
 گفتار دوم

 ییر در چارچوب وسیع تغییر اجتماعی قرار دارد.مدیریت تغ -1
 داریم که عبارتند از:دو سطح تغییر -2

 را شامل می شود. ماموریت سازمان،راهکار،فرهنگ،رهبری ومحیط بیرونی           بنیادین یا تحولی    اول.

جو واحد و نیازها،انطباق شغلی ساختار،اقدام های مدیریت،سیستم ها، انگیزش ،         انتقالی یا مراوده ای    دوم.
 را شامل می شود. کار

 آموزشی/  تجربی –استراتژی های منطقی  -3

 افراد منطقی هستند و منافع شخصی خود را تشخیص می دهند. -

 دانش جزء قدرتمند در این نوع استراتژی است. -

  . در آمریکا و اروپای غربی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد -

 ی های مجابگر / هنجاریاستراتژ – 4

 افراد بر اساس مفاهیم درونی شده،عادت ها وارزش هاهدایت می شوند. -

اهمیت تعادل بین دانش در خصوص فن آوری ها و سیستم ها و دانش و درک عوامل تاثیر گذار ناشناخته رب -
 رفتار تاکید دارد.

 ها،مهارت ها و روابط عمده است تغییر در گرایش هنجاری مستلزم تغییر در طرز تلقی ها،اندیشه -

 فلسفه زیر بنای این استراتژی انسان را فعال و و در جستوجوی تامین نیاز های خویش می داند. -

 استراتژی های قدرت / فشار -5

 بر ضمانت اجرایی سیاسی و اقتصادی تاکید می ورزند. -

ی سیاسی و تقلب در صف بندی ها و ترکیب این استراتژی شامل اعتراض های مسالمت آمیز،استفاده از نهادها -
 برگزیدگان قدرت است.

               در این استراتژی متابعت افراد کم قدرت از طرح ها،رهبری و هدایت افراد قدرتمند اساس کار را تشکیل  -
  . می دهد

 



  : مدل تغییر سه مرحله ای کرت لوین -6

 ثار برجسته روانشناس اجتماعی کرت لوین نشات گرفته است.غالب نظریه های تغییر سازمانی از آاول.    

 کارکنان عنصر اصلی تمامی تغییرات سازمانی هستند دوم.    

 تغییر دادن افراد از شیوه های تغییر سازمانی از نظر لوین است. سوم.     

 عبارتند از: فرضیه های مربوط به مدل سه مرحله ای لوین -7

                                                                                       تغییر افراد  - پ                        انگیزه   - ب                      ی آموزش و یادگیر  -  الف 
 تقویت رفتارها ،نگرش ها   - ث                                       مقاومت در برابر تغییر  - ت

 تغییر افرادی که همواره مخالف تغییرند مهمترین جنبه مدل تغییر سه مرحله ای لوین است. -0

 مدل فرآیند تغییر کرت لوین  -9

 هدف این مرحله ایجاد انگیزش برای آماده سازی تغییر است.          آزاد شدن اول .  

 مطلوب است. ه رفتارهای جدید برای رسیدن به وضعیتاین مرحله ایجاد تغییرو پرداختن ب          حرکت    دوم . 

 نیازمند سیستم یا فرآیندی است که بتواند وضعیت جدید را نگه دارد.              باز بستن  سوم . 

 :تحت مباحثه های استراتژی های تغییر،دو مدل متفاوت تغییر رفتار وجود دارد -18

 ه دنبال داردتغییرطرزتلقی تغییر رفتاررا ب اول.      

 تغییردرشرایط تغییردررفتار  دوم.      

بیر و نوهریا معتقد اند مدیران تغییرمی توانند با روشی براساس تغییر دادن وضعیت وشرایط شروع کنند  -11
 )تئوری ارزش اقتصادی( انگاه با تغییرات براساس تغییر در طرز تلقی ها ادامه دهند )تئوری قابلیت سازمانی (

 :  ل هفت مرحله ای مشاوره  کرت لوینمد -12

 یکی از مشهور ترین روش های اجرای تحول سازمانی  است. -

 این مدل براساس چارچوب تحقیق عملی لوین پایه گذاری شده است. -

 بر مبنای گرایش  سیستمی پایه گذاری شده است. -

 

 



 : مدل هفت مرحله ای لوین به سه دلیل اهمیت دارد که عبارتند از -13

 تقویت مرکز داده ها اول.     

 زمان استفاده از داده ها دوم.     

 پایه گذاری براساس گرایش سیستمی سوم.     

 :مدل هفت مرحله ای تحول لوین شامل هفت مرحله به قرار زیر است -14

 مرحله ورود        1مرحله 

 است . اولین مالقات میان عامل تحول سازمانی )مشاور( و ارباب رجوع -

           در طول اولین مالقات هر دو یکدیگررا محک می زنند تا برآورد کنند که آیا می توانند در حین تغییر مقدماتی  -
 با هم کار کنندیا خیر؟

 بستن قرارداد             2مرحله 

 ست.شامل تعیین انتظارات،نقش ها و نتایج از پیش تعیین شده در مورد تالش برای تغییر ا -

 همچنین دراین مرحله زمان مورد نظر،جدول فعالیت ها،هزینه فعالیت ها ضوابط پیشبرد کارمطرح می شود. -

 جمع آوری اطالعات            3مرحله 

 شامل مصاحبه ها،پرسش نامه ها،مدارک شرکت وعملکرد های ثبت شده،گروه های متمرکز وروش های دیگر  -
 است و دراین مرحله اطالعات در مورد سازمان جمع آوری می شودکه مورد استفاده قرار گرفته 

 تجزیه و تحلیل اطالعات            4مرحله 

 خالصه کردن اطالعات ونتیجه گیری -

 ارباب رجوع و مشاور ازروی داده ها گام های بعدی را تعیین می کنند -

 بازخورد اطالعات              5مرحله 

 یج به ارباب رجوعائه خالصه و نتاار -

 مداخله           6 مرحله

 دست به کار شدن -

 و پاسخ مستقیم به تشخیص موقعیت باشد مداخله انتخاب شده باید انعکاس -



     صورت بی اقدام های تغییریاارزشکه در این مرحله نیز تعیین موفقیت یا شکست )ارزشیابی(             7مرحله 
 می گیرد.

          ،عدم توجه به ارزیابی موفقیت ODترین موضوع در تالش های انجام شده در بیش از سی سال تاسف آور -15
 ( است.ODیا شکست فرآیند بهبود سازمان )

 ارتباطات،برنامه ریزی ،استراتژیعبارتند ازخرد مدیریت تغییر  -16

 باطاتدو عاملی که در تغییر الزم و ملزوم هستند عبارتند ازساختار و ارت -17

 برای توفیق تغییر الزم است که موارد زیر مورد توجه قرار گیرد -10

 یک چارچوب نظری برای تغییر از روند آن حمایت می کند اول.

ارزیابی ریسک و مخاطره در مراحل اولیه و انجام اقدام های اصالحی برای رفع این مخاطرات کمک کننده  دوم.
 است.

 یاط با آن پس از مراحل اولیه تغییرایجاد یک چشم انداز و ارت سوم.

 ارتباط تغییر با اهداف مهم و استراتژیک سازمان چهارم.

 کارکنان باید برای ادامه همکاری تشویق و ترغیب شوند. پنجم.

 طی فرآیند تغییر تمرکز خود را بر افرادی که رضایت متوسط دارند بگذارید. -19

 د های تغییراشاره دارد.جمله )مجروحین را حمل کنید ( به پی ام -28

 می شود. مربوطباز کردن باب گفتگو با ارباب رجوع به مشورت حین ایجاد تغییر -21

می گوید بهترین تغییر آن است که افراد خودشان انجام دهند اما مشارکت و درگیری افراد تا جایی  الئوتزو -22
 مطلوب است که مانع موفقیت آنها در نقش عادی شان نشود.

 غلب مشکالت در سازمانها طی ایجاد تغییرات سازمانی ثبت هستند.ا -23

 مداخله های تغییر از نیروهای بیرونی محقق می شوند."در دولتها عموما -24

 

 

 




