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به نام خدا

دانشکده علوم اداری و اقتصادی

مدیریت تغییر و تحول

نیم؟چگونه مقاومت در برابر تغییر را مدیریت ک



چرا افراد در برابر تغییر
مقاومت می کنند؟



چرا افراد در برابر تغییر مقاومت می کنند؟

اینرسیاصلدلیلبهبرانرژیودشوارکاریکتغییر•
انسانهادرعاديوطبیعيپدیدهیکمقاومت•
تثابونفریکذهنتغییرمیانانتخابدر»:اقتصاددانگالبریتجان•

.«آورندميروياستداللبهمردمبیشترکار،اینبهنیازعدمکردن



چرا افراد در برابر تغییر مقاومت می کنند؟

ر مي بسیاری از افراد از تغییر حمایت می کنند ولی فرض را بر این قرا
.دهند که دیگران و نه خود آنها باید تغییر کنند



چرا افراد در برابر تغییر مقاومت می کنند؟

ترس از به خطر 
افتادن جایگاه و 
قدرت فعلی آنها

نیاز به ترک عادات
قدیم و یادگیری 
مهارتهای جدید

وقتي کارکنان احساس کنند در نتیجه ایجاد 
تغییر، باري بر دوش آنها گذاشته مي شود که
.از سودي که عایدشان مي شود بیشتر است



چرا افراد در برابر تغییر مقاومت می کنند؟

ل ناتواني براي تغییر به دلی
فقدان مهارت و دانش کافي

نگراني از ناتواني در سازگاري
با نیازها و شرایط جدید

که اثبات اینکه تصمیم خاصي اشتباه است یا فردی
. ترغیب کننده تغییر است فاقد صالحیت است



چرا افراد در برابر تغییر مقاومت می کنند؟

مقاومت در مقابل اقدامات یا تغییراتي که آنها را وادار به صرف 
.زمان و انرژي اضافي براي یادگیري کارهای جدید مي کند

سازگاري با هنجارهاي موجود باعث مي شود که 
.کارکنان از پذیرش هنجارهای جدید سرباز بزنند

عدم همراستایی نظام پاداش، سیستمهاي اطالعاتي، 
با تحول... مسیرهاي شغلي، معیار انتخاب نیرو و 



مقاومت در برابر تغییر: مهم ترین مشکل پیش روی تحول

•Ray Davis:خودراحتوطبیعیروالازکهدانیدمیباشید،رشددرصددوقتی
.بودخواهیدجدیداولویتهایومهارتهارفتارها،جستجویدروشویدمیخارج

امنیهناحبهراماالستیکیکشیکگوییکنیم،تغییرخواهیممیکههنگامی
.گرداندمیبازخود







آیا مقاومت پنهان هم 
داریم؟



مقاومت پنهان در شرکت

متوقف سازی آشکار کار •

مقاومت آشکار

قدیميهايشیوهبهکارادامهبرايزیرکانهتالشهاي•
هشیوهمانبهراخودوظایفاست،نشدهمتوجهمدیرکهوقتيتا•

.دهندمیانجامقدیميهاي
مایتحبدونراکارهااماکنند،میموافقتتغییراتباکارکنانگاهی•

بااآنهمثال.دهندمیانجامتغییر،بهنسبتشناختيیاعاطفي
.ردندکمیصحبتشدهاعمالتغییراتازنارضایتیمورددرمشتریان

دشوارتر است چون دیده نمی شودمقاومت پنهان



Symantecمقاومت پنهان در شرکت 

•John Thompsonکردپیشنهادهاهزینهکاهشبرايشرکتعاملمدیر
کارSymantecافزارينرمهايبستههمهدرکامپیوتريکابلگذاشتنکه

مشتریانبیشترچونبردميباالراهاهزینهفقطواستايبیهوده
.دارندکابلخودشان

ندکردموافقتها،هزینهکاهشبهمربوطجلساتدرکنندگانشرکتهمه•
کیاگرامابگذارندکابلافزاري،نرمهايبستهدرنیستالزمدیگرکه

.دادندمياوبهکابلیکرایگانکردميکابلدرخواستمشتری



Symantecمقاومت پنهان در شرکت 

باهنوزهاکابلفهمیدکهقانون،اینتصویبازبعدهفتهچندتامپسون•
رایياجمدیرانبهبنابراینرسندميفروشبهافزارينرمهايبسته
اختالفیادیدگاهاگر»کهکردنشانخاطرهاآنبهاو.دادتذکر
هنکنیمبحثآنمورددرتاکنیدمطرحجلسهدرراآندارید،نظری
.«کنیدعملآنبرخالفولیبپذیریدجلسهدراینکه



چگونه مقاومت در برابر 
؟تغییر را مدیریت کنیم



براي تغییرUrgencyایجاد ضرورت 

برای همه اعضای سازمانفشارهای محیطی از طریق تبیین 

نیروهاي سوق دهنده ای که کارکنان را به خروج از ناحیه امن خود و 
.  انگیزه برای تغییر سوق می دهد

ازه اما، در بسیاري از سازمانها، رهبران، کارکنان را از محیط خارجی به اند
ان اي دور می سازند که نیروهاي سوق دهنده به سختی توسط کارکن

.احساس می شود



برای تغییر با ایجاد حس ضرورت برای تغییرChryslerتالش 

تغییرازهدف•
تیمبرمبتنیسازمانیساختارایجاد•

مشکل•
کارکنانسختمقاومتبامواجهه•
یمآنها.بینندنمیراآنکارکناناماداردوجودتغییربهنیاز»:کارخانهمدیر•

«؟کنیمتغییربایدچراپسسازیم،میزیباییاتوموبیلهایماکهگویند



برای تغییر با ایجاد حس ضرورت برای تغییرChryslerتالش 

اگر شما آنچه را که در صنعت در حال وقوع است به »: مدیر کارخانه
د که آنها می بینن. کارکنان نشان دهید، آنها تغییر را خواهند پذیرفت

.«کارخانه ها در حال بسته شدن است و مشاغل از بین می روند



ايجاد ضرورت برای تغییر با کمک نیروهاي خارجي

ابمستقیمتماسشرایطدرکارکنانقراردادنباشرکتهابرخي•
.کنندميتغییربهوادارراآنهامشتریان،

.کنندميواردکارکنانبرفشارنوعيناراضيمشتریان•



Shell Energy Europeايجاد ضرورت برای تغییر با نیروهاي خارجي در 

Shellشرکت• Energy Europeمشتریاننیازهايازمیانيمدیراندریافت
.ندارنداطالع

بهاتوبوسبرسوارکهخواستیممیانيمدیرانازما»:شرکتفروشمعاون•
ازهنوکنندنگاهمشکالتبهآنهادیدگاهازبتوانندتابروندمردممیان

اسرسردرکهاشخاصيبرايشدنهاسواراتوبوساین.خودریاستجایگاه
آنهااماود،بمشکلبسیاربودندنکردهصحبتمشتریانباخودکاريسوابق

ود،ببدیاخوبشلبرایمشتریاندیدگاهازکهآنچهمورددرروشاینبا
.«یافتندمیآگاهی



Intuitايجاد ضرورت برای تغییر بدون نیروهاي خارجی در 

يمتغییرضرورتتقویتباعثکارکنانبرخارجينیروهاياعمال•
ومسائلبروزازپیشراتغییرفرایندبایداغلبرهبران،اماشود،

.نمایندآغازشرکتدرمشکالت

تغییربهنیازيهنوزاگرحتي»:Intuitشرکتمدیرعاملبنتاستیو•
«کنیدریزيبرنامهوبینيپیشآنبرايبایدنیست،



Appleايجاد ضرورت برای تغییر بدون نیروهاي خارجی در شرکت 

قصدزجاباستیواماداشتسلطهدیجیتالموسیقيبازاربراپلپادهایآی•
.سازدمبدلسرسخترقیبيبهراشرکتداشت

وارشدمدیر100جابزبود،گرفتهاوجمینیپادآیفروشکههنگامي•
دتولیآنجایگزینيبرايبهتريمحصولتاآوردگردهمراخودمهندسان

.کنند
اریکخطرناکترینبازار،ایندرکارانهمحافظهبازي»:دادهشدارآنهابهجابز•

.«.دهیمانجامتوانیممیکهاست
زینهگرقبااینکهازپیشکهکردتولیدرانانوپادآیشرکت،بعد،ماهنه•

.شدمینیپادآیجایگزینباشند،داشتهدیگري



ارتباط

.شودميدادهنشانکارکنانبهمشتریانشکایتهاينامه:مثال•
تغییرکهدنداننیانکننددرکراتغییرضرورتکارکنانکهوقتيبرایمناسب•

.داردآنهابرتأثیريچه
استراتژیترینمناسب•



آموزش

کارکنانبهتیمیکارآموزش:مثال•
میقدیرایجکارهایوهاروالحذفبهنیازکارکنانکهوقتيبرایمناسب•

.کنندمیاتخاذراجدیدنقشالگوهایودارند
آورنددستبهراتغییربرايالزممهارتهايواطالعاتبایدکارکنان•



جلب مشارکت کارکنان

کارکنانمشارکتبامشتریانبهخدمت رسانیبرایاقداماتیتعیین:مثال•
کارکنانيسوازبیشتريتعهدمستلزمتغییربهمربوطعملیاتکهاستمناسبوقتي•

.دبخشبهبودراتغییربهمربوطتصمیماتاستممکنکارکنانهايایدهیاباشد
.شودميمحسوبتغییرفرایندضروریبخشکارمندانکردندخیل•
شتریبیمسئولیتکنندمیاحساسشوندميدادهمشارکتتغییردرکهکارکنانی•

.شندبادیگریفردتصمیماتاجرایبرایعاملیآنکهجایبهدارندتغییربهنسبت



Lopez Foodجلب مشارکت کارکنان در 

والوددونالمکبرایویژهبهگوشتیهایفرآوردهوسوسیستولیدکننده•
مارت

شرکتعملکردوکاراییدر«کوانتومیجهش»:تغییرموضوع•
دفراینآندرکهنمودبرگزار«ایقهوهکاغذ»عنوانباراجلساتیشرکت•

ایقهوهذکاغباپوشیدهبزرگدیواررویبراینقشهصورتبهکنونیتولید
اینبودبهبرایپیشنهاداتیشددرخواستکارکنانازوشدمیترسیمرنگ
.دهندارائهفرایند



Lopez Foodمشارکت کارکنان در 

.شدهشگفت زدکاراییبهبودبرایکارکناناشتیاقازشرکتمدیرسانچز•
سیاربکارکارکنانازچیزیچنینخواستنمیکردیمتصورما»:گویدمیاو•

وانیمتمیما»گفتندوآمدندمانزدخودشانآنهاکهحالیدرباشد،مشکلی
ماونیستنیازقسمتایندرنیرونفر5»یا«دهیمانجامبهترراکاراین
.«نیازمندیمنیرو3بهفقط



اجبار و فشار رئیس

.«یدشومياخراجیاکنیدمياعمالراتغییراتیا»:گویدميکارکنانومدیرانبه•
اجباروفشاراعمالجزراهيرهبرانشد،مواجهشکستبافوقهايروشهمهاگر•

.ندارند
د،شیادآورراوظایفشانوتعهداتمستمرطوربهبایداستراتژی،ایناساسبر•

ازوودنممقابلهکنندنمیتغییرکهافرادیباداشت،نظارترفتارشانبرمکررا  
.نموداستفادهمجازاتتهدید



اجبار و فشار رئیس

بانکداریمدلمعرفیازپسکوواآمپبانکمدیرششازتنسه:مثال•
.کردندترکراشرکتدیویس،ریسویازمتفاوتکامال

هکافرادی)بازماندگانکهچرااستخطرناکیاستراتژیاجبارحال،عیندر•
اشتهدکمتریاطمینانشرکترهبرانبهاستممکن(نکردندترکراسازمان
متوسلتریبیشسیاسیتاکتیکهایبهخودشغلیامنیتحفظبرایوباشند
.شوند



Umpquaپیاده کردن افراد اشتباهی از قطار در بانک 

همهکهمشویمطمئنتابرگردانیمایستگاهبهبارچندراقطاربایدما•
.اندنماندهجاتغییرگردونهازواندشدهسوار

جدیدفرهنگبامنطبقآنانارزشهایکهافرادیکردنجایگزین•
.باشدشرکت



Hoppyحذف افراد مقاومت کننده در شرکت 

هوپیشرکتهاینوشیدنیفروشمیزانکاهش•
راهوپيفروشمیزانگرفتتصمیمکارخانه،بنیانگذارنوهواتاريایشيمینا•

.دهدافزایش
تدوسبودندفامیلوباالتروسالهپنجاهمردانيغالباکهکارخانهکارمند30•

.بیاندازنددردسربهراخودنداشتند



Hoppyمقاومت در مقابل تغییر در شرکت 

ازجبازلوسرسختکارکنانحذفبود،سختيبسیارکار:واتاریایشی
بازاریابيشیوهکردمسعيمن.صفرازکارخانهبازسازيوشرکت
امامدهتغییرمشتریانبیندرراکارخانهوجههوکنمعوضراکارخانه

.کردنميگوشمنحرفبههیچکس

.فروش هوپي دوبرابر شد:  نتیجه


