
 

 

 در سازمان رییتغ یهایسخت
 مهدمق

 انواع. بود دیخواه آن با تطبیق و رییتغ به مجبور، خود تیموفق و بقا یبرا دیوندیبپ که یواحد هر به شما

 آنها از یاریبس و( ... و دیجد یکار یندهایفرا ، دیجد محصوالت مانند) دهند رخ هاسازمان در توانندیم راتییتغ

 .اند یزیر برنامه رقابلیغ هم

 .است یسازمان یسازگار و واکنش ازمندین که است یخارج یروهاین جهینت نشده، یزیر برنامه رییتغ یعنی

 .روی چالش تغییر و باورهای نادرستش است مقاله نیا در ما تمرکز

 
 .دارند را سازمان در رییتغ اعمال یبرا الزم نفوذ و قدرت سازمان یباال سطوح در رانیمد موارد، از یبعض در

 به را باال از رییتغ ،یسازمان یده پاداش یدیکل یهاستمیس یرو کنترل و اریاخت تیمز از استفاده با یعنی

 اطاعت( موقت طور به حداقل) که بود خواهند مجبور سازمان در کارکنان و کنند کتهید توانند یم کارکنان

 .کنند

 رشیپذ ،ینفوذ ای قدرت نیچن از استفاده تر، نییپا سطوح رانیمد مورد در ژهیو به موارد شتریب در حال، نیا با

 .کندینم نیتضم را کارکنان یسو از

 چیست؟ چالش تغییر
 نیچن انجام یبرا. باشد نداشته وجود یرسم اریاخت که است یمواقع در افراد بر نفوذ یچگونگ ر،ییتغ چالش

 ندیفرا نیا بر مثبت یرگذاریتأث یبرا توانیم را یکار چه و دهدیم رخ چگونه رییتغ که دیبدان دیبا شما یکار

 .داد انجام

 باشد رییتغ مورد در اندنمکار ساده رشیپذ اخذ تنها یورا دیبا ابتدا در یرییتغ هر یینها هدف. 



 

 

 اغلب رفتارها نیا) باشند داشته دنبال به را مثبت جینتا نکهیا ای داشته دوام رشیپذ و میتسل یرفتارها است دیبع

 (کندیم یناراض ای یعصبان را افراد

 .کنندینم ارائه را باشند رییتغ جهت در تالشها هدف که را یمدت دراز یرفتار راتییتغ نیچن آنها نکهیا تینهادر 

 
 و رفع آن رییتغ جادیا مورد در نادرست یباورها

 نظر در. کندیم نیتضم را رییتغ وقوع یسخت به بحران یول است، مهم ضرورت: است رییتغ ضامن بحران (1

 سبک یسالمت یبرا داشتند، را قلب یهاانیشر انسداد در رگ وندیپ عمل که یمارانیب درصد نود دیریبگ

 .است شده شان یزندگ دیتهد و آنها یماریب شدن بدتر باعث نیا که ندادند رییتغ را خود یزندگ

 درخواست، آن که یصورت در درخواست کی کردن رد افراد یبرا: شودیم رییتغ شدت شیافزا باعث ترس (2

 نده،یآ مورد در مثبت انداز چشم ر،یناگز به. است آسان است، داشته دنبال به آنها یبرا یبد یامدهایپ

 .کندیم جادیا را رییتغ یبرا یتر یقو دگاهید

 شود، تیهدا اتیواقع توسط آنکه از شیب ما تفکر بد، ای خوب: کنندیم مجبور رییتغ به را ما ها،تیواقع (3

 را آن ست،ین جهان مورد در ما منطق با متناسب یقتیحق یوقت. شودیم تیهدا عواطف و احساسات توسط

 جادیا را یاعمده راتییتغ توانندیم ندرت به یفرد یعاطف ارتباط بدون و ییتنها به قیحقا. میکنیم رد

 .کنند

 تیقابل یعنی است یریپذ انعطاف تیقابل یدارا ما مغز: رندیگینم ادی را دیجد یهاروش مسن افراد (4

 و است رییتغ به ازین درک و مالحظه قابل زهیانگ داشتن مهم. دارد عمر طول در را دیجد یزهایچ یریادگی

 .ندارد یارتباط سن به نیا



 

 

 سخن آخر
 ر،ییتغ که یوقت یحت قتیحق نیا شوند،یم مواجه شکست با رییتغ یبرا تالشها از یاریبس که است نیا قتیحق

 .دارد وجود زین رسدیم نظر به الزم و یمنطق

 آنها یروزیپ با شکست بر مؤثر عوامل به توجه بدون و است یاتفاق ،تغییر شروع که است نیا لیدال از یکی

 .شودیم تیریمد

 


