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 مقدمه -5-5

در جهان امروز بسیاری از فعالیت های اساسی و حیاتی مورد نیاز را سازمان های گوناگون انجام می 

رفت و بقای جامعه تابع عملکرد موثر سازمان هاست. براین اساس می توانیم جامعه ی دهند. یعنی پیش

(. فلسفه ی وجودی هر سازمان به نیروی انسانی آن 3131امروز را جامعه ی سازمانی بنامیم )عالقبند، 
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 به منظور تحقق بخشیدن به هدفیافرادی سازمان ها از ( . 3133وابسته است ) مهدی زاده و حسینی، 

رفتارهایی که کارکنان در سازمان نشان می دهند برای  عملکرد و فعالیتشان خیلی مهم  تشکیل شده اند.

هستند. این رفتارها ممکن است اثرات مثبت یا منفی در سازمان داشته باشند، به عبارت دیگر ممکن 

؛ یالچین و 7037؛ اریگوش، 7002چاکیجی، است آنها به فرد کمک کنند و یا مانع از رشد او شوند )

 (.7031، 3بایکال

یک سازمان برای حفظ کارآمدی در عملیات و خدمات خود، ضرورت دارد در سطوح فرهنگی، فن 

آوری و سازمانی تغییراتی را ایجاد نماید. فراگیری ضرورت تغییر به حدی است که نادیده انگاشتن آن 

ت از نظر کارکنان به معنی تغییر است، هر (. هرگونه اصالحا3137امکان پذیر نیست )فرهادپور و نظری،

چه تغییر بزرگ تر باشد و هر چه فاصله بین تغییرات کمتر باشد، کنترل عواقب آن سخت تر می شود 

(. افراد نسبت به موفقیت آمیز بودن تالش هایی که در راه تغییرات انجام می 3133)اونز و همکاران،

گفت که اگر مقاومتی به عنوان نافرمانی در سازمان مشاهده شود، تردید دارند؛ به نحوی که می  توان 

شود می تواند جو سازمان را به سمت تنش های شدید مقاومتی سوق دهد. مقاومت در برابر تغییر یکی 

از چالش های مهم برای مدیران در زمان تغییر است که می تواند شرایط غیر منتطره ای را فراهم سازد ) 

 (.7،3130استورات و موران

تغییر در سازمان ها مستلزم حرکت از یک شرایط شناخته شده به شرایط جدید و تا حدودی 

. از این رو، درک چگونگی و چرایی رخداد مقاومت در برابر تغییر و گسترش توانایی اخته استناشن

 ،1) پراگاش واکنش موثر به نمود های مقاومت برای موفقیت یا شکست تغییر سازمانی حیاتی است

( مقاومت کارکنان در برابر تغییر نه از بابت مخالفت آن ها با 7002) 4دیدگاه مک کونلطبق  (.7030

درباره آن چه که اتفاق خواهد افتاد و یا ارتباط تغییر با خودشان آن ها تغییر؛ بلکه به خاطر این است که 

انند با آن سازگار شوند، دلهره اطالع ندارند. پس بایستی چیز های جدیدی را بیاموزند و از این که بتو

 نداشته باشند؛ چرا که ضعف ارتباط به سردرگمی و درک اشتباه منجر می شود. 

کارمندانی که در سازمان در برابر تغییرات مقاومت می کنند، می توانند موفقیت تغییر را به تاخیر 

. کارکنان در موقعیت ها و شرایطی بیاندازند و از بهره وری کارکنان و دلگرمی آن ها نسبت به کار بکاهند

                                                
1    Çakıcı , Erigüç, Yalçın& Baykal  

2     Stoorat&moran  

3     pragassh 
4    McConnell 
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بهتر کار می کنند که نسبت به آن کامال مطلع و آماده باشند. نقش مدیران در آماده کردن کارکنان برای 

 (. 7002، 3تغییر، مستلزم ارتباط دوسویه است )کندا و گرین

ازمان ها باید با توجه به اینکه تغییر و مقاومت در برابرآن اجتناب نا پذیر است ، بنابراین س

صالحیت الزم برای مدیریت تغییر و کارکنان نیز آمادگی الزم برای اجرای برنامه های تغییر را داشته 

باشند. مدیریت تغییر یک اهرم مکانیکی نیست بلکه حرکتی است متکی به ابعاد مادی ، معنوی ، روانی و 

ادگی، باور، اعتماد، رضایت، اشتیاق، روابط و اخالقی که تنها با ابزار فنی امکان پذیر نیست و نیاز به آم

تعلق خاطر کارکنان به سازمان دارد. کارکنان این ابعاد را در روابط خود با سازمان و تغییرات سازمانی 

احساس می کنند و بر این اساس باور ها و نگرش های آنان در رابطه با تغییر شکل می گیرد و براساس 

برای  ها سازمان بنابراین .) 7،7002اسمیت(  غییرات واکنش نشان می دهنداین ابعاد است که نسبت به ت

 مناسب با واکنش و نموده توجه و دقت کارکنان رفتارهای به بایست می آمیز موفقیت تغییر یک به دستیابی

 .آورند فراهم را اثربخش تغییر انجام زمینه آن برابر در

یرات عدیده ای را در محیط سازمان ها ایجاد کرده پیشرفت های تکنولوژیکی در سال های اخیر تغی

اند که این تغییرات و دگرگونی ها عالوه بر نفوذ سریع به سازمان ها و تحت الشعاع قرار دادن عملکرد 

آن ها، چالش ها و فرصت هایی را نیز برای سازمان ها فراهم می آورند. شرایط تا جایی پیشروی کرده 

ی توانند با تکنولوژی و راهبرد های همیشیگی، موفقیت و حتی رقابت را است که سازمان ها، دیگر نم

به آسانی کسب کنند. از این رو نیازمند استراتژی های نوینی هستند تا بتوانند در قبال چالش ها در کنار 

 (1،7000استفاده مطلوب از فرصت ها، عملکرد مناسبی داشته باشند)سیوی

دچار تغییراتی اجتناب ناپذیر بوده و سازمان ها، آموزشی به مثابه  با توجه به آن چه بیان شد مراکز

از سوی دیگر سکوت و  سازگار کنند.و خود را با تغییرات انحام گیرد باید نسبت به آن واکنش مناسبی 

بنابراین با توجه به ،  ه اندفراموشی سازمانی به عنوان عواملی بسیار مهم در مراکز آموزشی ظهور پیدا کرد

 ،از مراکز آموزشی و مدارس به عنوان یکی از مراکز تولید علم ، با همگام سازی با سرعت تغییراتنی

و مزایا و معایب سکوت و فراموشی جهت بهبود تغییرات،  اظهار نظر آنانو کارکنان کاستن از مقاومت 

مدارس و  سازمانی، در این پژوهش بر آن هستیم تا از سکوت و فراموشی سازمانی در جهت کمک به
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معلمان استفاده نموده و آن را در یک سازمان آموزشی و تربیتی به بوته آزمایش گذاریم. نتایج این 

پژوهش می تواند زمینه اجرای پژوهش های تازه و ایده های نو و مرتبط را برای محققان و پژوهشگران 

زمان بسیار راهگشا و آینده فراهم آورده و برای سازمان های آموزشی و مدارس به عنوان یک سا

 کاربردی باشد .

  بیان مسأله-2-5

 با سرعت نیز غالباً و افتد می اتفاق دائم طور به و است شده فراگیر ها سازمان در تغییر امروزه

 از هدف است. دنیای امروز در مدیریت اصلی مضمون آن مدیریت و تغییر درک است. همراه زیادی

 (. سازمان،7001فوئنتس و وال باشد )پاردودل می بهتر عملکرد و حیطم با پذیری انطباق سازمانی تغییر

 دنیای در نتیجه درهستند.  دایمی و مستمر وتغییرات نوآوری به ناگزیر خود پویایی و بقا نیز برای ها

 اساسی شرایط از یکی آن مدیریت و سریع سازمانی تغییرات ضرورت امروزی، پرشتاب و رقابتی

،  تغییرات برابر در گوناگونی های صورت به سازمان کارکنان (.3130است )بخشی،  ها سازمان موفقیت

 اولین این افراد  .است آور هیجان و جدید خوشایند، تغییر ای دسته برای .دنده می نشان العمل عکس

 یسع و بوده تر دیگر محتاط گروهی پذیرند. می باز آغوش با را تغییر و بوده تغییر رهبران و سازگاران

 و ها ارزش است ممکن دیگر تغییر برخی برای .بیازمایند را آن تغییر به مبادرت از پیش کنند می

 است. تر کننده نگران آنها برای تغییر همین دلیل به و دهد قرار تهدید مورد را ها آن شده تثبیت ادراکات

 را ثباتی بی تغییر که جایی آن از کنند می مقاومت مقابل آن در که است ای پدیده آخر گروه برای تغییر

. (7002 ،)اسمیت است سازمانی تغییر روند از بخشی و طبیعی آن امری برابر در مقاومت دارد، همراه به

 توجه و دقت کارکنان رفتارهای به بایست می آمیز موفقیت تغییر یک به برای دستیابی ها سازمان بنابراین

 .آورند فراهم را اثربخش تغییر انجام زمینه آن برابر در مناسب با واکنش و نموده

سازمان های امروزی کم کم تصور ادامه ی حضور در یک محیط با ثبات را که در آن نیاز به انجام 

تغییرات در فرایند ها و بازسازی آن ها وجود نداشته باشد را فراموش کرده اند. سازمان ها نسبت به 

تلفی برای هدایت فعالیت های خود می باشند. از این محیط شان حساس هستند و به دنبال راه های مخ

 (.7003، 3رو، ضمن تایید ضرورت تغییر، عدم قطعیت چشم گیری را درک می کنند )هالگرمسون
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یکی از مهمترین ارکان سازمان های آموزشی و نظام آموزشی ما را معلمان شکل می دهند، بر همین 

باشند. سیستم آموزشی نباید خود را در قالب خاص و بدون اساس معلمان باید در برابر تغییرات آماده 

آمادگی تغییرات احتمالی زندانی کند و باید توانایی تطبیق و برخورد مناسب با این تغییرات را داشته 

 (.3133میرکمالی،باشند) 

یکی از چالش های اساسی غالب سازمان های معاصر در عصر اطالعات و ارتباطات با افزایش 

دانش جهانی سرمایه انسانی توانمند و پویا است. سرمایه انسانی که به زعم اکثریت دانشمندان شتابان 

علم مدیریت و سازمان، از گرانبهاترین سرمایه ها محسوب می شود و به عنوان مهمترین هماهنگ کننده 

ضمحالل سازمان سازمان، اثر اهرمی را ایفا می کند، می تواند در رشد، پویایی و بالندگی یا شکست و ا

موثر باشد. علیرغم اینکه ادبیات رایج سازمان و مدیریت بر توانمندی سازی کارکنان و استفاده از ظرفبت 

بالقوه و بالفعل آن ها تاکید دارد اما شواهد و نتایج تحقیقات، حاکی از شکوه و نارضایتی کارکنان به دلیل 

ست. عدم پشتیبانی سازمان از کارکنان در زمینه عدم حمایت سازمان از شکوفایی استعدادهای آن ها ا

خواسته های شغلی و نیز رشد و بالندگی آن ها سبب سرخوردگی شغلی و گوشه گیری در سازمان 

زمانی و فراموشی سازمانی می گردد خواهد شد. این امر به نوبه خود منجر به پدیده هایی مثل سکوت سا

 (.3130) محمودوند،

تمند در سازمان ها تبدیل شده است، اما بررسی و تحقیق های جدی سکوت به یک نیروی قدر

درباره آن صورت نگرفته است . سکوت سازمانی مانع شنیدن صدا و نظرات کارکنان در مورد سازمان و 

مشکالت آن می شود و با محدود کردن اثر بخشی تصمیم گیری های سازمانی و فرایندهای تغییر نیز در 

که هم اکنون گریبان گیر سازمان هاست، آن است که بیشتر سازمان ها از اظهار نظر ارتباط است. مشکلی 

کم کارکنان ناراحتند. در چنین شرایطی کیفیت تصمیم گیری و انجام تغییر، کاهش می یابد. همچنین 

می باشد، از  سکوت سازمانی به وسیله ممانعت از بازخورد منفی مانع تغییرات و توسعه سازمانی موثر

(. بنابراین بدون بازخورد های 1،7001ین رو سازمان توانایی بررسی و تصحیح خطاها را ندارد )پرلوا

منفی، خطا ها بیشتر شده و حتی شدیدتر می شود، به دلیل آن که فعالیت های اصالحی در زمان 

د که عقاید ضرورت انجام نمی گیرند. در جهان در حال تغییر امروز، سازمان ها نیازمند کارکنانی هستن

خود را بیان کرده و سکوت خود را بشکنند. همچنین سازمان ها کارکنانی را برای اشتغال برمی گزینند 
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که امکان اظهار نظر برای آن ها فراهم کنند. بسیاری از سازمان ها به این معمای آشکار پی برده اند که 

نی می دانند، ولی جرات بیان این حقایق بیشتر کارکنان، حقایق را در ارتیاط با مسائل و مشکالت سازما

 (.7000 ،3را به رهبران خود ندارند)موریسون و میلیکن

از جمله عواملی که در عصر حاضر برای بقا و حیات سازمان های آموزشی الزم و ضروری است 

فراموشی است . تغییرات و چالش های دنیای کنونی ایجاب می کند که سازمان خود را با تحوالت 

 (.3133بق کرده و به محرک های محیطی پاسخ دهد ) عالمی و مقدمی، منط

علیرغم تحقیقات نسبتا وسیع در خصوص یادگیری سازمانی و مدیریت دانش، میزان توجه به 

فراموشی سازمانی کمتر بوده است. نظام بر پایه مدیریت دانش باید عالوه بر ترویج یادگیری سازمانی، 

ا از یک سو از فراموشی دانش ضروری و مفید جلوگیری کند و از سوی دیگر توان آن را داشته باشد ت

 بتواند دانش غیر مفید را کنار نهد که این همان فراموشی سازمانی است.

و همچنین سازمانی تحقیقات انجام شده به بررسی رابطه متغییر ها با سکوت سازمانی و فراموشی  

می توان به تحقیقات محمودند در دانشگاه سیستان و بلوچستان که  مقاومت در برابر تغییر پرداخته است

اشاره کرد که رابطه بین فراموشی سازمانی و تغییرات را مورد بررسی قرار داد، همچنین صلواتی و 

اما تاکنون به ارتباط بین  همکاران رابطه بین فراموشی سازمانی و مقاومت را مورد بررسی قرار داده اند ،

نشده است. مسئله ای که در  سکوت سازمانی و فراموشی سازمانی با مقاومت در برابر تغییر پرداخته

پژوهش حاضر به دنبال آن هستیم بررسی رابطه بین سکوت سازمانی و فراموشی سازمانی با مقاومت در 

ا در این پژوهش به دنبال پاسخ گویی به این می باشد . لذدر شهر اردبیل متوسطه  معلمانبرابر تغییر 

سؤاالت هستیم که آیا بین سکوت سازمانی و فراموشی سازمانی با مقاومت در برابر تغیییر رابطه ای 

وجود دارد؟ و یا سکوت سازمانی و فراموشی سازمانی چه نقشی را می توانند در زمینه مقاومت در برابر 

 تغییر  ایفا کنند؟

  اهمّیت پژوهش ضرورت و   -1-5

تغییر و تحوالت مداوم در عصر امروزی، تاثیر عمیقی بر سازمان ها خواهد داشت. لذا ضرورت دارد 

سازمان برای حفظ بقا و تداوم حیات خود، با تغییراتی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم سازمان را با 

اعده مستثنی نیست و مدیریت این نظام تهدید مواجه می نماید، تطبیق یابد. نظام آموزشی نیز از این ق
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قادر نخواهد بود بدون تغییر و تحول، سازمان را مطابق با آنچه اهداف آن ایجاب می کند اداره نماید. بر 

این اساس در کشور های مختلف گرایشی قوی در خصوص تغییر و اصالح نظام آموزش و پرورش 

 وجود دارد.

همترین نهاد اجتماعی تغییر کرده است. با توجه به این امر و انتظارات از نظام آموزشی به عنوان م

اینکه بخش قابل توجهی از نظام آموزشی ما را معلمان که از مهمترین ارکان این نظام می باشند، تشکیل 

می دهند، ضرورت دارد به تغییراتی که در جامعه صورت می گیرد و بر نظام آموزشی و کارکنان این 

لمان تاثیر می گذارد و فعالیت های آنان را تحت تاثیر قرار می دهد توجه جدی نظام و به خصوص مع

. بر این اساس، از معلمان که عامل اصلی آموزش می باشند انتظار می رود که همگام با صورت گیرد

(. سازمان بدون 3137 ،تغییرات، بتوانند به توسعه مهارت ها و توانایی های خود بپردازند ) سرکارآرائی

 مایل کارکنان به همکاری، قادر به توسعه اثر بخشی و کارایی خود نیست .ت

چنانچه نظام آموزشی بتواند معلمان را متقاعد کند که تغییر برای رشد حرفه ای آنان ضروری است  

و فرایند تغییر را برایشان تسهیل کنند، بدیهی است که معلمان نیز به تدریج تمایل به تغییر پیدا می کنند 

از مقاومت آنان در مقابل این تغییرات کاسته می شود. مقاومت در برابر تغییر را منبع عدم کارایی در  و

سازمان های انسانی مانند مدارس تلقی می کنند. پس وظیفه نظام آموزشی است تا معلمان را برای 

آن نیز اجتناب ناپذیر تغییراتی که جزء الینفک سازمان ها خواهد شد و فرار از آن با مقاومت در برابر 

 (.3130،نیکنامی  به نقل از 3خواهد بود آماده کنند ) استونر و وانکل

هر چند اهمیت مسئله چالش برانگیزی مانند مطالعه مقاومت در برابر تغییر بر کسی پوشیده نیست، 

چه مدیران اما در حوزه آموزش و سازمان های آموزشی می تواند از اهمیت بیشتری برخوردار باشد. چنان

بتوانند معلمان را در برابر تغییرات آماده کنند و شرایط و چالش های ناشی از ایجاد تغییر را کنترل نمایند 

و با موفقیت تغییر در سازمان را عملی کنند می توانند از هزینه های ناخواسته که مقاومت معلمان در 

 برابر تغییر تحمیل می کنند، بکاهند.

رکت در نیاید دانشی برای سازمان تولید نمی شود. زبان سازو کار تعامل انسان ها وقتی زبان ها به ح

در سازمان ها به خصوص سازمان های آموزشی است . معلمان  به مدارس روح  می دهند و سرمایه 

یک مدارس محسوب می شوند. وقتی سکوت، سازمان را فرا می گیرد رکود در ساختار فیزیکی و ژاسترات
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ازمان رسوب می کند و مزیت رقابتی سازمان بی معنا می شود. سکوت سازمانی پدیده ای اجتماعی س

جدیدی که در آن کارکنان سازمان به دالیل متفاوت از اظهار نظر در رابطه با مشکالت سازمان خودداری 

ی ورزیده و سکوت می کنند. هنگامی که معلمان در مدارس بنا به دالیلی سکوت می کنند عالمتی برا

بیماری نظام آموزشی محسوب می شود و مدیران باید عامل اصلی آن را ردیابی و برطرف کنند. بی 

توجهی به این موضوع می تواند سبب سکون و یا حتی مرگ سازمان شود. در مدارس کنونی شاهد این 

سازمان هزینه موضوع هستیم که تعداد زیادی از معلمان از اظهار نظر اجتناب می کنند که می تواند برای 

 و بررسی هنوز امابر باشد و کارایی مدارس را تا حد زیادی کاهش دهد و سرمایه نظام را هدر دهد. 

 .است نگرفته انجام آن درباره خیلی جدی پژوهش

سازمان نباید  "نقش موثر دانش در چرخه عمر یک سازمان موجب شده است، این حقیقت را که 

نادیده گرفت  "بلکه باید در عین حال برخی از موارد را نیز فراموش کنندتنها به دنبال یادگیری باشند، 

(. با توجه به تغییرات سریع و اطالعات جدید، باید معلمان به این نکته توجه 3،7004)هوالن و فیلیپس

داشته باشند که دانش قدیمی و کهنه را باید فراموش کنند و به جای آن دانش جدید جایگزین شود، زیرا 

پس ضرورت دارد دانش خود را جدید و به روز کنند، ، مان خود انتقال دهنده دانش به افراد هستندمعل

 ولی بعضی از کارکنان عالقه ای به فراموشی دانش کهنه ندارند و در برابر این تغییرات مقاومت می کنند.

 دادن دست از که این اول .است حیاتی مهم و پدیده این به پرداختن دلیل دو دی هالن به گفته به

اهمیت  معنی به دانش دادن دست از تحمیل می کند. سازمان ها به را زیادی هزینه های غیرآگاهانه دانش

 سازمانی اینکه یادگیری دوم می شود. رقابتی مزیت که موجب است پتانسیل هایی و توانایی ها به ندادن

 با باید تنها نه شوند، می خواهند متحول که سازمان هایی و دارد فراموشی سازمانی فرایند به بستگی

 گذشته در را نها آ که دانش قدیمی فراموش کردن باید بلکه شوند؛ آشنا جدید دانش هایی قابلیت

 بگیرند. یاد نیز می کرد را محصور

با توجه به اهمیت موضوع تغییر در سازمان های آموزشی و مقاومت در برابر این تغییرات از طرف 

به خصوص ساز مان های  ها سازمان کارکنان، و فراموشی سکوت پدیده که یحال ردکارکنان، و 

 به توجه است. با گرفته انجام این متغیر ها درباره کمی بررسی علمی هنوز است، برگرفته در را آموزشی

 باشد، ها می انسان جان و روح با مستقیم ارتباط در که بسیار مهم معلمی شغل در این مولفه ها اهمیت

                                                
1    De holan&philips 
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رابطه متغیرهای شغلی همچون سکوت و فراموشی  بررسی به اختصاصی طور به که ای مطالعه انجام

لذا این پژوهش قصد سد. ریم نظر به ضروری در بین معلمان بپردازد سازمانی با مقاومت در برابر تغییر

تحقیق دراین مورد  بررسی کند. لذا سکوت و فراموشی سازمانی را با مقاومت در برابر تغییردارد رابطه 

تواند رسد. نتایج این تحقیق میعینی وعلمی دراین رابطه ضروری به نظرمی جهت مشخص کردن شواهد

سودمند  ها بسیارمفید و و مدیران سازمان آموزشی و پرورشیهای  ، پژوهشگران، سازمانمعلمانبرای 

 باشد. 

  های( پژوهشسؤال )سؤال -4-5

 اصلی تسؤاال -5-4-5

 متوسطه چگونه است ؟ معلمانسکوت سازمانی، فراموشی سازمانی و مقاومت در برابر تغییر  وضعیت -3

متوسطه رابطه وجود دارد  معلمانآیا بین سکوت سازمانی و فراموشی سازمانی با مقاومت در برابر تغییر  -7

 ؟

متوسطه چقدر  انمعلمسهم سکوت سازمانی و فراموشی سازمانی در پیش بینی مقاومت در برابر تغییر  -1

 است؟

 سؤاالت فرعی -2-4-5

وضعیت مقاومت در برابر تغییر معلمان متوسطه چگونه است؟-3

 وضعیت سکوت سازمانی معلمان مدارس متوسطه چگونه است؟-7

وضعیت فراموشی سازمانی معلمان متوسطه  متوسطه چگونه است؟-1

تغییر رابطه وجود دارد ؟آیا بین سکوت سازمانی و ابعاد آن با مقاومت در برابر -4

آیا بین فراموشی سازمانی و ابعاد آن با مقاومت در برابر تغییر رابطه وجود دارد ؟-2

سهم سکوت سازمانی و فراموشی سازمانی در پیش بینی مقاومت در برابر تغییر چقدر است؟-6

سهم ابعاد سکوت سازمانی در پیش بینی مقاومت در برابر تغییر چقدر است؟-2

  فراموشی سازمانی در پیش بینی مقاومت در برابر تغییر چقدر است؟ابعاد سهم -3

 اهداف تحقیق -1-5

  هدف کلیا -5-1-5

تعیین وضعیت  سکوت سازمانی و فراموشی سازمانی و مقاومت در برابر تغییر کارکنان-3
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 ارتباط بین سکوت سازمانی و فراموشی سازمانی با مقاومت در برابر تغییر-7

 مقاومت در برابر تغییر براساس فراموشی سازمانی و سکوت سازمانی و ابعاد آن ها سهم ش بینی پی-1

 ف جزئیاهدا -2-1-5

لر تغییر بین معلمان متوسطه اردبیتعیین وضعیت مقاومت در براب-3

 تعیین وضعیت سکوت سازمانی در بین معلمان متوسطه اردبیل-7

 ن معلمان متوسطه اردبیلتعییین وضعیت فراموشی سازمانی در بی-1

 تعیین رابطه بین سکوت سازمانی و ابعاد آن با مقاومت در برابر تغییر -4

تعیین رابطه بین فراموشی سازمانی و ابعاد آن با مقاومت در برابر تغییر -2

مقاومت در برابر تغییر براساس سکوت سازمانی و فراموشی سازمانیسهم پیش بینی -6

 ومت در برابر تغییر براساس ابعاد فراموشی سازمانیمقا سهم  پیش بینی-2

 مقاومت در برابر تغییر براساس ابعاد سکوت سازمانیسهم پیش بینی -3

 تعاریف نظری وعملیاتی متغیرها -6-5

 مقاومت در برابر تغییر -5-6-5

 و امیناک برابر در مقاومت مکانیزم یک تغییر برابر در مقاومت که می کنند شون اشاره و آرجریس

توان این گونه تعریف  مقاومت در برابر تغییر را میهمچنین  .(7007، 1آالس و سودی ) است اضطراب

زنند تا تالش برای ایجاد تغییر را متوقف  کرد که عبارت است از فرد یا گروهی که دست به کارهایی می

بگیرد مثل تضعیف زیرکانه  های مختلفی به خود تواند شکل یا در آن اخالل ایجاد کنند. نفس مقاومت می

 .(7،7003)رابینز .تغییر یا پنهان کردن اطالعات در جهت ادامه مقاومت یا مثال از طریق اعتصاب

که معلمان از پرسشنامه ی مقاومت در  بوددر این پژوهش منظور از مقاومت در برابر تغییر نمره ای 

 مقیاس این متغیر فاصله ای بود. آوردند.به دست  (7003) 1سازمانی این و اندی برابر تغییر

 سکوت سازمانی -2-6-5

سکوت سازمانی را به عنوان مشارکت در جلوگیری از ابراز حقایق، (، 7003) 3پیندر و هارلوز

نظرات ، پیشنهادات و دیدگاه ها در مورد شرایط سازمانی توسط اعضای معینی از سازمان که در 

                                                
1  Alas&sudi  

2    rabinz 

3   In & andy 
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(. و 7002، 7فلتچر و واتسونبه نقل از کنند )ر دهند، تصور میتوانند آن را تغییجایگاهی هستند که می

-های رفتاری، شناختی و اثربخش در مورد موقعیتسکوت سازمانی را خودداری کارکنان از بیان ارزیابی

(. در واقع سکوت شامل خودداری از 3130کنند )زارعی متین، طاهری، سیار، های سازمان تعریف می

اشتراک گذاشتن اطالعاتی است که برای انجام وظایف و حفظ  امنیت کسب و  برقراری رابطه جهت به

 (.7003، 1کار ضروری هستند )برینسفیلد

که معلمان از پرسشنامه ی سکوت سازمانی  بوددر این پژوهش منظور از سکوت سازمانی نمره ای 

 مقیاس این متغیر فاصله ای بود. ند.دبه دست آور( 5002) 9واکوال و بوراداس

 فراموشی سازمانی -9-6-5

فراموشی سازمانی از دو دیدگاه قابل بررسی است، اولین دید گاه اشاره به فراموشی اتفاقی و 

ناخواسته دارد که موجب از دست رفتن منابع دانش سازمانی می شود و دیدگاه دوم فراموشی را به 

 ، 2نی بهتر اتفاق می افتد )فرناندزعنوان یک فرایند آگاهانه و تعمدی می بیند که جهت یادگیری سازما

 به نقل از ونگ(. 7003

که معلمان از پرسشنامه ی فراموشی  بوددر این پژوهش منظور از فراموشی سازمانی نمره ای 

مقیاس این متغیر فاصله ای بوده است. .آوردندبه دست ( 3133بستام و ده یادگاری ) مشبکی،سازمانی  

                                                                                                                                              
1   Pinder& harlos 

2    Fletcher&watson 

3    brinsfild 

4   Vakola and Boradas 

5    fernandez 
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    مقدمه    -5-2              

های قبلی پرداخته شده است. ی پژوهشدر این فصل به بررسی متغیرهای موجود و همچنین پیشینه 

مورد بررسی قرار  هر یک از متغیر ها ی پژوهشیای که ابتدا ادبیات پژوهشی وسپس پیشینهبه گونه

پرداخته شده است، سپس متغیر  مقاومت در برابر تغیر گرفته اند. در ابتدا به توضیح متغیر مالک یعنی

اند. در قسمت قرار گرفتهو بررسی مورد بحث های پیش بین یعنی سکوت سازمانی و فراموشی سازمانی 

 است.و خارجی بیان شده  ی پژوهشی متغیرها شامل تحقیقات داخلیپایانی این فصل پیشینه

 مقاومت در برابر تغییر -2-2

 رتغیی -5-2-2

3تغییر امروزه 
 با سرعت نیز غالباً و افتد می اتفاق دائم طور به و است شده فراگیر ها سازمان در 

 از هدف. است دنیای امروز در مدیریت اصلی مضمون آن مدیریت و تغییر درک .است همراه زیادی

(. 7001،  7سفوئنت و وال پاردو دل)باشد  می بهتر عملکرد و محیط با پذیری انطباق سازمانی تغییر

 ای دسته برای .دهند می نشان العمل ، عکس تغییرات برابر در گوناگونی های صورت به سازمان کارکنان

 با را تغییر و بوده تغییر رهبران و سازگاران اولین این افراد .است آور هیجان و جدید خوشایند، تغییر

 را آن تغییر به مبادرت از پیش ندکن می سعی و بوده تر دیگر محتاط گروهی .پذیرند می باز آغوش

 قرار تهدید مورد را ها آن شده تثبیت ادراکات و ها ارزش است ممکن دیگر تغییر برخی برای بیازمایند.

 در که است ای پدیده آخر گروه برای تغییر. است تر کننده نگران آنها برای تغییر همین دلیل به و دهد

 آن امری برابر در مقاومت دارد، همراه به را ثباتی بی تغییر هک جایی آن از کنند می مقاومت مقابل آن

 (.7002، 1) اسمیت است سازمانی تغییر روند از بخشی و طبیعی

 سازمان در ترتیب به زیر باید مراحل درآید اجرا به آمیز موفقیت صورت به تغییری که برای این

 :شود اجرا

                                                
1   Change 
2 Pardo del val & Fuentes 

3 smith 



 

 

 

 

 یک صورت می تواند به که کارها انجام دادن برای حل جدیدی راه ارائه :  یعنیعقیده  یا نظر  -3

 ممکن ایده آن جدید نظر ارزیابی پس از. درآورد اجرا به را آن باید سازمان یک که برنامه باشد یا الگو

 و شود مقایسه سازمان نظر نیاز مورد نوع با باید آن پذیرفتن از قبل اما شود واقع قبول سازمان مورد است

 .کند رفع را آن بتواند

 ناراضی سازمان جاری عملکرد به مدیران نسبت می آید که وجود به زمانی : تغییر برای نیاز  -2

 مساله ای مدیران چنین صورت وجود در. نظر مورد عملکرد با واقعی عملکرد بین یعنی تفاوت. باشند

 .می کنند خارج حالت انجماد از را سازمان کنونی وضع روشها این آیند و جدید برمی روشهای پی در

 .می کنند را اجرا پیشنهادی وایده نظر مدیران که این : یعنی پذیرفتن -9

 یا ایده که تا زمانی است،زیرا تغییر فرآیند در مرحله ترین مشکل و مهمترین مرحله : ایناجرا  -4

 (.3130به نقل ازبخشی  3فت)د نداده است رخ تغییری گونه هیچ واقع در نشود عملی جدید نظر

  2الگوی تغییر سه مرحله ای لوین -2-2-2

 برانگیختن تواند باعث می عادی و جاری الگوهای زدایی یادگیری نیست، ساده فرایند یک تغییر

 در جدید فرایند فهم برای و راهی سازمان یک کردن دگرگون معنای به تغییر فرایند شود اضطراب

 ضروری آتی و کنونی محیط در پیشرفت و رشدحال  در های سازمان برای تغییر هرچند .است سازمان

 تسهیل عنوان به رهبر یا مدیر نقش .گیرد نمی صورت سادگی به این اثربخش تغییر ولی رسد، می نظر به

الگوهایی  تغییر فرایند های تئوری .شود می بهترسازمانی عملکرد باعث این که ضروری است تغییر کننده

 اجرای برای مدیران بایستی شود می اقدام آن حل راه به نسبت و کنند می شناسایی را مشکل که هستند

 اشتباه و مراحل از یک هر در پوشی چشم .آورند عمل به را الزم اقدامات تغییر فرآیند مراحل از یک هر

 (.7006، 1گنیانه لک) شود این فرایند شکست به منجر که دارد احتمال آنها در

 یک این مدل انگیزد، برمی را تغییر به نیاز چیزی چه هک دهد می نشان تغییر های محرک مدل

 وا حرکت به را دومی چرخ دنده، اولین چرخش. کشد می تصویر به را تغییر های دنده چرخ از سلسله

 یک دارند، هم بر  دوجانبه اثرات و اند واقع تکراری در نیروها این از خیلی هرچند .آخر الی و دارد می

                                                
1    Daft 
2    Levin 
3    Lekganyane 



 

 

 

 

 شده داده نشان خطی توالی شود، می ایجاد متفاوت های این برانگیزنده بین سخپا  درخواست رابطه نوع

 است .  مهم امروز رهبران پیشاروی تغییرات های فهم پیچیدگی برای

 

 مدل محرک های تغییر 

 محیط                                                                                                                                

 

ملزومات بازار برای رسیدن به                                                                                                

 موفقیت

 

 و کار الزامات کسب                                                                                 

 

 الزامات سازمانی                                                                        

 

 الزامات فرهنگی                                                    

 

 رفتار رهبر و کارمند                                      

 

 ر و کارمند قالب ذهنی رهب               

 (: مدل محرک های تغییر7-7) نمودار شماره

 بازار، شخصی )محیط، غیر و بیرونی های محرک از مدل. کند می تشریح را محرکسه  مدل این

 های محرک مدل کند. می افراد( حرکت و ) فرهنگ شخصی و درونی های محرک سمت به سازمان(

پاسخ )  نیازمند محیط، یا بازار در تغییر نظیر تر بیرونی، وسیع های حوزه در تغییر که دهد می نشان تغییر

 همین به نیز ها آن که است سازمان طراحی و کار و کسب محدودتر استراتژی های حوزه در ( تغییر

. سازند می ضروری را اندیشیدن های شیوه همچنین و فردی رفتار و فرهنگ در قلمرو تغییر ترتیب،

 فرهنگ،  قلمروهای درونی به نسبت  سازمان و کار و کسب بازار، محیط،  بیرونی قلمروهای با رهبران

 قلمروهای اندازه به اکثریت، بودنشان نزد جدید وجود با درونی قلمروهای .آشناترند  فکر طرز رفتار،

 از برآمده تغییرات که بگذارند و نکنند درونی دخالت قلمروهای در رهبران اگر .هستند مهم بیرونی

 های کشمکش عمده .ماند خواهد ناکام تغییر برای دهد تالششان جهت آنها به بیرونی قلمروهای

 درگیر افراد ذهنی قالب و رفتار و فرهنگ به مربوط عناصر از رهبران غفلت دگرگونی نتیجه از برخواسته

 و درونی های به محرک صرف توجه دگرگونی، برای تالش در شک بدون .است دگرگونی در فرآیند



 

 

 

 

 محرک که اینجاست نکته. است به شکست محکوم اندازه همان به نیز بیرونی های محرک گرفتن دهنادی

 (.7003 ،3اندرسون و اندرسون) شود لحاظ تغییر چشم انداز در باید دو هر درونی و بیرونی های

 انواع تغییر  -9-2-2

 در که درازمدت است و گسترده راتییتغ رندهیدربرگ راتییتغ نوع نیا  : 2کیاستراتژ رییتغ -5

 چشم و هدف حسب بر که است ندهیت آیوضع کی به انتقال یمعن به و ردیگ یم صورت سازمان سراسر

 نوع نیا .دهدی قرارم پوشش تحت را سازمان تیمامور و که هدف است شده فیتعر یکیاستراتژ انداز

فرهنگ  و ساختار ،یدرون منابع ،یاجتماع ،یاقتصاد یها طیمح ،یخارج یها چارچوب رقابت در رییتغ

 .افتد یم اتفاق سازمان،

که  شودی م یدیجد یتکنولوژ روش ها، ساختارها، ستم ها،یس به مربوط : 9یاتیعمل رییتغ -2

 قابل ریتاث یکیاستراتژ رییتغ نسبت به و است ازسازمان بخش کی داخل در کارها نظم بر یفور یریتاث

 .دارد افراد رفتار یرو بر یتر مالحظه

 و ندها،یفرآ در ساختارها، یجامع و یاساس راتییتغ دهد که یم رخ یزمان : 4ساز دگرگون رییتغ-9

 (.2،7003دارد )آرمسترانگ دارد وجود سازمان یکارکردها بر یریر چشمگیتأث که ییرفتارها

 ( : 3130) به نقل از بخشی 6آندرسون آکرمن ندایل دگاهید از رییتغ از یگرید انواع

 قیطر از رییتغ .دارد تمرکز وعملکرد مهارت ها ،دانش ارتقا بر رییتغ نوع نیا:  7یا سعهتو رییتغ -4

 شهیهم را افراد رییتغ نوع نیا نیهمچن .افتد یم اتفاق ارتباطات و ندیفرآ توسعه مهارت، توسعه آموزش،

 نیا جادیا زهیانگ. دارد یم نگه عملکرد از یا تازه سطح به دنیجهت رس در کوشا و چابک رشد، حال در

  -3وجود دارد :  یاساس ش فرضیپ دو یا توسعه رییتغ نوع هر در است بهبود در سازمان رییتغ نوع

 بهبود حتماً کنند افتیدر مناسب را منابع زه،یآموزش،انگ اگر -7دارند.  را شدن ختهیبرانگ تیظرف افراد

 .افتی خواهند

                                                
1    Anderson& Anderson 
2     Strategic Change 

3     Operational changes 
4     Transformational change 
5    Armstrong 
6      Linda akerman anderson 
7    Development Change 



 

 

 

 

 یندهایفرآ ستم ها،ی، سیاستراتژ مجدد یطراح بر رییتغ از نوع نیا تمرکز : 5یانتقال رییتغ -1

 پروژه یکارها و یتکنولوژ ساختار، بر تمرکز گسترده رییتغ نوع نیا یریگ جهت .است کار یتکنولوژ

 کامال زیچ کی ینیگزیجا یعنی یانتقال رییتغ. است مشکل کی آن حل جادیا از هدف و .است محور

 یریگیپ که مورد شوند یمشکل متوجه سازمان رانیمد هشود کی م آغاز یهنگام و یفعل با وضع متفاوت

 -3 :دارد وجود یانتقال رییتغ در مرحله سه 7سیهر نیراب و بکهارد چاردیر قول به .است نگرفته قرار الزم

 دیبا کامال میقد تیوضع ،یانتقال تیوضع در. یانتقال تیوضع - 1 یجد تیوضع -7 میقد تیوضع

)بکهاردو رابین هریس به نقل از  پرداخت شده یطراح کامال دیجد تیوضع کی جادیبه ا و شود اوراق

 انیم یاساس تفاوت کردن روشن یانتقال رییتغ یها یاستراتژ یاتیح یها جنبه از یکی .(3131شیراوند،

 یامدهایپ نییتع به شکاف ( و لیوتحل هیتجز هیشب یزیاست )چ مطلوب تیو وضع میقد تیوضع

 یابیارز به شود که یده مینام اثر لیوتحل هیتجز اتیعمل مجموعه نیا.پردازد یم شکاف نیا یضمن

 کاهش و مناسب رییتغ نقشه کی جادیا یبرا یاساس یاطالعات پردازد و یم یسازمان و یانسان اثرات

 تیوضع از ییها جنبه چه کند کهی م مشخص اثر لیتحل و هیتجز .سازدی فراهم م یانسان یها بیآس

 کامل طور به دیبا را ییها جنبه چه و داد ادامه آن به شودی م خورد وی م دیجد تیوضع درد به میقد

 .گذاشت کنار

 واکنش کارکنان نسبت به تغییرات سازمانی -4-2-2

 این و کند می ایجاد کارکنان در و کار محل در را هایی تنش و استرس تغییر افراد از بسیاری برای

 (7003، 1)رابرت برخیزند پدیده ینا با مقابله به آنها که شود می باعث امر

 به سه شیوه زیر واکنش نشان می دهند:  تغییرات مقابل در کارکنان

 .کنند می استقبال سازمانی تغییرات از که کارکنانی (3

 (...و و قدرت اعتبارات افزایش مقام، و پست برند )گرفتن می سود سازمانی تغییرات از که افرادی

 .هستند ناراضی ودموج وضع از شدیداً که کسانی (7

 تغییرات که افرادی .هستند تفاوت بی سازمانی تغییرات به نسبت که هستند کارمندانی دوم دسته

 .است مصون جاری تغییرات از آنها واحد کنند می فکر که است یا افرادی اهمیت بی آنها برای

                                                
1   Transfer Change 
2   Richard Bkhard &Robin Harris 
3   Robert 



 

 

 

 

 کنند ی میایستادگ و مقاومت سازمانی تغییرات مقابل در که هستند کارمندانی سوم دسته (1

 : است صورت دو به این افراد مخالفت

 .باشد می توجه قابل و است پیگیری حل، قابل مقاومت نوع این علنی )آشکار(: 

 شود سازمان زیاد در اشتباه و خطا میزان شود می باعث و است خطرناک مقاومت نوع این پنهانی:

 (. 3137و همکاران،) کاملی  یابد افزایش حوادث و ها زدن ضربه میزان همچنین و

 مقاومت در برابر تغییر -1-2-2

 و انسان زندگی در دائمی عنصر مهمترین از تغییر . است دیگر سطح به سطحی از چیزی انتقال تغییر

 وضعیت از سازمان های فعالیت که معناست این به ها سازمان در تغییر شود. می تلقی کار و کسب در

 که دگرگونی و تحول فرایند از است عبارت سازمان در تغییر . دآی می در متفاوت وضع یک به موجود

 دهد می رخ سازمانی های واحد از ای پاره دادهای برون و ها مشی و خط ها، ساختار ، ها رفتار در

 تقریبا و دارد وجود زندگی های جنبه تمامی در همیشه تغییر (.3133، پوریان سلیمان لطیفی، بوالهری،(

 حالی در هستند. متفاوت تغییر به پاسخ در مردم حال این با . گذارد می تاثیر جهان اسرسر در فرد هر بر

 ممکن که جایی تا دیگران هستند، آن دنبال به فعاالنه و کنند می استقبال آن از میل کمال با برخی که

و  3سنیگا، واکوال، ارگ، آر)آرمناکیس  کنند می مقاومت آن مقابل در و کنند می اجتناب آن از است

 (.7003همکاران،

 نیروهای از وی ادراک و فردی، شخصیت نیازها، انسان، رفتارهای خاستگاه نظریه، این اساس بر

همواره زمانی که شما بخواهید تغییری در شرکت یا سازمان خود ایجاد کنید ، . است بیرون محیط میدانی

عدم به دلیل خود تغییر بلکه به خاطر اشخاص نه  د.هایی در برابر این تغییر صورت می گیر مقاومت

تباط با روابطی که با ره خصوص نامطمئنی در ا. بدر برابر آن مقاومت می کنند اطمینان مالزم تغییر

در زمینه مقاومت در برابر تغییر، مهمترین موضوع اطالع از  . دیگران دارند بسیار نقش آفرین است

 . رکنان در برابر آن مقاومت می کنند، تغییر فنی نیستماهیت راستین مقاومت است. در واقع آنچه کا

مهمتر از تغییرات فنی تغییرات اجتماعی است . برای احتراز از مقاومت اشخاص در برابر تغییر باید خود 

آنها را در فرایند تصمیم گیری دخالت داد. مشارکت کردن در کارها، ریشه در احساس اشخاص دارد. 

 (.3134، 7ریچاردسون)حساس کنند که به بازی گرفته می شوندمهم این است که اشخاص ا

                                                
1     Armenakis, vakola, oreg & Arciniega 
2     rechardson 



 

 

 

 

 جهت که چرا است؛ ضرورت یک تغییر برابر در مقاومت از ها سازمان درک توسعة حاضر حال در 

 3)فورد، جفری و آنجلو است حیاتی آن ایجاد بالقوه شرایط و منابع شناسایی تغییر، موثر مدیریت

 هر که داشت اظهار لوین  رو این از است؛ مهمی تغییر هر به ذیرگریزناپ واکنش یک مقاومت(. 7003،

(. 7007، 7) آالس و سودی شود می مواجه مقاومت با مقابل طرف نیروهای توسط ای بالقوه تغییر

 مقاومت که کنند می اشاره شون و آرجریس است؛ شده ارائه تغییر برابر در مقاومت از متعددی تعاریف

 ،1مائل و آشفورس) همان منبع(.  است اضطراب و ناکامی برابر در مقاومت نیزممکا یک تغییر برابر در

 مقامات دادن فریب به میل نیز شاپیرو و غفلت و (لجبازی روی از) عمل تعمدی کنش را مقاومت

 از متشکل را تغییر برابر در مقاومت دیویس(. 7004،  4)شاپیرو، استرس و نودی کند می تعریف مافوق،

 دالیل دسته سه به را منطقی و احساسی جوانب او رو این از .دانست می منطقی و حساسیا جنبة دو

 دو به را مقاومت دالیل نیز رابین(. 3137)رحمانی و نصرابادی، نمود تقسیم گروهی و روانی اقتصادی،

 پدیده از وحشت اقتصادی، عوامل امنیت، عادت، :دلیل پنج وی. کرد تقسیم سازمانی و فردی دسته

 داند می تغییرات برابر در مقاومت فردی دالیل جمله از را ها واقعیت روی به بستن چشم و مجهول

 گونه هر صورت به را مقاومت می توان محققین، سوی از شده ارائه موارد بر عالوه(. 7002، 2)رابینز

می توان  را رتغیی برابر در مقاومت دالیل .نمود تعریف دارد، موجود وضعیت حفظ در سعی که رفتاری

 و فرهنگی موانع ،خالقانه های پاسخ فقدان تغییر، برای پایین انگیزه نامناسب، ادراکات:  دسته پنج به

 (.7001،  6)پاردو، وال و مارتینز نمود تقسیم انفعالی واکنش و مدیریتی

 چهار و داند می افراد درونی تمایل نوعی را تغییر برابر در مقاومت( 7001) رگ، اُدیگر سوی از

 عدم و  مدت کوتاه های اندیشه احساسی، های العمل عکس عادت، و  روزمرگی به گرایش: عامل

 (.7003، 2)فوستر داند می موثر راستا این در را  عقاید در انعطاف

 اساسی رویکرد 1 قالب در رامی توان پدیده مقاومت در برابر تغییر  به گوناگون رویکردهای 

 کرد: تقسیم

                                                
1     Ford, Jeffrey & Angelo 

2     Alas & Sudi 
3    Ashforth& Mael 

4    Shapiro, Steers & Mowday 

5    Rabins 

6   Pardo, Val & Martinez  

7    Foster 



 

 

 

 

 شخصیت تغییر، برابر در کارکنان مقاومت خاستگاه رویکرد، این اساس بر : 5شخصیتی رویکرد -3

 کند می تعیین عامل چهار را تغییر برابر در کارکنان مقاومت سطح اساس، این بر .هاست آن

 ) واکنش هیجانی واکنش موجود(، وضع حفظ به کارکنان نیاز میزان یکنواخت طلبی) (.7،7001)ارگ

 معطوف ) نگاه  کوته اندیشی ضعف( ، و شدت از مختلفی های درجه با کارکنان یجانیه گوناگون های

 ) میزان شناختی جمود و تغییر( نیاز مورد انرژی صرف از پرهیز برای مدت کوتاه نیازمندی های به

 تغییر( . قبال در کارکنان ذهنی انعطاف پذیری

 کسب برای تالش سازمان، در تغییری ههرگون منشأ رویکرد، این اساس بر : 9سیاسی رویکرد -7

 چنین پایه بر دارد سودجویانه و طلبانه منفعت ماهیتی تغییر اساساً زیرا است، گروهی یا شخصی منافع

 سر بر رقابت پی در گروهها و افراد همه و است مواجه کمیاب و محدود منابع با سازمان ای، اندیشه

 را قدرت منابع و سیاسی دورنمای تغییر سازمانی، عبارتی، به .دان منازعه حال در هم با دائماً منابع این

 واقع تهدید معرض در تغییر اثر در آنها قدرت و منافع که کسانی بسا چه. کند می جابجا سازمان در

 (7002، 4موجود برآیند)کومینگ و ورلی وضع حفظ درصدد و کنند عمل تدافعی صورت به شود،

  (.7002، 2دانست)شرمن و گارلند سیاسی ای پدیده را تغییر برابر در مقاومت توان می بنابراین،

 مقاومت واژه تولد چگونگی تاریخی ردیابی ضمن گلدبرگ و دنت : 6شکن شالوده رویکرد -9

 های دهه در که عرصه، این کالسیک صاحب نظران بر نقدی در آن، نمو و رشد نیز و برابر تغییر در

 ضعف های برخی داشتن به متهم را آنها کرده اند، قلم فرسایی باب نای در لوین از پس 3360 و 3320

 برابر در مقاومت مفهوم فهم در پژوهشگران برای دامن گیر مشکالتی بروز که موجب اند، کرده نظری

 رسد)دنت و گلدبرگ می نظر به بدیهی کامالً همگان نزد امروزه مفهوم این که است، بطوری شده تغییر

 میان از کنندگان مقاومت همواره که است این آنها فرض پیش (.3131ی نژاد و عبادی، به نقل از هادو

 می شوند، آنها تسریع باعث و کنند می اجرا را تغییرات مدیران، اینکه گو باشند؛ می سازمان فرودستان

 که ستا حالی در این اما، .کنند می صف آرایی تغییرات درمقابل که هستند سازمان فرودستان این اما

  این ولی تغییرند، اعمال خواهان سازمان پایة دون کارکنان که گاه است آن از حاکی پژوهش ها از برخی

                                                
1
   Personality approach 

2   erge 
3    Political approach. 

4    Cummings& Worley 
5
   Sherman& Garland 

6    Breaker foundation approach 
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Abstract: 

the purpose of this study is investigation the relationship between organizational 

silence and organizational forgetting with resistance against change. This study’s 

methodology was kind of descriptive research. Population of this research is all of high 

school teachers of the Ardabil’s region one up to 502 population who were engaging in 

teaching in 94- 95 educational year that 217 people were selected by means of multi- step 

random sampling and through Kergisy and Morgan’s table among them and Of these 

numbers 210 people was studied based on collected questionnaires. This study’s tool is 

three questionnaire include Vacuole and Broads’s 15 questions questionnaire of  

organizational silence(2005), 22 questions questionnaire of reticular organizational 

forgetfulness, Bastam and Dah Yadeghari (1391) and 20 questions questionnaire of Ein 

Vendee’s  resistance against change (2001.. Descriptive statistic and inferential statistic 

includes single-group T-test, Pierson’s correlation coefficient test and multiple regressions 

were applied for data analysis. 

Researches’ results showed that all of resistance dimensions against change are above 

average limit  except to anxiety and regret variable. Also the conceptual average of all 

aspects of organizational silence is close to the average level and it is not significant. 

Organizational forgetfulness state results are showing that Means of all organizational 

forgetting is below the average. Pierson’s correlation coefficient test results showing  the  

positive relationship between organizational silence and its dimensions with resistance 

against  change. Obtained results from regression showed that organizational forgetfulness 

and organizational silence has explanation power and resistance prediction against change 

and organizational forgetfulness has more share in resistance prediction against change. 

Supervisor viewpoint relate to silence has more share in resistance prediction against 

change among resilience dimensions. Organizational forgetfulness dimensions that include 

random and purposeful that both have equally explanative resistive power against change.  

 

Key-words: resistence against change, organizational forgetting, organizational silence, 

high school teachers. 
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