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دانشکده علوم اداری و اقتصادی

مدیریت تغییر و تحول
رهبری فرایند تغییر



رهبری فرایند تغییر جان کاتر

• John Kotter, leadership and change management
professor at Harvard Business School

کاروکسبدانشکدهدرتغییرمدیریتورهبریاستادجانكاتر•
تغییرمدیریتمورددرشركت100ازبیشمشاوروهاروارد



رهبری فرایند تغییر جان کاتر

هاشركتاینقوتوضعفنقاطبررسیبا•
تركمشمشكالتشدموفقتغییر،فرآینددر
.كندشناساییرافرآینداین

مدیریتایمرحلههشتمدلمعرفی•
لوینکرتمدلمبنایبرتغییر

• introduced his 8-Step Change Model
in his 1995 book, “Leading Change”.
Built on the work of Kurt Lewin,



انواع تغییرات در سازمان ها

سازمانیفرایندهایمجددمهندسی•
اداریاتوماسیونسیستماندازیراه•
انسانینیرویتعدیل•
هاسازمانادغام•
جدیدمحصولتولید•
فعلیمحصوالتکیفیتبهبود•
هاهزینهکاهش•
سازمانیساختارتغییر•
کارکنانعملکردارزیابیجدیدنظاماجرای•



مدل هشت مرحله ای مدیریت تغییر

Unfreezingزداییانجماد•
Createاضطرارحسایجاد.1 Urgency

Formقدرتمندائتالفایجاد2. a Powerful Coalition
Createتغییربرایاندازچشمتعیین.3 a Vision for Change
Communicateتغییراندازچشمدربارهرسانیاطالع.4 the Vision

Makeتغییرایجاد• the change happen
Removeموانعحذف.1 Obstacles

Createمدتکوتاههایموفقیتخلق2. Short-Term Wins
Buildتغییرتوسعه.3 on the Change

Refreezingمجددانجماد•
Anchorفرهنگدرتغییرقالب.1 the Changes in Corporate Culture



ایجاد حس اضطرار: 1گام 
Create Urgency



ایجاد حس اضطرار: 1گام 
Create Urgency

Creates the 'need' for change, rather than just a 'want' for 
change.

.ررابوواهندافرادبایدنیازبهتغییررااحساسکنندنهاینکهصرفاتغیی

change being necessary for the success of the organization.

.درکاینکهتغییربرایموفقیتسازمانالزموضروریاست



ایجاد حس اضطرار: 1گام 
Create Urgency

create an environment where individuals are aware of an 
existing problem

.افرادبایدازمسائلومشکالتموجودآگاهباشند

create a forum where issues and solutions are discussed.

.دبرگزاریجلساتیکهدرآنمشکالتوراهکارهاموردبحثقرارگیرن



ایجاد حس اضطرار: 1گام 
Create Urgency

showing people poor sales statistics or talking about 
increased competition.

شنشاندادنآمارکاهشیافتهفروشبهافرادوصحبتدربارهافزای
رقابت

Identify potential threats, and develop scenarios showing 
what could happen in the future.

شناساییتهدیداتبالقوهوسناریوهایاحتمالیآینده



ایجاد حس اضطرار: 1گام 
Create Urgency

Examine opportunities that could be exploited.

بررسیفرصتها

Request support from customers, outside stakeholders and 
industry people to strengthen your argument.

استنادبهنظراتمشتریان،ذینفعانبیرونیوافرادمهمصنعتبرای
تقویتدالیلنیازبهتغییر



دایجاد ائتالف قدرتمن: 2گام 
Form a Powerful 

Coalition



ایجاد ائتالف قدرتمند: 2گام 
Form a Powerful Coalition

The coalition can help you to spread messages throughout the 
organization and delegate tasks 

وطبهنقشائتالفدرپوشپیامتغییردرکلسازمانوتقسیمکارهایمرب
تغییر

The coalition you build should be made up of a range of skills, a 
range of experience and people who come from different areas
فائتالفبایدمتشکلازافرادیبامهارتها،توصصهاوبوشهایموتل

بطقدرتمندبهلحاظجایگاهرسمی،آگاهی،خبرگی،حسنشهرت،روا. باشد
عمومیواستعدادرهبری



ی تعیین چشم انداز برا: 3گام 
تغییر

Create a Vision for 
Change



تعیین چشم انداز برای تغییر: 3گام 

شیتالهرگونهباشد،هاگیریتصمیمراهنمایکهاندازیچشمبدون•
.کندمیگیرمتناقضوکنندهگیجهایطرحدرتغییربرای

زیادیهزینهوزمانموابراتی،شرکتیککیفیکنترلمسئولکنراد•
نتیجههکایندربارهشفافتوضیحیولیکردتحولبرنامهتهیهصرف
.بودندادهشدخواهدچههاتالشهمه

هبرنامکهکنیدتوصیفرااندازیچشمدقیقه5ظرفنتوانیدهرگاه•
.ایدشدهدردسرگرفتاربرد،میپیشبهراتحول



چشم انداز تغییر باید چگونه باشد؟

• this vision should be:

• simple

• Understandable

• Inspirational

• clear

:چشماندازتغییرباید•

ساده•

قابلفهمودرک•

الهامبوش•

واضح،شفافوروشن•



برای تعیین چشم انداز تغییر چه باید کرد؟

Determine the values that are central to the change.

.تعیینارزشهاییکهبرایتغییرمهمهستند

Develop a short summary that captures what you "see" as 
the future of your organization.

.تدوینخالصهکوتاهیازآنچهقراراستسازماندرآیندهباشد



برای تعیین چشم انداز تغییر چه باید کرد؟

Create a strategy to execute that vision.

تعیینیکاستراتژیبرایاجرایچشمانداز

Ensure that your change coalition can describe the vision in 
five minutes or less.

دقیقهیا5مطمئنشویدکهائتالفتغییرمیتواندچشماندازرادر
کمترتوصیفکند



اطالع رسانی درباره چشم: 4گام 
انداز تغییر

Communicate the Vision 



اطالع رسانی درباره چشم انداز تغییر: 4گام 
Communicate the Vision 

هبمایلکارکنانبیشترآنکهمگربودنوواهدممکنتحولایجاد•
.باشندهمکاری

ایهمخودازداشتانتظارافرادازتواننمیکافیرسانیاطالعبدون•
.بگذارند



اطالع رسانی درباره چشم انداز تغییر: 4گام 
Communicate the Vision 

Creating the vision is not enough, it then needs to be 
communicated throughout the organization. 

سانیایجادچشماندازکافینیست،بلکهالزماستدرسراسرسازماناطالعر
.  شود

It’s not a project. It’s a movement. It’s a journey. Join us and 
leave your mark. Gert Bosscher / Bunge

سفربهدراین. یکسفراست. تغییریکپروژهنیست،بلکهیکحرکتاست
.ماملحقشوید



اطالع رسانی درباره چشم انداز تغییر: 4گام 
Communicate the Vision 

Don't just call special meetings to communicate your vision. 
Instead, talk about it every chance you get. 

هردرموردچشماندازتغییرفقطدرجلساتخاصصحبتنکنیدبلکهدر
فرصتیدرموردتغییرگفتگوکنید

What you do is far more important – and believable – than what 
you say. 

.آنچهشماانجاممیدهیدازآنچهکهمیگوییدمهمتروباورپذیرتراست
Address peoples' concerns and anxieties, openly and honestly.
دبهصورتبازوصادقانهبهنگرانیهاواضطرابهایافرادتانتوجهکنی


