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کتاب مدیریت تغییر و تحول سازمانی

دارد  وجود  اجتماعی  علوم  دانشمندان  میان  در  رایجی  اصطالح 
است»  تغییر  نمی کند  تغییر  که  چیزی  که «تنها  است  این  آن  و 
جهان پیرامون ما به همه دالیلی که تاکنون توسط نویسندگان 
و پژوهشگران مدیریت مطرح شده در حال تغییر است. هر چه 
و  می یابد  سرعت  تغییرات  این  می رویم  پیش  جلو  به  زمان  در 
مجال آرامشی هر چند کوتاه را از سازمان ها می ستاند، به طوری 
که برخی معتقدند بشر در قرن بیستم، در دهه آخر آن به اندازه 

نه دهه اول تغییر کرده و توسعه یافته است.
در این کتاب به منظور فراهم آوردن چارچوبی تئوریک و عملی 
برای اداره تغییر در سازمان ها نخست، استعاره به  کار گرفته شده 
تئوریک  مفاهیم  و  تردمیل»  «استعاره  عنوان  تحت  کتاب  در 
و  سازمان  تئوری  سپس،  می شود.  تشریح  موضوع  با  مرتبط 
سیستم ها و ارتباط آن با تغییر و تحول بیان می شود. «ماهیت و 
تئوری های  اجرای  تغییر»، «استراتژی  تغییر»، «سطوح  چیستی 
کتاب  مباحث  دیگر  از  سازمان»،  در  تغییر  «رهبری  و  تغییر» 
است. در پایان انواع مقاومت ها در برابر تغییر و تحول سازمانی و 

راه های غلبه بر مقاومت بررسی می شود.
کتاب تالشی است برای تالیف اثری در حوزه تغییر و تحول که 
کاستی های  از  بخشی  موضوع،  و  هدف  پیگیری  ضمن  بتواند 
نظام  نماید.  رفع  را  شده  ترجمه  و  فارسی  منابع  در  موجود 
متنوع  سلیقه های  و  رویکردها  که  است  آن  خواهان  دانشگاهی 
در  و  درآید  تحریر  رشته  به  مختلف  حوزه های  در  علمی  البته  و 
پرتو این تنوع، جامعه علمی و دانشگاهی راه خود را عمیق تر و 
آگاهانه تر بپیماید. موضوع تغییر و تحول سازمان ها به قدر کافی 
در دنیای امروز و دانشگاه های سراسر دنیا اهمیت ویژه ای یافته 
رشته ها  دنیا  سراسر  دانشگاه های  از  بسیاری  هم اکنون  و  است 

و گرایش های متعددی در قلمرو تغییر و تحول سازمانی دارند.
اندازه  تا  و  مناسب  منبعی  تامین  هدف  با  مولف  کتاب:  هدف 

است  زده  کتاب  این  نگارش  به  دست  موجود،  منابع  با  متفاوت 
درسی  منبع  یک  تامین  هدف  با  کتاب  ساختار  گردیده  سعی  و 
به گونه ای  آکادمیک  منابع  آخرین  با  متناسب  و  دانشگاهی 
یک  اختصاص  ضمن  این  بر  عالوه  شود.  طراحی  سیستمیک 
فصل به مبحث مدیریت تغییر و تحول در سازمان های دولتی، 
بخش  در  تغییر  مسئله  نحوی  به  نوشته ها  و  مضامین  غالب  در 
و  تغییر  مدیریت  کتاب  است.  بوده  مدنظر  عمومی  و  دولتی 
تحول سازمانی رضا واعظی می تواند به عنوان منبع اصلی درس 
ارشد  کارشناسی  دوره های  در  سازمانی  تحول  و  تغییر  مدیریت 
درسی  کمک  منبع  به عنوان  می تواند  همچنین  و  شود  تدریس 
تئوری های  در  درسی  کمک  منبع  و  پیشرفته  سازمانی  رفتار  در 
پیشرفته مدیریت مورد استفاده اساتید محترم و دانشجویان عزیز 

واقع گردد.
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