چک لیغت هذیشاى
ساٌُوبی ػلوی ثشای تْعؼَ ی هِبست ُبی هذیشیت

برخىرد مناسب با تغییر
ُیچ عبصهبى پیؾشفتَ ای هذتی طْالًی ًویتْاًذ ثی تغییش ثوبًذ ًَ .یک هذسعَ یبثتذایی ًَ ثک فشّؽگبٍ صًدیشٍ ای ّ ًَ یک
ؽشکت ثیي الوللی ًویتْاًذ خْد سا اص هغیش تْفبًِبی تغییشات کَ هشتجب ّ ثَ طْس آُغتَ یب تٌذ هیْصًذ دّس ًگَ داسد .ثشای یک
هذیش تغ ییش یکی اص ّاقؼیتِبی صًذگی اعت .ثؼضی اّقبت خْدتبى تغییشاتی ایدبد هیکٌیذ ّ گبُی ُن تغییشات سا سئیظ تبى یب
عبیش ّازذ ُب ایدبد هیکٌٌذ کَ دس کبس ؽوب تبثیش داسدّ .قتی تدِیضات خذیذی ثشای عبلي هبؽیي ًْیغی خشیذاسی هیؾْد یب
دفتش هشکضی سّػ خذیذی ثشای زغبثذاسی هؼشفی هیکٌذ ثبیذ ثشای اعتفبدٍ اص تدِیضات ّ سّػ خذیذ ثشًبهَ سیضی کٌیذ.
قْاًیي خذیذ ،تکٌْلْژی خذیذ ،تقبضبُبی تبصٍ ی هؾتشیبى،سقجبی خذیذ اص خولَ دالیل ایدبد تغییش دس عبصهبى ُغتٌذ ّ چٌبًچَ
دس خِت تطبثق ثب آًِب ثشًبهَ سیضی ًؾْد عبصهبى هشتکت اؽتجبٍ ؽذٍ ًبثْد هیؾْد .ثؼضی افشاد تغییش سا دّعت داسًذ ّ ػذٍ
ای ُن اص آى هی تشعٌذ یب هتٌفشًذ .چگًْگی ازغبط هب ثغتگی ثَ ایي داسد کَ د سایدبد تغییش ًقؾی داؽتَ این یب ایٌکَ آى
سا ثَ هب تسویل کشدٍ اًذ.
ثشای ایٌکَ ًقؼ خْثی دس هقبثل تغییش ثبصی کٌیذ یبثذ تؾخیـ دُیذ کَ اص کذام تغییش غیش دلخْاٍ ًویتْاى اختٌبة کشد.چیض
دیگشی کَ ثَ آى ازتجیبج داسیذ ایي اعت کَ ثَ گشٍّ خْد ثفِوبًیذ چٌبًچَ ثَ ؽٌبخت دقیق خضئیبت تغییش کوک کٌٌذ ثیؾتش اص
هقبّهت دس ثشاثش آى ثِشٍ خْاٌُذ ثشد.الجتَ غبلجب گفتي ایي زشف سازت تش اص اًدبم آى اعت،خقْفب اگش خْدتبى ًیض اص ایي تغییش
خْؽسبل ًجبؽیذ( .ثشای ثشًبهَ سیضی دسثبسٍ ی تغییشات دس سًّذ کبسی خْدتبى هوکي اعت ػالقَ هٌذ ثبؽیذ کَ ثَ چک
لیغتِبی هشثْط ثَ (ثَ سّص ثْدى) سخْع کٌیذ)

تا چو حدی تغییرات را اعمال میکنید؟
ًقبط ضؼف ّ قذست ؽوب دس ثَ کبس ثغتي تغییشات کذاهٌذ؟ ثشای ایٌکَ هطبثقت هطلْثی ثب تغییش داؽتَ ثبؽیذ ثبیذ ثتْاًیذ ُش
چَ ثیؾتش ثَ عْاالت دعتَ ی اّل پبعخ آسی ّ یَ عْاالت دعتَ ی دّم پبعخ ًَ ثذُیذ
ًقبط هثجت
.1

آسی

خیش

آیب عبصهبى سا هی ؽٌبعیذ ّ هیذاًیذ قذست دس دعت چَ کغبًی اعت ّ ؽجکَ چگًَْ ػول هجکٌذ ّ هْاًغ دس
کدبعت؟

.2

آیب ثب صثبى عبصهبى فسجت هیکٌیذ ّ ّاژٍ ُبی هخقْؿ آى سا ثَ کبس هی ثشیذ؟

.3

آیب الگُْبی سفتبسی ّ سّػ ُبی اًدبم کبس سا هیذاًیذ ّ هیتْاًیذ ػکظ الؼول هٌبعجی دس هقبثل هقشسات تذّیي ًؾذٍ
ی عبصهبى داؽتَ ثبؽیذ؟

.4

آیب ثب ُوکبساًتبى خْدهبًی ُغتیذ ّ کغی اص ؽوب تشعی ًذاسد؟

.5

آیب زظ هیکٌیذ سضبیت ؽخقی ّ زشفَ ای ؽوب ثغتگی ثَ سًّق داؽتي عبصهبى داسد؟

.6

آیب فکش هیکٌیذ هؼوْال زبفل تغییش ثیؾتش فبیذٍ اعت تب ضشس؟

.7

آیب ثَ طْس فؼبل ثَ دًجبل ساٍ ُبی ثِتشی ثشای اًدبم کبسُب ُغتیذ؟
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آسی

ًقبط هٌفی

خیش

.8

آیبآًقذسدسکبسقغوت خْدتبى غْطَ ّسیذکَ ًویتْاًیذعبصهبى ساثَ فْست یک کل ّثذّى تؼقت ثجیٌیذ؟

.9

آیب هوکي اعت اًتظبساتی کَ افشاد ثب تْخَ ثَ ًقؼ فؼلی تبى اص ؽوب داسًذ ثب کْؽؼ ؽوب دس خِت کبسثشد تغییشات
تضبد داؽتَ ثبؽٌذ؟

 .11آیب تدشثَ ی قجلی دس هْسد ػشضَ کشدى تغییش ًذاسیذ؟
 .11آیبعبیشّظبیف ؽوبثبػث هی ؽًْذّقت ّ اًشژی کبفی ثشای فکشکشدى سادسثبسٍ ی تغییشًذاؽتَ ثبؽیذ؟
 .12آیب زظ هیکٌیذ هْقؼیت اهٌی دس هقبثل زوالت ُوکبساى ًذاسیذ؟
 .13اهکبى داسد هْفقیتِب یب ؽکغتِبی گزؽتَ ی ؽوبثبػث تسشیک ُوکبساى ػلیَ ؽوبؽْد؟
 .14آیب فکش هیکٌیذ هؼوْال صیبى تغییش ثیؼ اص فبیذٍ ی آى اعت؟
 .15آیب ثَ سّػ ُب ّ ػولکشدُبی خذیذ ؽک داسیذ؟

ارزیابی تغییرات پیشنهاد شده
ثؼضی اّقبت تغییشات اص طشف افشاد دیگشی ثَ ؽوب تسویل هیؾْد .دس ایي گًَْ هْاسد هوکي اعت پیؾٌِبدُب سا اسصیبثی
کٌیذ،افالزبتی سا دس آًِب ثَ ػول آّسیذ یب ثب آًِب هخبلفت کٌیذ..دس ایٌدب عْاالتی کَ دسثبسٍ ی اسصیبثی پیؾٌِبدُب ثبیذ اص
خْدتبى ثپشعیذ رکش ؽذٍ اًذ.
آسی
.1

آیب قجال چٌیي کبسی سا اًدبم دادٍ ام؟

.2

آیب دس هْسد آى تدشثَ ی ًبهْفقی داؽتَ ام؟

.3

هی تْاًذ کبسثشدی داؽتَ ثبؽذ؟

.4

اًدبم آى ػولی اعت؟

.5

آیب اخالقی اعت؟

.6

آیب تغییش دس خِت ػالیق ؽخقی اعت یب هطشذ کشدى خْد؟

.7

آیب ثش اعبط تئْسی ثب تسقیقبت اًدبم ًؾذٍ اعت؟

.8

آیب ًبؽی اص ػبدت یب ُْط یک ًفش اعت؟

.9

آیب هؾکلی سا زل خْاُذ کشد؟

خیش

 .11آیب هوکي اعت هؾکالتی کَ ایدبد هیکٌذ ثیؼ اص هؾکالتی ثبؽذ کَ هیتْاًذ زل کٌذ؟
 .11آیب اخبصٍ ی سیغک کشدى داسم؟
 .12ازتوبل هقشّى ثَ فشفَ ثْدى داسد؟
 .13آیب اًدبم آى دس پیؼ ثیٌی ثْدخَ هٌظْس ؽذٍ اعت؟
 .14آیب هوکي اعت ثبػث هخبلفت کبسکٌبى /هؾتشیبى /اتسبدیَ ُب ّ غیشٍ ؽْد؟
 .15آیبًتبیح آى دسثِغبصی تْلیذیبکیفیت کبسثَ اًذاصٍ کبفی ثشای ُوَ ی هبسّؽي ّغیشقبثل تشدیذاعت؟
 .16آیب کال ثبیذ اص تغییش پیؾٌِبد ؽذٍ (ثب یب ثذّى دادى پیؾٌِبد افالزی دسثبسٍ ی آى) زوبیت کٌن؟
 .17یب ثبیذ ثب آى هخبلفت کٌن؟
 .18اگش زظ هیکٌن ثبیذ ثب آى هخبلفت کٌن چگًَْ ّ ثب کوک چَ کغی خْدم سا آهبدٍ کٌن؟

تْخَ داؽتَ ثبؽیذکَ ّقتی خْدتبى ُن هیخْاُیذتغییشی پیؾٌِبدکٌیذ ُویي عْاالت سا هطشذ کٌیذ ّ ثَ آًِب قبطؼبًَ پبعخ
دُیذ.
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آماده شدن برای تغییر
چٌبًچَ خْد ؽوب ػالقَ هٌذّ آهبدٍ ی ایدبد تغییش دس عبصهبى ُغتیذ ثبیذ ایي عْاالت هِن سا اص خْدتبى ثپشعیذ:
.1

چگًَْ هیتْاًن اػضبی گشُّن سا گْػ ثَ صًگ ًیبص ثَ تغییش دس عبصهبى ًگَ داسم؟

.2

چگًَْ هیتْاًن دیذ هثجتی سا دسثبسٍ ی تغییش دس هیبى اػضبی گشُّن تشّیح دُن؟

.3

چگًَْ هیتْاًن هؾکل اعبعی یب فشفتی کَ لضّم تغییش سا ایدبة هیکٌذ ثَ ثِتشیي ّخِی تؾشیر کٌن؟

.4

ثب چَ ّیژگی ُبیی هیتْاًن ثِغبصی هْسد اًتظبس دس تْلیذ یب کیفیت ؽشایظ کبس سا هؾخـ کٌن؟

.5

چگًَْ هیتْاًن ثب اضطشاة ًبؽی اص ایي ثشخْسد کٌن کَ هوکي اعت فْایذ تغییش خْاثگْی ُضیٌَ ُبی آى ّ هیضاى
تالؽی کَ ثشای آى فشف ؽذٍ ًجبؽذ؟

.6

چگًَْ هیتْاًن هطوئي ثبؽن کَ قغوت هي ثِتشیي ًتبیح هوکي اص تغییشی سا کَ خْدم فذ دس فذ ثب آى هْافق
ًیغتن ثَ دعت خْاُذ آّسد؟

.7

چگًَْ هیتْاًن ثشای زقْل ًتبیح هْسد ًظشم اص زذاقل تغییش ثِشٍ ثجشم؟

.8

ًیشُّب یب ػْلولی کَ ثَ ًظش هیشعذ ػبهل تغییش ُغتٌذ یب د سایدبد آى هْثشًذ کذاهٌذ؟

.9

تغییش ازتوبال ثبػث چَ هؾکالت ّ تبثیشات خبًجی خْاُذ ؽذ؟

برنامو ریسی برای تغییر
.1

ثب چَ کغی دس ثشًبهَ سیضی ثشای تغییش ثبیذ ُوفکشی کٌن؟

.2

تغییش سّی چَ افشاد دیگشی ازتوبال تبثیش خْاُذ داؽت؟

.3

آیب ایي افشاد هیتْاًٌذ دس ثشًبهَ سیضی تغییشات ثب هي ُوکبسی کٌٌذ؟

.4

تب چَ زذ ثشای اتخبر تقوین دسهْاسد صیش آصادی داسم:

.5



آًچَ الصم اعت اًدبم ؽْد؟



سّػ اًدبم آى؟



صهبى اًدبم آى؟



ثَ دعت چَ کغبًی؟

ثَ چَ هقذاس صهبى ّ هٌبثغ (دسفْستی کَ هدبص ثَ کبُؼ ػولکشد یب تْلیذ ثشای یک هذت هْقت ثبؽن) ثشای هْاسد صیش
ًیبص ُغت؟
أ.

ثشای هؼشفی تغییش

ة .ثشای زوبیت ّ دفبع اص آى
.6

چگًَْ هیتْاًن ثشًبهَ ای ػولی ثشای کبسثشد تغییش اص هشزلَ ی ثشًبهَ سیضی تب ثَ کبس ثغتي آى تِیَ کٌن؟

.7

اص سئیغن ّ هذیشیت عطر ثبال تب چَ زذ هیتْاًن کوک ثگیشم؟

.8

چگًَْ هیتْاًن ػولکشد هطلْة تغییش سا ًؾبى دُن هثال ثب گضاسؽِبی سعوی یب هؾبُذات غیش سعوی؟

.9

چَ عیغتوی ثشای آگبٍ ؽذى عشیغ اص هْاسد صیش ثبیذ ثشقشاس کٌن؟


هؾکالت



ًبسضبیتی ُب



کوجْدُب



تبخیشُب



اثِبهبت



هْاًغ پیؼ ثیٌی ًؾذٍ ّ غیشٍ

 .11آیب هیتْاًن قذسی ّقت ّ هٌبثغ ثشای زل هؾکالتی کَ هبُیت ّ صهبى ّقْع آًِب ثشای هي غیش قبثل پیؼ ثیٌی اعت
رخیشٍ کٌن؟
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 .11آیب ّقتی تغییش ًیبص ثَ افالذ داسد هیتْاًن آى سا تؾخیـ دُن ّ افالذ کٌن؟

غلبو بر مقاومت در برابر تغییر
.1

ازتوبال چَ کغبًی ّ چشا دس ثشاثش تغییش هقبّهت خْاٌُذ کشد؟

.2

آیب هقبّهت کٌٌذٍ ُبی هِوی دس گشٍّ ثب ّازذ هي ُغتٌذ؟

.3

آیب تغییش ازتوبال دس کبس یب سّػ کبس ّازذ تبثیشی خْاُذ داؽت کَ ثبػث هقبّهت ؽْد؟

.4

آیب افشاد هقبّهت کٌٌذٍ اص فْایذ تغییش آگبٌُذ؟

.5

آیب ثَ اػضبی گشُّن گفتَ ام کَ خْدم اص تغییش چَ اعتفبدٍ ای خْاُن ثشد؟

.6

آیب هقبّهت کٌٌذگبى هیذاًٌذ کَ هخبلفت آًِبچَ تبثیشی سّی افشادی کَ اًتظبسثِشٍ گشفتي اص تغییش سا داسًذ خْاُذ
گزاؽت؟

.7

آیب آًِب هیضاى ًبسازتی هشا تؾخیـ هیذٌُذ ّ اهیذّاسم ًگشاى آى ثبؽٌذ؟

.8

سُجشاى فکشی هقبّهت کٌٌذگبى چَ کغبًی ُغتٌذ؟

.9

ػلت هقبّهت آًِب چیغت؟

 .11آیب اػتشاضِبی پٌِبًی ًیض ُغت کَ هؼتشضبى توبیلی ثَ ثسث دس ثبسٍ ی آًِب زتی یب زتی ػٌْاى کشدى آًِب ًذاسًذ؟
 .11اگشایي طْساعت چگًَْ هیتْاًن ثَ ثِتشیي ّخِی سّؽي کٌن کَ هي ّهقبّهت کٌٌذگبى هیتْاًین دسثبسٍ آًِبهْافقت
کٌین؟
 .12آیب قجْل داسم کَ هوکي اعت تغییش اؽکبالتی داؽتَ ثبؽذ کَ تب کٌْى آًِب سا تؾخیـ ًذادٍ ام؟
 .13آیب هقبّهت کٌٌذگبى زبضشًذ ثب دادى پیؾٌِبدُبی افالزی ثَ تغییش کوک کٌٌذ؟
 .14آیب هیتْاًن آًِب سا هتقبػذ کٌن کَ ثَ خبی هخبلفت ازغبعی پیؾٌِبدُبی ػولی ثذٌُذ؟
 .15آیب هیتْاًن هتقبػذؽبى کٌن کَ توبیل داسم افالزبت ساثشاعبط پیؾٌِبدُبی آًِب اًدبم دُن؟
 .16آیب ه یتْاًن دس توبم اّقبت سفتبس ثی طشفبًَ ای پیؼ ثگیشم ّ اص صخن صثبى صدى ثَ هقبّهت کٌٌذگبى اختٌبة کٌن؟
 .17آیب هیتْاًن هطوئي ثبؽن کَ زبهیبى ػوذٍ ی تغییش دس توبم ثسثِبی هِوی کَ ثب هقبّهت کٌٌذگبى اًدبم هیؾْد
زضْس خْاٌُذ داؽت؟
 .18آیب هیتْاًن اص زبهیبى ثخْاُن کَ یَ طْس هسشهبًَ ثب هخبلفبى فسجت کٌٌذ؟
 .19اگش توبم ایٌِب ثب ؽکغت هْاخَ ؽذ آیب هیتْاًن:
أ.

هقبّهت کٌٌذگبى سا ثب دادى آى چیضی کَ هیخْاٌُذ ثخشم؟

ة .آًِب سا ثب تشعبًذى اص ایٌکَ چیضُبیی سا کَ داسًذ اص دعت هی دٌُذ ّاداس ثَ دعت ثشداؽتي اص هقبّهت کٌن؟
پیؾٌِبد :هقبّهت هوکي اعت زتی ثؼذ اص ایدبد تغییش ًیض ثشّص کٌذ دس فْستی کَ هوکي اعت قجال ًؾبًی اص آى ًجْدٍ ثبؽذ.

هٌجغ  :کتبة چک لیغت هذیشاى
ساٌُوبی ػلوی ثشای تْعؼَ ی هِبست ُبی هذیشیت
دسک سّى تشی
تشخوَ ی ػجبط دُقبًی

هذیشاى ایشاى www.ModirIran.ir

