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 دقیقه 9 :زمان تقریبی مطالعه

کنند تا برای حفظ کارآمدی و تقویت فرهنگ ها نیاز پیدا میگاهی اوقات سازمان
این همان چیزی است که  .سازمانی خود، تغییر و تحولی عمیق در خودشان ایجاد کنند

اما  .شود و خیلی از مدیران باید از آن آگاه باشندمانی یاد میاز آن به عنوان تحول ساز 
 دانید که تحول سازمانی دقیقاً چیست و چرا اهمیت دارد؟آیا می

 

 تحول سازمانی یعنی چه؟ -1
فرآیندی است که توسط رهبران سازمان  Organizational Transformation تحول سازمانی یا

تواند شود و هدف از آن میرد یک سازمان دنبال میبرای ایجاد تغییر در نحوه عملک
 .دستیابی به مزیت رقابتی، مقابله با یک چالش مهم و یا تضمین آینده سازمان باشد

تواند نرخ ترک کار باالی کارکنان، از های تحول سازمانی میبرخی دیگر از نمونه محرک
انی، باعث حرکت بنابراین تحول سازم .دست دادن مشتریان یا کاهش سود باشد

تالش  .شودسازمان از حال به سوی آینده برای دست یافتن به یک هدف خاص می
های کارکنان، فرآیندها و مدیران در تحول سازمانی نیز بر این است که تمامی فعالیت

 .انداز جدید آن، تطبیق بدهندهای سازمان را با اهداف و چشمفناوری
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انسانی سازمان برای تغییر انرژی ببخشد و باعث  تواند به نیرویتحول سازمانی می
با این حال مشکل خیلی از مدیران  .افزایش درآمد و افزایش سود سازمان نیز بشود

ً باید چه تغییراتی را برای دستیابی به اهداف جدید در این است که نمی دانند دقیقا
بی به تحول سازمانی را ترین قدم برای دستیاتوان مهمبنابراین می .سازمان پیاده کنند

ذکر این نکته هم الزک که تحول سازمانی  .شناخت تغییراتی دانست که ضرورت دارند
 .با تغییر سازمانی متفاوت است

 تحول سازمانی چه فرقی با تغییر سازمانی دارد؟ -2
 .بهترین راه برای درک تحول سازمانی، بررسی تفاوت آن با مفهوم تغییر سازمانی است

 .کننداصطالح در ظاهر بسیار شبیه به هم هستند، اما در واقع با یکدیگر فرق می 2این 
تغییر سازمانی به اجرای یک یا تعدادی تغییر واضح، از پیش تعریف شده و قابل 

های سازمان برای رسیدن به یک هدف ها، فرآیندها و رویهتگیری در یکی از فعالیاندازه
جدید برای بهبود  CRM به عنوان نمونه، استفاده از یک نرم افزار .خاص اشاره دارد

 .شودهای مشتریان، یک تغییر سازمانی محسوب میرسیدگی به درخواست

د خاص، بر تغییر تری دارد و به جای یک فعالیت یا فرآیناما تحول سازمانی مفهوم بزرگ
تحول سازمانی فرآیندی است برای بازتعریف نحوه  .کنددر کل کسب و کار تمرکز می

عملکرد سازمان و سپس اعمال هر تغییری که برای تاثیرگذاری این بازتعریف در 
به عنوان نمونه، در حالی که استفاده از یک  .های مختلف سازمان الزم استبخش

شود، یک تحول سازمانی مستلزم نوان تغییر در نظر گرفته میجدید به ع CRM افزارنرم
چنین تحولی  .تغییری فراگیرتر به سمت تبدیل شدن به یک سازمان مشتری محور است

تواند شامل تغییرات متنوعی مانند افزایش تعداد کارکنان واحد خدمات مشتریان، می
تی ایجاد تغییر در محصوالت آموزش کارکنان برای بهبود تعامالت آنها با مشتریان و ح

بنابراین تحول سازمانی را  .شرکت برای پاسخگویی بهتر به نیازهای مشتریان باشد
 .توان تغییری عمیق در ماهیت سازمان و مدل کسب و کار آن دانستمی

در حالی که  .بینید، تفاوت بین تحول و تغییر سازمانی قابل توجه استهمانطور که می
شده تمرکز دارد، تحول سازمانی به تغییر سازمانی بر اجرای یک تغییر از پیش تعریف

برای موفقیت  .دنبال ابداع یک مدل کسب و کار جدید برای پاسخ به نیازهای آینده است
باید به خوبی درک شود، زیرا حتی اگر  2انی، تفاوت بین این سازی تحول سازمدر پیاده

ایجاد چند مورد از تغییرات سازمانی موفقیت آمیز باشد، همچنان امکان شکست در 
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تواند بخشی از علت آن نیز این است که تغییر سازمانی می .تحول سازمانی وجود دارد
 .یک تحول باشد، اما برعکس آن ممکن نیست

 کدام است؟ ازمانیانواع تحول س -3
گیرد که شامل افراد، فرآیندها و فناوری میحوزه اصلی را در بر 3تحول سازمانی 

بنابراین  .تحول سازمانی همچنین ممکن است تنها بر یکی از آنها متمرکز باشد .شودمی
 :نوع تحول سازمانی را متصور شد 3توان می

 تحول در فرهنگ سازمانی

 .های مهم ایجاد تحول در سازمان استای سازمانی، از راههتغییر در فرهنگ و ارزش
هایی توان از روشهای سازمانی میبرای تسهیل این نوع تحول در فرهنگ و ارزش

مانند دریافت بازخورد از کارکنان، ارائه مزایای کاری خوب، دریافت بازخورد منظم از 
هایی هستند ها روشاین .داستفاده کر  .…مشتریان، ایجاد ساختار سازمانی متناسب و 

توانند انگیره کارکنان را افزایش داده و به این ترتیب پذیرش این نوع تغییرات را که می
 .تسهیل کنند

 تحول در فرآیندهای سازمانی

های ایجاد تحول در سازمان، بهبود فرآیندهای سازمانی موجود و یکی دیگر از راه
توانند باعث افزایش کارایی، ای بهتر میفرآینده .بکارگیری فرآیندهای چابک است

 .وری و عملکرد کلی یک کسب و کار شوندبهره

 تحول در تکنولوژی سازمانی

هایی مانند اتوماسیون در کنار تقویت نوآوری در سازمان و افزایش استفاده از تکنولوژی
در  تحول .های ایجاد تحول سازمانی استهای فنی کارکنان، یکی دیگر از راهمهارت

تواند نقش ، میتحول دیجیتال های مرتبط با آن، مانندها و مهارتتکنولوژی و نوآوری
هایی که ضعف در مقابل سازمان .بسزایی در تقویت یک کسب و کار داشته باشد

های رقابتی خود روبرو خواهند و از دست دادن توانایی تکنولوژیک دارند، با ریسک رکود
 .شد
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 چرا تحول سازمانی اهمیت دارد؟ -4
حول سازمانی این است که در موارد متعددی، موفقیت یک علت اصلی اهمیت ت

ای از رشد و افول را بخاطر در واقع هر سازمانی، چرخه .سازمان، در گرو تحول است
آشنایی با تحول سازمانی، این امکان را به مدیران  .کندتغییر در شرایط بازار تجربه می

وانند آن را برای تغییرات آینده دهد تا با تجزیه و تحلیل شرایط فعلی سازمان، بتمی
 .آماده کنند

در واقع همانطور  .های رقابتی استاز دیگر عوامل اهمیت تحول سازمانی، کسب مزیت
که پیشرفت محصوالت و خدمات برای رقابتی ماندن یک کسب و کار اهمیت دارد، 

سازمانی پیشرفت در فرهنگ سازمان، کارکنان و فرآیندهای آن نیز اهمیت دارد و تحول 
تحول سازمانی با بازطراحی دوباره سازمان، باعث بهبود  .کنداین نیاز را برطرف می
تر شدن فرهنگ سازمانی، کارایی بیشتر فرآیندهای کسب و کار عملکرد کارکنان، مثبت

 .شودو در نتیجه اینها افزایش مزیت رقابتی سازمان می

 .که به دنبال پیشرفت هستندهاییست اهمیت دیگر تحول سازمانی، برای سازمان
تواند مستقیماً بر پیشرفت سازمان و در نهایت سودآوری آن تاثیر تحول سازمانی می

تر در قبال دهد تا نقشی فعالها امکان میبه عالوه تحول سازمانی به سازمان .بگذارد
 .تغییرات داشته باشند و ناچار به واکنش سریع و محدود به شرایط بازار نشوند
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 برخی از فواید تحول سازمانی

 تحول سازمانی چه فوایدی دارد؟

همانطور که خواندید، تحول سازمانی نقش مهمی در موفقیت و آمادگی سازمان برای 
تواند بر طول عمر سازمان و ثبات آن اثر مثبتی بنابراین می .مواجهه با تغییرات دارد

در ادامه به  .شودبا این حال، فواید تحول سازمانی به این موارد محدود نمی .بگذارد
 :پردازیممانی میتعدادی از فواید تحول ساز 

 بهبود کارایی سازمان

سلسله مراتب قدیمی و فرآیندهایی که بهینه نیستند، عملکرد سازمان را بسیار 
اینها معموالً جزو مواردی هستند که هر  .تر از ظرفیت واقعی آن خواهند کردضعیف

ر کسب و کاری برای رسیدن به پتانسیل واقعی خود به ایجاد تحول در آنها بیش از ه
ها، تشویق کار تیمی باعث به عنوان مثال در بسیاری از سازمان .چیز دیگری نیاز دارد

 .شودها میبهبود قابل توجهی در عملکرد سازمان

 ارتقاء فرهنگ سازمانی
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شود و های سازمان دقیقاً در فرهنگ آن مشاهده نمیها، ارزشدر بسیاری از سازمان
این  .کندها را بازتاب نمیکنندگان آنها، این ارزشتجربیات کارکنان، مشتریان و تامین 

های خود نیازمند ها برای رسیدن به اهداف و ارزشیکی از مواردی است که سازمان
تواند به حل تحول در فرهنگ سازمانی همچنین می .تحول سازمانی خواهند بود

آنها کمک  مشکالتی مانند نرخ خروج باالی کارکنان، مشارکت کم و کاهش کیفیت کار
 .کند

 اثرگذاری بیشتر بر بازار

خواهد حتی در مواقع بحرانی نیز، موفقیت را تجربه کند باید به دنبال سازمانی که می
کند و در واقع به یک الگو تبدیل ایجاد اثرگذاری در بازاری باشد که در آن رقابت می

ل سازمانی، استانداردهای تواند با استفاده از تحوبه عنوان نمونه برای این کار می .شود
های کارکنان خود را بهبود مربوط به پذیرش مسئولیت اجتماعی سازمان و توسعه مهارت

 .ببخشد

 افزایش مزیت رقابتی

هر سازمانی می تواند به تحول سازمانی به عنوان ابزاری برای افزایش مزیت رقابتی 
قوی دارند، کارکنان خود را به هایی که برندهای به عنوان نمونه، سازمان .خود نگاه کند

کنند، در هایشان رعایت میکنند و اصول اخالقی را در فعالیتطور مؤثر مدیریت می
تواند به سازمان در مورد های منظم میارزیابی .تر خواهند بودمیان رقبای خود برجسته

 .اینکه چه چیزی و چه زمانی باید تغییر کند بینش بیشتری بدهد

 تحول سازمانی کدام است؟ مراحل فرآیند -5
توانست خود اگر اینطور بود، هر سازمانی می .تحول سازمانی یک شبه اتفاق نمی افتد

ها طول بکشد و موانع زیادی ها یا حتی سالمسیر تحول ممکن است ماه .را متحول کند
اغلب سازمان ها اتفاق نظر دارند که تحول سازمانی در  .در این راه وجود داشته باشد

 :پردازیمر ادامه به توصیف هر یک از این مراحل مید .افتدمرحله اتفاق می 4

 مقاومت :مرحله اول

تغییر و تحول در سازمان همیشه با مقاومت روبرو خواهد شد و کسانی که بیشترین 
همچینن  .دهندبینند، بیشترین مقاومت را نیز از خود نشان میتأثیر را از تغییر می
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برخی دیگر  .تر باشندهای قدیمی راحتبرخی از کارکنان سازمان ممکن است با روش 
ممکن است تمایلی به تغییر آنچه احساس می کنند برای آنها خوب نیست نداشته 
باشند و برخی دیگر ممکن است احساس ترس کنند که موقعیت آنها توسط این تغییر 

 .تهدید شود

 تعدیل :مرحله دوم

گیرند و د بررسی قرار میمرحله دوم زمانی است که تغییرات با جزئیات بیشتری مور 
شود در این مرحله به کارکنان اجازه داده می .بازخورد و انتقاد کارکنان را به دنبال دارند

این کار به جلب حمایت  .تا در تغییر و تعدیل تحول سازمانی مشارکت داشته باشند
م شود، اگر مرحله تعدیل به خوبی انجا .کندکارکنان و افزایش رضایتمندی آنها کمک می

 .شودهمه افراد سازمان آماده حرکت در یک جهت خواهند بود و مرحله بعدی آغاز می

 پذیرش تغییرات :مرحله سوم

ها پس از موفقیت در مرحله تعدیل، نوبت به مرحله سوم است که در آن کارکنان، تیم
و واحدهای سازمان تغییرات را می پذیرند و تردید و مقاومت آنها به تدریج کاهش پیدا 

پذیرش تغییرات در کنار وجود اهداف و چشم انداز روشن، به سازمان اجازه  .کندمی
 .می دهد تا تحول را آغاز کند

 ثبات :مرحله چهارم

چهارمین و مهمترین مرحله در فرآیند تحول سازمانی، شروع ایجاد تغییرات سازمانی 
تغییر در  .به روشی پایدار است، زیرا اجرای مداوم تغییرات بسیار مهم خواهد بود

های مورد استفاده در آن، همگی باید به شکلی فرآیندها، فرهنگ سازمانی و فناوری
 .صورتی انجام شوند که با چشم انداز آینده سازمان هماهنگ باشندمداوم و به 

 کالم آخر -6
ساختن سازمان برای مواجهه با تحول سازمانی اگر به درستی انجام شود، ضمن آماده

با این حال،  .تواند منجر به بهبود عملکرد و ارتقاء فرهنگ سازمانی شودتغییرات، می
 .هد بود و با مقاومت زیادی روبرو خواهد شداجرای تحول سازمانی کار آسانی نخوا

تر، های مختلفی مانند تقسیم تغییرات به مراحل کوچکبنابراین بهتر است از روش
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نرم افزار  های روز مانندنفعان و بکارگیری تکنولوژیبرقراری ارتباط قوی با کارکنان و ذی
 .استفاده کنید توماسیون اداری و مدیریت فرآیندهاا

 سواالت متداول -7
 منظور از تحول سازمانی چیست؟ -1

تحول سازمانی، تغییری فراگیر در کل سازمان است که برای بازتعریف نحوه عملکرد و 
تواند شود و هدف از آن میماهیت یک سازمان و مدل کسب و کار آن دنبال می

 .ها و یا تضمین آینده سازمان باشدبتی، مقابله با چالشدستیابی به مزیت رقا

 انواع تحول سازمانی کدامند؟ -2

تحول در فرهنگ سازمانی )متمرکز بر افراد(، تحول در  :انواع تحول سازمانی عبارتند از
فرآیندهای سازمان )متمرکز بر فرآیندها( و تحول در تکنولوژی سازمانی )یا همان تحول 

 .کز بر فناوری(دیجیتال و متمر 

 فایده تحول سازمانی چیست؟ -3

فواید  .فایده اصلی تحول سازمانی، آماده کردن سازمان برای مواجهه با تغییرات است
بهبود کارایی سازمان، ارتقاء فرهنگ سازمانی،  :دیگر تحول سازمانی هم عبارتند از

.های رقابتیاثرگذاری بیشتر بر بازار و افزایش مزیت
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