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 چکیده

ػشٓت، ٌؼتشٜ ٚ ٕٓك تغییشات دس ٔحیي ثبٓث ؿذٜ اػت تحَٛ ػبصٔب٘ی ثٝ یىی اص ٟٕٔتشیٗ ٔجبحث 

ثش اػت.  ٔذیشیت تجذیُ ؿٛد. تحَٛ ػبصٔب٘ی ثٝ دِیُ فشآیٙذ پیچیذٜ ٚ چٙذثٔذی آٖ ٕٔٔٛال ٔـىُ ٚ صٔبٖ

چٙیٗ وبسوٙبٖ ٓ وٝ ٔحیي ٚ ٞ–ای  ٞبی سػب٘ٝ ٞبی خبف ػبصٔبٖ ثبیذ تٛخٝ داؿتٝ ثبؿیٓ وٝ ثٝ دِیُ ٚیظٌی

ػت. دس تشی ا ؿٛد ٚ هٕٙب حبٚی ٘ىبت ُشیف ِضْٚ تٛخٝ ثٝ ٔذیشیت تحَٛ ثیـتش احؼبع ٔی -خبكی داسد

تٛا٘ذ دس ػبصٔبٖ  ایٗ ٔمبِٝ ثشآ٘ٓ تب پغ اص تٔشیف ٔذیشیت تحَٛ، ثشسػی وٙٓ وٝ ٔذیش چٝ چیضٞبیی سا ٔی

 ت آوبی ػبصٔبٖ سا دس ثشاثش تغییش وبٞؾ دٞذ.تٛا٘ذ ایٗ تغییش سا ٞذایت وٙذ ٚ ٔمبٚٔ تغییش دٞذ ٚ چٍٛ٘ٝ ٔی

 أیذ آ٘ىٝ اػبتیذ ٔحتشْ، ثب ٘ىبت اسص٘ذٜ خٛد ٔٗ سا دس ایٗ أش یبسی فشٔبیٙذ.
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 تحول و مدیریت تحول

اٌش تغییش ٚ تحِٛی دس وبس ٘جٛد،  .ختبس، فٙبٚسی یب افشاد یه ػبصٔبٖتحَٛ ٓجبست اػت اص تغییش دس ٔحیي، ػب

وشد. ٔـىُ ٔشثٛى ثٝ  چشا وٝ أشٚص ثب فشدا فشلی ٕ٘ی سیضی ثذٖٚ ٔـىُ ثٛد. ٔذیشاٖ ٘ؼجتبً ػبدٜ ٚ ثش٘بٔٝوبس 

ٌیشی  ؿذ. اص آ٘دب وٝ ٔحیي ثبثجبت ثٛد، ٘یبصی ثٝ تٌجیك ٘جٛد. ٕٞیٌٙٛس تلٕیٓ ًشاحی ػبصٔبٖ ٘یض حُ ٔی

لبثُ پیؾ ثیٙی ثٛد. أب ثٝ ٞش  ٌیشی ثب لٌٔیت لشیت ثٝ یمیٗ ثٝ ؿذت ػبدٜ ثٛد چشا وٝ پیبٔذ ٞش تلٕیٓ

)ساثیٙض،  سػیذٌی ثٝ تغییش یىی اص وبسٞبی ٞش ٔذیشی اػت. ٚ تغییش یه ٚالٔیت ػبصٔب٘ی اػتكٛست 

 سا اص تحَٛ ٔجشا ثذا٘یٓ. -ای ٔخلٛكب سػب٘ٝ–تٛا٘یٓ ٞیچ ػبصٔب٘ی  ٚ ٔب دس ٚالْ ٕ٘ی (8991

 محیط مدیریت و تأثیر تحول در آن

یشیت سا ٔتالًٓ اسصیبثی ٔی وٙٙذ ٚ ثش ایٗ ثبٚس٘ذ وٝ وبسوٙبٖ ثبیذ ثتٛا٘ٙذ ثٝ كبحجِٙشاٖ ٔحیي وٙٛ٘ی ٔذ

 ٞبی ٔحیي خذیذ وبس تٌجیك دٞٙذ. ػِٟٛت خٛد سا ثب تحٛالت ٔؼتٕش ٚ تالًٓ

ٔٛهٛٓبتی  «ثٟجٛد ٔؼتٕش»ٚ  «تٕبیُ ثٝ دسع ٌشفتٗ اص ٔٛفمیت دیٍشاٖ»، «ٚسی ثیـتش ثٟشٜ»فـبس ثشای 

ؿٛد  ٞب چـٓ پٛؿیذ. اص ایٗ سٚ ٕٞٛاسٜ اص ٕٞٝ افشاد ػبصٔبٖ خٛاػتٝ ٔی ٌی اص آٖتٛاٖ ثٝ ػبد ٞؼتٙذ وٝ ٕ٘ی

 (21-99؛ ف  8991سغٓ فـبس تغییشات ٚ تٙیذٌی، ٔٛفمیت ٘یض وؼت وٙٙذ. )دساوش،  وٝ ّٓی

ای ٚ تالؽ  ؿٛ٘ذ وٝ دس ٓلش سلبثت سػب٘ٝ ٔٛفك ٚ وبسآٔذ ٔحؼٛة ٔی ای دس ٓلش حبهش، ػبصٔبٟ٘بی سػب٘ٝ

ٔخبًت ٓالٜٚ ثش ٕٞبٍٞٙی ثب تحٛالت خبٔٔٝ أشٚصی، ثتٛا٘ٙذ ایٗ تغییشات سا دس خٟت ایدبد ثشای حفَ 

ٌیشاٖ ٞش سػب٘ٝ ثبیذ ثذا٘ٙذ ٘مٌٝ  تحٛالت ٌّٔٛة ثشای ػبختٗ ثش٘بٔٝ ٞذایت وٙٙذ؛ یٔٙی وبسوٙبٖ ٚ تلٕیٓ

تٟٙب ثب »فتٝ تبفّش ا چٍٛ٘ٝ ثش ٔجٙبی تحَٛ ثٝ پیؾ ثش٘ذ، چشا وٝ ثٝ ٌآسٔب٘ی آٟ٘ب چیؼت ٚ ٔؼیش تغییش س

تٛا٘یٓ اص آػیت ؿٛن آیٙذٜ دس أبٖ  ٌیشی خاللب٘ٝ اص تغییش ثشای ٞذایت وشدٖ خٛد تغییشات اػت وٝ ٔی ثٟشٜ

 .(055, 8939تبفّش،) «تش دػت یبثیٓ. یای ثٟتش ٚ ا٘ؼب٘ ثٕب٘یٓ ٚ ثٝ آیٙذٜ

ییش ٘یبصٞبی ٔخبًجبٖ، تغییش ٞبیی ٞؼتٙذ وٝ ٘ؼجت ثٝ تغ ٘ٛآٚس، ػبصٔبٖ ای  ٞبی سػب٘ٝ ثٝ ًٛس وّی ػبصٔبٖ

ای خٛد  تغییش سٚحیٝ افشاد خبٔٔٝ ٚاوٙؾ ٘ـبٖ دادٜ، دس ؿىُ ٚ ٘حٜٛ تِٛیذات ثش٘بٔٝ ٞبی سلجب ٚ  ٟٔبست

 (08، 8915ػشٔذ، ) ػبص٘ذ. َٛ ٔیتدذیذِ٘ش وشدٜ ٚ خٛد سا ٔتح
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 ماهیت تغییر سازمانی

پیـشٚ ثٝ د٘جبَ تغییش، تٛػٔٝ ٚ ثٟجٛد خٛد دس ٞبی  ثب تٛخٝ ثٝ ؿشایي دائٕب ٔتغیش ٔحیي، ثؼیبسی اص ػبصٔبٖ

 یي خذیذ اػت وٝ ٓجبستٙذ اص:ٔذیشیت افشاد ٚ ّٕٓیبت ٞؼتٙذ وٝ اص آٖ خّٕٝ سٚ٘ذٞبی لبثُ ٔـبٞذٜ دس ٔح

  :گیرودٌ افراد تصمیم. تغییر در 1

  ؿذ. ٞب كشف ٞذایت ٚ وٙتشَ وبسوٙبٖ ٔی ٌزؿتٝ: وٙتشَ وبس دػت ٔذیشاٖ ٚ ٚلت آٖ

  ػبص٘ذ وٝ خٛد ٞذایت ؿٛ٘ذ. وبسوٙبٖ سا تٛإ٘ٙذ ٔیحبَ: ٔذیشاٖ 

 :مفريضات مدیران. تغییر در 2

  وٙتشَ ؿٛ٘ذ.ثٝ ًٛس دلیك اص ٔؼئِٛیت تٙفش داس٘ذ؛ ثبیذ  ٌزؿتٝ: وبسوٙبٖ ثٝ د٘جبَ پَٛ ٞؼتٙذ ٚ

  حبَ: وبسوٙبٖ ثٝ د٘جبَ چبِؾ دس وبس ٚ خؼتدٛی اػتمالَ ٚ وؼت ٔؼئِٛیت ٞؼتٙذ.

 :تغییر شغلوحًٌ . تغییر در 3

  ٌزؿتٝ: وبس ثبیذ ػبدٜ ٚ ٔحذٚد ؿٛد تب افشاد ثش وبس ٔتٕشوض ؿٛ٘ذ.

  ٞبی چٙذٌب٘ٝ ثبؿذ. حبَ: ا٘دبْ وبس ثب فىش ٚ ٟٔبست

 :وحًٌ تعییه کارمسد. تغییر در 4

  ٌزؿتٝ: ٔیضاٖ وبسٔضد اص ًشیك اسصیبثی ؿغُ تٔییٗ ؿٛد.

  ٞبی وؼت ؿذٜ ٔحبػجٝ ؿٛد. حبَ: پشداخت ثش اػبع ٟٔبست

  وحًٌ سازماودَی. تغییر در 5

 ٌزؿتٝ: ػّؼّٝ ٔشاتت خـه ثب ػٌٛح ٔتٔذد ٚ اػتفبدٜ اص اختیبسات اص ثبال ثٝ پبییٗ.

 .ٞبی اص پبییٗ ثٝ ثبال تش ٚ فوب ثشای الذاْ حبَ: ػّؼّٝ ٔشاتت تخت

  ماَیت ريابط میان مدیر ي کارکىان. تغییر در 6

  ؿذ. افضایؾ توبد ٔیٌزؿتٝ: تبویذ ثش ٔٙبفْ خبف وٝ ٔٙدش ثٝ 

  ًّجذ. حبَ: تبویذ ثش ٔٙبفْ دٚ ًشف وٝ ٕٞىبسی ثیـتشی سا ٔی
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 تواند تغییر دهد؟ چه چیسی را مدیر می

ٌٙدذ: تغییش ػبختبس، فٙبٚسی ٚ ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی.  حك ا٘تخبة ثشای ٔذیشاٖ دس یىی اص ایٗ ػٝ ٔمِٛٝ اػبٔی ٔی

ٗ ػٝ ٔمِٛٝ داسای چٝ ٔٛاسدی ٞؼتٙذ تب ثٟتش ٔتٛخٝ حك تٛا٘یٓ ثجیٙیٓ وٝ ٞش یه اص ای ( ٔی8دس ٕ٘ٛداس )

 ا٘تخبة ٔذیشاٖ ؿٛیٓ.

 ػٝ ٔٛهّٛ تغییش تحت اختیبس ٔذیشاٖ -(8ٕ٘ٛداس )

 ویريی اوساوی فىايری ػبختبس

 ٞب دیذٌبٜ فشآیٙذٞبی وبس سٚاثي لذست

 ا٘تِبسات وبس ٞبی ؿیٜٛ ٕٞبٍٞٙی ساٞىبسٞبی

 دسن ٚ دسیبفت اثضاس ًشاحی ٔدذد ٔـبغُ

 سفتبس  ٔحذٚدٜ وٙتشَ

 

 نیروهای الزم برای تغییر

دٞٙذ ٚ ٚخٛد  ثبیذ ٕٞٛاسٜ ثٝ خبًش داؿتٝ ثبؿیٓ وٝ دٚ ٘یشٚی دسٚ٘ی ٚ ثیشٚ٘ی ٔذیشاٖ سا تحت فـبس لشاس ٔی

ؿٛد. ٘یشٚٞبی ثیشٚ٘ی پذیذآٚس٘ذٜ تغییش ٔٙبثْ ٔتٔذدی داس٘ذ ٚ  ٕٞیٗ ٘یشٚٞب ٘یبص ثٝ تغییش سا ٔٛخت ٔی

تٛا٘یذ ثٝ كٛست  ( ٔی1تٛا٘ٙذ ٘یبص ثٝ تغییش سا تـذیذ ٕ٘بیٙذ. دس ٕ٘ٛداس ) دسٚ٘ی ٘یض ٔیٕٞچٙیٗ ٘یشٚٞبی 

 خالكٝ ٓٛأُ پذیذآٚس٘ذٜ تغییش سا ٔـبٞذٜ وٙیذ.

 

 ویريَای بیريوی ٘یشٚٞبی دسٚ٘ی

 ٞبی خذیذ ثبصاس: سلبثت تبصٜ یب تغییش اػتشاتظی اص ػٛی ٔذیش تٔشیف

 ٞب دس ٔبِیبت ٔمشسات دِٚتی: تدذیذِ٘شلٛا٘یٗ ٚ  تدٟیضات خذیذ ثٝ وبسٌیشی

 سٚثبت فٙبٚسی: ایٙتش٘ت، تدٟیضات پیچیذٜ، تغییش ٘یشٚی وبس
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 تغییش التلبدی: حزف یبسا٘ٝ وبغز تٔشیف ػبختبس ٔدذد ػبصٔبٖ ثشای وبسوٙبٖ ثّٙذپشٚاصتش

  حمٛق ٚ دػتٕضد

تغییش ٔٛفمیت آٔیض ٓجبستٙذ اص ایٙىٝ (، ٔٔتمذ٘ذ وٝ ؿشایي الصْ ثشای تحمك ٘ٛآٚسی ٚ 8938ؿٛٔیىش ٚ ساخشص )

 آٟ٘ب:

 ( ثٝ ٘فْ ثٝ وبسٌیش٘ذٜ )ٔخبًت( ثبؿٙذ؛8

 ( ٔٛاسد اػتفبدٜ دائٕی ٚ یب لبثُ تٛخٟی داؿتٝ ثبؿٙذ؛1

 ( پیچیذٌی صیبدی ٘ذاؿتٝ ثبؿٙذ؛9

 ٞبی خٛد ٌٔبثمت داؿتٝ ثبؿٙذ؛ ( ثب ِ٘بْ اسصؿی اػتفبدٜ وٙٙذ2ٜ

 ( تٛخیٝ پزیش ثبؿٙذ؛0

 فشاٞٓ آٚس٘ذ . ( ٘تبیح ّٕٔٛع6

سػذ  أب ثٝ ًٛس وّی، ثب تٛخٝ ثٝ آ٘چٝ دسثبسٜ ٔٛاْ٘ ٘ٛآٚسی ٚ تغییش دس ػبصٔبٟ٘ب ٌفتٝ ؿذٜ اػت، ثٝ ِ٘ش ٔی

، ٔٛاْ٘ آٖ سا وبٞؾ ٚ فشایٙذ تغییش سا ػِٟٛت ثخـیٓ ثبیؼتی ػبختبس  ثشای ایٙىٝ ٘ٛآٚسی ٚ تغییش سا تـٛیك

، ٘یبص آوب سا اسهب ٚ سٞجشی سا دٔٛوشاتیه وٙیٓ. ٕٞچٙیٗ پزیش، خٛ ػبصٔب٘ی سا آصاد  ػبصٔب٘ی سا اٌ٘ٔبف

ٞب، ا٘ؼدبْ ٌشٚٞی  ٌیشی ٞبی ٔبدی ٚ ٔٔٙٛی، خّت ٔـبسوت ٚ ٕٞىبسی آوب دس تلٕیٓ ثبیؼتی ٔـٛق

  ٚآصادی ثیبٖ سا ٔٛسد تٛخٝ لشاس دٞیٓ.

 تواند به عنوان عامل تغییر عمل نماید؟ چگونه مدیر می

وٙٙذ ٚ  یه تؼٟیُ وٙٙذٜ داسد. افشادی وٝ ثٝ ٓٙٛاٖ وبتبِیضٚس ُٕٓ ٔیتحٛالت دس یه ػبصٔبٖ ٘یبص ثٝ 

 ؿٛ٘ذ.  ٘بٔیذٜ ٔی« 8ٓٛأُ تغییش»پزیش٘ذ  ٔؼئِٛیت ٔذیشیت فشایٙذ تغییش ٚ تحَٛ سا ٔی

وٙیٓ وٝ ایٗ  وٙیٓ فشم ٔی تٛا٘ذ ٓبُٔ تحَٛ ثبؿذ ٕٞبٌ٘ٛس وٝ ٓٙٛاٖ تحَٛ سا ثشسػی ٔی ٞش ٔذیشی ٔی

تٛا٘ذ یه ٘فش غیشٔذیش  ؿٛد. ٕٞچٙیٗ ٓبُٔ تحَٛ ٔی تغییش ثٝ ٚػیّٝ یه ٔذیش دس ػبصٔبٖ ؿشّٚ ٚ ا٘دبْ ٔی

ٚی اخشای تحَٛ دس  ثبؿذ، ٔب٘ٙذ یه وبسٔٙذ ٔتخلق دسٖٚ ػبصٔبٖ یب ٔـبٚسٜ ثیشٖٚ ػبصٔبٖ وٝ تخلق

                                                           
1
 - Change agents 
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ػبصٔبٖ ثبؿذ. ثشای ایدبد تحَٛ ٌؼتشدٜ دس ؿبِٛدٜ ِ٘بْ ػبصٔبٖ، ٔذیشیت دسٚ٘ی اغّت اص ٔـبٚساٖ ثیشٚ٘ی 

آیٙذ ٚ اغّت لبدس٘ذ ػیٕبیی  خٛیذ. چشا وٝ آٟ٘ب اص ثیشٖٚ ػبصٔبٖ ٔی ثشای ٕٞىبسی ٚ ِ٘شخٛاٞی ػٛد ٔی

بصٔبٖ لبدس ثٝ ا٘دبْ آٖ ٘یؼتٙذ. ثٝ ٞش حبَ ٕٔىٗ اػت ٓیٙی اص ػبصٔبٖ سا اسائٝ دٞٙذ وٝ ثیـتش افشاد دسٖٚ ػ

ٞبیی ٞٓ داؿتٝ ثبؿٙذ چشا وٝ اًالٓبت وبفی دس صٔیٙٝ تبسیخ، فشًٞٙ،  ٔـبٚساٖ ثیشٚ٘ی ٘مٌٝ هٔف

ٞبی اخشایی ٚ پشػُٙ ػبصٔبٖ ٘ذاس٘ذ. ثٝ ٓالٜٚ ثبثت ٌشدیذٜ وٝ ٔـبٚساٖ ثیشٚ٘ی ٘ؼجت ثٝ  دػتٛسإُِٔ

چشا وٝ آ٘بٖ  -تٛا٘ذ ٘مٌٝ لٛت یب هٔف ثبؿذ وٝ خٛد ٔی–شات ٔٛثشتش ٞؼتٙذ ٔـبٚساٖ دسٚ٘ی دس ایدبد تغیی

٘بچبس ٘یؼتٙذ ثب پیبٔذٞبی پغ اص تحَٛ ثؼبص٘ذ. دس ٓٛم، ٔذیشاٖ دسٚ٘ی وٝ ثٝ ٓٙٛاٖ ٓبُٔ تحَٛ ُٕٓ 

 ٕ٘بیٙذ چشا وٝ ثبیذ ثب ٓٛالت ّٕٓیبت خٛد ثؼبص٘ذ. وٙٙذ احتٕبال ثیـتش تفىش )یب احتٕبال احتیبى( ٔی ٔی

 (8991)ساثیٙض، 

 دو دیدگاه پیرامون فرآیند تغییر

وٝ ػبصٔبٖ سا ثٝ « ٞبی آساْ آة»ثشیٓ. اػتٔبسٜ  اغّت ثشای سٚؿٗ ؿذٖ فشآیٙذ تغییش، دٚ اػتٔبسٜ ثٝ وبس ٔی

ٕ٘بیب٘ذ. وبپیتبٖ وـتی ٚ خذٔٝ ثٝ خٛثی آٌبٞٙذ وٝ ثٝ  پیٕبیذ، ٔی ٔثبثٝ وـتی ثضسٌی وٝ دسیبی آساْ سا ٔی

ا٘ذ. دس ایٗ حبَ تغییش دس حذ یه تٛفبٖ ٔٛلتی، یه  چشا وٝ لجال ثبسٞب ایٗ ٔؼیش سا ًی وشدٜسٚ٘ذ  ودب ٔی

ا٘ذیـٝ غبِت ٔذیشاٖ « ٞبی آساْ آة»تب ایٗ اٚاخش، اػتٔبسٜ  ثیٙی پزیش اػت. آؿفتٍی دس ػفشی آساْ ٚ پیؾ

دس فشآیٙذ تغییش ػٝ  ٞبی آساْ ثٝ ثٟتشیٗ ٘حٛ اخشایی ٚ اػبتیذ ثٛد. ٔذَ سایح ثشای ثشسػی تغییش دس آة

 ای وشت ِٛیٗ ؿشح دادٜ ؿذٜ اػت. ٔشحّٝ

ٚ ا٘دٕبد  ٘یبص ثٝ رٚة ؿذٖ ٚهْ ٔٛخٛد، ایدبد ٚهٔیت خذیذ آٔیض ثش ًجك ِ٘ش ِٛیٗ، فشآیٙذ تغییش ٔٛفمیت

صٔٝ حشوت اص ایٗ حبِت تٔبدَ اػت. ایٗ أش ثٝ یىی اص ػٝ ؿیٜٛ رٚة ؿذٖ ال خذیذ ثشای دائٕی ؿذٖ داسد.

 یبثذ: ٔیصیش تحمك 

 وٙذ. وٝ سفتبس سا ثٝ دٚس اص ٚهْ ٔٛخٛد ٞذایت ٔی افضایؾ ٘یشٚی حشوت. 8

 ؿٛد. . وبٞؾ ٘یشٚی ٔمبٚٔی وٝ ٔبْ٘ اص حشوت ٚهٔیت ٔتٔبدَ وٙٛ٘ی ٔی1

 .تشویت ایٗ دٚ. 9
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ای خشٚؿبٖ سا ًی  ثیٙذ وٝ  سٚدخب٘ٝ ػبصٔبٖ سا ثٝ ٔثبثٝ لبیك وٛچىی ٔی« ٞبی خشٚؿبٖ آة»اػتٔبسٜ  

ا٘ذ، ٕٞٝ ثب سٚدخب٘ٝ ٘بآؿٙب ٞؼتٙذ، للذ خٛد  ٔؼبفشاٖ ایٗ لبیك افشادی ٞؼتٙذ وٝ ثب ٞٓ ػفش ٘ىشدٜوٙذ.  ٔی

وٙٙذ. دس ایٗ سٚدخب٘ٝ خشٚؿبٖ تغییش  دا٘ٙذ ٚ اٌش اٚهبّ خیّی ثذ ٍ٘زسد، دس ؿت ُّٕب٘ی ػفش ٔی سا ٕ٘ی

 ًجیٔی اػت ٚ ٔذیشیت تغییش فشایٙذی ٔذاْٚ اػت.

ٔٛج دسیب تدشثٝ »ٌٛیذ:  ٚسی ٚ ٍٕٞبٔی ٚ ٕٞبٍٞٙی ثب تحٛالت خذیذ ٔی٘یض دسثبسٜ هشٚست ٘ٛآ« الوت»

وٙذ، ِٚی اٌش ثش آٖ ػٛاس ؿٛیذ  ای پشتبة ٔی تشػٙبوی اػت، اٌش دس ٔمبثُ آٖ ایؼتبدٌی وٙیذ ؿٕب سا ثٝ ٌٛؿٝ

غییش تش اػت وٝ ٔٙتِش أٛاج ت تٛا٘ذ دس صٔبٖ وٛتبٞی ؿٕب سا ثٝ خبی دٚسی ثجشد. ثٝ ًٛس لٌْ ثؼیبس ػبدٜ ٔی

حشوت ثٕب٘یذ ٚ ثٝ ػٛیی سا٘ذٜ ؿٛیذ. ٔذیشیت ػبوٗ ٚ  ثبؿیذ ٚ ثش آٟ٘ب ػٛاس ؿٛیذ تب ایٙىٝ اكشاس ٚسصیذ وٝ ثی

تٛا٘ذ ٔذت صیبدی ثٝ ًَٛ ا٘دبٔذ، ٔٛج یب آٖ سا غشق ٔی وٙذ ٚ یب وـتی ایٗ ٔذیشیت دس ٌُ  تحشن ٕ٘ی ثی

 «ٔب٘ذ. فشٚ سفتٝ ثبلی ٔی

ا٘ذ ٚ آٖ چیضی وٝ دس ٔٛسد  ٞبی آساْ غشیجٝ ای ثٝ وّی ثب اػتٔبسٜ آة سػب٘ٝٞبی  سػذ وٝ ػبصٔبٖ ثٝ ِ٘ش ٔی

 ٞبی خشٚؿبٖ اػت. وٙذ اػتٔبسٜ آة ٞب كذق ٔی آٖ

 تغییر سازمانی و مقاومت اعضا

ذ چشا وٝ آ٘بٖ دسٌیش ثٟجٛد ثبیذ ثشای ایدبد تغییش ثشاٍ٘یختٝ ؿٛ٘ ثٝ ٓٙٛاٖ ٓٛأُ تغییش ٚ تحَٛ،ٔذیشاٖ 

ٞب ٚ افشاد  ػبصٔبٖ تٛا٘ذ ثشای ٔذیش ٚ وبسوٙبٖ تٟذیذ ثبؿذ. تغییش ٔی ٞؼتٙذ. ثٝ ٞش كٛست وبسآیی ػبصٔبٖ خٛد

تٛا٘ٙذ سخٛتی سا ثٙیبٖ وٙٙذ وٝ آٟ٘ب سا ثٝ ٔمبٚٔت دس ثشاثش ٞش تغییش ثىـب٘ذ، ٞش چٙذ وٝ آٖ تغییش ػٛدٔٙذ  ٔی

 (8991)ساثیٙض،  ثبؿذ.

 کىىد؟ چرا افراد در برابر تغییر مقايمت می

ایٗ ٔمبٚٔت دس ثشاثش تغییش أشی ٔؼتٙذ  ػبص ٘جبؿذ، ثیضاس٘ذ. ٞب پَٛ افشاد اص ٞش ّ٘ٛ تغییشی وٝ ثشای آٖثیـتش 

 وٙذ: دِیُ دس ٔمبثُ تغییش ٔمبٚٔت ٔی 9اػت. یه فشد احتٕبال ثٝ 
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ا٘ذ، پغ دس ٔمبثُ تغییش  ٌزاسی وشدٜ : ثیـتش افشاد دس ِ٘بْ ٔٛخٛد ػشٔبیٝٔالحِبتی پیشأٖٛ صیبٖ ؿخلی. 8

وٙٙذ. چشا وٝ آٟ٘ب ٍ٘شاٖ اص دػت دادٖ ٔمبْ، پَٛ، التذاس، دٚػتی، آػبیؾ ؿخلی یب ٔٙبفْ  ٔمبٚٔت ٔی

 دیٍشی ٞؼتٙذ وٝ ثشای آٖ اسصؽ لبئّٙذ.

 وٙذ.  ٞب سا تـذیذ ٔی : تغییشات، اثٟبْ ٚ ٓذْ لٌٔیت دس ثشاثش ؿٙبختٝ ؿذٜٓذْ لٌٔیت. 1

٘یؼت: اٌش وبسٔٙذی ثش ایٗ ثبٚس اػت وٝ دػتٛسإُِٔ  ییش دس ساػتبی ٔٙبفْ ػبصٔبٖثبٚس ایٙىٝ ایٗ تغ. 9

وٙذ. ایٗ ٔمبٚٔت اٌش ثٝ  ؿٛد، دس ثشاثش تغییش ٔمبٚٔت ٔی ٚسی یب ویفیت ٔحلَٛ ٔی خذیذ ثبٓث وبٞؾ ثٟشٜ

 ؿیٜٛ دسػت ا٘دبْ ؿٛد، ثشای ػبصٔبٖ ٔفیذ اػت.

 های کاهص مقاومت در برابر تغییر روش

تٛا٘ذ ا٘دبْ دٞذ؟  ثیٙذ چٝ وبسی ٔی ش تغییش سا ٓبُٔ غیشوبسوشدی ٔیثٝ ٍٞٙبٔی وٝ ٔذیشیت ٔمبٚٔت دس ثشاث

ساٞىبسٞبی ٔتٔذدی ثشای ٔذیشاٖ یب ٓٛأُ دیٍش ٔٛثش دس تغییش دسثبسٜ ٔمبٚٔت دس ثشاثش تغییش اسائٝ ؿذٜ اػت 

 وٙیذ. ( ٔـبٞذٜ ٔی9وٝ ثٝ كٛست خالكٝ دس ٕ٘ٛداس )

 

 تغییشٞبی وبٞؾ ٔمبٚٔت دس ثشاثش  سٚؽ -(9ٕ٘ٛداس )

 وقطٍ ضعف وقطٍ قًت زمان بٍ کارگیری سٚؽ

ثٝ ّٓت  ٚلتی ٔمبٚٔت  آٔٛصؽ ٚ استجبًبت

 اًالٓبت ٘بدسػت اػت 

ٓذْ وبسثشد دس كٛست ٓذْ   ٞب سٚؿٍٙش ػٛءثشداؿت

  آتٕبد

 وٙٙذٌبٖ ٚلتی ٔمبٚٔت  ٔـبسوت

 تخلق داس٘ذ 

پزیشؽ ٚ اؿتغبَ سا افضایؾ 

  دٞذ ٔی

  ٌیش اػت ٚلت

خٛد سا ثب  تٛا٘ٙذ ٚلتی ٕ٘ی  تؼٟیُ ٚ حٕبیت

 ؿشایي خذیذ ٚفك دٞٙذ 

تٛا٘ذ تٔبدَ الصْ سا تؼشیْ  ٔی

  ٕ٘بیذ

ٚ توٕیٙی ثشای  ٌشاٖ اػت

 ٔٛفمیت ٘ذاسد 

٘بحیٝ  ٚلتی ٔمبٚٔت اص  ٔزاوشٜ

 ٌشٚٞی پشلذست اػت 

ٞضیٙٝ صیبد؛ أىبٖ إٓبَ   تٛا٘ذ تٟٔذ سا توٕیٗ وٙذ ٔی

 فـبس ثشای دیٍشاٖ 

ٚلتی تٟٔذ ٌشٚٞی لٛی الصْ   ٕٞىبسیوٙتشَ ٔبٞشا٘ٝ ٚ 

  اػت

ثشای  ساٞی اسصاٖ ٚ آػبٖ

 وؼت حٕبیت 

اص  تٛاٖ ٘تیدٝ ٔٙفی ثذٞذ؛ ٔی

 دػت دادٖ آتجبس ٓبُٔ 

ٚلتی تٟٔذ ٌشٚٞی لٛی الصْ   اخجبس

  اػت

ساٞی اسصاٖ ٚ آػبٖ ثشای 

  وؼت حٕبیت

غیشلب٘ٛ٘ی ثٛدٖ؛ أىبٖ  أىبٖ

دػت وٓ ٌشفتٗ آتجبس ٓبُٔ 

 تغییش 
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خٛاٞیٓ ثذا٘یٓ وٝ  ( أب ٔی8تٛا٘ذ تغییش دٞذ. )ٕ٘ٛداس  دس اثتذای ٔمبِٝ ٌفتٝ ؿذ وٝ ٔذیش چٝ چیضٞبیی سا ٔی

دا٘یٓ ثیـتش تغییشاتی وٝ وبسوٙبٖ دس  آٚس٘ذ؟ ٔی سیضی ؿذٜ سا ثٝ اخشا دسٔی ٞب تغییشات ثش٘بٔٝ چٍٛ٘ٝ ػبصٔبٖ

ٞبیی ٕٞبًٞٙ سا ثشای تغییش دس ثشخی  وٙٙذ اتفبلی ٘یؼت. اغّت، ٔذیشیت تالؽ یه ػبصٔبٖ تدشثٝ ٔی

ثٝ ٞش حبَ، دس  -دس لبِت ػبختبس یب فٙبٚسی–افتذ  آٚسد. ٞش آ٘چٝ اتفبق ٔی ٞبی ػبصٔبٖ ثٝ ُٕٓ ٔی خٙجٝ

سیضی  ٌزاسد. تالؽ ثشای وٕه ثٝ آوبی ػبصٔبٖ تٛػي یه تغییش ثش٘بٔٝ ٟ٘بیت ثش آوبی ػبصٔبٖ اثش ٔی

تٛػٔٝ ػبصٔب٘ی فٔبِیتی اػت ثشای تؼشیْ تغییشات ٌؼتشدٜ ٚ ثّٙذٔذت ؿٛد.  ؿذٜ، تٛػٔٝ ػبصٔب٘ی ٘بٔیذٜ ٔی

ٞبی وبسوٙبٖ اػت ثٝ ًٛسی وٝ آ٘بٖ ثتٛا٘ٙذ خٛد سا ثٝ  شؽ ٚ اسصؽثش تغییش ػبص٘ذٜ ٍ٘ آٖ تأویذ ػبصٔب٘ی.

ٞبی تٛػٔٝ  ًشص ػشیٔتش ٚ وبسآٔذتشی ثشای دػتیبثی ثٝ اٞذاف خذیذ ػبصٔبٖ ٚفك دٞٙذ. ٍٞٙبٔی وٝ تالؽ

 وٛؿٙذ. سیضی ؿذٜ ثبؿذ دس اكُ سٞجشاٖ ػبصٔبٖ، ثشای تغییش فشًٞٙ ػبصٔبٖ ٔی ی ثش٘بٔٝػبصٔب٘

 ت تحول در رسانهیدر مدیر نقص فرهنگ سازمانی
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وبٖ٘ٛ تٛخٝ ٔب دس ایٗ ثخؾ آ٘ؼت وٝ فشًٞٙ ػبصٔب٘ی ٚ ثٝ تجْ آٖ تلٕیٕبت اػتشاتظیه ػبصٔب٘ی دس سػب٘ٝ 

ته كذایی ؿٛد ٚ ثٝ ثٟب٘ٝ ثبٚسٞبی ٔـتشن ػبصٔب٘ی خّٛی اٌ٘ٔبف حوٛس ػالیك دس  ٘جبیذ ٔحذٚد ثٝ 

  ٚ دس ٘تیدٝ خاللیت ٚ تحَٛ ٔؼتٕش ٌشفتٝ ؿٛد. ػبصی  ثش٘بٔٝ

 نقص استراتژیک منابع انسانی در تحول سازمانی رسانه

ای ٌضیٙؾ، ٍٟ٘ذاسی ٚ پشٚسؽ ٔٙبثْ ا٘ؼب٘ی ؿبیؼتٝ، تٛإ٘ٙذ ٚ  ٞبی سػب٘ٝ تشیٗ چبِؾ فشاسٚی ػبصٔبٖ ٟٔٓ

ٞبی  خٛیبی تحَٛ خٛاٞذ ثٛد. دس ایٗ ٔؼیشإٓبَ ػّیمٝ دس ٌضیٙؾ وبسوٙبٖ ٚ ا٘تخبة ٔذیشاٖ، هٔف ِ٘بْ

خذٔت ٚ ... آثبس ٚ پیبٔذٞبی ٞبی اٍ٘یضؽ، اسصیبثی ّٕٓىشد، خجشاٖ  آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ وبسوٙبٖ، فمذاٖ ػیؼتٓ

تش ٚ صیب٘جبستش وشدٜ ٚ دس٘تیدٝ آتجبس سػب٘ٝ سا وبٞؾ ٚ ٔخبًجبٖ  ایٗ ٚهٔیت پیچیذٜ سا ثٝ ٔشاتت ٌؼتشدٜ

  ساثٝ ػٛی سػب٘ٝ ٞبی سلیت ٞذایت ٔیىٙذ. 

 ثٙبثشایٗ ثخؾ ٔٙبثْ ا٘ؼب٘ی سػب٘ٝ ُٔٛف اػت ثٝ تدضیٝ ٚ تحّیُ، ؿٙبػبیی ٔؼبئُ ٔشثٛى ثٝ وبسوٙبٖ وٕه

ٞبی اػبػی، پبداؽ، استجبًبت ٚ  سیضی ٚ اخشای آٔٛصؽ وشدٜ، دس خلٛف ٔؼبئّی چٖٛ خزة ٘یشٚ ٚ ثش٘بٔٝ

ثیٙی ٚ لجُ اص ایٙىٝ خذی  ٞبی ٔٙبػت اسائٝ دٞذ ٚ ٔـىالت وبسوٙبٖ سا پیؾ خّت تٟٔذ وبسوٙبٖ، تٛكیٝ

ثیـتش دس سػب٘ٝ، وبسآٔذتش ؿٛ٘ذ ثٝ آٟ٘ب ثپشداصد. ادٓب ؿذٜ اػت وٝ ٔؤثشتشیٗ ساٜ ثٝ دػت آٚسدٖ ٔخبًجبٖ 

ثبؿذ ٚ ایٗ ٟٔٓ خض ثب إٓبَ ٔذیشیت اػتشاتظیه دس لّٕشٚ ٔذیشیت ٔٙبثْ ا٘ؼب٘ی  ػبص ٔی وشدٖ ٓٛأُ ثش٘بٔٝ

  پزیش ٘خٛاٞذ ثٛد. أىبٖ

ًجیٔی اػت وٝ ثب ثیٙؾ اػتشاتظیه، ٔذیشاٖ ٚ ثٝ ٚیظٜ ٔذیشاٖ ٔٙبثْ ا٘ؼب٘ی كشفبً ثٝ ٘حٜٛ ا٘دبْ ُٚیفٝ 

پشداص٘ذ ثّىٝ ثب تذاثیشی ٔؤثش دس خزة ٚ ٍٟ٘ذاسی، ثٟؼبصی ٚ وبسثشد  ذ وٙٙذٌبٖ ثش٘بٔٝ ٕ٘یػشدثیشاٖ ٚتِٛی

ٌّٔٛة ٔٙبثْ ا٘ؼب٘ی، ا٘ؼبٟ٘بئی ثب تٛا٘بیی، ؿخلیت ٚ خّك ٚ خٛی ٔتٙبػت ثب فشًٞٙ ٚ ٔأٔٛسیت ػبصٔبٖ سا 

خٛد آٟ٘ب ٞذایت دس اختیبس ػبصٔبٖ لشاس ٔی دٞٙذ وٝ ثٝ خبی ثىبسٌیشی اثضاس وٙتشَ ٚ ِ٘بست ٔؼتٕش، 

  خٛاٞی ٔؼتٕش سا دس دػت ٌیش٘ذ. تحَٛ
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 گیری نتیجه

ٞب ٚ تالؿٟبی  سیضی ٞبی سػب٘ٝ، وبٖ٘ٛ ثش٘بٔٝ ای ثبدسن ؿٙبخت ُشفیتٟب ٚصٔیٙٝ ٞبی سػب٘ٝ أشٚصٜ ػبصٔبٖ

تش ٘مٌٝ وب٘ٛ٘ی  خٛاٞی ٚ ثٝ ٓجبست دلیك ٞذفٕٙذ دس لذست تحشن ثشای خزة ٔخبًت سا ثٝ چٍٍٛ٘ی تحَٛ

شاحی وٙٙذ. ثش ایٗ اػبع ثب دا٘ٙذ تب ثشپبیٝ آٖ چـٓ ا٘ذاص ػبصٔب٘ی ٔٙبػجی سا ً ٔذیشیت تحَٛ ٚاثؼتٝ ٔی

ای ثبیذ چٍٍٛ٘ی  ای ثب ػبصٔبٟ٘بی غیشسػب٘ٝ دسن تفبٚتٟبی ٔٛخٛد دس ٔذیشیت تحَٛ دس یه ػبصٔبٖ سػب٘ٝ

ٔحٛسی دس ٓیٗ تٛخٝ ثٝ سػبِت  خٛاٞی دس ثؼتشٞبی سفتبسی )آٔشا٘ٝ یب ٔـبسوتی(، ٞذفٍزاسی )ٔخبًت تحَٛ

 حؼبع ٔذیشیت پیبْ( ٔٛسد دلت لشاس ٌیشد. 

دبییىٝ یىی اص اٞذف تحَٛ اثشثخـی ػبصٔب٘ی اػت، غفّت اص حشوت ػبصٔبٖ ثٝ ػٕت یه خبیٍبٜ ثبالتش آ٘ اص

دس فشآیٙذ پیچیذٜ ٔذیشیت تحَٛ ٍ٘شاٖ وٙٙذٜ ثٝ ِ٘ش ٔیشػذ؛ ثٙبثشایٗ ایدبد ٘ٛٓی ػیؼتٓ وٝ لبدس ثبؿذ 

ٚؿٟبی خٛد تحّیُ وٙذ، ٔؼبئُ حٛصٜ سػب٘ٝ سا ثب آٔٛختٗ ٟٔبستٟب ٚ دا٘ـٟب یب یبدٌیشی ٔؼتٕش اص ًشیك س

تشیٗ ٔٛهّٛ ٔٛسد تٛخٝ ٔذیشیت تحَٛ دس سػب٘ٝ اػت وٝ هٕٗ تٛخٝ ثٝ اٞذاف روش ؿذٜ دس ثبال، ثبیذ  وّیذی

ِحبٍ ؿٛد. ثذٖٚ تشدیذ ٔذیشیت تحَٛ دس تحٛالت استجبًبت ٚ افضایؾ ا٘تِبسات ٔخبًجبٖ ثبیذ ػبختبسی سا 

ثش ٔجٙبی   ػیؼتٓ تِٛیذ ثش٘بٔٝ ٚاسد ؿٛد ٚ ػپغ فشاٞٓ وٙذ وٝ ٞش ایذٜ خذیذ ثتٛا٘ذ ثٝ آػب٘ی دسٖٚ

  آٚسد، پی دس پی تشٔیٓ وٙذ. ٞبیی وٝ ٔٛخجبت ثشٚص تحَٛ سا ثٝ ٕٞشاٜ ٔی ٔذیشیت اػتشاتظیه دالیُ ٚ اٍ٘یضٜ
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 :منابع

ٞبی  ( ا٘تـبسات دفتش پظٚٞؾ8939ٔجب٘ی ٔذیشیت. تشخٕٝ ػیذ ٔحٕذ آشاثی ) (8991. ساثیٙض، اػتیفٗ.پی )8

 فشٍٞٙی.

 ( ٔجب٘ی ٔذیشیت سفتبس ػبصٔب٘ی. ا٘تـبسات ػٕت.8910سهبییبٖ، ّٓی )

ٞب. ٚثالي ؿخلی ػیذ  ( سادیٛ ٚ ٔذیشیت تحَٛ دس فشْ ٚ ٔحتٛای ثش٘ب8913ٝٔ. ؿشیفی، ػیذ ٟٔذی )9

 (www.afkaromoomi.blogfa.comٟٔذی ؿشیفی )

 ، دا٘ـٍبٜ اكفٟبٖ.10. ٔدٕٛٓٝ ٔمبالت ٘خؼتیٗ وٙفشا٘غ ّٔی ٔذیشیت تحَٛ، اسدیجٟـت 2

( ا٘تـبسات 8911( ٔذیشیت سػب٘ٝ. تشخٕٝ ًبٞش سٚؿٙذَ اسثٌب٘ی )1552. ٚیىغ، طاٖ ِٛثالٖ ٚ دیٍشاٖ )9

 ٞبی فشٍٞٙی. پظٚٞؾدفتش 

( خضٜٚ دسػی دا٘ـدٛیبٖ وبسؿٙبػی اسؿذ ٔذیشیت سػب٘ٝ دا٘ـٍبٜ ٓالٔٝ 8919٘ظاد، فشیذٖٚ ) . ٚسدی0

 ًجبًجبیی.

6 .www.modiryar.com 
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