكنواخت و فزاينده در محيط در طي زمان است . واكنش مناسب به اين سطح از تحول،  -2

فنون و از … ، كايزن، مهندسي مجدد )مايكل همر( و «دمينگ»اصالح و بهبود مستمر و پيوسته است. مديريت كيفيت 

 رويكردهاي مناسب اين سطح از تحول اند.

تحول گسسته: اين تحول نشان دهنده تغييرات ناگهاني، غيرخطي و عميق در يك محيط است. اين تحول عملكرد را از يك  -3

« تراتژيكنقطه عطف اس»با التر هدايت مي كند. اين تحوالت که اصوالً بنيادين و ريشه ای است   سطح به سطح كامالً متفاوت و

ساختارا مي نامد. اين سطح از تحول مستلزم تحول اساسي در محصوالت، خدمات ، فرايندها، نظام ها ،« چرخش راهبردي»يا 

 و الگوهاست.

 مديريت تحول سازمانی

 مجريان تحول سازماني

 هاي الزم و کافي را ديده و پويايي و تغيير سازماني را درك كرده اند.مشاوراني هستندكه در زمينه علمي و تئوريک آموزش

 Internal Consultants  مشاوران داخلي -1

 external consultantsمشاوران خارجي  -2



 ها بمنظور كمك به اعضاي سازمان در حل مسائل و مشكالت خود كمك نقش مشاوران تحول سازمان: نظم دهي به فعاليت

 به آنها تا ياد بگيرند كه كار را بنحوي بهتر انجام دهد.

 •         :كند. تحول سازمان هاي وابسته به هم است كه در جهت اهداف يا نتايج غايي حركت ميجرياني مشخص از فعاليت

 يك فرآيند است.

اي از عناصر درهم بافته و مرتبط بهم و پويا ميداند كه از اجزايي نظير مكتب سيستمي: سازمان را بعنوان مجموعة پيچيده 

باشد تشكيل شده است، الجرم تغييري هاي باخرر. ستاره و محيطي كه سيستم در آن مشغول به فعاليت ميقهنهادها، فرايندها، حل

 شود.در يك جزء موجب تغييراتي در ساير اجزاي سيستم مي

 ت هاي امروزي از تغييراهاي هستند که با محيط خود در تعامل هستند، بسياري از مسائل و مشكالت سازمانسازمانها، سيستم

گيرند به موزات تغيير در محيط، سازمان بايد خود را هاي محيطي نشأت ميها، تهديدات و فرصتسريع و شتابان خواسته

 با محيط تغيير يافته وفق دهد.

( باز 3  آوري اطالعات اوليه گذرنده متقاضي تحول ( جمع2  ( شناخت يا تشخيص اوليه )مقدماتي(1… مدل تحقيق در عمل 

ريزي انجام اقدامات به ( برنامه5  ( بازيابي اطالعات اوليه از طريق گروه متقاضي4  اتي به گروه متقاضيخورد اطالع

 ( انجام اقدامات به وسيله گروه متقاضي6وسيله گروه متقاضي 

 مرحله زیر در تحول باید رعایت گردد. 3به منظور پاسخگویی به شرایط محیطی  مدل کرت لوين

 . انجماد مجدد برای آینده3. اعمال تغییرات حال 2ذشته . خروج از انجماد گ1

 هاي تحول سازمان: بهينه سازي سيستم از طريق حصول اطمينان از هماهنگي در سازگاري اجزاي هدف نهايي برنامه

 سيستم مي باشد.

 ند و فرهنگ را ضروري اساس ديدگاه سيستمي تغيير يك جزء سيستم، تغيير در اجزاي ديگر سيستم از قبيل ساختار، فرآي  بر

 مي سازد.

  دهد نقشي خواند در آنچه سازمان انجام ميگيرند و ميهاي سازمان قرار ميها: گروهي هستند كه تحت تأثير فعاليتذينفع

هاي كارگري، تدوين كنندگان مقررات حرارتي طرفداران محيط زيست و ها شامل اتحاديهداشته باشند كه اين اين گروه

 باشند.ران ميسرمايه گذا

 مستمر هستند.  ريزي شدههاي بلند مدت و برنامهها و يا تالشفعاليت هاي تحول سازمان:برنامه 

 مشاركت عموم سازمان؛ شرط اصلي تحقق تحول سازمان است

 ايجاد انگيزه -2   ها آموزش مهارت -1  تحول:مهمترين عامل در 

 اهميت و ضرورت مديريت تحول



هاي اقتصادي، ها و محيطسازمان  فراگير و عميق در جوامع،  هاي وسيع،تحوالت و تغييرات سريع ، بديع و شگرف دگرگوني

 تكنولوژيكي و مديريتي  سياسي، فرهنگي،  اجتماعي،

 هاي دهگانه براي مديريت تحول سازمانيگام

به دنبال آن هستيم، رسيدن از وضع موجود به وضع مطلوب هاي دهگانه مديريت تحول سازماني و ايجاد تحول آنچه كه در گام

ها شامل عوامل داخلي و ها و نداشتهها، مباني، اصول و شناخت داشتهها، ارزشاست و در آن با مشخص كردن مطلوبيت

ي ساز و كاري بينسازي و اجرايي نمودن آن و پيشها همراه با نهادينهخارجي و تعيين راهكارهاي دستيابي و تحقق مطلوبيت

 رسد.براي ارزيابي و كنترل، اين مأموريت به انجام مي

 گانه براي ايجاد تحول 10گامهاي 

 -5        …ها ومشخص كردن اهرم -4 … ها وشناخت موانع، ضعف -3         و چراهها  ها شناخت چيست -2    شناخت -1

تثبيت  -9    مقياس تعيين  -8 اجراي برنامه  -7   ل برنامه ريزي براي ايجاد تحو -6             آغاز حركت 

 به پايان رساندن تحول -10                  تحول 

ايشان را در كانون برنامه تحول قراردهيد چراكه كاركنان در كانون هر تحولي  :كاركنان را بشناسيد و همواره شناخت یعنی .1

 جاي دارند.

ا و داليل شناسايي شده و مسيركلي حركت، منطق و اهميت آن را تعيين ه: يعنی ماهيتشناخت چیست ها و چراها .2

 ها و چراها را بشناسيد(كنيد.)چيست

ها و مسائل و عوامل بازدارنده و پيش برنده خطرها، تهديدها، چالش  ها،ضعف  يعنی موانع، …:ها وشناخت موانع، ضعف .3

 تحول را بشناسيد.

 منابع و نيرويي را كه در اختيار داريد مشخص كنيد.  ها، امكانات،قوت  ها،فرصت  و نفوذها، هامشخص كردن اهرم .4

 حركت را باتوجه به موقعيت موجود و اهداف تعيين شده با درنظر گرفتن محتوا و شيوه كار آغاز كنيد. آغاز حرکت یعنی .5

 سائل برنامه ريزي كنند.برنامه ريزی براي ايجاد تحول: پس بايد براي ايجاد تحول و تغيير با عنايت به همه م .6

 با انعطاف پذيري، خونسردي و استقامت برنامه را اجرا كنيد.  در اجراي برنامه: .7

 هاي سنجش را پديد آوريد.هاي روشن معين كنيد و نظامدر پيگيري پيشرفت مقياس مقیاس: براي تعیین  .8

 نيم.: يعنی ما تحول را از طريق نهادينه كردن، تثبيت و ماندگار كتثبیت تحول .9

تحول را به پايان رسانده بازنگري كرده و اقدامات تحول و بهبود دائمي را از نو آغاز كنيد. چراكه  : به پایان رساندن تحول .10

 مديريت تحول سازماني يك جريان مداوم و هميشگي است.



 
 اي تحولفرآيند هشت مرحله

شوند، همه آميز به كار گرفته ميهاي موفقيتهايي كه در ايجاد تحولهاي دهگانه مديريت تحول سازماني روشعالوه بر گام

اي زير ارائه شده است. اين شكل، مراحل بر مبناي يك بينش اساسي هستند كه يكي از اين فرآيندها در فرآيند هشت مرحله

 كند.ها خالصه ميسعتي در سازمانآميز را با هر موضوع و وتحول موفقيت

 هاي عمدههاي بالقوه و فرصتبحران  ها،هاي موجود تشخيص و بحث در باره بحرانايجاد احساس ضرورت و فوريت بررسي قلمرو و واقعيت 1

 به نحوي كه هماننديك تيم كاركنندايجاد ائتالف راهنما گردهم آوردن گروهي كه براي رهبري تحول از اقتدار كافي برخوردارباشند. هدايت گروه  2

 هايي براي دستيابي به چشم اندازكند. توسعه استراتژيهاي تغيير را هدايت ميهاي تغيير را هدايت كند. به وجود آوردن چشم اندازي كه كوششتوسعه چشم اندازي كه كوشش 3

4 
هاي جديد به ديگرانوجود ائتالف راهنما كه يك الگو را براي رفتار مورد انتظار از كاركنان داشته تقال دائم چشم انداز و استراتژيانتقال چشم انداز تحول به افراد:استفاده از هر وسيله ممكن براي ان

 .باشد

5 
ها و ها، فعاليتكنند. تشويق ريسك پذيري و استقبال از انديشهها يا ساختارهايي كه چشم انداز تغيير را از بن تضعيف ميتوانمندسازي كاركنان براي انجام اقدامات فراگير رهايي از موانع تغييرسيستم

 عمليات غيرسنتي



 .اندها را ممكن ساختههاي كوتاه مدت قدرداني واعطاي پاداش به افرادي كه پيشرفتها ايجاد پيروزيابل رؤيت در عملكرد يا موفقيتهاي قهاي كوتاه مدت برنامه ريزي براي بهبودخلق پيروزي 6

7 
ارتقاء و توسعه افرادي   از تحول تناسب ندارند. به كارگيري،هايي كه با هم و يا با چشم اندمشيساختارها و خطها، جمع بندي پيروزها وايجادتحول بيشتر استفاده از اعتبار بيشتر براي تغيير همه سيستم

 اهداف و عامالن تغيير جديدها،توانند چشم انداز تغيير را اجرا كنند. تقويت دوباره فرايند، طرحكه مي

8 
ار يا رهبري بهتر و مديريت اثر بخش تر برقرار كردن ارتباط بين رفتارهاي تازه و موفقيت ورمدهاي جديد در فرهنگ استقرار عملكرد بهتر از طريق رفتار مبتني بر نياز و بهرهنهادينه ساختن ديدگاه

 سازماني ايجاد ابزارهايي براي تضمين و توسعه رهبري

 خورند؟ها در ايجاد تحول شكست ميچرا سازمان

ها كمك كرده است تا به ميزان بااليي با شرايط در حال تغيير سازگاري يابند، هاي عمده تحول به بسياري از سازمانتالش

حالت رقابتي خود را بهبود بخشند و آينده بهتري را براي خود رقم زنند، اما اين اصالحات در موارد زيادي هم نااميد 

 اند.كه منجر به اتالف منابع و منتهي به كاركناني خسته، نگران و نااميد شده ويرانگر و فاجعه آميز بوده است  كننده،

وقوع تغيير گريز ناپذيراست. هرگاه جوامع انساني ناگزير از سازگار شدن با شرايط در حال تغيير باشند، رنج و سختي همواره 

ها در ايجاد تحول ها سازمانثر برخي مسائل و غفلتتواند قابل اجتناب باشد كه دراوجود دارد، اما شمار بسياري از وقايع مي

 شود.شوند كه در ادامه به برخي از آنها اشاره ميبا شكست مواجه مي

 علل شکست مديريت تحول سازماني

 راحت طلبي بيش از اندازه و عادت كردن به وضع موجود .1

 هاي قدرتمندناكامي در ايجاد ائتالف .2

 دبينيدست كم گرفتن قدرت چشم انداز و ب .3

 عدم انتقال كافي چشم انداز به كاركنان .4

 گذاشتن موانع در برابر چشم انداز جديد .5

 هاي كوتاه مدتناتواني در ايجاد موفقيت .6

 اعالم زود هنگام موفقيت و پيروزي در ايجاد تحول .7

 . غفلت از تثبيت تحوالت در فرهنگ سازماني8

 هاي تحول در سطح خرداستراتژي

هاي خاص در سازمان است و كاربرد آنها بيشتر در جهت تغيير رفتار فردي و اي ُخرد بيشتر متوجه زيرسيستمهاستراتژي

فناوري، وظيفه   هاي تحول عموماً در رابطه با چهار زير سيستم سازماني يعني ساختار،گروهي است. در اين سطح استراتژي

 شوند.و رفتار كاركنان به كار گرفته مي

 هاي ساختاري :ستراتژيا



هاي ساختاري عموماً به خاطر تغيير و تحوالت در فناوري و يا رفتار و به عنوان يك راهبرد تكميلي ويا بستر ساز استراتژي

 شود.به كار گرفته مي

 هاي تكنولوژي :استراتژي

چرا كه در موارد بسياري ادامه حيات آيد امروزه تحول فناوري در زمره اجتناب ناپذيرترين تغييرات سازماني به حساب مي

نوآوري و گيري از فناوري نوين دارد. كه در غير اين صورت دستيابي به بازدهي، سازمان بستگي به جذب، پذيرش و بهره

 ايجاد اهرم رقابتي بسيار دشوار و در بعضي موارد غيرممكن خواهد بود.

ها به صورت فردي و گاه به صورت گروهي يل محتوا و سرشت شغلاي بيشترناظر به طراحي، تغيير و تعداستراتژي وظيفه

 است.

وري، ايجاد انگيزه اثربخشي، بهره  اي اگر درست انجام پذيرد، بدون ترديد اثر بارزي در افزايش كارايي،تغيير و تحول وظيفه

 و تعهد سازماني دارد.

 هاي رفتاري انسانياستراتژي

هاي مربوط اثر نمي گذارند. هاي رفتاري در موفقيت و عدم موفقيت برنامهاندازه استراتژيههاي تحول بهيچ كدام از استراتژي

ها مانند تغييرات ساختاري، فناوري و هاي تحول در ديگر زمينهچراكه در صورت دستيابي به چنين تحولي نيل به هدف

ها توجه الزم را داشته ورها و رفتار و شخصيت انسانها، باها بايد به نگرشاي بسيار آسان خواهد بود. اين استراتژيوظيفه

 باشد

 راهبردهاي ايجاد تحول در رفتار

 دگرگوني رفتار -3روش دگرگوني اجباري  -2روش دگرگوني مشاركتي  -1

 مدیریت تحول سازماني روش دگرگوني مشاركتي –الف 

تغييرات در رفتار  -4تغييرات در رفتار فردي  -3 تغييرات در طرز تلقي و نگرش و گرايش -2تغييرات در دانش و آگاهي  -1

 جمعي يا گروهي

 مدیریت تحول سازماني روش دگرگوني اجباري –ب 

هاي بيشتري مقاومت -3نوعي وضعيت رواني موافق يا مخالف بوجود مي آيد؛  -2تغيير، دستوري و سلسله مراتبي است؛  -1

ازرفتارجمعي شروع و به نگرش »تغيير از باال به پايين است -5د ؛ شواز قدرت سازماني استفاده مي -4گيرد؛ صورت مي

 «.شودختم مي

 مدیریت تحول سازماني دگرگوني رفتار –ج 



معموالً مديران براي گرايش كاركنان به يك الگوي رفتاري خاص و يا دگرگون كردن الگوي رفتار وي دو راه را در پيش 

 گيرند:مي

 نظارت دقيق و اعمال فشار -1

 بُردباري و همدلي و اعتماد -2

 ميزان مشاركت و تحول، چهارگونه استراتژي زير است : (SRPsبا نقاط مرجع استراتژيك )

 تحول مشاركتي؛ -1

 تحول اجباري؛ -2

 سازي با رهبري فرد ؛دگرگون -3

 سازي خودكامه.دگرگون -4

 چرخه زندگی مقاومت در برابر مديريت تحول سازماني

 كنند و بطور جدي خواستار تغيير هستند.حله اول فقط عده كمي نياز به تغييرات را حس مي( در مر1مرحله 

شوند. تغيير كند و نيروي موافق و مخالف آن شناسايي مي( به محض اين كه جنبش براي تغيير شروع پيشروي مي2مرحله 

 شوند.گيرد و بيشتر اعضاي سازمان كامالً توجيه ميمورد بحث قرار مي

 گيرند.در اين مرحله نيروهاي موافق و مخالف بطور مستقيم رودروي هم قرار مي (3له مرح

مانند كه دربرابر تغيير سرسخت يابند ولي در عين حال افرادي باقي مي( بعد از نبردهاي شديد حاميان تغيير، قدرت مي4مرحله 

 زا هستند.و مشكل

كم است و افراد مقاوم در برابر تغيير اندك هستند و از سوي ديگر اعضاي ( در مرحله آخر مقاومت در برابر تغيير 5مرحله 

 شود در اين مرحله تغيير با موفقيت همراه است.سازمان طرح مي

 هاي اصلي در زمان تغییرراهنمایي

نش فردي مورد گزي -3افراد را درگير تغيير كنيد)مشاركتي عمل كنيد(  -2   دليل خوبي براي ايجاد تغيير داشته باشيد.  -1

ها ارائه آموزش براي معرفي و تثبيت ارزش -5هاي مديريتي موقت خلق گروه -4  احترام براي به دست گرفتن مراحل تغيير 

 -9شناسايي و ستايش از افراد  -8ايجاد نماهايي براي تغيير  -7از تجارب ديگران استفاده كنيد.  -6  هاي كاري جديدو روش

 نهادينه كردن تغيير -10يريت كردن تغيير داشتن برنامه براي مد

 شرايط ضروري براي بروز احساس نياز به مديريت تحول سازماني



 نياز به تغيير استراتژي سازمان برای مديريت تحول سازماني .1

 نياز به تغيير ساختار سازمان برای مديريت تحول سازماني .2

 نياز به تغيير فرهنگ سازمان برای مديريت تحول سازماني .3

 نياز به تغيير جو سازمان برای مديريت تحول سازماني .4

 نياز به تغيير تكنولوژي سازمان برای مديريت تحول سازماني .5

 نياز به تغيير سيستم ارتباطات و اطالعات برای مديريت تحول سازماني .6

 نياز به انطباق با محيط جديد برای مديريت تحول سازماني .7

 مه ريزي سازماننياز به بهبود نحوه هدف گذاري و برنا .8

 نياز به ارتقاء سطح هماهنگي گروهي و سازماني برای مديريت تحول سازماني .9

 كارشناسان و كاركنان برای مديريت تحول سازماني  نياز به ارتقاء سطح انگيزش مديران، .10

 وظايف نظام برای مديريت تحول سازماني و متوليان آن :

 تعالي Roadmapي تغيير در سازمان و تدوين تعيين استراتژي مديريت تحول سازماني، طرحريز .1

 در سازمان(Transition Stageتعيين و طرحريزي دوران گذار ) .2

 آموزش و فرهنگ سازي اليه هاي مختلف سازمان و ايجاد بستر تحول .3

 پايش محيط سازمان به لحاظ رويكردهاي نوين مديريت،جذب،انتخاب و استقرار نظامهاي مختلف .4

 هاي بهسازي فعليارزيابي اثربخشي نظام .5

 استقرار و پياده سازي ساز و كارهاي مشاركتي در سازمانها بصورت فراگير .6

 ارزيابي كالن مديريت تحول سازماني و هدايت كليه نظامهاي بهسازي .7

 پيشنهادات جهت تلفيق نظامهاي بهسازي با رويكرد مديريت تحول سازماني

 .شركتهاي ايراني در بخش خصوصي خود را با مفاهيم مديريت تحول استراتژيك آشنا كنند 

  .در بخش دولتي سازمان مديريت و برنامه ريزي ،تلفيق نظامهاي بهسازي را به لحاظ علمي و مفهومي بعهده گيرد 

 تراتژيكاستقرار بخش مديريت تحول در سازمانها با حضور افراد متفكر با رويكرد سيستمي و اس 

 .ممانعت از استقرار نظامهاي بهسازي كه در صنايع متعدد جذابيت و شهرت كاذب يافته اند 

 ارائه آموزشهاي الزم در خصوص مديريت تحول سازماني استراتژيك براي مديران صنايع

 هاي مطلوب سازمانينياز به حل مسائل و مشكالت و بهره گيري از فرصت

 ي يادگيرندهويژگيهاي استراتژيک سازمانها

 روشنگري و تسهيل ماموريت وديدگاه -1



 رهبري مشارکتي و درگيري ذهني و عاطفي -2

 فرهنگ مشوق تجربه کردن -3

 توانائي براي انتقال دانش از ميان -4

 مرزهاي سازماني کار گروهي و همکاري -5

 مهارتهاي رهبري 

 ي سازماني در اختيارهاي مربوط به كار سهيم مي شوند.تواناسازي:مهارتي است كه با برپائي فرآيندهاي مؤثر، انسانها 

  الهام و تجربه: مهارتي است كه رهبران سازمان بر پايه تجربه و شناخت درستي از محيط و عوامل گوناگون آن كسب مي

 نمايند.

  شناخت شخصي: مهارتي است كه رهبري سازمان را در شناخت نقاط ضعف و قوت خود،پذيرش انتقاد و كسب بازيافت از

 ديگران و آمادگي اقدام الزم در مورد بهبود ظرفيتها و توانائي هاي خود ياري مي دهد.

 .ديد: مهارتي است نادر كه تنها اندكي از رهبران سازماني به آن دست مي يابند 

 ازي ارزشها: اين مهارت مربوط به آگاهي و شناخت ارزشها و باورهاي سازماني و افراد است.همس 

 دو عامل برتر در مهارتهاي رهبري 

  تئوريX   وY مك گريگور 

 بهره گيري از مباني اختيار و قدرت سازماني 

 -تئوري X  و Y مك گریگور 

  مفروضات تئوريX (يك كارمند متعارف :)از كار بيزار است و حتي المقدور از آن پرهيز مي  ديدگاه مديريت سنتي

 افراد نياز به دستورگيري دارند. مديران بايد افراد را از طريق تهديد و يا تنبيه وادار به كار كنند.  كند.

ديدگاه مديريت نوين(: افراد عالقمند به كارند.افرادي كه نسبت به هدف سازمان احساس تعهد مي ) Yمفروضات تئوري 

د،خود بر كارها و نحوۀ انجام وظيفه كنترل دارند. افراد سعي مي كنند كه قبول مسؤليت كنند را ياد بگيرند و حتي در اين كنن

 پذيرش پيشقدم مي شوند.

 الگوهاي رهبري 

 الگوهاي رهبري مبتني بر موقعيت 

 الگوهاي رهبري مراوده اي/دگرگون سازي 

 الگوهاي رهبري مبتني بر موقعيت 

 ي فيدلرالگوي اقتضائFeidlers Contingency Model 

 هدف -الگوي راهكارPath-Goal Model 

  الگوي رهبري موقعيتSituational Leadership 



 الگوهاي رهبر/پيروي 

 به پنج نوع تقسيم “نحوۀ عمل آنها”و “ نحوۀ طرز فكر پيرو“اين وضعيتها در رابطه با برخورد دو بعد فكري و رفتاري يعني

 مي شوند:

 پيروان مؤثر 

 بله قربان گويان 

 بازمانده ها 

 ازخودبيگانه 

 گوسفندان 

 مدير،عامل تحول: نقش مدير بعنوان عامل تغيير و تحول،اساسي ترين جنبۀ فعاليتهاي وي در سازمان است.

 نقشهاي مدير بعنوان عامل مديريت تحول سازماني 

  مدير در نقش كارآفرينEntrepreneurship 

  مدير در نقش كارسازEntrepreneur 

  ابر رهبر”مدير در نقش “Superleader 

 درمدیریت تحول سازماني مدیر در نقش كارآفرین 

 .از وضع موجود خشنود نسيتند و آگاهي كافي دارند كه بايد در وضع موجود تغييرات اساسي داده شود 

  كارآفرين ها عموماً نيروئي محرك براي نوآوري بخشهاي استراتژيك سازمان هستند.آنها داراي ويژگيهاي يك رهبر كارآمد

 هستند.“تواناسازي”و انگيزه “ تجربه“،“ديد“مانند

 مدير در نقش كارآفرين 

 تكنولوژي و ارائه فرآورده  پيروزي كارآفرين ها در شناخت بموقع تغييرات محيطي، طراحي استراتژيهاي مناسب،بكارگيري

 هاي ابتكاري و نوين به بازار است.

  همين نقطۀ قوت آنها در مواردي تبديل به نقطۀ ضعف و در نهايت شكست سازمان مي شود،زيرا توجه آنها به محيط بيروني

 باعث مي شود كه از تعديل و تحول سيستم دروني سازمان غافل بمانند.

 مدير در نقش كارساز 

 ساز بيشتر متوجه محيط دروني سازمان،فرآيندهاي كارآمد كار،همسازي نيروهاي انساني با وظايف،آموزش مدير كار

 انسانها، برپائي حواشي ها و راهنماها و تمامي ترتيبات الزم براي برپائي و اداره يك سيستم منظم عمليات و كار است.

 مدیر در نقش كارساز درمدیریت تحول سازماني

 ها پس از دستيابي به نوآوريهاي الزم از نقش كارآفرين به نقش كارساز تغيير سمت مي دهند و دوباره هنگام معموالً سازمان

 نياز به نوآوري به نقطه نخستين باز مي گردند.

  ابر رهبر”مدير در نقش“ 



 ي بتواند به شكل اين الگو تالش مي كند دامنه مشاركت انسانهاي سازماني را تا آن حد گسترش دهد كه هر انسان سازمان

 درآيد.“ خود رهبر”

  فلسفه اين روند رهبري اين است كه چنانچه انسانهاي سازماني به چنين مرحله اي برسند،خود و سازمان حداكثر بهره گيري

 را از توانائي ها و ظرفيتهاي آنان بدست مي آورد.

 استعدادهاي شان را براي ايجاد نتايج مطلوب  هايي كه افراد در آنها بطور مستمرهاي يادگرنده: سازمانتعريف سازمان

هايي شود، يا سازمانهايي كه در آنها الگوهاي نو و قابل توسعه تفكر پرورش داده ميدهند، يا سازمانمورد نظر توسعه مي

 آموزند كه چگونه با يكديگر بياموزند.كه در آنها اهداف جمعي اهميت دارد و افراد بطور مستمر مي

تر به وضعيتها در پي دارند، اجتناب كنند، زيرا اگر چه از هاي عاديهاي تدافعي كه واكنشافراد و سازمانها بايد از دام، رويه

 شوندآورند ولي مانع يادگيري ميتهديد و اضطراب ممانعت بعمل مي

 سازمانها و گروههاي يادگيرنده )راه آينده(

 پيتر سنج يرنده را مطرح ساخت،نخستين كسي كه مقوله سازمانهاي يادگ (Peter Senge) ديسيپلين ” در كتاب

 بود. (Fifth Discipline) “پنجم

 شالوده هاي هر سازمانهاي يادگيرنده

 .فرهنگي كه فراتر از ارزشهاي متداول انساني جاي دارد 

 .يك سلسله از روندهائي كه آفرينندۀ هماهنگي و گفتگو هستند 

 كردن با جريانهاي زندگي به شكل يك سيستم. ظرفيت و توان شناخت و كار 

 سازمان يادگيرنده از سوي گروهي از رهبران خادم بوجود مي آيد:

 .مقولۀ رهبري در سازمان يادگيرنده،بدون ترديد رهبري گروهي است 

 روهها داد تا راه در حالي كه نقش رهبر فردي براي زمان ويژه)غالباً كوتاه( كارساز است، بايد اعتمادو قدرت الزم را به گ

 را براي پيشرفت سازمانهاي يادگيرنده همار كنند.

 يادگيري سازمان با انجام دادن وتمرين ميسراست

  است.“ميدان تمرين مديريت”بنظر پژوهشگران،ايدۀ راهنما براي طراحي هاي دوبارۀ كار، فضاهاي يادگيري و يا 

 براي دستيابي به اين نوع تمرينها،برخي از اصول كه مي توانند ميدانهاي كارآمدي براي تمرين را بيآفرينند،اينها هستند:

 .يادگيرنده ها انچه را كه مي خواهند ياد مي گيرند 



 .يادگيرنده ها كساني هستند كه اختيار انجام كار را دارند 

  هاي تجربي روي مي دهد.و روش“ ايفاي نقش”يادگيري با بهره گيري از 

 .الزمۀ يادگيري در بسياري موارد،تغيير جريان زماني، كند كردن آهنگ فعاليت براي هضم و دريافت ژرف يادگيري است 

 .يادگيري در بسياري از موارد نياز به فشرده كردن زمان و فضا دارد تا يادگيرنده نتيجۀ كار خود را مشاهد كند 

  راستين كار يكپارچه باشد تا يك دايره بازتاب از آموخت ها و عملها براي يادگيرنده فراهم كند.فضاي يادگيري بايد فضاي با 

 ويژگيهاي پيروان مؤثر

 خودگردان هستند 

 .داراي تعهد نسبت به سازمان هستند 

 .توانا و كارساز هستند 

 .در كار سازمان به شكل فعاالنه اي مشاركت مي كنند 

 .از اعتبار ويژه اي در سازمان برخوردارند 

 .از يك وجدان شجاعانه برخوردارند 

 گروههاي يادگيرنده

گروههاي يادگيرنده، هسته هاي هر سازمان يادگيرنده را را تشكيل مي دهند.گروه يادگيرنده تا اندازه اي سمت گيري هاي 

دستيابي به شكلي كارآمد در يك فرآيند يادگيري مداوم  متمايزي از شكلهاي گروهي پيشين دارد.اما در هر حال،هدف كلي،

 درگير مي شود و بر پايۀ آن سطح اعتماد و كارآئي را افزايش مي دهد.

 مفاهيم پايه اي گروههاي يادگيرنده

 Allignmentتوازن 

 Shared Visionديد مشترك 

 Empowermentتواناسازي 

 Learningيادگيري  

 ههاي يادگيرندهگفت و شنود:ابزار برجستۀ گرو

، از (Discussionو بحث )“ گفت و شنود”قلب فرآيند يادگيري گروههاست.ايجاد توازن ميان  Dialogue“ گفت و شنود

 اهداف برجستۀ گروههاي يادگيرنده است.

 گفت و شنود:ابزار برجستۀ گروههاي يادگيرنده



دادن و شنيدن نظريه هاي ديگران،همراه با توجه  كشف خالق مقوله هاي بغرنج و ظريف،گوش”پيتر سنج: گفت و شنود را  

 تعريف مي كند.“ و ژرف نگري و تليق نظريات شخصي

دارد تا آن را در محتواي دست خود نگاه “ تسهيل گر”گفت و شنود در سطح گروههاي يادگيرنده بويژه در آغاز نياز به يك 

 از به حساب آورند.دارد و جوي ايجاد كند كه اعضاي گروه يكديگر را همكار و همطر

 نيز خوانده مي شود، دانست.“ قلمرو غني آفرينندگي”شايد بتوان بزرگترين مزيت گفت و شنود مؤثر را تقويت آفرينندگي كه 

 اصول سازمان يادگيرنده

 نتيجه گيري كلي:

گيرنده،حركتي است گروهي و نه فردي.هدف دستيابي به توان الزم با آفرينندگي راه كارهائي حركت به سمت سازمانهاي ياد

 است كه كار و زندگي را با هم آميخته كند.

 

 توانمندسازی

تغييرات سريع در محيط سازمانها كه با دگرگوني محيطهاي اجتماعي همراه بود و منجر به تغييرات عمده اي در شيوۀ زندگي، 

نيازها و پايگاه ارزشهاي افراد گرديد،ايجاب مي كرد كه ساختار و فرآيندهاي سازماني انعطاف پذير تا حدودي جايگزين 

 الگوهاي سنتي گذشته شوند.

زندگي مي كنيم كه كل ساختار قدرتي كه آن را يكپارچه نگه مي داشت در حال فروپاشي است و ساختاري از ما در جهاني 

 بيخ و بن متفاوت در حال شكل گيري است؛و اين تحول در همۀ سطوح جامعۀ بشري ناگزير، اتفاق خواهد افتاد.

ال و كردار منابع انساني، اعضاي سازمان را قادر تعريف فرآيندهاي توانمند سازي: بدين معناست كه رفتارهاي رهبري و اعم

ها و توانائيهاي خود در جهت رشد فردي و موفقيت سازماني استفاده كنند و آنها را سازد تا آنجا كه امكان دارد از استعدادمي

 به منصحه ظهور برسانند.

ردي، گروهي و سازماني دارد كه ديگر فردي فرآيندهاي يادگيري اشاره به فرآيندهاي تعامل، شنود، خودآزمايي، يادگيري ف

 كندگروهي و سازماني را تسهيل مي

 ماهيت تغيير سازمانی:

تغييرات بالقوه ای که می تواند برای بهبود عملکرد سازمانها و کيفيت زندگی کاری اعضای آنها صورت پذيرد. اکنون همراه 

نبال تغيير توسعه و بهبود خود در مديريت افراد و عمليات هستند با پويايی عمومی، بسياری از سازمانهای کامال پيشرو به د

 که از آن جمله روند های قابل مشاهده در محيط جديد است که عبارتند از:



 تغيير در افراد تصميم گيرنده-1

 تغيير در مفروضات مديران نسبت به کارکنان –

 تغيير در نحوه تعريف شغل -3

 تغيير در نحوه تعيين کارمزد -4

 تغيير در نحوه سازماندهی -5

 تغيير در ماهيت روابط ميان مديريت و نيروی کار -6

واژه تغيير شعار روز بسياری از سازمانهاست . برخی از تغييرات بنيادين يا قالب شکن هستند که در چرخه حيات سازمان 

تکميلی يا ايجاد کننده انعطاف  –تدريجی کمتر صورت می پذيردکه اگر صورت پذيرد شديد و همه جانبه است. نوع ديگر تغيير 

در چارچوبهاست. که براساس راههای موجود عمليات صورت می گيرد و ضمن حفظ ماهيت سازمان جهت گيريهای جديدی 

 را به وجود می آورد.

 نيروهای ايجاد کننده نياز به تغيير

 اخل سازمان سر چشمه می گيرند.سازمانهابا نيروهای گوناگون زيادی روبرو هستند که از منابع خارج و د

عوامل خارجی: از آنجا که نيروهای خارجی تغيير آثار جهانی دارند می توانند مورد سئوال قرار گرفتن نوع فعاليت سازمان 

 يا فراگردهای توليد محصول محصول يا فراگردهای توليد محصول يا ارائه خدمت آن را به همراه داشته باشد.

فشارهای  -4تغييرات در بازار  -3پيشرفتهای فنآوری  -2ويژگيهای جمعيت شناختی -1بارتند از : عوامل خارجی تغيير ع

 (1990اجتماعی و سياسی)اليوت 

عوامل خارجی: نيروهای داخلی از خود سازمان نشات می گيرند. اين عوامل می توانند بسيار حساس باشند مانند ضعف 

 خارجی بروز کنند مانند بهره وری کم يا تضاد.روحيه، يا می توانند به صورت نشانه های 

 استراتژي تغییر تكنولوژي

ها و گیرد كه هر سازماي براي نیل به اهدافش نیاز به ابزار، وسایل، دستگاهلزوم تغییر در تكنولوژي از آنجا نشأت مي    

بازدهي و كارآیي اولیه خود را از دست  آالت بعد از یك برهة زمانيآالتي دارد كه از یك سو این دستگاهها و ماشینماشین

شود و تري به بازار عرضه ميآالت پیچیده پذیرد دستگاهها و ماشیندهند وازسوي دیگر با نوآوریهایي كه صورت ميمي

 برند تا كارآیي و اثربخشي خودشاندر این میان سازمانها به منظور به روز نگهداشتن خودشان از این تكنولوژي ها بهره مي

 بدهند.را ارتقاء 



بنابراین براي ورود به بازارهاي آینده و كالً فضاي كسب و كار جدید ما نیازمند آن هستیم كه به تكنولوژي جدید تجهیز شویم 

 یا خود بسازیم و یا از ساختة دیگران استفاده كنیم. بدین منظور آمادگي تحول در این خصوص را باید داشته باشیم.

 ختارياستراتژي تغییر سا

یكي ازعوامل بسیار مؤثر در كارایي و یا عدم كارایي یك سازمان ساختار آن است كه متشكل از تشكیالت وروشهاست و     

توانیم ازاین استراتژي بهره ببریم. از لذا براي بهبود كارایي واثربخشي سازمان زماني كه مشكل در ساختار آن باشد مي

ي همچون؛ ارتباطات، اندازه سازمان، پیچیدگي، حیطه نظارت، تمركز یا عدم انجایي كه ساختار سازماني هم متأثر از عوامل

 تمركز آن است، لذا اعمال تغییر در آن لزوما تغییر هر یك از عوامل فوق را در پي خواهد داشت

 استراتژي تغییر وظایف و كاركردها

طراحي آن نهفته است و لذا با استفاده از  گاهاً مشاهده میشود كه علت عدم آگاهي یك سازمان در تركیب مشاغل ونحوه   

اي عملكرد این استراتژي میتوانیم بواسطة روشهایي نظیر؛ تجزیه و تحلیل و طراحي مجدد مشاغل وبا ارزیابیهاي دوره

افراد درمشاغل مختلف ، وظایف و كاركردها را درراستاي بهبود انطباق مناسب بین شاغل ، شغل وشركت تغییراتي را اعمال 

 نیم.ك

گرا ، استراتژیك و خالق داریم . از سوي این یك واقعیت كسب و كار است كه براي ساختن آینده ما نیاز به فردي با تفكر آینده

 هاي این افراد خالق را داشته باشددیگر بایستي شركت و مشاغل آن هم آمادگي پذیرش خالقیت، نوآوري و ایده

 : استراتژي تغییر نیروي انساني

كند و ساير منابع را است كه به سمت اهداف حركت مي  ترين منبع سازمان، تنها منبعيعنوان استراتژيكنيروي انساني به    

ترين منبع سازمان است چون تنها منبعي است كه در برابر كنش از خودش هم به سمت اهداف سازماني سوق مي دهد و حساس

 واكنش نشان مي دهد.

 گردد:ردرنیروي انساني با در نظر گرفتن دو بُعد تقسیم میبطوركلي تغیی     

 الف( زمان مورد نيازبراي اعمال تغيير      

 ب( پيچيدگي و پويايي تغيير      

 سطح اول: تغییر دانش

 هاي تخصصي را بگذرانند.دراین سطح ازافراد میخواهیم كه كتب و جزواتي را مطالعه كرده و دوره   

 گرشسطح دوم: تغییر ن



ها به اصالح نگرشهاي خود پرداخته وبه نوعي بر میزان بینش خواهیم با مشاركت درتیمها وگروهبدین منظوراز افراد مي   

تري را نیاز دارد چون فرد باید یاد بگیرد دانش فراگرفته و بصیرت سازماني شان اضافه كنند. این سطح زمان طوالني

 به مورد اجرا بگذارد بنابراین دانش سازماني تبدیل مي شود به بینش سازماني.درسطح اول را چگونه در عرصه سازماني 

  سطح سوم: تغییر رفتار فردي

های؛تفاوتهاي فردي،شخصیت، ادراك ، انگیزه ، انتظارات ومواردي ازاین قبیل تحلیل شده دراین سطح رفتارافراد ازجنبه    

و سایر علوم رفتاري تغییر مورد نظر دررفتار فردي صورت  شناسيسپس با استفاده از تئوریهاي كاربردي روان

كند نحوة بكاربردن فنون پذیرد.بطور مثال فرد در سطح اول كتابي در خصوص كیفیت مي خواند،درسطح دوم سعي ميمي

گذرد،سعي میكند با درنظر گرفتن كتاب را درعرصه عمل آزمون بكند و درسطح سوم هرمحصولي كه اززیردست اومي

 خصهاي كیفي باشد.شا

سازي درخودش نهادینه میکندوبعنوان یك رفتارآنرانشان میدهد. اما ازآنجاییكه یعني درواقع كیفیت رابعد ازفراگیری وتوانمند

 سازمان از تیمها و واحدها تشكیل شده نیاز هست كه سطح چهارمي هم تغییر پیدا كند.

 سطح چهارم: تغییر رفتار گروهي

ها و اجتماعات مورد نظر باشد بااستفاده از فنون روانشناسي اجتماعي و ییر رفتار افراد در داخل گروههرگاه نیازبه تغ   

شناسي و سایر علوم اجتماعي ازطریق افزودن بر همنوایي و انسجام گروهي از یكسو وكاستن از تنش، تعارضات و  جامعه

 دهیم.زرفتار گروه یا سازماني كه عضویت آن را دارد، تغییرميتیمي و گروهي ازسوي دیگر رفتارافراد را متأثر ا  اختالفات

را به گروه   فرد بعد ازاینكه كتاب كیفیت راخواند وفنونش را درعمل آزمود و كار با كیفیت را درخودش نهادینه كرد این

 شود.انتقال مي دهد و تیم با كیفیت و آشنا به كنترل كیفي مي

 گانهنحوه اعمال تغییر در سطوح چهار 

 شكل اول: تغییرات اجباري

ت ازرفتار گروهي آغازتاتغییر در رفتار پذیرد. در این شكل معموالً تغییرابا تكیه بر قدرت مقام یا قدرت قانوني صورت مي    

ر دهند،اما ماندگاریشان كمتگونه تغییرات سریعتر جواب ميفردي و بعد ازآن بینش ودانش ادامه پیدا مي كند. معموالً این

 اند..اي با قضیه برخورد نكردهاست چون ریشه

 جویانهشكل دوم: تغییر مشاركت

با تكیه بر قدرت شخصي و توانمندیهاي رهبري حاصل میشود. ابتدا دانش تغییر پیدا میكند،سپس بینش یا نگرش و بعد     

 ازآن رفتارفردي و درنهایت رفتار گروهي .

 ند.این دو شكل،معكوس یكدیگرعمل میكن    



 نگرش تلفیقی به استراتژیهاي تحول

جو همگامي الزم مبتني بر به منظور اجراي استراتژیهاي چهارگانه تحول بیش از هر چیز بایستي بین مشاور و چاره

جو یعني سازمان یا شركتي كه خواهان تغییر و تحول است، چیزي را چاره  وجود بیاید. درغیر این صورتتفكرمشترک به

 و مشاور چیز دیگري را توصیه خواهد كرد. خواهد خواست

 

 هاي اعمال قدرت در تغییر و تحولرویه

 هاي یكجانبه یا دستوريرویه -1

شود و مدیریت انتظار تبعیت از آنرا در تمام سطوح سازمان ها تغییرات با تحمیل به سازمان آغار ميدراین رویه    

پذیرد وتنها اجراي استراتژیها بر عهده مسئله و یافتن راه حلها توسط مدیر صورت مي  دارد.درواقع شناسایي،تعریف

پذیرد، معموالً ن تحوالت كه تنها با اتكاء به قدرت قانوني مدیر صورت مياي پیراموگیري یكطرفهكاركنان است.چنین تصمیم

 به سه شیوه قابل اجراست:

 الف( شیوه ابالغ حكم:    

طي بخشنامه یا دستورالعملي به اطالع كاركنان رسانیده میشود كه از این پس شیوه موجود را كنارگذاشته و شیوة نوین      

 ند.كاري رامطابق دستور اجرا كن



 ب( شیوه تعویض افراد:

با تعویض افراد درپستهاي كلیدي زمینه براي اعمال تغییرات مورد نظر فراهم میشود. بدین شكل كه فرد با تفكرات جدید      

 آید كه تفكرات پیشین را جابجا كند.سعي در بهبود عملكردها دارد و مي

 ج( شیوه تغییر ساختار:    

سعي دراعمال تحوالت داشته از طریق   تراز تكنولوژيمي سازمان وبا استفاده منطقي با تجدید نظردرساختاررس    

چنین كاري فراهم میشود. بطورمثال ادغام واحدها درهمدیگر،تعطیلي یك واحد،ایجاد یك واحد  جابجاییهاي ساختاري زمینه

 جدید.

 هاي اعمال قدرت در تغییر و تحولرویه

 هاي مشترك یا توافقيرویه -2

شود. البته بر خصوص تحوالت سازماني با نظر و مشاركت مدیران و كاركنان توأم انجام مي گیري دردر اینجا تصمیم    

كه تا چه میزان مدیران بخواهند به كاركنان در اتخاذ و اجراي تصمیمات اجازه دخالت را بدهند معموالً دو شیوه حسب این

 گیرد:زیر مورد استفاده قرا مي

زیادي قائل  گیرنده نهایي است اما به نظرات و پیشنهادات كاركنان ارزشوه مشورتي: مدیر در این شیوه تصمیمالف( شی

 است.

تروبیشتر كاركنان در اتخاذ واجراي تصمیمات ب( شیوه مشاركتي یا حل مشكل گروهي:این شیوه مستلزم مداخلة فعاالنه 

 یابي و حل مسئله دخالت دارند. لگروهي است.در این روش كاركنان دركل فرآیند مشك

 هاي تفویضي یا دموكراتیكرویه -3   

كه تا كند. واینگیري و اقدام را به كاركنان تفویض ميیابي، تصمیمدر اینجا مدیراختیارات قابل توجهي از فرآیند مسئله     

نان داده شود این رویه نیز شامل دو شیوة گیري و آزادي عمل جهت اعمال تغییر و تحوالت به كاركچه میزان اختیار تصمیم

 باشد:زیر مي

الف( شیوه بازخور اطالعات و مباحثه: در این شیوه به كاركنان اختیار داده مي شود كه درصورت احساس نیاز به تغییر،     

ش نظارتي خودش را تا پس از اعالم آنرا به مورد اجرا بگذارند. درواقع استقالل نسبي به كاركنان داده شود اما مدیریت نق

 پردازد.كند و به بازخور اطالعات و اصالح آن ميحد قابل توجهي حفظ مي

ب( شیوه آموزش یا تحلیل حساسیت: دراین شیوه مدیران به آموزش كاركنان مي پردازند ونقش پرورش مدیران فردا را 

به كاركنان آموزش داده و با افزودن برمیزان  كنند. بدین شكل كه باتشكیل گروه هاي حساسیت فرآیند عملیات راایفا مي

 كنند.گیري رابه آنهامي دهند.وآنها را آماده پذیرش موقعیتهاي جدید ميهمكاري وتعاون آنها،آزادي عمل الزم جهت تصمیم



 ورانیم.پرسازیم وآنها رابراي مقابله با حوادثي كه احتماالً در پیش خواهند داشت، ميدراین شیوه مدیران فردا را مي

 •           مقاومت در برابر تغییر 

كنند دهند، برخي آنرا تحمل ميناپذیر است. برخي موافق تغییرند، برخي به آن تن ميمقاومت در برابر تغییر و تحول اجتناب

كنند. بطور كلّی سنجیدن میزان مقاومت احتمالي در برابر تغییر به دو دسته از عوامل و دسته آخر در برابر آن مقاومت مي

 بستگي دارد:

 نیاز به تغییرو ضرورت آن درسازمان دسته اول: میزان   

خیلي الزامي و اجباري نیستند.نظیر؛ تغییرات جزیي یا محدود و بر خالف آن برخي مواقع نیاز به   بعضي مواقع تغییرات     

 تغییرات كالن و عمقي وجود دارد كه نیاز به اصالح و بهسازي سیستم در آن بسیار باالست.

 یر مورد نظر با فرهنگ قالب سازمانيدسته دوم: میزان تعارض تغی  

 هاي فرهنگي را به چالش كشیده وبا آن به تنش میپردازد.یعني تا چه میزان تغییر مورد نظر الیه     

ازتركیب نسبي این دودسته عوامل میتوانیم سطح مقاومت ومیزان احتمالي موفقیت را بسنجیم كه دارای چهار حالت     

 است: )هاروی و براون(

 علل مقاومت ها در برابر تغییر 

 كنند که عبارتند از:دستة تقسیم مي 4بطور كلي علل مقاومتها را به     

 علل فردي:-1   

   شود :شود به دو دسته اصلي زیر تقسیم ميمتغیرهاي مؤثر كه باعث مخالفت افراد در برابر تغییرات سازماني مي    

خودكار باعث میشود تا ازمیزان اضافه   مثالً تغییرتكنولوژي ووارد كردن یك دستگاهالف( به خطر افتادن منافع شخصي :     

 كارفرد كم شود ، بنابراین در برابرخرید وانتقال تكنولوژي ازخود واكنش نشان مي دهد.

استقالل فكري تا فرد ترك عادت بكند یا   شودب( تغییردر نظامهاي روانشناختي است : مثالً تغییر درروش كار باعث مي    

كند كه آنرا به چالش شود سعي ميهاي روانشناختي مخالفتي دیده مياندازد. بنابراین وقتي كه با مؤلفهآن را به خطر مي

 بكشد

 علل مقاومت ها در برابر تغییر 

 علل گروهي-2   



 الف( به خطر افتادن روابط گروهي    

 شود كه یك گروه غیررسمي ازهم پاشیده شود.مثالً تغییر در ساختار سازماني و جابجایي واحدها ومشاغل باعث مي   

 ب( بروز تنشها و تعارضات گروهي    

افزوده شود. بطورمثال در یك   ها شده و بر میزان تنشهاي گروهيتغییر در وظایف و مشاغل باعث تحریك حسادتمثالً    

مند شوند. وري میشوند و شاید از مزایاي مدیریتي هم بهرهوري، بعضي از افراد عضو تیم بهرهراي ارتقای بهرهسازمان ب

 اي از خودشان نشان می دهندبالطبع كاركنان بجاي همكاري در برابر اینها موضع خصمانه

 علل سازماني-3

 الف( عدم اعتماد به مسئولین   

 كنندآنرا اجرا نمي  اما كاركنان به لحاظ عدم اعتماد به مسئولینشود مثالً تغییري خواسته مي   

 ب( برداشت نادرست از وضعیت سازمان   

 بینند.به این كار نمي  را عوض بكند اما كاركنان برپایه برداشت خود لزومي خواهد تكنولوژيمثالً سازمان مي   

 ج( تضاد منافع افراد با سازمان   

 شود كه كارآیي سازمان را باال خواهد برد ولي در كنار آن سطح رفاهي كاركنان كم خواهد شد.یز ميمثالً تغییري تجو   

 علل اجتماعي-4

 الف( عدم تناسب یا تطابق سازمان با محیط اجتماعي   

ن افزوده شود بنا به دالیلي ضمن تغییر وظایف از حقوق كاركنان یك سازمان كاسته شود و سایر سازمانها حقوقهایشا مثالً    

( brandو یا تصمیم گرفته شود كه سازماني در سازمان دیگر ادغام شود و این باعث شود كه آن سازمان و كاركنانش از)

 یا عنوان ونام تجاري كه بدست آورده بودند جابجا شوند،بالطبع در برابر آن مقاومتهاي احتمالي را خواهند داشت.

 ب( اعالم نیاز جدید در جامعه    

 مثالًجامعه آماده برگزاري انتخابات شوراهاست ولي درسازمانها تحوالت برپایه مدیریت جبري باشد.    

 )راهبردهای مدیریت مناسب در برابر تغییر و تحول )مزایا،معایب 



ن ازخود ناپذیر است.اما این مقاومت را باید شناخت ورفتار مناسبي هم دربرابر آدر جهت اعمال تغییر، مقاومت اجتناب    

راهبردهاي مناسب دراین خصوص را ” جان كاتر و لئونارد شلزینگر“نشان داد. دو نفر از اندیشمندان مدیریت تحول به نام 

 رفتارمطرح میكنند كه در ادامه شرایط كاربرد ، مزایا و معایب آنرا طرح خواهیم كرد. 6در قالب 

 .آموزش وارتباطات1

 پذیرد.م یا نادرست است و یا تحلیل اطالعات به دقّت صورت نميشرایط كاربرد: زمانیكه اطالعات ك 

 مزایا: افراد را جهت اجراي مطلوبتر تغییر ترغیب كنیم. 

 بر خواهد بود.گیر و هزینه معایب: اگر افراد زیادي را شامل شود؛ احتماالً این روش وقت 

 .مشاركت و مداخله2

 شرایط كاربرد: زمانیكه اطالعات كم و مقاومت زیاد است یا نیاز به كمك دیگران وجود دارد.    

گیري دخیل و سهیم كننده راتاحّد قابل توجهي افزایش میدهد، چون خودشان در فرآیند تصمیممزایا: تعهد افراد مشاركت    

 هستند.

سازماني وجود دارد،درداخل ند مثل تعارضاتي كه بین واحدهاي درونمعایب: اگرگروههاي مشاركتي داراي سابقه تنش باش    

 حساب خواهند پرداختگروه به تسویه

 .تسهیالت و پشتیباني3     

 كنند. آینده برایشان روشن نیست، تیره ومبهم استشرایط كاربرد: به سبب ترس و اضطراب مقاومت مي   

 انیم از لحاظ روحي و رواني تقویت كنیم.تومزایا: با پشتیباني درواقع افراد را مي   

 گیر است.بر و تا حّد قابل توجهي هم وقتهزینهمعایب:    

 .مذاكره و توافق4

 كننده قابل مالحظه استكنند و یا نیروي مقاومتگیري ميشرایط كاربرد: زمانیكه افراد عمالً از تغییر كناره    

 نتیجه است.نترین روشهاي كسب مزایا: یكي از آسا    

 معایب:رسیدن به یك نقطه اشتراك از لحاظ زمان و هزینه و تشریك مساعي عمالً مشكل است.    

  .نفوذ و همكاري5



تر عملي نباشندویا سایرروشها هزینة زیادي دربرداشته باشند این روش كه شرایط كاربرد: زمانیكه روشهاي دموكراتیك    

 پذیرد، جانشین آن می شود.به اشكال مختلف تطمیع و ترغیب صورت مي

 مزایا: به لحاظ استفاده از تجربیات داخلي سریع و عمالً كم خرج است.    

 اند، امكان تعارض مجدداً وجود داردفراد احساس كنند آلت دست شدهمعایب: اگرا    

 )راهبردهای مدیریت مناسب در برابر تغییر و تحول )مزایا،معایب 

 .جبر و اعمال قدرت6

مدت باید تغییر را اعمال كنیم ، حوصله ووقت اعمال  شرایط كاربرد: زمانیكه سرعت براي ما بسیارمهم است و در كوتاه   

 كننده قابل مالحظه نیست وتعداد اندكي دربرابرتغییرایستادگي میكنند.ات دموكراتیك وجود ندارد ویا نیروي مقاومتتغییر

 مزایا: سریعترین روشي است كه میتوان بر هرمقاومتي غلبه كرد.   

 انگیز هم باشد. تواند مخاطرهمعایب: اگر افراد را به عصیان بكشد، براي سازمان مي   

. 

 فرهنگ و تحول

 فرهنگ هر سازماني از سه الیه تشكیل شده است:

 كند. )احترام به حقوق دیگران(الیه زیرین : دربرگیرندة ارزشها و باورهاست كه بایدها و نبایدها را مشخص مي

 رانندگي(كند. )قوانین راهنمائي و الیه میاني: شامل هنجارها و نگرشهاست كه صفات را در قالب خوب یا بد ارائه مي

 الیه فوقاني:كه شامل الگوها ونمادهاي فیزیكي است. )عالئم راهنمائي و رانندگي(

 روشهای اعمال تغییرات فرهنگي 

  روش پایین به باال:-1

کنیم. دراین روش کنیم و درنهایت الگوي جدیدي را طراحي میدهیم، سپس هنجاري را عوض میابتدا ارزشي را تغییرمي    

 بلندمدت وارزشي خواهند بود.تغییرات،عمقي،

 روش باال به پایین:-2   



خواهیم كه هنجارشان را تغییر بدهند و براساس آن جور دیگري به مؤلفة اجتماعي کنیم ، از افراد ميعالمتي را اضافه می    

 مدت و یا نمادین است .فكر كنند و توجه كنند. در این روش تغییرات سطحي كوتاه

باشد تحوالت آن نیز بایستي متناسب بافرهنگ سازماني صورت هرسازماني تابع نظام ارزشي جامعه خودميازآنجایي كه     

تشدید كننده   تواندتواند برموفقیت یا عدم موفقیت تحول تأثیر بگذارد وازسوي دیگر ميبپذیرد. فرهنگ سازمان ازیكسو مي

 كنندة مقاومت در برابرتحول باشد یا تضعیف

كننده و میزان تعهدشان به فرهنگ و اجزاي آن بسیارباالست. وي: فرهنگي است كه تعداد اعضاي مشاركتفرهنگ ق    

  استراتژي مطلوب استراتژي تثبیت فرهنگي خواهد بود.

هاي فرهنگي كم است اما میزان تعهدشان كننده در تنظیم الیهفرهنگ میانه كیفي: فرهنگي است كه تعداد اعضاي مشاركت    

 ح باالیي است. در اینجا استراتژي ما بایستي استراتژي تبلیغ و ترویج فرهنگي باشد.درسط

كننده در آن بسیار زیاد است اما میزان تعهدشان درسطح فرهنگ میانه كّمي: فرهنگي است كه تعداد اعضاي مشاركت    

 پاییني است. در اینجا استراتژي ما استراتژي اصالح و بهسازي فرهنگي است.

 بسیار پایین است  هاي آنكننده ومیزان تعهدشان به فرهنگ والیهفرهنگ ضعیف: فرهنگي است كه تعدادافراد مشاركت    

 چالشهاي جدید فراروي سازمانهاي آینده

 نیاز به بینش و بصیرت-1

ایده و فكر یك تصویر منحصر اند. تمام سازمانها و شركتها خواه تجاري و خواه اداري بوسیله فكر و ایدة افراد ایجاد شده      

شود . بینش مدیر در شرایط متحول امروزي كه محیطي پویا، عنوان یك بینش مطرح ميبه فردي از آینده است كه معموالً به

چندگانه و پیچیده است به مثابه فانوس دریایي است كه نقش راهنماي ناخدایان كشتیها را در دنیاي پر از امواج تغییر ایفا 

تا بتوانند كشتي سازمان را به ساحل مقصودشان برسانند. بنابراین مدیران امروز و فردا سواي دانش حتماً نیازمند كند مي

 اند تا بتوانند سه ایستگاه تحول خواستن، دانستن و توانستن را تا انتها طي كنندبینش

 نیاز به اخالق-2

اي در درون و بیرون سازمان دارد. بنابراین توجه به ارزشها و اخالقیات حائز اهمیت تصمیمات مدیران اثرات گسترده       

 فراواني است.

اخالق مدیریتي، استانداردهاي رفتاري است كه راهنماي فردي مدیران در كارشان بوده و شامل، نحوه رفتار با      

 هاست.رقبا، بنگاههاي اقتصادي، اجتماعي و اتحادیهران ،كاركنان،سایرمدیران،مشتریان،سهامدا

 شدنجهاني-3



ها باآن مواجهند،اقتصاد جهاني است.بعبارت دیگر كاركردهاي اولین مرحله براي شناخت تغییرات محیطي كه سازمان   

خواهید و خواهد گرفت. شما بایستي جهاني فكر كنید و با جهان حركت كنید. اگر می  مدیریت تحت تأثیرجهاني شدن قرارگرفته

 حوزه تفكرتان از محدوده مرزها فراتر برود در جهان سازنده باشید، نیاز به این دارید كه

 كیفیت جامع-4

مدیریت كیفیت جامع؛ یك نوع استراتژي سازماني همراه با فنوني است كه منجر به ارائه كاالها و خدمات با كیفیت        

 گردد.براي مشتریان مي

وارد است كه سازمان را بتواند ازوضع مدیریت مستلزم ایجاد یك فرهنگ سازماني متعهد به بهبود مستمر درهمه م     

 موجود به وضع مطلوب پیش ببرد وبه آنچه از گذشته برایش مانده، بسنده نكند.

 فنآوري اطالعاتي-5

     ً مربوط به پردازش اطالعات بوسیله ماشین بود تحول آخر محیطي، ظهور نسل دوم عصر اطالعات است. نسل اول تقریبا

گیري ماشیني است.ارتباط از راه دور مبتني بر تكنولوژي است و به اصطالح  ز بسوي تصمیماما نسل دوم مربوط به پروا

 به سمت تكنولوژي اطالعاتي حركت كرده است.

و اطالعات منبع پردازش محسوب   هاسازمانهاي آینده باید به فنآوري اطالعاتي مجهزشوند؛ تكنولوژي كه درآن داده   

یكند.امروزه این اطالعات به كاالي ارزشمندي تبدیل شده كه دارنده آن قدرتمند و كسي كه شود ونقش اساسي را ایفا ممي

 آنرا ندارد ضعیف و پایمال است.

 نتيجه گيری:

. همه چیز در حال تغییر است و آنچه همواره وجود دارد، خود تغییر و تحول است.برای ساخت سازمانهای آینده متناسب 1

پذیری و خودانگیزشی، خودمدیریتی ، خودساماندهی، مسئولیت“رهنگی با پنج ویژگی رو بایستی فبا تحوالت پیش

 درآنها گسترش یابد.”خودکنترلی

باشد سناریوی احتمالی برای ورودسازمانها به دنیای جدید،ایجاد شایستگیهای هفتگانه ضروری می 4.با درنظرگرفتن2   

 که عبارتند از:

 پذیری رهبریلیت.مسئو2.تعهد به هدف واالتر 1    

 . مشارکت نظام مند4. تشکیل تیمهای چند منظوره 3   

 . استقبال از تحول7. نگرش جهانی 6. مدیریت دانش 5   

های نیوتنی را به کوانتومی تبدیل کنیم چالشی برای . برای ایجاد تحول در سازمانها جهت رسیدن به فردا نیازمندیم مؤلفه3

 چالش اساسی نمود یافته است؛ 6ای فعلی که در قالب جانشینی پارادایمهای نوین بج



. 4  . نیاز به پاسخگویی و حسابرسی،3. نیاز به حاکمیت اخالق و ارزش محوری، 2انداز واحد . نیاز به بینش و چشم1  

 سازی و کاربرد تکنولوژی اطالعاتی.. مجازی6  نگری به کیفیت و تعالی عملکرد. جامع5جهانی شدن، 

  حول و آینده آنتمدیریت 

 ایگردد: الف( رویکرد تحول برنامهگیری از دو رویکرد میسر میاجرای تغییر با بهره

 ب( رویکرد تحول تکاملی     

وتحلیل هر چه بهتر مدیریت تحول و آنچه بر آن گذشته و احتماالً در آینده نیز شاهد آن خواهیم بود به در راستای تجزیه   

 یادآوری این دو نوع خواهیم پرداخت.

 اینوع اول: مدیریت تحول برنامه

 اجرای تغییر مبتنی بر طرح و نقشه از پیش تعیین شده    

اندازی ازوضعیت مطلوب آینده ترسیم نمودند. این مدیران درموقعیتی ان تحول ، پیشاپیش چشمدراین نوع تغییر مدیر    

انداز تدوین نمایند. اجرای این برنامه مستلزم قرار دارند که میتوانند یک برنامه شفاف و عملی را جهت رسیدن این چشم

برخی اقدامات اصالحی است و این روند تا هنگام رسیدن  کنترل مداوم تأثیرات ناشی از مداخالت انجام شده و احتماالً اجرای

 انداز ترسیم شده ادامه دارد.به نقطه موردنظر و دستیابی به چشم

مدیران تحول عموماً تردیدی در رابطه با فرضیات زیربنایی برنامه تحول یا اعتبار برنامه ندارند. یادگیری مربوط به این 

ت. فرضیات مربوط به آنچه نیازمند تغییر است و فرضیات مربوط به نحوه اعمال تغییرات حلقه ای اسنوع تغییر، یادگیری تک

دهنده و دور از انتظار باشد که مدیران حاصل از اجرای برنامه آنچنان تکان رود.مگرآنکه بازخورهایاغلب زیرسوال نمی

 ای فرو برد.را دراندیشه انجام بررسیهای ریشه

 لی یا تدریجینوع دوم:مدیریت تحول تکام 

اندازی از وضعیت آتی سازمان ترسیم نمود. مدیران تحول باید براساس اهداف کلی توان پیشاپیش چشمدر تغییر تکاملی نمی

دلیل باال بودن سرعت تغییر درمحیط عملیاتی ی اجرایی نمایند. گاهی بهتعریف شده و مسیر کلی تغییر اقدام به تدوین برنامه

انداز آینده سازمان گیرند. حتی در مواردی که چشمط به وضعیت آتی سازمان دائماً مورد اصالح قرار مینظرات و عقاید مربو

پذیرد در چنین شود نیز چنین اصالحاتی دائماً صورت میبدون ذکر جزئیات و تنها با در نظرگرفتن برخی کلیات ترسیم می

 اجرای آن رویکردی کامالً باز را اتخاذ نمایند. ریزی تغییر ومنظور برنامهشرایطی مدیران تحول باید به

نحویکه پس از برداشتن هرگام مداخله انجام مدیریت تغییر تکاملی مستلزم برداشتن گامهای تدریجی و محتاطانه است. به

یر کلی تغییر عالوه مسشده مورد بازنگری قرارگیرد که آیا همه چیز آنچنان که باید مطابق برنامه انجام پذیرفته یا خیر؟ به



انداز کلی ترسیم شده از آینده و نیز نیز باید دائماً مورد کنترل و بازنگری قرار گیرد. زیر سوال بردن مداوم اعتبار چشم

 ای باشد.گردد که یادگیری مربوط به این نوع از تغییر نوعی یادگیری دو حلقهبازنگری مداوم برنامه موجب می

 ولهای تحنظارت بر اجرای برنامه 

فرایندهای سنجش و بازنگری ” نورتن و کاپالن”ومعلولی است.کننده فرضیات مربوط به روابط علتبرنامه تحول منعکس

گردد این دو عقیده دارند که چنانچه روابط آشکارا بیان شده دانند، که موجب آشکارشدن این روابط فرضی میراابزاری می

 یند تغییر به نحوی آسانتر مدیریت خواهد شد.و برای مجموعه سازمان قابل درک گردند فرا

فرایند مدیریت تحول مستلزم اعتباربخشی به فرضیات و حدسیات زیربنایی برنامه یا در صورت لزوم اصالح این فرضیات 

 انداز آن در سنجشهای نتیجه برنامه تغییر نمایان استباشد.وضعیت آتی سازمان یا بعبارتی چشممی

 کنند که آیا دستیابی به نتیجه موردنظر میسر خواهد بود یا خیر.رهایی هستند که تعیین میمحرکهای عملکرد متغی

منظور مشارکت در دستیابی  دهد دریابند بهمشخص ساختن این متغیرها در برنامه تغییر به اعضای سازمان این امکان را می

 انداز ترسیم شده و وضعیت مطلوب آتی چه اقداماتی را باید انجام دهند.به چشم

 سنجش عملکرد در مدیریت تحول 

مانها سیستمهای کنترل با برنامه تغییر هماهنگ نبوده اعطای پاداش به همانطور که پیشتر نیز اشاره کردیم در اغلب ساز 

باشد، از این رو این ها منوط به آن است که عملکرد افراد با معیارهای عملکردی فعلی مطابقت داشتهکارکنان در این سیستم

را در افراد ایجاد نمایند و حتی در آن کافی جهت تغییر و بهبود اثربخشی بلندمدت سازمان   ایسیستم ها قادر نیستند انگیزه

هایی که در اعمال تغییر از الویت باالیی برخوردار هستند تنها تعداد محدودی از معیارهای سنجش عملکرد دسته از سازمان

 دهند.کانون توجه فرایند بازخورد و نظارت را تشکیل می

نمایند وتوجه بسیار کمی بر دیگر شاخصهای عملکردی بسیاری ازسازمانها توجه خود را بر معیارهای مالی معطوف می

ترین اقداماتی که باهدف گسترده ساختن طیف بازبینی بر ومعلولی دارند. یکی از ابتداییمربوط به نتایج مهم و روابط علت

ای قیاسی بود ی متوازن بوسیله ابزار هعملکرد در سطح سازمان و بر مبنایی سیستماتیک انجام شده،ایجاد الگوی امتیازده

عالوه بر معیارهای مالی، معیارهایی در ارتباط با زمان تحویل محصوالت یا خدمات به مشتریان، در این الگوی امتیازدهی 

کیفیت وزمان چرخة فرایندهای تولید و اثربخشی توسعة محصول جدید نیز وجود دارد، این مورد و سایر تجربیات مشابه 

 balance( یا بعبارتی )BSCکرد تا آنچه را اکنون ازآن بعنوان الگوی امتیازدهی متوازن یا)را تشویق ” کاپالن و نورتون“

score cardکنند، را ایجاد نماید.( استفاده می 

 الگوی امتیازدهی متوازن

 نماید.برنده عملکرد آتی ادغام میالگوی امتیازدهی متوازن معیارهای مالی عملکرد گذشته را با معیارهای پیش



 کند که میتواند اطالعاتی که مدیران تحول،جهت نظارت و بررسی اثرات مداخالت و برنامهای را فراهم میاین الگوزمینه   

ریزی درخصوص اینکه آنها چه چیزی را در آینده جهت حرکت دادن سازمان به سمت وضعیت مطلوبتر نیاز دارند را فراهم 

 آورد.

 ه معیاراست که عبارتند از:الگوی امتیازدهی شامل چهار دست   

 معیارهای ساختارزیربنایی( –وکار معیارهای فرایند کسب –معیارهای مربوط به مشتری  –)معیارهای مالی    

( یا شکاف performance Gapمنظور متحول ساختن سازمان یا حتی ایجاد تغییری نسبتاً کوچک این شکاف که به )به 

 ورد توجه قرار گیرد و به نحو مناسبی پرگردد.عملکردی نیز معروف است بایستی م

توان در فرایند طبیعی کارکرد سازمانی مداخله کرده اقدام به بهبوداین ساختار زیربنایی نمودو ظرفیت نوآوری بدین منظور می

 و یادگیری سازمان را بهبود بخشید

 


