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دانشکده علوم اداری و اقتصادی

مدیریت تغییر و تحول
1عارضه یابی در فرایند تغییر و تحول 

Diagnosis in the process of change1



مروری بر مطالب گذشته

هدف و مقصد تغییر و تحول چه باشد؟
آینده پژوهی ایران و جهان

چگونه و با طی چه مراحلی تغییر و تحول را انجام دهیم؟
مرحله ای فرایند تغییر جان کاتر8مدل 

با چه تفکر و رویکردی چیزهایی که باید تغییر کنند را مشخص کنیم؟
تفکر سیستمی

چه چیزهایی باید تغییر کنند؟
عارضه یابی



عارضه یابی چیست و 
چرا باید آن را انجام 

دهیم؟



عارضه یابی چیست؟



عارضه یابی در کجای فرایند تغییر و تحول قرار دارد؟
.ویماگر ندانیم دقیقا چه چیزی را باید تغییر دهیم، به بیراهه می ر

عارضه یابی

برنامه ریزی 
برای تغییر

اجرا و پیاده 
سازی تغییر

حفظ و 
ر نگهداری تغیی

غییر کنندتشخیص و تعیین این که چه چیزهایی باید ت



عارضه یابی در کجای فرایند تغییر و تحول قرار دارد؟
Lewinبر اساس مدل 

عارضه یابی



عارضه یابی در کجای فرایند تغییر و تحول قرار دارد؟
Kotterبر اساس مدل 

• Unfreezing
1. Create Urgency یابیعارضه
2. Form a Powerful Coalition
3. Create a Vision for Change
4. Communicate the Vision

• Make the change happen
1. Remove Obstacles
2. Create Short-Term Wins
3. Build on the Change

• Refreezing
1. Anchor the Changes in Corporate Culture



CheckupHealthتمثیلی از عارضه یابی



برای عارضه یابی از چه ابزارهایی استفاده کنیم؟

تهدیداتوهافرصتبررسی•

بیرونیکالنمحیطتحلیل•

بیرونیخردمحیطتحلیل•

ضعفوقوتنقاطبررسی•

درونیمحیطتحلیل•

شهودی
یا

استفاده از چارچوب ها و ابزارها



چگونه فرصت ها و 
تهدیدات را در محیط 

یم؟بیرونی کالن رصد کن



PESTELچارچوب 

محیطدرسازمانبرموثرآیندهروندهایشناسایی•

محیطیتهدیداتوهافرصتشناسایی•



Political
سیاسی

برجام•
FATFبهپیوستن•
بانکیومالیهایتحریم•
کاالهاصادراتووارداتهایتحریم•
همسایهکشورهایبادیپلماتیکارتباطات•
آمریکاواروپابادیپلماتیکارتباطات•
شرقیآسیایوچینروسیه،بادیپلماتیکارتباطات•
چینوایرانمشترکهمکاری هایساله۲۵برنامه•



فرصت ها و تهدیدات سیاسی

/فرصتعاملشرکت/سازمان
تهدید

فرصتتحریم واردات قطعات خودروتولید کننده قطعات خودرو

و حسنه بودن ارتباطات سیاسی با عراقصادرکننده مواد غذایی
فرصتافغانستان

تهدیدتحریم های بانکینیصادرکننده سیمان و مصالح ساختما



Economic
اقتصادی

بانکیبهرهنرخ•
تورمنرخ•
بیکارینرخ•
ارزنرخ•
(ارزهارمز)دیجیتالارزهای•
سوختقیمت•
انرژیهایحاملقیمت•
مالیاتیهایسیاست•
کارقانونحقوقحداقل•
سرمایهبازاروبورسوضعیت•



فرصت ها و تهدیدات اقتصادی

/فرصتعاملشرکت/سازمان
تهدید

فرصتکاهش نرخ بهره بانکیتولید کننده قطعات خودرو

تهدیددرصدی حداقل قانون کار40افزایش تولید کننده قطعات خودرو

رواج استفاده از رمزارزها در تجارت بین نیصادرکننده سیمان و مصالح ساختما
فرصتالملل



Sociocultural
فرهنگی اجتماعی

درآمدهاتوزیعوطبقاتیاختالف•

تجملیوگرامصرفزندگیسبک•

تحصیالتسطح•

(سالمندیسمتبهحرکت)جمعیتیهرم•

خانوارهابعدشدنکوچک•

(90و80دهه)جدیدنسلمتفاوتهایویژگی•



فرصت ها و تهدیدات فرهنگی اجتماعی

/فرصتعاملشرکت/سازمان
تهدید

فرصتحرکت هرم جمعیتی به سمت سالمندیپزشکان و مراکز درمانی

تهدیدکوچک شدن بعد خانواردانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

فرصتسبک زندگی مصرف گرا و تجملیرستوران ها و مراکز تفریحی و سرگرمی



Technological
فناورانه

نوآوریوفناوریپژوهش،ازدولتحمایت•

ارتباطاتواطالعاتفناوریهایپیشرفت•

High)باالسطحهایفناوریهایپیشرفت• Tech)



فرصت ها و تهدیدات فناورانه

/فرصتعاملشرکت/سازمان
تهدید

فرصتتوسعه فناوریهای پزشکی از راه دورپزشکان

های روند رو به گسترش استفاده از موبایلفروشگاههای اینترنتی
فرصتهوشمند

تهدیدتمایل مردم به خریدهای آنالینفروشگاههای فیزیکی و سنتی



Environmental
زیست محیطی

خشکسالیوآبیمنابعوضعیت•

زیستمحیطحفاظتقوانین•

شدهتولیدزبالهمیزان•

زاییبیابان•

زداییجنگل•

هواآلودگی•

هواسرمایوگرما•



فرصت ها و تهدیدات زیست محیطی

/فرصتعاملشرکت/سازمان
تهدید

تهدیدکاهش بارندگی و خشکسالیشرکت کشت و صنعت

سخت گیرانه تر شدن قوانین سازمان کارخانه تولید مواد شیمیایی
تهدیدمحیط زیست برای پسابهای کارخانجات

فرصتآلودگی هوای شهرهای بزرگفروشگاه های اینترنتی



Legal
حقوقی

کارقوانین•

تجارتقوانین•

شهرداریقوانین•



فرصت ها و تهدیدات حقوقی

/فرصتعاملشرکت/سازمان
تهدید

شرکتهای سازنده واحدها و مجتمعهای 
مسکونی

ی قوانین سخت گیرانه آتش نشانی برا
تهدیداعطای پایان کار



چگونه فرصت ها و 
تهدیدات را در محیط 
بیرونی ُخرد رصد کنیم؟



چارچوب نیروهای پنج گانه پورتر
Porter's Five Forces



چارچوب نیروهای پنج گانه پورتر
Porter's Five Forces

نیاز یا عدم نیاز به تجربه زیاد برای ورود تازه واردان•

نیاز یا عدم نیاز به منابع مالی زیاد برای ورود تازه واردان•

محدودیتها یا عدم محدودیتهای دولتی برای ورود تازه واردان•

تهدید تازه واردان

تعداد تامین کنندگان•

هزینه های جابجایی•

قدرت چانه زنی تامین کنندگان



چارچوب نیروهای پنج گانه پورتر
Porter's Five Forces

تعداد خریداران•

هزینه های جابجایی•

قدرت چانه زنی خریداران

شدت رقابت

تهدید محصوالت جایگزین



فرصت ها و تهدیدات محیط بیرونی خرد 
بر اساس چارچوب نیروهای پنج گانه پورتر

/فرصتعاملشرکت/سازمان
تهدید

رای عدم نیاز به تجربه و منابع مالی زیاد بفروشگاه اینترنتی
تهدیدورود تازه کاران

فرصتتعداد زیاد تامین کنندگانفروشگاه اینترنتی

تهدیدشدت زیاد رقابتفروشگاه اینترنتی

تهدید )استفاده از چرم های مصنوعی عیتولید کننده کیف و کفش چرم طبی
تهدید(محصوالت جایگزین



چگونه نقاط قوت و ضعف
سازمان را بر اساس 
فعالیت های اصلی و 

نیم؟ پشتیبان شناسایی ک



چارچوب زنجیره ارزش پورتر
Porter's Value Chain



فعالیت های اصلی
Primary activities

لجستیک درونی
دیهایوروواولیهموادتوزیعوذخیرهدریافت،باکهفعالیتهایی•

ترلکناولیه،موادبررسی:نظیر.داردسروکارمحصوالتتولید
...ونقلوحملموجودی،

کاری،ماشین:شاملنهاییمحصوالتبههاورودیتبدیل•یفعالیت های عملیات
...وتستمونتاژ،بندی،بسته

مشتریانبهمحصوالتتوزیعوانبارداریآوری،جمع•لجستیک بیرونی

وشودخبربامحصوالتازمشتریکهایوسیلهسازیفراهم•بازاریابی و فروش
یغاتتبلبازاریابی،فروش،شامل.کندخریداریراهاآنبتواند

خدمات پس از 
فروش

میخدمتیامحصولارزشحفظوبهبودباعثکهفعالیتهایی•
...وآموزشتعمیر،نصب،:مثلشود



فعالیت های پشتیبان
Support activities

لیاصهایفعالیتبرایالزممنابعتدارکوتامین•خرید و تدارکات

هتحقیق و توسع
توسعهوتحقیق•
استفادهموردهایتکنولوژی•

وعملکردارزیابیآموزش،مدیریت،استخدام،•منابع انسانی
کارکنانبهدهیپاداش

زیرساخت ها
کنترلریزی،برنامهرسمیهایسیستمشامل•

نیسازمافرهنگواطالعاتمدیریتمالی،کیفیت،
فیزیکیساختمانوتجهیزات•



نقاط قوت و ضعف
بر اساس چارچوب زنجیره ارزش پورتر

قوتعاملشرکت/سازمان
ضعف

تاخیر در رسیدن مواد اولیه به دلیل کارخانه تولید قطعات خودرو
ضعفمشکالت ناوگان حمل و نقل

ضعفمیزان زیاد ضایعات قطعات تولیدی کارخانه تولید قطعات خودرو

قوتآموزش نحوه نگهداری از گلهای آپارتمانیگلخانه 

تاخیر زیاد در خرید و تعمیر اقالم و یک سازمان دولتی
ضعفتجهیزات اداری موردنیاز کارکنان

قوتتولید محصوالت جدید و نوآورانهکارخانه تولید نان های صنعتی

ضعفکوچک بودن فضای فروشگاهیفروشگاه مبل



چگونه نقاط قوت و ضعف
سازمان را بر اساس مرحله 

رشد سازمان شناسایی 
کنیم؟ 



مدل رشد گرینر
Greiner's Growth Model

میرشدوتکاملفاز۵طیدروزمانطولدرسازمان•
.کند

ادایجرابحرانیدرونیراستاییهمعدمدلیلبهفازهر•
.کندمی

آیاکهکندمیمشخصها،بحراناینمدیریتروش•
.شودمینابودیایافتخواهدبقاسازمان

حلهمرچهدرآنهاسازمانکهاینبهنسبتبایدمدیران•
وقوتنقاطصورتایندرباشند،آگاهاسترشدازای

صتشخیتوانندمیراهستندمواجهآنباکهضعفی
.دهند



Greiner's Growth Model



نقاط قوت و ضعف
بر اساس مدل رشد گرینر

قوتعاملشرکت/سازمان
ضعف

رشد از طریق خالقیت: 1مرحلهلهیک استارتاپ با قدمت دو سا
ضعفنبود مدیر ارشد شرکت که حرف نهایی را بزند

رشد از طریق جهت دهی: ۲مرحله کارگاه تولید میز و صندلی
ضعفمتمرکز بودن تصمیمات در دست مدیر ارشد

رشد از طریق تفویض اختیار: 3مرحله مرکز پژوهشی 
ضعفعدم هماهنگی واحدها و اتخاذ تصمیمات متناقض

رشد از طریق هماهنگی: 4مرحله یک شتابدهنده کسب و کار
ضعففرایند طوالنی پذیرش استارتاپ ها

آزمایشگاه تشخیص طبی
رشد از طریق همکاری: ۵مرحله 

دوده رسیدن به حداکثر ظرفیت پذیرش نمونه در مح
فعالیت

ضعف


