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چکیده  -تغییر اجتناب ناپذیر است و باید به منظور ایجاد تحوالت سدازنده و مدثثر در سدازمانهدا ،طراحدی و
مدیریت شود .جهان امروز نیاز فزاینده به آن نوع از رهبری فناوری دارد که به ایجاد سازمانهایی که بده سدمت
فعال کردن پتانسیلهای خود میپردازند بها دهد و در عین حال به حل بحرانها و شرایط اضطراری محیط کدار
بیندیشد .در چنین شرایطی سازمانها باید بدانند که برای رسیدن به اقتددار آتدی ناچارندد اهدداف «شددن» را بده
اهداف «ماندن» ترجیح دهند .به بیان دیگر در عصر حاضر ،تحول ،بازسازی و نوسازی یکی از ابعاد مهم سالمت
سازمانی بوده و بنابراین ،مدیریتِ تغییر در سازمانها یکی از مشکلترین وظائف مدیران پیشرو است .در همدین
راستا مقاله حاضر بر آن است که ضمن بیان اهمیدت و ضدرورت مددیریت تحدول در روزگدار کندونی ،بده بیدان
مختصر عوامل تسهیل کننده تغییر و بهسازی در سازمانها و راهکارهای غلبه بر مقاومتها و موانع موجود بر سر
راه ایجاد تحوالت و نوآوریهای سازمانی بپردازد.
کلمات کلیدی :بحران ،رهبری ف ناوری ،مدیریت استراتژیک ،نوآوری ،سازمان

مقدمه
در عصر حاضر سازمانها به صورت فزایندهای با محیطهای پویا و در حال تغییر مواجهند و بنابراین ،بده
منظور بقا و پویایی خود مجبورند که خود را با تغییرات محیطی سازگار سازند .به بیان دیگر با توجه بده
سرعت شدتابنده تغییدرات و تحدوالت علمی،تکنولوهیدک ،اجتمداعی ،فرهنگدی و  ...در عصدر حاضدر،
سازمانهایی موفق و کارآمد محسوب میشوند که عدالوه بدر همداهنگی بدا تحدوالت جامعده امدروزی،
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بتوانند مسیر تغییرات و دگرگونیها را نیز در آینده پیشبینی کرده و قادر باشند که ایدن تغییدرات را در
جهت ایجاد تحوالت مطلوب برای ساختن آیندهای بهتر هدایت کنند( )1چرا که به گفته تافلر «تنهدا بدا
بهرهگیری خالقانه از تغییر برای هدایت کردن خود تغییرات است که میتوانیم از آسیب شدوک آیندده
در امان بمانیم وبه آیندهای بهتر و انسانیتر دست یابیم» (تافلر.)500 ،1373 ،
با وجود این مشاهدات و مطالعات نشان میدهد که بسدیاری از سدازمانهدا نده تنهدا ندوآور و خدالق
نیستند بلکه حتی در هماهنگی با تحوالت و پیشرفتها و تغییرات عصر حاضر نیز ناتوان ماندده و اغلدب
با شیوههای ناکارآمد سنتی اداره میشوند .به عنوان نمونده «انددرو پتیگدرو» پژوهشدگر انگلیسدی کده در
زمینه تصمیمگیریهای استراتژیک مطالعه کرده اسدت ،از خصوصدیات ایسدتای سدازمانهدا حیدرتزده
شده است و به این نتیجه رسیده است که به رغم تغییر پیوسته شرایط دنیا ،اغلب سازمانها و شدرکتهدا
در  10سال گذشته زندگی میکنند و حددودا  10سدال از شدرایط دنیدا عقدب هسدتند (پیتدرز و واتدرمن،
.)27 ،1372
مفاهیم تغییر و نوآوری
در تعریف پدیده تغییر گفته شده است تغییر ،ایجاد هر چیزی است که با گذشته تفاوت داشته باشد امدا
نوآوری اتخاذ ایدههایی است که برای سازمان جدید است .بنابراین ،تمدام ندوآوریهدا مدنعکسکنندده
یک تغییرند اما تمام تغییرها نوآوری نیستند (آقایی فیشانی« .)26 ،1377 ،مدورت» کده اولدین تحقیقدات
گسترده درمورد فرایند تغییر را انجام داده است واهه تطبیق را به نوآوری تدرجیح مدیدهدد و از ایدن رو
نوآوری را قابلیت سازمان در جوابگویی به نقش در جامعده تعریدف مدیکندد (شدیرازی.)292 ،1373 ،
مطابق با تعریف «هنسن» نیز تغییر در سازمان فرایند تحول و دگرگونی است که در رفتارها ،سداختارها،
خطمشیها ،منظورها یا بروندادهای پارهای از واحدهای سازمان رخ میدهد (هنسن ،1370 ،ص .)330
با این حال ،با توجه به نزدیکی و مشابهت مفاهیم نوآوری و تغییر در بسیاری از منابع و متون علمی ،این
دو واهه اغلب مترادف در نظر گرفته شدهاند.

دیدگاه ﺻاحبنظران
به طورکلی سازمانهای نوآور سازمانهایی هستند که نسبت به تغییر نیازهدای مشدتریان ،تغییدر مهدارت-
های رقبا ،تغییر روحیه افراد جامعه ،تغییر شرایط تجارت بینالملل و مقررات دولتی واکنش نشدان داده،
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در شکل و نحوه تولیدات خدود تجدیددنظر کدرده و خدود را متحدول مدیسدازند .درهمدین رابطده «پیتدر
دراکر» نوآوری را یکی از اهداف هشتگانه در سازمان مدیداندد (سدرمد« ،)51 ،1380 ،فدایول» تغییدر و
نوآوری را یکی از اصول  14گانه مدیریت معرفی میکند و «الوین تافلر» معتقد است محور مو سدوم
را خالقیت و نوآوری تشکیل میدهد (آقایی فیشانی ،1377 ،ص پیشگفتار)« .گاروین» نیز با دیددگاهی
کاربردی سازمان همواره یادگیرنده را سازمانی معرفی میکند که در خلق ،اکتسداب و انتقدال داندش و
تعدیل و جایگزینی رفتارش با دانش و بینش جدید مهارت دارد (سلطانی تیراندی ،1378 ،صدص -117
 .)116در همین راستا میتوان چنین نتیجهگیری کدرد کده سدازمانهدای خدالق و ندوآور سدازمانهدایی
همواره یادگیرنده هستند و یادگیری مهمتدرین فرصدت بدرای ایجداد تغییدر و تحدول و همگدام شددن بدا
تغییرات محیطی است (نژاد ایرانی به نقل از کونر.)90 ،1992 ،
از سوی دیگر ،امروزه برای توجیه اجتناب ناپذیر بودن پدیده تغییر در سازمانها و ضرورت چداره-
اندیشی در جهت تطبیق سازنده و صحیح با تغییرات از دیدگاه «آبهای ناآرام» استفاده میشدود  .ایدن
دیدگاه سازمان را قابل تشبیه به قایقی میداند که باید از یک رودخانه پرتالطم بگذرد کده جریدان آب
آن همواره طوفانی است .در این حالت آنچه وضع را بدتر میکند این اسدت کده کسدانی بدر ایدن قدایق
سوارند که پیش از این با هم همکاری نداشتهاند و هیچکدام پیش از این رودخانه عبور نکرده است .در
مسیر رودخانه پیچ و خمها و سنگهای درشتی قرار دارد که قایق به طدور غیرمنتظدره بدا آنهدا برخدورد
میکند ،مقصد قایق نیز به درستی مشخص نیست .هر چند وقت یکبار هم تعدادی افدراد جدیدد بدر ایدن
قایق سوار میشوند و عددهای هدم قدایق را تدرک مدیکنندد (رابیندز« .)403،1376 ،الکدت» نیدز دربداره
ضرورت نوآوری و همگامی و هماهنگی با تحوالت جدید میگوید «مو دریا تجربه ترسناکی است،
اگر در مقابل آن ایستادگی کنید شما را به گوشهای پرتاب میکند ،معذلدک اگدر بدر آن سدوار شدوید
میتواند در زمان کوتاهی شما را به جای دوری ببرد .به طور قطع بسیار سادهتر اسدت کده منتظدر امدوا
تغییر باشید و بر آنها سوار شوید تا اینکه اصرار ورزید که بیحرکدت بمانیدد و بده سدویی راندده شدوید.
مدیریت ساکن و بیتحرک نمیتواند مدت زیادی به طول انجامد( ،)2مو یا آن را غرق میکند و یدا
کشتی این مدیریت در گل فرو رفته باقی میماند (الکت ،1374 ،ص ».)236
و باالخره دیدگاههای بسیاری از نظریهپردازان دیگر مانندد تدافلر ،شدون ( )1971و بدرگ کویسدت
( )1993نیز حاکی از آن است که سازمانهای امروزی نمیتوانند روندد و سدرعت تغییدرات را متوقدف
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سازند بلکه تنها میتوانند تردیدها ،نوسانات و بیثباتیهدا را بده فرصدتهدایی بدرای آمدوختن ،تطدابق و
همخوانی مطلوب تبدیل کنند (سنجری.)42 ،1379 ،
سطوح ایجاد تغییر در انسانها
به طور کلی تغییرات در رفتار انسان در چهار سطح زیر طبقهبندی میشوند:
 -1تغییرات در معرفت -2 ،تغییرات در نگرش یا گرایش - 3 ،تغییرات در رفتار و -4تغییرات در رفتار
گروهی .رابطه زمانی و دشواری هر یک از این چهار مورد در شکل شماره یک نشان داده شده است:
آسانترین نوع تغییر ،ایجاد تغییر در دانش و معرفت است .تغییر در نگرش بعد از آن قرار مدیگیدرد.
نگرش از اینکه جهات عاطفی مثبت یا منفی پیدا میکند ،ساختی متفداوت بدا سداخت داندش و معرفدت
دارد .تغییر در رفتار فردی به طور قابل مالحظهای دشوارتر و زمانگیرتر از دو تغییر پیشین اسدت ،لکدن
ایجاد تغییر در عملکرد گروهی یا سازمانی از آنجایی که به تغییر در عدادات ،آداب و سدنتهدا مربدوط
است ،دشوارترین و زمانگیرترین تغییرات است .با وجود این ،هر چند در سازمانها از بین سطوح تغییر،
سطوح آخر یعنی تغییرات در رفتار فردی و گروهی اهمیت بیشتری دارند اما الزمه تغییرات اساسدی در
رفتار فردی و گروهی ایجاد تغییرات در دانشها و به ویژه نگرشهای افراد است.
از سوی دیگر ،در نوشتهها و تحقیقات مدیریت برای ایجاد تحول و نوآوری و نهادی کردن آن در
سازمانها نیز به سه دیدگاه اشاره شده است .اول دیدگاهی که نوآوری را بیشتر یک امدر روانشدناختی
و مربوط به میزان هوش و استعدادهای فدردی تلقدی کدرده و بندابراین ،در سدازمان اسدتفاده از امکاندات
آموزشی و سیستم پاداش و تقویت کنندههای مثبت را بدرای پدرورش اسدتعدادها و خالقیدتهدای افدراد
باهوش و با استعداد توصیه میکند .دوم دیددگاه اجتمداعی کده خالقیدت و ندوآوری سدازمانی را بیشدتر
امری جامعه شناختی و مربوط به فراهم آمدن محیط و زمینه مناسب برای بروز استعدادها مدیداندد .ایدن
نگرش غنیسازی امکانات و زمینههای الزم در سازمان را برای ایجاد و استمرار خالقیتها و نوآوری-
ها توصیه میکند و اما دیدگاه سوم دیدگاه سیستمی است که ایجاد ندوآوریهدا و اسدتمرار و فراگیدری
آنها در سازمان را یک امر سدازمانی یعندی فراتدر از عوامدل فدردی و فدراهم آوردن صدرف امکاندات و
زمینههای الزم تلقی میکند به این معنی که فراهم آمدن مجموعه و سیستمی از عوامل در سطح فدردی
و گروهی همراه با ساختارها ،کارکردها و نقشهای مدرتبط بدا آنهدا و نیدز ارزشهدا و باورهدای خداص
سازمانی را الزم میداند تا بهوسیله آنها بتوان خالقیتهدا ،ندوآوریهدا و تحدوالت پویدا و سدازنده را در
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سازمان به صورت مستمر و فراگیر در آورده و آنها را به عنوان پدیش فرضدی اساسدی بدرای بقدا و رشدد
سازمانی نهادینه کرد (سلطانی تیرانی.)11 ،1378 ،
عوامل تسهیل کننده فرایند نوآوری
با اینکه نتیجه نوآوری و تغییر موفقیتآمیز ،تکامدل اسدت امدا علدیرغدم اهمیدت آن در فرایندد رشدد و
توسعه تمدن بشری ،تغییر در فعالیتهای انسانی به سادگی صورت نمیگیدرد .از آنجداییکده شناسدایی
عوامل تسهیل کننده تحوالت سازمانی و همچنین موانع و عوامل مقاومت کننده در برابدر آن ،مدیتواندد
در هدایت و مدیریت صحیح و اصولی فرایند نوآوریها و تحوالت سازمانی توسدط مددیریت سدازمان
موثر باشد ،در این بخش به عوامل تسهیل و تقویت کننده نوآوریها و تغییدرات سدازمانی ،از دیددگاه-
های صاحبنظران مختلف پرداخته میشود.
یکی از مهمترین عوامل تسهیل کننده و تقویت تدوان ندوآوری و خالقیدت در سدازمانهدا ،سداختار
مناسب و تشکیالت متناسب با اهداف موردنظر اسدت بده طدوری کده از دیددگاه صداحبنظران مختلدف،
ساختار سازمانی مناسب پیش فرضی بدرای موفقیدت و ندوآوری و تغییدر در سدازمان اسدت (نژادایراندی،
 .)7 ،1376در همین راستا «تامپسون» معتقد است سازمان سلسدله مراتبدی بوروکراسدیهدا در مددل وبدر،
نوآوری یا تغییر را کند میکند .فرضیه او به اینگونه بیان میشود که هر چه سازمان کمتر بدوروکراتیزه
باشد و بیشتر با درگیری مواجه باشد نوآوری (تغییر) در آن بیشتر است .براساس این فرضیه وی پیشنهاد
میکند که اگر سازمانهای سلسله مراتبی تمایدل بده تغییدر و ندوآوری داشدته باشدند بایسدتی از انعطداف
ناپذیری خود بکاهند (شیرازی .)297 ،1373 ،تافلر نیز درباره بوروکراسیهای اداری مینویسد «امروزه
تغییرات بسیار سریع به تصمیمهایی همانقدر سریع نیاز دارد اما منازعات قدرت ،نظدامهدای اداری را بده
طریق رسواکنندهای کند میسازد .رقابت به نوآوری مداوم نیاز دارد در حالیکه قدرت اداری خالقیت
را نابود میسازد (تافلر ».)306 ،1370،در همدین رابطده «دفدت» نیدز یکدی از سده ویژگدی مهدم سداختار
سازمانهای موفق را عدم تمرکز ساختاری به منظور تشویق افدراد بده خالقیدت مدیداندد (دفدت،1374 ،
 )961همچنین معتقد است کارکنانی که از تخصدصهدای ویدژه برخوردارندد و حرفدهای هسدتند ،نبایدد
درگیرودار دیوانساالری گرفتار و محدود گردند (دفت.)194 ،1378 ،
اهمیت عامل ساختار سازمانی تا به آن اندازه است که گفته شده در رشته بهبود سدازمانی نیدز بیشدتر
سازمانهایی مورد توجه قرار میگیرند که ساختار آنها ارگانیدک (پویدا و انسدانی) اسدت و بده اعضدای
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سازمان اجازه مشارکت در فرایندهای تصمیمگیری و نیز استقالل عمل داده میشود به طوری کده آنهدا
میتوانند ابتکار عمل به خر داده و نظرها و عقاید و راهحلهای جدیدی را ارائه کنندد (دفدت،1371 ،
ص  .)532در مقابل ساختارهای مکانیکی نمیتوانند در برابر تغییرات و تحدوالت ،سدلیقههدا و نیازهدای
مختلف محیطی از خود انعطاف نشدان دهندد و خالقیدت و ندوآوری در ایدن ندوع سداختارها از جایگداه
مناسبی برخوردار نیست و این نوع ساختارها در بلند مدت کارایی و اثربخشی خود را از دست میدهند
(محمدزاده.)74 ،1374 ،
شومیکر و راجرز ( ،)1971معتقدندد کده شدرایط الزم بدرای تحقدق ندوآوری و تغییدر موفقیدتآمیدز
عبارتند از اینکه آنها:
 )1به نفع به کارگیرنده باشند؛
 )2موارد استفاده دائمی و یا قابل توجهی داشته باشند؛
 )3پیچیدگی زیادی نداشته باشند؛
 )4با نظام ارزشی استفاده کنندههای خود مطابقت داشته باشند؛
 )5توجیهپذیر باشند؛
 )6نتای ملموس فراهم آورند .
سی کی بارت ( )1994نیز برقراری مقررات رسمی برای پاداشها به گونهای که روند نوآوریها را
تقویت کند ،برگزاری دورههای آموزش رسمی به منظور تسهیل و اشاعه نوآوریهدا ،اسدتفاده مدثثر از
سیستمهای اطالعاتی مدیریت و بده کدارگیری و تقویدت اهدرمهدای مددیریت را در ارتقدای تغییدرات و
نوآوریهای سازمانی موثر میداند (آقاییفیشانی ،همان ،ص  .)290اما بطدور کلدی ،بدا توجده بده آنچده
درباره موانع نوآوری و تغییر در سازمانها گفته شده است ،به نظر میرسد برای اینکه ندوآوری و تغییدر
را تشویق  ،موانع آن را کاهش و فرایند تغییر را سهولت بخشیم بایستی ساختار سازمانی را انعطاف پذیر،
جو سازمانی را آزاد ،نیاز اعضا را ارضا و رهبری فناوری را دموکراتیک کنیم همچنین بایسدتی مشدوق-
های مادی و معنوی ،جلب مشارکت و همکاری اعضا در تصمیمگیریها ،انسجام گروهی وآزادی بیان
را مورد توجه قرار دهیم (شیرازی ،همان ،ص « .)305ریچارد ال دفت» نیز در همین راستا موانع تغییر را
به دو دسته سازمانی و شخصی تقسیم و برای رفع آنها هم راهحلهایی ارائه کرده اسدت کده در جددول
شماره یک نشان داده شدهاند (دفت.)525 ،1374 ،
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رهبری فناوری در برابر تغییر
رهبری فناوری در برابر تغییر همانند مدیریت تعارض سازمانی اسدت .در ایدن حالدت مددیران بده جدای
اینکه درصدد حذف و یا غلبه بر مقاومت برآیند ،بایدد آن را بده عندوان وسدیلهای بدرای بررسدی مجددد
قابلیت تغییرات پیشنهادی تلقی کنند .اگر مقاومت در برابر تغییدر ،مددیران را وادار بده برقدراری ارتبداط
بیشتر با کارکنان ،ارزیابی مجدد تصمیمات مربوط به تغییر و جستوجو برای پیدا کردن راههای جدید
رسیدن به هدف سازد ،آنگداه سدازنده خواهدد بدود .دربداره اهمیدت نقدش مددیران در هددایت فراگدرد
تغییرات ،سافیکیز (فیلسوف نامدار  400سال قبل از میالد مسیح) گفته است «تغییر چاقویی برنده و تیغی
دو دم است که هرگز نمیتوان از آن گریخت امدا بایدد ایدن عامدل تحدولبخدش را بده دسدت جراحدان
کارکشته و توانمند و آگاه سدپرد تدا بدا اسدتفاده از آن در فرصدتهدای مناسدب بده درمدانگری سدودمند
بپردازند» (سادلر ،1380 ،ص ب مقدمه) .اما به عقیده «دیوید نادلر» مشدکالت عمدده مددیریت تغییدر را
میتوان به چهار دسته تقسیم کرد که عبارتند از :
مقاومت ،قدرت ،کنترل و تجدیدنظر در وظایف .این چهار عامدل بده گوندهای بدا یکددیگر مدرتبط
هستند که تغییر ایجاد شده در هر کدام از آنها بر سایر عوامل تاثیر میگذارد کده بده شدرح مختصدر هدر
یک از این عوامل پرداخته میشود (مورهد  /گریفین ،1380 ،ص :)556
مقاومت :مقاومت کارکنان یکی از عوامل اصلی در برابر اقدام به تغییر در سازمان میباشدد و یکدی
از عوامل اصلی در تقویت این مقاومت نیز ،فرهنگ سازمانی است که معموال نتیجه سالها انجام کار بده
شیوه معینی میباشد.
قدرت :در فرایند تغییدر ،مرحلده انتقدال کده در طدی آن سداختار قددیمی از بدین مدیرود و سداختار
جدیدی جایگزین میشود ،مملو از عدم اطمینان است ،طبیعی است که در این شرایط کارکندان نسدبت
به جایگاه خود در نظام جدید حساس باشند و با استفاده از قددرت یدا شدرکت در فعالیدتهدای سیاسدی
وضعیت آینده خود را تحت ت ثیر قرار دهند .بدیهی است اینگونه رفتارهای کارکنان ممکن است برای
موقعیت فعلی آنها و یا برای تغییری که توسط مدیریت طرحریزی شده است مناسب باشد یا نباشد.
کنترل :ممکن است هنگامی که سیستم قدیمی در حال تعطیل شدن و سیستم جدید در حال شکل-
گیری است ،تغییر و عدم اطمینانهای همراه آن وسایل موجود پرورش اطالعات و حفدظ کنتدرل مانندد
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سیستم ارتباطات ،سیستم ارزیابی عملکرد ،ساختارهای پاداش و سایر فرایندهای سازمانی را از اهمیت و
تناسب و اثربخشی بیندازد.
تجدیدنظر در وظائف :بدیهی است که در فرایند ایجاد تغییرات سازمانی ،به علت وجود تعامل بدین
تمامی اجزای سیستم ،مشاغل نیز تحت ت ثیر قرار میگیرند .بنابراین ،بایستی شغلهای جدیدی متناسدب
با تغییر ایجاد شده و عالوه بر آن وظیفه کارکنان و چگونگی ارتباط آنها با شغلهای جدید تعیین شود.
بدیهی است که اگر در فراگرد تغییر و بهسازی سازمان ،به مسئله تغییر و تعریف مجددد وظدائف شدغلی
توجه نشود تغییرات ،اثر موردنظر و مطلوب را سراسر سازمان نخواهد داشت.
نتیجهگیری
امروزه تغییرات و تحوالت در تمام ابعاد زندگی بشر به شکل فزایندهای رو به گسترش بدوده و بندابراین
سازمانها نیزبه منظور بقا و پویایی خود ناگریز از نوآوری و همگامی با تغییرات و تحوالت ایجاد شدده
در عرصههای مختلف زندگی هستند .با این حال بدیهی است که بده منظدور ایجداد تغییدرات سدازنده و
موثر در سازمانها بایستی برنامهریزی ،طراحی و مدیریت شدود .از مددیریت تغییدر بده عندوان مددیریت
انتقال نیز یاد شده است و آن عبارت است از فرایند اصولی برنامهریدزی ،سدازماندهی و اعمدال تغییدر از
مرحله به هم زدن وضع موجود تا تحقق حالت کامال آماده به کار در آیند .هنگامی که تغییر آغاز می-
شود ،سازمان نه در حالت گذشته قرار دارد و نه در حالت آینده ،در حالیکه کار نیز بایدد ادامده داشدته
باشد .مدیریت انتقال این اطمینان را فراهم میآورد که در هنگدام انتقدال نیدز ،کدار ادامده یابدد بندابراین،
مقدمات امر باید پیش از ایجاد تغییر آغاز شود .اعضای تیم مدیریت سازمان باید نقش مدیران انتقدال را
ایفا کرده و فعالیتهای سازمان را با عامل تغییر هماهنگ کنند .میتدوان بده منظدور حصدول اطمیندان از
تداوم کار و اعمال کنترل طی مرحله انتقال ،نسبت به ایجاد یک ساختار مدیریت موقت یا شغل موقدت
اقدام کرد .رسانیدن خبر ایجاد تغییر بده همده کسدانی کده بده ندوعی در ایدن مسدئله ذینفدع هسدتند مانندد
کارکنان ،مشتریان و پشتیبانی کنندگان نقدش عمددهای را در مددیریت انتقدال ایفدا مدیکندد (مورهدد و
گریفین ،1380 ،صص  531و .)530
در همین راستا برخی از پیشنهادات و راهکارهایی که میتوانند در مدیریت تغییر سازمانی به عندوان
رهنمودهای کلی مورد استفاده مدیران قرار بگیرند ،عبارتندد از (مورهدد/گریفین ،1380 ،صدص -559
:)557
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 )1دیدگاه کل نگر داشته باشید :مدیران بایستی با دیدگاهی کلنگدر بده سدازمان و پدروهه بهسدازی
سازمان بنگرند .به دلیل وابسته بودن سیستمهدای فرعدی سدازمان بده یکددیگر ،وجدود دیددگاه محددود،
اقدامات مربوط به ایجاد تغییر را به خطر می اندازد .دیدگاه کل نگر ،دربرگیرنده فرهندگ و پیوسدتگی
حاکم ،همچنین سیستمهای اشخاص ،وظائف ،ساختار و اطالعات است.
 )2از حمایت مدیریت عالی سازمان مطمئن شوید :شرط اصلی موفقیت اقددامات بهسدازی سدازمان
حمایت مدیریت عالی از آن است .حمایت مدیریت عالی همانندد پیوسدتگی حداکم در سدازمان عامدل
قدرتمند سیستم اجتماعی است و این حمایدت بدرای برخدورد بدا مشدکالت مدرتبط بدا کنتدرل و قددرت
ضروری است.
 )3مشارکت را ترغیب کنید :با مشارکت وسیع کارکنان در برنامهریزی بهسازی سدازمان ،مدیتدوان
بر مشکالت ناشی از مقاومت ،کنترل و قدرت ،پیروز شد .به عنوان نمونه اعطای حدق رای بده کارکندان
هنگام تهیه طدرحهدای تحقیدق باعدث مدیشدود کده آنهدا احسداس کنندد از قددرت و کنتدرل الزم بدرای
حاکمیت بر سرنوشت خود برخوردارند و وجود این احساس ممکدن اسدت حمایدت آنهدا را طدی دوره
اعمال تغییر به دنبال داشته باشد.
 )4ارتباطات آشکارا را تشویق کنید :ارتباطات آشکار یکی از عوامدل مهدم در رهبدری فنداوری در
برابر تغییر و غلبه بر مشکالت و اطالعات کنترلی طی دوره انتقال است.کارکنان نوعا عدم اطمینانهدا و
ابهامات ایجاد شده طی دوره انتقال را تشخیص داده ،در جستجوی اطالعات مربوط به تغییدر و جایگداه
خود در سیستم جدید هسدتند .ممکدن اسدت در صدورت نبدود اطالعدات ،شدکاف ایجداد شدده ،توسدط
اطالعات نامناسب و نادرست پرشده ،فرایندد تغییدر را بده خطدر بینددازد .شدایعات از طریدق شدبکههدای
غیررسمی سریعتر از اطالعاتِ درسدت ،از طریدق مجداری رسدمی منتشدر مدیشدوند .مددیریت بایدد بده
خصوص در دوره تغییر نسبت به اثرات عدم اطمینان بر کارکنان حساسیت داشته و بداند که هدر خبدری
حتی خبرهای بد ،بهتر از بیخبری است.
 )5به کسانی که اشتراک مساعی کردهاند پداداش بدهیدد :کارکندانی کده مشدتاقانه خواهدان کمدک
برای ایجاد تغییر و حذف راههدای قددیمی و راحدت کدار باشدند ،بایسدتی از مزایدای بهتدری برخدوردار
گردند .به عنوان نمونه کارکنانی که به سرعت به استقبال ماموریتهای کاری جدید میروند ،در دوره
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انتقال سختتر کار و یا به دیگران کمک میکنند که خود را بدا شدرایط جدیدد تطبیدق دهندد ،سدزاوار
دریافت افتخاراتی ویژه ،مانند اعطای مقام و ارتقا ،توجه خاص به ارزیابی عملکرد و  ...هستند.
منابع
 -1آقایی فیشانی ،تیمور ( ،)1377خالقیت و نوآوری در انسانها وسازمانها ،چاپ اول ،تهران ،نشر ترمه
 -2پارکینسون  /رستوم جی ( ،)1376مهارتهای مدیریت ،چاپ اول ،ترجمه مهدی ایران نژاد پاریزی،
ناشر انتشارات آزاده
 -3پیترز ،توماس جی و واترمن ،رابرت اچ ،)1372( .به سوی بهترینها ،ترجمه و تلخیص مهدی قراچه
داغی ،چاپ اول ،ناشر متر
 -4تافلر ،الوین ( ،)1370جابجایی در قدرت ،ترجمه شهیندخت خوارزمی ،ناشر مترجم
 -5تافلر ،الوین ( ،)1373شوک آینده ،ترجمه حشمت اهلل کامرانی ،تهران ،چاپخانه گلشن
 -6تافلر ،الوین ( ،)1371مو سوم ،ترجمه شهیندخت خوارزمی ،چاپ هفتم ،تهران ،ناشر مترجم
 -7دفت ،ریچارد ال ( ،)1374تئوری سازمان و طراحی ساختار ،ترجمه علی پارساییان و سیدمحمد
اعرابی ،جلد دوم ،تهران ،موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
 -8دفت ،ریچارد ال ( ،)1378مبانی تئوری و طراحی سازمان ،ترجمه پارساییان و اعرابی ،تهران ،دفتر
پژوهشهای فرهنگی
 -9سادلر ،فیلی ( ،)1380مدیریت تغییر ،ترجمه غالمرضا اسماعیلی ،تهران
 -10سرمد ،غالمعلی ( ،)1380روابط انسانی در سازمانهای آموزشی ،چاپ دوم
 -11سلطانی تیرانی ،فلورا ( ،)1378نهادی کردن نوآوری در سازمان ،چاپ اول ،تهران ،خدمات
فرهنگی رسا
 -12سنجری ،احمدرضا ( ،)1379آموزش عامالن تغییر :دو مدل ترکیبی از تئوری و عمل ،ماهنامه
تدبیر ،شماره 104
 -13شیرازی ،علی ( ،)1373مدیریت آموزشی ،مشهد ،انتشارات جهاد دانشگاهی
 -14قائمی،علی ( ،)1380روزآمد کردن تربیت ،ماهنامه پیوند ،بهمن 1380
 -15کورمن ،ابراهام.ک ( ،)1370روانشناسی صنعتی و سازمانی ،ترجمه حسین شکرکن ،تهران،
انتشارات رشد
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 -16الکت ،جان ( ،)1374مدیریت اثربخش ،ترجمه سید امین اهلل علوی ،مرکز آموزش مدیریت
دولتی
 -17محمدزاده ،عباس ( ،)1374مدیریت توسعه ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات سمت
 -18مورهد  /گریفین ( ،)1380رفتار سازمانی ،سید مهدی الوانی و غالمرضا معمارزاده ،چاپ ششم،
تهران ،انتشارات مروارید
 -19نژادایرانی ،فرهاد ( ،)1381مدیریت خالقیت و نوآوری در سازمانها ،ارومیه ،پیک سبحان
 -20هرسی ،پال و بالنچارد ،کنت ( ،)1365مدیریت رفتار سازمانی ،ترجمه علی عالقهبند ،تهران
 -21هنسن ،مارک ( ،)1370مدیریت آموزشی و رفتار سازمانی ،ترجمه محمدعلی نائلی ،اهواز،
دانشگاه شهید چمران
22- Floyd Shoemaker & Everett M. Rogers, Communication Of Innovations
Cultural Approach,1971.
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