
 

  

۱۶ 
 لیست مدیریت تغییرچک

 دوست عزیز

و فقط برای استفاده شخصی شما تهیه شده است. « تگرهایچ مکتب تغییر»کلیه حقوق مادی و معنوی این مدرک متعلق به  ©

های متخلفان حق تألیف است. بنابراین، نباید به مجازات هر گونه انتشار این مدرک به صورت آنالین و غیرآنالین ممنوع و شامل

 هیچ عنوان کپی، تکثیر، و منتشر شود یا به فروش برسد.

 خالصه

 ،ارزیابیوکار و سازمان خود را تغییر در کسبمختلف ابعاد کند تا بتوانید لیست به شما کمک میاین چک

نقشه راه تغییرتان را و تحلیل  ،بل بهبود خود را شناساییو قا شده نقاط قوتسپس با توجه به امتیاز کسب

 کنید. وکار و سازمان ترسیم کسبهت بهبود و ارتقاء در ج
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۱ 

 آمادگی برای تغییر

انداز روشنی از توانید چشمیمزیر های پرسشمیزان آمادگی افراد برای تغییر متفاوت است. با پاسخ به  هدف:

 1به دست آورید. میزان آمادگی خود برای تغییر

 دهنده پاسخ شماست، خط بکشید:با توجه به طیف زیر، دور عددی که نشان نحوه تكمیل:

 : موافقم؛5  : به طور متوسط موافقم؛6  : کامالً موافقم؛7

 : به طور متوسط مخالفم؛2   : کمی مخالفم؛3  : نه موافقم نه مخالفم؛4

 : کامالً مخالفم.1

 داند.ز زیادی نمیاحتماالً چی کند،رائه نمیمتخصصی که پاسخ قطعی ا -1

 ن دوست دارم در یک کشور خارجی کار و زندگی کنم.م -2

 له غیرقابل حل وجود ندارد.چیزی به عنوان مسئ -3

 دهند. کنند، احتماالً شغل خود را از دست میاسب میهای خود را از طریق برنامه متنافرادی که زندگی -4

 نجام آن روشن است.ااست که انجام شدن و چگونگی  یک شغل خوب، شغلی -5

 له پیچیده نسبت به مسائل ساده، از جذابیت بیشتری برخوردار است.حل مسئ -6

توان بر عهده گرفت و حل کرد تا مسائل بزرگ و ر دوره بلندمدت، مسائل ساده و کوچک بیشتری را مید -7

 پیچیده.

 فاوت و مبتکر هستند.ه نسبت به دیگران، متترین افراد کسانی هستند کاغلب، جالب -8

 باشد.نچه برای ما قابل ترجیح است، امور ناآشنا و جدید میآ -9

 آگاه هستند.از چگونگی امور پیچیده واقعاً ناد دارند، های مثبت و منفی تأکیافرادی که بر پاسخ -10

 باید قدردانی شود. کند،ز شخصی که زندگی پر از رخدادهای غیرمنتظره را رهبری میا -11

 باشند.د مبتنی میکارآمترین تصمیمات ما بر اطالعات نابسیاری از مهم -12

 ه هستند.هایی را دوست دارم که در آن بیشتر افراد کامالً غریبمن گروه -13

 دهند، فرصت پیش قدمی و ابتکار عمل را دارند.های مبهم انجام میتخصیص معلمین و سرپرستانی که -14

 ها زودتر کسب شوند، بهتر است.آلها و ایدههر چه ارزش -15

 کند.ک معلم خوب کسی است که درباره روش نگریستن شما به چیزها تحول ایجاد میی -16

 امتیازدهی و تفسیر نتایج:

 کند، تحمل ابهام عبارت است از توانایی شما درای که کامل کردید، تحمل ابهام شما را ارزیابی میپرسشنامه

                                                 
1 - Graham S.Lowe. "Making a measurable difference", The Graham Lowe Group inc., March 2006. 
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ضاد و پیچیده. افرادی که تغییر ناگهانی را می شرایط نامطمئن، مت پذیرند و از عدم اطمینان و تازگی غلبه بر 

ستقبال می ستقبال نمیا کنند، تحمل ابهام پایین دارند. کنند، تحمل ابهام باالیی دارند و افرادی که از تغییر ا

 سنجد:سواالت پرسشنامه سه بعد را می

 رایط جدید و غیرمنتظره؛ش -ما برای تازگیبعد اول: تحمل ش

چیده، سممازماندهی نشممده و گاهی متضمماد یا نامرتبط، پی اطالعات کم، -بعد دوم: تحمل شممما برای پیچیدگی

 ناقص؛

 آیند.ست نمیها به راحتی به دهایی با مسائل حل نشدنی که در آن، پاسخبعد سوم: تحمل شما برای موقعیت

ارای ابهام و عدم ای که دهای پویا و سمماخت نایافتهتوانند بر موقعیتنها باالسممت، میافرادی که تحمل ابهام آ

شد غلبه کنند. مدیران اثربخش، تحمل باالیی دارند. سطح تحمل ابهام در یک فراطمینان می د، یک ویژگی با

ست، اما می سبتاً ثابت ا صیتی ن صالحتوان آن را با تالششخ شتر کرد. های آگاهانه، تغییر داد و ا  پذیرش بی

ناپذیری با آن ابابهام در دنیای امروزی، غلبه کردن بر عدم اطمینان و تغییر که هر کدام از ما به طور اجتن

 کند.شویم را تسهیل میمواجه می

 امتیازدهی برای تحمل ابهام

سشگام اول: امتیازات را برای  سخ هر  هاپر سش کمعکوس کنید. بدین معنی که به پا ی طیف عدد رو ه برپر

یاز و به همین ترتیب برای انتخاب عدد  1را انتخاب کرده  7 یاز عدد  2بر روی طیف  6امت یاز،  3، 5امت امت

عدد  4، 4عدد  یاز،  عدد  5، 3امت یاز،  عدد  6، 2امت یاز و برای انتخاب  یاز در نظر ا 7بر روی طیف،  1امت مت

 بگیرید.

 ید.آرا با هم جمع کنید تا امتیاز کلی شما به دست  پرسش 16گام دوم: امتیازات به دست آمده از 

 گام سوم: با توجه به مطالعات، امتیاز ابعاد مختلف را محاسبه کنید:

 (13و 11، 9، 2 هایپرسشامتیاز تازگی: )جمع امتیاز  -

 (15و  14، 10، 8، 7، 6، 5، 4 هایپرسشامتیاز پیچیدگی: )جمع امتیاز  -

 (12و  3، 1 هایمتیاز پرسشیاز حل نشدنی: )جمع اامت -

ست. امتیاز پایین 48تا  44امتیاز کلی: میانگین امتیازات بین  شان دهنده تحم44تر از ا ست. ، ن ل ابعام باال ا

 نشان دهنده تحمل ابهام پایین است. 48امتیاز باالتر از 
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 لیست کامل روی تصویر زیر کلیک کنید.دریافت چکبرای 

 

http://chitgarha.com/
https://chitgarha.com/product/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1/

