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کتاب مدیریت تحول در سازمان

که می دهد  ارائه  سازمان  مورد  در  کلی  بحثی  حاضر  کتاب 
روش های نظریه ها،  ویژگی ها،  و  ماهیت  بررسی  بر  مشتمل 
سازمان، تحول  است.  سازمان  تحول  ارزش های  و  علمی 
از بهره گیری  با  که  است  اصولی  و  شده  برنامه ریزی  فرآیندی 
پی در  سازمان ها،  در  کاربردی  رفتاری  علم  اصول  و  ارزش ها 

افزایش اثربخشی فردی و سازمانی است.
هدف از تدوین کتاب حاضر آن است که خواننده با مطالعه آن
به درک جامع و کاملی از تحول سازمان نائل آید: این که تحول
چگونه و  می شود  محقق  عمل  در  چگونه  و  چیست  سازمان 
می توان آگاهی ها و بینش های حاصل از این کتاب را برای بهبود

عملکرد سازمان مورد استفاده قرار داد.
حوزه تحول سازمانی در راه تکامل خود به چارچوبی منسجم از
تئوری ها و کاربردها رسیده است که می تواند بسیاری از مسائل

مهم انسانی موجود در سازمان را حل و فصل نماید.
تحول سازمان در زمینه تغییرات برنامه ریزی شده ای که منجر
به ترغیب افراد، گروه ها و سازمان ها به کارکردی بهتر می شود،
سخن به میان می آورد که مستلزم آگاهی های کلی، کار و فعالیت
و هدف مدار  و  اصولی  رویکرد  بودن  دارا  زمان،  طی  در  سخت 
تغییر چگونگی  و  سازمانی  پویایی های  مورد  در  معتبر  دانشی 

آنهاست.
توجه آن  به  سازمان  تحول  حوزه  در  که  مشکالتی  و  مسائل 

می شود عبارت است از:
روحیه ضعیف، بهره وری پایین، کیفیت نامطلوب کاال و خدمات،
و بلندمدت  اهداف  گروه ها،  بین  تعارض  افراد،  بین  تعارض 
طراحی رهبری،  نامناسب  سبک های  نامشخص،  کوتاه مدت 
روابط محیطی،  خواسته های  به  کم توجهی  وظایف،  ضعیف 
ضعیف با مشتری، تعارض بین اهداف واحدها و مسائلی از این
قبیل. در مواردی که از افراد، گروه ها و سازمان ها به نحوی بهینه
استفاده نمی شود، تحول سازمان می تواند شرایط را بهبود بخشد.
تغییر بدین معناست که وضعیت جدید عوامل با وضعیت سابق

آنها فرق می کند.
تحول سازمانی نوعی استراتژی بهسازی نیروی انسانی سازمان
است. این رویکرد در اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960 مطرح
پویایی های از  حاصله  آگاهی های  و  بینش ها  بر  آن  اساس  شد. 
گروهی و نظریه و عملی مرتبط با تغییر برنامه ریزی شده، استوار
چارچوبی به  خود  تکاملی  راه  در  سازمان  تحول  حوزه  است. 
منسجم از نظریه ها و کاربردها رسیده است که می تواند بسیاری
کند. فصل  و  حل  را  سازمان  در  موجود  انسانی  مهم  مسائل  از 

درون که  افرادی  همچنین  و  سازمان ها  از  سازمانی  تحول 
سازمان ها هستند و چگونگی کارکرد آنها بحث می کند.

به منجر  که  شده ای  برنامه ریزی  تغییرات  زمینه  در  همین طور 
ترغیب افراد، گروه ها و سازمان ها به کارکرد بهتر می شود، سخن

به میان می آورد.
آگاهی های مستلزم  شده  برنامه ریزی  تغییر  تحول،  نظام  در 
به نیاز  زمان  طی  در  مجدانه  و  سخت  فعالیت  و  کار  است.  کلی 
رویکردی اصولی و هدف مدار دارد. دانشی معتبر و نافذ در مورد
دانش است.  الزامی  آنها  تغییر  چگونگی  و  سازمانی  پویایی های 
معتبر و صحیح از علوم رفتاری نظیر روان شناسی، روان شناسی
رفتار سیستم ها،  نظریه  انسان شناسی،  جامعه شناسی،  اجتماعی، 
سازمانی، نظریه سازمان، عمل مدیریت به دست می آید. در این
کتاب، فرنچ و بل1  کوشش کرده اند تا مفهوم تحول را در عرصه
تحول گفت  می توان  خالصه  به طور  نمایند.  بازنمایی  سازمانی 

سازمان فعالیت یا تالشی است ؛
1. برنامه ریزی شده
2. در سراسر سازمان

3. به وسیله مدیریت عالی سازمان اداره می شود
استفاده با  سازمان  فرآیند های  در  شده  برنامه ریزی  تحوالت   .4

از علوم رفتاری
توجه  آن  به  سازمان  تحول  حوزه  در  که  مشکالتی  و  مسائل 

می شود عبارت است از:

روحیه ضعیف، بهره وری پایین، کیفیت نامطلوب کاال و خدمات،
و بلندمدت  اهداف  گروه ها،  بین  تعارض  افراد،  بین  تعارض 
طراحی رهبری،  نامناسب  سبک های  نامشخص،  کوتاه مدت 
روابط محیطی،  خواسته های  به  کم توجهی  وظایف،  ضعیف 
ضعیف با مشتری، تعارض بین اهداف واحدها و مسائلی از این
قبیل. در مواردی که از افراد، گروه ها و سازمان ها به نحوی بهینه
استفاده نمی شود، تحول سازمان می تواند شرایط را بهبود بخشد.
تغییر بدین معناست که وضعیت جدید عوامل با وضعیت سابق

آنها فرق می کند.
در ادامه با معرفی هر یک از سرفصل های کتاب امیدواریم گامی
در جهت انتخاب منبع مناسب برای عالقه مندان به این مبحث

در جهت مطالعه کتابی خوب برداشته باشیم.
بخش اول: مقدمه ای بر تحول سازمان

•  فصل اول: آشنایی با حوزه تحول سازمان
• فصل دوم: تعاریف تحول سازمان

تحول در  باورها  و  فرض ها  پیش  ارزش ها،  نقش  سوم:  فصل  •

سازمان
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بخش دوم: نظریه و مدیریت تحول سازمان

• فصل چهارم: مبانی تحول سازمان
• فصل پنجم: مدیریت فرایند تحول سازمان
• فصل ششم: اقدام پژوهی و تحول سازمان

بخش سوم کتاب مدیریت تحول در سازمان: برنامه های ایجاد 
تغییر

•  فصل هفتم: برنامه های ایجاد تغییر: مروری اجمالی
• فصل هشتم: برنامه های ایجاد تغییر در تیم ها

• فصل نهم: برنامه های ایجاد تغییر بین گروهی و میانجی گری
شخص ثالث

• فصل دهم: برنامه های ایجاد تغییر بین گروهی و میانجی گری
شخص ثالث

•  فصل دهم: برنامه های امه های ایجاد تغییر جامع
•  فصل یازدهم: برنامه های ایجاد تغییر ساختاری

•  فصل دوازدهم: برنامه های آموزشی
•  فصل سیزدهم: روابط مشاور – متقاضی تحول

•  فصل چهاردهم: ابعاد سیستمی برنامه های تحول سازمانی
•  فصل پانزدهم: قدرت، سیاست و تحول سازمان

•  فصل شازندهم: پژوهش ها در مورد تحول سازمان
•  فصل هفدهم: آینده و تحول سازمان

آشنایي با مدیریت تحول

تعریف تحول سازمان فرایندي برنامه ریزي شده و اصولي است
که با بهره گیري از ارزش ها و اصول علم رفتاري کاربردي در
سازمان ها ، در پي افزایش اثر بخشي فردي و سازماني است .در
این تعریف مدیریت تحول موارد ذیل مورد توجه قرار مي-گیرند:

-محور بحث سازمان ها هستند .
-طوري باید تغییر داده شوند که کارکرد بهتري داشته باشند.

-تغییر کل سیستم مورد نظر است.
-گرایش و جهت گیري کار بر اقدامات عملي است.

-هدف اصلي انسان و  فرایند هاي اجتماعي درون سازمان است.

تحول سازمان نوعي استراتژي بهسازي است.
از حاصل  آگاهي هاي  و  بینش ها  بر  سازمان  تحول  اساس 
پویایي هاي گروهي تئوري و عمل مرتبط با تغییر برنامه ریزي

شده استوار است.
کلی، آگاهي هاي  مستلزم  (تحول)   شده  ریزي  برنامه   تغییر 
رویکردي بودن  دارا  زمان،  طي  در  مجدانه  و  سخت  فعالیت 
اصولي و هدف دار و دانشي معتبر در مورد پویاییهاي سازمان و

چگونگي تغییر آنها است.
و گروهها  افراد،  کار  بهبود  تحول،  مدیریت  عمده  اهداف 

اعضاي که  ضروري  مهارت هاي  و  روش  انتقال  سازمای ها 
اساس بر  را  خود  کارکرد  پیوسته  ساخت  خواهد  قادر  را  سازمان 

آنها بهبود دهند.
شده، برنامه ریزي  هستند،  بلندمدت  سازمان  تحول  برنامه هاي 
ضروري آن  در  مدیران  و  اعضا  گسترده  مشارکت  و  مستمرند 
فعالیت هاي تا  شود  تدوین  جامع  استرتژي  یک  باید  لذا  است. 
مدل کند)  دهي  جهت  مطلوب  نتایج  تحقق  جهت  را  سازمان 
تحول سازماني وجود داشته باشد(. مشکالتي که در حوزه تحول
سازمان باید به آنها توجه شود روحیه ضعیف، بهره وري پایین،
گروهها، و  افراد  بین  تعارض  خدمات،  و  کاال  مطلوب  نا  کیفیت 
اهداف نامشخص، سبک هاي نامناسب رهبري، ساختار سازماني
هاي خواسته  به  توجهي  کم  وظایف،  ضعیف  طراحي  نامناسب، 

محیطي و......
در این کتاب مطالب زیر مورد بررسي قرار مي گیرد.

تحول ماهیت  مشاوران،  ویژه  ماهیت  شده،  ریزي  برنامه  تغییر 
سازمان، تحقیق در عمل، تغییر برنامه ریزي شده، تغییر به معناي
فرق آنها  سابق  وضعیت  با  عوامل  جدید  وضعیت  که  است  این 

مي کند.
عنوان به  را  تغییر  تا  مي کند  کمک  رهبران  به  سازمان  تحول 

نوعي فرصت مورد توجه قرار دهند.
درک براي  دارند.  قرار  سازمان  خارج  و  داخل  در  تغییر  عوامل 

تحول ابتدا باید تغییر درک شود.
براي انجام تغییر راههاي متعددي وجود دارد :

-تغییر برنامه ریزي شده و تغییر تصادفي
-تغییر با گستردگي زیاد و یا کم

بر گذاري  اثر  با  تغییر  و  زیاد  عناصر  روي  بر  اثرگذاري  با  -تغییر 
روي عناصر محدود

-تغییر سریع و تغییر آهسته
-تغییر بنیادي و تغییر تدریجي

-تحول سازمان و مشاوران
به دهي  نظم  از  است  عبارت  سازمان  تحول  مشاوران  نقش 
مسائل حل  در  سازمان  اعضاي  به  کمک  منظور  به  ها  فعالیت 
نحوي به  را  کار  که  بگیرند  یاد  تا  آنها  به  کمک  و  مشکالت  و 
مبتني رابطه  نوعي  سازمان  تحول  مشاوران  دهند.  انجام  بهتر 
مشاوران کنند.  مي  برقرار  سازمان  اعضاي  با  متقابل  اعتماد  بر 
همراه با اعضاي سازمان مسائل و مشکالت را تشخیص داده و
اقدامات عملي در مورد آنها صورت مي دهند. مشاوران سازمان
حل را  خود  مشکالت  چگونه  اموزندکه  می  تحول  متقاضی  به 

کنند (یادگیری سازمانی)
تحول سازمان نیز یک فرایند است. تحول سازمان فرایندی است
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که توجه خود را به فرهنگ ، فرایندها و ساختار مورد استفاده یک
سیستم جامع معطوف می دارد. همه برنامه های تحول سازمانی،
هم به  وابسته  فعالیت های  از   مشخصی  فرایندهای  یا  جریانها 
هستند که در طی زمان به سوی تحقق اهداف تحول سازمان و

بهسازی فردی در حرکتند.
فعالیت های بر  مشتمل  است  تکراری  فرایندی  سازمان  تحول 

تشخیص، انجام اقدامات و مجدداً تشخیص و انجام اقدامات.
فرایندهای سازمانی نقاط کلیدی مهمی اند که می توانند به عنوان

اهرم هایی جهت تحقق تحول سازمان مورد استفاده قرار گیرد.
با برابر  (اهمیتی  )فرایندها  سازمان  در  کارها  انجام  چگونگی 

وظایف سازمانی دارند.
است. سازمانی  فرایندهای  بر  تمرکز  سازمان  تحول  توانایی 
است سازمانی  فرایندهای  تحول  برای  فرایندی  سازمانی  تحول 
و هدف غایی برنامه های تحول سازمان، بهینه سازی سیستم از
طریق حصول اطمینان از هماهنگی و سازگاری اجزای سیستم

(ساختار،استراتژی ،فرهنگ و فرایندها ) می باشد.
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