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ٔسیطیت تغیط فطایٙس ثؿیذ ٔٙبثغ اظ َطیك ثط٘بٔ ٝضیعی ٕٞ ،بٍٙٞی  ٚاػٕبَ اثتىبض ػُٕ  ٚفؼبِیت ٞبی اؾت وٛٔ ٝرت تغییط ُّٔٛة ٔی قٛز(ٔبیط  ٚثٛتب  .)0222 ،زض ایٗ
پػٞٚف و ٝثب ٞسف آقٙبیی ثب تغییط ٔ ٚسیطیت آٖ ا٘زبْ قس ٜاؾت اثت سا ا٘ٛاع تغییط ؾبظٔب٘ی اظ لجیُ تغییط تٛؾؼ ٝای ،تغییط اتفبلی  ٚتغییط زٌط ٌ ٖٛؾبظ ثطضؾی قس ٜا٘س ؾپؽ
ػُّ تغییط  ٚيطٚضت ایزبز تغییط زض ؾبظٔبٖ اظ لجیُ ضقس ؾطیغ تىِٛٛٙغی  ،افعایف وبضآیی ،افعایف ضيبیت قغّی ،افعایف حزٓ اَالػبت  ،ثطای ظ٘سٔ ٜب٘سٖ  ٚثمب  ٚپؽ اظ
آٖ ث ٔ ٝمبٔٚت زض ٔمبثُ تغییط  ٚفطایٙس چٟبض ٔطحّ ٝای تغییط پطزاذت ٝقس ٜاؾت ٕٞچٙیٗ ٔسَ ٔحطوٟبی تغییطٔ ٚسَ تغییطقبُٔ ٔطاحُ آٔبزٌی ثطای ٞسایت تغییط ٚایزبز چكٓ
ا٘ساظ ،تؼٟس  ٚظطفیت ؾبظٔب٘ی  ٚاضظیبثی ٔٛلؼیت ثطای تؼییٗ ٘یبظٞبی َطاحی قسٔ ٚ ٜطحّ ٝآذط آٖ و ٝیبزٌیطی  ٚانالح اػٕبَ اؾت ثیبٖ قس ٜاؾت .زض ازأ ٝثٚ ٝاوٙف
وبضوٙبٖ ٘ؿجت ث ٝتغییط ٚػٛأُ آٔبزٌی ثطای تغییطٕٞچٙیٗ چبضچٛة ٔسیطیت تغییط ٚزض آذطػُّ ثطٚظ ثی تفبٚتی زض وبضوٙبٖ ثطضؾی قس ٜاؾت.
واشه های کلیدی :تغییر ،مدیریت تغییر،مقاومت در برابر تغییر

مقدمه
ثطای ایزبز تغییطات ؾب ظ٘سٛٔ ٚ ٜحط زض ؾبظٔبٖ ٞب ثبیس ثط٘بٔ ٝضیعی َ ،طاحی ٔ ٚسیطیت ذبنی اػٕبَ قٛز و ٝث ٝآٖ ٔسیطیت تغییط ٌفتٔ ٝی قٛز ٔ .سیطیت
تغییط ث ٝػٛٙاٖ یىی اظ ٕٟٔتطیٗ ضاٞىبضٞب ثطای ضٚیبضٚیی ثب تغییطات قتبثٙس ٜی ایٗ ػهط  ،زض زٞ ٝٞبی اذیط ثیف اظپیف تٛر ٝنبحت ٘ظطاٖ ضا ث ٝذٛز رّت
وطز ٜاؾت  .اظ ٔسیطیت تغییط ث ٝػٛٙاٖ ٔسیطیت ٌصض یبز قس ٜاؾت و ٝثٔ ٝؼٙبی ثط ٓٞظزٖ ٚيغ ٔٛرٛز ٌ ٚصض اظ آٖ ثطای ضؾیسٖ ث ٝیه ٚيؼیت ُّٔٛة
زض آیٙس ٜاؾتٌ .بتٔ)0221( ٛسیطیت تغییط ضا زض قف حطف وّٕ ٝی  Changeذالن ٚ ٝتفؿیط وطزٞ ٚ ٜط حطف آٖ ثٚ ٝیعٌیٟبی ٔٛضز ٘یبظ ٔسیطاٖ ٍٙٞبْ
ایزبز تغییط اقبض ٜزاضز:
Cرطات ()Courage؛ رطات ذُط پصیطی،پطؾكٍطی،چبِف  ٚثطآٚضز ٜوطزٖ ٘یبظٞبی آیٙسٜ
Hزاقتٗ()have؛زضن  ٚقٙبذت ٔٙبؾت اظ ذٛز  ٚوبضوٙبٖ
Aتحّیُ ()Analyze؛ تحّیُ زاقتٗ ػٕٔٛی  ٚترههی ؾبظٔبٖ
٘Nیبظ()need؛ ٘یبظ ث ٝزا٘ؿتٗ ،پػٞٚف  ٚتٛؾؼٝ
Gحطوت()Go؛حطوت ثب تبویس ثط ثعضٌتطیت ٘مبٌ لٛت ذٛز
ٛٔEضز ا٘تظبض (،.)Expectedتؼییٗ ٘تبیذ ٔٛضز ا٘تظبض (ٌبت،0221، ٛل ) 11
٘یىّع ( ) 0222پؽ اظ ا٘زبْ تحمیمی زضثبض ٜی ٘مف ٟٔ ٚبضتٟبی ٔسیطاٖ زض فطایٙس تغییط ،یبزآٚضی وطز ؤٟ ٝبضت ایزبز تغییط یه ٟٔبضت ضٞجطی اؾت ٘ٝ
ٔسیطیتی  ،ثٙبثطیٗ ثطای ٔسیطیت تغییط ثبیس ٌبٟٔبیی ث ٝایٗ قطح ثطزاقت ٝقٛز:
Mayer and Botha

1

-

تؼییٗ ضٞجطی یؼٙی فطزی ؤ ٝؿئِٛیت ٞسایت  ٚؾبظٔب٘سٞی فؼبِیتٟبی ٔسیطیت تغییط ضا ثط ػٟس ٜزاقت ٝثبقس.

-

آٔٛظـ ضٞجط  ٚاػًبی ٌطٔ ٚ ٜٚزطیبٖ َطح ثب تبویس ٚیع ٜثط قیٞ ٜٛب ،فطایٙسٞب  ٚانٔ َٛسیطیت تغییط

-

اضظ یبثی تغییط  ٚؾبظٔبٖ  ٚا٘تربة ٌطٔ ٜٚسیطیت تغییط ثب ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ٔٙبؾت ٔ ٚترهم زضثبض ٜی ٔسیطیت تغییط

-

ایزبز یه ٔسَ حٕبیتی  ٚؾبذتبض ٌطٞٚی

-

ذّك ثط٘بٔٞ ٝبی ٔسیطیت تغییط

پطٚؾی٘) 0222( 0یع ثطای ٔسیطیت تغییط زض ؾبظٔبٖ ٔسِی ضا اضائ ٝوطز ٜاؾت و ٝثٔ ٝسیط وٕه ٔی وٙس تب ٌبْ ٞبی يطٚضی ثطای ارطای ٔٛفمیت آٔیع تغییط
ضا قٙبؾبیی وٙس ٘ ٚمف ٔٛحطی زض فطایٙس تغییط ایفب ٕ٘بیسٚ .ی ٔسَ ذٛز ضا ٔسَ ٔسیطیت تغییط ازوبض ٘بٔیس.
ایٗ ٘بْ ثطاؾبؼ تطویت اِٚیٗ حطف پٙذ وّٕ ٝی اٍّ٘یؿی ظیط تؼییٗ قس ٜاؾت:
تمٛیت ( ،)Reinforcementآٌبٞی ( ،)Awarenessزا٘ف ( ،)Knowledgeتٕبیُ ( ،)Desireتٛا٘بیی ((Ability
پطٚؾی اثتسا ٔسَ ذٛز ضا ثط ضٚی یه ٕ٘ٛزاض ٕ٘بیف زاز و ٝزضیه ثؼس (ٔحٛضافمی ) ٚیعٌیٟبی ٘طٚی ا٘ؿب٘ی ثب ػٛٙاٖ پٙذ ٔطحّ ٝاؾبؾی  ٚزض ثؼس زیٍط
(ٔحٛض ػٕٛزی ) ٔطاحُ ا٘زبْ َطح تغییط آٚضز ٜقس ٜاؾتٚ .ی ٔؼتمس اؾت تغییط ظٔ ب٘ی ثب ٔٛففیت ا٘زبْ ٔی قٛز وٞ ٝط ز ٚثؼس ٕٞعٔبٖ پیف ثطٚز .ایٗ
اثؼبززض ٕ٘ٛزاض ٕ٘ 1بیف زاز ٜقس ٜاؾت(پطٚؾی،0222،ل.)121

مراحل انجام طرح تغییر
تغییر موفق

پس از اجرا
اجرا
مفهوم وطراحی
نیاز کسب و کار

آگاهی ،تمایل ،دانش ،توانایی ،تقویت
بعد ویژگی های نیروی انسانی برای تغییر

ومًدار .1رابطٍ ابعاد تغییر ي مراحل آن پريسی ()2003
زض ایٗ ٔسَ ثط پٙذ ٔطحّ ٝاؾبؾی ٔسیطیت تغییط یؼٙی آٌبٞی اظ ٘یبظ ثطای تغییط ،تٕبیُ ثٔ ٝكبضوت  ٚپكتیجب٘ی اظ تغییط ،قٙبذت  ٚزا٘ف چٍٍ٘ٛی ارطای
تغییط ،تٛا٘بیی ارطای ٟٔبضتٟب  ٚضفتبضٞبی ٔٛضز ٘یبظ  ٚتمٛیت ثطای تسا ْٚتغییط تبویس قس ٜاؾت.
انواع تغییر سازمانی

Prosci

2

زض ٚالغ پیف اظ ز ٝٞی ٚ 1812اغ ٜتغییطٞ ،ط چیعی ضا و ٝالظْ ثٛز زض ؾبظٔبٖ ٔتفبٚت ثبقس ،تٛنیف ٔی وطز.ثب ایٗ ٚرٛزٕٞ ،چٙبٖ و ٝتغییط ،فطاٌیطتط ٔی
قس  ٚتزطثیبت ثیكتطی حبنُ ٔی ٌطزیس،تفبٚت زض تغیطات ؾبظٔبٖ رّت تٛر ٝوطزِ.یٙسا آوطٔٗ ا٘سضؾ،)1811( ٖٛؾٛ٘ ٝع اظ قبیغ تطیٗ ا٘ٛاع تغیطاتی ضا وٝ
زض ؾبظٔبٖ ٞب ضخ ٔی زٞس،تؼطیف وطز:تغییط تٛؾؼ ٝای ،2تغییط ا٘تمبِی ،2تغییط زٌطٌ ٖٛؾبظ

1

رس َٚظیط،ا٘ٛاع تغییطات ؾبظٔب٘ی ضا ثط اؾبؼ ػٛأُ ٚاثؿتٔ ٝمبیؿٔ ٝی وٙس.
رس .1 َٚا٘ٛاع تغییطات ؾبظٔب٘ی
٘ٛع

اٍ٘یع ٜاثتسایی

رٟت ٌیطی

چٍٍ٘ٛی ٚلٛع

تغییط تٛؾؼ ٝای

ثٟجٛز

ثٟتط ػُٕ وطزٖ زض یه حٛظٜ

اظ َطیك آٔٛظـ -تٛؾؼٟٔ ٝبضت

تغییط اتفبلی

حُ یه ٔكىُ

تغییط زٌط ٌ ٖٛؾبظ

ثمب:تغییط یب ٔطي

ذبل-پطٚغٔ ٜحٛض
فطایٙس وٙتطَ قس – ٜؾبذتبض حٕبیتی

تٕطوع ٌؿتطز ٜزض ؾبذتبض-
فٙبٚضی- -پطٚغٔ ٜحٛض
ٔؿتّعْ تغییط زض فط ٚ ًٙٞضفتبض -

زضٌیطی  ٚتؼٟس ثبال -فطایٙس

فطایٙس ٔحٛض

ذٛزآٌبٞب٘ٝ

علل تغییر و ضرورت ایجاد تغییر در سازمان
ثطای وٙبض آٔسٖ ثب ؾطػت ضٚظافع ٖٚتغییطات زض زضر ٝا َٚثبیس ػُّ ظیطثٙبیی آٟ٘ب قٙبؾبیی قٛز .ثطذی تغییطات ٔكرم زض ؾبذتبض زاذّی ؾبظٔبٟ٘ب ٚ
ثبظاضٞبی ذبضد اظ آٟ٘ب ظاییس ٜی تغییطات ٌؿتطز ٜزض ربٔؼ ،ٝالتهبز ٚتىِٛٛٙغی ٞؿتٙس(ّٞط.)1210،
 چطا ثبیس تغییط وطز؟ چطا ؾبظٔبٟ٘ب ثبیس زائٕبًزض ذٛز زٌطٌ٘ٛی ایزبز وٙٙس؟ ثطای ظ٘سٔ ٜب٘سٖ  ٚثمبتىِٛٛٙغی :ضقس ؾطیغ تىِٛٛٙغی تغییطات زائٕی زض ؾبذتبض ،ضٚیٞ ٝبٚ،ظبیف ،اثعاض،ضفتبض ... ٚایزبز ٔی وٙس.افعایف وبضآیی افعایف ضيبیت قغّی افعایف حزٓ وبض:ؾبظٔبٟ٘ب ضٚظ ث ٝضٚظ زاضای ٘یبظٞبی رسیس ٔی ق٘ٛس  ٚزض ٘تیز ٝثط حزٓ وبضی آٟ٘ب افعٚزٔ ٜی قٛز.افعایف حزٓ اَالػبت تغییط زض ٔبٞیت ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی :ا٘تظبضات ؾبظٔبٟ٘ب اظ ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی زائٕبً تغییط ٔی وٙس.تغییط زض ٔبٞیت وبض تغییطات ؾیبؾی ،ارتٕبػی ،فطٍٙٞی تغییط زض ذٍ ٔكی  ٚاٞساف ؾبظٔبٖ تغییط زض ٔٙبثغتغییط زض شٚق  ٚؾّیم ٝاضثبة ضرٛػ ٛوبضوٙبٖ(ضحٕب٘ی ٘ ٚهطآثبزی.)1238،3

Development Change
Transformational Change
5
Transitional Change
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فرایند چهار مرحله ای تغییر
ث ٝز٘جبَ تٛؾؼٟٔ ٝبضت ٞبی ٔسیطاٖ ،ثیكتط ؾبظٔبٟ٘ب ثط ثط٘بٔٞ ٝبی آٔٛظـ ٔطثی ٌطی ٔتٕطوع قس ٜا٘سٔ .سیطاٖ ٘یبظ زاض٘س چٍٍ٘ٛی یبز ٌطفتٗ  ٚیبز زازٖ ضا
یبز ثٍیط٘س .اِجت ٝلجُ اظ ا٘زبْ ایٗ وبض ثبیس ٔسیطاٖ ضا ٔتمبػس وطز و ٝایٗ آٔٛظـ يطٚضی ثٛز ٚ ٜثط اؾبؼ أٛض ؾبظٔب٘ی نٛضت ٔی ٌیطز .ػٛٙاٖ ایٗ وبض
«احؿبؼ ٘یبظ ث ٝتغییط» اؾت زض ایٗ ٔطحّ ٝثٔ ٝسیطاٖ تفٟیٓ قٛز چطا ؾبظٔبٟ٘ب ٔ ٚسیطاٖ ٘یبظ ث ٝاضتمبی ٟٔبضتٟبی ذٛز زض ظٔی ٝٙثطلطاضی اضتجبٌ زاض٘س  ٚایٗ
ٔٛيٛع چ ٝئؿٛزی ث ٝحبَ آٟ٘ب  ٚتیٕٟبیكبٖ زاضزٞ(.یالضی.)0221،

يقًع تغییر

احساس ویاز بٍ تغییر

یادگیری

تقًیت رفتار
شکل  .1فرایند چهار مرحله ای تغییر(هیالری)2002 ،

مدل محرکهای تغییر
ٔسَ ٔحطوٟبی تغییط ٘كبٖ ٔی زٞس و ٝچ ٝچیعی ٘یبظ ث ٝتغییط ضا ثط ٔی اٍ٘یعز ،ایٗ ٔسَ یه ؾّؿّ ٝاظ چطخ ز٘سٞ ٜبی تغییط ضا ث ٝتهٛیط ٔی وكس .چطذف
اِٚیٗ چطخ ز٘س ،ٜزٔٚی ضا ث ٝحطوت ٚا ٔی زاضز  ٚاِی آذطٞ.طچٙس ذیّی اظ ایٗ ٘یطٞٚب زض ٚالغ تىطاضی ا٘س ٚاحطات ز ٚرب٘ج ٝثط  ٓٞزاض٘س ،یه ٘ٛع ضاثُٝ
زضذٛاؾت -پبؾد ثیٗ ایٗ ثطاٍ٘یع٘سٞ ٜبی ٔتفبٚت ایزبز ٔی قٛز ،تٛاِی ذُی ٘كبٖ زاز ٜقس ٜثطای ف ٟٓپیچیسٌی ٞی تغییطات پیف ضٚی ضٞجطاٖ أطٚظ ٟٔٓ
اؾت(.قىُ قٕبض)0 ٜ

محیط
ملسومات بازار برای رسیدن به موفقیت
السامات کسب و کار
السامات سازمانی
السامات فرهنگی
رفتار رهبر و کارمند
قالب ذهنی رهبر و کارمند

قىُ قٕبضٔ :0 ٜسَ ٔحطن ٞبی تغییط(ا٘سضؾ ٚ ٖٛا٘سضؾ)0221،ٖٛ

ایٗ ٔسَ ٔ3حطن ضا تكطیح ٔی وٙسٔ.سَ اظ ٔحطن ٞبی ثیط٘ٚی  ٚغیط قرهی(ٔحیٍ ،ثبظاض،ؾبظٔبٖ) ث ٝؾٕت ٔحطن ٞبی زض٘ٚی  ٚقرهی(فطٚ ًٙٞ
افطاز)حطوت ٔی وٙس ٔ .سَ ٔحطوٟبی تغییط ٘كبٖ ٔی زٞس و ٝتغییط زض حٛظٞ ٜبی ٚؾیغ تط ثیط٘ٚی٘ ،ظیط تغییط زض ثبظاض یب ٔحیٍ٘ ،یبظٔٙس پبؾد(تغییط)زض حٛظٜ
ٞبی ٔحسٚزتط اؾتطاتػی وؿت  ٚوبض َ ٚطاحی ؾبظٔبٖ اؾت و  ٝآٟ٘ب ٘یع ثٕٞ ٝیٗ تطتیت ،تغییط زض لّٕط ٚفط ٚ ًٙٞضفتبض فطزی ٕٞ ٚچٙیٗ قیٞ ٜٛبی
ا٘سیكیسٖ ضا يطٚضی ٔی ؾبظ٘س.
ضٞجطاٖ ثب لّٕطٞٚبی ثیط٘ٚیٔ -حیٍ ،ثبظاض،وؿت  ٚوبض  ٚؾبظٔبٖ٘ -ؿجت ث ٝلّٕطٞٚبی زض٘ٚی -فط ،ًٙٞضفتبضَ،طظ فىط -آقٙبتط٘س.لّٕطٞٚبی زض٘ٚی ثب ٚرٛز
رسیس ثٛز٘كبٖ ٘عز اوخطیت ،ث ٝا٘ساظ ٜلّٕطٞٚبی ثیط٘ٚی ٔٞ ٟٓؿتٙس .اٌط ضٞجطاٖ زض لّٕطٞٚبی زض٘ٚی زذبِت ٘ىٙٙس  ٚثٍصاض٘س و ٝتغییطات ثطآٔس ٜاظ
لّٕطٞٚبی ثیط٘ٚی ث ٝآٟ٘ب رٟت زٙٞس تالقكبٖ ثطای تغییط ٘بوبْ ذٛاٞس ٔب٘س  .ػٕس ٜوكٕىكٟبی ثطذٛاؾت ٝاظ زٌطٌ٘ٛی ٘تیز ٝغفّت ضٞجطاٖ اظ ػٙبنط ٔطثٌٛ
ث ٝفط ٚ ًٙٞضفتبض  ٚلبِت شٙٞی افطاز زضٌیط زض فطایٙس زٌطٌ٘ٛی اؾت .ثس ٖٚقه زض تالـ ثطای زٌطٌ٘ٛی ،تٛر ٝنطف ثٔ ٝحطوٟبی زض٘ٚی ٘ ٚبزیسٜ
ٌطفتٗ ٔحطوٟبی ثیط٘ٚی ٘یع ثٕٞ ٝبٖ ا٘ساظٔ ٜحى ْٛث ٝقىؿت اؾت٘ .ىت ٝایٙزبؾت ؤ ٝحطوٟبی ثیط٘ٚی  ٚزض٘ٚی ٞطز ٚزض چكٓ ا٘ساظ تغییط ِحبِ
قٛز(ا٘سضؾ ٚ ٖٛا٘سضؾ.)0221،ٖٛ
مدل تغییر
اظ ثیٗ ٔسَ ٞبی ٔرتّف تغییطاتٔ ،سِی و ٝثطای ُٔبِؼ ٝا٘تربة قس ٜاؾتٔ ،سَ تغییط ا٘سضؾ ٚ ٖٛا٘سضؾٔ ٖٛی ثبقسٔ .سِی و ٝتٛؾٍ ا٘سضؾٚ ٖٛ
ا٘سضؾُٔ ) 0221(ٖٛطح قس ٜاؾت یه ٔسَ فطایٙس تغییط ٘ٔ ٝطحّ ٝای اؾت و ٝثٔ ٝطٚض ظٔبٖ زض ؾبظٔبٟ٘ب اتفبق ٔی افتس  ٚیه فطایٙس ربٔغ زضثبض ٜتغییط
ؾبظٔب٘ی اؾت .ثطای آ٘ى ٝؾبظٔبٟ٘ب ضا اظ ربیی وٞ ٝؿت ثٔ ٝىب٘ی ٔی ذٛاٞیٓ ثجطیٓ ایٗ فطایٙس ثبیسَی ٌطزز .ایٗ ٔسَ ػٙبنط اؾتطاتػیه تغییط(ٔحتٛا ،افطاز ٚ
فطایٙسٞب) ضا ث ٝنٛضت یه ٔسَ یىپبضچٔ ٝس٘ظط لطاض ٔی زٞس .ایٗ فطایٙس تغییط ثط ضٚـ ؾٔ ٝطحّ ٝای ِٛیٗ ُٔٙجك اؾت .فطایٙس تغییط ا٘سضؾ ٖٛقبُٔ ٔطاحُ
ظیط اؾت:
-1آٔبزٌی ثطای ٞسایت تغییط
-0ایزبز چكٓ ا٘ساظ ،تؼٟس  ٚظطفیت ؾبظٔب٘ی
-2اضظیبثی ٔٛلؼیت ثطای تؼییٗ ٘یبظٞبی َطاحی قسٜ
َ-2طاحی ٚيؼیت ُّٔٛة
-1تزعی ٚ ٝتحّیُ احطات
-1ثط٘بٔ ٝضیعی  ٚؾبظٔب٘سٞی ثطای ارطاء
-3ارطای تغییط
-1تىٕیُ  ٚثطٌعاضی ٔطاؾٓ رٟت ٚيؼیت رسیس
-8یبزٌیطی  ٚانالح اػٕبَ
ایٗ ٔسَ ضا ٔی تٛاٖ ثطای تُبثك ثب تٕبْ ا٘ٛاع تغییط  ٚیب ٞط ٔیعاٖ  ٚیب حزٕی اظ تغییطٔ ،تٙبؾت وطز .الظْ اؾت ثؼًی فؼبِیت ٞبی ذبل ٔسَ ثطای تغییطات
ؾبز ٜتط  ٚوٛچه تطٔ ،تٙبؾت ق٘ٛس .ثطای وبضثطز آٖ رٟت تغییط تٛؾؼ ٝای انالح ثیكتطی الظْ اؾت ،چطا ؤ ٝسَ ثیف اظ آٖ چیعی و ٝثطای تغییطات
تٛؾؼ ٝای الظْ اؾت ث ٝرعییبت تٛر ٝزاضز.
ٚالؼیت پیچیس ٚ ٜزیٙبٔیه ٞبی غیط ذُی ایٗ ٔسَ زض ػُٕ زض قىُ ٘ 2كبٖ زاز ٜقس ٜاؾت.

شىیدن زوگ
بیدارباش
.1آمادٌ شدن برای رَبری تغییر

-2ایجاد چشم اوداز ،تعُد ي

 -9یادگیری ي اصالح اعمال

ظرفیت سازماوی

 -3ارزیابی شرایط برای

 -8تکمیل ي برگساری مراسم

تعییه ملسيمات

جُت يضعیت جدید

 -4طراحی يضعیت

 -7اجراء تغییر

مطلًب

 -5تجسیٍ ي تحلیل اثرات

 -6بسوامٍ ریسی ي سازماودَی
برای اجراء

قىُ ٔ .2سَ فطآیٙس تغییط زض ػُٕ ا٘سضؾ ٚ ٖٛا٘سضؾ ،0221( ٖٛل)113

واکنش کارکنان نسبت به تغییر
وبضوٙبٖ زض ٔمبثُ تغییطات ث ٝؾ ٝزؾت ٝتمؿیٓ ٔی ق٘ٛس:
)1وبضوٙب٘ی و ٝاظ تغییطات ؾبظٔب٘ی اؾتمجبَ ٔی وٙٙس.
افطازی و ٝاظ تغییطات ؾبظٔب٘ی ؾٛز ٔی ثط٘س(ٌطفتٗ پؿت ٔ ٚمبْ،افعایف اػتجبضات  ٚلسضت .) ... ٚوؿب٘ی و ٝقسیساً اظ ٚيغ ٔٛرٛز ٘بضايی ٞؿتٙس.
) 0زؾت ٝز ْٚوبضٔٙسا٘ی ٞؿتٙس و٘ ٝؿجت ث ٝتغییطات ؾبظٔب٘ی ثی تفبٚت ٞؿتٙس .افطازی و ٝتغییطات ثطای آٟ٘ب ثی إٞییت اؾت.
افطازی و ٝفىط ٔی وٙٙس ٚاحس آٟ٘باظ تغییطات ربضی ٔه ٖٛاؾت.
)2زؾت ٝؾ ْٛوبضٔٙسا٘ی ٞؿتٙس و ٝزض ٔمبثُ تغییطات ؾبظٔب٘ی ٔمبٔٚت  ٚایؿتبزٌی ٔی وٙٙسٔ ،ربِفت ایٗ افطاز ث ٝز ٚنٛضت اؾت:
ػّٙی(آقىبض) :ایٗ ٘ٛع ٔمبٔٚت لبثُ حُ ،پیٍیطی اؾت  ٚلبثُ تٛرٔ ٝی ثبقس.
پٟٙب٘ی :ایٗ ٘ٛع ٔمبٔٚت ذُط٘بن اؾت  ٚثبػج ٔی قٛز ٔیعاٖ ذُب  ٚاقتجب ٜز ض ؾبظٔبٖ ظیبز قٛز ٕٞ ٚچٙیٗ ٔیعاٖ يطث ٝظزٖ ٞب  ٚحٛازث افعایف
یبثس(ضحٕب٘ی ٘ ٚهطآثبزی.)1238،

عوامل آمادگی برای تغییر
وبتط  ٚو ٗٞٛچٟبض ػبُٔ ضا ثطای آٔبزٌی ُٔطح ٔی وٙٙس و ٝػجبضتٙس اظ  :ضفتبض  ٚتفىط ٔسیطاٖ،ػٛأُ ؾیؿتٕی ،ػٛأُ شٙٞی  ٚػٛأُ ٔطث ٌٛث ٝؾیؿتٓ ٞبی
اَال ػبتی .ایٗ ػٛأُ ٔی تٛا٘ٙس تبحیط ػٕس ٜای ثط ٔٛفمیت ؾبظٔب٘ی زاقت ٝثبقٙس.اٚالً ایٗ ػٛأُ ٔی تٛا٘ٙس ٔٛرت تطؼ  ٚاِتٟبة فطزی  ٚؾبظٔب٘ی زض ظٔبٖ
ارطایی وطزٖ تغییط ق٘ٛس.زٔٚبً ٔی تٛا٘ٙس ٔٛرت فكبضٞبی ؾیؿتٕبتیه ثطای ػسْ ارطای تغییط ٌطز٘س .ؾٔٛبً ٕٔىٗ اؾت ٔٛرت ػسْ إَیٙبٖ  ٚاحؿبؼ ػسْ
تٛا٘بیی زض حٕبیت  ٚپكتیجب٘ی اظ تهٕیٓ اتربش قسٌ ٜطز٘س .چٟبضٔبً اثٟبْ ٔطث ٌٛث ٝؾیؿتٓ ٞبی اَالػبتی  ٚػسْ ٕٞبٍٙٞی ثرف ٞب زؾتیبثی ثٛٔ ٝفمیت ضا ثب
اذتالَ ٔٛارٔ ٝی وٙس.رطزؾ ٖٛثحج ٔی وٙس و ٝقف ٔتغیط تؼییٗ وٙٙس ٜزض ضاثُ ٝثب آٔبزٌی ؾبظٔبٖ زض ظٔی ٝٙتغییط ٚرٛز زاضز :احؿبؼ فطزی  ٚؾبظٔب٘ی
زضثبض ٜتغییط ،تؼبضو فطٍٙٞی ٔیبٖ فطٛٔ ًٙٞرٛز ؾبظٔبٖ  ٚآ٘چ ٝتغییط ٔی وٙسٔ،یعاٖ اثٟبْ  ٚؾٛاالتی و ٝزض ظٔیٛٔ ٝٙيٛع ثطٚظ ٔی وٙس ،تزطثیبت ؾبظٔبٖ
لجّی و ٝزض ذٛز ؾبظٔبٖ یب ؾبظٔبٖ ٞبی زیٍط ضخ زاز ٚ ٜثطای ؾبظٔبٖ لبثُ زؾتطؾی اؾت ،تٟسیسات ثٙیب٘ی قٙبؾبیی قس ٜزض ضاثُ ٝثب تغییط ،قٙبؾبیی ٔیعاٖ
إٞیت تغییط  ٚؾُح تبحیط آٖ زض ؾبظٔبٖ(وبتط  ٚو.)0220،ٗٞٛ

چارچوب مدیریت تغییر
تسٚیٗ ضؾبِتی و ٝثتٛا٘س تهٛیطی اظ قىُ آیٙس ٜؾبظٔبٖ اضائ ٝزٞس ،وؿت پبیجٙسی افطاز ٘ؿجت ث ٝایٗ ضؾبِتٕٞ ٚ ،عٔبٖ ؾبذتٗ ٞسف  ٚتالـ اظ ٚیػٌیٟبی
ٔ ٟٓضٞجطی ثكٕبض ٔی آیٙس .ایزبز چٙیٗ ضؾبِتی ظٔی ٝٙتغییط  ٚتح َٛزض ؾبظٔبٖ فطأ ٓٞی آٚضز(ؾ .)1811 ،ٍٝٙثٔ ٝحى آ٘ى ٝرٟت تغییط زض ؾبظٔبٖ ٔكرم
قسٔ ،طحّ ٝثؼسی زض فطاٌطز تغییط ،تحت تبحیط لطاض زازٖ فط ًٙٞآٖ اؾت .فط ًٙٞؾبظٔب٘ی ،زضن ٔكتطن ٘ح ٜٛػّٕىطز ؾبظٔبٖ اؾت  ٚتبحیط ٘ ٚفٛش ػٕسٜ
ای ثط اثتىبض ػّٕٟبی تغییط ثط ربی ٔیٍصاضز(قبیٗ .) 1881،اضتجبَبت  ٚضٞجطی لٛی ٘مف اؾبؾی زض آٔبز ٜؾبظی ؾبظٔبٖ ثطای تغییط ٞ ٚسایت آٖ اظ ٔیبٖ
آقٛثٟبیی و ٝاظ تغییط پسیس ٔی آیٙس ایفب ٔی وٙس .تٛا٘بیی ایزبز اػتٕبز  ٚاػٕبَ لسضت اظ ٔٙجغ ٔٙبؾت ثطای ایزبز ٔحیُی و ٝزض آٖ افطاز ؾبظٔبٖ احؿبؼ تغییط
وٙٙس يطٚضی اؾت  ٚپبیجٙس ؾبذتٗ آ٘بٖ ث ٝفطاٌطز تغییط اظ ٚیػٌیٟبی قبیبٖ إٞیت ٔسیطاٖ  ٚضٞجطاٖ ثكٕبض ٔی آیٙس(ظ٘س .)1883،اػتٕبش ضا ٔی تٛاٖ اظ َطیك
ٔكبضوت زض ظٔیٞ ٝٙب ٔ ٚجبحخ ٝزضثبض ٜآٟ٘ب ثسؾت آٚضز و ٝآٖ ٘یع ثٛ٘ ٝث ٝذٛز اظ تظبٞط رٙجٞ ٝبی ٔٙفی لسضت پیكٍیطی ٔی وٙس(ٕٞبٖ).
ثب تٛر ٝث ٝتغییطات ؾطیغ رٟبٖ،ؾبظٔبٟ٘بی ازاضی  ٚآٔٛظقی ٘یع ٕٞیك ٝزض حبَ تغییط  ٚتحٞ َٛؿتٙس.أب ٕٞیك ٝاػٕبَ تغییطات ث ٝؾبزٌی ا٘زبْ ٕ٘ی قٛز  ٚثب
ٔٛفمیت ٕٞطا٘ ٜیؿت .زِیُ آٖ ػسْ تٕبیُ ،آٔبز ٘ ٜجٛزٖ ٚ ،زضن ٘ىطزٖ  ٚؾطا٘زبْ ٔمبٔٚتی اؾت و ٝوبضوٙبٖ ٔطزْ ٔ ٚهطف وٙٙسوبٖ ٘ؿجت ث ٝتغییط ٘كبٖ
ٔی زٙٞس .ثط ٔسیطیت الظْ اؾت ثطاؾبؼ تحّیُ ٔیسا٘ی ٘یطٞٚبی ِٛیٗ٘ ،یطٞٚی ٕٞطإٞ ٚ ٜچٙیٗ ٘یطٞٚبی ثبظزاض٘س ٜضا ثكٙبؾس  ٚتب آ٘زب ؤ ٝی تٛا٘س ثط
٘یطٞٚبی ٕٞطا ٚ ٜتٛاٖ آٟ٘ب ثیفعایس  ٚاظ ٘یطٞٚبی ثبظزاض٘س ٚ ٜتٛاٖ آٟ٘ب ثىبٞسٔ .طزْ ٔؼٕٛالً تغیطاتی ضا ٔی پصیط٘س و ٝثب اضظقٟبی فطٍٙٞی آٟ٘ب ُٔٙجك ثبقس ٚ
ثبِؼىؽ ٘ؿجت ث ٝتغییطاتی ؤ ٝربِف ایٗ اضظقٟب ثبقس ٔمبٔٚت ٘كبٖ ٔی زٙٞس .قبیس يطٚضی تطیٗ تغییطات ،ث ٝػّت آ٘ى ٝاظ ٘ظط فطٍٙٞی لبثُ زضن ٘یؿت
 ٚیب ػبُٔ تغییط ٕ٘ی تٛا٘س تٛری ٝزضؾتی اظ آٖ اظ ٘مُ٘ ٝظط تُجیك ثب فط ًٙٞاضائ ٝزٞس٘ ،بوبْ ثبلی ثٕب٘س .ثٙبثطایٗ ،ثط ٔسیطیت تغییط فطو اؾت و ٝپیكبپیف
اضظقٟبی فطٍٙٞی ربٔؼ ٝضا زض ثط٘بٔ ٝضیعی تغییط ذٛز ّٔح ِٛثساضز  ٚثطای ٔٛفمیت زض اػٕبَ تغییط ٘ؿجت ث ٝایٗ تُجیك ز الیُ لب٘غ وٙٙس ٜای و ٝثطای ٔطزْ
لبثُ زضن ثبقس اضائ ٝزٞس.

مقاومت در برابر تغییر
ٔمبٔٚت زض ثطاثط تغییطٔ ،ب٘غ انّی تغییط  ٚزِیُ ػٕس ٜػسْ ارطای ٔٛفمیت تغییط لّٕساز ٔی قٛزٔ .مبٔٚت زض ثطاثط تغییط ضا ٔی تٛاٖ ذٛیكتٗ زاضی ث ٝػٛٙاٖ
ٚاوٙف ٘ؿجت ث ٝتغییط ٘بٔیس ،و ٝأىبٖ زاضز ثٙٔ ٝجغ تًبز یب تؼبضو زض ؾبظٔبٖ ٔجسَ قٛز(پبضؾبئیبٖ.)1232،

ثؿیبضی اظ ٔطزْٔ ،مبٔٚت زض ٔمبثُ تغییط ضا پسیس ٜای ٔٙفی  ٚظیبٖ آٚض ث ٝحؿبة ٔی آٚض٘سٔ .سیطاٖ ٘یع ٔؼٕٛالً اظ ٔمبٔٚت زض ٔمبثُ تغییط  ٚپیبٔسٞبی آٖ
تطؾبٖ ٞؿتٙس .أب ،ثبیس تٛر ٝزاقت ؤ ٝمبٔٚت یه ر طیبٖ َجیؼی ٚاثؿت ٝث ٝتغییطات ٘ ٚیطٚی آٖ اظ ٔحیُی تب ٔحیٍ زیٍط تفبٚت زاضزٔ .مبٔٚت ٔی تٛا٘س
ٔؼیبضی ثطای اضظقیبثی تغییط پیكٟٙبز قس ٜثبقسٔ.مبٔٚت ٕٔىٗ اؾت رّٛی ثؿیبضی اظ اقتجبٟٞب،تٟسیسٞب  ٚذُطٞبی پیف ثیٙی ٘كس ٜضا ثٍیطز .ثبالذط ،ٜوٕتطیٗ
فبیسٔ ٜمبٔٚت ایٗ اؾت و ٝؾ بظٔبٖ ضا اظ تغییطات اتفبلی ،ثس ٖٚثط٘بٔ ٚ ٝثط ٔجٙبی أیبَ فطزی ثبظ ٔی زاضز ٔ ٚسیطاٖ ضا ٚازاض ٔی وٙس و ٝثب زلت  ٚتفىط ثیكتطی
زؾت ث ٝتغییط ثع٘ٙس(رب٘ؿ .)1832،ٖٛزالیُ ظیبزی ٚرٛز زاض٘س و ٝچطا افطاز زض ؾبظٔبٟ٘ب زض ثطاثط تغییط ٔمبٔٚت ث ٝذطد ٔی زٙٞس .وب٘تط ػٛأُ ٌ٘ٛبٌٖٛ
ایزبز ٔمبٔٚت ضا ث ٝقطح رسَ 0 َٚجم ٝثٙسی وطزٔ ٚ ٜؼتمس اؾت و ٝاٌط زض تٟی ٝثط٘بٔ ٝتغییط زض ؾبظٔبٖ ،تٕٟیسات الظْ ث ٝارطا ٌصاقت٘ ٝكٛز  ٚزلت ٚ
حٕبیت وبفی زض ایٗ ذهٛل ث ٝػُٕ ٘یبیس ،أىبٖ زاضز وُ ؾیؿتٓ ؾبظٔبٖ ثب ٔمبٔٚت ٔٛارٌ ٝطزز.

رس 0َٚػٛأُ ایزبز ٔمبٔٚت زض ثطاثط تغییط(وبتط)0220،
َطح وّی

ػّت
تطؼ اظ ٘بقٙبذتٝ

اػتٕبز ٘ساقتٗ ثٔ ٝبٞیت تغییط  ٚاحؿبؼ ایٙى ٝفطز ٕ٘ی زا٘سچ ٝضٚی ٔی زٞس  ٚآیٙس ٜچٍ ٝ٘ٛذٛاٞس ثٛز.

فمساٖ وٙتطَ

احؿبؼ ایٙى ٝتغییط ثطای فطز ارطا ٔی قٛز ٘ ٝتٛؾٍ فطز  ٚاحؿبؼ ایٙى ٝفطز زضثبض ٜآ٘چ ٝاتفبق ٔی فتس ٘مكی ٘ساضز.

اظ زؾت زازٖ آثطٚ

احؿبؼ ٘بضاحتی اظ تغییط  ٚتّمی آٖ ث ٝػٛٙا٘ؿٙسی ثطای ایٙى ٝضٚـ ا٘زبْ وبض فطز زض ٌصقت٘ ٝبزضؾت ثٛز ٜاؾت.

اظ ثیٗ ضفتٗ وبضزا٘ی

احؿبؼ ایٙى ٝوبضزا٘ی  ٚقبیؿتٍی ٔٛرٛز فطز پؽ اظ ارطای تغییط زیٍط فبیس ٜای ٘رٛاٞس زاقت.

٘یبظ ث ٝأٙیت

ٍ٘طا٘ی اظ ایٙى٘ ٝمف فطز ثؼس اظ تغییط چ ٝذٛاٞس ثٛز.

ظٔبٖ ثٙسی يؼیف

غبفٍّیط قسٖ ثب تغییطی و ٝاظ ذبضد تحٕیُ ٔی قٛز یب الساْ ث ٝتغییط زض ٔٛلؼیت ظٔب٘ی ٘بٔٙبؾت

فكبض ٕٞىبضاٖ

ػسْ تٕبیُ ث ٝتغییط ضاٟٞبی ٔٛرٛز ا٘زبْ وبضٞب  ٚاحؿبؼ آضأف ثب ضٚیٞ ٝب  ٚضٚقٟبی ٔٛرٛز

فمساٖ پكتیجب٘ی

٘جٛز پكتیجب٘ی چكٍٕیط اظ رب٘ت ؾطپطؾتبٖ ٔؿتمیٓ  ٚیب ؾبظٔبٖ  ٚفمساٖ ٔٙبثغ الظْ ثطای ارطای ٔٙبؾت تغییط

ػسْ ٚرٛز اػتٕبز ثٙفؽ

فمساٖ اػتٕبز ث٘ ٝفؽ زض افطازاظ ایٗ ثبثت و ٝآیب وبضٞب پؽ اظ تغییط ٚالؼبً ثٟتط ذٛاٙٞس قس یب ٘ٝ

آظضزٌی تسضیزی

تٕطز ث ٝؾجت ػسْ ت ٛر ٝث ٝاقربل زضٌیط زض تغییط  ٚیب ث ٝؾجت ضفتبضی و ٝزض تغییطٞبی ٌصقت٘ ٝؿجت ث ٝفطز اػٕبَ قسٜ
اؾت

علل بروز بی تفاوتی در کارکنان
ثؼًی اظ ػُّ ثطٚظ ثی تفبٚتی زض وبضوٙبٖ ػجبضتٙس اظ :
-

ثی تٛرٟی ٔبفٛق ثٔ ٝؿبئُ  ٚاتفبلبت ؾبظٔبٖ :ثی تٛرٟی اظ َطف ٔبفٛق زالیُ ٔرتّفی زاضز اظ لجیُ ثی تزطث ٝثٛزٖ ٔبفٛق٘ ،ساقتٗ زا٘ف وبفی،
٘جٛزٖ ٔؼیبضٞبی اضظقیبثی ... ٚ

-

ػسْ قبیؿت ٝؾبالضی :وبضوٙبٖ ٍ٘ب ٜتیعثیٙی ث ٝتهٕیٕبت ٔسیطیت زض ٔٛضز ذٛزقبٖ زاض٘س .ثَٛ ٝض ٔخبَ زض ا٘تهبة ٕٞیك ٝیه ٔمبیؿ ٝارتٕبػی
ثٚ ٝرٛز ٔی آیس .زض نٛضت ػسْ ا٘تربة فطزی قبیؿتٛٔ ،ٝرت ٘بضيبیتی  ٚثی تفبٚتی ٔی ٌطزز.

-

ثطذٛضز ٌعیٙكی ثب ترهم افطاز :چ ٝثؿب افطازی و ٝزاضای زا٘ف  ٚترهم ثبالیی ٞؿتٙس ِٚی ث ٝذبَط ثطذٛضز ٌعیٙكی  ٚا٘تربثی زض ربیٍبٜ
پبییٗ لطاض ٔی ٌیط٘س  ٚثبِؼىؽ.

-

ػسْ ٚرٛز ٘ظبضت

-

ػسْ قٙبذت ٘یبظٞبی ٔتفبٚت وبضوٙبٖ

-

ٚرٛز تجؼیى :تجؼیى ٘تیز٘ ٝبُّٔٛة تٕطوع لسضت زض ؾبظٔبٖ اؾتٚ .رٛز تجؼیى ٔٛرت ٞطظ ضفتٗ اؾتؼسازٞب  ٚيؼیف قسٖ تٛا٘بیی ٞبی
وبضوٙبٖ ٔی قٛز و٘ ٝتیزٟ٘ ٝبیی آٖ چبپّٛؾی ،تّٕك  ٚپصیطفتٗ ٘ظطات غٍّ ٔبفٛق اؾت .ایٗ ٔٛيٛع ٘یع چیعی رع وبٞف اٍ٘یع ٚ ٜثی تفبٚتی
ث ٝثبض ٘رٛاٞس آٚضز.

-

ٚرٛز ٞطْ تهٕیٓ ٌیط ی :زض ؾبظٔبٟ٘بی ؾٙتی تهٕیٓ فمٍ اظ ثبال ث ٝپبییٗ ٌطفتٔ ٝی قٛز .وبضوٙبٖ ٞیچ تبحیطی زض تهٕیٕبت ٘ساض٘س ٞط تهٕیٕی
فمٍ ثب ٘ظط  ٚتبییس ٔسیط لبثُ ارطا اؾت  ٚزض نٛضت ضز(ٞطچٙس اٌط نحیح ثبقس) ربیی ثطای ثطٌكت ٚرٛز ٘ساضز.

-

ثی تٛرٟی ثٔ ٝؿبئُ ضفبٞی وبضوٙبٖ

-

ػسْ اَالع وبضو ٙبٖ اظ ٘تبیذ ػّٕىطز ذٛز :یىی زیٍط اظ ٕٟٔتطیٗ ػٛأُ ثطٚظ ثی تفبٚتی زض وبضوٙبٖ ،ػسْ اَالع اظ ٘تیز ٝوبضی و ٝا٘زبْ زازٜ
ا٘س ٔی ثبقس ،ثبظذٛضز ٘بوبفی اظ وبض ا٘زبْ قس٘ ٚ ٜساؾتٗ ایٙى ٝاؾتب٘ساضز ػّٕىطز ا ٚچیؿتٛٔ ،رت پطزاذت ثٟبی ٌعافی ذٛاٞس قس(ضائیزی،
.)1213

نتیجه گیری
زض ػهط حبيط تغییطات قتبثبٖ اظ ذهٛنیبت ثبضظی اؾت و ٝتٕبْ ؾبظٔبٟ٘ب ثطای تٛؾؼ ٚ ٝثمبی ذٛز ٘بٌعیط ث ٝیبفتٗ ؾبظ  ٚوبضٞبیی ثطای ضٚیبضٚیی  ٚحتی
اػٕبَ آٖ ٞؿتٙس ٕٞ ٚبٍ٘ ٝ٘ٛو ٝؾبزِط اظ ؾبفیىیع فیّؿٛف ٘بٔساض چٟبضنس ؾبَ لجُ اظ ٔیالز ٘مُ وطز ٜاؾت ،تغییط چبلٛیی ثط٘س ٚ ٜتیغی ز ٚزْ اؾت وٝ
ٞطٌع ٕ٘ی تٛاٖ اظ آٖ ٌطیرت ،أب ثبیس آٖ ضا ث ٝرطاحبٖ وبضوكت ،ٝتٛإ٘ٙس  ٚآٌب ٜؾپطز تب زض فطنت ٞبی ٔٙبؾت ثطای زضٔبٍ٘طی ث ٝقىُ ؾٛزٔٙس اظ آٖ
اؾتفبز ٜوٙٙس .ثٙبثطایٗ زض ٞعاض ٜؾ ْٛو ٝػهط تغییطات ثی ٚلف ٚ ٝقتبثبٖ ٘بٔیس ٜقسٍ٘ ،ٜطـ ،تٛا٘بیی  ٚػّٕىطز ٔسیطاٖ زض حٛظٔ ٜسیطیت تغییط اظ إٞیت
ظیبزی ثطذٛضزاض اؾت .إٞیت ایٗ أط زض پػٞٚكٟبی ٔتؼسز(ثطا٘س ،1883 ،ٖٚتیتٛؼ1881،؛ ثطٚوؽ1881،؛ ٔؤیس٘یب ٘مُ اظ ؾبزِط1212 ،؛ ثبتطی0221 ،؛
پطٚؾی )0222،تبویس قس ٜاؾت.
ثب تٛر ٝث ٝتغییطات ؾطیغ رٟبٖ،ؾبظٔبٟ٘بی ازاضی  ٚآٔٛظ قی ٘یع ٕٞیك ٝزض حبَ تغییط  ٚتحٞ َٛؿتٙسٔ .طزْ ٔؼٕٛالً تغییطاتی ضا ٔی پصیط٘س و ٝثب اضظقٟبی
فطٍٙٞی آ٘بٖ ُٔٙجك ثبقس  ٚثبِؼىؽ ٘ؿجت ث ٝتغییطاتی ؤ ٝربِف ایٗ ایٗ اضظقٟب ثبقس ٔمبٔٚت ٘كبٖ ٔی زٙٞس  .قبیس يطٚضی تطیٗ تغییطات،ث ٝػّت آ٘ى ٝاظ
٘ظط فطٍٙٞی لبثُ زضن ٘یؿت  ٚیب ػبُٔ تغییط ٕ٘ی تٛا٘س تٛری ٝزضؾتی اظ آٖ اظ ٘مُ٘ ٝظط تُجیك ثب فط ًٙٞاضائ ٝزٞس٘ ،بوبْ ثبلی ثٕب٘س .ثٙبثطایٗ ثط ٔسیطیت
تغییط فطو اؾت و ٝپیكبپیف اضظقٟبی فطٍٙٞی ربٔؼ ٝضا زض ثط٘بٔ ٝضیعی تغییط ذٛز ّٔح ِٛثساضز ٚثطای ٔٛفمیت زض اػٕبَ تغییط ٘ؿجت ث ٝایٗ تُجیك زالیُ
لب٘غ وٙٙس ٜای و ٝثطای ٔطزْ لبثُ زضن ثبقس اضائ ٝزٞس.
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