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 : دستیابی به تغییر فصل اول

 انواع تغییر را نام برده و به اختصار شرح دهید. -1

شویم و یا قصد آغاز آن را داریم، مفید دانستن حدود تغییراتی که با آن مواجه میهنگام نزدیک شدن به تغییر، 

 است.

ی پایانی )دگرگونی و تعدیل( تفکیک ( ماهیت تغییر را )تدریجی و یا ناگهانی( از نتیجه2002بالرگان و هایلی )

 نوع اصلی تغییر شده است: 2اند که منجر به کرده

 د.ِآیای به اجرا در مییک تغییر غیر نمونه ای است که به آهستگی از طریق ابتکارات مرحله انطباق: -

و  تری عملیات یک سازمان را در سطحی وسیعای است که شیوهباز هم یک تغییر غیر نمونه نوسازی: -

 کند.سریعتر تعدیل می

ه هم مختلف و ابتکارات وابسته بیک تغییر تبدیلی است که به تدریج از طریق مراحل  تکامل تدریجی: -

 آید.به اجرا در می

غلب ها و اباشد ولی از طریق اقدامات همزمان در اکثر حوزهتغییری بنیادی و غیر قابل تبدیل می انقالب: -

 افتد.ی زمانی نسبتا کوتاه اتفاق میدر یک محدوده

 

 وضیح دهید.طبق نظریه استیسی و دانفی سطوح تغییر چند سطح و چه هستند؟ ت - 2

)میزان سازی دقیق(: به معنای اداره و بهبود تناسب بین استراتژی و افراد، فرآیندها و ساختار سازمان  1سطح

و  دهیوکارهای پاداش است. به عنوان مثال تغییرات سیاست ها و فرآیندها؛ گروه های بهبود مستمر؛ توسعه ساز

 برنامه های آموزشی مربوط به استراتژی.

یرونی های بی پیرامون سازمان، با در نظر گرفتن محرکعدیل افزایشی(: به معنای تغییرات نسبتا ساده)ت 2سطح

تغییر است. به طور نمونه تغییر مقیاس و قلمرو عملیات؛ تغییر آمیخته محصول و خدمت؛ توجه به ناکارامدی های 

 یح شده می باشند.تولید وتکامل یافتن ساختار، همگی به منظور تناسب با استراتژی تصح

ای است که بجای کل سازمان بر روی )دگرگونی واحدی(:به معنای ساختار دهی مجدد و تعدیل عمده 3سطح

های توزیع بجای دهی بخش بازاریابی برمبنای کانالهای خاصی از آن تمرکز دارد. به عنوان مثال ساختاربخش
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ای کاری؛انتصاب کارکنان کلیدی مختلف؛ تغییر مهم در خطوط توزیع؛یا عدم تمرکز بخش منابع انسانی در واحده

 استراتژی مرکز هزینه یا سود.

)دگرگونی شرکت(: به معنای تغییرات اساسی در استراتژی کاری سازمان است. برای مثال بیان دوباره  4سطح

تغییر می مأموریت، چشم انداز ویا ارزش ها؛تغییرات ساختاری عمده که مبنای قدرت را در درون سازمان 

های مهم و نیروی تازه گرفتن از ها در کل سازمان؛انتصابدهد؛تغییرات ریشه ای در ساختار، سیستم ها و فرآیند

 بیرون سازمان.

 

 از دیدگاه هریسون چند نوع فرهنگ وجود دارد و هر کدام در چه نوع سازمانی بیشتر جاری است؟ -3

توسط منبع قدرت اتخاذ شده و به صورت مرکزی کنترل ـ فرهنگ قوی: آن است که تصمیمات در سازمان 1

می گردند. تمام شرکتهایی که دارای عملیات موفق و رو به جلو می باشند، از شرکتهای کارآفرین گرفته تا 

 سازمان هایی با مدیران کاریزماتیک، همگی حول این محور قرار دارند.

ا با ساختارها و نقش های مشخص با سطحی از ـ فرهنگ نقشی: این فرهنگ تالش می کند کار سازمان ر2

پاسخگویی که به هر نقش الصاق می گردد تا به فرد بفهماند در چه جایی با سیستم ارتباط پیدا می کند، 

 پیوند می دهد. سازمان های بزرگ بروکراتیک معموال نمونه هایی از این نوع سازمان ها می باشند.

وسیله قدرت و توانایی انجام دادن کار و دستیابی به اهداف شناخته می ـ فرهنگ وظیفه: این فرهنگ به 3

شود. چیزی که در این سیستم مورد تحسین قرار می گیرد توانایی افراد در به اتمام رساندن کارها و سیست 

ا ههای مدیریت پروژه از این نوع سازمانی آن می باشد نه پست های سازمانی افراد. سازمانپشتیبانی کننده

 هستند.

شان ـ فرهنگ شخصی:این نوع فرهنگ اشاره به نیاز افراد به عادات و رسوم شخصی و از پیش شکل گرفته2

هایی را برای سازمان به دنبال داشته باشد. ی افراد به عادات و رسوم شخصی، ممکن است هزینهدارد. عالقه

 می باشند. ای علمی معموال تابعی از این نوع فرهگ سازمانی جوامع حرفه
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با توجه به مفهوم یکپارچگی و انسجام چند نوع فرهنگ در سازمان ها وجود دارد؟ آنها را تشریح  -4

 کنید.

ای )اجتماعی بودن باال و انسجام پایین(: سازمان افراد را برای دست یابی به اهدافش از طریق روابط شبکه-1

های متفاوت دهد. روابط در بخشیت زیادی مینماید وبه این موضوع اهمرسمی تشویق میرسمی و غیر

 سازمان و نیز تبادل همکاری بین افراد سازمان، از عناصر اصلی این فرهنگ است .

ای )اجتماعی بودن پایین و انسجام پایین(: این نوع فرهنگ در واقع هیچ نوع ارزشی به روابط قطعه قطعه -2

از نظر این نوع فرهنگ، افراد برای درک روابط انسانی و انسانی و وحدت و یکپارچگی نیروها قائل نیست. 

 همچنینی اتمام کارهای در دست اقدام بسیار نفوذناپذیر و غیرقابل انعطاف می باشند.

اشتراکی )اجتماعی بودن باال،انسجام باال(: در این نوع فرهنگ افراد به یکدیگر، به محصوالت و خدمات  -3

هایی که بسیار ارزش محور بوده و به کار تیمی ارزش می موال در سازمانمتعهد هستند. این نوع فرهنگ مع

 دهند، دیده می شود.

سوداگری )اجتماعی بودن پایین و انسجام باال(: این فرهنگ بیشتر روی وظایف متمرکز است تا روی افراد.  -2

 جود دارد. در زمان انجام وظایف، یکپارچگی و تشریک مساعی باال و در نتیجه تغییر اندکی و

 

 چهار شکل شخصیت بر اساس آزمون تحلیل شخصیت و شغل مایرز برگر را بیان کنید.-5

واقع بین متفکر می خواهد بداند که دلیل نیاز به تغییر چیست و نیازمند چه استداللی بر پایه ی شواهد برای -1

ر مشکلی پیش نیامده است ،چرا پذیرش آن خواهد بود.این افراد هنگام شروع تغییر بر این عقیده اند که اگ

میخواهند آن را تغییر دهند.بنابراین هنگام انجام تغییر بسیار محتاط هستند،لزوما با تغییر مخالفتی ندارند بلکه 

 برای فکر کردن در مورد ان به زمان احتیاج دارند.

مینان طلب،بلکه برای اینکه اطمبتکران متفکر برای فکر کردن احتیاج به زمان دارند ولی نه از نقطه نظر حفظ م-2

 حاصل کنند که تغییر با تصورات بزرگتر ،با استراتژی گسترده تر،و تمام اجزای بهم پیوسته سازگار است.

واقع بین عملگرا از شروع تغییرات و جابجایی اجزا خشنود میشود.اشتیاق و انرژی طبیعی این افراد نیروی -3

احتیاج به تمرکز مشخصی دارند که باید عملی گشته و به دنبال پیشبرد  حرکت آنی را به وجو می اورد ولی انها

 کارایی و کاربرد چیستی و چرایی و چه کسی و چه زمانی و سواالت خاص دیگر باشد.
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مبتکران عمگرا که با واقع بینان عملگرا در انرژی و اشتیاق مشابهت دارد ولی از نظر تمرکز روی آینده و شیوه -2

 بیشتر شبیه مبتکران متفکر هستند. تغییر و سناریوهای مختلفهای مختلف 

 

 : جهت گیری فصل دوم

 تجزیه و تحلیل میدان نیرو را شرح دهید.-1

لویین در مدل تغییرات سازمانی خود به اهمیت شناسایی و کار با نیروهای موجود اشاره و ان را با بخشی از مدل 

ید شرایط فعلی خود را از حالت ثبات خارج کرده،تغییرات مورد نظر خود معرفی میکند.وی معتقد است که شما با

خود را انجام دهید و سپس مجددا آنرا به حالت ثبات دربیاورید.لویین برای انجام این کار آنالیز نیروها را مطرح 

ای مشوق هنمود.به اینصورت که شما کار خود را با این فرض شروع میکنید که در هر وضعیت فعلی معین بین نیرو

تغییرات و نیروهای مقاوم در برابر تغییرات که با هم در تنش هستند )یعنی میدان نیرو( تعادل وجود دارد.اکنون 

هدف شما شناسایی این نیروها،ماهیت انها،قدرت انها و روش های ایجاد تغییرات در انهاست.این کار ابزار موثری 

وجب ایجاد یک تصویر از کل سیستم و نیروهای وجود در ان می برای انجام تغییرات میباشد چرا که این کار م

شود.یکی از جنبه های کلیدی این است که شما روی هردوطرف قضیه یعنی نیروهای مشوق تغییرات و نیروهای 

 مقاوم تغییرات کار میکنید.

شناخت وضعیت  انچه که شما شاهد ظهور آن خواهید بود میل به حرکت و دور شدن از وضعیت فعلی و نیاز به

مطلوب )وضعیتی که باید به سمت ان حرکت کنیم(است. وقتی که شما برای افزایش نیروهای مشوق و کاهش 

 نیروهای مقاوم اوین گام ها را برمیدارید در واقع حرکتی را به سمت وضعیت مطلوب آغاز کرده اید.

 این فرایند شامل مراحلی است:

 ا نتیجه ی مورد نظرداشتن بیان روشنی از وضعیت مطلوب ی-

شناسایی و لیست کردن تمام نیروهای مشوق تغییرات و نیروهای مقاوم در برابر تغییرات.این نیروها احتماال -

 وژیکی و محیطی را شامل میشوند.  نیروهای شخصی،بین اشخاص،گروهی ،بین گروهها فرهنگی، اجرایی ،تکنول
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 تجزیه و تحلیل سوات و هدف از انجام آن را شرح دهید. – 2

هدف از این تحلیل حصول اطمینان از این موضوع است که نقاط ضعف و قوت کلیدی در داخل سازمان و همچنین  

فرصتها و تهدیدهای کلیدی در خارج از آن مورد توجه قرار گرفته اولویت بندی و تعیین شود .یکی از اهداف اصلی 

 این سوال است که آیا بین قابلیت های فعلی سازمان و نیازهای آینده آن توازن برقرار است یا خیر ؟ پاسخ به

نقاط ضعف و قوت به جنبه های درونی سازمان مرتبطند که سازمان توانایی بیشتری برای تاثیرگذاری برآنها دارد 

مان مرتبط هستند و ممکن است شما توانایی در مقابل تهدیدها و فرصتها عواملی هستند که به محیط بیرون از ساز

 تاثیرگذاری و کنترل محدودی بر آنها داشته باشید ولی آنها بر سازمان تاثیر می گذارند .

ایده اصلی از نظر موقعیت یابی استراتژیک و فرموالسیون استراتژی عبارتست از حداکثر سازی نقاط قوت سازمان 

که نقاط و تهدیدها را به حداقل برساند . البته یادآوری این نکته الزامیست  در رابطه با فرصتهای بالقوه در حالی

 که نقاط قوت ضعف فرصتها وتهدیدها نسبت به کارایی وکارآمدی کل سازمان مدنظر قرار میگیرد .

پس از این تحلیل اکنون شما باید درک روشنی از وضعیت سازمان خود در ارتباط با عملکرد داخلی آن و توانایی 

عملکردی آن در ارتباط با محیط خارج داشته باشید و همچنین درک خوبی نسبت به چالشها و سناریوهای 

یت اهداف استراتژی ها وتاکتیک های احتمالی. این کار به نوبه خود باعث خواهد شد که شما چشم انداز مامور

 خود را مورد بازبینی قرار دهید و یک دستورالعمل کاری برای انجام تغییرات بنویسید  

 اهداف ما از انجام این کار :

 شناسایی روش و نحوه ی  تغییرات در محیط خارج از سازمان                                                       

 حوزه های احتمالی که می توانند باعث پیشرفت یا عدم پیشرفت شوند شناسایی

 شناسایی زمینه های که اکنون شما در آن عملکرد خوبی دارید وزمینه های که قادر به پیشرفت درآن هستید

 شناسایی حوزه هایی که در آنها نیازمند عملکرد بهتر هستید یا کاهش اثرات ناشی از عملکرد بد خود هستید 

 ه طور خالصه این تحلیل یک نقطه ی شروع ارایه می کند که شما نیازمند شروع تغییرات از آن نقطه هستیدب
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فرمول تغییرات از نظر هریس و بکهارد را تفسیر کرده و عواملی که به مرور زمان به آن اضافه شده  – 3

 اند را شرح دهید.

C = [ D x V x FS ] > R 

C :   خواهد افتادتغییری که اتفاق 

D  سطح نارضایتی از وضع موجود : 

V  میزان مطلوبیت تغییرمورد نظر چشم انداز یا وضعیت نهایی : 

FS  اولین قدم های عملی در انجام تغییر : 

R  میزان مقاومت در مقابل تغییر : 

حتما باید بزرگتر از میزان مقاومت در برابر تغییرات یا  FSو  V , Dدر این فرمول اصل اولیه این است که حاصل 

میزان هزینه های پرداختی برای ایجاد تغییر باشد . اگر اولین قدم شما در ایجاد تغییر با مشکل مواجه شود قطعا 

یک بررسی سریع در مورد وضعیت هر کدام از این عوامل به شما نشان خواهد داد که مشکالت بالقوه در کجاها 

ممکن است نیروی الزم برای ایجاد تغییرات ایجاد نشود عالمت ضرب که بین عوامل فرمول قرار دارد  رار دارند .ق

نشانگر اینست که اگر یکی از عوامل موجود نباشد آنگاه تالش برای انجام تغییرات مورد تردید خواهد بود چرا که 

ع موجود کم باشد یا نیروی مشوق وجود نداشته حاصل تساوی صفر  خواهد بود هم چنین اگر نارضایتی از وض

 باشد یا یک طرح کامال مشخصی برای ایجاد تغییرات وجود نداشته باشد آنگاه

 بعدها عواملی همچون قابل قبول بودن صالحیت و ظرفیت به فرمول اضافه شده است 

 

لی مشاهده می میزان سرعت حرکت سازمان به سمت اهداف )نیروی حرکت سازمان ( در چه عوام – 4

 شود.

 می تواند در ترکیبی از سه عامل زیر مشاهده شود : 

 وضوح و تناسب در چشم انداز ماموریت اهداف ا ستراتژی و تاکتیک ها –الف 

 مفهومی که محیط بیرونی سازمان را قادر به رشد و توسعه می کند . –ب 

 کارایی و اثربخشی نحوه قرارگیری منابع داخلی سازمان  –ج 
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 ایده اصلی از نظر موقعیت یابی استراتژیک و فرموالسیون استراتژی برای آینده چیست. -5

ایده اصلی از نظر موقعیت یابی استراتژیک و فرموالسیون استراتژی عبارتست از حداکثر سازی نقاط قوت سازمان  

. البته یادآوری این نکته در رابطه با فرصتهای بالقوه در حالی که نقاط ضعف و تهدیدها را به حداقل برساند 

 الزامیست که نقاط قوت ضعف فرصتها وتهدیدها نسبت به کارایی وکارآمدی کل سازمان مدنظر قرار میگیرد 

 

 : سازمان فصل سوم

 چهار مسیر تغییر را نام برده وتوضیح دهید؟-1

تغییر  صورت مسیر مسیر تکاملی: اگر شما به دنبال یک تحول کلی در یک مسیر توسعه ای باشید در این-1

 تکاملی خواهد بود.

 مسیر انقالبی: اگر شما خواهان تحول ناگهانی باشید مسیر تغییر انقالبی خواهد بود.-2

مسیر تطبیق: اگر شما به دنبال شکل دادن مجدد هستید می توانید خود را با مسیر تغییر توسعه ای منطبق -3

 نمایید.

 نوسازی به واسطه رویکرد ناگهانی اتخاذ نمایید. مسیر نوسازی: یا میتوانید یک رویکرد-2

 

 رویکرد پایین به باال در سازمان در پاسخ به کدام تمایالت سازمان است؟-2

رویکرد پایین به باال ممکن است در نتیجه تمایل سازمان به تمرکز بیشتر بر روی مشتری ،سرمایه گذاری بر 

ی نو و فرایندها و رفتارهای جدید برای وضع تغییر ایجاد روی کارکنان رودررو با مشتریان و خلق ایده ها

 گردد.

 اهرم های تغییر تیچی را نام ببرید -3

تیچی پیشنهاد میکند که سه هرم تغییر بنیادی شامل اهرم های تکنیکی،سیاسی و سیستم های فرهنگی در 

ان کارشکنی در تغییر را با خطر رو سازمان نقش ایفا کنند،و اگر تنها بر یکی از این سه اهرم متمرکز شوید ،امک

برو میسازید.سیستم های تکنیکی ترتیباتی هستند که به واسطه آنها از داده های مختلف ،کاالها و خدمات تولید 

می شوند.سیستم های سیاسی نشان دهنده چگونگی تخصیص و توزیع قدرت و منابع در سازمان است .سیستم 
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است که در سازمان به کار می روند.ماموریت و استراتژی ،سیستم ها و فرهنگی نیز شامل ارزش های مشترکی 

ساختارهای سازمانی و مدیریت منابع انسانی ،سه ابزار مدیریتی هستند که از طریق آنها اهرم های تغییر می توانند 

 به حرکت در آیند.

 

عد می داند؟ نام هفت اس مکنزی چگونگی حرکت سازمان از یک نقطه به نقطه دیگر را در چند ب -4

 ببرید

 :است "مکنزی7s"به (( با   <یک راه مفید برای حرکت از جهت گیری به سمت سازماندهی ،ترکیب ))تحلیل از 

 استراتژی ،ساختار،سیستم ها ،سبک مدیریت،کارکنان،مهارت ها،ارزش های مشترک

وضعیت آینده سازمان بر حسب که در آن صورت ))ماتریس فرهنگی گافی و جان(( ایجاد می شود. با توصیف 

هریک از این هفت بعد، تجزیه و تحلیل را گسترش دهید.این عوامل همگی به هم متصل هستند.حرکت از وضعیت 

موجود به وضعیت مورد نظر ،فقط مربوط به تغییر عوامل ساده تر مثل ساختار نیست ،بلکه در واقع به تمام معماری 

تریس فرهنگی جان و گافی شما میتوانید فرهنگ موجود و فرهنگ مورد نظر سیستم مربوط است.با استفاده از ما

را ترسیم کنید.در سراسر سازمان پیوستگی و تاکید بر انجام درست کارهای درست در یک جو مساعدوجود 

ایند ردارد.چشم انداز جدید نیاز به تغییر مسیر به سمت کارگروهی دارد. گافی و جان برخی از اقداماتی که به این ف

 کمک خواهند کرد را معرفی کردند:

 خودتان را به طور منظم محک بزنید و با سایر سازمانها مقایسه کنید.

 فرصت هایی را برای بحث و انتقاد ایجاد کنید.

 مطمئن شوید ارزش ها و رفتارهای مربوط به آن با سیستم ارزشیابی و پاداش دهی ترکیب شوند.

 با دیگران مواجه شوید .

 برابر دخالت روابط دوستانه در تصمیمات مربوط به کسب و کار مقاومت کنید.در 

 مطمئن شوید که سیستم های ارزشیابی شما روی معیارهای عینی متمرکز شده اند.

 مبارزه کنید. "خشنودی از خود"قدرت رقابتی موجود و بالقوه را به همه یادآوری کنید و با 

زماندهی تغییر ،از چهارچوب استفاده کنید . در این صورت بسته به طبیعت در برخی از روش ها برای کمک به سا

 تغییر می توانید:



 10  

 

 الف( وضعیت مطلوب را تجسم نموده و طراحی برنامه کاری را که میخواهید به آن دست یابید آغاز کنید.

ی ر کردن این فاصله طراحب(فاصله بین واقعیت موجود و وضع آینده را تجزیه و تحلیل نموده و فرایندی را برای پ

 کنید.

در واقع این برنامه به برخی تغییرات سیستمی که منجر به استقالل بیشتر در واحدهای کسب و کار جدید شود 

،اول برای تشخیص وضعیت داخلی موجود سازمان ،دوم برای شرح وضعیت مطلوب  7sبنابراین  نیازمند است.

 غییر،مورد استفاده قرار میگیردآینده ، سوم برای شروع فرایندهای کاری ت

 

 شباهت ها و تفاوت ها بین مدیریت تغییر و مدیریت پروژه را بیان کنید . -5

روش مدیریت پروژه ، پروژه های جداگانه ای مانند جنبه های تکنیکی نصب یک سیستم جدید یا یک ساختار 

بایستی تغییرات مناسب را در زمان و با  جدید را سازماندهی ، مدیریت و کنترل می کند . مدیریت موفقیت آمیز

هزینه مناسب انجام دهد . همچنین باید به مدیریت ریسک ، کنترل کیفیت و رسیدگی به هرگونه مانع یا مساله 

ای که در طی پروژه رخ می دهد کمک نماید. پروژه ها در محدوده دامنه وظایف ، اهداف و مقاصد به همراه 

مسئولیت ها به روشنی تعریف می شوند. تنها در این صورت است که نتایج تجاری تخصیص نیروی کار نقش ها و 

قابل اندازه گیری و تعریف شده ، مجموعه ای متناظر از وظایف سازمان داده شده جهت دستیابی به نتایج ، 

 تخصیص منابع و یک ساختار سازمانی مبتنی بر پروژه برای مدیریت پروژه وجود خواهد داشت . 

اصلی میان مدیریت پروژه و مدیریت تغییر در این است که  پروژه گرایش به تمرکز بر جنبه های تکنیکی  تفاوت

تغییر دارد ، درحالیکه مدیریت تغییر گرایش به تمرکز بر جنبه های روانشناختی انتقال از یک حالت به یک حالت 

ی ، مهارت های بین فردی و تمرکز بر افراد به دیگر دارد . البته منظور این نیست که مدیریت خوب پروژه از رهبر

خوبی استفاده نمی کند ، بلکه اغلب موارد ذکر شده جز اهداف اولیه نیستند .بنابراین برای مثال یک پروژه بایستی 

با استفاده از شناسایی اجزاء تشکیل دهنده ساختار جدید ، ایجاد شرح شغل ها ،  توسعه فرآیندهای مصاحبه 

ر جنبه های تکنیکی مدیریت تجدید ساختار تمرکز کند .مدیریت تغییر شامل مدیریت انتقال منصفانه ، ب

روانشناختی از یک روش کار به روشی دیگر ، رسیدگی به جنبه های احساسی تغییر و اختالالتی که می تواند رخ 

ت منجر به حرکت به سمت دهد ، می باشد. مدیریت آنچه که به عنوان مقاومت در برابر تغییر نامگذاری شده اس

 فرونشاندن مقاومت در برابر تغییر می شود . 

یک پروژه وقتی می تواند کامل فرض شود که یک سیستم اطالعات جدید با موفقیت نصب و راه اندازی شود و 

ایجاد  ،کارمندان عالقمند به بکارگیری آن باشند . با این وجود مدیریت تغییر با نیاز به سبک  متفاوتی از رهبری 
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نوع متفاوتی از فرهنگ و تعامل با مشتریان به طریقی جدید می تواند به خوبی دنبال شود . اینکار جای دادن 

 تغییرات در سازمان را عملی می سازد .

مدیر پروژه یا رهبر تیم تغییر نه تنها باید درکی کافی از بخش فنی/ وظیفه ای تغییرات داشته باشد، بلکه باید 

ایی درک و تجهیر افراد در سطح روانشناختی /احساسی تیم تغییر باشد. مدیر پروژه باید قدرت و اختیار دارای توان

الزم را در گروه و توانایی نفوذ و تاثیر بر حوزه های مربوط به کسب و کار را داشته باشد . به طور روشن مدیرتغییر 

مه ذینفعان ، نتیجه گرا بودن ، موفقیت در مدیریت زمان باید توانایی راهنمایی و مدیریت گروه ، ارتباط موثر با ه

، بودجه و کیفیت ، استفاده از روش های مدیریت مرتبط ، مدیریت تغییر و تکنیک ها و روش های مدیریت پروژه 

از را نی، نظارت و ارزیابی فرآیندها ، آگاه بودن از خطرها و نه لزوما مقابله با خطرها ، توانایی تسریع در موارد مورد 

 داشته باشد .

 

 : تجهیز فصل چهارم

 فرآیند تجهیز را تعریف نمایید . -1

تجهیز ، فرآیند وارد کردن به کار گماشتن و تحریک ذینفعانی است که تحت تاثیر تغییرات قرار گرفته اند . اگرهنر 

و عمل تجهیز ، تحت تاثیر تغییر باشد ، پس به محدوده ای از مباحث برای انجام موفقیت آمیز آن نیاز خواهیم 

 داشت . از جمله : 

 فعال بودن و درگیر شدن در فرآیند تغییر می شود .درک آنچه که باعث تحریک مردم برای  -

تعریف اینکه ذینفعان چه کسی هستند ، عالئق آنها در کجا واقع شده است و سهم احتمالی آنها از فرآیند  -

 تغییر چه خواهد بود 

 شناسایی گروه های عام و خاص از مردمی که باید در فرآیند تغییر وارد شوند . -

 اتژی ها برای برقراری ارتباط با آنهایی که قسمتی از تغییر هستند .  داشتن دامنه ای از استر -

 

 انواع شخصیت را بیان و درمورد هر کدام توضیح دهید - 2

که احتیاج به داشتن یک دلیل خوب برای تغییر دارد که بر اساس مدارک قوی و دالیل ملموس   واقع بین فکور.1

 پایه گذاری شده است.
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 که نیاز دارد بداند تغییرات کجا رهبری میشوند و چگونه با  استراتژی کلی مطابقت میکنند.  خالق فکور.2

نیازمند شروع برای بهبود چیزها است اما احتیاج به وضوح جهت و مراحل اولیه ی عملی   واقع بین عمل گرا.3

 مشخصی دارد.

ر را بدون شرط تغیی ادامه ی آن ترغیب بشود،زمانی که بتواند قسمتی از تغییر شده و برای  از خالق عمل گرا.2

 در آغوش میگیرد.

 

 ماتریس توافق/ اعتماد بالک را بیان کنید -3

بالک از دو بعد اعتماد و توافق برای ترسیم گروههای ذینفعان و افراد و همچنین توسعه ی راهبردهای مناسب 

 کند. برای درگیری و عدم درگیری استفاده می

رات توافق و اعتماد شناسایی ذینفعان اصلی و ناظران، ترسیم آنها در ماتریس و پس ازآن توسعه اولین گام در مذاک

ما به طورنمونه میزان  -اگرچه همراه آن یک اخطار سالمتی نیز هست -رویکردی مناسب برای  گروه بندی هاست

 داوری عمل نکردیم.نباید فرض اعتماد وتوافق را از طریق گفتگو به دست اوردیم و از روی تصورات قبلی یا پیش

کنیم که افراد در یک موقعیت بخصوص قرار دارند چرا که مااینگونه فکر میکنیم یا اینکه آنها همچنان در تغییرات 

قبلی قرار داشته یا دارند.داشتن فرضیه و طراحی یک راهبرد درمورد این موضوع خوب است،اما احتماالت دیگری 

برای ایجاد جایگاه مردم باید میزان درک خود را درباره چشم  انداز،مقاصد،اهداف و وجود خواهند داشت. در کل، 

 تخصیص منابع تغییر گسترش دهیم و توافقات وسطوح اعتماد را مورد مذاکره و تصدیق قرار دهیم.

 اعتماد زیاد/توافق زیاد

مهمترین هدف باال نگه داشتن میزان این افراد با آنچه شما  سعی دارید به دست اورید، همراه هستند. از این رو 

اعتماد و توافق از طریق تالش کافی است.باید توجه داشت که نباید این افراد را چندان جدی گرفت.باید با آنها 

 مانند یک دوست یا یک همکار ارزشمند رفتار کنید، روابط خود را باانها حفظ کرده و گسترش دهید.

 اعتماد زیاد/ توافق کم

میشه کسی را داشته باشد که بتوانید به او اعتماد کنید و نظریه های مهم خود را با او در میان بهتر است ه

بگذارید.یکی از چیزهای مهم در رابطه با داشتن یک حریف صادق این است که بتوانید با وی در مورد تغییر به 

اقص طرح ن را تکرار کنید، مشکالت یا نوگفتگو بپردازید تا بدینوسیله دیدگاههایتان را مطرح کنید، استدالل هایتا
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را پیدا کنید، و همچنین این فرصت را داشته باشید که آنها را به سمت دیدگاه خود بکشانید.بدین منظور باید از 

نقطه ای که هر دو بر روی ان توافق دارید شروع کنید.پس از آن میتوانید جایگاه خود را مشخص کرده و به دنبال 

 نها باشید.درک دیدگاهای آ

 گفتگو و حل مسائل مشترک گام بعدی باشد

 اعتماد کم/توافق زیاد

کسانی هستند که به نظر، حامی تغییر هستند اما نمیتوانید رابطه اعتماد پذیری با آنها برقرار  رفیقان نیمه راهاین 

ما تغییر بعدی نیز همراه شکنید، در نتیجه از مدت زمان حمایت آنها از تغییرات مطمئن نیستید،نمیدانید آیاد در 

خواهند بود،و انگیزه های انها چیست؟بنابر این شما به طور طبیعی بیشتر در مقابل آنها محافظه کارانه عمل می 

کنید.این افراد همراه شما هستند و در نتیجه میتوانند نیرویی برای تغییر باشند و باید درگیر تغییر شوند.شاید 

میزان مطرح نمودن و به بحث گذاشتن مشکالت در مقابل آنان کمتر از مخالفان  میزان صراحت و صداقت شما و

صادق و شرکایتان باشد.در اینجا تناقضی وجود دارد، هرچقدر محافظه کارتر باشید احتمال اعتماد سازی کمتر 

ر د میتوانید دخواهد بود. از سوی دیگر،اگر شما با رضایت خاطر در طی تغییر روابط خود را با آنان گسترش دهی

 اینده اعتماد بیشتری به دست اورید.

زمانی که مجددا بخواهید وارد گفتگو شده وتوافقات انجام شده را به تایید برسانید، باید کامال مشخص کرده باشید 

که با چه چیزی موافق هستید،چرا که به دلیل ماهیت رابطه به چنین چیزی احتیاج دارید.شما باید موارد احتیاط 

موارد استثنا برای دوطرف را مشخص نموده و به تصویب برسانید.اما دلیلی وجود ندارد که نتوانید درباره ی انچه و 

که در زمینه همکاری متفابل در تغییر، از آنها انتظار دارید شفاف باشید،همچنین میتوانید از انها بخواهید در مورد 

 پردازید.شیوه انجام کار با یکدیگر به بحث و تبادل نظر ب

 اعتماد کم/توافق کم

ممکن است بعضی ها این افراد را دشمن خود بدانند.اگر انها جزو ذینفعان مهم باشند،در صورت امکان باید وارد 

هیآت مدیره شوند باید بخاطر داشت تا زمانی که با آنها کار نکنید و تالشهایتان جهت مذاکرات توافق و اعتماد با 

ید دانست که آنها مخالف شما هستند.یعنی از انجایی که به انها اعتماد ندارید،موقعیت شکست مواجه نشود، نخواه

مناسبی هم جهت اعمال تغییر بر انها ندارید.بنا بر نظر بالک زمانی که سعی کنید انها را به سمت یکی از ربع های 

یت ، باید در زمان تغییر آنها را اولودیگر سوق دهید و موفق نشوید، باید رهایشان کنید.یا شاید کمی قوی تر از این

 های پایین تر قرار دهید.
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 (34و  33ماتریس نفوذ اثر/تاثیر را توضیح دهید. )ص   -4

در نمودار اثر/ تاثیر بر اساس درجه ای که ذینفعان توسط تغییر تحت تاثیر قرار می گیرند و درجه ای که آنها بر 

ا شده است. معموال ما می توانیم افرادی که از طریق تغییر به جلو رانده گذارند، چهار گروه بنمسیر تغییر اثر می

شده اند را به طور طبیعی در انتهای باالی بُعد تاثیر قرار دهیم، به طوریکه به سرعت مواردی که در رابطه با قدرت 

 و اختیار و چگونگی به کارگیری آنها را ایجاد نمایند.

 اثر    باال    

  

  

 پایین    باال  

 

 عامل های تغییر –بسته به فشار زمانی، تعارض اولویت ها و شاید فقدان عالقه به بخش  –معموال در تغییرات 

هستند کاهش دهند. اگرچه آنها ذینفع « کم/تاثیر»تمایل دارند که توجه خود را نسبت به آنهایی که در ربع اثر 

حتی اگر عالقمند نباشند. حداقل آگاه سازی آنها از تغییرات  دهندهستند و به همین جهت از خود عالقه نشان می

 می رسد. به نظر حیاتیو مطلع نگه داشتن آنها 

 در درتق مناصب در که بگیرند، آنهایى قرار گروه دو در میتوانند دارند، قرار باال« پایین -اثر» ربع در که آنهایى

 شاید هک آنهایی و نمیگیرند، قرار تحت ثاثیر تغییر به وسیله ى تخصصی یا شخصی به طور اما هستند سازمان

 بیعىط به طور اگرچه دارند، را تاثیر و قدرت پتانسیل به کارگیرى که هستند سازمان خارج از ناظران و تماشاگران

 نرژیا برحسب عالقه،) قرار دارند تغییر کجاى در گروه ها این بفهمیم که لست مهم بوضوح. باشد دیگران خاطر به

 پذیرد. انجام آنها عالئق دادن قرار توجه مورد با می تواند اغلب کار این شان( تعهد و

 آنها -د گرفته ان قرار آنجا در تغییر کنندگان دریافت اکثریت که است جایی اغلب پایین «باال/پایین»ربع اثر 

 داشته غییرت یرخالف یا و تغییر ایجاد بر می توانند کمی اثر تنهایی به اغلب افراد -کارمندان هستند و یا شهروندان

زمانی که افراد در کنار یکدیگر قرار می گیرند، می توانند یک نیروی حقیقی برای تغییر یا برخالف  باشندف اما

 تغییر باشند.
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 تاثیر کمی که آنها بر شروع تغییر دارند به این معنی نمی باشد که آنها نمی توانند نتایج موفقیت آمیز آن را تحت

 باید شوند عملى تاثیر قرار دهند. رویه های مدیریتی خوب به شما پیشنهاد می دهند که اگر می خواهید تغییرات

 است. مهم اشتغال و ارتباطات دیگر سوى از و است نیاز درگیر شدنها مورد شوید. بعضی این گروه ها عضو در

 در قطف نمی توانید شما هستند. حیاتی تغییر موفقیت براى دارند قرار باال «تاثیر-باال» اثر ربع در که افرادى

 آنها انبج از نگرانى ای هر که است واضح باشید مالکیت از درجات باالیی با اما حمایت دریافت یا تأیید جستجوى

 نبود اعتماد مورد و موقعیت که چرا دارد. وجود فعال درگیرى به نیاز. آن از بیشتر اما قرار گیرد توجه مورد باید

 میدهد. قرار تحت تاثیر را آنها

 

 (39،31،32،33انواع موقعیت یابی ذینفعان را نام برده و توضیح دهید. )ص  -5

 )مانع تراش ها )انرژی باال/تعهد پایین، قدرت باال، تعهد پایین 

 

 

  

 حامی

 

 مانع تراش

 

 زیاد

 

 

 قدرت

 

 

 کم

  

 واعظ یا

 مشتاق کار

 

 

 بی تحرک

  تعهد                     کم       زیاد           

 

 حالت ایجاد می کند: 2این منحنی دو بعد دارد و 

 زمانیکه بعد تعهد زیاد و قدرت کم باشد، حالت واعظ یا مشتاق ایجاد می شود. -

 زمانیکه بعد تعهد کم و قدرت کم باشد، حالت بی تحرک ایجاد می شود. -

 حالت حامی ایجاد می شود. زمانیکه بعد تعهد زیاد و قدرت زیاد باشد، -
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 زمانیکه بعد تعهد کم و قدرت زیاد باشد، حالت مانع تراشی ایجاد می شود. -

این ها افرادی هستند که می توانند مانع تراشی نموده یا از ایجاد تغییر با بعضی از روش ها جلوگیری 

را با عنوان مسدود کننده ها کنند آنها در ضمن عالقه به تغییر، تعهد کمی نسبت به آن دارند و ما آنها 

تعریف کرده ایم. این نشان می دهد که این افراد نیروهایی برای ممانعت دارند یا برای مخالفت با تغییر 

انرژی دارند. ولو اینکه قدرت چندانی نداشته باشند. سواالت کلیدی که در اینجا استراتژی شما را شکل 

 خواهد داد اینها هستند:

 چیست؟انگیزه های آنها 

 مشروعیت های آنها چیست؟

 استداللهای آنها چیست؟

 منابع قدرت آنها چیست؟

 منابع انرژی آنها چیست؟

استراتژیهای ممکن شامل پیروزی در بحث ها، کاهش قدرت و انرژی آنها، افزایش اختیار بیشتر ودرگیر 

 کردن آنها در گفتگو است.

 )حامیان )قدرت باال/تعهد باال 

اد برای این پروژه تغییر حامیان نامیده شوند، اما در حقیقت به دو دلیل نمی توانند ممکن است این افر

چنین باشند. یکی این که حامی پروژه ی تعیین شده، ممکن است به هر دلیلی به طور کامل نسبت به 

پر.ژه متعهد نباشد )دالیلی همچون زمان، منافع یا سیاست ها( و دلیل دیگر این که ممکن است یک 

وش شناسی مدیریت پروژه فعال در سازمان وجود نداشته باشد. با این شرایط می توانگفت پروژه های ر

مدیریت تغییر موفقیت آمیز، آنهایی هستند که یکحامی متعهدف با قدرت و اختیار بالزم برای مداخله را 

 ا و مواردی مانند آن.داشته باشند. برای مثال برای ارتقا مباحث، برای امنیت منابع، برای گشودن دره

سؤاالت کلیدی این دسته از افراد همانند همان سؤاالتی است که برای مانع تراش ها باید پاسخ داده شوند. 

اما این سؤاالت در اینجا برای اطمینان از این است که حامیان نسبت به جایگاهی که در آن قرار دارند 

در یک نقش رسمی هستند رویه های دولتی باید به سمت  آماده و آگاه باقی می مانند یا خیر و اگر آنها

 تهیه یکچارچوب برای آن برود.
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 )مدافعان )انرژی باال/تعهد باال 

اینها افرادی هستند که مدافع تغییر اجرا کنندگان فعال آن هستند. آنها ممکن است قدرت و اختیار ویژه 

و یا یک نقش رهبری قابل مشاهده در کسب  ای داشته باشند، ممکن است نقش ویژه ای در فرآیند تغییر

و کار داشته باشند و یا ممکن است مدیران میانی ای باشند که خواستار روی دادن تغییر هستند. آنها به 

طور طبیعی خواستار درگیر شدن با تغییر به طور کامل هستند و به احتمال زیاد قادرند سایر افراد را با 

راى ب پشتیبانی کافی همچنین و کافی منابع و اطالعات داشتن اسی آنهاخودشان همراه سازند. نیاز اس

 از یک ره و انگیزه میتواند انرژی و است خسته کننده قرآیند یک می باشد. تغییر حرکتشان نیروى حفظ

 رورشپ به رو این از و کنند را تحمل فشار می توانند این تغییر مدافعین اوقات کند. گاهى تضعیف را ما

 آنرا محقق سازند. است نتوانند ممکن اگرچه دارند، نیاز تقویت و

 )واعظان )انرژی پایین/ تعهد باال 

 دالیلى، به آنها قرار دارند. در سازمان عقیده یا قدرت رهبران جایگاه در که هستند افرادی مرعظه کنندگان

 است ممکن هستند. متعهد وجود این با را ندارند اما اول اولویت در جایگاهشان دادن قرار برای کافی انرژی

 فقط که فردى که برسد نظر به طور این

 این است مهم اما آنچه باشد داشث تغییر درک در پیش بینی ای قابل غیر منفى تأثیر می تواند میکند موعظه

 عظهمر فرد و -دارد  دسترسی مقامات باال که به توسط شخصی شاید -گیرد قرار حمایث مورد پروژه که است

 عمل غییرت به عنوان سفیر می توانند همچنین موعظه کنندگان حفظ کند، روى تغییر بر را خود تمرکز کننده

بر  مناسب مجامع در که فردى به عنوان یا و می پرسد را صحیح سؤاالت که به عنوان شخصی یا و کنند

 میکند. رسالتش پافشارى

 

عکس  منفعت)و عدم مشاهده ى عالئم همچنین و آنها داشتن نگاه آگاه است مهم که آنچه افراد این درباره

 است.( آن به وابسته ممکن العمل

 )کارکنان مشتاق )قدرت پایین /تعهد باال 

 به تنسب وجود با این اما باشند نداشته خاصی قدرت پایه ی است ممکن که هستند افرادی مشتاق کارکنان

 تاثیر حتت صمیمانه که باشند افرادی ممکن است اینها هستند. پیشرفت آن و تعقیب مشتاق و متعهد تغییر
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 رد افراد این انرژى نمودن متمرکز شما وظیفه ى باشند. ناظر آن است ممکن اینکه یا و قرارگرفته تغییر

تغییر  مدافع است ممکن اما دارند قدرت که است کسانی برابر در آنها از همچنین محافظت و مفید کارهاى

 تیاقاش اکر کار نمیکنند. برای پاداش مشتاق کارکنان هستند. آن گسیختن هم از براى تالش در و نباشند

 مشکلی دارید. شما که است این نمایانگر بگذارد کاهش به رو آنها

 )بی تحرک ها )انرژی پایین /تعهد پایین، قدرت پایین/تعهد پایین 

 و بودهن تغییر به آنها عالقه مند شاید شوند.نمی  اذیت تغییر مورد در شاید که هستند افرادى خواب رونده ها

 در شدن درگیر به دعوت هرگز که باشد می تواند این آنها نبودن عالقمند دلیل آگاه نباشند. آن از شاید یا

ه ب است ممکن اینها هستند پیشروی حال در جدیت و با عالقه تغییر رهبران که هنگامی اند. نشده تغییر

 است این از یافتن اطمینان و آنها کردن وظیفه بیدار حالت این در شوند. دیده کنندهاکثریث سکوت  عنوان

رجه د می تواند تعیین کننده ى ساختن آنها روش بیدار باشید داشته یاد به می باشند. تغییر مدافع آنها که

 می نمایند! تغییر از که باشد حمایتی ى

 

 غییرت اینکه همچون دالیلى -می باشد  شروع براى خوبی نقطه می تواند هستند خواب در آنها چرا اینکه درک

و  –... می شود  و تغییر به نسبت آگاهی عدم کار روزانه، در زیاد فشار ضعف، احساس خستگى، ایجاد باعث

 دوم مرحله ى میتواند نیز تغییر معادله ى اساس استراتژى شغلی پایه گذاری شده بر و ارتباطات گسترش 

 باشد.

 

 اجرا )پیاده سازی( پنجم:فصل 

 چهارمانع موفقیت دراجرای مدیریت تغییر رااز دیدگاه فیفر واشمیت رانام برده وتوضیح دهید؟-1

مانع مدیریت به این معنی است که معموال توجه مدیریت به انجام فعالیتهای روزانه است ونه بحث راجع  .1

 به راهبردهای جدید

یدهد که چشم اندازها وراهبردها بایک روش جامع برای کارکنان مانع چشم انداز زمانی خود را نشان م .2

توضیح داده نمیشوند .هدفهای راهبردی درسطح کارکنان به هدفهای کوچکتر شکسته نمیشوند ودرنتیجه 

 مشارکت کارکنان حاصل نمیشود.
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اده ردها استفمانع منبع به این معنی است که منابع به طور هدفمند ودرست برای پیاده سازی واجرای راهب .3

 نشده اند.

مانع پذیرش که درتوضیح باید گفت که در تغییر راهبردی معموال تالش برای اینکه تغییرات توسط همه  .2

 کارکنان پذیرفته شوند به شکست منجر میشود.

5.  

 ویژگیهای عوامل سخت مدیریت رااز دیدگاه سیرکن بیان کرده وسه مورد را از ان نام ببرید؟ -2

قادر هستند که ازطریق مستقیم و یا غیرمستقیم انها رااندازه گیری کنند.دوم شرکتها قادر هستند اول شرکتها 

براحتی اهمیت انها را چه در داخل وچه در خارج سازمان نشان دهند. سوم شاید مهمترین مشخصه این است که 

الزم برای تکمیل فرایند تغییر  در کوتاه مدت میتوان روی انها تاثیر گذاشت برخی عوامل سخت عبارتند از زمان

 وتعداد افراد الزم برای اجرای ان ونتایج مالی که انتظار میرود به انها دست یابیم.

 

 چهار عامل کلیدی جهت پیش بینی نتایج رااز دیدگاه سیرکن بیان کرده وتوضیح دهید؟-3

ژه طوالنی که مرتبا مورد انجام پروژه نیازمند ایجاد فرایندی برای بازبینی است یک پرو مدت زمان : .1

بازنگری وتجدید نظر قرار میگیرد نسبت به یک پروژه کوتاه مدت که در آن بازنگری ای صورت نمی گیرد 

شانس بیشتری برای موفقیت دارد. اینکه ایا روشی که برای بازبینی مورد استفاده قرار میگیرد یک روش 

عکاسی غیر رسمی است بستگی دارد به شرایط مدیریت پروژه خشک وسخت است یااینکه یک بازبینی ان

واینکه چه رویکردی نسبت به تغییر دارد.سازمانهایی که تغییرات درانها بیشتر بر پایه فناوری اطالعات 

وساختاردهی مجدد هستند به یک سیستم بازبینی شفاف وروشن وسخت نیاز دارند البته ذر بخشهایی 

 دغام ها یااتحادیه ها( نیزاین مسئته دیده میشود.ازتغییر که جنبه قانونی دارد مانند )ا

عبارت بود ازمیزانی که میتوان به مدیران وناظران وکارکنان برای اجرای موفق پروژه  تعریف درستی : .2

های تغییر اعتماد کرد.این امرمستلزم ترکیب جالب توجهی ازدانش ومهارت وتجربه برای انجام به موقع 

دام ازمطالعات موردی دیده شد که تیم تغییر شامل افراد قابل اعتمادی وباکیفیت تغییر است.در هزک

میشد )ازنظر مدیریت تغییر وافراد مرتبط باتغییر(که به یک حامی دارای قدرت واختیاردسترسی داشتند 

 اما موارد بسیاری راهم دیده شد که زمان وتالش افراد صرف ایجاد ظرفیت وتوانمندی وانسجام تیم میشد.
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تیم تغییر ودریافت کننده های تغییر برای مشارکت &ازنگاه انان به معنای تمایل زیاد مدیریت عالی تعهد: .3

درتغییر است دربسیاری ازمواردباشناسایی صحیح ذینفعان کلیدی وتوانایی مدیریت انها وتوانایی تحریک 

 رای حقیقی انکارکنان جهت مشارکت مثبت درتغییرومدیریت روانشناختی گذارازتغییر وهمچنین اج

تعیین میشود.موارد خوبی ازمطالعات موردی رامیتوان مشاهده کرد که در انها حمایت تیم ارشد به طور 

مشهود فراهم شده بود.وکارکنان فعاالنه درگیر فرایند تغییر شده بودند.به این معنی که انها بیشتر شرکت 

 نها انجام شده باشد.کننده هایی مایل به تغییر بودند تاافرادی که تغییر روی ا

این عامل از دیدگاه سیرکن وهمکارانش اینگونه تعریف میشود:تالشی که به چیزی فراتر وباالتر تالش:  .2

ازکارهای معمول نیاز داردبطوریکه تغییر تقاضاهای مردم راایجاد کند.اگر شرایط برای ایجاد این تالش 

پروژه باال میرود.این مسئله توجه حامیان مضاعف مهیا نباشد یااینکه درحد کافی نباشد خطر شکست 

ومدیران رده باال که اغلب فشارهای مضاعفی رویشان است وممکن است به سمت اغاز تغییر بعدی حرکت 

کنند را میطلبد.تیم تغییر باید کامال خودرا برای مواقع پیش بینی نشده وزمانی که زمان وبودجه ونیروی 

ر راندارند متمرکز وتجهیز نمایند. گاهی اوقات مدیران وظیفه نه چندان انسانی کافی برای ادامه روند تغیی

خوشایند بازگرداندن کسب وکار به حالت عادی وپیاده سازی تغییر درمحدوده خود ومدیریت کارکنان 

درگیر در مرحله گذار را بر عهده دارند.انها همجنین میتوانند خودشان دریافت کننده تغییر باشند.درنهایت 

نانی که درگیر پیاده سازی تغییر هستند باید زمان کافی برای ان داشته باشند.ازطریق کاهش درحجم کارک

 کار معمول انها وحمایت ازانهایاشناسایی جایی که میتواند دارای شیب عملکردی باشد.

 

 ازدیدگاه کاتر چه عواملی جهت جلوگیری از شکست فرایند تغییر ضروری است؟ -4

 )نیاز شدید(ایجاد حس ضرورت-1

 تشکیل یک ائتالف قوی هدایت کننده-2

 خلق یک چشم انداز-3

 فهماندن چشم انداز -2

 دادن اختیار کافی به دیگران در راستای حرکت به سوی چشم انداز-5

 طراحی وایجاد پیروزیهای کوتاه مدت-6
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 محکم کردن پیشرفتها وایجاد تغییرات بیشتر-7

 رسمی کردن رویکردهای جدید-8

 

 سه وظیفه کلیدی برای اطمینان از حصول موفقیت را از دیدگاه کارتر بیان کرده و توضیح دهید ؟ -5

 مدیریت چند گانه زمان  (1

تغییر بنیادین ممکن است در طول چند سال رخ دهد و پیروزی های کوتاه مدت باید در این مسیر مورد تصدیق 

باشد که هر یک فراز و نشیب های خودش را دارد نوع قرار گیرند ممکن است موج هایی از تغییر وجود داشته 

 ارتباط و درگیری با تغییر متناسب با این اتفاقات تنظیم شود .

 تشکیل ائتالف ها (2

این ائتالف ها فقط شامل مدیران رده باال و قویترین افراد سازمان نمی شود بلکه گروهی از همه ذینفعان را در بر 

فرادی نیاز دارید که یا مهارت های کافی داشته باشند یا اینکه بتوانند انها را یاد می گیرد برای این هدف شما به ا

 بگیرند و با هم به خوبی کار کنند  

 ایجاد یک چشم انداز و متعهد ماندن به آن در تمام طول تغییر  (3

لبد هر ع را می طفرایند بیشتر احساسی است تا عقالنی این مسئله تحمل پذیری در بهم ریخته گی ، ابهام و موان

قدمی که رو به جلو بر می دارید باید یک نیم قدم به عقب بردارید نیاز های روزمره ، افراد را به مسیر های مختلفی 

هدایت می کند داشتن چشم انداز مشترک ، فشار ها و تنش ها را کم نمی کند اما کمک می کند که افراد با هم 

 مبادالتی داشته باشند .

 

 نتقال: ا فصل ششم

الزامات ترجیحات از دیدگاه بارگر و کربای را که طی تغییرات سازمانی شناسایی کرده اند را نام ببرید -1

 و سه مورد را به دلخواه توضیح دهید.

الزامات درون گرایی ، الزامات برون گرایی ، الزامات دریافت ، الزامات شهود ، الزامات احساس ، الزامات تفکر، 

 ، الزامات ادراکالزامات قضاوت 
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غالب زمانی مشخص شده  –نتایج تعریف شده ، اهداف واضح  –الزامات قضاوت : یک برنامه واضح وموجز از کارها 

 تکمیل ، پذیرش تغییر –شگفتی جدیدی اتفاق نیفتد  –تعریفی واضح از الویت ها  –برای هر مرحله 

 .چیزی برای انجام  –ل روی دادن است . درگیر شدن الزامات برون گرایی : زمان برای صحبت درباره آنچه در حا

 نظر دادن . عمل کردن ، با آن کنر آمدن ، حفظ سرعت . –ارتباط ، ارتباط ، ارتباط . شنیده شدن 

الزامات ادراک :یک برنمه با پایان باز.پارامتر های عمومی .انعطاف با تعداد زیادی از گزینه ها اطالعات و فرت هایی 

ن بیشتر.منعطف باشید ، مضطرب نباشید ، اعتماد کنید وعمل کنید. اتاقی برای تعدیل اهداف و برای جمع شد

 برنامه ها در ادامه فرآیند ها

  

 الزامات برونگرایی

زمان برای صحبت درباره آنچه در حال روی دادن 

 است 

 چیزی برای انجام  –درگیر شدن 

 ارتباط . ارتباط ارتباط 

 نظر دادن  –شنیده شدن 

 عمل کردن ، با آن کنار آمدن حفظ سرعت 

 الزامات درون گرایی 

زمان تنهایی برای انعکاس آنچه در حال روی دادن 

 است .

مورد سوال قرار گرفتن در باره آنچه درباره مسائل 

 فکر می کنند 

 ارتباط نوشتاری و بحث فرد به فرد  –تفکر شده 

 زمان برای فکر کردن درباره موقیعت هایشان پیش

 از بحث ها یا جلسات 

زمان برای تلفیق تغییرات ، پیش از عملی کردن 

 مسایل 

 الزامات دریافت 

 چرا تغییر اتفاق می افتد؟ –داده های واقعی 

ویژگی ها و جزییات درباره آنچه دقیقا در حال 

 تغییر است

 ارتباط بین تغییرات برنامه ریزی شده و گذشته 

رنامه ها را واقعی می تصاویر واقعی از آینده ای که ب

 سازد 

راهنماهای واضح درباره انتظارات ، نقش ها و 

 مسئولیت ها
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مراحل حرکت در امتداد منحنی تغییر را نام ببرید و یک مورد را به دلخواه توصیف و راهبرد آن را  -2

 شرح دهید.

 پارچگی.یک –آموزش  –اکتشاف ، خوشبینی  –افسردگی ، پذیرش  –اضطراب  –شوک بی تفاوتی انکار ، تقصیر 

توصیف شوک بی تفاوتی انکار :با احسا باور نکردن و عدم پذیرش تغییر مشخص می شود و ممکن است شخص به 

خوذ ثابت کند که تغییری اتفاق نیفتاده و امید وار باشد که این دوره سپری شود )به این تغییرات نیاز نداریم ، 

 شاید سپری شوند .(

ایجاد ارتباط سریع و کامل با مقاصد ،  –هبرد شوک بی تفاوتی انکار:تالش برای به حد اقل رساندن شوک را

 احتماالت وهدایت امور.

 

 فرآیند تحول را از دیگاه بریجز نام ببرید و هریک را مختصراً شرح دهید: -3

 خش می کند:ب 3تغییر وابسته به فرآیند روانشناختی توجه نموده و فرآیند تحول را به 

بخش پایان ، زمان و محدوده ای بین اخبار تغییر تا افسردگی و بی تفاوتی را دربر می گیرد . ناحیه دوم منطقه 

بی طرف آن بخشی از محدوده زمانی است که در پایین موج منحنی سپری می شود درحالی که بخش آغاز زمانی 

 شروع می شود که منحنی به طرف باال حرکت می کند .

 حله پایانمر

 منطقه بی طرف

 آغاز

مرحله اول پایان: مشاهدات نسبتا حساسی را انجام داد مبنی بر اینکه شما نمی توانید واقعا آغازی جدید را شروع 

کنید بدون اینکه آنچه در حال انجام آن مربوطه را به پایان برسانید. این پایان بسته به ماهیت تغییر و میزان 

فعلی امور، می توانیم کم یا زایاد باشد. هرچه میزان وابستگی بیشتر باشد چیز بیشتری وابستگی شما به وضعیت 

 را از دست داده و احساس زیان بیشتری خواهد بود.

منطقه بی طرف: منطقه بی طرف برزخی است که آن را هیچ کجا بین در مکان می نامند. هرکسی می داند که 

آنها می  -خیلی کمی از لحاظ روانشناختی خود را با آن وفق داده اند تغییرات در حال رخ دادن است. اما تعداد
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دانند که مسائل هرگز دوباره به همان شکل نخواهد بود اما کامالً نمی دانند آینده به چه شکلی خواهد بود. از 

ه چیزی در لحاظ احساسی ممکن است افراد از آنچه قبالً داشته اند خسته و افسرده شوند و کامالً نمی دانند چ

 حال روی دادن است. آنها ممکن است احساس کنند که ثبات خود را از دست داده اند.

آغاز: برای پرداختن به آغاز باید قسمت پایانی و منطقه بی طرف را پشت سر گذاشته باشید مرحله  -مرحله سوم

ای ینده باشند. شخصیت های اعضآغازین زمانی است که افراد بیشتر دیدگاهی برون گرایانه داشته و درگیر خلق آ

مختلف سلسله مراتب سازمانی ممکن است زودتر از سایرین به این مرحله برسند. در حالی که نوجویان اولیه در 

 این مرحله حضور دارند و را مانده از مسیر فاصله دارند.

 

ه دیدگاه گالسر و گالسپنج عامل را که با سطح کارایی یا عدم کارایی تیم در طول زمان مرتبط اند از  -4

 نام ببرید ؟

 ماموریت تیم : برنامه ریزی و هدف گذاری که روشن کننده هدف تیم مقاصد علم و مسیر یکی است .-1

نقش های تیم : که تخصیص نقش ها و مسئولیت ها و میزان وضوح آنها برای افراد و برای تیم بعنوان یک کل -2

 است .

فرایندهایی هستند که اعضا تیم وظایف آنها را باهم انجام می دهند و در حل مسئله فرایند های عملیاتی تیم: -3

 و تصمیم گیریی مشارکت می کنند .

روابط بین شخصی تیم : که میزان حجم پیوستگی و همکاری میان اعضا تینم جهت دستیابی به اهداف تیم -2

 است .

 روابط بین تیمی : که میزان فعالیتی است که در میان مرز های سازمان به وقوع می پیوندند .   -5

  

بادلی و جیمز درباره مهارت های سیاسی مدیران روی دو محور بحث می کنند آنها را نام برده و  -5

 توضیح دهید؟

 الف ( نشان دهنده آگاهی یا نا آگاهی سیاسی افراد ، 

ساسی و این است که تا چه حد نسبت به خودتان هوشیار بوده و چقدر از آنچه که در پیرامون درباره هوش اح

 سازمان در حال روی دادن است ، آگاهی دارید .
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 ب( نمایشگر بازی روانشناختی و عملکرد یکپارچه 

ازمان درباره ی ارزش های شما و ارزش های سازمان است عملکرد یکپارچه هدف فطری مدیران در بیشتر س

هاست و الگوی خوبی برای قانونی کردن تغییر است چراکه چگونگی تغییر به اندازه آنچه تغییر می کند مهم 

 است . 

  

 

 : هدایت تغییرفصل هفتم

 مدل نتایج و رهبری ، عالیق و هیجان را رسم کنید ؟ -1

 

 

 وظایف رهبری را نام برده و دو مورد را به تشریح را بیان کنید. -2
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 سبک رهبری پیوند جویانه را توضیح دهید.  -3

فاده می هنگامی استسبک پیوند جویانه سبکی است که در آن به افراد بیش از کار توجه می شود،این سبک اغلب 

 شود که تعارض یا اختالف وجود دارد و هدف اصلی آن ایجاد انسجام میان افراد می باشد.

 

تصویری کامل،چالش های محیطی،مرزها و روابط در داخل سازمان  دیدن

و بین سازمان و سایر تامین کنندگان،تولیدکنندگان،جوامع و ذینفعان 

 است.ارزیابی منطقی ودیدن ارتباط بین تغییرات،فشارها و اهداف.

 

 نظارت

 
 

شناسایی چالش هایی که نمی توان با ادامه کار به روش یکسان آن ها را 

جاد کرد،یعنی چالش هایی که نسبت به اعتقادات اساسی و فرهنگ ای

سازمان وجود دارند.تشخیص این که چه موقع ارزش هایی که سبب 

موفقیت ما می شوند کمتر مرتبط هستند و ما باید روش های مختلف 

 فکر کردن و رفتار کردن را توسعه دهیم.

 
 

 شناسایی چالش های انطباقی

کار افراد و کمک به آن ها جهت ارزیابی منطقی هدف فهم تأثیر تغییر،بر 

و نتایج تغییر که سبب دیدن تصویری بزرگتر می شود.ایجاد وضوح حتی 

 اگر نتوان با اطمینان آن را فراهم کرد.تغییر غیر ضروری را تحمیل نکنید.

 

 برطرف کردن نگرانی

 
 

سوی اطمینان یابید که حتی در زمان های تغییر،تقاضاهای جزئی از 

مشتریان و سایر ذینفعان صورت می گیرد،بینش تجارت واقعی را از دست 

 ندهید.

 

 حفظ توجه تنظیم شده

 

« داخلت»اطمینان ایجاد کنید که افراد توانایی پیشبرد کار خود را بدون 

از باال دارند،اعتماد به وجود آورید،افراد را در نیل به هدف و در رویارویی 

حمایت کنید و برای انجام کار به افراد جوان تر با چالش های بزرگ 

 هجوم نبرید )فقط به این خاطر که می توانند آن را بهتر انجام دهند(

 
 

 توزیع کار میان افراد

تشخیص دهید که افرادی که سرپیچی می کنند، نوعی دلواپسی را برای 

 هسازمان و تعهدی نسبت به اهداف آن ایجاد می نمایند.مواظب افرادی ک

مسائل ستیزه جو را مطرح می کنند باشید،آن ها ممکن است دورنمای 

 مهمی داشته باشند.

 

از نظریات رهبری در مقابل پایین 

 دستان حمایت نمایید
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 از دیدگاه گلمن رهبران اثر بخش چه دیدگاهی دارند. -4

رهبران اثر بخش در به کارگیری سبک هایشان منعطف و به تاثیر چنین سبک هایی بر دیگران در درون سازمان 

 .حساس هستند

 

 153نقش های رهبری و انواع آن را بر اساس دیدگاه سنگه شرح دهید ؟ ص  -5

سنگه معتقد است رهبری در جاهای  مختلفی از یک سازمان رخ می دهد. رهبران اجرایی موقعیت های سلسله 

 مراتبی سنتی داشته و رهبری رسمی تری را اعمال می کنند، اما رهبران محلی تری هم هستند که وظیفه ی

ترجمه ی  چشم انداز به فعالیت های ملموس را برعهده دارند، و رهبران شبکه ای که وظیفه مرتبط ساختن 

قسمت های مختلف سازمان درگیر تغییر را بر عهده دارند. در استعاره ماشینی رهبرانی خواهید داشت که معماران 

، همچنین اطمینان حاصل می کنند که تغییر هستند و احتماالَ از طریق روش مدیریت پروژه عمل می کنند 

برنامه ها با مسئولیت ها و نقش های تخصیص یافته در حال اجرا هستند . استعاره های دیگر مهارت های دیگری 

را مطرح می کنند ) رهبر به عنوان مذاکره کننده ، رهبر به عنوان مربی ، رهبر به عنوان تسهیل کننده (. بیت 

از رهبران را در تغییر فرهنگی ایجاد نموده است که برخواسته از ایده ی رهبری فرهنگی  لیست بلند و متنوع جالبی

 پنج بعدی است :

چاشنی هایی  ;و کار دارد : پذیرش حسی ، اندیشه ای ، آرمانی  زیبایی شناختی ، که با عقایدی در مورد تغییر سر

 ;از فرهنگ 

ایده را در قالب کلمه بیان می کند ، و مالکیت آن ایده را به افراد  سیاسی ، که با معانی ای از تغییر سرو کار دارد :

 سازمان می دهد.

 ;اخالقی ، که با استاندارد هایی در تغییر سرو کار دارد : فرآیند یادگیری پیش بینی شده 

 و  ; و بالعکس –اقدام ، که با اقدامات و تغییر سرو کار دارد : تبدیل معانی فرهنگی به اقدامات فرهنگی 

 سازنده ، که با ساختارهای پیرامون تغییر سرو کار دارد : معماری فرهنگی .
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رهبران به عنوان هنرمند، شاعر ، یاغی ، ماجراجو ، دلقک ، آرمان گرا ، مخترع ، داستان گو ، افسانه ساز ، سخن 

نتقد ، حامی شیطان ، حامی ، قهرمان چین ) اما نه به معنای رایج ( ، راه یاب ، قانون گذار ، معلم ، مربی ، ناصح ، م

 ، فروشنده ، مجری ، معمار ، طراح ، طرح نویس ، سازنده ، پیکرتراش و ... می توانند نقش داشته باشند.

 

 : ادغام ) یکپارچگی( فصل هشتم

شرایط توانمند سازی از منظر روبرتو و لوسیکو به منظور استقرار تغییر تحت چه عناوینی صورت  -1

 172و  171؟ به اختصار توضیح دهید. ص  می گیرد

روبرتو و لوسیکو می گویند: بذر تغییر می بایست به وسیله استقرار تغییرات روشی و رفتاری در یک سازمان ، 

مدت ها قبل از شروع آن کاشته شود. برای رسیدن به استقرار مؤثر ، هسته ی فرآیند و شرایط توانمند سازی باید 

که تغییر عملیاتی شود ، در سازمان استقرار یابد. مدیران می بایست شرایطی را ایجاد نمایند که بسیار زودتر از این

کارمندان را قادر نمایند مالکیت رویه های جدید و سیستم ها را در دست گرفته  و اصول کلیدی ابتکار را به نحوی 

تحت سه عنوان صورت می گیرند که عبارتند  اجرا نمایند که تبدیل به کاری روزانه شود. این شرایط توانمند سازی

 از : ساختاری ، روندی و احساسی

روشی است که ساختارهای سازمانی ، افراد را قادر می نمایند تا روی موقعیت و چیزی که « ساختاری » منظور از 

 گیرند ، ارتباط پیداالزم است ، تمرکز نمایند ، که این امر با روشی که برای رفتارها و مواد ترجیحی پاداش می 

 می کند.

میزان بی طرفی ای است که در آن فرآیند تغییر همان گونه که کارمندان تصور می کنند ، « رویه ای » عنوان 

شروع و اجرا شده است. بسته به این که سازمان این فرآیند را متناسب با ارزش های بیان شده اش و در جهت 

م دهد، نتیجه آن ، کم یا زیاد شدن مشارکت در تغییرات سازمان خواهد واردنمودن و درگیر کردن پرسنل انجا

 بود.

به بسیاری از جنبه ها ی مرحله تحول و گذر از تغییر اشاره می کند . اگر آماده سازی برای « احساسی » عنوان 

ی صورت ج کمترتغییر به ترس ها و نگرانی های افرادی که تحت تأثیر قرار می گیرند توجه نکند ، حمایت و بسی

 می پذیرد.
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چهار فرایند مقدماتی که در جهت ایجاد یک محیط توانمند برای وقوع تغییر مشارکت دارند را به -2

 اختصار شرح دهید.

.صدور مجوز : فرایندی که به وسیله آن سازمان هدف ابتدایی ، محدوده ی آن و راهی که افراد با یکدیگر روی 1

 ف می نماید :برنامه کار می کنند را تعری

 تعریف دامنه ابتدایی –*تعیین مرزها 

 تعریف وظایف ، مسئولیت ها ، قوائد قوانین اولیه برای کار تیمی –*طراحی تیم 

. یادگیری : چگونگی توسعه مدیران ، آزمودن و پاالیش ایده ها از طریق تجربه قبل از تغییر گسترده )مقیاس 2

 باال(:

 جمع آوری آمار واطالعات برای تعریف اهداف ابتکار و راهکارهای رسیدن به مقاصد –*اکتشاف 

 آزمودن پاالیش ابتکار قبل از تغییر گسترده)مقیاس باال( –*تجربه 

.بسیج کردن : استفاده از داستان های نمادین ، استعاره ها و محرک برای درگیر نمودن دلها ، توام با اذهان برای 3

 بت به پروژهایجاد تعهد نس

استفاده از داستان ها و استعاره ها برای خلق احساس اجبار در رابطه با ابتکار وتوضیح تغییرات  –*داستان گویی 

 اختصاصی

 استفاده از سمبول ها برای تقویت اعتبار و اصالت هسته تیم و پیام آن –*عمل سمبولیک 

اختار مفهوم سازمانی ، شامل تعریف مجدد نقش ها و .باز آراستن : مجموعه ای از فعالیت ها با هدف تغییر س2

 گزارش روابط همچنین روش های جدید برای نظارت ، اندازه گیری و جبران :

 تغییر در ساختار های زیر بنایی و فرآیندهایی که از شغل حمایت می کنند –*طراحی مجدد شغل 

ن ابتکار و دخیل نمودن اندازه ها در فرآیند ابداع اندازه های جدید برای سنجش موثر بود –*مدیریت عملکرد 

 ارزیابی عملکرد کارکنان
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سازمان ها برای حفظ تغییر از طریق یادگیری نیاز به پیدا کردن مهارت درچه حوزه هایی را دارند؟به  -3

 اختصار شرح دهید.

ار ورت انفرادی در کن.مهارت شخصی : شکل دادن تصویری ازنتایجی که مردم بیشترین تمایل را دارند تا به ص1

 یک ارزیابی واقعی از وضعیت جاری زندگی امروزشان به دست آورند.

.مدل ذهنی: نظام مهارت های فکر و اندشه که برای توسعه ی آگاهی رفتارها و ادراکات ناشی از فکر و تعامالت 2

 تمرکز دارد.

ند ، برای توسعه تصاویر مشترک از آینده .دید مشترک : این نظم به هم پیوسته به دو منظور تمرکز ایجاد می ک3

ای که آنها تصمیم به خلق آن را دارند و اصول و اعمال هدایت شده ای که امید وارند از طریق آنها به موفقیت 

 برسند.

.یادگیری تیمی : از طریق تکنیک هایی مانند گفتمان و بحث حرفه ای تیم ها افکار جمعی خودرا دگرگون کرده 2

 رند که انرژی ها و توانایی خود را بیشتر از جمع استعداد تک تک اعضا به حرکت در آورند.و یاد می گی

.تفکر سیتمی : در این نظم ، افراد آموزش می یابند که اتکا متقابل و تغییرات را بهتر فهمیده و در نتیجه با 5

 یند.کارایی بیشتر با نیروهایی که در نتیجه اعمال ما را شکل می دهند تعامل نما

 

بر طبق پیشنهاد روبرتو و لوسکیو شرایط توانمندسازی را به چند طریق میتوان ایجاد نمود ؟ به  -4

 اختصار توضیح دهید.

 روندی و احساسی . ،شرایط توانمندسازی تحت سه عنوان صورت می گیرند که عبارتند از : ساختاری 

روشی است که ساختارهای سازمانی ، افراد را قادر می نمایند تا روی موقعیت و چیزی که  ساختاریمنظور از 

الزم است ، تمرکز نمایند ، که این امر با روشی که برای رفتارها و موارد ترجیحی پاداش میگیرند ،  ارتباط پیدا 

 می کند .

گونه که کارمندان تصور می کنند ، شروع و میزان بی طرفی ای است که در آن فرآیند تغییر همان رویه ایعنوان 

اجرا شده است . بسته به اینکه آیا سازمان این فرآیند را متناسب با ارزش های بیان شده اش و در جهت وارد 
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نمودن و درگیر کردن پرسنل انجام دهد ،  نتیجه آن  ،  کم یا زیاد شدن مشارکت در تغییرات سازمان خواهد بود 

    . 

به بسیاری از جنبه های مرحله تحول و گذر از تغییر اشاره می کند . اگر آماده سازی برای تغییر  یاحساسعنوان 

به ترس ها و نگرانی های افرادی که تحت تاثیر آن قرار میگیرند توجه نکند ، حمایت و بسیج کمتری صورت می 

 پذیرد .

 

 کدام است ؟ اجزای تشکیل دهنده یک شرکت در حال یادگیری از دیدگاه پدلر -5

جنبه ی حمایت کننده که می توانند سازمان یاد گیرنده  15پدلر و همکارانش پنج بعد عملیات یک سازمان را با 

را توصیف نمایند مشخص نمودند . جالب است متوجه باشیم که در مطالعات موردی بر روی قابلیت انعطاف ، 

خوبی با جنبه های مدیریت تغییر خوب دارد ، تمرکز وجود نفوذپذیری ، مشارکت و البته یادگیری که رابطه بسیار 

 دارد .

با بازبینی منظم ، پروژه های آزمایشی و طرح هایی اصالح شده که  یادگیریمی تواند شامل رویکرد  استراتژی

ی تواند م ساختن سیاست اشتراکیهمراه با پیشرفت کار ساخته می شوند ، باشد . همچنین در این دسته اندیشه 

جود داشته باشد که تمام اعضای سازمان و سایر افراد ذینفع را درگیر کند ؛ سیاستی که با همکاری ایجاد گردد و

 ، بهتر است از اینکه کامال از باال دیکته شود .

ممکن است شامل زمینه هایی از قبیل استفاده از تکنولوژی اطالعات برای مطلع کردن و  نگاه به سازمان ها

؛ مکانیسم های حسابداری و کنترل ، که توانایی یادگیری ) آگاهی دهنده ( مردم و اعمالشان باشد  قدرتمند نمودن

و آزادی عمل را درون نظام هایی که کمتر سر سختی نشان می دهند و کمتر مخالف ریسک هستند ایجاد می 

انبه سودبخش بین عرضه ، ایده داشتن ارتباطات دوج مبادله داخلی؛  ) حسابداری شکل پذیر و کنترل (کند 

انعطاف کننده های داخلی و مشتریان را همراه با یک جریان آزاد اطالعات در سراسر سازمان پوشش می دهد ؛ و 

، اجازه بکارگیری راه های خالقانه تر و منعطف تر انگیزش کارکنان ، با حدی از دخالت همه را می  پذیری پاداش

 دهد .
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قدر کافی سازماندهی شود که اجازه بروز خالقیت ، نوآوری ، توسعه و پاسخگویی  و اینکه کار چطور به ساختارها

تا بتوان نیازهای فعلی را برآورده و همچنین برای آینده آماده شد  ) ساختار توانمند (در برابر وقوع را داشته باشد 

 . 

ی ها یادگیرنده و پوینده های محیطین را به عنوا افراد فعال در مرزهای سازمان ) مرزبانان (، استفاده از  مراقبت

پوشش می دهد . هر دوی این حوزه ها مرزهایی با قابلیت نفوذ را ارائه داده و به یک ارگان سالم  بین شرکت ها

اختصاص دارند ؛ جایی که در آن اطالعات بین مشتریان ، عرضه کنندگان ، شرکاء و سایرین با شرط بهبود کسب 

 و کار جریان دارد .

به شرایط یادگیری و فرصت هایی برای توسعه شخصی برای همه اشاره می کنند . شرایطی  فرصت های یادگیری

فراهم می گردد که مردم بتوانند تجربه نمایند ، ریسک کنند و از طریق انجام دادن یاد بگیرند . چنین امری با 

یک قرارداد دو طرفه وجود دارد بین سازمان  انجام آموزش های الزم و توسعه فرصت ها حمایت می شود . در اینجا

 که امکان یادگیری را فراهم نماید و همچنین افراد که به مسئولیت پذیری برای توسعه و رشدشان ترغیب شوند .

 

 : نتیجه گیری فصل نهم

 بزرگترین عوامل موفقیت از دیدگاه هیات و کریسی را شرح دهید.-1

  صورت حمایت عملی قابل مشاهده.حمایت موثر از طرف مدیریت ارشد به 

 .حمایت مداوم در طول مدت مقدماتی که به عنوان الگوهای وظیفه برای تغییر عمل کند 

 ارتباط برقرار نمودن و سفیر تغییر شدن 

  قبول پیشنهادات از مدیران و کارمندان خط مقدم ، که سبب انجام تغییر شده و این حرکت را تداوم

 دهند.

 مند در طی انجام پروژه ، که متناسب با عمق و وسعت نیاز جوامع عالقه مند ارتباط مداوم و هدف

 مختلف طراحی شود

  یک تیم مدیریت تغییر استثنایی که به شکل یک تیم با تجربه معتبر ، روابط کاری داخلی را به خوبی

حفظ کرده و همچنین در سازمان ایجاد شبکه نماید ویک رویکرد خوب طراحی شده و منظم که 

 بهترین مناسبت را با نوع تغییری که مدیریت می شود داشته باشد.
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 عوامل عمده ای که در شکست و عدم موفقیت تغییر نقش داشتند را نام ببرید.-2

  حمایت ضعیف مجری 

  مقومت کارکنان و کارمندان 

  مقاومت مدیریت میانی 

  نا کارآمدی شرکت وسیاست ها 

 محدودیت بودجه ، زمان و منابع 

 موثرترین عوامل شکست را به اختصار توضیح دهید -3

مقاومت کارکنان و مدیر میانی، عوامل موثر در شکست پروژه هستند. دالییل این مقاومت بسیار مهم می باشند. 

دالیل مقاومت کارکنان این است که آنها عمال اطالعی در مورد تغییرات نداشته و یا به قدر کافی اطالعات در 

رار نگرفته است و این حقیقتی است که دال بر مطمئن بودن آنها از آینده است چه اتفاقی برای آنها اختیار آنها ق

 و سازمان خواهد افتاد است. البته تعدادی از آنها از وضعیت فعلی ناراضی نیستند. 

 را اشغال میمقاومت مدیران میانی معموال به این دلیل است که اغلب کسب و کار بیش از حد متداول وقتی آنها 

کند و به این ترتیب فشارهای جاری، اولویت ها و فشار کاری دلیلی است که آنها نمی توانند درگیر تغییرات شوند. 

به عالوه ترس از دست دادن کنترل امور، که خود را به شکل از دست دادن قدرت نشان می دهد، دلیل دیگری 

 است. 

 

طریق فرآیند تغییرات آن را به شکلی موفقیت آمیز مدیریت عناصر کلیدی برای سازمان هایی که از  -4

 کردند کدام است؟

 تعیین موقعیت )جهت یابی( (1

 سازمان (2

 بسیج نیروها (3

 بکارگیری )اجرا( (2

 انتقال (5

 ادغام و یکپارچگی (6

 هدایت و رهبری (7
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 هدایت و رهبری را توضیح دهید. -5

قابلیت ها و توانایی های رهبری را به داشتن روش های رهبری تکمیلی در تیم ارشد، طیف وسیعی از 

 وجود می آورد.

 اًلى ظاهر، وستنی جهانى ل، یک موضع و تمِورآیند تغییر و تحفدر طول ایجاد زمان و فضا برای تیم تغییر 

 داشتن یک .کندی دارد، تضمین م که احتمال آن وجود یهاى تغییر را در جای عدم کارکرد نامناسب تیم

 کمک می کند.یرى گتیم در طول فرآیند به کار به کارآمدى وده،سته بپیوه که یک واحد پروژم یت

زم ولى ال ،داشته باشد خاص وجود (رهمند)ف تیککاریزما ینیازى به یک رهبر اصالً هرسد کمی نظر ن به 

رآیند تغییر وجود فشده در نقاط مختلف  اقتباس یهاى رهبرش ی از رویعوس فطی هک تو ضرورى اس

 خصمشان یک عنصر کلیدى وعن در طول این مراحل مختلف به ماهیت وظیفه رهبرى کدر .ه باشدشتدا

 وصاًخصذینفعان،  همه ظمند در حفالحیت ی صشردن روبکار  هبثابت شده است که  ت.شده اس هو برجست

 بوده است.مد آسیار کاربى دمور تدر تعدادى از مطالعا

 ،دیدار شدهپ موردینها که در مطالعات آترین  ، برجسته«لمنگ»انه رهبرى گ شهاى شش حسب روبر

سرپرستی نمایش داده شده، بوده است.  هاى روش رخی ازببا  همراهکراتیک، وو دم پیوستهدار، الحیت ص

 در چند سازمان و در تعدادی از موقعیت ها، روش تعیین گام، برجسته و مهم بوده است.

 

 تحول در سازمان ها از دیدگاه اسالم : دهمفصل 

 تحول فرهنگی به چه معناست؟ -1

تغییری همه جانبه در باورها، التزام ها و رفتارهای فردی و اجتماعی است که باعث « تحول فرهنگی»

پدید آمدن شخصیتی جدید و هویتی نو در فرد و اجتماع شده و آن ها را از گذشته ی خود جدا می سازد. 

ن تغییر، به تنوع و گستردگی ابعاد فرهنگ پذیر فرد و جامعه از یک سو، و کمیت و کیفیت گستردگی ای

تفاوت فرهنگ جدید با باورها و رفتارهای گذشته)فرهنگ قدیم( از سوی دیگر و نیز با قدرتی که فرهنگ 

که فرهنگ، جدید در مقابله با چالش ها و موانع از خود نشان می دهد، ارتباط تمام دارد. به لحاظ آن 

تمایز انسان از جانداران را نشان می دهد و با توجه به آن که انسانیت، ظرفیتی بسیار عظیم و نامتناهی 

دارد، اتصاف فرهنگ ها به اوصاف متعالی و منحط، کامل یا ناقص، تک ساحتی یا تمام ساحتی، مدلل می 



 35  

 

ت کشیدن از فرهنگی دیگر توجیه گردد و تعامل فرهنگ ها یا تقابل آن ها و انتخاب یک فرهنگ و دس

 می شود.

 

 تحول مطلوب به چه تحولی گفته می شود؟ -2

تحول به عنوان یک امر ذاتی در وجود انسان ها و در مجموعه ی حیات طبیعی و حتی غیر طبیعی وجود دارد و 

شاَ گردد که از سر من با گذر زمان و با تأثیر و تأثیرات جانبی،لحظه به لحظه تحوالتی بر موجودات عالم عارض می

یا محول الحول و االحوال ، حول حالنا الی احسن »آن ذات حضرت باری تعالی است. ایمان واعتقاد و باور به اینکه 

اساس و بنیاد هرگونه تحول منجر به پیشرفت را ، اراده حضرت باری تعالی می داند و ساختن جامعه ای « الحال

 ای الهی و اسالمی، مبنا و جهت گیری تحول مطلوب را نشان می دهد.توحیدی و الهی با حاکم شدن ارزش ه

می دانند.در تحول مطلوب، استقرار  و ترویج عدالت،اخالق « راز ماندگاری و تعالی بشر»مقام معظم رهبری تحول را 

ا و ژه هو معنویت و رشد عواطف انسانی است.در تبیین مفهوم تحول از منظر مقام معظم رهبری،بخشی از کلید وا

 جمله های مورد نظر معظم له مطرح گردیده است:

 .تحول در مقابل توقف، ایستایی و رکود است 

 .تحول به معنی آنارشیسم،هرج و مرج طلبی،ساختار شکنی و شالوده شکنی نیست 

  رکود با ثبات اجتماعی تفاوت دارد رکود در جامعه نامطلوب است،ولی ثبات اجتماعی و برخورداری

 صحیح و سریع هم مثبت است و برای جامعه ما اجتناب ناپذیر. از تحوالت

 .تحول مثبت و مطلوب،همراه پویایی، نشاط ، نوآوری ، آزاد فکری و آزاد اندیشی است 

سرمشق گیری از مدیریت تحوالت غربی و لیبرالی هیچ گاه سر سازش و همزیستی با مبانی و شاخصه 

به ذکر است که همواره باید از تجربیات مثبت بشری در جریان های ویژه اسالمی پیدا نخواهد کرد.الرم 

 تحول و مدیریت  تحول استفاده و بهره برداری نمود.

 تغییر و تحوالت به دو دسته تقسیم میشوند:

دسته اول:تغییر و تحوالت برنامه ریزی شده  یا ابتکاری که انسان با توجه به پیش شرط ها ذهنی و به 

مشکل و با استفاده از فرصتی مناسب ضرورت ایجاد تغییر را احساس نموده، آن را منظور رفع نیاز، حل 

 طراحی و مورد اجرا می گذارد.
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دسته دوم:تغییرات برنامه ریزی نشده یا اتفاقی است که احساس نیاز به تغییر توسط فرد صورت نمی 

ه که امواج آن به طور اتفاقی گیرد بلکه فرد یا سازمان دیگری آن را احساس کرده و تغییری ایجاد نمود

 ما را ، مجبور به تغییر می نماید.

نکته مهم این است که از آنجایی که موفقیت یک سازمان به پویایی آن بستگی دارد و برای پویایی بایستی 

همواره تحول را پذیرفت و متحول شد لذا سازمان ها و افرادی موفق ترند که میزان تحوالت برنامه ریزی 

ها بیش از تحوالت اتفاقی آنها باشد یعنی سعی کنند همواره ابتکار عمل را به دست آورده و مجبور شده آن

 به حرکت به میل و خواسته دیگران نباشد.

 

 محیط یک سازمان به چند دسته تقسیم می شود؟توضیح دهید -3

 سطوح تغییر و تحول

سازمان را شکافته و تحلیل نماییم و به  برای شناخت دقیق تغییر و تحوالت باید محیط داخلی و خارجی 

 طور کلی سه محیط برای یک سازمان تصویر می نمایند:

 الف:محیط داخلی 

این محیط شامل مؤلفه هایی است که میزان کارایی و اثربخشی سازمان را تحت تأثیر قرار میدهد که این 

سازمانی، وظایف و کارکردها و نیروی  مؤلفه ها نظریه هارولد لویت عبارتند از:ساختار سازمانی،تکنولوژی

انسانی ) تصمیم گیرنده ها و مجریان ( هرگونه تغییری که در یک یا چند مورد از موارد ذکر شده اعمال 

 گردد بدان تغییرو تحول سازمانی گویند.

 ب:محیط میانی 

زمان و این محیط شامل آن بخش از محیط خارجی می گردد که به طور مستقیم بر محیط داخلی سا

روند حرکت آن تأثیر می گذارد. بر حسب این که سازمان ما تولید کننده محصول و با ارائه کننده خدمتی 

باشد،محیط میانی آن متفاوت است که از آن میان می توان به شرکاء ، سهامداران ، رقبا ، تولید کنندگان 

ه تغییرات این محیط را به لحاظ ، تجهیز کنندکان ، عرضه کنندگان خدمات و مشتریان اشاره کرد، ک

 استراتژیک بودن رفتارشان برای سازمان ، تغییرات استراتژیک می گویند.

 ج:محیط خارجی
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این محیط کلیه متغییرها و مؤلفه های موجود در جامعه را در بر میگیرد که شامل متغییرهای اجتماعی 

ایی می گردد به لحاظ عمومیت ، سیاسی ، حقوقی ، نظامی ، اقتصادی ، زیست محیطی و جغرافی

متغییرهای اجتماعی و نیاز به کالن نگری در تغییرات آنها، تغییر و تحول هر یک از متغییرها را تغییرات 

 کالن یا مدیریت عمومی جامعه گویند. 
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