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 مقاومت كاركنان در برابر تغييرات سازمانيتاثير بررسي  

  حميد سپهري اصيل1،كيوان شاه قليان2،*
   ايران ،قزوين ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد قزوين ،گروه مديريت، كارشناسي ارشد 1

      )مكاتبات دار(عهدهايران  ،قزوين ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد قزوين، ،گروه مديريتاستاديار،  2
  1397 تير، پذيرش: 1397 خرداد ، اصالحيه:1397 فروردينتاريخ دريافت: 

  چكيده
 .: مقاومت كاركنان بر تغييرات سازماني تاثير داردعبارتست از فرضيه اصليو باشد هدف از اين تحقيق تعيين تاثير مقاومت كاركنان بر تغييرات سازماني مي

شركت مهندسي توسعه صنايع از كارشناسان  نفر 207حجم نمونه آماري  كوكرانفرمول شد لذا با استفاده از بانفر مي 450حجم جامعة آماري برابر با 
 باشد و به لحاظ زمانيبا استفاده از ابزار پرسشنامه مي آوري اطالعات توصيفي و از نوع پيمايشي وباشد، اين تحقيق كاربردي و روش جمعانرژي نوين مي

همچنين در سطح  اين تحقيق براي انجام پژوهش استفاده شده است. در قابل دسترس تعداد جامعه آماري اين تحقيق، از افراد به مقطعي است. با توجه
طور اخص تكنيك تحليل مسير با هها و روابط بين متغيرهاي تحقيق از مدل معادالت ساختاري و باستنباطي به منظور بررسي صحت و سقم فرضيه

در تمام فرضيات  tدست آمده آماره هاز آنجا كه مقدار ب يداريمعن اعداد حالت در قيتحق مدل به توجه بار ليزرل استفاده شده است و افزااستفاده از نرم
 رييگستره و شدت تغدست آمده نشان از تاييد تاثير مقاومت كاركنان بر ميزان درك تغيير، تعهد عاطفي، تغيير ساختاري، هنتايج ب است 96/1خارج از 

  باشد.يم
  ات سازماني، تغييرتغيير ،مقاومت كاركنان: هاي اصليواژه

  مقدمه  - 1

رغم اهميت توانايي سريع انطباق و تغيير سازماني در محيط سيال علي
انجامد. بعضي ها براي تغيير به شكست ميامروزي، تقريبا دو سوم تالش

 تاز تغييرات اصال براي سازمان مناسب نيستند و محكوم به شكس
هستند و گاهي نيز منابع مورد نياز براي تغيير فراهم نيست. عالوه بر اين 

همه  .خورندرو شده و شكست ميهبعضي از تغييرات با مقاومت افراد روب
خواهند تغيير كنند، آشنا هستند. مديران با موضوع كاركناني كه نمي

گرفته  مقاومت در برابر تغيير به حالت تدافعي كه در واكنش به تغيير
 از تراساسي و ترتر، غيرمعمولسريع دگرگوني امروزه .شود، اشاره داردمي

 و فشارهاي تكنولوژيك برخوردهاي .تاس گذشته در ديگري زمان هر

 را سازماني هر كه اندآورده وجود به را گردابي فرهنگي، و رقابتي

 قبيل از هايييويژگ داراي امروزي، دگرگوني .برند فرو در خود توانندمي

 تعريف در مختلف هايركاو كسب و هانتالش سازما بازارها، در تالطم

 ساختار براي سازمان هاي يكشكل ها،فعاليت مجدد تعيين خود، مجدد

  .]1[است سنتي مديريت تفكر شدن منسوخ و سازماني جديد
 و بماند باقي هگذشت در آن شرح كه وضعيتي با بتواند سازمان كه اين 

 دگرگوني ولي است خود در و دگرگوني تغيير ايجاد به ناچار كند زندگي

 افراد از نفر يا هزاران صدها كهاين مگر يابدينم تحقق هرگز سازمان در

  دگرگوني  فرآيند به امكان حد تا و باشند همكاري به عالقمند سازمان،

  
 سازمان موجود وضعيت از كهصورتي در مخصوصاً كاركنان، .كنند كمك

 نيستند ايثار و خودگذشتگي از و همكاري به حاضر ناراضي باشند، خود

  . 1دمفيدن هاكه دگرگوني برسند اعتقاد اين به مگر

  بيان مساله  - 2

 ديجد يهابوده و مهارت يريادگيو كاركنان، همواره در حال  رانيمد
آموزش  زانيكنند چرا كه قدرت هر سازمان متناسب با ميكسب م

ها امروزه تحت فشار از شركت ياريو كاركنان آن است. بس رانيمد يدائم
 نديبرآ يطيمح راتييتغ ندهيفزاهستند تا بتوانند از عهده نرخ  يسخت
حداقل با نرخ  ديبا يريادگيكه بخواهد زنده بماند نرخ  يستميهر س يبرا
 ندهيها در آكه سازمان دهيعق نيهماهنگ باشد. داشتن ا يطيمح رييتغ

 يديچالش كل كيمطلوب برسند  تيبه وضع باشند و چگونه يچه شكل
  .]6[است رانيمد يبرا

دهند  جيرا ترو يسازمان راتييكه بتوانند تغ يخدمات يهاسازمان
شده در سازمان را كاهش داده  جاديا راتييمقاومت در برابر تغ تواننديم

حضور خود را در صنعت  نديمطلوب و بهبود فرآ راتييو با استفاده از تغ
سازمان  جاديامر ا نيتر كنند و سهم بازار خود را باال ببرند. الزمه اپررنگ
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 ديحاضر بادر عصر  هانوع سازمان نيا جاديا يبرا ]7[است ايچابك و پو
سازمان، با  گذاراناستيو س افتهي شيدر شركت افزا يسازمان راتييتغ
   .]4[كنند ايالزم را مه يآمادگ يآت راتييتغ يبرا رندهيادگيسازمان  جاديا
مهم است.  رييبه هر تغ ريناپذزيواكنش گر كي مقاومت گر،يد يسو از

تا از وضع موجود دفاع كنند،  كننديحمله م رييبه تغ عتاًيافراد طب
ها در معرض آن تيوضع ايو  تياحساس كنند امن كه يمخصوصاً زمان

طور كه به ر،ييتغ يبرا يحال مفهوم آمادگ نيخطر قرار گرفته است با ا
 رييقبول واقع شده، با برداشت مقاومت افراد درباره تغ ردمو يگستردها

  .]2[استآغاز شده 
ورد استقبال اي به محض پيدايش، مدر هر زمينه ياما تغييرات سازمان 

نظر از ها صرف گيرند و پيدايش مقاومتفراگير و همه جانبه قرار نمي
  .]8[تشدت و ضعف آنها، طبيعي اس

اند كه به هايي براي انجام كارها آشنا شدهآنجا كه افراد از قبل با روش از 
اند، اعمال تغييرات را به سادگي نظر آنها براي انجام امور بسيار مناسب

د چرا كه تغيير افراد را ناچار به يادگيري مجدد و احياناً جابه پذيرننمي
مقاومت آنها  موجبجايي شغلي خواهد كرد كه براي آنها ناگوار است و 

  خواهد شد.
 ،يدر سطح سازمان رييمشاهده كردند كه تغ )2014و همكاران ( سيرگ 
مگر  دهديرخ نم زيافراد ن رييشود، و تغ ليبدون افراد تكم تواندينم
  آن آماده باشند. يافراد برا نكهيا
 نكهيا انيبازگو كردند با ب يمشابه يه) مشاهد2014( يو آنل ميج 
 ت،ينها در ت،يحما ايچرا كه مقاومت  شود؛يبا افراد آغاز م رييتغ"

بر  ر،ييتغ نياز محقق ياريبس ."افراد هستند يو رفتارها ماتيتصم
 شود،يم رييتغ ليه باعث تسهك يعوامل ايو  هاتياولو صيتشخ تياهم

قراردادن  ريبا تحت تأث ر،يافراد درگ انيدر م رييتغ يبرا يآمادگ جاديا اي
فاكتورها، احتماالً  نيا نيي. تعاندكرده ديتأك ،ريينگرش آنان به سمت تغ

 يرييعمال ابتكارات تغاو  يزيركردن، طرح يابيدر ارز ر،ييتغ نيبه عامل
به منظور  يسازمان رييتغ اتيدر ادب كه نيا جهي. نتكنديمؤثر، كمك م

 ينگرش افراد، نقش پررنگ صيو اثربخش، تشخ زيآمتيموفق راتييتغ
كامالً  يهاطيگرفتن در مح قرار ليها به دل،سازمان نيبنابرا ]5[دارد
چه  ند،يسازگار نما طيمجبورند كه خود را با عوامل مح ايو پو رييمتغ

انجام  زيرا بكنند كه در گذشته ن يين كارهاها اگر هماافراد و سازمان
 يبرا اند.كه همواره گرفته رنديگيرا م ياجهيدادند، حتماً همان نتيم

 .ستيوقت آسان ن چيالزم است، اما ه يسازمان رييتوسعه و بهبود، تغ
 يواقع زانينكته نهفته است كه اغلب، م نيها، در ايناكام نيا يعلل اصل

  .]3[شوديبرآورد نم يبه درست رييبرابر تغدر  يمقاومت سازمان
ط و عملكرد يبا مح يريپذانطباق يزمان راتييوجود، هدف از تغ نيبا ا 

 يموفق افراد رانيمد ،يو در قلمرو سازمان يدر عصر كنون باشد.يبهتر م
كاركنان  يتيفات شخصو ص اتياز حضور ح يهستند كه با شناخت كاف
تر از آنان هموار سازند. اصوالً حيو اداره صح تيخود راه را در جهت هدا

اعضا و  تيموفق ايگرو شكست  سازمان در كي تيموفق ايشكست 
وجود،  نيارائه خدمات مناسب است. با ا ايكاال  ديآن در تول ركنانكا

 يكه دارا ن،ينو يانرژ عيتوسعه صنا يدر شركت مهندس يمسأله اساس

 نيباشد، ايدر سطح كشور م يمانكاريو پ يرسالت ارائه خدمات مهندس
 يبرا يحيو صح ي، روش منطقراتييتوجه به تغ ياست كه در راستا
اين مساله به عنوان  نيارائه نشده است. بنابرا ركنانكاهش مقاومت كا

 يتلقي شده و دستيابي به راهكارهاي مناسب در راستا قيمساله تحق
، و سازمان يكنون يو مقاومت كاركنان در فضا يسازمان راتييبه تغ توجه

قرار  قيدر زمره اهداف اين تحق نهيزم نيا مناسب در يبهبود استراتژ
  خواهد گرفت.

جانبه از چگونگى ايجاد دركى همه قيهدف اصلى در اين تحق نيبنابرا 
ه است. پاسخ ب نينو يانرژ عيتوسعه صنا يتغييرات در شركت مهندس

هاى تغيير موفق را تواند نقشه راهى ايجاد كند كه برنامهياين پرسش، م
هاى ادبيات موضوع در مورد مقاومت كاركنان را تسهيل و يكى از شكاف

مورد  يهاهر كدام از شاخص يريبه كارگ زانيراستا م نيا در نيز پر كند.
 تيهر كدام در وضع تياهم زانيمحقق در وضع موجود و م يبررس

مورد آزمون قرار  نينو يانرژ عيتوسعه صنا يتظار، در شركت مهندسان
است  يسوال اساس نيهدف نگارنده در پاسخ به ا نيخواهد گرفت. بنابرا

 يدر شركت مهندس يسازمان راتييتغ بر يريتاثكه مقاومت كاركنان چه 
 دارد؟ نينو يانرژ عيتوسعه صنا

  تحقيق هايفرضيه - 3

  فرضيه اصلي : 3-1
  ركنان بر تغييرات سازماني تاثير دارد.مقاومت كا -

  :فرعي فرضيات 3-2
  .ردارديتاث رييدرك تغ زانيقاومت كاركنان بر مم -
 قاومت كاركنان بر ميزان تعهد عاطفي به تغيير تاثير دارد.م -

 قاومت كاركنان بر ميزان تغيير ساختاري تاثير دارد.م -

 قاومت كاركنان بر گستره تغيير تاثير دارد.م -

  دارد. ركنان بر شدت تغيير تاثيرقاومت كام -

  روش تحقيق - 4

از نظر  قيروش تحق كاربردي است. تحقيق، هدف نگاه از حاضر تحقيق
با استفاده از ابزار  و يشيمايو از نوع پ يفياطالعات توص يآورروش جمع

 نوع از تحقيق اين نيز زماني لحاظ به همچنين. باشدپرسشنامه مي
باشد لذا با نفر مي 450اري برابر با حجم جامعة آم .باشدمي مقطعي

تعيين گرديده  نفر 207حجم نمونه آماري  كوكرانفرمول استفاده از 
  .است

  هاي تحقيقررسي توزيع فراواني هريك از متغيرها و مولفهب -5

ها ، بيشترين ميانگين عامل)1هاي موجود در جدول (بر اساس داده
باشد. كمترين ميانگين يم 86/3ي با ميانگين عاطف تعهدمربوط به 

باشد. بيشترين مي 06/3، با ميانگين كنانركا مقاومتها مربوط به عامل
است كه به معني اين است  كنانركا مقاومتانحراف معيار نيز، متعلق به 
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كه در مورد اهميت اين عامل، اختالف نظر وجود داشته است. كمترين 
  .است رييتغ شدتانحراف معيار هم مربوط به 

هاي توصيفي شامل ميانگين و انحراف معيار براي هر يك از آماره: )1( دولج
  دهند.متغيرهاي تحقيق را نشان مي

انحراف   نيانگيم ريمتغ
  اريمع

 نهيشيب نهيكم انسيوار

مقاومت
  ۵  ١  ٧۴٩/٠  ٨۶۵/٠  ٠۶/٣ كنانركا

  ۵  ١  ٧٠۴/٠  ٨٣٩/٠  ٣۶/٣ رييدرك تغ

تعهد
  ۵  ١  ۶۴٠/٠  ٨٠٠/٠  ٨۶/٣ يعاطف

رييتغ
  ۵  ١  ٧٠۴/٠  ٨٣٩/٠  ٣١/٣ يساختار

گستره
  ۶٧/۴  ١  ٧١٩/٠  ٨۴٨/٠  ٢٣/٣  رييتغ

شدت
  ۵  ١  ۶٢١/٠  ٧٨٨/٠  ٠٩/٣ رييتغ

 آمار استنباطي - 6

 اين در آماري جامعه از آمده دستهب هايپاسخ و متغيرها توصيف از بعد

 در استفاده مورد آماري آزمون و شده مطرح هايفرضيه بررسي به بخش

 و سقم صحتها، يافته تحليل با بتوان تا. شودمي داختهپر تحقيق

  .دهيم قرار بررسي مورد آماري نظر از را فرضيات
 آزمون فرضيات 6-1

  اسميرنف-آزمون كولموگروف6-1-1
 قبل از آزمون فرضيات تحقيق الزم است تا بررسي شود كه آيا

ل ها نرماكه شاخصهاي اصلي نرمال هستند يا خير. در صورتيشاخص
كه نرمال نباشند از هاي پارامتريك و در صورتيباشند از سري آزمون

كنيم. براي سنجش نرمال بودن هاي ناپارامتريك استفاده ميسري آزمون
استفاده شده است كه نتايج آن  ٢ها از آزمون كولموگروف اسميرنفداده

 در جدول زير ارائه شده است.

  اسميرنف-كولموگروف آزمون :)2( جدول

مقدار آماره كولموگروف غييرمت
  رنفياسم

 آزمونيمقدار معنادار

  ١۵٠/٠  ٩٣٢/٠ كنانرمقاومت كا

  ١٣۴/٠  ۶٣۴/٠ رييدرك تغ

  ١٢۶/٠  ۴۶٧/٠ يتعهد عاطف

  ١٣٨/٠  ٧٠٣/٠ يساختاررييتغ

  ١١۵/٠  ٢۵٠/٠  رييگستره تغ

  ١٩٧/٠  ٩٠٣/٠  رييشدت تغ

                                                            
2- Kolmogorov-Smirnov Test 

آورده شده است، در ستوني كه معناداري آزمون كولموگروف اسميرنف 
داري ها و ابعاد آنها داراي سطح معنيشود كه تمامي شاخصمالحظه مي

توان گفت متغيرهاي پژوهش باشند. بنابراين ميدرصد مي 5باالتر از 
هاي پارامتريك توانيم از آزموننرمال بوده و لذا براي بررسي فرضيات مي

ييم. از آنجا كه همچون پيرسون، تي تست و حتي رگرسيون استفاده نما
ست در اين پژوهش از روش معادالت ساختاري استفاده بر اين ا بنا

هاي پژوهش نرمال هستند، مجاز به اين كار هستيم در نماييم. چون داده
 پردازيم.ها ميغير اين صورت مجاز نبوديم. در ادامه به ارائه اين يافته

  آزمون كفايت نمونه  6-1-2
 ٣آزمون بارتلت جينتا )6( ايت نمونه در جدولكفبراي كسب اطمينان از 

  ارائه شده است.
   KMOشاخص  2-1- 1- 6
گيري است كه كوچك بودن همبستگي جزيي شاخصي از كفايت نمونه 

سازد آيا كند و از اين طريق مشخص ميبين متغيرها را بررسي مي
هاي تحت تاثير واريانس مشترك برخي عامل واريانس متغيرهاي تحقيق،

اين شاخص در دامنه صفر تا يك قرار  اني و اساسي است يا خير.پنه
هاي مورد نظر براي شاخص نزديك به يك باشد، داده مقداراگر  دارد.

) 7/0تحليل عاملي مناسب هستند و در غير اين صورت (معموال كمتر از 
  باشد. هاي مورد نظر چندان مناسب نمينتايج تحليل عاملي براي داده

  مون بارتلت آز 2-2- 1- 6
در انجام تحليل عاملي، ابتدا بايد از اين مساله اطمينان حاصل شود كه 

براي . هاي موجود را براي تحليل مورد استفاده قرار دادتوان دادهمي
شود. با استفاده از اين استفاده مي KMOاطمينان از اين امر از شاخص 

اين شاخص . مودگيري اطمينان حاصل نتوان از كفايت نمونهآزمون مي
اگر مقدار شاخص نزديك به يك باشد،  در دامنه صفر تا يك قرار دارد،

 هاي مورد نظر براي تحليل عاملي مناسب هستند و در غير اينداده
نظر چندان مناسب ي موردهاصورت نتايج تحليل عملي براي داده

بر ها مبني از سوي ديگر براي اطمينان از مناسب بودن داده .باشدنمي
گيرد در جامعه هايي كه پايه تحليل قرار مياينكه ماتريس همبستگي

  .ايماستفاده كرده برابر با صفر نيست از آزمون بارتلت
گيري و آزمون بارتلت براي براي كفايت نمونه KMOمعيار ) 3( جدول

مناسب بودن همبستگي بين مشاهدات جهت استفاده از تحليل عاملي را 
داري و معني KMOوجه به مقدار باالي شاخص دهد. با تنشان مي

آزمون بارتلت، تعداد نمونه براي انجام تحليل عاملي كافي و همبستگي 
  بين مشاهدات مناسب است.

  
  
  
  
  

                                                            
3- Bartlett Test 
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  تحليل عاملي KMOآزمون بارتلت و شاخص  :)3( جدول

 مقدار

  KMOشاخص
٨٢۵/٠  

  آماره آزمون بارتلت
٠١/۵١٢۴  

 يدرجه آزاد
٢۵٨  

  ريي داسطح معن
٠٠٠/٠  

  گيري مدل ارزيابي بخش اندازه 6-2
گيري مدل محقق بايد به بررسي روابط بين در ارزيابي بخش اندازه

  متغيرهاي نهفته و متغيرهاي آشكار مدل بپردازد.
هاي گيريروايي و اعتماد يا پايايي اندازهجا هدف تعيين اعتبار يا در اين 

اين مسئله مطرح است كه آيا موردنظر است. در بحث اعتبار يا روايي 
كنند كه گيري ميشكار همان چيز را اندازهآها يا متغيرهاي شاخص

مدنظر محقق است يا چيز ديگري را. در مقابل مسئله اعتماد يا پايايي با 
هاي مورد استفاده با چه دقتي اين موضوع سروكار دارد كه شاخص

ر تحليل ساختار دروني كنند به منظوگيري ميموضوع موردنظر را اندازه
كشف عوامل تشكيل دهنده هر سازه يا متغير مكنون، از پرسشنامه و 

شود. همچنين در اين بخش با ابزار تحليل عاملي تاًييدي استفاده مي
ه مربوط به هر گيري شديل عاملي تاًييدي معادالت اندازهاستفاده از تحل

  .شونداستخراج و تفسير ميسازه 
گيري مدل محقق بايد به بررسي روابط بين اندازهدر ارزيابي بخش 

متغيرهاي نهفته و متغيرهاي آشكار مدل بپردازد. در اينجا هدف تعيين 
  هاي مورد نظر است.گيرياعتبار يا روايي و اعتماد يا پايايي اندازه

ها يا در بحث اعتبار يا روايي اين مسئله مطرح است كه آيا شاخص
كنند كه مدنظر محقق گيري ميز را اندازهشكار همان چيآمتغيرهاي 

است يا چيز ديگري را در مقابل مسئله اعتماد يا پايايي با اين موضوع 
هاي مورد استفاده با چه دقتي موضوع موردنظر سرو كار دارد كه شاخص

به منظور تحليل ساختار دروني پرسشنامه و  كنند.گيري ميرا اندازه
، از ابزار تحليل عاملي تاًييدي سازهدهنده هر  تشكيل كشف عوامل
  شود.استفاده مي

  اي متغيرهاي تحقيق ارزيابي اعتبار سازه 6-2-1
در حالت  متغيرهاي  تحقيقايم هايي كه در بخش زير آوردهشكل

  دهد.استاندارد و معناداري را نشان مي
دهد، عضويت كليه عوامل بررسي همان طور كه اين نمودارها نشان مي

  ر اين متغير تاييد شده است.شده د
  

  
  

 در يعامل ليتحل زا استفادهبا  هاي تحقيقريمتغ گيرياندازه مدل :)1شكل(
  معين حالت

  

  
 در يعامل ليتحل زا استفادهبا  هاي تحقيقريمتغ يريگاندازه مدل :)2( شكل

  استاندارد حالت
  

 كه دهدمي ) نشان2( و )1هاي (شكل در مندرج عاملي تحليل نتايج

(بيشتر از   tبه متغيرهاي تحقيق از مقادير هاي مربوطشاخص تمامي
 براي برخوردارند و قبولي مورد )4/0 عاملي (بيشتر از بار و )96/1

 محسوب هاي مناسبيشاخص سازمان ياجتماع يريپذتيمسئول

  شوند. مي
  



 91-98 )1398( 36 له مديريت توسعه و تحولمج
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  گيري متغيرهاي تحقيقهاندازمدل ارزيابي  6-2-2
هاي تناسب مدل، با توجه به اينكه نسبت شاخص )4با توجه به جدول (

 ،08/0كمتر از  RMSEA شاخص ،3 كاي دو بر درجة آزادي كمتر از
ها نيز در سطحي قابل قبول هستند، بيانگر مناسب بودن مدل شاخصمابقي 
گيري مدل اندازهديگر، مدل و چارچوب كلي  گيري است؛ به بياناندازه

  دار و قابل پذيرش است.معنيتحقيق 
  هاي برازش مدل مفهومي تحقيقشاخص :)4( جدول

 مقدار بدست آمده حد مجاز  نام شاخص
X2/df 3 38/2 ترو كم 
NFI 9/0 96/0 و باالتر 

NNFI 9/0 95/0 و باالتر 
AGFI 9/0 91/0 و باالتر 
CFI 9/0 96/0 و باالتر 
GFI 9/0 94/0 و باالتر 

RMSEA 071/0 08/0تر ازكوچك 

  معادالت ساختاري سازيلمد 6-3
هاي صورت منسجم كوششبراي بررسي روابط علي بين متغيرها به

ها براي انجام زيادي در دهه اخير صورت گرفته است. يكي از اين روش
تحليل عاملي تاييدي، معادالت ساختاري يا تحليل چندمتغيري با 

سازي معادله ساختاري يك تكنيك تحليل متغيرهاي مكنون است. مدل
متغيري بسيار كلي و نيرومند از خانواده رگرسيون چندمتغيري و  چند

دهد تر بسط مدل خطي كلي است كه به محقق امكان ميبه بيان دقيق
اي همزمان مورد آزمون قرار اي از معادالت رگرسيون را به گونهمجموعه

دهد. مدل معادالت ساختاري رويكرد آماري جامع براي آزمون مي
و متغيرهاي  ٤اره روابط بين متغيرهاي مشاهده شدههايي دربفرضيه
علي و گاه  يابياست، كه گاه تحليل ساختاري كوواريانس، مدل ٥مكنون

ناميده شده است. اما اصطالح غالب در اين روزها،  LISRELنيز 
  ناميده شده است. SEMيابي معادله ساختاري يا به گونه خالصه مدل

  گردد:يك مدل كامل معادالت ساختاري شامل دو مولفه مي
گيري: جزئي از معادالت ساختاري كه طي آن متغيرهاي الف) مدل اندازه

شوند. متغيرهاي مكنون، متغيرهاي قابل مكنون مشخص مي
وسيله كواريانس ميان دو يا چند شاخص نشان داده هاند كه بايمشاهده

  شوند.مي
زئي از مدل ساختاري كه روابط بين متغيرهاي ب) مدل ساختاري: ج

  دهد.مكنون را نشان مي
گيري در مراحل اوليه مطالعات تاييدي هاي اندازهبررسي و تحليل مدل
تواند روشنگر نقاط ضعف نظري بوده و به تفسير مفيد بوده چرا كه مي

اي هاي پژوهش كمك نموده و در طرح مطالعات آينده سهم عمدهيافته
سازي معادالت ساختاري شامل دو مرحله باشد؛ بر اين اساس مدل داشته

                                                            
4- Observed Variables 
5- Latent Variables 

باشد. در تدوين مدل محقق با عمده تدوين مدل و آزمون مدل مي
استفاده از كليه نظريات مرتبط، پژوهش و اطالعات در دسترس به طرح 

پردازد و در اين مرحله مدل روابط علي بين متغيرها را توصيف مدل مي
هايي باشد كه روابط تواند مبين فرضيهط بين متغيرها مينمايد. ارتبامي

علي بين متغيرهاي مشهود و مكنون را از فضاي تئوريك استنتاج 
ها با اند. مرحله بعدي آزمون برازندگي و ميزان انطباق اين نظريهنموده
در بررسي  اند.هاي تجربي است كه از جامعه معين گردآوري شدهداده

روابط بين متغيرهاي نهفته دروني و بيروني  بخش ساختاري مدل،
جا گيرند. در اين(متغيرهاي نهفته مستقل و وابسته) مورد توجه قرار مي

هدف، تشخيص اين موضوع است كه آيا روابط تئوريكي كه بين متغيرها 
در مرحله تدوين چارچوب مفهومي مد نظر محقق بوده است، به وسيله 

در رابطه با اين موضوع، سه مسئله مدنظر قرار  ها تأييد گرديده يا نه.داده
  گيرد.مي

عالئم (مثبت يا منفي) پارامترهاي مربوط به مسيرهاي ارتباطي بين  - 
دهند كه آيا پارامترهاي محاسبه شده جهت متغيرهاي نهفته نشان مي

  اند.روابط فرضي را مورد تأييد قرار داده
هد كه تا چه حد روابط دمقدار پارامترهاي برآورد شده نشان مي - 

باشند. در اينجا پارامترهاي تخميني بايد بيني شده، قوي ميپيش
  باشد).  96/1بايد بيشتر از  t(يعني مقدار قدر مطلق  دار باشندمعني

براي معادالت ساختاري، مقدار  مجذور همبستگي چندگانه  - 
 يرهاي نهفته مستقلواريانس هر متغير نهفته دروني كه به وسيله متغ

بزرگتر باشد  دهد. هر چه مقدار شود را نشان مي(بيروني) تبيين مي
تحليل عاملي تاًييدي به  كند.قدرت تبيين باالي واريانس را بيان مي

هاي موجود با ساختار به شدت پردازد كه آيا دادهبررسي اين مطلب مي
سازد، برازش دي را برآورد ميمحدود شده پيش تجربي كه شرايط همانن

دارد يا خير. در اين فرآيند، برازش را گاه به اشتباه، تاًييد يك مدل يا 
دانند. اما بايد دانست كه هيچ مدلي هرگز تاًييد ساختار فرضي مي

ها برازش نداشته باشد) يا عدم تواند رد شود (با دادهشود و تنها مينمي
ش يابد). چون مدل معادله كامل معادله تاًييد آن به نتيجه نرسد (براز

ساختاري شامل هر دو دسته متغيرهاي مشاهده شده و مشاهده نشده 
ها و پارامترهاي مدل بايد از طريق پيوند بين واريانس است و

مترهاي مدل چنانكه توسط اهاي متغيرهاي مشاهده شده و پاركوواريانس
هاي برازش دادهپژوهشگر مشخص شده است، برآورد شود تا ميزان 

گردآوري شده با الگوي نظري مشخص شود. مجموعه وسيعي از معيارها 
گيري توانند براي اندازهوجود دارند كه مي ٦هاي برازندگيو شاخص

ها برازش كل مدل مورد استفاده قرار گيرند. متاسفانه هيچ كدام از اين
برازندگي در تمام جهات نسبت به بقيه برتري ندارند. زيرا يك شاخص 

خاص نسبت به حجم نمونه، روش تخمين، پيچيدگي مدل، مفروضات 
طور متفاوت عمل مربوط به نرمال بودن يا تركيبي از شرايط فوق به

رو افراد مختلف بسته به شرايط مدل ممكن است و از اين كندمي
                                                            

6- Goodness of fit 
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هاي مختلفي را براي برازش مدل مورد استفاده قرار دهند. شاخص
هاي متفاوتي براي سنجش برازش الگوي مورد مطالعه صبنابراين از شاخ

ريشه ميانگين خطاي دوم  در اين تحقيق استفاده شد كه عبارتند از:
كل مدل، ريشه ميانگين توان  براي تعيين برازشتقريب: اولين معيار 

شود. ) نشان داده ميRMSEAدوم خطاي تقريب است كه تحت عنوان (
دهد كه مدل از باشد نشان مي 05/0متر از كه مقدار اين آماره ك زماني

 08/0و  05/0كه مقدار آن بين برازش خوبي برخوردار است، در صورتي
باشد برازش متوسط و اگر  1/0و  08/0باشد برازش قابل قبول، اگر بين 

: دو ٧هاي برازش مطلقباشد برازش ضعيف است. شاخص 1/0بزرگتر از 
هاي برازش مطلق معروفند. اين خصمعيار بعدي براي برازش مدل به شا

شوند. اين در خروجي ظاهر مي ٨IGF AGFI,٩  ,معيارها تحت عنوان
حاكي از  9/0ها بايد بين صفر و يك باشند و مقادير باالتر از شاخص

هاي گيريهاي نسبي برازش: اندازهشاخص برازش قابل قبول مدل است.
د، به مقايسه شونبرازش بعدي كه در خروجي برنامه ظاهر مي

دهند كه تا چه حد پردازند و نشان ميهاي برازش نسبي ميشاخص
برازش مدل نسبت به مدل خط پايه كه در واقع مدل استقالل است 

 .١٠NNFI NFI,١١ ,CFIها عبارتند از باشند. اين شاخصتر ميمناسب
هاي اين گروه بين صفر مقادير تمام شاخص NNFIبه استثناي شاخص 

دهنده ها به يك نزديكتر باشد نشاندارند و هر چه مقدار آن و يك قرار
تر از يك باشد). تواند بزرگمي NNFIبرازش خوب مدل است (مقدار 

 ١٢TLIلوئيس  (كه آن را شاخص تاكر NNFIبرخي منابع استفاده از 
طور كلي در كار با كنند. بهگويند) را براي برازش مدل توصيه مينيز مي

دست آمده براي مدل به تنهايي ههاي بهر يك از شاخص برنامه ليزرل،
ها را بايد در دليل برازندگي مدل يا برازندگي آن نيستند. بلكه شاخص

كنار يكديگر و با هم تفسير كرد. در اين قسمت تحليل عاملي تأييدي و 
هاي استاندارد و معناداري ضرايب) مدل مفهومي نمودارهاي مسير (وزن

   شود.تحقيق آورده مي

  هاي تحقيقهبررسي فرضي -7
  بررسي فرضيه اصلي 7-1

  .دارد ريتاث يسازمان راتييتغ بر كاركنان مقاومت: ياصل هيفرض
H0 :داردن ريتاث يسازمان راتييتغ بر كاركنان مقاومت.  
H1 :دارد ريتاث يسازمان راتييتغ بر كاركنان مقاومت.  

شود كه ، مشاهده ميداريبا توجه به مدل تحقيق در حالت اعداد معني
برابر ي سازمان راتييتغو  كاركنان مقاومتبين دو متغير  tي ميزان آماره

قرار ] -96/1،96/1[ در خارج بازه كه اين مقدار جانآ و از است. 59/5با 
                                                            

7- Absolute Fit Indices 
8- Goodness of Fit Index (GFI) 
9- Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 
10- Non- Normed Fit Index (NNFI) 
11- Normed Fit Index (NFI) 
12- Tucker – Lewis Index (TLI) 
 

اساس مقدار ضريب تعيين،  همچنين بر شود.دارد اين فرضيه تاييد مي
توسط متغيرهاي  يسازمان راتييتغدرصد از تغييرات متغير وابسته  73

   شود.تبيين مي سازمان كاركنان مقاومتمستقل 

  
  مدل ساختاري تحقيق فرضيه اصلي در حالت استاندارد :)3( شكل

  مدل ساختاري فرضيه اصلي تحقيق در حالت معناداري :)4( شكل

  
  در حالت استانداردساختاري تحقيق فرضيات فرعي مدل  ):5( شكل

  فرعي ايهبررسي فرضيه 7-2
  .ردارديتاث رييتغ درك زانيم بر كنانركا مقاومتفرعي:  1فرضيه 

H0 :داردن ريتاث رييتغ درك زانيم بر كنانركا مقاومت.  
H1 :دارد ريتاث رييتغ درك زانيم بر كنانركا مقاومت.  

شود كه مشاهده مي ،داريبا توجه به مدل تحقيق در حالت اعداد معني
برابر با  رييتغ درك زانيم و كنانركا مقاومت )tي ميزان تاثير (آماره

قرار ] -96/1،96/1[ي خارج بازه در كه اين مقدار جااست. و از آن60/10
   شود.مي دارد اين فرضيه تاييد

 ريتاث رييتغ به يعاطف تعهد زانيم بر كنانركا مقاومتفرعي:  2 هيفرض
  .دارد
H0: داردن ريتاث رييتغ به يعاطف تعهد زانيم بر كنانركا مقاومت.  
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H1 :دارد ريتاث رييتغ به يعاطف تعهد زانيم بر كنانركا مقاومت.  
شود كه مشاهده مي ،داريبا توجه به مدل تحقيق در حالت اعداد معني

 26/10با  يعاطف تعهد زانيمو  كنانركا مقاومت )tي ميزان تاثير(آماره
قرار دارد ] - 96/1،96/1[ي جا كه اين مقدار در خارج بازهاست. و از آن

  شود.اين فرضيه تاييد مي
  .دارد ريتاث يساختار رييتغ زانيم بر كنانركا مقاومت فرعي: 3 هيفرض
H0 :داردن ريتاث يساختار رييتغ زانيم بر كاركنان مقاومت. 

H1 :دارد ريتاث يساختار رييتغ زانيم بر كاركنان مقاومت.  
 كه شوديم مشاهده ،يداريمعن اعداد حالت در قيتحق مدل به توجه با
 96/9 با برابر يساختار رييتغو  كاركنان مقاومت )t يآمارهتاثير ( زانيم

 نيا دارد قرار ]96/1،96/1[ يبازه خارج در مقدار نيا كه جاآن از و است
  .شوديم دييتا هيفرض

  .دارد ريتاث رييتغ گستره بر كنانركا مقاومتفرعي:  4فرضيه 
H0 :داردن ريتاث رييتغ ترهگس بر كاركنان مقاومت.  
H1 :دارد ريتاث رييتغ گستره بر كاركنان مقاومت.  
 كه شوديم مشاهده ،يداريمعن اعداد حالت در قيتحق مدل به توجه با
 60/8 با برابر رييتغ گستره و كاركنان مقاومت )t يآمارهتاثير ( زانيم

 دارد قرار ]-96/1،96/1[ يبازه از خارج در مقدار نيا كه جاآن از و. است
  .شوديم دييتا هيفرض نيا

  .دارد ريتاث رييتغ شدت بر كنانركا مقاومتفرعي:  5فرضيه 
H0 :داردن ريتاث رييتغ شدت بر كاركنان مقاومت.  
H1 :دارد ريتاث رييتغ شدت بر كاركنان مقاومت.  
 كه شوديم مشاهده ،يداريمعن اعداد حالت در قيتحق مدل به توجه با
. است97/1 با برابر رييتغ شدت و كاركنان مقاومت )t يآماره(تاثير  زانيم
 نيا دارد قرار ] - 96/1،96/1[ يبازه خارج از مقداردر نيا كه جاآن از و

  .شوديم دييتا هيفرض

نتايج  معناداريدر حالت ساختاري تحقيق فرضيات فرعي مدل  ):6( شكل
  به تفكيك آمده است. )5( قيق در جدولفرضيات تح

  رازش مدلب - 8

 به مشخص و شده نيتدو مدل كي يبرا پارامترها برآورد كه آن از پس
 دارند برازش مدل با حد چه تا هاداده كه شود نييتع ديبا آمدند دست

. شوديم تيحما نمونه يهاداده لهيوس به ينظر مدل اندازه چه تا يعني
 شده مشاهده روابط حد چه تا مدل كه موضوع نيا يبرا آزمون يتعداد

 جدول. روديم كار به دينمايم فيتوص را يريگاندازه قابل يرهايمتغ نيب
 جدول .باشديم مدل يداريمعن و برازش يهاشاخص انواع معرف ريز
تبيين  دهد الگو از نظرميهاست و نشان شاخص ترين اينبيانگر مهم )6(

  تناسب ها بيانگر شاخص برازش از وضعيت مناسبي برخوردار است. تمامو 
هاي تناسب مدل، با توجه هاي مشاهده شده است. شاخصمدل با داده

 RMSEA ، شاخص3به اينكه نسبت كاي دو بر درجه آزادي كمر از 
ها نيز در سطحي قابل قبول هستند، بيانگر شاخصمابقي  08/0كمتر از 

ديگر، مدل و چارچوب كلي  گيري است؛ به بيانمناسب بودن مدل اندازه
 ريمقاد )6( جدول در. دار و قابل پذيرش استمعنييق اين تحق
 شده منعكس قيتحق مدل برازش جهينت و مدل برازش يهاشاخص

  .است
  هاي تحقيق): نتايج فرضيه5جدول (

  هاي برازش مدل ساختاريشاخص :)6( جدول

 بدست مقدار  نام شاخص
  نتيجه  مجاز حد  آمده

  كاي دو بر درجه آزادي
  ٣کمتر از   ۶٩/٢

  برازش مناسب

RMSEA ريشه ميانگين مربعات)
  ١/٠آمتر از   ٠٧۵/٠ خطاي برآورد)

  برازش مناسب

 PNFI) شاخص برازش مقتصد
  ۵/٠از  باالتر  ٩٠/٠ )هنجار شده

  برازش مناسب

GFI(نيكويي برازش)  برازش مناسب ٨/٠از باالتر  ٩٢/٠  
AGFI(نيكويي برازش تعديل شده)  ناسببرازش م ٨/٠از باالتر  ٩٣/٠  

NFI(برازندگي نرم شده) برازش مناسب ٩/٠از باالتر  ٩۴/٠  
 RFI)برازش مناسب ٩/٠از باالتر  ٩۵/٠ )شاخص برازش نسبي  

IFI)برازش مناسب ٩/٠از باالتر  ٩٢/٠  )افزايشيشاخص  
NNFI)برازش مناسب ٩/٠از باالتر  ٩٣/٠  )شده نرمبرازندگي  

  نتيجه  آماره آزمون  ضريب بتا  فرضيه اصلي تحقيق
 راتييتغ بركاركنانمقاومت

 H1تاييد  59/5  73/0  .دارد ريتاثيسازمان

  نتيجه  آماره آزمون  ضريب بتا  هاي فرعيفرضيه
 درك زانيم بركنانركامقاومت

 H1تاييد  60/10 94/0  .داردريتاثرييتغ

 تعهد زانيم بركنانركامقاومت
 .دارد ريتاثرييتغبهيعاطف

 H1تاييد   96/9  90/0

 رييتغ زانيم بركنانركامقاومت
 H1تاييد   60/8  99/0  .دارد ريتاثيساختار

 گستره بركنانركامقاومت
 H1تاييد   60/8  87/0  .داردريتاثرييتغ

 شدت بركنانركامقاومت
 H1تاييد  97/1  21/0  داردريتاثرييتغ
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 CFI)برازش مناسب ٩/٠از باالتر  ٩١/٠ )تطبيقيبرازششاخص 

  گيرينتيجه - 9

نظر نوع و از و  هق كاربردي محسوب شديحقت از منظر هدف تحقيقاين 
آوري اطالعات باشد. براي جمعمي پيمايشي -توصيفي يماهيت، تحقيق

 ابزار پرسشنامه استفاده شد.پيمايشي و از اي و كتابخانههاي از روش
 محقق كه يمكان يعني ؛ينمكا قلمرو طهيح در ق،يتحق نيا درهمچنين 

اساس آزمون  بر. است نموده مراجعه آن به الزم اطالعات يگردآور جهت
 تعهد به مربوط هاعامل نيانگيم نيشتريب توصيفي متغيرهاي تحقيق،

 به مربوط هاعامل نيانگيم نيكمتر. باشديم 86/3 نيانگيم باي عاطف
 ز،ين اريمع انحراف نيشتريب. باشديم 06/3 نيانگيم با كنان،ركا مقاومت
 مورد در كه است نيا يمعن به كه است كنانركا مقاومت به متعلق

 اريمع انحراف نيكمتر. است داشته وجود نظراختالف عامل، نيا تياهم
  .است رييتغ شدت به مربوط هم

آوري شد. سپس به در تهيه پرسشنامه، سواالت از منابع معتبر جمع
ه شد و سعي شد كه ضريب پايايي آن سنجش پايايي پرسشنامه پرداخت

به سمت عدد يك ميل كند تا پرسشنامه به پايايي كامل نزديك شود. 
آوري شده ابتدا در سطح توصيفي با هاي جمعبراي تجزيه و تحليل داده

هاي آماري به توصيف و تلخيص از شاخص SPSSافزار استفاده نرم
ق شامل سن، سابقه شناختي افراد نمونه در تحقيهاي جمعيتويژگي

شغلي و جنسيت پرداخته شد. در آمار تحليلي اين تحقيق براي آزمودن 
شد و  استفاده LISRELافزار از نرممعناداري روابط ميان متغيرها 

گيري به دست آمده و با استفاده از ها و برازش مدل اندازهمولفه
شنهاداتي پيهاي ساختاري، فرضيه آزمون شد. در ادامه مدلسازي معادله

 برابر تغييرات سازماني ارائهبه منظور كاهش مقاومت كاركنان در 
  شود:مي

 مجموعه در يتيريمد روش كي عنوان به را تغييرات سازماني -
 به و جهت نيا در را ياتيعمل ندهاييفرآ تا كنند اجرا خود
 در عيتسر و بلندمدت اقتصادي منافع كسب آن تبع

 .دهند بهبود فرايندهاي سازماني

 تقويت و كاركنان اعتمادسازي براي الزم بستر سازيفراهم -

 و رييتغ برابر در كاركنان مقاومت سازماني، اعتماد ابعاد
  . شود داده كاهش ينوآور

 قسم هم و يريگميتصم يهاجلسه در حضور مجموع، در -
 به آنها تعهد سبب ر،ييتغ يهابرنامه ياجرا يبرا شدن
 هابرنامه آن برابر در مقاومت هرگونه از زيپره و هابرنامه

  .شوديم
 زين آنان يهاينگران و نظرها به كه كنند احساس بايد كاركنان -

  .شوديم يكاف توجه
 يهاسميمكان گرفتن نظر در با ر،ييتغ مجريان و مسئوالن -

 در را پرسنل ديجد يهادهيا حضور نةيزم و فرصت گوناگون،
 شوديم موجب كاراين. آورند فراهم يريگميتصم يهاجلسه

 در آينده در آنچه و گذرديم سازمان در آنچه از افراد كه

  .نشوند زدهشگفت و باشند مطلع افتاد، خواهد اتفاق سازمان
 ليتما براي گيريتصميم در كاركنان شود مشاركتتوصيه مي -

 تغيير، ايجاد چگونگي يا و ديجد هايدهيا از استفاده به

 و مسئوالن آلايده و هاارزش اب تغيير هايبرنامه مطابقت

 جمله از تغيير پروژه نظر درتجديد و اصالح امكان همچنين

باشد را مي تغيير برابر در كاركنان مقاومت كاهش كارهايراه
  عملي نمايند.

 موثر و ساده براي مديران ازكاركنان گردد،پيشنهاد مي -

 و نظرات از و آورده عمل به دعوت كار فرايند ساختن

 اهداف و اندازچشمدر راستاي  آنان منطقي هايحلراه
 ايجاد با ديگر سوي از. نمايد عملي استفاده ديجد يهاطرح

 استقبال سازمان در سازنده هاياز رقابت كاركنان بين رقابت

 اعتماد اجراي امور در مناسب نظارتي سيستم ايجاد با و نموده

  .نمايند جلب سيستم به مختلف طرق به را كاركنان
 و تيوضع نيا حفظ يبرا رييتغ نيعامل شوديم شنهاديپ -

 نيا از را كاركنان ر،ييتغ برابر در كاركنان مقاومت از ممانعت
 به تغيير ايجاد راستاي در كه وظايفي انجام سازند، آگاه مسئله

 اهميت شانفعلي هاياندازه مسئوليت به شودمي محول آنها

 هاي مثبتجنبه سازيبرجسته معرفي در ديگر سوي از. دارد

 كاركنان حمايت بتوانند تا نمايند تالش كاركنان نظر در تغيير

  .نمايند جلب را
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