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چرا افراد در برابر تغییر مقاومت می کنند؟

چرا افراد در برابر تغییر مقاومت می کنند؟
تغییر یک کار دشوار و انرژی بر به دلیل اصل اینرسی
مقاومت یک پدیده طبیعي و عادي در انسانها
جان گالبریت اقتصاددان« :در انتخاب میان تغییر ذهن یک نفر و ثابت کردن عدم نیاز به این
کار ،بیشتر مردم به استدالل روي مي آورند».

چرا افراد در برابر تغییر مقاومت می کنند؟
بسیاری از افراد از تغییر حمایت می کنند ولی فرض را بر این قرار مي دهند که دیگران و نه خود
آنها باید تغییر کنند.

چرا افراد در برابر تغییر مقاومت می کنند؟

ترس از به خطر افتادن
جایگاه و قدرت فعلی آنها
نیاز به ترک عادات قدیم و
یادگیری مهارتهای جدید

وقتي کارکنان احساس کنند در نتیجه ایجاد تغییر ،باري بر دوش آنها
گذاشته مي شود که از سودي که عایدشان مي شود بیشتر است.

چرا افراد در برابر تغییر مقاومت می کنند؟

ناتواني براي تغییر به دلیل
فقدان مهارت و دانش کافي
نگراني از ناتواني در سازگاري
با نیازها و شرایط جدید
اثبات اینکه تصمیم خاصي اشتباه است یا فردی که
ترغیب کننده تغییر است فاقد صالحیت است.

چرا افراد در برابر تغییر مقاومت می کنند؟
مقاومت در مقابل اقدامات یا تغییراتي که
آنها را وادار به صرف زمان و انرژي اضافي
براي یادگیري کارهای جدید مي کند.
سازگاري با هنجارهاي موجود باعث
مي شود که کارکنان از پذیرش
هنجارهای جدید سرباز بزنند.
عدم همراستایی نظام پاداش،
سیستمهاي اطالعاتي ،مسیرهاي شغلي،
معیار انتخاب نیرو و  ...با تحول

مهم ترین مشکل پیش روی تحول :مقاومت در برابر تغییر
 :Ray Davisوقتی درصدد رشد باشید ،می دانید که از روال طبیعی و راحت خود خارج می شوید
و در جستجوی رفتارها ،مهارتها و اولویتهای جدید خواهید بود .هنگامی که می خواهیم تغییر
کنیم ،گویی یک کش الستیکی ما را به ناحیه امن خود باز می گرداند.

مهم ترین مشکل پیش روی تحول :مقاومت در برابر تغییر

مهم ترین مشکل پیش روی تحول :مقاومت در برابر تغییر

آیا مقاومت پنهان هم داریم؟

مقاومت پنهان در شرکت
مقاومت آشکار
• متوقف سازی آشکار کار
مقاومت پنهان

دشوارتر است چون دیده نمی شود

• تالشهاي زیرکانه براي ادامه کار به شیوه هاي قدیمي
• تا وقتي که مدیر متوجه نشده است ،وظایف خود را به همان شیوه هاي
قدیمي انجام می دهند.
• گاهی کارکنان با تغییرات موافقت می کنند ،اما کارها را بدون حمایت عاطفي
یا شناختي نسبت به تغییر ،انجام می دهند .مثال آنها با مشتریان در مورد
نارضایتی از تغییرات اعمال شده صحبت می کردند.

مقاومت پنهان در شرکت Symantec
 John Thompsonمدیر عامل شرکت براي کاهش هزینه ها پیشنهاد کرد که گذاشتن کابل
کامپیوتري در همه بسته هاي نرم افزاري  Symantecکار بیهوده اي است و فقط هزینه ها را باال
مي برد چون بیشتر مشتریان خودشان کابل دارند.
همه شرکت کنندگان در جلسات مربوط به کاهش هزینه ها ،موافقت کردند که دیگر الزم نیست
در بسته هاي نرم افزاري ،کابل بگذارند اما اگر یک مشتری درخواست کابل مي کرد رایگان یک

کابل به او مي دادند.

مقاومت پنهان در شرکت Symantec
تامپسون چند هفته بعد از تصویب این قانون ،فهمیدکه کابلها هنوز با بسته هاي نرم افزاري به
فروش مي رسند بنابراین به مدیران اجرایي تذکر داد .او به آن ها خاطر نشان کرد که «اگر دیدگاه
یا اختالف نظری دارید ،آن را در جلسه مطرح کنید تا در مورد آن بحث کنیم نه اینکه در جلسه
بپذیرید ولی برخالف آن عمل کنید».

چگونه مقاومت در برابر تغییر را مدیریت کنیم؟

ایجاد ضرورت  Urgencyبراي تغییر
از طریق تبیین فشارهای محیطی برای همه اعضای سازمان
نیروهاي سوق دهنده ای که کارکنان را به خروج از ناحیه امن خود و انگیزه برای تغییر سوق می

دهد.
اما ،در بسیاري از سازمانها ،رهبران ،کارکنان را از محیط خارجی به اندازه اي دور می سازند که
نیروهاي سوق دهنده به سختی توسط کارکنان احساس می شود.

تالش  Chryslerبرای تغییر با ایجاد حس ضرورت برای تغییر
هدف از تغییر
ایجاد ساختار سازمانی مبتنی بر تیم
مشکل
مواجهه با مقاومت سخت کارکنان
مدیر کارخانه« :نیاز به تغییر وجود دارد اما کارکنان آن را نمی بینند .آنها می گویند که ما
اتوموبیلهای زیبایی می سازیم ،پس چرا باید تغییر کنیم؟»

تالش  Chryslerبرای تغییر با ایجاد حس ضرورت برای تغییر
مدیر کارخانه« :اگر شما آنچه را که در صنعت در حال وقوع است به کارکنان نشان دهید ،آنها
تغییر را خواهند پذیرفت .آنها می بینند که کارخانه ها در حال بسته شدن است و مشاغل از بین
می روند».

ايجاد ضرورت برای تغییر با کمک نیروهاي خارجي
برخي شرکتها با قراردادن کارکنان در شرایط تماس مستقیم با مشتریان ،آنها را وادار به تغییر مي
کنند.
مشتریان ناراضي نوعي فشار بر کارکنان وارد مي کنند.

ايجاد ضرورت برای تغییر با نیروهاي خارجي در Shell Energy Europe
شرکت  Shell Energy Europeدریافت مدیران میاني از نیازهاي مشتریان اطالع ندارند.
معاون فروش شرکت« :ما از مدیران میاني خواستیم که سوار بر اتوبوس به میان مردم بروند تا
بتوانند از دیدگاه آنها به مشکالت نگاه کنند و نه از جایگاه ریاست خود .این اتوبوس سوار شدنها
براي اشخاصي که در سراسر سوابق کاري خود با مشتریان صحبت نکرده بودند بسیار مشکل بود،
اما آنها با این روش در مورد آنچه که از دیدگاه مشتریان برای شل خوب یا بد بود ،آگاهی می

یافتند».

ايجاد ضرورت برای تغییر بدون نیروهاي خارجی در Intuit
اعمال نیروهاي خارجي بر کارکنان باعث تقویت ضرورت تغییر مي شود ،اما رهبران ،اغلب باید
فرایند تغییر را پیش از بروز مسائل و مشکالت در شرکت آغاز نمایند.
استیو بنت مدیرعامل شرکت « :Intuitحتي اگر هنوز نیازي به تغییر نیست ،باید براي آن پیش
بیني و برنامه ریزي کنید»

ايجاد ضرورت برای تغییر بدون نیروهاي خارجی در شرکت Apple
آی پادهای اپل بر بازار موسیقي دیجیتال سلطه داشت اما استیو جابز قصد داشت شرکت را به
رقیبي سرسخت مبدل سازد.
هنگامي که فروش آی پاد مینی اوج گرفته بود ،جابز  100مدیر ارشد و مهندسان خود را گردهم
آورد تا محصول بهتري براي جایگزیني آن تولید کنند.
جابز به آنها هشدار داد« :بازي محافظه کارانه در این بازار ،خطرناکترین کاری است که می توانیم
انجام دهیم.».
نه ماه بعد ،شرکت ،آی پاد نانو را تولید کرد که پیش از اینکه رقبا گزینه دیگري داشته باشند،

جایگزین آی پاد مینی شد.

ارتباط
مثال :نامه هاي شکایت مشتریان به کارکنان نشان داده مي شود.
مناسب برای وقتي که کارکنان ضرورت تغییر را درک نکنند یا ندانند که تغییر چه تأثیري بر آنها
دارد.
مناسب ترین استراتژی

آموزش
مثال :آموزش کار تیمی به کارکنان
مناسب برای وقتي که کارکنان نیاز به حذف روال ها و کارهای رایج قدیمی دارند و الگوهای نقش
جدید را اتخاذ می کنند.
کارکنان باید اطالعات و مهارتهاي الزم براي تغییر را به دست آورند

جلب مشارکت کارکنان
مثال :تعیین اقداماتی برای خدمترسانی به مشتریان با مشارکت کارکنان
وقتي مناسب است که عملیات مربوط به تغییر مستلزم تعهد بیشتري از سوي کارکنان باشد یا
ایده هاي کارکنان ممکن است تصمیمات مربوط به تغییر را بهبود بخشد.
دخیل کردن کارمندان بخش ضروری فرایند تغییر محسوب مي شود.
کارکنانی که در تغییر مشارکت داده مي شوند احساس می کنند مسئولیت بیشتری نسبت به
تغییر دارند به جای آنکه عاملی برای اجرای تصمیمات فرد دیگری باشند.

جلب مشارکت کارکنان در Lopez Food
تولیدکننده سوسیس و فرآورده های گوشتی به ویژه برای مک دونالد و وال مارت
موضوع تغییر« :جهش کوانتومی» در کارایی و عملکرد شرکت
شرکت جلساتی را با عنوان «کاغذ قهوه ای» برگزار نمود که در آن فرایند تولید کنونی به صورت
نقشه ای بر روی دیوار بزرگ پوشیده با کاغذ قهوه ای رنگ ترسیم می شد و از کارکنان درخواست
شد پیشنهاداتی برای بهبود این فرایند ارائه دهند.

مشارکت کارکنان در Lopez Food
سانچز مدیر شرکت از اشتیاق کارکنان برای بهبود کارایی شگفتزده شد.
او می گوید« :ما تصور میکردیم خواستن چنین چیزی از کارکنان کار بسیار مشکلی باشد ،در حالی
که آنها خودشان نزد ما آمدند و گفتند «ما می توانیم این کار را بهتر انجام دهیم» یا « 5نفر نیرو
در این قسمت نیاز نیست و ما فقط به  3نیرو نیازمندیم».

اجبار و فشار رئیس
به مدیران و کارکنان مي گوید« :یا تغییرات را اعمال مي کنید یا اخراج مي شوید».
اگر همه روش هاي فوق با شکست مواجه شد ،رهبران راهي جز اعمال فشار و اجبار ندارند.
ً
مکررا بر رفتارشان
بر اساس این استراتژی ،باید به طور مستمر تعهدات و وظایفشان را یادآور شد،
نظارت داشت ،با افرادی که تغییر نمی کنند مقابله نمود و از تهدید مجازات استفاده نمود.

اجبار و فشار رئیس
مثال :سه تن از شش مدیر بانک آمپ کووا پس از معرفی مدل بانکداری کامال متفاوت از سوی
ری دیویس ،شرکت را ترک کردند.
در عین حال ،اجبار استراتژی خطرناکی است چرا که بازماندگان (افرادی که سازمان را ترک
نکردند) ممکن است به رهبران شرکت اطمینان کمتری داشته باشند و برای حفظ امنیت شغلی
خود به تاکتیکهای سیاسی بیشتری متوسل شوند.

پیاده کردن افراد اشتباهی از قطار در بانک Umpqua
ما باید قطار را چند بار به ایستگاه برگردانیم تا مطمئن شویم که همه سوار شده اند و از گردونه
تغییر جا نمانده اند.
جایگزین کردن افرادی که ارزشهای آنان منطبق با فرهنگ جدید شرکت باشد.

حذف افراد مقاومت کننده در شرکت Hoppy
کاهش میزان فروش نوشیدنی های شرکت هوپی
مینا ایشي واتاري نوه بنیانگذار کارخانه ،تصمیم گرفت میزان فروش هوپي را افزایش دهد.
 30کارمند کارخانه که غالبا مرداني پنجاه ساله و باالتر و فامیل بودند دوست نداشتند خود را به
دردسر بیاندازند.

مقاومت در مقابل تغییر در شرکت Hoppy
ایشی واتاری :کار بسیار سختي بود ،حذف کارکنان سرسخت و لجباز از شرکت و بازساز ي کارخانه
از صفر .من سعي کردم شیوه بازاریابي کارخانه را عوض کنم و وجهه کارخانه را در بین مشتریان
تغییر دهم اما هیچکس به حرف من گوش نمي کرد.

نتیجه :فروش هوپي دوبرابر شد.

