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به نام خدا

دانشکده علوم اداری و اقتصادی

مدیریت تغییر و تحول
2رهبری 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



حذف موانع: 5گام 
Remove Obstacles



نادیده گرفتن موانع موجود: 5اشتباه 
Not Removing Obstacles to the New Vision

:موانعانواع•

افرادذهنیموانع•

عملکردارزیابیوپاداشهاینظامسازمان،ساختار•

جاریمقرراتوقوانین•

ناقصفرایندهای•



حذف موانع: 5گام 
Remove Obstacles

Identify these as early as possible and rely on available resources 
to break them down.

عراموانعراهرچهزودترشناساییکنیدوباتوجهبهمنابعدراختیار،موان
.بشکنید

Look at your organizational structure, job descriptions, and 
performance and compensation systems to ensure they're in line 

with your vision.
تابابنگریدکهآیاهمراس... بهساختارسازمانی،شرحشغلها،نظامپاداشو
.چشماندازتغییرهستند



حذف موانع: 5گام 
Remove Obstacles

Recognize and reward people for making change happen.
نهاافرادیراکهبهفرایندتغییرکمکمیکنندراشناسایینمودهوبهآ

.پداشدهید
Identify people who are resisting the change, and help them 

see what's needed.
نیدافرادیکهدرمقابلتغییرمقاومتمیکنندراشناسایینمودهوکمکک

.آنچهراکهالزماستببینند
Take action to quickly remove barriers (human or otherwise).
.درموردحذفموانعاقداماتسریعانجامدهیدوتعللنکنید



خلق موفقیت های : 6گام 
کوتاه مدت

Create Short-Term Wins



ناتوانی در خلق موفقیت های کوتاه مدت: 6اشتباه 
Not Planning For and Creating Short-Term Wins

.داردزمانبهنیازواقعیتحول•

نتواوانگیزهافرادنشوند،خلقمدتکوتاههایموفقیتچنانچه•
.شوندمیدلسردودهندمیدستازراحرکت

مدتکوتاههایموفقیتامیدبهبامدتکوتاههایموفقیتخلق•
کهحالیدراستمنفعالنهایشیوهداشتنامید.داردتفاوتناندن
.استفعاالنهعملیکردنخلق



خلق موفقیت های کوتاه مدت: 6گام 
Create Short-Term Wins

It is important to demonstrate the advantages of the new process 
by creating some short-term wins.

انمزایایتغییراتجدیدراباایجادموفقیتهایکوچکوکوتاهمدتنش
.دهید

Using these wins to justify investment and effort 
دبااینموفقیتهاهزینهوتالشصرفشدهبرایتغییرراتوجیهکنی
Without this, critics and negative thinkers might hurt your 

progress.
.بدونآن،انتقاداتوافکارمنفیبهفرایندتغیریآسیبمیزنند



خلق موفقیت های کوتاه مدت: 6گام 
Create Short-Term Wins

Nothing motivates more than success. 

هیچانگیزهایباالترازموفقشدننیست

Reward the people who help you meet the targets.

بهافرادیکهبهشماکمکمیکنندتابهاهدافتغییربرسیدپاداش
.دهید



توسعه تغییر: 7گام 
Build on the Change 



اعالم زودهنگام موفقیت: 7اشتباه 
Declaring Victory Too Soon

تغییریایجادبرایتالشسالچندازپسافراداستممکنگاه•
یروزیپوشوندوسوسهپیشرفت،هاینشانهاولیندنبالبهبزرگ،
.کننداعالمهمهبهراشان

ندهندواریشهشرکتفرهنگدرعمیقطوربهتغییراتکهزمانیتا•
.انداختراهزیادیسروصداینبایداند،



توسعه تغییر: 7گام 
Build on the Change 

it is important to sustain and cement the change for long after it 
has been accomplished.

.تغییررابهمدتطوالنیبعدازایجادآنتداومدهید

many change projects fail because victory is declared too early. 

شودبسیاریازپروژههایتغییربهدلیلاینکهپیروزیخیلیزوداعالممی
.شکستمیخورند

Real change runs deep. 

تغییراتواقعیعمیقهستند



توسعه تغییر: 7گام 
Build on the Change 

Quick wins are only the beginning of what needs to be done 
to achieve long-term change.

.ندپیروزیهایزودهنگامتنهامقدمهتغییراتبلندمدتوعمیقهست
After every win, analyze what went right, and what needs 

improving.
دپسازهرپیروزی،عواملموفقیتوروشهایبهبودراتحلیلکنی

Learn about the idea of continuous improvement.
بهایدهبهبودمستمرفکرکنید



قالب تغییر در فرهنگ : 8گام 
سازمانی

Anchor the Changes in 
Corporate Culture



غفلت از قالب کردن تغییرات به فرهنگ سازمانی: 8اشتباه 
Not Anchoring Changes in the Corporation’s Culture

وگیردقرارسازمانیفرهنگجزوماندخواهدپایدارزمانیتغییر•
.شودسازمانپودوتارجزوجدیدرفتارهای

میتهبرداشتغییربرایتالشفشارآنکهمحضبهصورتاینغیردر•
.بازندمیرنگرفتارهااینشود،



قالب تغییر در فرهنگ سازمانی: 8گام 
Anchor the Changes in Corporate Culture

changing the habits and processes of employees

تغییرعادتهاوفرایندهایکارکنان

The changes should become part of the core of your 
organization to have a lasting effect. 

.تغییربایدهستهمرکزیسازمانشماباشد



قالب تغییر در فرهنگ سازمانی: 8گام 
Anchor the Changes in Corporate Culture

Keeping senior stakeholders on board

تفادهاستغییرسازینهادینهبرایکلیدیذینفعانهمکاریوهمراهیاز
کنید

encouraging new employees to adopt the changes

مراهشوندکارکنانجدیدراتشویقکنیدتاتغییراترابپذیرندوباآنه

celebrating individuals who adopt the change

دکنیتشویقراکنندمیهمراهیتغییراتباکهراافرادی



قالب تغییر در فرهنگ سازمانی: 8گام 
Anchor the Changes in Corporate Culture

values behind your vision must show in day-to-day work.

نارزشهایسازمانیتانبایددرفعالیتهایروزمرهسازماواندازچشم
.دیدهشود

Make continuous efforts to ensure that the change is seen 
in every aspect of your organization.

ازمانمستمراپگیریکنیدتامطمئنبشویدکهتغییردرهمهابعادس
دیدهمیشود



قالب تغییر در فرهنگ سازمانی: 8گام 
Anchor the Changes in Corporate Culture

Tell success stories about the change process, and repeat 
other stories that you hear.

Include the change ideals and values when hiring and 
training new staff.


