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 استراتژي اجراي براي استراتژي تحول در شده استفاده  واقعي عنوان مقاله: زمان

 چكيده:

اينجا هيچ سوالي براي بعضي طرح هاي استراتژي  كه عملكرد سازمان را هدايت كرده نيست.اگرچه اينجا چندين 

 چالش براي اجراي اين برنامه ها در سازمان وجود دارد.

تنظيم براي دستيابي به چالش ها هستند،طرح كلي اين مقاله مشخصات اقدامات گروه بزرگ يكي از روش هاي 

 واقعي كليدي انواع مختلف از اقدامات گروه هاي بزرگ مي باشد.به عالوه آن ها چهارچوب براي خلق يك زمان

 تغيير استراتژي و عناصر ضروري براي استفاده از پيشنهاد سازماندهي را توصيف مي كند.

 

 



ريزي استراتژيچالش هاي برنامه   

ساله براي اين 5-3برنامه ريزي استراتژي برطرح هاي بلند مدت داللت دارد.سازمان هاي زيادي به چهارچوب زماني 

برنامه ها وابسته مي باشد به علت اين چهارچوب زماني چندين چالش وابسته به طرح هاي بلند مدت وجود دارد اين 

ان بيشتر از همه ذينفعان به سازمان هاي استراتژي پرداخته وپيرو ها شامل خلق يك طرح هستند كه در رابطه ش

 اجراي فعاليت هاي بحراني وكاهش زمان فرآيند برنامه ريزي مي باشد.

آن ها بايد توانايي هم ترازي منابع داخلي و خارجي رابراي طرح ها داشته باشند.اين نوع جهت گيري  ضروري 

همه كاركنان و ذينفعان را درگير ميكند وفرآيند برنامه ريزي در يك  رويكردهاي برنامه ريزي استراتژيك كه

 چهارچوپ زماني مختصرشده انجام مي شود.

 

 اقدامات گروه بزرگ

سال گذشته يك تعداد از تكنيك هاي گروه بزرگ كه سريعا در تغيير مقياس دخالت داشته پديدار  20بيش از 

يدگي بعضي از مشكالت وابسته به طرح استراتژي مي باشند.شدند.بدين لحاظ آن ها ابزار هاي موثر در رس  

تكنيك هاي اقدامات شامل كنفرانس هاي جستجو،زمان واقعي تحول استراتژي،فرآيند طراحي استراتژي،مدل 

 مشاوره،مشاركت كامل در سيكل طراحي كار و تكنولوژي هاي فضاي باز مي باشد.



رويكرد billie albanوbarbara benedict bunkerبه طور خالصه در كتاب اقدامات گروه بزرگ نوشته 

درصد اجازه درگيري فردي در كارهاو يا خروجي هاي  معمول سازمان هاي موفق  را مي 30هاي سازماني در حدود

 دهند.  

تجارت كند كه( يك قلب ،يك ذهن ) مي سازمان مي تواند بيشتر و سريع تر از دانميللر  ،در فرآيندكار مشاركتي

 باشد

 اين رويكردها چندين مشخصه براي تعريف دارد اين مشخصه ها وقتي بهتر استفاده مي شود كه

:زمان ذاتي مي باشد 1  

:مسئله پيچيده است2  

: اهداف اقدامات واضح است3  

بري را هم درگير ميكند:يك انجمن وجود داردو ره4  

:مزايا براي مالكان و ذينفعان مي باشد5  

:يك تيم طراحي به طور كلي نماينده فرآيند اقدامات و استخدام و توسعه طرح ها بوده و حفاظت و ارتباطات بهتر 6

 را باعث مي شود

:كار واقعي در طي حادثه ايجاد ميشود7  

صنعت هايي مثل حمل و نقل،بيمارستان،اتومبيل،و خدمات مالي  اقدامات گروه بزرگ باعث موفقيت هاي زيادي در

 و پرستاري مي شود



 تئوري گروه بزرگ

اقدامات گروه بزرگ زمينه ساز تئوري گروه بزرگ مي باشد.تئوري هاي گروه بزرگ و كو چك باهم يكي 

ندنيستند.آن ها بر پايه فرآيند هاي روانشناسي متفاوتي هستند و حاصل متفاوتي نيز دار  

محرك از اقدامات گروه بزرگ از آلبان و بانكر مي باشد: 4اينجا  

:برهان صوت(احساس شنود)1  

:برهان ساختار(سهم داشتن در فعاليت هاي اختصاصي)2  

او فقط واقعيت درست مي باشد) ،:برهان خودبيني(خود واقعي3  

:برهان سرايت(تجربه و بيان احساس كردن)4  

قبل از استفاده از روش هاي باالدر اين جا بحراني قابل درك  در تئوري گروه بزرگ مي باشد وداراي محرك هاي 

 بي نظير و مراحل خاص مداخله مي باشد 

 

 زمان واقعي تحول استراتژي

 زمان واقعي تحول استراتژِي يك نوع از اقدامات گروه بزرگ مي باشد كه توسط دانميلر توسعه يافت .



طراحي رويداد اگرچه وابسته به مسائل خاصي رويكرد داراي ساختار عالي و سازمان دهي شده اي مي باشد.  اين

است اما فرمول توسط فرمول تحول هريس و ديك بچهارد براي تشخيص و طراحي اهميت تحول پايه گذاري شده 

 است.

مقاومت>تغيير=(نارضايتي)(چشم انداز)(مرحله اول)  

عنصر در يك زمان مي دهد3رخدادتغيير فرصتي براي   

نارضايتي از وضع موجود،تغيير چشم انداز كه چطور تغيير،آينده بهتر را ايجاد مي كند،و مرحله اول از رسيدن به 

 چشم انداز مي باشد.

 اگر هريك از اجزا از بين رود يا قدرت كمي در برابر تغيير داشته باشد پس تغيير در آن مكان رخ نميدهد

و مراحل پاياني با ول ازيك اقدام روي  ايجاد اطالعات اساسي و عمومي براي نارضايتي تمركز داردپس قسمت ا

 مشاركت مراحل جستجوو ضرورت حركت سازماني به سوي خودشان ايجاد مي شود

بحران رويكرد تحول استراتژيك زمان واقعي يك مديريت منطقي است.يك تيم عقالني در طي فرآيند طراحي 

عقالنيت ايجاد مي كند نقش تيم ها در طي وقايعي مي باشدكه همه جزييات اقدام شامل آيتم يك تزار 

هاي رخدادهاي مكاني ،جدول نظم و نيازهاي صوتي و تصويري و تطابق استراحتگاه و وعده غذايي،اوراق 

 توزيعي ومواد را مديريت مي كند.

ديگر جريان داردوبا مشاركت آنها مي تواند روي كار هر فعاليتي به طور يكپارچه با تالشي از قسمتي به قسمت 

 بادست متمركز شود.



حداقل يك تسهيل كننده بيروني و مشاوران دروني بيشتري با تيم طراحي قبلي و هنگام رويداد هاي فعلي كار مي 

 كند 

جلسه اي كه آن را بر نقش هاي قبلي آنها به اقدام يك راهنما براي تيم طراحي براي ايجاد اهدف ،رويدادها ودستور 

 اساس فرمول تحول كه بيشتر شرح داده شده پايه گذاري مي كند.

در طي اقدام آنها جريان حوادث طراحي شده و رخداد بين فعاليت هاي مختلف را تهيه نمي كنند.اين ها شامل 

خ داده و گروه هاي بازسازي كردن زمان واقعي دستور جلسه مي باشد و اگر نياز باشد اصول خروجي فعاليت هاي ر

 پويا را مديريت مي كند.

:استفاده از استراتژي طراحي1مثال  

مكتب تجارت با يك تصميمات دانشگاهي اختصاصي به توسه طرح استراتژي اوليه شروع شده زيا تنضيمات 

ي به عنصر كميته به رهبري براي ارزيابي محيط داخلي و خارجي انتخاب شده است.هيئت بررس 16آكادميك پويا و

 يكباره اين قسمت از كارش را كامل كرده و وافعه تحول استراتژي را براي رهبري زمان واقعي انتخاب مي كند.

هدف اين اتفاق  انتخاب بازخوردو ورودي همه اعضاي مكتب براي هيئت بررسي وتوسعه اوليه طرح ساليانه براساس 

 اهداف بلند مدت  طرح بوده است.

درصد مشاركت در طي مالقات  95مان و پشتيباني اداري براي يك اتفاق وعده شده روي توانايي قسمتي يا همه ز

 هاي تابستاني بدست آمده است. 



اتفاق فقط برخورد با اهداف وضع شده نيست اما سطحي از صف نياز ها با مدرسه توسعه وانجام فعاليت هاي مورد 

 نياز براي تحقق اهداف در سال اول بدست مي آيد.

:استفاده از طرح استراتژي2مثال   

عضو انجمن حرفه اي دارد و براي ايجاد طرح بلند جديد و براي بهتر شدن وضه سازمان صرف 7000هيئت مديره 

 مي كند.زمان واقعي تحول استراتژي حادثه ها با باب رهبران در سراسر انجمن تعيين مي شود

شركت داشتند.هدف از آن جستجوي رضايت در  فرد به جلسات دو روزه آمدند روز اول گروه بزرگي100حدود

ساخت متعادل شده و تهيه ابزاري كه به شما اجازه ارتباط با اعضاي خاص انجمن  2000طرح استراتژي تجارت براي

 را مي دهد و اين كه چطور شما مي توانيد رهبري آسان و اقتصادي و رشد و رفاه انجمن را فراهم كنيد.

پرداخت و دستمزد كاركنان اجرايي توانايي اجراي طرح و انعكاس بازخورد  به تشكيل نتايج جلسه هيئت مديره و 

 دهندگان مي باشد

 

 نتايج

طرح استراتژي با چالش هاي ذاتي زيادي همراه است . اين ها شامل مقداري از زمان الزم براي توسعه گسترش و 

از رو ش هاي اقدام گروه هاي بزرگ كه مي اجراي طرح ها و به صف امدن افراد مي باشد.اين جا تفاوت هايي 

 تواند به سازمان ها در فرستادن چالش ها كمك كننده مي باشد.



اين روش ها به حمايت فعال و درگيري مديران ارشد به سفارش به موفقيت نياز دارد.به عالوه آن ها استفاده از تيم 

واضحي از بيان اهداف نياز دارند. طراحي براي توسعه چگونگي يا چطوري حوادث خاص بر پايه تعريف  

 سود اين روش ها ايجاد همترازي نياز ها در دوره كوتاه مدت براي سازمان و بدست آوردن بازار رقابتي مي باشد.   


