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 تغییش سّبشی

 ثتشای  ػتبصهبى  ٍ وبسوٌتبى  داؿتتي  ًگبُ آهبدُ دس ػؼی سّجشی ّبی ػجه اص تشویجی اص اػتفبدُ ثب وِ اػت هذلی تغییش سّجشی

ِ  هؼغَف وِ اػت ػٌتی سّجشی هذل اص هتفبٍت صیبدی حذ تب ػجه ایي. داسد هؼتوش سؿذ ٍ یبدگیشی  اص وبسوٌتبى  وٌتتشل  ثت

 ایجتبد  ثشای ًفغ ثِ اػتوبد ؿٌبػٌذ، هی سا همصذ وٌٌذ، هی فىش آیٌذُ ثِ وِ ّؼتٌذ وؼبًی تغییش سّجشاى. اػت هذیشاى عشیك

ِ  ثشدثتبسی  ٍ صتجش  تغییتش  ایجبد دس دیگشاى ّذایت یب ووه ثشای چٌیي ّن ٍ داسًذ خَدؿبى دس تغییش  هتب . دٌّتذ  هتی  ختش   ثت

 .وٌین آهبدُ آى ثشای سا خَد تَاًین هی اهب وٌین وٌتشل سا تغییشات تَاًین ًوی

 ٍ یبثتذ  هتی  افتضایؾ  تغییتش  ػشػت ٍلتی. وٌذ هی اػتفبدُ هتفبٍتی هْبستْبی ٍ ّب ػجه اص هتفبٍت ؿشایظ دس وبسآهذ هذیش یه

. ؿًَذ هی هْن ای فضایٌذُ صَست ثِ تغییش جشیبى دس ػبصهبى ّذایت ثشای ًیبص هَسد هْبستْبی گزاسد، هی تأثیش ػبصهبى ثش ثیـتش

 ّؼتٌذ ػبصهبًْب دیگش ٍ خَد ػبصهبى اؿتجبُ هَاسد ٍ هٌبػت ًمبط ؿٌبػبیی ًیبصهٌذ تغییش سّجشاى

 ػتبصی  تَاًوٌتذ  ًتَ،  ّبی فٌبٍسی اص اػتفبدُ یبدگیشی خَد، وبس ٍ وؼت حَصُ ّبی ًظشیِ اص آگبّی هبًٌذ داًؾ وؼت ثب هذیشاى

 سّجتشاى . ؿتًَذ  تجتذی   تغییتش  سّجتشاى  ثِ تَاًٌذ هی خالق تفىش ثَدى پزیشا ٍ ّب اػتشاتظی ٍ هْبستْب التجبع ٍ تغجیك دس خَد

ِ  آًْتبیی ) فٌتی  وتبسگشاى  دسثتبسُ  ثبیذ آًْب. وٌٌذ هی اػتفبدُ خَثی ثِ خَد پیشاهَى افشاد ٍ خَد ّبی تَاًبیی اص تغییش  داًتؾ  وت

 .ثبؿٌذ داؿتِ هٌبػجی اعالػبت( داسًذ ػوَهی داًؾ وِ آًْبیی) داًؾ وبسگشاى ٍ( داسًذ هـخصی

 ٍ ػتبصهبًی  ثجتبت  آًْتب . ؿتًَذ  هی آهبدُ تغییش ثشای داسًذ لشاس ػبصهبًی ّبی هَفمیت ػٌتی ػغح دس ٌَّص ٍلتی تغییش سّجشاى

 هتَسد  داًؾ عشیك اص وِ ّؼتٌذ آهبدُ حبل ػیي دس اهب ،(تغییش خَد خبعش ثِ تغییش ایجبد ثجبی) وٌٌذ هی ایجبد سا تذاٍم حغ

 :  ثبؿٌذ داؿتِ اعالع صیش هَاسد اص ثبیذ وبسوٌبى وِ یبثٌذ    دسهی تغییش سّجشاى. وٌٌذ ایجبد سا ضشٍسی ًَآٍسی ٍ تغییش ًیبص،

   وجبػت آًْب همصذ •

   چیؼت آًْب وبس ٍ وؼت •

   وشد خَاٌّذ وبس وؼبًی چِ ثب •

   اػت ساُ دس چیضی چِ •

   سٍد هی اًتظبسی چِ آًْب اص •

   وذاهٌذ اسصؿْب •

  ثَد خَاّذ هَاسدی چِ فشایٌذّب ٍ ّب سٍیِ دس تغییش •

   ؿذ خَاّذ گیشی اًذاصُ تغییشات ایي چگًَِ •

   ؿذ خَاّذ گیشی اًذاصُ چگًَِ آًْب ػولىشد •

   پزیشًذ هی ٍ وشدُ هذل سا تغییش سّجشاى، چگًَِ •
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ِ  اگش. تغییش ٍ پیَػتگی: داسد ٍجَد ػبصهبًی تغییش ایجبد ثشای اػبػی اص  دٍ ِ  هتضتبد  دٍ ایتي  چت  دس اهتب  سػتٌذ  هتی  ًظتش  ثت

 اص یىتی . اػتت  الؼتبدُ  فتَق  استجتبط  جشیبى تغییش ٍ پیَػتگی ثیي تؼبدل ثشلشاسی ولیذ. ثبؿٌذ یىذیگش هىو  تَاًٌذ هی ٍالؼیت

 یتب  سػتوی  جلؼتبت  ایٌىِ اص صشفٌظش. اػت اعالػبت تجبدل ثشای ای دلیمِ پبًضدُ تب دُ جلؼبت ضشٍست، ایي تأهیي دس الذاهبت

ِ  سّجتش  ػتَی  اص یبثٌذ، دػت الصم اعالػبت ثِ هذیشاى تب ؿًَذ ثشگضاس ثبیذ یىجبس ای ّفتِ حذال  ثبؿٌذ غیشسػوی  اعویٌتبى  ثت

 افشاد ٍ دّذ ًـبى ثیـتش سا اػتوبد فضبی تب ؿَد تجبدل تغییش گشٍُ هذیشاى ثیي ثبیذ اعالػبت. ؿًَذ حوبیت ٍ یبثٌذ دػت الصم

 .داسد ًگبُ استجبعی حلمِ یه دس سا

 

  کٌیذ ایجاد ًَ فکشی چاسچَب یک

 ساُ ػتبصهبًی،  ػتبختبس  ثتبصعشاحی  یتب  هـتتشی،  ًیبصّتبی  تغییش، حبل دس ثبصاسّبی هبًٌذ هَضَػبتی عشیك اص آیٌذُ ثش توشوض ثب

ِ  چٌتذ  ایٌجب دس. داد خَاّیذ ًـبى دیگشاى ثِ سا هَفك ػبصهبى یه ػبختي ِ  ثتشای  ًىتت ِ  تفىتش  جذیتذ  سٍؽ یته  تَػتؼ  اسائت

 :  ؿَد هی

 .  وٌیذ فىش فشّیختِ هـتشیبى ًیبصّبی ٍ سلبثت تغییش، دسثبسُ •

 .  دّیذ تَػؼِ سا خَد تفىش. ثىـیذ چبلؾ ثِ سا خَد فىشی چبسچَة •

 اص ثبیتذ  سا هَاًؼی چِ خَاّیذ؟ هی چیضی چِ. دّیذ تَػؼِ آى ثشای جبیگضیي ّبی ساُ ٍ وٌیذ ثشسػی سا فؼلی ؿشایظ •

   ثشداسیذ؟ ساُ ػش

 .  وٌیذ گَؽ دٌّذ هی اسائِ دیگشاى وِ ّبیی ایذُ ٍ هؼبئ  هَضَػبت، ثِ دلت ثب •

 .  گزؿتِ ٍلبیغ تىشاس ػٌَاى ثِ ًِ وٌیذ ًگبُ آغبص یه ػٌَاى ثِ آیٌذُ ثِ •

 ایتي  ثبیتذ  هي» هَاسد سٍی ثش فىش صشف سا خَد اًشطی. وٌیذ سیضی ثشًبهِ آیٌذُ ثشای ٍ ثپزیشیذ داسیذ لشاس وِ سا جبیی •

 .  ًىٌیذ...«  وشدم هی سا وبس

 .  وٌیذ تٌظین آًْب اػبع ثش سا خَد ثشًبهِ ٍ ثگیشیذ ووه خَد لَت ًمبط اص سیضی ثشًبهِ ٌّگبم •

 . دّیذ تـخیص اػت پزیشی اًؼغبف یب پزیشی سیؼه ؿبه  وِ سا تغییشی •

 .  ًىٌیذ فشاّن تَجیِ دّیذ اًجبم تَاًیذ ًوی وِ وبسّبیی ثشای •

 .  وٌیذ ثحث ٍ دّیذ ؿشح دّیذ، گَؽ: وٌیذ دسن سا همبٍهت •

 .  وٌیذ تشػین  سٍؿي هؼیش ٍ دٍسًوب یه وٌذ دًجبل سا تغییش ثبیذ وِ فشدی ّش ثشای •
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  تغییش سّبشی استشاتژی سِ

 یتب  هٌفشد صَست ثِ تَاًٌذ هی ّب اػتشاتظی ایي اص یه ّش. ؿَد هی اسائِ تغییش ثب وبس ثشای هتفبٍت سّجشی اػتشاتظی ػِ اداهِ دس

 . ؿًَذ گشفتِ ثىبس تشویجی

   لذست عشیك اص تغییش سّجشی •

 .  وٌذ هی وٌتشل سا استمبءّب ٍ ّب تشفیغ ّب، پبداؽ •

 .  وٌذ هی اتخبر وبسوٌبى حذال  هـبسوت ثب سا ّب تصوین توبم •

 . اػت ّذایتگش ٍ هؼتجذ سّجش یه •

 . باشذ اثشبخش تَاًذ هی شًَذ اتخار سشعت بِ بایذ ّا تصوین کِ بحشاى یک ٌّگام سّبشی سبک ایي

   اػتذالل عشیك اص تغییش سّجشی •

 .  دّذ هی اؿبػِ سا الصم اعالػبت تغییش، اص پیؾ •

 .  دّذ هی تَضیح آًْب ثِ سا تغییش چشایی ٍ وٌذ هی سفتبس ثضسگؼبالى هبًٌذ وبسوٌبى ثب •

 .  دّذ هی تـخیص سا ػبصهبى ٍ وبسوٌبى اػتبًذاسدّبی ٍ ّب ػٌت ًیبصّب، ّب، اًگیضُ •

 . ًیست ای کٌٌذُ تعییي عاهل صهاى ٍ بَدُ ًاپزیش اجتٌاب تغییش کِ سٍد هی کاس بِ ٍقتی سّبشی استشاتژی ایي

  ثبصآهَصی عشیك اص تغییش سّجشی •

 .  آٍسًذ ًوی فشاّن سا هَفك تغییش هَججبت تٌْبیی ثِ اػتذالل، ًِ ٍ لذست ًِ وِ دّذ هی تـخیص •

 .  دّذ هی اسصؽ تَػؼِ ٍ آهَصؽ ثِ •

 .  گیشًذ فشا سا جذیذ هْبستْبی جذیذ ّبی چبلؾ ثشای وِ وٌذ هی تـَیك سا آًْب ٍ دّذ هی اجبصُ وبسوٌبى ثِ •

 ٍ دّتذ  هتی  حشوتت  اػتوبدؿبى ػغح هبٍساء ثِ سا آًْب وٌذ، هی تـَیك اػت ًیبص وِ آًچِ اص ثیؾ اًجبم ثِ سا وبسوٌبى •

 .  وٌٌذ تالؽ خَد تَاًبیی فشاػَی ػبصهبى ًفغ ثِ وِ وٌذ هی ووه آًْب ثِ

 . است اثشبخش شذیذ سقابت ٍ سشیع تغییش سشذ، ٌّگام تغییش سّبشی بشای استشاتژی ایي
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  چیست تغییش فشآیٌذ

 تغجیتك  ختَد  وٌتتشل  اص ختبس   ؿشایظ ثب ؿًَذ هی هججَس سٍص ّش هشدم. اػت وبس ٍ وؼت هحیظ اص هْوی ثخؾ تغییش تَاًبیی

. دٌّتذ  هتی  اًجتبم  ثْتتش  سا وتبس  ایي خَد فشدی هیبى ٍ ػبصهبًی هْبستْبی خبعش ثِ ثشخی. ؿًَذ هَفك ٍ ٍس ثْشُ ثتَاًٌذ تب یبثٌذ

 هبًٌتذ  هْوی هَاسد تب تلفي ثِ پبػخگَیی خبعش ثِ وبس اًجبم اص ثبصهبًذى هبًٌذ ای ػبدُ چیض اص تَاًذ هی وٌتشل اص خبس  ؿشایظ

 . ؿَد ؿبه  سا جذیذ وبسی ّبی هؼئَلیت

   تغییش جادُ •

 ثبیتذ  تغییتش،  جتبدُ  آغتبص  دس ٍ. ؿتًَذ  هتوشوض ّب فشصت ثش ثبیذ یبثٌذ دػت آهیض هَفمیت تغییشات ثِ خَاٌّذ هی وِ ػبصهبًْبیی

 پشػیذ خَد اص سا صیش پشػؾ چٌذ

 ِؿَد؟ دادُ ثْجَد ثبیذ چیضی چ   

 ًَِؿَد؟ دادُ ثْجَد ثبیذ چگ  

 ِاػت؟ هذًظش ثْجَد ٍاػغِ ثِ ًتبیجی چ   

 ؿَد؟ اجشا ثبیذ چگًَِ ثْجَد فشآیٌذ  

 ّؼتٌذ؟ هَاسدی چِ ثْجَد پیبهذّبی   

  حاضش صهاى •

ِ  فؼلتی  ؿشایظ ًتبیج ًذّذ سخ تغییشی وِ صَستی دس ؿَد؟ هی اًجبم وبسی چِ حبضش حبل دس. وٌیذ تحلی  سا فؼلی ؿشایظ  چت

   ّؼتٌذ؟ هَاسدی چِ ػبصهبًی ّبی ػٌت ٍ اػتبًذاسدّب ثَد؟ خَاّذ

   آیٌذُ ًتایج •

 ؿٌبػتبیی  سا تغییش آسهبى ٍ همصذ. وٌیذ هـخص وٌذ هی تـَیك تغییش ایجبد ثشای سا دیگشاى وِ آسصٍّبیی ٍ ّب خَاػت ًیبصّب،

 .  وٌیذ تشػین سا دٍسًوب سًٍذّب، دسن ٍ ؿَْد ادسان، عشیك اص. وٌیذ

  استشاتژی •

 هؼیش یه دس آیب. ثـٌبػیذ سا همصذ ثِ سػیذى ًیبص هَسد چگًَگی ٍ چیؼتی سػیذ؟ هی چگًَِ ثبؿیذ، خَاّیذ هی وِ جبیی ثِ

 . ؿَد اجشا تَاًذ ًوی اػتشاتظی آیٌذُ، ًتبیج اص سٍؿي دسن ثذٍى. دّیذ هی تغییش سا هؼیش ساُ هیبًِ دس یب وٌیذ هی حشوت ثبثت
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   تغییشدٌّذُ اقذام •

 التذاهبت  الذاهبت، ایي. وٌیذ ؿٌبػبیی سا ًظش هَسد الذاهبت ؿَد، هی اجشا اػتشاتظی اص هشحلِ یب لذم ّش ایٌىِ اص اعویٌبى ثشای

 هـتخص  افتشاد  پبػتخگَیی  هؼیتبس  ٍ یبثتذ  هتی  هَجَدیت اػتشاتظی وِ اػت الذاهبت ایي ثب. ّؼتٌذ اصلی ثشًبهِ اجشای سٍصاًِ

 . ؿًَذ هی

  باصًگشی •

ِ  سا آًچِ ایذ؟ یبفتِ دػت ًظش هَسد ًتبیج ثِ آیب ّؼتیذ؟ وجب داًیذ هی آیب سػیذیذ همصذ ثِ ٍلتی  ثتشای  تغییتش  ٍ اػتتشاتظی  وت

 .  وٌیذ گیشی اًذاصُ اًذ آٍسدُ اسهغبى ثِ ػبصهبى

ِ  وٌذ هی ووه آًْب ثِ ٍ اػت هفیذ هذیشاى تَػظ تغییش فشایٌذ هشاح  تؼییي ثشای هذل ایي ِ  سا آًچت  آهتذ  خَاّتذ  پتی  دس وت

 .  ثجیٌٌذ

   تغییش فشآیٌذ دس دسگیش ّای ًقش •

 : صیش هَاسد ؿبه  ؿًَذ دسگیش تغییش فشآیٌذ دس اػت هوىي هختلفی افشاد

 فتشدی  یتب  گتشٍُ (: ثبؿتذ  ػتبلی  هذیشیت تَاًذ هی) تغییش عشفذاس  ِ  ٍ دالیت   اًتذ،  وتشدُ  تؼیتیي  سا تغییتش  ًیبصّتبی  وت

 .  ًذاسد سا الصم اختیبس تغییش ثِ ثخـیذى هـشٍػیت ثشای اهب داسًذ تغییش ثشای ّبیی اػتشاتظی

 داساػت سا تغییش ثِ ثخـیذى هـشٍػیت اختیبس وِ گیشی تصوین: تغییش ثِ هتؼْذ  . 

 ُهؼتئَل  ٍ وٌٌذ هی علت سا هتؼْذاى تؼْذ ٍ دخبلت وِ گشٍّی یب فشد: تغییش ًوبیٌذ  ِ  تغییتش  اجتشای  ٍ سیتضی  ثشًبهت

 .  ّؼتٌذ

 سا تغییتش  فشآیٌتذ  دس ؿتذُ  ایجتبد  هفتبّین  ٍ دادُ تغجیك سا خَد ثبیذ وِ فشدی یب ثخؾ دپبستوبى، گشٍُ،: تغییش ّذف 

 .ؿَد دیگشی گشٍُ ثشای تغییشی ثِ هٌجش تَاًذ هی گشٍُ یه ثِ هتؼلك تغییش. وٌذ اػتفبدُ
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  تغییش اجشای هعیاسّای

 : شًَذ بشآٍسدُ بایذ هعیاس چْاس تغییش، فشآیٌذ آغاص اص بیش

 . ؿَد تؼییي ثبیذ ًتیجِ یب هؼیش •

 . اػت تغییش ًتبیج ثِ سػیذى اص تش ػخت خیلی فؼلی ؿشایظ دس هبًذى وِ ثذاًٌذ ثبیذ افشاد •

 خَثی ثِ هغلَة آیٌذُ ٍ فؼلی ؿشایظ ثیي فبصلِ تب ؿَد گشفتِ ثىبس ثبیذ گیشی اًذاصُ ٍ اجشا اػتشاتظی یب ػیؼتن یه •

 . ؿَد پش

 .  ثبؿٌذ یبفتٌی دػت ٍ ٍالؼی ثبیذ ًتبیج ثِ دػتیبثی ثشای ًیبص هَسد هٌبثغ ٍ هْبستْب •

 

 :  آٍسیذ یاد بِ سا تغییش بِ هشبَط هَضَعات اص بشخی کِ کٌٌذ کوک تَاًٌذ هی صیش اختصاسی حشٍف

•  C تـَیك (Courage :)وٌیذ تـَیك سا آیٌذُ ًیبصّبی تأهیي ٍ چبلؾ پشػؾ، پزیشی، سیؼه  . 

•  H داؿتي ؿٌبخت (Have :)ثبؿیذ داؿتِ هٌبػجی ؿٌبخت ٍ دسن دیگشاى ٍ خَد اص  . 

•  A  تحلی (Analyze :)ُوٌیذ تحلی  سا تخصصی ٍ ػوَهی ّبی ٍاط  . 

•  N ًیبص (Need :)تَػؼِ ٍ پظٍّؾ داًؼتي، ثِ ًیبص . 

•  G حشوت (Go :)وٌیذ حشوت خَد لَت ًمبط ثضسگتشیي ثب  . 

•  E اًتظبس هَسد (Expected :)ؿًَذ تؼییي ثبیذ اًتظبس هَسد ًتبیج . 

 

  کٌین بشخَسد تغییش بشابش دس هقاٍهت با چگًَِ

 دس. داؿتت  خَاّتذ  آًْتب  ؿتخص  ثتش  اثشی چِ تغییش وٌٌذ هی فىش ایي ثِ خَدوبس صَست ثِ وٌٌذ، هی فىش تغییش ثِ افشاد ٍلتی

ِ  ّتب  همبٍهتت  ایتي  ثتش  ثبیذ وبسوٌبى، ثش اثشثخؾ تأثیش ثشای. دٌّذ هی ًـبى تغییشات ثِ صیبدی همبٍهت وبسوٌبى وبس، هح   غلجت

 ّتبی  سٍؽ ٍ سفتبّی  هؼتبئ   ّتب،  گیشی ججِْ ٍ ّب داٍسی پیؾ ثبیذ وٌیذ هغشح سا خَد تغییش ایذُ خَاّیذ هی وِ ٌّگبهی. وٌیذ

 :  ثبؿذ صیش دالی  اص یىی ثِ تَاًذ هی وبسوٌبى همبٍهت. دّیذ لشاس ًظش هَسد سا ػٌتی
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ِ  توبیلی اػت هوىي اًذ ثَدُ هَفك گزؿتِ دس افشاد اگش گزؿتِ؛ ّبی هَفمیت • ِ  تغییتش  ثت ِ  آیٌتذُ  ثت ِ  ًبؿتٌبخت  ًذاؿتت

 .  ثبؿٌذ

 . هَجَد چیضّبی ٍ ّب سٍؽ ثب آؿٌبیی احؼبع •

 . اهٌیت ٍ ایوٌی حغ •

 . اػت ؿذُ ایجبد سلجب ٍ اػتبًذاسدّب ػٌي، ٍاػغِ ثِ وِ اعویٌبى اص ػغحی •

 

 : کِ باشیذ داشتِ یاد بِ کٌیذ آهادُ تغییش بشای سا دیگشاى خَاّیذ هی ٍقتی

 ّتبیی  ًتَآٍسی  ٍ ّب تغجیك جبیگضیي، ّبی ساُ ثبیذ ؿذى، هَفك ثشای ثٌبثشایي ؿذ خَاٌّذ وٌِْ ًبگضیش ًَ هفبّین ّوِ •

 .  وٌیذ ایجبد

 اػتت  وٌتتشل  غیشلبث  آیٌذُ وِ آًجبیی اص. ػبصیذ ثشآٍسدُ سا آیٌذُ ًیبصّبی وشد خَاّذ ووه هؼئلِ ح  ٍ خاللیت •

 .  ػبصیذ آهبدُ غیشهتشلجِ ٍلبیغ ثب تغجیك ثشای سا خَد ثبیذ

 

 پیتشٍص  ثبؿتٌذ،  هَفتك  وٌٌذگبى همبٍهت اگش. وٌٌذ همبٍهت اػت هوىي ثخَاٌّذ لذست اگش تغییش ثبصًذگبى ٍ لشثبًیبى •

ِ  تتأثیش  وبسوٌبى دیگش ثش تَاًٌذ هی لذست، حغ ثِ دػتیبثی ثب وٌٌذگبى همبٍهت ثٌبثشایي. سػٌذ هی لذست ثِ ٍ ؿًَذ هی  گزاؿتت

 .وٌٌذ ایجبد تغییش ثشاثش دس ٍالؼی ػذ یه ٍ

 

 : است صیش هَاسد شاهل تغییش سذ حزف ٍ هقاٍهت با بشخَسد اصلی ًکات

 . ثگزاسیذ احتشام هختلف دیذگبّْبی ثِ •

 .  وٌیذ پیذا سا تَافك هَاسد •

 . ثبؿیذ پزیش اًؼغبف ٍ پزیشا جذیذ ّبی ایذُ همبث  دس •

 .وٌیذ تؼییي سا ػبص هؼئلِ ٍ هختلف هَاسد •

 

 

 


