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کلیه حقوق برای انتشارات آریانا قلم می باشد و هر گونه تقلید و استفاده از این اثر به هر شکل ،بدون اجازه کتبی ممنوع است.

مقدمۀ ناشـر
به باور بیشرت مدیران ،مدیریت علم و هرنی است که آموخنت آن الزامی
است .از طرفی ،بیشرت مدیران به دلیل رویارویی با چالشهای روزانه مانند
کمبود منابع مالی ،مسائل نیروی انسانی و افت فروش کمرت فرصت حضور در
برنامههای آموزشی یا خواندن کتابهای پر حجم را دارند.
انتشارات دانشكدۀ كسبوكار هاروارد با شناسایی این نیاز مدیران
امروزی ،مجموعهای را با عنوان كتابهای همراه ،راهحلهای حرفهای
برای چالشهای روزانه منترش کرده است كه برترین استادان مدیریت
نكات ،راهنامییها و درسهایی از سالها تجربه و مشاورۀ خود را به زبانی
ساده بیان كردهاند.
در چند سال گذشته انتشارات آریاناقلم به منظور فراه م آوردن این مجموعۀ
ارزشمند برای مدیران و كارشناسان ایرانی اقدام به ترجمه و انتشار  13جلد از
این كتابها در حوزههای مختلف کرد که خوشبختانه مورد استقبال جامعۀ
مدیریت کشور قرار گرفت .در ادامۀ همین روند ،آریاناقلم در سال گذشته با
توجه به نیاز مدیران به کتابی در زمینۀ مدیریت تغییر  ،چهاردهمین کتاب
این مجموعه را نیز تحت همین عنوان ترجمه و منترش کرد.
ایـن كتابهـا راهنامهـای سـاده و قابـل فهمـی بـرای همـۀ مخاطبـان
اسـت تـا درک بهتری از موضوعـات مختلـف مدیریتـی در چالشهـای
روزانـۀ خـود داشـته باشـند .مطالعـۀ ایـن مجموعـه بـرای مدیـران ،كارشناسـان
و فعـاالن كسـبوكار مفیـد خواهـد بـود و امیدواریـم آنهـا بـا بهرهگیـری از نـكات
و راهنامییهـای ارزشـمند ایـن كتابهـا گامهـای مؤثـری بـرای رسـیدن بـه
موفقیـت بردارنـد.
سمیه محمدی
مدیرعامل انتشارات آریانا قلم
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پیام مشاور
اهمیت مدیریت تغییر اثربخش
امروزه در اکرث رقابتها و چالشهای محیط کسبوکار ،سازمانها
برای بقا و انجام مأموریتهای خود به تغییرات مداوم نیاز دارند و
این قضیه دربارۀ متام انواع سازمانها اعم از رشکتهای خصوصی،
سازمانهای غیرانتفاعی و مؤسسات دولتی صادق است.
ايجاد تغيري چه به صورت بازسازی اساسی کسبوکاری جديد
باشد و چه به صورت اصالح عملکرد جاری سازمان باشد ،كارآسانی
نيست و میتواند کابوس کارکنان در متامی سطوح باشد .تغییر ،تقریباً
همیشه نفاقافکن و پیچیده بوده و اجرای آن با مشکالتی همراه است
(اینکه بگوییم« :باید با بهبود خدمات خود کاری کنیم که مشرتیان
دوباره به ما مراجعه کنند» با اینکه واقعاً بهبود را در سازمان ایجاد
کنیم از زمین تا آسامن تفاوت دارد).
هنوز هم مدیریت تغییرات به صورت اثربخش امکانپذیر است.
این کتاب با ایدهها ،ابزارها و مثالها از طریق آماده کردن گروهها برای
تغییر ،اجرای آن ،گفتوگو دربارۀ تغییر و مدیریت مقاومت در برابر آن
و حفظ روحیه طی فرایند دشوار تغییر به شام کمک می کند تا تغییری
مبتکرانه ایجاد کنید.
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وقتی چگونگی ایجاد تغییر مؤثر را یاد بگیرید میتوانید به موقعیت
گروه خود و کل سازمان کمک کنید تا با نیروهایی که قصد دارند
صنعت یا بخش خاص شام را تغییر بدهند ،خود را سازگار کنید.

مشاور
لیندا اِی هیل
پروفسور لیندا اِی هیل طی بیش از بیست سال فعالیت در زمینههای
کاری گسرتده به مدیران کمک کرده است تا بتوانند موقعیتهایی
را برای مدیریت کارآمد در جهان امروز و سازمانهای مختلف ایجاد
کنند .او استاد و مدیر گروه رهربی مبتکرانه در دانشکدۀ کسبوکار
دانشگاه هاروارد است .وی همچنین نویسندۀ کتاب پرفروش راههای
مدیر شدن (انتشارات دانشکدۀ کسبوکار هاروارد) است.
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مبانـــی مدیریـــت تغییـــر

قتــر بــه تغییــر
نگاهــی دقی 

مدیریت تغییر

نظرات مختلفی دربارۀ تغییر ،در نرشیات کسبوکار و در محیطهای
کاری یافت میشود .اما تغییر در زمینۀ کسبوکار چیست ،چه
شکلهایی به خود میگیرد و چه عواملی آن را ایجاد میکنند؟
ویژگیهای مدیرانی که تغییر را به بهرتین شکل در گروه خود ایجاد
میکنند ،به چه صورت تعریف میشود؟ در ادامه کتاب ،پاسخ این
پرسشها را خواهیم یافت.

انواع تغییر
سازمانها برای پاسخ به چالشهای ایجاد شده از سوی رقبا،
بازارهای تجاری و فناوریها باید مدام در حال تغییر باشند .برخی از
برنامههای تغییر ،ماهیت اسرتاتژیک دارند؛ برای مثال« ،رشکت ما
هم اکنون خواهان دستیابی به بازارهای تجاری جدید است» .بعضی
دیگر عملیاتیترند ،مثالً «ما نیازمند نصب سیستم برنامهریزی منابع
کسبوکار بهرتی در سازمامنان هستیم ».و برخی از آنها بنیادیاند و
تنها یک بار جایگزین میشوند .مثالهایی از این نوع تغییر شاید حق
مالکیت اصلی سازمان را شامل شوند .سایر تغییرات تدریجیاند و به
صورت هدفمند به منظور پشتیبانی از اصالحات پیوسته و پایدار ایجاد
میشوند .مثالها باید شامل اجرای تدریجی روشهای جدید مدیریت
عملکرد در چندین سال باشند.
برنامههای تغییر صورتهای مختلفی دارند .برای مثال ،برنامهای
ممکن است برای بازسازی پیکر سازمان از راه ادغام ،کسب حق
مالکیت ،اتحاد دو یا چند مؤسسه و سلب مالکیت برای رسیدن به
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عملکرد کلی بهرت ایجاد شود .و بر حذف فعالیتهای غیررضوری به
منظور کاهش هزینههای اجرایی یا چگونگی تغییر فرآیندهای تجاری
انجامشده در سازمانها برای دستیابی به بهرهوریهای جدید مترکز
کند .تغییر اولیه ممکن است با هدف تغییر هنجارهای رفتاری یا
ارزشهای عملکردی رشکت ،یا به عبارت دیگر فرهنگ آن ایجاد شود.
یا ممکن است خواهان تعریف جهت اسرتاتژیک جدید باشد؛ برای مثال
بخواهد از بازارهای داخلی به بازارهای جهانی گسرتش یابد.
بیگامن تغییر ممکن است به شکلهای متفاوتی ایجاد شود و به
واسطۀ نیروهای گوناگون شتاب گیرد.

منابع تغییر
با اینکه نیروهای بیرونی ،مانند رکود اقتصادی یا وضع قوانین جدید،
رشکت را به سوی تغییر هدایت میکنند ،اغلب تغییراتی که در سازمان
رخ میدهد از درون ایجاد شدهاند .مدیران در متامی سطوح سازمان،
میتوانند تغییر اولیه را ایجاد کنند و این کار را انجام میدهند .برای
مثال ،مدیران خط مقدم میتوانند فناوری جدیدی به کار گیرند که
باعث شود افراد فعالیتهای شغلیشان را به طور متفاوتی انجام
دهند ،مدیران میانی طرحی برای کاهش هزینهها ارائه دهند و مدیران
ارشد تصمیم بگیرند که رشکت با سازمانی دیگر ادغام شود.
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آنچه پشت رسمان است و آنچه پیش رویامن قرار دارد ،در مقایسه با
چیزی که در درون ماست موضوعات بیاهمیتی هستند.
الیور وندل هوملز

ویژگیهای رهربان تغییر کارآمد
بدون در نظرگرفنت نوع و منبع ،تغییر تقریباً همیشه مختلکننده
و گاهی تکاندهنده است .از این رو ،بسیاری از تغییر گریزاناند .با
وجود این ،تغییر بخشی از دورۀ عمر سازمان است و برای پیرشفت باید
تغییر کرد .پذیرش لزوم و گریزناپذیری تغییر ،مدیران را قادر میسازد
تا زمان تحول را نهتنها تهدید ندانند ،بلکه فرصتی برای بازسازی
رشکت و خودشان ببینند .مدیرانی که با ذهنی باز به تغییر مینگرند و
بر عنارص مثبت آن مترکز میکنند ،راههایی برای تهییج دیگران و مهار
هیجانها برای پیرشفت بیشرت پیدا میکنند.
چه مدیران ارشد از مدیران بخواهند تغییری را آغاز کنند و چه خود
آنها آغازگر برنامه تغییر در واحد یا گروه خود باشند ،رهربان تغییر موفق
در ویژگیهای زیر مشرتکاند:
دیگران آنها را معتمد و شایسته میدانند.
چشمانداز وسیعی دارند و اسرتاتژی بلندمدت مربوط به سازمان و
واحد خود را درک میکنند.
چشمانداز روشن و قانعکنندهای از تغییر مورد نظرشان دارند.
میتوانند بگویند تغییر چیست ،چرا رضورت دارد و چرا برای
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کارکنان و به طور کلی ،برای سازمان سودمند است.
قادر به شناسایی افرادیاند که میتوانند تغییر را محقق کنند و
میدانند چطور از حامیت و همکاری آنها استفاده کنند.
قادرند افرادی از گروه را که نیازمند پذیرش تغییرند و همچنین
ذینفعانی را که حامیت آنها نیز الزم است ،همسو کنند و به
کار گیرند.
میتوانند دیگران را تشویق کنند که به چشمانداز تغییر برسند.
فرصتها را در تغییر میبینند و میتوانند مشکالت آغاز تغییر را
از گزارشهای مستقیم و دیدگاههای سایر ذینفعان تشخیص
دهند.
میتوانند موانعی را که مانع آغاز تغییر است حذف کنند.
پیشبینی همۀ تالشها برای تغییر ناممکن است ،اما مدیران
میتوانند از احتامل وقوع تغییر مطمنئ باشند و برای آن برنامهریزی
کنند .مدیرانی که میدانند چگونه تغییر را پیشبینی کنند ،به آن
رسعت بخشند و آن را کارآمد هدایت کنند ،خواهند دید که مسیر شغلی
و تجربۀ کارشان در رشکت رضایت بخشتر و موفقتر است.
کلید هدایت کارآمد تغییر این است که به گروه کمک کنیم برای
تغییر آماده شود .برای اینکه همیشه آمادۀ پذیرش تغییر باشید باید به
اهداف اسرتاتژیک برسید و سازمان را رقابتی نگهدارید.
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