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و سازمانيپيشنهادات و مديريت تغيير برنامه ها، فرآيند مديريت تغيير شخصي ي تجارت در اينجا قوانيني موثر. پيشرفته
انجام تغيير شخصي نيز موفق. اگر اين اصول ساده را بكار ببريد. مديريت تغيير سازماني موفق تر خواهند بود. تغيير وجود دارد
من. تر خواهد بود و. اسب استفاده كنيداگر همان روش را در جاي و اجراي دقيق است مديريت تغيير بدنبال برنامه ريزي كلي

و دخالت افراد متاثر از تغييرات . اگر تغيير را بر افراد اعمال كنيم، بطور طبيعي مشكالتي ايجاد مي شود. باالتر از همه مشاوره
و قابل اندازه گيري باشد قبل.ه ها بخصوص به مديريت تغيير شخصي مربوط استاين جنب. تغيير بايد منطقي، قابل دستيابي

و چگونه خواهيم فهميد كه تغيير. از شروع تغيير سازماني از خود بپرسيد و چرا براي دستيابي به اين تغيير چه مي خواهيم،
و چگونه نسبت به آن واكنش نشان مي دهد؟ چه بدست آمده است؟ چه كسي تحت تاثير اين تغيير قرار خواهد گرفت؟

و در چه بخشي از اين تغيير نياز به كمك داريم؟ اين جنبه ها هم مقداري از اين تغيير را خودمان مي توانيم بدست آوريم،
و نيز تغيير سازماني است و اجرا. چنين قوياً مربوط به تغيير مديريت شخصي ي توافق تغيير را به افراد مانند روش شتاب زده

مر. نفروشيد دم، استراتژي ضروري براي موفقيت نخواهد بود، مگر اينكه هدف شما ضربه زدن به انتها در زماني تغيير فروش به
و رضايت نشان خواهند داد. در آينده باشد وقتي مردم به مديريت فروش باال توجه مي كنند، گروه جدي مناسب لبخند ميزنند

ند«، اما خودشان به آرامي فكر مي كنند،  ارد اگر فكر كني من آن مزخرف هاي قديمي را تحمل مي هيچ شانس خوبي وجود
( كنم، فكر ديگري مي آيد و آن فقط نوع قابل بررسي است، انواع نافرماني ديگر به روش انتقال خاص از نگهداري بازي براي.

بتوانند به طور موثرو مديريت شود به روشي كه افراد در عوض، تغيير نياز دارد كه درك. كارمندان خالفكار خوب خواهد بود
بررسي. تغيير مي تواند غير ثابت باشد، به صورتي كه مدير به طور منطقي نياز دارد كه تاثير ثابت داشته باشد. بر آن فائق آيند

و براي تصميم گيري در  كنيد كه افرادي كه تحت تاثير قرار دارند با آن موافق باشند، يا حداقل نياز به تغيير را درك كنند
و اجراي تغيير دخالت داشته باشنداين و در برنامه ريزي از ارتباط رودر رو براي. كه چگونه تغيير مديريت شود تصميم بگيرند

ي جنبه هاي دقيق مديريت تغيير سازماني استفاده كنيد (اداره و درك آن مراجعه. به تحقيق محرابيان در انتقال مفهوم
ب) كنيد اطالعيه هاي.ا افراد تشويق كنيد، اگر آنها به شما در مديريت تغيير كمك مي كنندمديران را به ارتباط رو در رو

ي مفهوم بي نهايت ضعيف هستند و توسعه و ايميل در انتقال . كتبي

در اگر فكر مي كنيد الزم است كه تغييري سريع ايجاد شود، داليل را بررسي كنيد، آيا واقعا ضروري است؟ آيا تاثيرات توافق
و دخالت مناسب مي چار ي تغيير ويرانگر تر خواهد بود؟ تغيير سريع مانع مشاوره چوب زماني دقيق تر واقعا ويرانگر تر از اداره

حل آن زمان نياز است و براي براي تغييرات پيچيده، به فرآيند مديريت پروژه رجوع كنيد. شود، كه به مشكالتي منجر ميشود
و اطالع افراد. وره اي آن را افزايش ميدهيدمشاو مطمئن شويد كه با ارتباط و كسب حمايت اين تغيير، دخالت براي توافق

و اجراي تغييرات شركت كند؛ كه فشار مشكالت شما را سبك  نيز فرصت هايي براي ديگران ايجاد مي كند كه در برنامه ريزي



و آشنايي را در ميا و حالت مالكيت هم چنين الگوي تصميم گيري آزاد.ن افراد ايجاد كندتر كند، بار سازماني را گسترش دهد
و  و تغيير سازماني بر ، طراحي شده توسط شارون در مورگان را مطالعه كنيد، با سؤاالت تسهيل كننده براي ابتكار عالي

يك. شخصي و نيز مدل مرجع مدل تغيير شخصي عالي باال داون استانلي، يك چارچوب مفيد ساده براي تغيير سازماني است،
مي براي درك بيشتر در مورد شخصيت افراد. مفيد براي تغيير انواع ديگر و اينكه آنها نسبت به تغيير چطور واكنش نشان

و پروسه هايي براي گروه يابيم افراد. دهند، به بخش سبك هاي شخصيت مراجعه كنيد براي تغيير سازماني كه اعمال، اهداف
و مشاركت استفاده كنيدرا دنبال دارد، از كارگاه ها . يي براي بدست آوردن درك دخالت، طرح، اهداف قابل اندازه گيري، اعمال

حتي بايد اين اصول را براي تغيير خيلي جدي مانند. تيم مديريت خود را به استفاده از كارگاه هايي با افرادشان تشويق كنيد
ها افراد اضافه بر سازمان؛ و تلفيق؛ سازمان حتي اخبار بد نيازمند.ي ايجاد شده تا كسب شده بكار ببريدتعطيل كردن

و مديران متوسط موضوع را بدتر مي كند. مديريت دقيق تر نسبت به تغيير روتين دارند . پنهان شدن پشت يادداشت ها
و كمك آن ها به درك موضوع موقعيت شما را ضعيف نمي كند، آن را قوت مي بخشد ك. مشورت با افراد و رهبراني ه مشورت

و عدم تلفيق مي شوند ، باعث ضعف و انسانيت. دخالت پرسنل شان را در مديريت اخبار بد رد مي كنند با پرسنل با احترام
و آنها تشويق خواهند شد ي. به ياد داشته باشيد كه ناامني اصلي بيشترين كارمندان، خود تغيير است. رفتار كند به پروسه

و. كنيد، براي اينكه ببينيد پرسنل چگونه نسبت به تغيير واكنش نشان مي دهندتئوري تغيير شخصي مراجعه  مديران ارشد
بنابراين بخاطر داشته باشيد. آنها بطور كلي آن را توسعه ميدانند. مجريان مسئول مديريت تغيير سازماني، از تغيير نمي ترسند

و مزاحم ميدانندكه پرسنل شما تغيير را هضم نمي كنند، آنها آن را تهديد كن ترس كارمندان شما از تغيير به بزرگي. نده
.ترس شما از شكست است

 مسئوليت براي مديريت تغيير
و به عوامل كارمند، مسئوليتي براي مديريت تغيير ندارد، مسئوليت كارمند انجام بهتر كار است كه براي هر فرد متفاوت است

و غيرهسالمتي، پختگي، ثبات( مختلفي بستگي دارد  و عوامل).، تجربه، شخصيت، انگيزه مسئوليت مديريت تغيير با مديريت
مدير، مسئوليت تسهيل. آنها بايد تغيير را به روشي مديريت كنند كه كارمندان بتوانند با آن كنار بيايند. اجرايي سازمان است

ي آن در بخشنامه ضميمه شده است، بخصوص براي درك مو و همه براي برگشت( قعيت از يك نقطه نظر عيني تغيير را دارد
و توانايي) به عقب غير منصفانه و راه هاي پاسخ مثبت بر اساس موقعيت ها ، اهداف و سپس كمك به افراد براي درك داليل

و تحميل كردن. هاي خود فرد و ميسر ساختن است، نه فقط دستور دادن افراد بايد در تغييد. نقش مدير، تفسير، ارتباط
» تغيير رفتار«يا» تغيير ذهنيت افراد«و» تغيير ذهنيت«از عبارت هايي مانند. خالت كنند نه اينكه به آنها تحميل شودد

ي تمايل به تحميل يا اجبار تغيير است،. محتاط باشيد نشان مي دهد كه سازمان)xتئوري(زيرا اين طرز بيان نشان دهنده
اگر افراد بطور موثر به وظايفشان در سازمان نزديك نشوند، سازمان. دارند» اشتباه«نيت معتقد است كه كارمندانش اخيراً ذه
، درآمدها، فروش، جايگزيني دوباره را تغيير. ذهنيت اشتباه دارند نه كارمندان چنين ساختارهاي جديد، سياست ها، اهداف

و محيط هاي جديد ايجاد كنيد كه نياز باشد هرچه زود بنابراين دخالت افراد. تر براي افراد توضيح داده شوددهيد؛ سيستم ها
و اصالح خود تغييرات مي تواند بدست آيد زماني كه سازماني چيزهاي جديد به افراد تحميل كند، سخت خواهد. در ارزيابي

و ارتباط كامالً آزاد، فاكتورهاي مهمي هستند. شد براي توسعه كارگاه هاي عملي پروسه هاي مفيدي. شركت كردن، دخالت
و ايده ها هستند از بخش كارگاه هاي عملي در وب سايت ديدن.ي درك جمعي روش ها، سياست ها، متد ها، سيستم ها

به افراد اجازه دهيد آنها. پرسش نامه هاي كارمندي روش مفيدي براي ترميم ضرر عدم صداقت در ميان كارمندان است. كنيد
ب و و تسهيل.ر اساس يافته هاي خود در آنها عمل كنيدرا بدون نوشتن اسم، كامل كنند آموزش مديريت، توانايي همدلي

ي تغيير جدي هستند. بخش هاي اصلي هستند نه. مديران نسبت به پروسه و تسهيل كننده باشندة آنها بايد فراهم كننده
و اجرا كنند، كه در اينصورت كار نمي كند و. نمي توانيد تغيير را تحميل كنيد.فقط سياست را از بخش باال منتقل كنند افراد

و  و حمايت از طرف مديران و پاسخ هاي خودشان قدرتمند شوند، با تسهيل گروه ها نياز دارند كه براي پيدا كردن راه حل ها
و مجريان و مالحظه از سوي رهبران و سياست هوشمند است. تحمل و رهبري مهم تر از پروسه و رفتار مديريتي هبرر. سبك

و گرنه تغيير احتماالً خيلي دردناك خواهد بود و با آنها كار كند، .بايد با اين ايده ها موافقت كند



 اصول مديريت تغيير
و آنهارا دخالت دهيد.1 محيط، پروسه، فرهنگ ارتباط،= سيستم(در تمام مدت با حمايت افراد درون سيستم موافقت كنيد

و چه سازم .)انيرفتار ها، چه شخصي
.سازمان در فرصت است/ بدانيد كه در كجا شما.2
و چه مقدار بايد باشيد.3 .بدانيد در كجا، كي، چرا
ي.4  در مراحل قابل اندازه گيري، قابل دستيابي مناسب3پيشرفت به سمت باالي شماره

.را برنامه ريزي كنيد
 باط داشته باشيد؛ آنها را دخالت دهيد؛تا جايي كه ممكن است بطور آزاد با افراد ارت.5

.و تسهيل كننده باشيد فراهم كننده

:هشت گام براي تغيير موفق
پ كارتر  جان

پ كارتر آمريكايي ي مديريت تغيير سازماني است) 1947(جان و نويسنده و متفكر ي تجارت هاروارد كتاب. استاد دانشكده
از) 1995(» رهبري تغيير« هاي كارتر  و مديريت تغيير را توصيف) 2002(» قلب تغيير«آنو پس يك مدل مفيد براي درك

و رويكرد افراد به تغيير است كه در آن افراد مي بينند،. ميكند هر گام يك اصل مهم را معرفي مي كند كه مربوط به پاسخ
و سپس تغيير مي كنند .احساس مي كنند

ص :ورت خالصه شودمدل تغيير هشت گامي كارتر مي تواند به اين

و مرتبط را افزايش دهيد.1 ؛ تحريك كنيد افراد را براي حركت، ايجاد هدف واقعي .ضرورت
و سطوح تركيب شده.2 .يك تيم راهنمايي ايجاد كنيد؛ افراد را در مكان مناسب قرار دهيد با مهارت ها
يك استرا.3 و ديد ساده آماده كنيدديد درستي داشته باشيد؛ تيم را براي پايه ريزي بر جنبه هاي خالق. تژي

.و احساسي الزم تاكيد كنيد
و به نيازهاي افراد پاسخ دهيد.4 . خريد ارتباطي داشته باشيد؛ تا جايي كه ممكن است افراد را دخالت دهيد

.تكنولوژي كار براي شما را ايجاد مي كند- كالتر-دي ارتباطات
وعمل را قوي كنيد؛.5 با موانع را برداريد، بازخورد ساختاري بخش هاي حمايت از رهبران را ميسر كنيد،

و موفقيت و تشخيص پيشرفت .پاداش
برنده هاي كوتاه مدت ايجاد كنيد؛ اهدافي تنظيم كنيد كه به آساني بدست آيند، در بخش هاي كوچك،.6

.در جريان را قبل از شروع مراحل جديد به پايان برسانيدمراحل. ابتكار عمل ايجاد كنيد تعداد قابل مديريت از
و اصرار را تشويق كنيد.7 و گزارش دراز مدت را تشويق كنيد. كم كاري نكنيد؛ تشخيص نقاط. تغير درازمدت

و بدست آمده را برجسته كنيد .عطف آينده



ار.8 . تقا، رهبران تغيير جديد، دوباره ايجاد كنيدتغيير را محكم كنيد؛ ارزش تغيير موفق را از طريق جذب نيرو
ي مدل :گامي كارتر در وب سايتش بطور كامل موجود است8تغيير در بافت ايجاد شده

www.kotterinternational.com

 ايده هايي در توضيح موارد مديريت تغيير

مي سازمان تحميل مي شودط، بخصوص وقتي كه توس وقتي افراد با نياز يا فرصتي براي تغيير مواجه مي شوند ، احساساتي
.بنابراين مدير سعي ميكند تغيير را مديريت كند. شوند

و ي احساسات، برگشت به عقب، تشويق هدفداري براي فراهم كردن براي اين هدف،. تبادل نظر ساختاري مهم است اشاعه
و تعليم دهنده گان مي توانند آن را براي استفاده بر مديران و ساير كارمندان مفيد ببينندي قياسي براي. اي همكاري خود آنها

، در اين سايت توضيحاتي وجود دارد كه مي تواند براي اين هدف استفاده شود، بسته به نوع  نگاه به تغيير در روشي مجزاتر
و جنبه هاي آن .تغيير

و خود نگهدارنده، مفيد استدر اينجا چند مثال وجود دارد كه براي مالقات هاي تيمي، كنفرانس ها، مشاور ي يك به يك .ه
به: بخصوص براي همدلي با ساير تغييرات مانع تغيير= تفكر منفي(نگاه كنيد» سرمايه گذاري مورفي«در بخش ماجراها

.)هيچ سؤالي براي تغيير الزم نيست(و ما هميشه آن را انجام ميدهيم) است
و شرح اينكه چرا افراد ما– هردو هدف براي درك ي آن را مشكل مي بينيم وجود دارد براي فرض تغيير، تفكر شرطي،-همه

و غيره و حتي فرهنگ مي تواند پايه. عادت، روتين ، رفتار هم چنين به داستان ميمون نگاه كنيد، كه چگونه سياست، عمل
و چگونه تمايل براي پذيرش بجاي اعتراض وجود دارد به»بي كفايتي ناخودآگاه« دقيقا هنگامي كه حالت. ريزي شود ، نياز

بنابراين احساس ذهني فرد الزم است به هدف داري. بايد گسترش يابد، براي ايجاد پايه اي براي آموزش» كفايت آگاهانه«
سدر. هيچ يك از ما از انكار، غفلت يا ذهنيت ايمن نخواهد بود. گسترش يابد قبل از اينكه به آنها در كنترل تغيير كمك كنند

و قياسها مي تواند كمك كند كه ديدگاه واضح جديدي را نشان دهيم و باقيمانده هاي يافت شده در داستان ها . ها
و كوتاه مفيدي براي شرح جنبه هاي دليل يا ايجاد تغيير ي زيبا بخش داستان هاي از زبان حيوانات ايزوتوپ، قياسهاي ساده

ا(براي مثال. دارد ):ز زبان حيوانات ايزوتوپهمه در بخش داستان هاي
و كوزه- )يا لزوم وادار شده ميشود تغيير با فشار( كالغ
و خورشيد- )تشويق آرام بجاي آموزش(باد شمال

و االغ- )تغيير آرام ممكن است درست باشد(شير
و مادرش- و مدرك مي شود، يا شما افراد را تغيير نخواهيد داد(خرچنگ )منتهي به مثال
و االغ ميلر- )هيچ تغيير واحدي احتماال همه را خشنود نمي كند، هر كسي چيز متفاوتي مي خواهد(، پسرش
ني- و )يا تغيير پذير نياز براي تحميل، تغيير دهنده( درخت بلوط
و دباغ- )به افراد زمان بدهيد كه از همه چيز استفاده كنند. زمان، تغيير را راحت تر مي كند(مرد ثروتمند
و قاطر- )حاال با تغيير منطقي موافقت كنيد يا مي توانيد خطر كنيد، دور از تغيير تحميلي اشتباه در آينده(االغ

.ITسازماندهي دوباره شغل، تحليل وظيفه، انتقال شغل بدليل توسعه يا گسترش
كه. مي كند ابتدا اصول مدرن را ببينيد كه تغيير موفق را زيربنايي . به موضوع در اين عمق توجه كنيم هميشه آسان نيست

اما اگر مي توانيد سعي خود را بكنيد، يا سعي كنيد ديگران را تشويق كنيد كه در مورد تلفيق پايه اي موقعيت، بجاي سود
.كوتاه مدت فكر كنند يا سهامداران را راضي كنيد

و سازمان دهي دوباره شغل وجود دارد كه ي روش هاي مختلفي براي تحليل كار و توسعه .سريع مي شودITبا گسترش



ي تغيير عملگرايانه و براي تشخيص فرآيندهاي قابل انتقال مشكل است معموال اين نوع پروسه ها. است مثال هاي پروژه
ي عموم پيدا مي كنند، اگر چه افزايش  ي دولتي بر روي وب در دسترس مي PDFبطور كلي راه خود را در گستره هاي پروژه

.، همانطور كه اين نوع اطالعات الزم است بطور گسترده اي در اختيار عموم قرار گيردشود
:بعنوان يك راهنمايي گسترده هنگام مديريت اين نوع تغيير، اين جنبه ها براي پروسه مهم هستند

و مشخص كنيد- ي مورد نياز پروژه را درك و هزينه اهي اوقات ممكن استگ. انتظارات دو جانبه در مورد سطح جزئيات
ها. ببينيد چه چيزي در يك دستمال سفره نياز دارد و خط مشي و ديگر راهنما هاي استراتژيك، ويژگي ها بافت سازماني
ي اگر شما يك مشاور يا مدير پروژه هستيد، با انتظارات. اغلب تاثيرات مهم تري نسبت به تحليل كار دارند بر يك پايه

ي گزارش الزم براي تصميم گيري.يدعملگرايانه موافقت كن و سطح داده و سيستم هايي كه بايد استفاده شود با الگوها
ي مشاغل جديد. موافقت كنيد ي فعاليت ها بر پايه فرض كنيد كه موقعيت مي تواند بهتر شود، در حاليكه الزم است همه

وقتي شما شروع به نگاه كردن به امكانات موقعيت.دگرفته شود، بيشتر آنها مي تواند جذب شود، جايگزين شود، به روز شو
ي خالي كاغذ(ايده آل بكنيد  كه) برگه ي بدون مانعي را ميسر ميكند، بنابراين، يك تحليل كلي جديد، بطور كلي نگاه تازه

و جديد انجام كارها را پيشنهاد مي كند اص. روش هاي بهتر و كمي ذهن خالق، پيش نياز اين. لي استيك نمودار غير جدي
و پيش خريد و براي ايجاد مالك ي كارگاه عظيم را ايجاب مي كند .براي تغيير مهم خوب است يك جلسه

و روش هاي جديد ي خوب براي جاري شدن دپارتمان ها براي شرح ايده هاي پروسه هاي اصالح شده هم چنين يك پروسه
و ورود. انجام كارهاست ي پروسه ها ي هاي اخير، الگوهاي تحليل شغل فردي نياز دارند كه مشاغل را در مورد گرفتن همه

.فراهم كنند كه به چند زيرمجموعه تقسيم شوند
و در بافت هاي تئوري عملي نيست، با وجود اين، از احتمال ناراحتي افرادي كه شغلشان با تغيير تهديدXاين يك حقه است

و آنها را در نا آگاهي نگه نداريدبا افرادي كه با خطر مواج. مي شود، آگاه باشيد كه.ه هستند با احترام رفتار كنيد تا جايي
و چرا يك. ممكن است آنها را دخالت دهيد كه بدانند چه اتفاقي افتاده است در صورت امكان تيم اجرايي را تشويق كنيد كه

و حمايت را پايه ريزي كنيد و سعي كنيد مشورت تحليل ها خيلي مفيد خواهند بود به شما.روش انساني را در پيش بگيرند
ي كارها. در تصميم گيري كمك خواهند كرد و دروني(نمودارهاي گردش كار ارتباط زيرمجموعه و زمان بندي) داخلي ، تنوع

و غيره،. الزم است رفتار از پروسه ها كنار گذاشته شود. را مشخص ميكند بايد استاندارد ها، تحمل اجرايي، درصد موثق بودن
.در تحليل كار نشان داده شود

و تغيير :نكات ديگر درمورد پرسنل

ي عميق در احساسات شرطي يا تحميلي دارد و تحمل الزم است. مقومت قوي براي تغيير اغلب از نظر تاريخي ريشه صبر
ت مثال هايي از اين نوع تغيير.كهبراي كمك به كارمندان در اين موقعيت ها براي اينكه مسائل را بطور متفاوت ببينيم، تكه به

و نمودارهاي. تدريجي در همه جا در دنياي ما وجود دارد و مدل ها ي ويژه از تغيير است پيمان هاي روان شناسي يك جنبه
و هم چنين انواع خاص افراد، انواع منطقي، وابسته،  و مديريت تغيير، در يك سطح اساسي مفيد پيشنهاد مي دهد در درك

.جهت گير در پروسه اغلب تغيير را خيلي بي ثبات مي دانندهميشگي، 

يك. افرادي كه از تغيير خوشحال مي شوند، عموما بهترين براي كار نيستند و اصول خاي افرادي دارند كه نياز به صنايع
و مطمئن، وابسته دارند و پرستاري، مديريت، بخش عمومي: براي مثال. ترسيم شخصيتي قوي و دپارتمان خدمات سالمتي

و بهره ي سبك هاي شخصيتي براي كمك به درك انواع مختلف افراد مراجعه كنيد. هاي دولتي، خدمات يك. به صفحه سن
ي افراد. فاكتور ديگر است و انگيزه و روان شناختي جالب اريك اريكسون، براي درك مفيد است كه اولويت ها تئوري اجتماعي

ي سني شان متفاو از. هرچه درك نياز كارمندان بيشتر باشد، بهتر مي توانيد تغيير را مديريت كنيد.ت استبسته به مرحله
و ضعف كارمندان مطلع باشيد آن. همه از تغيير خوششان نمي آيد. نقاط قوت براي بعضي افراد زمان نياز است كه نسبت به

.احساس خوبي داشته باشند



 تغيير حركتي، توسعه تجاري

ي تجاري بط برنامه ريزي آن ابتدا اهداف. شامل هر چيزي است كه در كيفيت تجارت يا سازمان دخالت دارد ور بالقوهتوسعه
ي تجاري را فرموله و سپس يك استراتژي توسعه ي تجاري را پايه ريزي مي كند مي كند كه شامل همگي يا بعضي توسعه

:از روش هاي زير است
ي محصول جديد، تو ي فروش، توسعه و بافت هاي برنامه توسعه ي پروسه ها ، توسعه ي بازار جديد، سازمان تجاري سعه

و ارتباط  ي مديريت و بجستيك كارمندان، توسعه ي زنجيره اي مصرف و آموزش( ريزي، توسعه همكاري استراتژيك) توانايي
و فروش ي بين المللي، درآمد ي مسيرهاي توزيع، توسعه .و توسعه

ت ي تجار.بطور كلي و كمي ذهني استسعه يا.ي كمي علمي و خواسته هاي صاحبان تجارت ، ceoبراساس احساسات
و بهبود را بدست مي آورد، خيلي كم فقط يكي از آنها بهترين راه ي يك تجارت وجود دارد كه رشد چندين روش براي توسعه

را.حل است ي تجاري چيزي است كه بعضي از افراد آن و براي.دمي نامن» جادوگري«توسعه يعني براي تحليل سخت است
.بكار بردن نيز سخت است

:تغيير سريع محيط

و مديريت تغيير در يك تغيير سريع محيطي موقعيتي است كه بيشتر سازمان ها در حال حاضر بر روي آن برنامه ريزي، اجرا
ها. كار مي كنند و بافت هاي پويا دارد، بخصوص براي مديريت محيط هاي پويا مانند اين نياز به پروسه ها، كارمندان، سيستم

و تهديدات بازاري است .تغيير موفق، خوش بيني سازماني پاسخي به فرصت هاي

:عناصر اصلي موفقيت

دومي براي پيش گويي غير( يك ديدگاه استراتژيك، نه يك برنامه ريزي جزئي خاص. برنامه ريزي بلند مدت داشته باشيد
ها). ممكن است ي دقيق دو هفته بعد از نوشته شدن خارج از زمان هستندبرنامه و.ي پنج ساله بر روي جزئيات تمركز كنيد

و تصميم گيري فراهم كنيد اين كار باعث. شركت كردن افراد عالقه مند ضروري است. ارتباط با روش ها را براي مرور فوري
ي وروردي مي شود در. كسب داده سطح محلي قدرت بدهيد؛ مسئوليت را به آنها واگذار كنيد كارمندان را براي تصميم گيري

و تا جايي كه ممكن است به آنها قدرت بدهيد؛ تشويق كنيد؛ به افراد توانا ميدان بدهيد كه در ساير بخش هاي سازمان از 
و بهينه. فعاليت كنند» مديريت ماتريسي«و» تيم هاي مجازي« طريق لوژي اطالعات تكنو( ICTسيستم هاي بررسي دقيق

و فعاليت اصلي كار تيمي هستند)و ارتباطات از كارگاه بعنوان وسيله اي براي. براي مديريت اطالعات موثر ايجاد مي شود
و روش هاي اجرايي كوتاه مدت نيز. مرور اولويت ها استفاده كنيد و با برنامه ها و اهداف بلند مدت موافقت كنيد با ديدگاه

.موافقت كنيد
:ادات تخصصي براي بررسي آشكار اجراي ضعيفپيشنه

اگر تابحال به شغل تخصصي يا بررسي اجراي ضعيف پرداخته باشيد، يا در مكان يا در تجارت ديگر متعلق به سازمان خودتان
:در اينجا چند پيشنهاد ساده به شما ارائه مي شود, يا شايد بعنوان پروژه مشاوره اي
ي مهم اين. نيست، مردم راي مي ترساند، به جاي آن از تسهيل كننده يا كمك كنندهاستفاده كنيددر واقع تخصص يك واژه
و دفاع افراد نسبت به كسي. كار فضاي مفيد تر ايجاد مي كند ، مقاومت ي اصلي در آن صورت، مي توانيد در يابيد كه مسئله

م. كه به سازمان نشان وارد شده است ي توانيد مقايسهي چيزي كهاتفاق افتاده است را شروع وقتي با اين چالش كنار بياييد،



افراد چگونه در مورد اين موارد فكر ). ماموريت، ارزش ها، اهداف، اولويت ها، شاخص هاي اصلي اجرا، پروسه ها، معيارها(كنيد
، وجدان، رفتار(ميكنند  و انتقال پرسنل، حفظ افراد در)نقل و مصرفكننده ها چه احساسي و مشتريان مورد اين موارد،
و بخصوص مشتريان قبلي خودتان(دارند و مشتريان را مالقات كنيد، بايد اساسنامه را خيلي دقيق. در واقع بيرون برويد

و توضيح دهيد كه مي خواهيد چكار كنيد كمك بخواهيد؛. مشاهده كنيد، خودتان را بطور مناسب به افراد معرفي كنيد
يد؛ مودب باشيد؛ بيشتر از حد معمول به افراد احترام بگذاريد زيرا آنها به اين موارد حساس راهنمايي بخواهيد؛ اجازه بگير

و روشي را بايد استفاده كنيد»شارون درو مورگان« به روش تسهيل. هستند . مراجعه كنيد كه به شما كمك ميكند چه سبك
و وضوح باشد، نه كار عال .ي در تنهايي، مانند يك فرد خارجيبايد هدفتان كمك كردن، مسير ساختن، تسهيل

ي يك مسئله حل كننده و توانا كننده سازگار كنيد بجاي به. بايد خود را در نقش يك محقق سئواالت زيادي طرح كنيد كه
و مصرف كنندگان چه افراد كمك كند، بگويند چه احساسي در مورد اين موارد دارند مشتريان، پرسنل و اينكه فكر مي كنند

، مگر اينكه آنها واقعا به شما اعتماد» چرا«از پرسيدن. براي بهبود اين كارها مي توانند انجام دهندكاري خودداري كنيد
و با شما كار كنند به. استفاده ازچرا باعث ايجاد حالت تدافعي در افراد ميشود. داشته باشند به ارتباط مشتري توجه كنيد، آنها

و به آنها فرصت تسهيل بعضي از پاسخ هاي اصالحي را بدهيد شما مي گويند به چه چيزيبيشتر به. تمركز كنيد هم چنين
ي كارمندان توجه كنيد و سفارش بنويسيد، كه در آن صورت سعي. انگيزه احتماال مجبور خواهيد شد پس از آن يك گزارش

اجازه بدهيد تعجب بوجود نيايد؛. گوييد كنيد هر جا ممكن است افراد را در آن دخالت دهيد در مورد چيزي كه به آنها مي
و مفيد باشيد  و راحت باشيد؛ از تجربه لذت ببريد؛ به افراد احترام بگذاريد سازنده باشيد؛ تاكيد مثبت داشته باشيد؛ با افراد آزاد

و مفيد باشند .تا آنها هم احترام بگذارند
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