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 پيادُ سازي تغيير با قدرت ٍ هَفقيت
 

 هدل ّشت هرحلِ اي كاتر

اهشٍصُ تغييش دس مست ٍ مبس اهشي ػبدي است اختشاػبت جذيذ، پيطشفتْبي تنٌَلَطيل، سقبثت ٍ ... سٍيبسٍيي ثب تغييش سا جضئي 

هذيشاى ًوَدُ اًذ. ثِ ػٌَاى يل هذيش چِ قصذ تغييش دس يل يب دٍ فشآيٌذ جضئي داضتِ ثبضيذ ٍ چِ تغييش دس  اليٌفل اص مبس

 سغح سبصهبًي، موب ثيص ثب چبلطْبيي سٍ ثِ سٍ خَاّيذ ضذ.

ثبصسگبًي  يني اص اسبتيذ ايي سضتِ ثِ ًبم جبى مبتش استبد داًطنذُ .دس صهيٌِ اًجبم تغييش تئَسيْبي هتؼذدي اسائِ ضذُ است

هؼشفي ًوَدُ است مِ چنيذُ آى دس اداهِ آهذُ  "سّجشي تغييش"دس متبثي ثِ ًبم  5511هشحلِ اي سا دس سبل  8ّبسٍاسد هذل 

 است.
 

 تعييي ٍ اعالم ضرٍرت تغيير -1

هَسد  ثبيذ مل ضشمت ضشٍست آى سا دسك مشدُ ٍ هبيل ثِ اًجبم آى ثبضذ. ايي مبس سا اص عشيق اعالع سسبًي صبدقبًِ دس

ضشٍست ّبي مبس اًجبم ثذّيذ ) ثب اػالم تْذيذّبيي مِ دس آيٌذُ هب سا تْذيذ هي مٌذ، ضشح فشصتْبيي مِ ثِ دست خَاّين 

 آٍسد ٍ ...(

 .ثشسسي ٍضؼيت ّبيي مِ ثبيذ ايجبد ضَد 

 هغشح ضذُ  ضشٍع ثِ اعالع سسبًي مٌيذ ٍ فضبي پَيبئي ثسبصيذ مِ مبسمٌبى دس آى ثِ تفنش ٍ هجبحثِ دس هَسد هغبلت

 ثپشداصًذ.

 

 رٍي ايي هرحلِ خَب كار كٌيد

 براي تفْين ضرٍرت ٍ فَريت هَضَع زهاى ٍ اًرشي الزم را صرف كٌيد.

 

 يك ائتالف قدرتوٌد تشكيل دّيد. -2

سا  لضٍهي ًذاسد اص سلسلِ هشاتت سبصهبًي تجؼيت مٌيذ. اهب الصم است افشاد مليذي سبصهبى اص ايي ائتالف حوبيت مٌٌذ. سّجشاًي

 ثشاي ايجبد ايي تغييش تؼييي مٌيذ. ايي تين ثبيذ ثب ّن مبس مٌٌذ.

 .ايي افشاد سا ضٌبسبيي مٌيذ  

 .ثشسسي مٌيذ مِ آيب تؼْذ دس آًْب ٍجَد داسد 

  ًقبط ضؼف ايي تين سا ثشسسي مٌيذ ٍ هغوئي ضَيذ مِ تشميت هٌبسجي اص ثخطْبي هختلف سبصهبى ٍ سغَح هختلف

 ضغلي سا اًتخبة مشدُ ايذ.
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 چشن اًدازي را خلق كٌيد. -3

 يل چطن اًذاص سٍضي هي تَاًذ مول مٌذ مِ ّش مسي ثفْوذ چشا ايي تغييش هَسد ًيبص است.

 .اسصضْبي اصلي چٌيي تغييشي سا هطخص مٌيذ 

  جولِ( مِ ديذگبُ ضوب دس هَسد آيٌذُ ايي هَضَع سا ثيبى مٌذ، اػالم مٌيذ. 3يب  2يل خالصِ مَتبُ )دس حذ 

  استشاتظي سا ثشاي اجشايي مشدى آى چطن اًذاص خلق مٌيذ.يل 

  دقيقِ تطشيح مٌٌذ. 1هغوئي ضَيذ مِ اػضبي تين تغييش هي تَاًٌذ ايي چطن اًذاص سا ظشف 

 

 چشن اًداز را اعالم كٌيد. -4

وبت سٍصهشُ سبصهبى آًچِ مِ ثؼذ اص تؼشيف چطن اًذاص اًجبم هي دّيذ، تؼييي مٌٌذُ هَفقيت ضوبست. ثبيذ پيبم ثب سبيش هنبل

ضوب تفبٍت داضتِ ثبضذ ٍ هشتجبً ٍ ثب قَت دس مليِ مبسّب هغشح ضَد. فقظ ثِ جلسبت امتفب ًنٌيذ. ثلنِ دس ّش فشصتي مِ ثِ 

دست آهذ دس هَسد آى صحجت مٌيذ. سؼي مٌيذ دس رّي ّوِ تبصُ ثوبًذ تب ثِ خبعش سپشدُ ٍ پبسخ هٌبست سا ثذٌّذ. دس 

 تي داسيذ مِ ديگشاى هغبثق آى سفتبس مٌٌذ ًطبى دّيذ.سفتبس خَد مليِ اًتظبسا

 .دس هَسد چطن اًذاص صحجت مٌيذ  

 .اجبصُ ثذّيذ مبسمٌبى ثب صذاقت ًگشاًي ّب ٍ هطنالت خَد سا دس ايي صهيٌِ اػالم مٌٌذ 

 اص آهَصش تب ثبصًگشي ػولنشدّب پيبدُ مٌيذ. -چطن اًذاص خَد سا دس مليِ جٌجِ ّبي فؼبليتْب 

 ائِ الگَ، مبس سا ّذايت مٌيذ.اص عشيق اس 

 

 هَاًع را برطرف كٌيد. -5

دس ايي هشحلِ ثشسسي مٌيذ مِ آيب افشادي ّستٌذ مِ هقبٍهت هي مٌٌذ؟ ٍ يب فشآيٌذّب ٍ سبختبسّبيي ٍجَد داسًذ مِ دس ايي 

 ساُ هبًغ ايجبد مٌٌذ؟

 ثِ آًْب ٍاگزاس مٌيذ. افشادي سا ثِ ػٌَاى سّجشاى تغييش ضٌبسبيي مٌيذ ٍ ايي مبس سا ثِ صَست هطخص 

  سبختبس سبصهبًي، ضشح هطبغل، سيستوْبي ججشاى خذهت خَد سا ثبصثيٌي مٌيذ تب هغوئي ضَيذ مِ ثب چطن اًذاص ضوب

 ّوخَاًي داسًذ.

 .افشادي مِ دس پيبدُ سبصي تغييش هؤثش ّستٌذ سا ضٌبسبيي مشدُ ٍ پبداش دّيذ  

 ٌِفْن آًچِ الصم است، مول مٌيذ. افشاد هقبٍم سا ضٌبسبيي مشدُ ٍ ثِ آًْب دس صهي 

 .ثشاي حزف هَاًغ فَساً اقذام مٌيذ 

 

 برًاهِ ّايي را براي هَفقيت كَتاُ هدت پايِ ريسي كٌيد. -6

ّيچ چيض هثل هَفقيت اًگيضُ ًوي دّذ. ايي هَفقيت سا دس مَتبُ هذت ثِ هجوَػِ ًطبى ثذّيذ. دس يل دٍسُ صهبًي مَتبُ هذت )مِ 

تؼييي هي ضَد(. دس غيش ايٌصَست هٌتقذاى ٍ هٌفي ثبفْب ثِ ثشًبهِ ضوب آسيت خَاٌّذ صد. تين تغييش ثبيذ ثِ ثب تَجِ ًَع تغييش 

 سختي مبس مٌذ تب ايي هشحلِ تحقق پيذا مٌذ، اهب ّش هشحلِ هَفقيت مِ ثذست آٍسيذ ثبػث تشغيت مبسمٌبى ثِ اداهِ مبس هي ضَد.
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 ًْب ثبالست.پشٍطُ ّبيي سا جستجَ مٌيذ مِ ضبًس هَفقيت آ 

 .اّذاف گشاى قيوت سا اًتخبة ًنٌيذ 

 .جٌجِ ّبي هَافق ٍ هخبلف ثشًبهِ سا تحليل مٌيذ. هغوئي ضَيذ مِ دس ايي هشحلِ ثِ هَفقيت هي سسيذ 

 .ثِ مبسمٌبًي مِ دس دستيبثي ثِ ايي ّذف هؤثش ثَدُ اًذ پبداش ثذّيذ 

 

 براي اداهِ يافتي تغيير در دراز هدت برًاهِ ريسي كٌيد. -7

 ّش هشحلِ اص هَفقيت سا ثِ ػٌَاى فشصتي ثشاي دسك جٌجِ ّبي دسست يب ًبدسست مبس فشاّن هي مٌذ.

 .ثؼذ اص ّش هشحلِ ًقبط قَت ٍ ضؼف مبس سا ثشسسي مٌيذ 

 .اّذافي سا تؼييي مٌيذ تب ٍقتي ثِ آًْب سسيذيذ ثب افتخبس آى سا اػالم مٌيذ 

  آًْب جبيضُ ثذّيذ.ثِ اسائِ پيطٌْبدات ثشاي تغييشات جذيذ ٍ حفظ 

 

 تغيير را در فرٌّگ سازهاى هستقر كٌيد. -8

اسصضْبي پطتَاًِ چطن اًذاص ثبيذ دس فشٌّگ سٍصاًِ ضشمت ديذُ ضًَذ. سّجشاى تغييش ثبيذ دائوبً آى تغييش سا حوبيت مٌٌذ. دس 

 غيش ايٌصَست ثِ جبي اٍليِ ثبص خَاّيذ گطت.

  صحجت مٌيذ. داستبًْبيي اص هَفقيت پيذا مٌيذ ٍ آًْب سا تؼشيف مٌيذ دس هَسد پيطشفت دس ّش فشصتي مِ دست هيذّذ

 ٍ اجبصُ دّيذ مِ پخص ضًَذ.

 .صهبًي مِ مبسمٌبى جذيذ سا ثِ مبس هي گوبسيذ يب دس آهَصضْب، دسثبسُ آى اسصضْب صحجت مٌيذ 

  ب سا ثطٌبسٌذ. -يويجذيذ ٍ قذ-افـشاد مليذي دس تين تغييـش سا ِث سبيشيي ثطٌبسبًيـذ ٍ اجبصُ دّيذ مبسمٌبى  هطبسمت ٍ صحوبت آًْ

  ِاگش سّجشاى تغييش جبثجب ضذًذ، افشادي سا جبيگضيي مٌيذ. ايي مول هي مٌذ مِ هغوئي ضَيذ ًتبيج مبس آًْب ث

 فشاهَضي سپشدُ ًطَد.

 

 

هٌبست سا ثشاي هَفقيت دس پيبدُ سبصي تغييش ثبيذ حَصلِ ٍ پطتنبس داضت. اگش ثب دقت ثشًبهِ سيضي مشدُ ٍ صيش ثٌبي 

 ثسبصيذ، پيبدُ سبصي تغييش آسبى تش هي ضَد ٍ هيتَاًيذ دس اًتظبس ديذى ًتبيج ثبضيذ.


