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  چكيده

  سرعت. شود ،هر روز بيشتر مي  زندگي  در جريان ِ ابزار مورد استفاده  و تنوع در عصرحاضر روند تغييرات

   چنين  بيني  پيش  گذشته قرن  در يك  از افراد بشر حتي  يك  هيچ ، آه  است  به حدي  و دگرگوني تغييرات

رقابت جهاني و تجارت رو به رشد جهاني در شرق و غرب ، در آشورهاي توسعه . آرد را نمي  تغييراتي

رهبري . يافته و در حال توسعه ، فضايي به شدت ناپايدار براي تمام آسب و آارها ايجاد آرده است

يير تغ. اغلب اقدامات تغيير در عمل شكست خورده اند. سنتي در هزاره سوم ادامه حيات نخواهد يافت 

بايد تفكري آه اين استراتژي ها و ساختارها را . استراتژي ها ، ساختارها و سيستم ها آافي نيست 

در اين مقاله آوشش شده است آه با استفاده از نظر صاحبنظران علم مديريت . ايجاد مي آند ، تغيير داد

  .»، بحث رهبري تغيير مورد بررسي قرار گيرد

  مقدمه

در حالي آه رقابت جنبه جهاني پيدا مي آند ، محيط نامطمئن مي . غيير استدنيا به سرعت در حال ت

. جهاني شدن يكي از مهمترين تغييراتي است آه در محيط خارج بيشتر شرآتها رخ مي دهد . شود

مقصود از جهاني شدن ،پيدا آردن ديدگاه جديد يا نگرش در باره روابط با ساير افراد در آشورهاي ديگر و 

ن به دامنه ، شكل ، تعدد و پيچيدگي روابط سازمانهاست آه در سراسر مرزهاي بين المللي توجه آرد

براي مقابله با اين محيط نامطمئن و تغييرات مستمر نياز به افرادي در نقش رهبر به شدت .وجود دارد 

بديهي است آه رهبري سنتي در هزاره سوم ادامه حيات نخواهد يافت و جهان . احساس مي شود 

نقش رهبران در تغيير بسيار . رهبران تغيير براي تغيير ساخته شده اند . نيازمند رهبران تغيير است

توانند به انسانها آمك آنند تا در بازي در شرايط  آنها مي. برجسته تر از آن است آه تصور مي شود 

قابتي را براي شرآت به اين رهبران هستند آه با تفكرات منحصر به فرد خود مزيت ر.نامطمئن برنده شوند


