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به نام خدا

دانشکده علوم اداری و اقتصادی

مدیریت تغییر و تحول

2تحول حفظ و پایدارسازی 



جایگاه حفظ و پایدارسازی تحول
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چگونگی حفظ و پایدارسازی تحول

تغییر پایدار از 
طریق

ایجاد عادت های خوب

کنار گذاشتن عادت های 
بد

عادت

رفتاری که به اندازه کافی
تکرار شده و به شکل 
.خودکار انجام می شود

انجام کارها : هدف عادت
با صرف کمترین انرژی
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(اتمی)ایجاد عادتها از طریق تغییرات کوچک 
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.وندرمیبینازتدریجبهوآیندمیوجودبهتدریجبههاعادتزیرا•

.شوندمیبزرگهایتغییراتوتفاوتموجبکوچکهایعادت•

صبورسپشود،میظاهرتاخیرباپروسهایندرانتظارمورداصلینتایج•

.باشیم



نحوه عملکرد عادت ها

پاداش
.تمایل خود به خواندن آن پیام را برطرف می کنید

پاسخ
موبایل را بر می دارید و پیام را می خوانید

تمایل
دوست دارید محتوای این پیام را بدانید

سرنخ
.مشغول کارید که موبایلتان یک پیام جدید دریافت می کند
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چگونه یک عادت خوب بسازیم

پاداش: قانون چهارم
.آن را رضایت بخش کنید

پاسخ: قانون سوم
.آن را ساده کنید

تمایل: قانون دوم
.آن را جذاب کنید

سرنخ: قانون اول
.آن را شفاف و آشکار کنید
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چگونه یک عادت بد را از بین ببریم

پاداش: قانون چهارم
.آن را عامل نارضایتی کنید

پاسخ: قانون سوم

.آن را دشوار کنید

تمایل: قانون دوم

.آن را غیر جذاب کنید

سرنخ: قانون اول

.کنید( پنهان)آن را مخفی 
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:  قانون سوم
آن را ساده 

کنید



طلوب برای انجام یک کار دنبال بهترین روش باشیم یا با اولین روش م
شروع کنیم؟

:ردکتقسیمگروهدوبهراعکاسیدانشجویاناستادروزاولیندر•

...وBعکسA،90نمرهعکس100عکسهاتعداداساسبرنمره:کمیتگروه•

.یستکافهمعکسیک.عکسبودنخوبمیزاناساسبرنمره:کیفیتگروه•
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طلوب برای انجام یک کار دنبال بهترین روش باشیم یا با اولین روش م
شروع کنیم؟

:ترمانتهایدر•

رفتنگمسیردرزیرا.استشدهگرفتهکمیتگروهتوسطهاعکسبهترین•

.دادندپرورشرامهارتهایشانوگرفتنددرساشتباهاتشانازمختلفعکسهای

.کردندیمپردازیتئوریآلایدهعکسدربارهبیشترکیفیتگروهحالیکهدر•
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طلوب برای انجام یک کار دنبال بهترین روش باشیم یا با اولین روش م
شروع کنیم؟

میروشبهترینکردنپیدادرگیرآنقدرموفقیتیککسببرای•
.نکنیماقدامیشودمیباعثکهشویم،

اداریاتوماسیونبرایسیستمبهترین•

استارتاپیکاندازیراهبرایعالیایدهکردنپیدا•

کتابیامقالهیانامهپایانبرایویژهموضوعکردنپیدا•
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طلوب برای انجام یک کار دنبال بهترین روش باشیم یا با اولین روش م
شروع کنیم؟

وکرداقدامبهشروعبایدموفقیتکسبوپایدارهایعادتایجادبرای•
.نماندهابهترینمنتظر

.دهندمینشانراخودهابهترینمسیر،حیندر•

.کافیست خود را وارد کار کنید: قانون سوم
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برای شکل دهی به یک عادت جدید چقدر زمان نیاز دارید؟

شکل گیری عادت ها از طریق تکرار

کنیم،میتکرارراکاریککهبارهر:مدتطوالنیتقویتپدیده•

.شودمیفعالعادتآنبامرتبطومخصوصعصبیمداریک

ازهبنهگیرند،میشکلوقوعدفعاتتعداداساسبرهاعادت•

.دهندمیرخکهزمانی
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برای شکل دهی به یک عادت جدید چقدر زمان نیاز 
دارید؟
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تکرار یک عادت موجب تغییرات فیزیکی در مغز

بزرگتر شدن 
مخچه 

موزیسین ها 
اد نسبت به افر
معمولی

افزایش میزان 
ر ماده خاکستری د

لوب آهیانه ای در 
ریاضیدانان

امپ بزرگتر شدن هیپوک
راننده های تاکسی 

لندن



ارد؟چرا انسان به کارهای ساده تر تمایل بیشتری د

.شکل قاره ها تفاوت زیادی در رفتار انسان ها گذاشته است

اروپاوآسیا:غربی–شرقیهایقاره•

آفریقاوآمریکا:جنوبی–شمالیهایقاره•
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ارد؟چرا انسان به کارهای ساده تر تمایل بیشتری د

کشاورزی•

عرضدارایهایموقعیتزیرااستترسادهغربی–شرقیمسیرهایدر•

.هستندیکسانیاقلیمداراییکسان،جغرافیایی

.دارندمحصولازکمتریتعدادکردناهلیبهنیازکشاورزان•

یاآسواروپادرجمعیتافزایشوغذاتولیدافزایشباعثمسالههمین•

.استشدهدیگرقارهدوبهنسبت

.آن را ساده کنید: قانون سوم
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ارد؟چرا انسان به کارهای ساده تر تمایل بیشتری د

انرژیبودنارزشمند•

انرژیحفظجهتدرمغزتالش•

بهافرادمشابه،گزینهدوبین•

گرایشترسادهگزینهسمت

.دارند

وعشربرایبیشتریانرژیقدرهر•

آنرخداداحتمالباشد،نیازکار

.استکمتر 17



ارد؟چرا انسان به کارهای ساده تر تمایل بیشتری د
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لخرید اینترنتی و تحویل در محرمز پویا

استفاده از موبایل به جای استفاده از لپ تاپ درخت های بهشتی



عادت های خود را ساده کنید

وکنیدمطالعهصفحه5کنم،میمطالعهصفحه20روزیجایبه•

.دهیدافزایشزمانطولدرتدریجبه

تدریجبهوکنیدورزشدقیقه5،ورزشساعت1روزیجایبه•

.دهیدافزایشزمانطولدر

رهایکاچطورپسهستیمسادهکارهایدنبالذاتیطوربهاگر•

دهیم؟انجامرادشوار

نیدکسعیبلکهدهیدانجامراسادهکارهایفقطکهنیستاینمنظور•

.بشکنیدساده تروکوچیکتراجزایبهرادشوارکارهای
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تولید ناب

گرانکارکهطوریبهتولیدپروسهدرزمانیهایاتالفبردنبیناز•

.باشندداشتهکمتریاضافیحرکات

.کندپرفرمیکدربایدکاربرکهفیلدهاییکاهش•

کمترهایکلیکتعداد•

محصوالتازاستفادهبرایفهمقابلوسادههایدستورالعمل•
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ابزار تعهد

ابکتتحویلونوشتندرهوگوویکتور•

به.تداشتاخیرناشربهنتردامگوژپشت

ردراهایشلباستمامگفتدستیارش

چون.نمایدقفلوکردهجمعکمدیک

دردماننداشت،رفتنبیرونبرایلباسی

کردتمامراکتابوخانه

حفظیاکاهشبرایورزشکارانازبرخی•

میجاخانهدرعمداراپولشانکیفوزن،

هوسوسفودفستخریدبرایتاگذارند

.نشوند
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ابزار تعهد

ازاستفادهبرایlimitationگذاشتن•

اجتماعیهایشبکهواینترنت

موقعکارگاهیاوبینارهزینهپرداخت•

اطالعیهدیدن

هایکارگاهبرگزاریبهشدنمتعهد•

هاشنبهسهدرخدمتضمنآموزش
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ابزار تعهد

جوییصرفهواندازپسبهعادتبرایوامگرفتن•

به:نیککلییکدردندانپزشکیریزتجهیزاتوفایلهاشدنگم•

یالفایکهصورتیدر.شددادهتحویلمشخصیتعدادنرسهر

.شدمیجریمهنرسشد،میگمتجهیزی

کوچکهایبشقابدرخوردنغذا•

•Unfollowدمفیکمتریامفیدغیرهایکانالوهاپیجکردن

•Report as spamیاunsubscribeمفیدکمترهایایمیلکردن
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قانون 
آن را : چهارم

رضایت 
بخش کنید



آن را رضایت بخش کن
دنیاکلدرمسکونیمناطقبدترینازیکیودنیاشهرهایترینپرجمعیتازیکیکراچی•

فاضالبوگلازپرکثیفهایزاغهدرمردم%60ازبیشزندگی•

باکتریاییویویروسعفونتهایتغذیه،سوءگوارشی،بیماریهایبهمردماززیادیتعدادابتالی•

دستشستشویاهمیتبهساکنیناکثربودنواقف•

.کردندمیرعایتاندکیتعداداما•

.بودکارانجامدرثباتبلکهنبودآگاهیفقدانمشکل•
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آن را رضایت بخش کن

Procterشرکت• & GambleصابونSafeguardساکنیناختیاردررا

.دادقرار

کفوخوببوی.کردمیفراهمبخشلذتتجربهیکصابوناین•

زیادکنندگی

:شدایجادساکنینسالمتدرتغییریماهچندطی•

%52میزانبهاسهالکاهش•

%48بهپهلوسینه•

%35بهزردزخم•

.کردندمیاقدامدستشستشویبهساکنین%95بعدسالشش•
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رضایت آنی یا رضایت متاخر کدام موثرتر است؟

:استمتاخربازدهمحیطامروزی،مدرنجامعه•

اهمانتهایدردستمزدوحقوقدریافتاماآنیلذتعدمماه،طولدرکار•

بعدماهچندوزنکاهشاماآنیلذتعدمامروز،ورزش•

عدبسالچنددرکافیسرمایهداشتناماآنیلذتعدمامروز،اندازپس•

یندهآسالچنددرزبانبرتسلطاماآنی،لذتعدمامروز،زبانیادگیری•

.ه استمغز انسان برای زندگی در محیط بازده متاخر تکامل نیافت
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رضایت آنی یا رضایت متاخر کدام موثرتر است؟

:بدعاداتمورددر•

بعدسالچندریهسرطاناماآنیلذتامروز،کشیدنسیگار•

بعدماهچندوزناضافهاماآنیلذتامروز،پرخوری•

ظهلحوقتیاماخواهیم،میمانآیندهبرایبهتریزندگیماهمه•

برندهمعموالآنیهایپاداشرسد،میفراگیریتصمیم

.می شوند
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قانون تغییر رفتار

آنچه پاداش آنی داشته باشد، تکرار خواهد شد

.آنچه تنبیه آنی داشته باشد، مورد اجتناب قرار می گیرد

رویکردیکآنی،پاداشانداختنتاخیربهکهدانندمیافراداکثر•

دررتندبهولیاستآیندهدربهترنتایجکسببرایعاقالنه

.کنندمیفکرنتایجاینبهکنندهتعیینلحظات

:راهکار•

بازدهمدتطوالنیدرکههاییعادتبهفوریلذتمقداریافزودن•

.دارند

.ندارندمدتطوالنیبازدهکههاییلذتبهآنی،رنجمقداریافزودن•
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افزودن لذت آنی به عادت های خوب
.کندخریداریچرمیکتیکداشتتمایلخیلیفردی•

حساببهخریدآنجایبهراپولدهد،انجامضرورغیرخریدخواستمیزمانهر•

.دیدمیمشهودطوربهراشدهاندازپسهایپولاو.کردمیواریزچرمیکت

نمیبیرونغذایوقتهرهاآن.نخورندبیرونغذایداشتنددوستهمسرشبانفریک•

.کردندمیواریزاروپابهسفرحساببهراآنپولخوردند

.پاداش های کوتاه مدتی را انتخاب کنید که هم راستا با هویتتان باشد
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استفاده از روش ردیاب عادت
کاغذگیرهاستراتژی•

.کرداستخدامبورسکارگزاریککانادا،دربانکی•

ازکاغذگیرهیککرد،میبرگزاربازاریابیتماسیکموقعهرروزهراو•

.دادمیقرارخالیبطریدروداشتمیبرپربطری

.کردایجاددرآمدشرکتبرایدالرمیلیون5اوماه،18طی•

ریبطبهبطرییکازسرگیرهیکخواندمیکهکتابیوقتهرخانمیک•

.انداختمیدیگر

ومدسطلبهاولسطلازگلولهیکدرازنشست،ستهراجرایازپسآقایک•

.انداختمی

افیشفسندبصریمعیارهایواستبخشرضایتکردنپیشرفت•
.کندمیایجادشماپیشرفتدرباره
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استفاده از روش ردیاب عادت

انواع ردیاب های عادت

تعداد صفحات کتاب

استفاده از داشبورد مدیریتی

عالمت زدن تقویم

یندفتر ثبت عادت های بنجامین فرانکل 32



استفاده از روش ردیاب عادت

عادتردیابیمزایای•

.کندمیمهیابصریهایسرنخازایمجموعهطبیعیطوربه•

.باشیمصادقخودمانباشودمیباعث•

.کندمیایجادانگیزهپیشرفت•

.شویدمتمرکزپروسهرویبرنتیجهجایبهشودمیباعث•
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اشیدپس از شکسته شدن عادت ها بازیابی سریعی داشته ب

.ندهدستازدوبارراچیزیکوقتهیچ•

همجموعبلکهکند،نمینابودراشماهیچگاهاشتباهاولین•

.استنابودیعاملآن،ازپسمکرراشتباهات

بهریعسخیلیکهشرطیبهنیست،مهمعادتیکشدنشکسته•

.برگردیدآنمسیر
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منابع
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منابع
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