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 چکیده 

پژوهش حاضر با هدف اثر بخشی کنترل کاهش مقاومت افراد در برابر تغییر در اداره آموزش و پرورش 

پژوهش از نظر هدف ، کاربردی و به لحاظ . شهرستان آمل به صورت مطالعه موردی انجام شده است

و پرورش جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداره آموزش . ماهیت و روش، توصیفی و پیمایشی بوده است

ها با پرسشنامه محقق ساخته  جمع آوری داده. نفر بودند 011شهرستان آمل بوده که تعداد کل این افراد 

ها از آمار  در بررسی و تجزیه و تحلیل آماری داده. های پایایی و روایی صورت گرفته است  با آزمون

در این پژوهش برای محاسبه پایایی  اسمیرنوف برای آزمون نرمالیته ، –توصیفی و استنباطی کولموگروف 

 .که برای سؤاالت چند مقیاسی کاربرد دارد استفاده شده است پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ

یافته نشان دهنده آن است که هر یک از عوامل  .بوده است/. 867آلفای بدست آمده در این تحقیق 

ن افراد و اجبار موجب کاهش مقاومت افراد در برابر ها، دستاویز قرار داد آموزش، مشارکت، مراوده، مشوق

 .تغییر نمی شود

 

   .اداره آموزش و پرورش شهرستان آمل، تغییر، مقاومت، مقاومت در برابر تغییر: واژگان کلیدی
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 مقدمه 

نوآوری بی توجهی نشان امروزه ضرورت ایجاد تغییر و نوآوری شناخته شده و هیچ مدیری نمی تواند به مدت طوالنی نسبت به 

دهد و از آنجا که وجود تغییر و تحول در مراکز آموزشی اجتناب ناپذیر است لذا باید مدیران با شهامت نوآوری ها را بپذیرند و 

 .بدانند که هستی یک نظام آموزشی وابسته به تغییر و نوآوری است

های تشخیص محیط متغیر سازگار باشند بلکه باید توانایی های عصر کنونی و آینده  نه تنها باید در برابرمدیران سازمان

بدون تردید سازمان های عصر حاضر با تحوالت و (. 0788 ،طاهری الری)های تغییر را دارا باشند به کارگیری برنامه. مشکالت 

ند یافتن راه حل ها و روش از این رو تضمین و تداوم حیات و بقا سازمان ها نیازم. تهدیدات گسترده بین المللی روبرو هستند

های جدید مقابله با مشکالت می باشد که به نوآوری، ابداع، خلق محصوالت، فرایندها و روش های جدید بستگی زیادی دارد 

 .(0778احمدپور داریانی، )

اگر تصمیم به : استبرای ایجاد دگرگونی، چگونگی گام های آغازین، نشان از پیامد حرکت در آینده است، ناپلئون بناپارت گفته 

عادات دیرین ما . کنید بیشتر بکوشیدخورد میبه همین دلیل هنگامی که با مانعی بر. فتح وین گرفتید، وین را بگشایید

بزرگترین چالش های واکنش های منفی خود ما است، یعنی مقاومت ما در . باید بر آنها چیره شد. بزرگترین دشمنان ما هستند

نکته مهم این است که با هر نشانه ای از ناتوانی، مقاومت نیرو  .این دشمن درونی را شناخت و آنها را حذف کردبرابر تغییر، باید 

برای مقابله با ترس از تغییر سه روش را به کار بگیرید؛ ایجاد تعهد در خود، . می گیرد و با هر تالش مجدد پا، پس می کشد

 (.0778آتش پور و دیگران، )الگوگیری و ایجاد شبکه نیرومندی از روابط 

ساختار نگرش، از آنجا که بار مثبت و منفی دارد با ساختار . تغییر در دانش آسان ترین کار است و به دنبال آن تغییر در نگرش

تغییرات در رفتار بسیار مشکل تر است و وقت بیشتری از دو نوع دیگر می خواهد اما دست زدن به تغییر . دانش تفاوت می کند

 (.0787هرسی و بالنچارد، )رفتار گروهی یا سازمانی شاید مشکل ترین آنها و وقت گیرترینشان باشد در 

همواره عواملی ما را مجبور به بهینه سازی نحوۀ . بنابراین، تغییر تنها عنصر دائمی در زندگی و در کسب و کار تلقی می شود

یکی از مهمترین چالش . بروز دهد« تغییر»اکنش مناسبی نسبت به عملکرد خود در سازمان می کنند، به گونه ای که سازمان و

در صورتی که پیش نیازهای الزم در برنامه ی تغییر . ها در این موارد، موانع تغییر و مدیریتِ آن استهای پیش روی سازمان

درک . لی آن خواهد انجامیدشود و این امر به کند شدن یا شکست احتماگنجانده نشوند، فرآیند تغییر با مانع روبه رو می

مقاومت و مدیریت کارآمد آن از عوامل مهم در موفقیت سیستم است، اما در خصوص شرح یک راهکار اجرایی موفق برای از 

ولی از طریق (. ۸8-0778،۸7اقدسی و همکاران، )توافق کلی وجود ندارد  -به ویژه مقاومت افراد -میان برداشتن موانع تغییر

مت و درک فرایند تغییر برنامه ریزی سازمان، می توان پیشاپیش از مقاومت تا حد زیادی به نفع سازمان بهره پیش بینی مقاو

بی شک مقاومت در برابر تغییر یک موضوع کلیدی در مدیریت تغییر است و باید به طور جدی مورد بررسی قرار . برداری کرد

 .گیرد

 تغییر مراحل

مستلزم این است که مسئله نیاز به تغییر را به گونه ای آشکار و روشن ساخت : انجماد خارج شدنشکست یخ ها یا از حالت . 0

 .که فرد، گروه یا سازمان بتواند به راحتی آن را ببیند و بپذیرد

 مستلزم تعیین فردی به نام عامل تغییر است یعنی کسی که افراد، گروها یا کل سازمان را در: ایجاد تغییر. ۸

عامل تغییر در این فرآیند، با اصالت بخشیدن و القای ارزش ها، نگرش ها و رفتارهای جدید .یند تغییر هدایت می کندمسیر فرآ

 .درصدد تحول و تغییر کارکنان و اعضای سازمان بر می آید

طالح آن را جا یعنی از طریق روش های حمایتی و تأیید کننده، الگوی رفتاری جدید را تثبیت کرد و به اص: انجماد مجدد. 7

 (.077۸استونر و دیگران، )انداخت تا به صورت هنجار جدید درآید 

 نیروهای ایجاد کننده تغییر

 :شوندعوامل ایجاد کننده نیاز به تغییر به دو دسته درونی و بیرونی تقسیم می
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 فشارهای سیاسی و اجتماعی می های فن آوری، تغییرات در بازار، های جمعیت شناختی، پیشرفتعوامل بیرونی شامل ویژگی

 .شود

 وری عوامل درونی در برگیرنده مسائل نیروی انسانی مانند نیازهای ارضا نشده، عدم رضایت شغلی، غیبت و ترک خدمت، بهره

-0776علی رضائیان، . )باشندها و رفتارهای مدیریتی مانند تضاد، سبک رهبری، سیستم پاداش میکم و عدم مشارکت، تصمیم

.) 

 
 روش تحقیق 

تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش هایی است که هدف . است از لحاظ نحوه گردآوری اطالعات این پژوهش از نوع توصیفی

اجرای تحقیق توصیفی می تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط . آن ها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است

اثر و از آنجا که هدف از انجام این تحقیق، بررسی (. 0730سرمد و دیگران، ).یم گیری باشداری دادن به فرآیند تصمیا بموجود 

 .همبستگی و از نوع پیمایشی است -است، این تحقیق یک تحقیق توصیفی بخشی کنترل مقاومت افراد در برابر تغییر

رای مدرک دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان آمل که دا

نفر می  011و فوق لیسانس و دکتری اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی بودند می باشد که تعداد کل این نیروهای اداری به 

 .رسد

 .به منظور گردآوری داده های مورد نیاز درباره افراد جامعه می توان یکی از روش های زیر را به کار برد

 گردآوری داده ها از طریق نمونه گیری: ری داده ها از طریق شمارش کامل افراد        بگردآو: الف

 .نفر را انتخاب نموده است 011نفر می باشد که محقق جهت احتیاط  31تعداد نمونه براساس جدول مورگان 

و تحقیقات ( اینترنت،پایان نامهکتاب، مقاله، ) ای مهم ترین روش های گردآوری اطالعات در این تحقیق مطالعه ی کتابخانه

 .بود( پرسشنامه) میدانی

مفهوم یاد شده با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه گیری در . قابلیت اعتماد یکی از ویژگی های ابزار اندازه گیری است

پرسشنامه ها از ضریب آلفای در این پژوهش برای محاسبه پایایی . شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد

 .بوده است/. 867آلفای بدست آمده در این تحقیق  .که برای سؤاالت چند مقیاسی کاربرد دارد استفاده شده است کرونباخ

 

در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل اطالعات به دست آمده از پرسشنامه ها از آمار توصیفی و همچنین آمار استنباطی مورد 

 .ر گرفته استاستفاده قرا

 .در بخش آمار توصیفی از فراوانی، درصد فراوانی برای توصیف نمونه کمک گرفته شده است: آمار توصیفی.0

در ادامه . اسمیرنوف استفاده شده است-ها از آزمون کلموگروف بودن داده  در این تحقیق برای بررسی نرمال: آمار استنباطی.۸

نرم افزاری که در این تحقیق مورد استفاده . ن همبستگی پیرسون استفاده شده استبرای بررسی فرضیه های پژوهش از آزمو

 .بوده است SPSSقرار گرفته است نرم افزار 

 

  یافته ها

درصد کمتر از  08درصد دیگر آقایان ،  ۸2درصد انها را خانم ها و  86نفر که   011تعداد کل شرکت کنندگان  .0

 .باالتر سواد داشتنددرصد آنها لیسانس و  77لیسانس و 

 .  سال سابقه کار داشتند 01درصد آنها بیشتر از  8۸سال و  01درصد تا  ۸7از بین پاسخ دهندگان  .۸

درصد  07و کمتر از آن سن و  21درصد از آنها  8۸درصد مجرد،  8درصد متاهل و  37در بین شرکت کنندگان  .7

 . سال سن داشتند 21بیشتر از 
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درصد پاسخ دهندگان در حد زیاد و خیلی زیاد معتقد هستند که   78ها نشان می دهد که در مورد فرضیه اول یافته  .2

درصد پاسخ دهندگان در حد کم این عقیده را  7/۸2آموزش موجب کاهش مقاومت افراد در برابر تغییر می شود و 

 .قرار دارد(    77/1و  20/1)ی درصد در جامعه مورد بررسی کسانی که این عقیده را دارند در بازه  31با احتمال . دارد

تا چه اندازه شیوه اجرای دوره های آموزشی زمینه )دهد که بیشترین عامل را عامل سوم  ها نشان می میانگین رتبه

تا چه اندازه سنجش اثر )و کمترین آن را عامل چهارم  ( ؟ کاهش مقاومت افراد در برابر تغییر را فراهم می سازد

. به خود اختصاص داده است( کاهش مقاومت افراد در برابر تغییر را فراهم می سازد؟زمینه  بخشی دوره های آموزشی

ها موجب تغییر نمی  شود ولی سایر عامل های سوم و پنجم  از آموزش موجب کاهش مقاومت در برابر تغییر می عامل

 .  شود در برابر تغییر می توان بیان کرد که  آموزش موجب کاهش مقاومت افراد همچنین به طور کل نمی. شود

درصد پاسخ دهندگان در حد زیاد و خیلی زیاد معتقد هستند  7/۸0نشان می دهد که  ها در مورد فرضیه دوم، یافته .5

درصد پاسخ دهندگان در حد کم این  2/78شود و که مشارکت کارکنان موجب کاهش مقاومت افراد در برابر تغییر می

قرار (  07/1و  ۸6/1)درصد در جامعه مورد بررسی کسانی که این عقیده را دارند در بازه  31با احتمال . عقیده را دارد

تا چه اندازه مدیران ارشد سازمان در تصمیم )دهد که بیشترین عامل را عامل دوم  ها نشان می میانگین رتبه .دارد

د سازمان قبل از اجرای تغییری در سازمان تا چه اندازه مدیران ارش)و کمترین آن را عامل سوم  ( گیریها تمرکز دارند؟

های  هیچ یک از عاملهمچنین . به خود اختصاص داده است( از مشارکت کارکنان در تصمیم گیریها بهره می گیرند؟

مشارکت کارکنان موجب توان بیان کرد که   به طور کل نمی. شود بیان شده از مشارکت موجب کاهش مقاومت نمی

   .شود برابر تغییر می کاهش مقاومت افراد در

درصد پاسخ دهندگان در حد زیاد و خیلی زیاد معتقد هستند  ۸/78نشان می دهد که در مورد فرضیه سوم، یافته ها  .6

درصد پاسخ دهندگان در حد کم این  6/۸1که مشوق کارکنان موجب کاهش مقاومت افراد در برابر تغییر می شود و 

(    71/1و  73/1)در جامعه مورد بررسی کسانی که این عقیده را دارند در بازه ی درصد  31با احتمال . عقیده را دارد

تا چه اندازه مدیران ارشد سازمان در تصمیم )دهد که بیشترین عامل را عامل دوم  ها نشان می میانگین رتبه. قرار دارد

سازمان قبل از اجرای تغییری در سازمان تا چه اندازه مدیران ارشد )و کمترین آن را عامل اول  ( گیریها تمرکز دارند؟

هیچ دهد که  ها نشان می بررسی. به خود اختصاص داده است( از مشارکت کارکنان در تصمیم گیریها بهره می گیرند؟

توان بیان کرد که   همچنین به طور کل نمی. شود های بیان شده از مشوق موجب کاهش مقاومت نمی یک از عامل

 . شود هش مقاومت افراد در برابر تغییر میمشوق کارکنان موجب کا

درصد پاسخ دهندگان در حد زیاد و خیلی زیاد معتقد هستند  ۸/78دهد که  ها نشان می در مورد فرضیه چهارم، یافته .8

درصد پاسخ  6/۸1که به کار بردن تهدید و زور کارکنان موجب کاهش مقاومت افراد در برابر تغییر می شود و 
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درصد در جامعه مورد بررسی کسانی که این عقیده را دارند در  31با احتمال . این عقیده را دارد دهندگان در حد کم

تا چه اندازه )دهد که بیشترین عامل را عامل چهارم  ها نشان می میانگین رتبه. قرار دارد(    71/1و  73/1)بازه ی 

تا چه )و کمترین آن را عامل پنجم  ( رجیح می دهند؟مدیران شیوه اجبار را برای کاهش مقاومت افراد در برابر تغییر ت

برای کاهش ...( کسر از حقوق، اخراج، تنزل پست سازمانی و) اندازه در سازمان مربوطه، شیوه های مختلف اجبار

دهد که هیچ یک از  ها نشان می بر رسی .به خود اختصاص داده است( مقاومت در برابر تغییر بکار گرفته می شود؟

توان بیان  همچنین به طور کل نمی. شود ی بیان شده از به کار بردن تهدید و زور موجب کاهش مقاومت نمیها عامل

 .  شود کرد که  به کار بردن تهدید و زور کارکنان موجب کاهش مقاومت افراد در برابر تغییر می

زیاد و خیلی زیاد معتقد  درصد پاسخ دهندگان در حد ۸/76دهد که،  ها نشان می در مورد فرضیه پنجم، بررسی .7

درصد پاسخ دهندگان در حد کم این  2/۸7هستند که مراودات  موجب کاهش مقاومت افراد در برابر تغییر می شود و 

(  72/1و  77/1)درصد در جامعه مورد بررسی کسانی که این عقیده را دارند در بازه ی  31با احتمال . عقیده را دارد

تا چه اندازه مراوده از شیوه های دیگر در )دهد که بیشترین عامل را عامل چهارم  ها نشان می میانگین رتبه. قرار دارد

تا چه اندازه شیوه اجرای مراوده زمینه را برای )و کمترین آن را عامل پنجم  ( کاهش مقاومت افراد موثرتر است؟

های  دهد که، عامل ها نشان می یافته. است به خود اختصاص داده( کاهش مقاومت افراد در برابر تغییر فراهم می سازد؟

همچنین به . شود شود ولی سایر عوامل موجب کاهش مقاومت نمی دوم و چهارم از مراودات موجب کاهش مقاومت می

 .  شود موجب کاهش مقاومت افراد در برابر تغییر نمی(مبادالت) توان بیان کرد که  مراودات  طور کل نمی

درصد پاسخ دهندگان در حد زیاد و خیلی زیاد معتقد هستند  7/08دهد که  ها نشان می تهدر مورد فرضیه ششم، یاف .3

درصد پاسخ دهندگان در  6/22آویز قرار دادن افراد  موجب کاهش مقاومت افراد در برابر تغییر می شود و  که دست

 ۸0/1)عقیده را دارند در بازه ی  درصد در جامعه مورد بررسی کسانی که این 31با احتمال . حد کم این عقیده را دارد

تا چه اندازه در سازمان شفاف )دهد که بیشترین عامل را عامل سوم  ها نشان می میانگین رتبه. قرار دارد(   01/1و 

تا چه اندازه شایعات در سازمان )و کمترین آن را عامل دوم   (سازی وجود دارد و اطالعات دقیق ارائه می گردد؟

دهد  های آماری نشان می بررسی. به خود اختصاص داده است( ران ارشد سازمان پخش می شود؟مربوطه توسط مدی

شود ولی سایر عوامل موجب کاهش مقاومت  های دوم و چهارم از مراودات موجب کاهش مقاومت می عاملکه، 

افراد در برابر تغییر موجب کاهش مقاومت (مبادالت) توان بیان کرد که  مراودات  همچنین به طور کل نمی. شود نمی

 .  شود نمی
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 جدول نتایج آزمون معنی داری شش فرضیه: 1جدول

 نتیجه آزمون جدول  T Tآماره آزمون  انحراف معیار میانگین تعداد ها فرضیه

 Hتایید  36/0 61۸/0 87617/1 0۸61/7 011 فرضیه اول

 Hتایید  36/0 -036/7 67727/1 8711/۸ 011 فرضیه دوم

 Hتایید  36/0 -036/7 67727/1 8711/۸ 011 فرضیه سوم

 Hتایید  36/0 -677/7 67762/1 8261/۸ 011 فرضیه چهارم

 Hتایید  36/0 807/1 6216۸/1 1261/7 011 فرضیه پنجم

 Hتایید  36/0 -62۸/8 1۸773/1 6111/۸ 011 ششمفرضیه 

 

 

ها، دستاویز قرار دادن افراد و اجبار  ها نشان دهنده آن است که هر یک از عوامل آموزش، مشارکت، مراوده، مشوقیافته

 .موجب کاهش مقاومت افراد در برابر تغییر نمی شود

 

  گیری بحث و نتیجه
 :تحقیقات مقایسه با سایر

آموزش، مشارکت، مراوده، دستاویز )در این تحقیق نتایج بدست آمده حاکی از آن است که هر کدام از این فرضیه ها که شامل 

بوده به طور کل نمی توان بیان کرد که این موارد موجب کاهش مقاومت افراد در برابر تغییر ( قرار دادن افراد،اجبار و مشوق ها

 . می شود

در مدارس دخترانه مشهد مقدس با موضوع رابطه بین مدیریت مشارکتی و مقاومت افراد در برابر تغییر صورت  تحقیقی که

دهنده این است که مدیریت مشارکتی و مقاومت در برابر تغییر رابطه منفی و معکوس  نشان (0773فراهانی و همکاران،)گرفته

 .علمان بهره گیرند، از میزان مقاومت آنان کاسته می شودوجود دارد، در واقع هر چه مدیران بیشتر از مشارکت م

این نتیجه حاصل شد که عواطف و احساسات بر  (0777اورک و درویش پور، ) در تحقیق راهکارهای موثر بر کاهش مقاومت 

راهبرد آشنا ساخت تا  تغییر پذیری کارکنان تاثیر بسزایی داشته و باید به انحاء مختلف و با راهکارهای شایسته مدیران را بااین

 .با توجه به آن در رده های مختلف مدیریتی حصول به اهداف تغییر به سهولت امکان پذیر گردد

همچنین مشورت کردن و شرکت دادن اساتید و کارکنان در برنامه تغییر و تاثیر اعتماد به زیر دستان و اختیار دادن به آنها را 

آوری خیلی زیاد دانسته اند بنابراین باال بودن میزان مشورت و تاثیر اعتماد به اساتید و بر کاهش مقاومت در برابر تغییر و نو

 .کارکنان در کاهش مقاومت در مقابل تغییر و نوآوری مورد تایید قرار می گیرد
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صورت ( ۸102کاترین و همکاران،)در تحقیق دیگری که تحت عنوان فرهنگ به عنوان پیش بینی کننده مقاومت در برابر تغییر 

نتیج نشان می دهد که . گرفته بررسی ها نشان می دهد تفاوت ها را در فرهنگ سازمانی در کلینیک ترکیبی نشان می دهد

فرهنگ سازمانی از انعطاف پذیری، انتخال، اعتماد و یک پذیرش گسترده برای پروژهای اجرایی ممکن است رفتار پیگیری روال 

 .های قدیمی و سعی در چیزهای متفاوت و جدید را در بر داشته باشدیعنی بی میلی به رهایی از عادت 

 انجام از غایی هدف ،(0777هادوی نژاد و همکاران،)تغییر در برابر مقاومت و کارکنان سیاسی ادراک مدیران، پیشگی سیاست

 رفتار تعدیلگر نقش تبیین نیز و تغییر برابر در مقاومت کارکنان و سازمانی سیاست ادراک رابطه بررسی پژوهش، این

 سازمانی، سیاست از کارکنان ادراک میدهد نشان پژوهش نتایج هدف، این به راستای دستیابی در .است مدیران سیاسی

 از بیشتری ادراک کارکنانی که یعنی دارد؛ تغییر برابر در کارکنان هیجانی و شناختی مقاومتهای با معناداری رابطه مثبت

 ناکامی دچار آن قبال در دیگر، سوی از و بیشتری دارند اکراه تغییر اعمال به نسبت سو یک از دارند، سازمانی سیاست

 اعمال نتیجه در میاندیشند خود ذهنی طرحوارههای تأثیر تحت ایشان که این دانست در را سبب توانمی .میشوند بیشتری

 تحلیل و روانی فشار ضمناینکه ندارند؛ بدان لذارغبتی شود، خواهد کاسته سازمان محدود منابع از منافعشان تغییر، سهم

 عنوان به مدیران سیاسی رفتار .دارند معناداری آمده رابطه پدید ناکامی با تغییر، قبال در بی میلی این متعاقب رفتگی

 سیاست ادراک بین مثبت رابطه که معنا این به میکند؛ آفرینی نقش معناداری طور مثبت به رابطه این در تعدیلگر متغیر

 رفتارهای مرتکب میزان زیادی به مدیران که هنگامی به تغییر، برابر در کارکنان هیجانی و شناختی مقاومتهای سازمانی و

 رابطهای، چنین برقراری توجیه در .میزند سر آنها کمتری از سیاسی رفتارهای که است زمانی از قویتر میشوند، سیاسی

 مدیران که میگیرد شکل اجتماعی یادگیری فرآیند طی سازمانی سیاست از ادراک کارکنان که نمود اظهار چنین میتوان

 یادگیری فرآیندطی  باشند، تره پیش سیاست سازمان مدیران چه هر رو این از میکنند؛ ایفا مهمی نقش آن سازمان در

 گذارد؛ می تزاید به رو سازمانی سیاست از کارکنان ادراک مزبور، اجتماعی

 مییابند، بروز سیاسی تاکتیکهای گوناگون صورت به که مدیران سیاسی رفتارهای سازمان، سیاسی تئوری طبق اینکه ضمن

 هیجانی و شناختی هایمقاومت نتیجه در هستند؛ منابع محدود از کارکنان منافع سهم کاهنده و مدیران منافع جهت در

رابطه  داد نشان پژوهش همچنین، .یابدمی افزایش تغییر اعمال قبال در ایشان و ناکامی اکراه فزونی واسطه به کارکنان

 که کارکنانی همه لزوماً ندارد، زیرا وجود تغییر برابر در کارکنان رفتاری مقاومت و سازمانی سیاست ادراک بین معناداری

 ناکامی، اثر در آنها، از بعضی بسا چه حتی دهند؛ نمی آلودی انجام مقاومت رفتارهای دارند، باالیی سازمانی سیاست ادراک

 .دهند خود قرار رفتاری سرلوحه را تفاوتی بی
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 :تحقیق هایپیشنهاد

 پیشنهادهای مربوط به آموزش کارکنان

ضروری است مدیران اجرای ر در سازمان با استفاده از آموزش شناسایی برطرف کردن عوامل بدبینی کارکنان نسبت به هر تغیی

ایجاد مهارت های الزم پاسخگو نمودن هر چه بیشتر آنان در حیطه وظایف خود، توانمند سازی و عدم آموزش های تخصصی و 

مجموعه . پذیرش شکست در انجام کار، سوق دادن کارکنان به سمت پذیرش ریسک را در اولویت برنامه های خود قرار دهند 

 .ت در سازمان می گردداین اقدامات موجب کاهش میزان بی تفاوتی کارکنان نسبت به تغییرا

 پیشنهادهای مربوط به مشارکت کارکنان

مدیران در اجرای برنامه  .طراحی یک سبک مدیریت و ساختار سازمانی که در برگیرنده پیشنهاد های همه کارکنان اداره باشد

خود نقش رهبری، هدایتی و تغییر و نوآوری به زیردستان اعتماد نموده، اختیارات اجرایی الزم را به آنها تفویض نمایند و 

از نظرات زیردستان به عنوان کسانی که عهده دار وظیفه خاصی هستند و از نزدیک مسایل و مشکالت را  .حمایتی ایفا کنند

 .لمس می کنند، در ایجاد تغییرات و اتخاذ تصمیمات استفاده گردد

 یا مبادالت کارکنان( تبادل)پیشنهادهای مربوط به مراودات 

راهم شود که کارکنان و مدیران، احساس نزدیکی و همیاری و تعلق بیشتری با یکدیگر داشته باشند و بر پشتیبانی شرایطی ف

دو جانبه افراد تاکید شود ارتباط مستقیم با افراد، اهمیت زیادی دارد، مدیران کیفیت ارتباط را از طریق بازخوردی که از 

ن احساسات و عواطف زیر دستان در ایجاد تغییرات را در نظر گرفته و ترس از مدیرا .کارکنان دریافت می کنند امتحان کنند

 .اینکه تغییر موقعیت انها را به خطر خواهد انداخت را از بین ببرند

 پیشنهادهای مربوط به تهدید و زور کارکنان

سخنراتی ها، جلسات و سمینار  مدیران سازمان برای متقاعد کردن کارکنان نسبت به منافع ناشی از تغییر از طریق برگزاری

مشترک با کارکنان برای ایجاد  انگیزه  کارکنان سعی کنند با ایجاد جوی که حامی نوآوری در کار باشد استفاده کنند و از 

کنترل شدید کارکنان و اعمال تهدید و زور کارکنان تا حد امکان اجتناب کرده و با استفاده از آموزش و تشویق کارکنان در 

 .ع به نتایج نهایی دست یابندمجمو

کسر از )گوشزد نمودن خطرات پیش رو برای نرفتن به استقبال تغییر به کارکنان و در نهایت در نظر گرفتن تنبیه از جمله 

و مجازات افرادی که در مقابل تغییرات در سازمان واکنش منفی نشان می دهند سعی ...( حقوق، اخراج، تنزل پست سازمانی و 

 .مقاومت کاکنان در مقابل تغییر کنند در کاهش

 پیشنهادهای مربوط به در نظر گرفتن مشوق ها
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استفاده از اصول تشویقی، توانمند سازی و ترغیبی کارکنان برای آماده کردن آنان برای تغییر اعمال پاداش متناسب با کسب 

آسان کردن فرآیند تغییر و حمایت از شرفت تغییر، ی یافتن از چگونگی پیبرای آگاه د موفقیت در اجرای تغییر و دادن بازخور

در این خصوص حمایت های روحی و . کسانی که دست اندرکار هستند، راه دیگری برای مقابله مدیران با مقاومت کارکنان است

 .عاطفی، بیشترین اثر را می تواند به همراه داشته باشد

 پیشنهادهای مربوط به دستاویز قرار دادن افراد 

ان با قرار دادن اطالعات شفاف و درست به کارکنان و کاهش تنش در سازمان به آنان در پذیرش تغییرات جدید کمک مدیر

فضایی ایجاد کنند تا کارکنان با اعتماد و اطمینان نسبت به یکدیگر در جهت تحقق اهداف برنامه تغییر همدیگر را . نمایند

 .پشتیبانی نمایند
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