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A LEHETŐSÉGEKET KÍNÁLÓ JÖVŐKÉP KIJELENTÉSE 
Írta: Rudolfs Dainis Smits 

 

„A világ, amit teremtettünk, a gondolkodásunk eredménye; nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk megváltoztatása 
nélkül.” – Albert Einstein 
 
Tágabb értelemben, Einstein azt mondja, hogy kevés olyan dolog van az életben, amiben biztosak lehetünk és az egyik ezek 
közül a változás; a változás pedig egyben bizonytalanság is. A változás félelemkeltő is lehet, de mostanra már mindenhol jelen 
van, az életünk részévé vált. A Merriam-Webster szótár többféleképpen definiálja a változást: bizonyos értelemben 
másképpen csinálni valamit, vagy radikálisan másképpen csinálni valamit, vagy más helyzetbe hozni, esetleg más utat/irányt 
adni valaminek/valakinek. A változásnak különböző nagyságrendje és különböző hatása lehet. A gyakori változ(tat)ásra és az 
alkalmazkodásra való képesség már-már elengedhetetlen a fennmaradáshoz és a sikerhez. A sikeres változáshoz jövőképre, 
információra és felkészülésre van szükség. 
 
De a változás okozta alkalmazkodás kompatibilis-e a projekt-menedzsment által megkívánt állandósággal? Bár céljaink elérése 
érdekében stabilitásra és következetességre lenne szükségünk, mégis a változás néha kulcsfontosságú egy adott projekt vagy 
termék előmozdításában. A hatékony vezetés olyan készségeket és eszközöket igényel, amelyek fel tudnak ruházni egy 
szervezetet és a hozzá kapcsolódó embereket és motiválni tudják őket a változásra. Az embereket megfelelően rá kell vezetni 
arra, hogy olyan irányba változzanak, hogy mind egy csapatként dolgozzanak. Új szoftverek, rendszerek, folyamatok vagy 
kommunikációs módszerek bevezetésében mind szükség lehet a változásra, hogy a projekt sikeres legyen. 
 
Lehet, hogy úgy tekintünk a változásra, mint egy ellenségre, ha nem értjük, hogy miért van rá szükség. A változás minden 
alkotó tevékenység szerves része, ám lehetnek negatív hatásai az emberekre, sőt egy egész csapatot is szétszedhet. Nem 
feltétlenül szeretjük a változást és a változás nem jön magától. Tehát ellenállunk, ha az nincs megfelelően előkészítve, 
menedzselve. A változás csak úgy történhet meg, hogy elkezdünk másképpen gondolkodni azokról a folyamatokról, 
amelyeket mi magunk hoztunk létre. A Római levél 12,2-ben ezt olvassuk: „változzatok meg értelmetek megújulásával". 
 
A változáshoz hit és bizalom kell az adott ügyben. A tájékoztatásnak meghatározó szerepe van a lojalitás és a bizalom 
felépítésében, ami aztán erősíti a motivációt és fenntartja a célt, a kijelentett jövőképet. A Példabeszédek könyve azt írja: „Ha 
nincs kijelentés, elvadul a nép" (kikötések hiányában) (Példabeszédek 29,18). A jövőkép kijelentése biztosítja az iránymutatást 
és a rendet, ehhez pedig megfelelő kommunikáció kell, az emberek gondjait kezelni kell és meg kell adni a részleteket a 
változás bevezetésével kapcsolatban. 
 
A változás megfelelő menedzselése, koordinálása nagyon fontos a szervezet átalakítása és a projekt sikeres teljesítése 
céljából. A The Ken Blanchard Companies egyik vezető partnere, Pat Zigarmi, még a karrierje elején kutatásokat végzett 
változás-menedzsmentről és arra a következtetésre jutott, hogy „akik megtervezik a csatát, ritkán fordulnak szembe a 
tervvel”. Az emberek kevésbé hajlamosak ellenállni, ha maguk is részt vesznek a tervezésben. Ha részt vettek a tervezési 
folyamatban, képviselni fogják a változást. Vezetésre van szükség a változáshoz, de nem egy top-down féle, felülről diktáló 
vezetésre. A változás bevezetéséhez és finomhangolásához a harcosok (végrehajtók) beleszólása is kell. 
 
Benjamin Zander, a bostoni filharmonikus zenekar karmestere szakított minden karmesteri és zeneelőadói hagyománnyal a 
legjobb teljesítmény érdekében. A „Lehetőség művészete” című könyv szerint, Zander csapatmunkát csinált az előadásból. A 
lehetőségre épülő új mintája inspirálta a zenekar minden tagját, hogy hozzátegyen. A változás haszna nem csak a hallgatók 
vagy a karmester oldalán volt érzékelhető, hanem a résztvevő zenészek elégedettségét és innovációs készségét is fokozta. 
 
A sikeres változás legtöbbször azzal kezdődik, hogy a vezető világos tájékoztatást ad a jövőképről, ezzel segítve azoknak, akik 
részt vesznek a folyamatban, hogy megértsék a lehetőségeket, amelyek a változásból következnek. Majd lehetőséget kell 
biztosítani nekik arra, hogy a változást sajátjuknak (is) érezzék, hogy a folyamatot felelősséggel véghezvigyék. 


