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MANAGEMENTUL 
SCHIMBĂRII
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Despre managementul schimbării

Ce urmărește? Să remodeleze gândirea managerilor, de la acea orientare pur economică axată pe goana după
profit la noi dimensiuni valorice de tip social.

Caracteristici:

 Este responsabilitatea managementului,

 Susține transformarea organizațiilor și atingerea obiectivelor de afaceri,

 Nu există un model standard pentru toate organizațiile trebuie adaptat la fiecare situație în parte,

 Se adresează organizațiilor care țin cont de resursa cea mai valoroasă resursa umană,

 Se adresează companiilor aflate într-un mediu dinamic,

 Gestionează conflictele și rezistența la schimbare, comunică și mobilizează angajații,

 Asigură o implementare sustenabilă și adaptabilă,

 Susține leadership-ul și transformă superiorii în lideri
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Tipuri de schimbări

Schimbări strategice

 se referă la aspecte largi, pe termen lung și la nivel de organizație care implică schimbare.

 trecerea la o stare viitoare care a fost definită în termeni de viziune strategică și domeniu de aplicare 
scopul și misiunea organizației, filosofia sa corporativă în materie de creștere, calitate, inovare și valori
privind angajații și clienții, poziționarea competitivă și obiectivele strategice pentru realizarea și menținerea
avantajului competitiv și dezvoltarea pieței produselor.

Pettigrew și Whipp (1991): “Capacitatea firmei de a identifica și înțelege forțele concurențiale în joc și modul în
care se schimbă în timp, în funcție de competența unei afaceri de a mobiliza și gestiona resursele necesare
pentru răspunsul competitiv ales în timp.”

 au loc în contextul mediului extern competitiv, economic și social, precum și al resurselor, capacităților,
culturii, structurii și sistemelor interne ale organizației.
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Tipuri de schimbări

Schimbări operaționale
 se referă la noi sisteme, proceduri, structuri sau tehnologii care vor avea un efect imediat asupra

aranjamentelor de lucru din cadrul unei părți a organizației, dar impactul lor asupra oamenilor poate fi mai
important decât o schimbare strategică mai largă și trebuie tratată la fel de atent.

Schimbări transformaționale
 schimbările transformaționale presupun schimbări fundamentale și complete, în structuri, procese și

comportamente, cu un efect dramatic asupra modalităților în care funcționează organizația.
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Procesul schimbării

Procesul de schimbare începe prin conștientizarea nevoii de schimbare. O analiză a acestei situații și a
factorilor care au creat-o conduce la un diagnostic al caracteristicilor lor distincte și la indicarea direcției în care
trebuie luate măsuri. Posibilele acțiuni pot fi apoi identificate și evaluate și se poate alege acțiunea preferată.

Gestionarea schimbării în timpul acestei tranziții este o fază critică în procesul de schimbare  rezistența la
schimbare, stabilitatea redusă, nivelurile ridicate de stres, energia direcționată greșit, conflictul și pierderea
impulsului.

Schimbarea nu este un proces logic și liniar de a merge de la A la B, dimpotrivă, implementarea schimbării este
un “proces iterativ, cumulativ și reformulat în uz” (Pettigrew și Whipp (1991).
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Modele de schimbare (I)

Tehnica lui Sakichi Toyoda, a celor 5 de ce

Când încercăm să rezolvăm o problemă, ar fi bine să începem cu rezultatul final să reflectăm asupra a ceea ce a
cauzat acest lucru și întrebându-vă de 5 ori ce a dus la acest rezultat.

Tehnica celor 5 de ce are legătură cu principiul rezolvării sistematice a problemelor: fără intenția principiului,
tehnica poate fi doar un schelet al procesului. Astfel, există 3 elemente-cheie pentru a utiliza eficient tehnica
celor 5 de ce:

 Afirmații complete și precise ale problemelor,
 Onestitate totală în răspunsurile oferite la întrebări,
 Hotărârea de a ajunge la baza problemelor și de a le rezolva.
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Modele de schimbare (II)

Foaie de lucru pentru tehnica celor 5 de ce
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Modele de schimbare (III)

Modelul lui Kurt Lewin (1951)

• Dezghețarea - modificarea echilibrului stabil prezent, care susține comportamentele și atitudinile existente.
• Schimbarea – dezvoltarea unor noi răspunsuri bazate pe informații noi.
• Reînghețarea – stabilizarea schimbării prin introducerea unor noi răspunsuri în personalitățile celor

implicați.

Analiza câmpului de forțe
• Analizați forțele de constrângere sau de antrenare care vor afecta tranziția spre starea viitoare - aceste forțe

de constrângere vor include reacțiile celor care consideră că schimbarea este inutilă sau constituie o
amenințare.

• Evaluați care dintre forțele de antrenare sau de constrângere.
• Luați măsuri atât pentru a crește forțele de antrenare critice, cât și pentru a scădea forțele de constrângere

critice.
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Modele de schimbare (IV)

Teoria lui Richard Beckhard (1969)

Programul de schimbare trebuie să conțină următoarele procese:

• Stabiliți obiectivele și definiți condițiile organizaționale sau viitoarea stare dorite după schimbare.

• Diagnosticați starea actuală în legătură cu aceste obiective.

• Definiți activitățile stării de tranziție și angajamentele necesare pentru a atinge starea viitoare.

• Dezvoltați strategiile și planurile de acțiune pentru gestionarea acestei tranziții în lumina unei analize a
factorilor care pot afecta introducerea schimbării.
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Modele de schimbare (V)

Conceptul lui Keith Thurley & Wirdenius Hans (1979), descrie 5 abordări pentru gestionarea 
schimbării:

1. Directivă - impunerea unor schimbări în situațiile de criză sau atunci când alte metode au eșuat, prin
exercitarea puterii manageriale fără consultare

2. Negociată - puterea este împărțită între angajator și angajat, iar schimbările necesită negociere, compromis
și acord înainte de a fi puse în aplicare

3. Inimi și minți - abordare "normativă" (adică cea care pornește de la o definiție a ceea ce conducerea
consideră corect sau "normal") care caută "angajament" și "viziune comună", dar nu presupune neapărat
implicarea sau participarea
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Modele de schimbare (VI)

4. Analitică - avansează secvențial din analiza și diagnosticarea situației, prin stabilirea obiectivelor, proiectarea
procesului de schimbare, evaluarea rezultatelor și, în final, prin determinarea obiectivelor pentru următoarea
etapă a procesului de schimbare.
Este vorba despre abordarea rațională și logică preferată de consultanți (externi și interni), dar emoțiile, politicile
coordonatoare și presiunile externe arată că, deși ar fi cea mai bună cale de a începe, este dificil de susținut.

5. Bazată pe acțiuni - recunoaște că modul în care managerii se comportă în practică nu prea seamănă cu modelul
analitic, teoretic; această abordare tipică a schimbării începe cu o convingere largă că există un fel de problemă,
continuă cu identificarea soluțiilor posibile, conduce la o clarificare a naturii problemei și la o înțelegere comună a
unei posibile soluții optime sau cel puțin a unui cadru în care pot fi descoperite soluții.
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Modele de schimbare (VII)

Modelul de schimbare ale lui Bullock și Batten (1985) 

Bazat pe modelul lui Lewin de schimbare planificată și ca o sinteză a altor peste 30 de modele, Bullock și Batten

(1985) au dezvoltat un model integrat de planificare schimbată în 4 faze.

Dimensiunile abordate sunt fazele schimbării și procesul schimbării.

• Fazele schimbării - stările distincte prin care o organizație trece în timpul schimbării planificate.

• Procesele schimbării - metodele sau modalitățile care sunt utilizate pentru a trece o organizație dintr-o stare în

alta.
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Modele de schimbare (VIII)

1. Faza de explorare 
 include analiza nevoii de schimbare și acumularea resurselor specifice necesare (ex. expertiza) pentru ca

schimbarea să aibă loc.

 stabilirea obiectivelor programului prin înțelegerea structurii actuale și a deficitului acesteia, precum și ce
trebuie făcut pentru a pune capăt decalajului existent.

 stabilirea parametrilor pentru forumuri de discuții, interviuri, sesiuni de brainstorming, analize din plângerile
clienților, bugete anterioare, rapoarte de conducere și constrângeri care afectează afacerea și lucrul asupra a
ceea ce poate determina participanții să aprecieze ca fiind cel mai bun în programul de schimbare.

 folosește modul cel mai bun care poate determina participanții să aprecieze programul de schimbare.

 organizația conștientizează nevoia simțită de schimbare.

 agentul de schimbare funcționează ca un catalizator pentru schimbare și asistă planificarea și implementarea
schimbărilor.
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Modele de schimbare (IX)

2. Faza de planificare

 se finalizează o diagnoză și se stabilește secvențialitatea acțiunilor într-un plan de schimbare.

 presupune: diagnosticarea corectă a problemelor sau preocupărilor actuale cărora trebuie să le facă față
organizația, stabilirea obiectivelor schimbării și stabilirea acțiunilor potrivite pentru a atinge obiectivele,
obținerea aprobării, sprijinului din partea factorilor de decizie, precum și asumarea schimbărilor propuse

 Elemente ale fazei de planificare: managementul (lipsa de flexibilitatela tendința de schimbare), angajații
(abilitățile și competențele acestora), echipamentele (uzate moral și fizic), metodele (proceduri nerespectate,
manipularea necorespunzătoare a materialelor), materialele (mecanisme inadecvate de control al calității
materiei prime, care afectează calitatea produselor)
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Modele de schimbare (X)

3. Faza de acțiune

 organizația implementează schimbările care au fost elaborate în faza de planificare, pentru a se trece de la
starea curentă nedorită la o stare viitoare dorită,

 procese în această fază: câștigarea sprijinului real din partea angajaților pentru acțiunile care trebuie
întreprinse; coordonarea implementării activităţilor planificate; evaluarea schimbărilor ce au loc şi asigurarea
feedback-ului necesar pentru ajustarea schimbării.

 acțiunile sunt finalizate în conformitate cu planul, cu mecanisme de feedback care permit o anumită
replanificare în cazul în care lucrurile nu mai funcționează.
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Modele de schimbare (XI)

4. Faza de integrare

 Această fază începe atunci când schimbările au fost implementate cu succes, şi tinde la consolidarea şi
stabilizarea noii stări de echilibru atinse, pentru ca schimbarea realizată să devină o parte a vieţii organizaţionale.

 Procesele ce se manifestă acum sunt: încurajarea noilor comportamente, prin diverse metode (feedback,
sisteme de recompensă), renunţarea treptată la rolul consultantului extern, difuzarea aspectelor pozitive ale
schimbării şi spre alte segmente sau nivele ale organizaţiei, etc.
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Modele de schimbare (XII)

Conceptul lui Albert Bandura (1986) teoria așteptărilor

 cu cât este mai strânsă legătura dintre un anumit comportament și un anumit rezultat, cu atât este mai probabil
să adoptăm acel comportament trebuie schimbat mediul în care oamenii lucrează

 cu cât rezultatul este mai de dorit, cu atât este mai probabil că noi ne vom asuma acel comportament care
credem că va conduce la rezultat trebuie convinși oamenii că noul comportament este ceva pe care ei îl pot
realiza (formarea este importantă!!!)

 cu cât suntem mai încrezători că putem să ne asumăm un comportament nou, cu atât mai multe șanse ar fi să
încercăm acest lucru trebuie convinși oamenii că schimbarea va duce la un rezultat pe care îl vor prețui
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Modele de schimbare (XIII)
Formula sau ecuația lui David Gleicher, Beckhard și Harris (1987)

!!! Furnizează o primă imagine rapidă a posibilităților și condițiilor pentru a schimba o organizație

!!! Trei componente trebuie să fie prezente pentru a depăși rezistența la schimbare într-o organizație:
Insatisfacția (D = dissatisfaction > insatisfacție) față de situația actuală,
Viziunea (V = vision > viziune) a ceea ce este posibil în viitor
Primii pași (F = first steps > primii pași) pentru a atinge viziunea
 dacă oricare dintre aceste componente este 0 sau aproape de 0, rezultatul va fi, de asemenea, 0 sau aproape de 0,
iar rezistența la schimbare (R = resistance to change > rezistența la schimbare) va predomina.

D × V × F > R = Insatisfacție × Viziune × Primii pași > Rezistență la schimbare
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Modele de schimbare (XIV)

Modelul în 6 pași al lui Michael Beer (1990) 

1. Mobilizați implicarea pro schimbare prin analiza comună a problemelor.

2. Dezvoltați o viziune comună asupra modului de organizare și gestionare pentru atingerea obiectivelor precum

competitivitatea.

3. Protejați consensul pentru noua viziune, competența de adoptare a acesteia și coeziunea pentru a o pune în

mișcare.

4. Răspândiți revitalizarea tuturor departamentelor fără a împinge de sus în jos - nu forțați problema, permiteți

fiecărui departament să-și găsească propria cale către noua organizație.

5. Instituționalizați revitalizarea prin politici, sisteme și structuri formale.

6. Monitorizați și adaptați strategiile ca răspuns la problemele procesului de revitalizare.
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Modele de schimbare (XV)

Modelul CCP – context, conținut, process (Andrew Pettigrew și Whipp Pettigrew, 1991)

CONȚINUT Obiective, scopuri ale strategiei CE?

PROCES Implementarea strategiei CUM?

CONTEXT Mediul intern (ex. deciziile de management) și externe (ex.
competiția), in care strategia operează

UNDE?
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Modele de schimbare (XVI)

5 factori-cheie care interrelaționează și determină succesul schimbării strategice:

 evaluarea mediului  Utilizarea sistemelor deschise de învățare pentru monitorizarea continuă a mediului
intern și extern al organizației

 resursele umane, ca active și pasive Angajații trebuie să aibă conștiința că sunt valoroși și ar trebui să joace
un rol central în schimbare.

 legarea schimbărilor strategice și operaționale > Intențiile sunt implementate în timp. Gruparea activităților
operaționale este puternică și poate duce la noi schimbări strategice.

 schimbarea principală  Împingeți organizația înainte; creați climatul potrivit pentru schimbare; activități de
coordonare; direcție. Stabiliți agenda nu numai pentru direcția schimbării, dar și pentru viziunea și valorile
corecte.

 coerență generală  Punerea celorlalți patru factori împreună - strategia de schimbare ar trebui să fie
consecventă (cu obiective clare), în coerentă (cu mediul său), fezabilă și să ofere un avantaj competitiv.
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Rezistența la schimbare (I)

Joan Woodward (1968) privind rezistența la schimbare

“Când vorbim despre rezistența la schimbare, avem tendința de a presupune că managementul este mereu rațional

în schimbarea direcției sale și că angajații sunt proști, emoționali sau iraționali în a nu răspunde așa cum ar trebui.

Dar dacă un individ va fi mai rău, în mod explicit sau implicit, atunci când schimbările propuse au fost realizate,

orice rezistență este în întregime rațională din punctul său de vedere [sic!]. Interesele organizației și individului nu

coincid întotdeauna.”
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Rezistența la schimbare (II)

Principalele motive pentru resitența la schimbare sunt următoarele:

 Șocul noului - oamenii sunt suspicioși cu privire la orice lucru care îi scoate din rutină (ex. noi metode de lucru)

 Temerile economice - pierderea de bani, amenințări la adresa securității locului de muncă.

 Inconveniența - schimbarea va face viața mai dificilă.

 Incertitudinea - schimbarea poate fi îngrijorătoare din cauza incertitudinii cu privire la posibilul impact.

 Temerile simbolice - o mică schimbare (ex. un birou separat) ar putea simboliza schimbări mari

 Amenințarea relațiilor interpersonale – orice aspect care perturbă relațiile sociale obișnuite

 Amenințarea față de statut sau abilitate - schimbarea este percepută ca o reducere a statutului indivizilor sau ca
o pierdere a abilităților.

 Temeri de competență - îngrijorarea cu privire la capacitatea de a face față noilor cerințe sau de a dobândi noi
competențe
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Depășirea rezistenței la schimbare

Analiza impactul potențial al schimbării  ce aspecte ale modificării propuse pot fi susținute și cărora dintre
acestea li se poate opune rezistență.

În realizarea acestei analize, individul care introduce schimbarea - agentul de schimbare - ar trebui să recunoască
ideile noi susceptibile și ar trebui să ia în calcul discutarea reacțiilor la propuneri pentru a asigura o înțelegere
completă a acestora.

Implicarea în procesul schimbării dă oamenilor șansa să discute și să rezolve posibile îngrijorări, precum și să facă
sugestii cu privire la forma schimbării și cum ar trebui aceasta introdusă.  scopul este acela ca oamenii să aibă
”proprietatea” acțiunii, să-și însușească schimbarea ca pe ceva al lor.

Trebuie pregătită și implementată o strategie de comunicare pentru a explica schimbarea propusă și pentru a
alunga temerile nejustificate comunicarea directă, față-în-față, de la manageri la indivizi sau o scurtă prezentare
pentru întreaga echipă sunt cele mai eficiente.
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Implementarea schimbării

Nadler și Tushman (1980) au stabilit câteva linii directoare pentru implementarea schimbării:

 Motivați persoanele pentru a obține schimbări în comportamentul acestora.

 Gestionați tranziția prin realizarea unor modificări organizaționale și prin dezvoltarea și comunicarea unei
imagini clare a viitorului cu scopul de a vă asigura că mențineți controlul în timpul și după tranziție

 Formați dinamica politică a schimbării, astfel încât centrele de putere care se dezvolt să sprijine schimbarea, în
loc să o blocheze.

 Stabilizați structurile și procesele pentru a servi drept ancore care să poată susține oamenii - organizațiile și
indivizii nu pot rezista unor nesiguranțe și turbulențe de amploare și de durată, de unde accentul pus de Quinn
(1980) pe necesitatea unei abordări incrementale.
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Dezvoltarea competențelor pentru managementul schimbării 

 Să expună clar viziunea pentru viitor

 Să înceapă de la vârf

 Să nu ignore părerile oamenilor cu privire la 
managementul schimbării

 Să își dezvolte aptitudinile interpersonale și de 
comunicare

 Să păstreze o atitudine pozitivă

 Să ofere feedback

 Să nu gândească managementul schimbării ca pe o 
inițiativă proprie și să o accepte ca pe o realitate de zi
cu zi

 Să anticipeze care și unde va întâmpina rezistență și
să planifice măsuri de contracarare

 Să devină un promoter al schimbării

Ce pot face managerii?
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Linii directoare pentru gestionarea schimbărilor (I)

• Realizarea schimbării sustenabile necesită implicare totală și leadership vizionar din partea
managementului.

• Este necesară înțelegerea culturii organizaționale și a celor mai eficiente pârghii în acea cultură.

• Toate persoanele implicate în gestionarea schimbării ar trebui să aibă temperamentul și abilitățile
manageriale corespunzătoare circumstanțelor organizației și strategiilor ei de schimbare.

• Șansele schimbării pot fi mai mari dacă există o motivație puternică și convingătoare pentru schimbare.

• Implicarea în schimbare se îmbunătățește dacă cei afectați de schimbare sunt implicați în planificarea și
implementarea ei, astfel încât să simtă că schimbarea le aparține și o doresc.

• Sistemul de recompense ar trebui să încurajeze inovația și să recunoască succesul în realizarea schimbării.
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Linii directoare pentru gestionarea schimbărilor (II)

• Schimbarea va implica întotdeauna eșec și succes. Eșecurile sunt inevitabile, dar trebuie transformate în lecții
ce trebuie învățate.

• Dovezile solide și informațiile despre nevoia de schimbare sunt cele mai puternice instrumente pentru
realizarea ei, dar stabilirea nevoii de schimbare este mai ușoară decât să se hotărască cum să fie îndeplinită.

• Este mai ușoară schimbarea comportamentului prin schimbarea proceselor, structurii și sistemelor decât
schimbarea atitudinilor sau a culturii organizaționale. Există întotdeauna oameni în organizații care pot juca
rolul de campion al schimbării. Pentru aceștia, provocările și oportunitățile pe care le pot aduce schimbările
sunt binevenite, de aceea ei sunt aleși ca agenți de schimbare.

• Într-o epocă a concurenței globale, inovării tehnologice, turbulențelor, discontinuității, chiar haosului,
schimbarea este inevitabilă și necesară. Organizația trebuie să apeleze la mijloace de comunicare pentru a
explica necesitatea schimbării și efectele asupra celor implicați, inclusiv a eforturilor depuse pentru a proteja
interesele celor afectați de schimbare.
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Transformarea organizațională 

Transformarea organizațională este definită de Cummins și Worley (2005) ca fiind “un proces de modificare

radicală a direcției strategice a organizației, inclusiv schimbări fundamentale în structuri, procese și

comportamente”.

Transformarea este necesară atunci când:
 apar schimbări semnificative în mediul competitiv, tehnologic, social sau juridic;

 se produc modificări majore în ciclul de viață al produsului care necesită strategii de dezvoltare și marketing 
diferite;

 au loc schimbări majore în managementul de top;

 apare o criză financiară sau o scădere semnificativă;

 are loc o achiziție sau o fuziune.
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Strategii de transformare

Sunt conduse de managementul de top și de managerii de linie, cu sprijinul departamentului de HR

Rolul central al managementului, așa cum este definit de Tushman și colaboratorii (1988), este imaginarea,
energizarea și activarea.

Planurile strategice de transformare organizațională pot implica schimbări radicale în structura, cultura și
procesele organizației

Schimbarea nu este nici incrementală (puțin câte puțin), nici tranzacțională (referindu-se numai la sisteme și
proceduri).

Schimbarea tranzacțiilor, conform lui Pascale (1990), este pur și simplu preocupată de modificarea modurilor în
care organizația face afaceri și de interacțiunea cotidiană a oamenilor și „este eficientă atunci când ceea ce vrei
este mai mult decât ceea ce ai deja.” El susține o „îmbunătățire discontinuă a capacității”, pe care o descrie
drept transformare.
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Transformarea prin leadership 

Programele de transformare sunt conduse din vârful organizației. Consilierea din partea specialiștilor externi
poate fi solicitată pe anumite aspecte ce privesc transformarea, precum planificarea strategică, reorganizarea
sau dezvoltarea unor noi procese de recompensare.

Premisa pentru un program de succes este prezența unui lider transformator care, așa cum este definit de
Burns (1978), îi motivează pe alții să lupte mai mult pentru obiective mai înalte decât pentru un interes pe
termen scurt. Liderii transformaționali depășesc gestionarea zilnică a problemelor: ei îi angajează pe oameni să
acționeze și să se concentreze asupra dezvoltării unor noi niveluri de conștientizare a viitorului și a
angajamentului de a realiza acest viitor.
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Gestionarea tranziției

Partea critică a unui program de transformare: trebuie dezvoltate strategii pentru gestionarea tranziției de la situația

actuală a organizației la cea în care aceasta dorește să fie. Perioada de tranziție de la situația actuală este locul în care

are loc schimbarea.

Planul strategic pentru gestionarea tranziției ar trebui să includă prevederi pentru implicarea oamenilor în proces și

pentru a le comunica despre ceea ce se întâmplă, de ce se întâmplă și cum îi va afecta. În mod evident, obiectivul este

acela de a atrage cât mai mulți oameni dedicați schimbării.

Definirea stării viitoare și 
diagnosticul stării actuale

Definirea măsurilor ce trebuie 
luate pentru a realiza 

transformarea

Programarea muncii și a 
resurselor necesare
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Pașii stabiliți de Kotter (1995) pentru obținerea transformării organizaționale

1. Stabilirea urgenței schimbării

2. Formarea unei coaliții puternice 
de orientare

3. Crearea unei viziuni

4. Comunicarea viziunii

5. Împuternicirea altor persoane 
pentru a acționa pentru atingerea 
viziunii

6. Planificarea și obținerea unor 
câștiguri pe termen scurt

7. Consolidarea îmbunătățirilor și 
producerea mai multor schimbări

8. Instituționalizarea noilor abordări
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Capacitatea de transformare

“Capacitatea de transformare depinde în parte de capacitatea de a crea și de a încorpora procese care

corelează strategia de afaceri cu comportamentele și performanța indivizilor și a echipelor. Aceste clustere de

procese se leagă pe verticală (pentru a crea alinierea cu nevoile de afaceri pe termen scurt), orizontal (pentru

a crea coeziune) și temporal (pentru a se transforma în vederea noilor nevoi ale).”

Lynda Gratton, 1990
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Rolul departamentului de HR în managementul schimbării (I)

Ulrich (1997a): unul dintre rolurile-cheie ale profesioniștilor din domeniul resurselor umane este acela de a

acționa ca agenți de schimbare, contribuind la schimbarea organizației și a culturii acesteia.

Strategiile de management al resurselor umane se referă la fel de mult (dacă nu chiar mai mult|) la gestionarea

schimbării în timpul procesului de implementare, ca în elaborarea de planuri pe termen lung.

Purcell (2001): schimbarea este deosebit de importantă în strategiile de management al resurselor umane “din

moment ce preocuparea lor este viitorul, gândirea și învățarea modului de a face lucrurile în mod diferit,

anularea modului în care lucrurile au fost făcute în trecut și gestionarea implementării schimbării”.
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Rolul departamentului de HR în managementul schimbării (II)

Johnson și Scholes (1997):

“Organizațiile care gestionează cu succes schimbările sunt cele care și-au integrat politicile de gestionare a

resurselor umane cu strategiile lor și procesul de schimbare strategică ... instruirea, relațiile cu angajații,

pachetele de compensare etc., nu sunt doar simple aspecte operaționale pentru departamentul de personal;

acestea sunt extrem de preocupate de modul în care angajații relaționează cu natura și direcția companiei și, ca

urmare, pe de o parte, pot bloca schimbarea strategică, iar pe de altă parte, pot fi factorii care facilitează

schimbările strategice.”
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Experții în resurse umane, ca agenți ai schimbării

Caldwell (2001) clasifică agenții de schimbare a resurselor umane pe baza a patru categorii:

1. Schimbarea transformării - o schimbare majoră care are un efect dramatic asupra politicii și practicii
resurselor umane în întreaga organizație campionii schimbării

2. Schimbare incrementală - ajustări treptate ale politicii și practicilor resurselor umane care afectează activități
unice sau funcții multiple adaptorii la schimbare

3. Viziunea departamentului de HR - un set de valori și credințe care afirmă legitimitatea funcției resurselor
umane ca partener strategic de afaceri consultanții schimbării

4. Expertiza departamentului de HR - cunoștințele și abilitățile care definesc contribuția unică pe care
profesionistul în domeniul resurselor umane o poate aduce managementului eficient al angajaților 
contributori activi la schimbare
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Contribuția departamentului de HR la managementul schimbării

 Poate fi implicat în inițierea schimbării, dar poate, de asemenea, să acționeze ca o forță stabilizatoare în
situațiile în care schimbarea ar fi dăunătoare.

 Poate ă înțeleagă posibilele puncte de rezistență la schimbare și poate contribui la facilitarea fluxului și
înțelegerii informațiilor care vor ajuta la depășirea acestei rezistențe.

 Va implementa sarcini, structuri, procese și sisteme corecte pentru a sprijini schimbarea.

 Va fi implicat continuu în dezvoltarea proceselor de implicare a oamenilor în planificarea și gestionarea
schimbării și în comunicarea informațiilor cu privire la schimbările propuse

 Schimbarea necesită adesea adoptarea de noi comportamente și dobândirea de aptitudini diferite, iar
departamentul de HR poate organiza programele de învățare și dezvoltare necesare pentru acestea.
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Întrebări

1. Descrieți un model cunoscut de gestionare a schimbării. Dați exemple despre cum
ar putea funcționa într-un program de schimbare în organizația dvs.

2. Alfred Sloan (1967) a spus că experiența sa ca CEO al General Electric a
demonstrat că schimbarea este singurul lucru constant în organizații.

Sunteți de acord cu această afirmație și, dacă da, care sunt implicațiile acesteia?
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Întrebări

3. Mult mai târziu, un alt CEO al General Electric, a spus, după cum preciza Krames
(2004): "Cum implici oamenii în procesul de schimbare? Începeți cu realitatea ...
când toată lumea are acces la aceleași date, va ajunge, în general, la aceeași
concluzie.”
Este adevărat acest lucru și, dacă da, ce ne spune despre gestionarea schimbărilor?
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Întrebări

Michael Beer (2001):

"Există două școli de gândire cu privire la modul de gestionare a schimbărilor organizaționale. În
prezent, cea dominantă este o strategie de schimbare a rezultatelor, adoptă abordarea de sus în jos
și angajează intervenții precum restructurarea, disponibilizările și reengineering-ul (regândirea
fundamentală și redesenarea radicală a proceselor de afaceri pentru a realiza îmbunătățiri dramatice
ale măsurilor moderne de performanță contemporane). A doua, mult mai puțin folosită, susține
dezvoltarea capacităților organizaționale printr-o abordare mai lentă, de jos în sus, unitate-cu-
unitate, cu un grad ridicat al schimbării. Aceasta respinge abordarea bazată pe rezultate,
considerând-o, în cel mai bun caz, inadecvată și, în cel mai rău caz, dăunătoare dezvoltării
capacităților organizaționale necesare susținerii unei performanțe înalte".

Pe care dintre aceste două abordări o preferați sau credeți că ambele pot fi utilizate?
Dacă da, cum?
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Mulțumesc pentru atenție și participarea activă!
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