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.1مقدمه 

امروزه رقابت جهانی سازمانها را بهسوی اعمال تغییرات در روندها و ساختارهای خود سوق
داده است .اکنون سازمانها و مدیران آنها میدانند که اگر بخواهند در عرصه رقابت باقی بمانند؛
باید تغییر کنند؛ اما بسیاری از تغییرات باوجود بهترین برنامهریزیها بهعلت ناکافیبودن آمادگی
در سازمان با شکست مواجه میشوند ( .)Jiang, Muhanna & Klein ,2000پژوهشها نشان
میدهد فقط  3۰درصد تغییرات بنیادی موفقیت در پی دارند و  7۰درصد آنها جز تحمیل
هزینههای سنگین به سازمان و اتالف وقت ،پیامدی ندارند؛ بنابراین ،آمادهسازی کارکنان برای
تغییر و تعهد به آن ،همواره در حال تبدیل به عاملی مهمتر در مدیریت تغییر است .وینر آمادگی
برای تغییر 1را ارزشی میداند که اعضای یک سازمان برای تغییر قائل هستند و باوری است که
آنها درمورد اثربخش بودن تغییر دارند و معتقد است که آمادگی برای تغییر منجر به تالش برای
تحقق تغییر ،رفتارهای همکارانه و درنهایت اجراییشدن آن میشود (.)Weiner, 2009
پژوهشها نشان میدهد که عوامل ایجادکننده این آمادگی ،بیشتر روانشناختی و سازمانی بوده،
بر تمایالت رفتاری کارکنان نسبت به تغییر (از قبیل حمایت از یا مقاومت در برابر تغییر) مؤثر
هستند و موضوعی کلیدی در ایجاد موفقیتآمیز تغییر است ()Klein, Conn, & Sorra, 2001؛
اما در هیچیک از این پژوهشها به بررسی دقیق این عوامل پرداخته نشده است؛ بنابراین این
سؤال مطرح می شود که آمادگی برای تغییر بهطور دقیق ناشی از چه عوامل روانشناختی و
سازمانی است؟ هدف پژوهش حاضر بررسی اثر برخی از عوامل روانشناختی (سطح نیاز ،نگرش
نسبت به کار و تعهد به تغییر) و عوامل سازمانی (عدالت توزیعی و ویژگیهای شغل) بر آمادگی
برای تغییر است.
.2مبانینظریوپیشینهپژوهش 

وینر )2۰۰9( 2معتقد است که اعمال موفقیتآمیز برنامه تغییر با تعهد به آن رابطه مستقیم
دارد .تعهد به تغییر 3جزیی از آمادگی برای تغییر است که در صورت وجود ،آمادگی سازمان برای
تغییر را دوچندان میکند .کانر )1992( 4برای نخستین بار این نوع تعهد را مطرح و آن را عاملی
توصیف کرد که بین افراد و اهداف تغییر ،پیوستگی اساسی ایجاد میکند .در الگوی کانر ()1992
تعهد به تغییر در سه مرحله حاصل میشود؛ اما کوآتسی )1999( ۵معتقد است که تعهد به تغییر در
پنج مرحله شکل میگیرد .هرچند این دانشمندان جنبه نظری موضوع را کاوش کرده؛ اما مایر و
1. change readiness
2. Weiner
3. commitment to change
4. Conner
5. Coetsee
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هرزکویچ )2۰۰1( 1با ساخت نخستین ابزار برای سنجش تعهد به تغییر بر اساس «الگوی سه
مؤلفهای آلن و مایر )199۰( 2از تعهد سازمانی» ،آن را عملیاتی و قابلسنجش کردند .آنها این
سازه را بهصورت «نیرو یا آمایه ای روانی 3تعریف کردند که یک فرد را در روندی از اعمال درگیر
میکند که برای اجرای موفق تغییرات اولیه الزم است؛ سپس آنها بین سه نوع «تعهد عاطفی به
تغییر»« ،)AC( 4تعهد تداومی به تغییر» )CC( ۵و «تعهد هنجاری به تغییر» )NC( 6تمایز قائل
شدند .تعهد به تغییر را میتوان بر اساس الگوی بالفور و وکسلر )1996( 7از تعهد سازمانی ،با سه
مؤلفه «تعهد مبادلهای به تغییر« ،)EC(»8تعهد همانندسازی شده به تغییر IC)(»9و «تعهد
پیوستگی به تغییر )AC(»1۰تعریف کرد که بر اساس آن تعهد مبادلهای به تغییر یک فرآیند
محاسباتی است که از طریق آن فرد منافع خود از تغییر نظیر :حقوق و مزایا ،ترفیع و غیره را
محاسبه میکند .درحقیقت اگر فرد از این تغییر حمایت نکند ،این منافع به مخاطره میافتد .در
تعهد همانندسازیشده به تغییر ،کارکنان در همه سطوح تمایل دارند در تصمیمهای مربوط به
تغییر و نقش آن در سازمان مشارکت داده شوند و در تعهد پیوستگی احساس نوعی تعهد بر
مبنای پیوند و رابطه عقالنی و عاطفی به تغییر مطرح میشود .در تعهد پیوستگی به تغییر ،پیوند
فرد با تغییر از طریق فرآیندهای منطقی و عاطفی مطرح میشود )براتی و عریضی .(1392 ،با
توجه به مطالب یادشده میتوان گفت« :تعهد پیوستگی به تغییر در الگوی جدید بسیار شبیه به
تعهد عاطفی به تغییر در الگوی مایر و هرزکویتچ ( )2۰۰1است» .اگر تغییر منجر به منافعی مانند
حقوق بیشتر برای فرد (افزایش تعهد مبادلهای) شود ،فرصت مشارکت برای کارکنان (افزایش
تعهد همانندسازیشده) ایجاد کند و یا از طریق ارائه دالیل منطقی و یا برانگیختن احساسات
افراد اعمال شود (افزایش تعهد پیوستگی) ،احساسی درونی و مثبت ایجاد میکند که میتواند
بهمعنای آمادگی برای تغییر ادراک شود.
11
پژوهشگران سازمانی (مانند هاکمن و اولدهام  )198۰،معتقدند هر شغلی دارای ویژگیهای
خاصی است و آنچه تغییر ،در ابتدا ایجاد میکند ،تحول در این ویژگیها است .پژوهشها نشان
میدهد ویژگیهای شغلی 12میتواند بر بسیاری از رفتارها و نگرشهای کارکنان مانند خشنودی

1. Meyer & Herscovitch
2. Allen & Meyer
3. mind set
4. affective commitment to change
5. continues commitment to change
6. normative commitment to change
7. Baulfour, & Wechsler
8. Exchange Commitment to Change
9. Identification Commitment to Change
10. Affiliation Commitment to Change
11. Hackman, & Oldham
12. Job Characteristics
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آنها تأثیرگذار باشد ( .)Gomez-Mejia, Balkin, & Cardy, 2007ازآنجاکه احساس آمادگی،
ناشی از ادراک کارکنان است؛ به نظر میرسد ویژگیها و تحوالتی که در اثر تغییر در آنان ایجاد
میشود ،بر ادراک کارکنان و درنتیجه احساس و موضع آنان نسبت به تغییر تأثیرگذار باشد.
پژوهش گمز و همکاران ( )2۰۰7نشان میدهد که ویژگیهای شغل یکی از عواملی است که بر
پیامدهای کارکنان مانند خشنودی شغلی تأثیرگذار است .ویژگیهای شغل از «نظریه انگیزشی
ویژگیهای شغل هاکمن و اولدهام ( »)198۰ناشی شده و بر این باور است که ویژگیهای مثبت
شغل مانند تنوع مهارت ،هویت وظیفه ،معناداری وظیفه ،استقالل و بازخورد میتواند سه حالت
روانشناختی مهم یعنی معناداری ،مسئولیت و آگاهی از نتایج را ایجاد کند که منجر به پیامدهای
مثبتی از قبیل انگیزش ،تعهد و خشنودی باالتر میشود ( Griffin, Patterson, & West,
 2001و  )Morgeson et al , 2006و قادر است عملکرد را بهبود بخشد (وبر .)1384 ،ودهوون
و همکاران )2۰۰۵( 1در پژوهشی که بر روی  37291شاغل انجام دادند؛ ویژگیهایی از کار 2را
شناسایی کردندکه بر سالمت و بهزیستی روانشناختی آنها مؤثر بود .ماهیت شغل میتواند
برحسب ادراکی که شاغل از تقاضاهای آن دارد ،تغییر کند و تأثیرات متفاوتی بر او داشته باشد
( .)Geurtes et al., 2003ویژگیهایی از کار مانند فشار کاری ،الزامات شناختی زیاد ،مشارکت کم
در تصمیمگیریها ،بازخورد اندک و فرصت پیشرفت محدود میتواند منجر به تعارض کار-
خانواده شود ( .)Bakker et al, 2011پژوهش پاشا و خدادادی ( )1388نشان داد میان انواع
ویژگیهای شغلی با تعهد عاطفی و هنجاری رابطه مثبت معنادار وجود دارد .ازآنجاکه تعهد به
تغییر نیز نوعی تعهد است (جعفرپور)1389 ،؛ به نظر میرسد بین تعهد به تغییر و ویژگیهای
شغل رابطه وجود دارد؛ بهویژه اگر تغییر ویژگیهای کاری مثبت مانند :تنوع ،بازخورد ،بهکارگیری
مهارت و مشارکت را بهبود بخشد و جنبههای منفی مانند :فشار کاری ،عدمامنیت شغلی و
الزامات شناختی زیاد را کاهش دهد.
کارکنان با سطوح متفاوت نیازها وارد سازمان میشوند که هر کدام میتواند بر ادراک ،نگرش
و احساس آنها و درنتیجه بر رفتارشان تأثیری زیادی داشته باشد .این نیازها در زمان تغییر نیز
مانند هر زمان دیگری وجود دارند .آالس )2۰۰7( 3معتقد است درک اینکه کدام نیاز کارکنان را
به سوی فرآیند تغییر سوق میدهد ،اهمیت بسیاری دارد .یکی از نظریههای زیربنایی نیازها،
«نظریه سلسلهمراتب نیازهای مازلو »)19۵4( 4است که نیازهای زیربنایی انسان را در پنج طبقه
شامل :نیازهای فیزیولوژیکی ،نیازهای ایمنی ،نیازهای اجتماعی ،نیازهای احترام و نیاز به خود
شکوفایی ،قرار میدهد .در نظریه مازلو ،بر اساس اینکه کدام سطح نیاز در فرد غالب باشد و فرد
1. Van Veldhoven, Taris, de Jonge & Broersen
2. work characteristics
3. Alas
4. Maslow
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در کدام قسمت این سلسلهمراتب قرار داشته باشد ،انگیزههای متفاوتی خواهد داشت .نیازهای
فیزیولوژیک و ایمنی که مازلو آنها را «نیازهای کمبود» مینامد (رضاییان ،)139۰ ،سطح
وسیعتری دارند و فرد زمان بیشتری را صرف ارضای آنها میکند .اگر تغییر جنبههایی از شغل را
دربرگیرد که به این دسته از نیازها مربوط میشود ،کارکنانی که در این سطوح هستند ،بیشتر
متأثر شده و تعهد و آمادگی آنها دستخوش تغییر میشود .بهعنوانمثال ایمنی شغلی جزیی از
طبقه نیاز به امنیت است که با ایجاد تغییرات در سازمان ،ممکن است دستخوش تغییر شود
( .)Davies,2007پژوهشها نشان میدهد هر گاه تغییری در سازمان رخ دهد ،بهدنبال آن
کارکنان احساس عدمامنیت شغلی میکنند ( Astarlioglua , Kazozcua & Varnalia,
 .)2011این عدمامنیت شامل دو بعد ترس ازدستدادن شغل یا ترس ازبینرفتن برخی جنبههای
مهم شغل مانند :شرایط کاری ،حقوق و پایگاه است (.)Ashford, Lee, & Bobko,1989
تغییر باعث احساس عدمامنیت شغلی در کارکنان میشود؛ زیرا عدمقطعیت ایجاد میکند و
تهدیدی برای روابط و ضوابط در سازمان است ()Nadler, 1987؛ ازسویدیگر نیازهای سه
سطح باالتر هرم بیشتر جنبه رشدی دارند و هنگامی بر تعهد به تغییر و آمادی برای آن تأثیر
دارند که جنبههایی از شغل مانند :شرایط پیشرفت گروه و یا ارتباط با همکاران در تغییر ،اهمیت
بیشتری داشته باشد .کارکنان متأثر از تغییر که در این سطوح هستند ،بیشتر به جنبههای رشدی
تغییر مینگرند و بر اساس نوع تغییرات مثبت یا منفی در این جنبهها آمادگی و تعهد یا
عدمآمادگی و عدمتعهد به تغییر خواهند داشت ()Alas, 2007؛ بنابراین به نظر میرسد سطح نیاز
کارکنان متأثر از تغییر از طریق تحوالت ایجادشده در ویژگیهای شغلی ،بر آمادگی و تعهد به
تغییر تأثیرگذار است.
از دیگر عوامل مؤثر بر تعهد به تغییر و آمادگی برای آن ،نگرش فرد نسبت به کاری که
انجام میدهد ،است .بر مبنای سخن نیچه که «فردی که چرایی برای زیستن داشته باشد؛ با هر
چگونهای خواهد ساخت» ،اگر فرد دارای نگرش باالیی به کار خود باشد ،تغییر را خواهد پذیرفت.
از دیدگاه آرنت )19۰6-197۵( 1این نگرش میتواند کامالً متفاوت و از نوع زحمت ،2کار 3و یا
عمل 4باشد .برای آرنت این سؤال مطرح شد که چرا در زبان انگلیسی دو کلمه زحمت و کار هر
دو به کار اشاره دارند ،درصورتیکه ریشه یکسانی ندارند؟ آرنت تمایزی را یاد آورد میشود که
الک بین دستهای کارگر و بدن زحمتکش میگذارد و این تمایز نیز مشابه تفاوتی ست که در
یونان باستان گذارده میشود ،بین صنعتکار که واژه آلمانی «کارگر یدی» با آن مطابق است و
« کسانی که مثل بردگان و حیوانات اهلی با بدنشان در خدمت رفع حوائج زندگی هستند» .زحمت
1. Hanna Arendt
2. labor
3. work
4. action
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بدیهیترین و حیوانیترین نوع رویکرد به جهان است ،جهانی که چون ابزاری برای تداوم و بقا
است (آرنت .)139۰ ،زحمت شامل تمام کنشهایی است که انسان برای تداوم بقای خود انجام
میدهد و کامالً ،تابع ضروریات و نیازهای زیستی انسان است؛ عالوه بر این محصوالت و
فرآوردههایی که با «زحمت» تهیه میشوند ،فوراً به مصرف میرسند و بهجز تداوم زندگی انسانی
اثری از آنها باقی نمیماند .آرنت انسان را در این وضعیت «حیوان تالشگر» مینامد که همانند
حیوانات تابع ضرورت هستند .مفهوم ضرورت به معنای علّیت نیست؛ بلکه منظور ضرورت داشتن
کار برای فرد است؛ یعنی اگر کار نکند ،گرسنه میماند .به این معنا تمامی فعالیتهای اقتصادی
بشر که فوراً مصرف میشوند ،در زمره این نوع فعالیت قرارمیگیرند (انصاری .)1379 ،آرنت پس
از زحمت و در مرتبتی باالتر ،کار را قرار میدهد که آن نیز در نسبتی با طبیعت قرار دارد .هرچند
نیروی خالقه انسانی صرف آن میشود و معطوف به رفع نیازهای زیستی و جسمی انسان نیست
و درنهایت به جستوجوی سلطه بر طبیعت است .فرهنگ و تمدن ،محصول این نوع «کار»
است .به این ترتیب انسان که در زحمت همچون حیوانات و تابع ضروریات و نیازهای جسمی
برای امرارمعاش تالش میکرد؛ در کار بهصورتی آزادانه و خالق و در گریز از بیهودگی و تکرار،
فعاالنه ،بر طبیعت عمل میکند و این مظهر اختیار آدمی است و در مرتبهای باالتر قرار دارد
(یونسی .)1388 ،با چنین رویکردی به زندگی که مبتنی بر بنیادهای انسانشناختی آرنت است او
نوع سوم کنش انسانی را بهمثابه زندگی اصیل انسانی شرح میدهد (بشریه .)1382 ،عمل از
دیدگاه آرنت ساحت اصیلی است که انسان در انجام آن ،ارزشهای انسانی خود را به نمایش
میگذارد .عمل تفاوت آشکاری با زحمت و کار دارد ،اگرچه دو کنش اول در ارتباط با جهان
هستند؛ اما عمل یک کنش صرفاً انسانی است و تنها در ارتباط با دیگری مطرح میشود ،جهانی
است که باوجود دیگری اصالت و تحقق مییابد ( .)Villa, 2000فلسفه تغییر ،ماندگاری و
پایداری سازمان در عرصه رقابت و دستیابی به مزیت است که معموالً با خالقیت و نوآوری و
ایجاد محصوالت و خدمات نوین و ماندگار ایجاد میشود ) کالینر .)138۵ ،این فلسفه با نگرش
کار به شغل سازگاری دارد .انجام کار در مفهوم کار ،کاالیی قابلمبادله فراهم میسازد؛
درصورتیکه کار در معنی زحمت معموالً قابلمبادله نیست .در کار ،انسان مواد اولیه و ماده خام
موردنیاز خود را از جهان پیرامون خود اخذ میکند و با صرف ذوق و خالقیت و دستکاری در آن،
شیء جدیدی تولید میکند که از نظر صورت و ماده از طبیعت اولیه آن متفاوت است؛ اما در
زحمت خالقیت و نوآوری وجود ندارد .زحمت صرفاً تالشی برای امرارمعاش است و در درازمدت
نتیجهای ماندگار ندارد .به نظر میرسد وجود نگرش کار در یک شاغل باید با پذیرش تغییرات و
بهویژه خصوصیشدن ساز مان محل خدمت سازگاری بیشتری داشته باشد .شاغلی که نگرش کار
دارد ،تغییر را که به وی اجازه تولید خالقیت و نوآوری میدهد ،با روی باز میپذیرد؛ بهخصوص

الگوی تحلیل مسیر بین سلسلهمراتب نیازها ...

67

اگر شاغل در فرآیند تغییر مشارکت داشته و انجامدهنده آن باشد و در سطح «هرم مازلو» در
طبقات نیازهای رشدی و اجتماعی قرار داشته باشد؛ اما کسی که صرفاً برای رفع نیاز خود کار
میکند ( نگرش زحمت) و در سطوح نیازهای کمبود است ،شاید تنها در صورتی تغییر را بپذیرد و
به آن متعهد شود که تغییر فرصت رفع نیازهای ایمنی و فیزیولوژیکی را برای او ایجاد کند.
برخی پژوهشها بر نقش مؤثر عدالت سازمانی در موفقیت تغییر و ایجاد تعهد به آن تأکید
کردهاند ( .)Tavakoli, 2010عدالت ادراکشده درمورد تغییر ،از طریق کاهش ابهام درباره
پیامدهای مورد انتظار ،درجهای را کاهش میدهد که تغییر تهدیدآمیز تلقی میشود ( Spreitzer,
 .)& Mishra, 2002هنگامی که افراد احساس میکنند که بهصورت غیرمنصفانهای تهدید
میشوند ،از خشنودی خود خواهند کاست و تمایل به کنارهگیری در آنها افزایش خواهد یافت
( .)Simons, & Robertson, 2003کورپانزانو یکی از انواع عدالت در سازمان را عدالت
توزیعی 1میداند (براتی و همکاران .)1388 ،عدالت توزیعی نشاندهنده ادراک کارکنان از میزان
رعایت عدالت در توزیع و تخصیص منابع و پاداشهاست .چون عدالت توزیعی ارزیابیهای با
تهدید کمتر در مورد وجود پیامدهای مطلوب را تسهیل میکند ،افزایش سطح عدالت توزیعی
منجر به تمایل بیشتر افراد متأثر از تغییر برای ماندن در سازمان میشود ( & Spreitzer
 .)Mishra, 2002فراتحلیل کوهن و همکاران )2۰۰1( 2نشان داد عدالت توزیعی با ترک شغل
رابطه منفی دارد .اگر افراد متأثر از تغییر ،باور داشته باشند که پیامدهای منصفانهای دریافت
کردهاند ،احتمال کمتری دارد که ادراکی خصمانه نسبت به مدیریت داشته باشند و بنابراین
احساس دلبستگی بیشتری به سازمان و تمایل بیشتری برای ماندن در آن خواهند داشت
()Spreitzer & Mishra, 2002؛ درنتیجه آمادگی بیشتری به تغییر نشان میدهند .در پژوهش
حاضر تالش شده است تا تأثیر سطح نیاز کارکنان و نگرش آنان به کار و نیز ویژگیهای کار و
عدالت توزیعی را بر تعهد به تغییر و سپس آمادگی به تغییر بررسی شود.
فرضیهها .شکل یک الگوی مورد انتظار متغیرهای پژوهش را بر

الگوی مفهومیپژوهشو
اساس آنچه در قسمت پیشینه به آن اشاره شد؛ نشان میدهد.

1. distributive justice
2. Cohen –Charash & Spector
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آمادگی
برای تغییر

تعهد به
تغییر

ویژگیهای
شغل

نگرش به
کار

شکل  -1الگوی مورد انتظار از متغیرهای عدالت
پژوهش

سلسلهمرات
ب نیازهای
مازلو

توزيعی

شکل  .1الگوی مورد انتظار در مورد متغیرهای پژوهش


فرضیههای پژوهشی را میتوان بهصورت زیر مطرح کرد:
 .1بین سطح نیاز در سلسلهمراتب نیازهای مازلو (فیزیولوژیک ،ایمنی ،اجتماعی ،احترام و
خودشکوفایی) با آمادگی به تغییر رابطه وجود دارد.
 .2بین نگرش آرنتی به کار (زحمت ،کار ،عمل) و آمادگی برای تغییر رابطه وجود دارد.
 .3بین عدالت توزیعی و آمادگی برای تغییر رابطه وجود دارد.
 .4بین ویژگیهای کار و آمادگی برای تغییر رابطه وجود دارد.
 .۵بین تعهد به تغییر و آمادگی برای تغییر رابطه وجود دارد.
 .6نگرش نسبت به کار در رابطه بین سطح نیاز و ویژگیهای کار نقش میانجی را ایفا میکند.
 .7عدالت توزیعی در رابطه بین سطح نیاز و ویژگیهای کار نقش میانجی را ایفا میکند.
 .8ویژگیهای کار در رابطه بین نگرش به کار و تعهد به تغییر نقش میانجی را ایفا میکند.
 .9ویژگیهای کار در رابطه بین عدالت توزیعی و تعهد به تغییر نقش میانجی را ایفا میکند.
 .1۰ویژگیهای کار در رابطه بین نگرش به کار و آمادگی برای تغییر نقش میانجی را ایفا
میکند.
 .11تعهد به تغییر در رابطه بین ویژگیهای کار و آمادگی برای تغییر نقش میانجی را ایفا
میکند.
روششناسی 

.3

نوع پژوهش .پژوهش حاضر از نوع رابطهای است .از نظر گال وهمکاران دو نوع پژوهش
همبستگی و علّی پس از وقوع ،پژوهشهای رابطهای هستند (براتی و همکاران.)1388 ،
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نمونهپژوهش .پژوهش حاضر شامل  ۵۰4نفر از کارکنان پاالیشگاه نفت اصفهان بود که بهطور
تصادفی ـ طبقهای انتخاب شدند  .تعیین حجم نمونه بر مبنای یک نمونه اولیه و محاسبه اندازه اثر
( )rو با توجه به جدول کوهن انجام گرفته است.
دادهها .شرکتکنندگان در پژوهش به پرسشنامه زیر پاسخ دادند:
ابزارپژوهشوگردآوری 
 .1سلسلهمراتب نیازهای مازلو« :پرسشنامه ارضای نیازهای مازلو ( »)Lester, 1990برای
سنجش سلسلهمراتب نیازهای مازلو به کار رفت .این پرسشنامه دارای  ۵۰گویه است و پنج
زیرمقیاس شامل :نیازهای فیزیولوژیکی ،نیازهای ایمنی ،نیازهای اجتماعی ،نیازهای احترام و نیاز
به خود شکوفایی را دربرمیگیرد (هر زیر مقیاس  1۰گویه) .هر آزمودنی به گویههای این
پرسشنامه روی یک مقیاس چهاردرجهای (هرگز ،گاهی اوقات ،اغلب ،همیشه) پاسخ میدهد.
ضریب آلفای کرونباخ در پژوهش لستر ( )199۰برابر  ۰/91بوده است.
 .2تعهد به تغییر :مقیاس  9مادهای تعهد سازمانی بالفور و وکسلر ( )1996مقیاسی است که
سؤالهای آن برای سنجش تعهد به تغییر ،تغییر یافت .در این مقیاس ،سه ماده تعهد
همانندسازی شده به تغییر را میسنجد (از قبیل من به تغییرات اعمالشده در سازمان مباهات
میکنم) ،سه ماده تعهد پیوستگی به تغییر را مورد ارزیابی قرار میدهد (از قبیل همکارانم در
سازمان به تأثیر تغییرات موردنظر بر من بیتوجهاند) و سه ماده تعهد مبادلهای به تغییر را
موردسنجش قرار میدهد (از قبیل در سازمان از فعالیتهای من در جهت تغییرات موردنظر
قدرشناسی میشود ).این مقیاس بعد از تحلیل عاملی و پایاییسنجی ،توسط شرکتکنندگان روی
یک مقیاس لیکرتی هفتدرجهای از ( 1شدیداً مخالف) تا ( 7شدید موافق) پاسخ داده شد .براتی
و عریضی ( )1391شاخصهای روانسنجی این ابزار را بررسی و تأیید کردند.
1
 .3ویژگیهای کار :برای بررسی ویژگیهای کار از پرسشنامه تجربه و ارزشیابی کار ()QEEW
( )Van Veldhoven et al., 2005استفاده شد .در این پرسشنامه زیرمقیاسهای مشارکت،
بهکارگیری مهارت ،تنوع ،تغییر در شغل ،بازخورد ،تعارض نقش ،ابهام نقش ،فشار کاری ،الزامات
شناختی و عدم ایمنی شغلی مورداستفاده قرار گرفت و از زیرمقیاس استقالل استفاده نشد .این
پرسشنامه بر روی یک طیف چهاردرجهای لیکرتی توسط شرکتکنندگان پاسخ داده شد.
 .4نگرش آرنتی به کار :این نگرش بهوسیله «پرسشنامه نگرش به کار» سنجیده شد که توسط
عریضی ( )1391بر اساس «نظریه آرنت» ساختهشده و دارای سه زیر مقیاس زحمت ( 17سؤال)،
کار ( 28سؤال) و عمل ( 1۵سؤال) است .این پرسشنامه روی یک مقیاس پنجدرجهای لیکرتی
پاسخ داده میشود و دارای ضریب پایایی و اعتبار آن در حد مناسب است.
1. Questionnaire on Experience & Evaluation work
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 .۵آمادگی برای تغییر :برای سنجش آمادگی به تغییر از «پرسشنامه هالیگریمسون»)2۰۰8( 1
استفاده شد .این پرسشنامه دارای  6سؤال است و روی یک طیف پنجدرجهای لیکرتی (ا = کامالً
مخالف تا  = ۵کامالً موافق) پاسخ داده شد .آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه در پژوهش
هالیگریمسون ( )2۰۰8برابر  ۰/86بهدست آمد که در حد مطلوب است.
 .6عدالت توزیعی :در مقیاس عدالت سازمانی کالکیت 4 ،)2۰۰1( 2ماده عدالت توزیعی را
میسنجد .این مقیاس نخستین بار توسط تابش ( )1387به فارسی ترجمه و سپس مجدداً به زبان
انگلیسی بازگردانیده شد ،ترجمه آن به انگلیسی توسط یک متخصص زبان انگلیسی و مستقل از
ترجمه قبلی انجام و انطباق کاملی بین نتایج مستقل به دست آمد .اعتبار سازه و مالکی این
مقیاس در پژوهش براتی و همکاران ( )139۰تأیید شده است.
دادهها .برای تحلیل دادهها از نرمافزار لیزرل و از «روش تحلیل مسیر» و برای
روشتحلیل 
3
تعیین متغیرهای میانجی یا واسطهای از «آزمون بوت استراب» و «فرض آزمایی» با استفاده از
فاصله اطمینان ،استفاده شد.
يافتههایپژوهش 
دادههاو 
.4تحلیل 

در جدول  1آمارههای توصیفی حاصل از متغیرهای پژوهش آورده شده است.

1. Hallgrímsson
2. Colquitt
3. Boot Strobe
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جدول  .1آمارههای توصیفی حاصل از متغیرهای پژوهش

جدول  1متغیرهای پژوهش ،زیرمقیاسها ،ابزارهای سنجش و تعداد سؤالهای آنها را به
تفضیل شرح میدهد؛ همچنین ضرایب پایایی بازآزمایی و همسانی درونی ( )αو ضریب روایی
ابزارها ،آورده شده است که با توجه به تعداد سؤالها در حد مطلوبی است .میانگین و انحراف
معیار هر متغیر نیز موجود است .بیشترین میانگین و انحراف معیار مربوط به زیرمقیاس کار از
متغیر نگرش به کار و کمترین میانگین مربوط به عدالت توزیعی و کمترین انحراف معیار مربوط
زیرمقیاس تعهد مبادلهای به تغییر است.
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شکل  .2الگوی تحلیل مسیر بین سلسلهمراتب نیازها ،نگرش نسبت به کار ،ویژگیهای شغل با تعهد و آمادگی به تغییر

شکل  2الگوی تحلیل مسیر بین سلسلهمراتب نیازها ،نگرش نسبت به کار ،ویژگیهای شغل
با تعهد و آمادگی به تغییر را نشان میدهد .مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم و ضرایب مسیر
مشخص هستند .برای تعیین برازش الگو ،شاخصهای برازش در جدول  2آورده شده است.
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جدول  .2شاخصهای برازش
شاخص برازش
الگو
الگوی تحلیل مسیر

χ2/df

GFI

AGFI

IFI

TLI

CFI

NFI

RMR

RMSEA

۵6/2

91/۰

89/۰

93/۰

87/۰

89/۰

88/۰

۰8/۰

۰4/۰

جدول  ،2شاخصهای برازش الگوی تحلیل مسیر را نشان میدهد .باالبودن مقدار
۵
4
3
2
1
شاخصهای برازش  )۰/91( GFIو CFI ،)۰/87( TLI ،)۰/93( IFI ،)۰/89( AGFI
7
6
( )۰/89و  )Bentler, & Bonett, 1980( )۰/88( NFIو پایینبودن شاخصهای RMR
( )۰/۰8و  )Browne, & Cudeck, 1993( )۰/۰4)8 RMSEAدر مورد الگوی تحلیل مسیر و
همچنین میزان سطح آماری «آماره خی دو« تقسیم بر درجه آزادی ( )χ²|dfدر همین الگو نشان
میدهد که الگوی ارتباطی (مبتنی بر تحلیل مسیر صورت گرفته) دارای برازش مطلوب است.
مجذور خی را «شاخص بد» برازش نیز نامیدهاند؛ زیرا معناداری آن نشاندهنده تفاوت معنادار بین
کوواریانس برآوردشده و مشاهدهشده ،است که به دلیل بستگی آن به حجم نمونه با افزایش آن
همواره معنادار میشود به همین دلیل از شاخص  χ²\dfاستفاده شد که آربوکل ( Arbuckle,
 .(2005مقدار باالتر از  2را به خوبی برازش ،پیشنهاد میکند.
در جدول  3نقش واسطهای متغیرهای الگوی تحلیل مسیر بررسی شده است .به دلیل
زیادبودن مسیرها ،تنها مسیرهای معنادار گزارش شده است.

1. Goodness of Fit Index
2. adjusted goodness-of-fit index
3. Incremental Fit Index
4. Tucker-Lewis Index
5. Confirmatory Factor Index
6. Normed Fit Index
7. Root Mean of Residual
8. Root Mean of Standard Error Approximation
9. Chen & Hung
10. Bajor&Baltes
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جدول  .3بررسی نقش واسطهای متغیرهای الگو

تحلیل «بوت استراب» و «فاصله اطمینان» نشان میدهد که فرضیه آماری مبنی بر نقش
میانجی متغیرهای نگرش نسبت به کار ،عدالت و ویژگیهای شغل تأیید میشود .در سطح اول
جدول  3مشاهده میشود که متغیر خودشکوفایی ازطریق مسیر غیرمستقیم متغیر کار روی تنوع
شغلی اثرگذار است و کار متغیر میانجی ست .همچنین کار میانجی بین خودشکوفایی و بازخورد
نیز است .متغیر فشار کاری از ویژگیهای کار نیز میانجی بین زحمت و تعهد همانندسازیشده به
تغییر است .ایمنی شغلی متغیر میانجی بین نیازهای فیزیولوژیک و تعهد مبادلهای به تغییر است.
در سطح دوم نیز ایمنی شغلی متغیر میانجی بین عدالت توزیعی و تعهد مبادلهای به تغییر
است .بین کار و آمادگی برای تغییر متغیر بازخورد و بین کار و تعهد همانندسازی شده به تغییر
متغیر تغییر در شغل نقش میانجی را بازی میکند .در سطح سوم ،تعهد پیوستگی به تغییر
میانجی بین مشارکت و آمادگی برای تغییر است؛
همچنین تعهد مبادلهای به تغییر میانجی بین ایمنی شغلی و آمادگی برای تغییر است.
نتیجهگیریوپیشنهادها 

.5

در پژوهش حاضر الگوی تحلیل مسیر بین سلسلهمراتب نیازها ،عدالت توزیعی ،نگرش نسبت
به کار ،ویژگیهای کار با تعهد به تغییر و آمادگی برای تغییر بررسی شد .شاخصهای برازش در
جدول  2نشان داد که این الگو بهترین الگوست و برازش خوبی دارد .مسیرهای مستقیم و
غیرمستقیم قابلمالحظه هستند و متغیرهای میانجی مشخص شدهاند.
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نتایج در سطح اول جدول  3نشان داد که متغیر کار میانجی بین خودشکوفایی و تنوع شغلی
و همچنین بین خودشکوفایی و بازخورد است .اگر متغیر کار وجود داشته باشد ،بین خودشکوفایی
و تنوع شغلی و همچنین بین خودشکوفایی و بازخورد ،رابطه وجود دارد؛ ولی اگر این متغیر نباشد،
روابط یادشده نیز از بین خواهند رفت .پژوهشها نشان میدهد افراد خودشکوفا چون نیاز
شدیدتری به رشد و موفقیت دارند ،نسبت به فرصتهایی که مسئولیت ،تنوع و پیچیدگی بیشتر
کار ایجاد میکند ،عکسالعملهای مثبت نشان میدهند .حال اگر این افراد نگرش کار داشته
باشد؛ یعنی به دنبال تنوع ،تأثیر در محیط و ایجاد محصوالت بامعنا باشد ،باید بیشتر خواستار
تنوع و بهویژه تغییراتی باشد که نوآوری و خالقیت ایجاد میکنند؛ همچنین افراد خودشکوفا به
علت انگیزه پیشرفت باالتر طبق «نظریه دیوید مک کلند» ،بازخورد بیشتری میخواهند (مهداد،
)1387؛ بهخصوص در حالت نگرش کار که افراد از امکان اینکه توانمندیهای خود را را بروز
دهند و از حالت بالقوه به فعل درآورند ،احساس رضایت میکنند ( .)Villa, 2000اگر تغییر را
شرایطی بدانیم که میتواند منجر به تنوع و پیچیدگی در کار شود ،باید افرادی که بهدنبال
خودشکوفایی هستند ،آمادگی بیشتری نشان دهند.
همچنین متغیر فشار کاری از ویژگیهای کار نیز میانجی بین زحمت و تعهد همانندسازی
شده به تغییر است .همانطورکه پیشازاین اشاره شد ،زحمت تمامی کنشهایی را شامل میشود
که انسان برای تداوم بقای خود انجام میدهد و کامالً ،تابع ضروریات و نیازهای زیستی انسان
است (آرنت )139۰،و همانندسازی ،زمانی اتفاق میافتد که فرد نفوذ را به خاطر ایجاد یـــا حفظ
رابطه ارضاکننده میپذیرد ( .)Meyer & Herscovitch,2001اگر تغییر فشار کاری را کم کند
یا از بین برد رابطه بین فرد و سازمان رابطهای ارضاکننده برای فردی خواهد بود که نگرش
زحمت دارد و بنابراین تعهد اتفاق میافتد.
ایمنی شغلی متغیر میانجی بین نیازهای فیزیولوژیک و تعهد مبادلهای به تغییر و نیز بین
عدالت توزیعی و تعهد مبادلهای به تغییر است .درواقع هنگامی کارکنان در سطح نیازهای
فیزیولوژیک از «هرم مازلو» قرار دارند ،بیش از هر چیزی با روشهایی برانگیخته میشوند که
منجر به ارضای این نیازها میشود (رضاییان)139۰ ،؛ بنابراین اگر تغییر ،ایمنی شغلی آنان را حفظ
کنند؛ یعنی شغلی که منبع ارضای نیازهای فیزیولوژیک است حفظ میشود و شاغل درگیر فرآیند
تعهد مبادله میشود که یک فرآیند محاسباتی است که از طریق آن فرد منافع خود از تغییر ،نظیر
حقوق و مزایا ،ترفیع و غیره را محاسبه میکند (گلپرور و همکاران .)1387 ،در حقیقت عدالت
توزیعی بر اساس «اصل مبادله» 1است .افراد آنچه را در مبادله انجام میدهند با آنچه دریافت
میکنند ،مقایسه میکنند ( .)Lambert, 2003ازآنجاکه افراد هنگام تغییر قبل از هر چیز به این
1. exchange principle
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میاندیشند که تغییر بر درآمد و استفاده از منابع سازمان و نیز ایمنی شغلی که میتواند درآمدها و
عواید آنان را متأثر شود ،چه تأثیری میگذارد؛ اگر تغییر ایمنی شغلی کارکنان را حفظ یا حتی
بهبود دهد ،تعهد مبادلهای خود را به آن تغییر افزایش میدهند.
نتایج نشان میدهد که بین کار و آمادگی برای تغییر ،متغیر بازخورد ،میانجی است .از دیدگاه
آرنت کار فعالیتی ذاتاً فردی است؛ بنابراین کار را میتوان فعالیت تمدنساز بشری تعریف کرد که
منجر به پیشرفت میشود ( .)Villa, 2000ازآنجاکه نگرش کار به تعبیر هایدگر با خویش
جهان ،1جهانی که از آن خود من است (احمدی ،138۰،ص  ،)29۰منطبق است و بنابراین در این
نگرش شاغل بر خویشتن خود و عملکرد خود متمرکز است؛ اگر تغییر شرایط بازخورد ،بهویژه
بازخورد سازنده فراهم کند ،بهنحویکه خویش جهان بهبود یابد ،وی خود را برای پذیرش چنین
تغییری آماده میبیند؛ همچنین نتایج نشان میدهد ،بین کار و تعهد همانندسازیشده به تغییر،
متغیر تغییر در شغل ،نقش میانجی را بازی میکند .از دیدگاه آرنت نگرش کار یعنی تمایل داشتن
به تغییر ،تولید و ایجاد یک شیء ماندگار (آرنت)139۰،؛ حال اگر اعمال تغییر در سازمان ،تغییراتی
مثبت در شغل ایجاد کند؛ برای فرد دارای نگرش کار ،شرایطی مطلوب حاصل شده است؛
بنابراین برای این کارکنان پیروی از تغییر مطبوع خود (تعهد همانندسازیشده) ،بیشترین امکان
وقوع را دارد .تغییری که ویژگیهای مثبت کار را بهبود میبخشد ،میتواند منجر به حاالت
عاطفی و شناختی مثبت در کارکنان و ایجاد عالقه و تعهد به آن شود ( Banai & Reisel,
 )2007و این نتایج در کارکنان دارای نگرش کار بهعلت ویژگیهای خاص نگرشی آنها دوچندان
است؛ همچنین مشخص شد که تعهد پیوستگی به تغییر ،میانجی بین مشارکت و آمادگی برای
تغییر است .مشارکت در تغییر تنها با حضور پررنگ کارکنان در تغییر و واگذاری اختیار به آنان
بهعنوان عضوی از یک گروه امکانپذیر است و در نظر بالفور و وکسلر ( )1996تعهد پیوستگی
مشتمل بر ادراک کارکنان از مراقبت و تعلق اجتماعی است .تعهد پیوستگی ناشی از احساس
تعلق فرد به گروهی درهمتنیده ،همدل و یکپارچه است (گل پرور و عریضی)1387 ،؛ بنابراین
اگر مشارکت واقعی در فرآیند تغییر وجود داشته باشد و کارکنان احساس تعهد پیوستگی کنند،
احساس آمادگی در آنان دور از انتظار نیست.
تعهد مبادلهای به تغییر ،میانجی بین ایمنی شغلی و آمادگی برای تغییر است .از نظر بالفور و
وکسلر ( )1996تعهد مبادلهای ناشی از ادراک کارکنان از این مسئله است که سازمان برای آنها
ارزش قائل بوده و آنها را حمایت میکند (گلپرور و عریضی)1387 ،؛ بنابراین اگر در اثر تغییر،
ایمنی شغلی همچنان موجود باشد ،ادراک حمایتگربودن سازمان ،منجر به تعهد مبادلهای میشود
که میتواند کارکنان را به مبادله با حمایت و آمادگی برای تغییر برانگیزد.
1. Selbswelt
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نمای کلی الگوی تحلیل مسیر نشان میدهد که آمادگی برای تغییر در سطح پنجم و بر
اساس سطوح چهارگانه اتفاق میافتد .در سطح اول نیازهای زیستی قرار دارد .در سطح دوم
نگرش نسبت به کار است .سطح سوم شامل ویژگیهای کار است و در سطح چهارم تعهد به
تغییر ،قرار دارد .بهطورکلی در این الگو ابعاد نیازها از طریق ابعاد نگرش به کار و عدالت بر
ویژگیهای کار اثر میگذارد .نیازهای اجتماعی ( )Sبر تنوع ( )Vو بازخورد ( )Fبه ترتیب از طریق
بعد کار نگرش به کار(آرنتی)  ،تأثیر میگذارد؛ درحالیکه در مرتبه پایینتر نیازهای ایمنی ( )Iو
فیزیولوژیک ( )Phبه طریقی متفاوت به متغیرهای روانشناختی تغییر را تحتتأثیر قرار میدهند؛
درحالیکه اولی رابطه غیرمستقیم با تعهد همانندسازی دارد و دومی بر آمادگی بر تغییر ،تأثیر
میگذارد که نشان میدهد نیازهای سطح پایین رابطه بیشتری با تغییر دارند .این نتیجه دیدگاه
اینگلهارت و مارکس را در مورد تحوالت یادآور میشود .اینگلهارت نیز در حوزه علوم سیاسی
اجتماعی پژوهشهای زیادی انجام داده است .اینگلهارت ( )1373نظریه مادی -فرامادی خود را
بر طبقهبندی مازلو از نیازهای انسان بنا کرده است .همانطورکه اشاره شد مازلو در سلسلهمراتب
نیازها ،ابتدا نیازهای زیستشناختی را برمیشمرد و پس از آن ،به امنیت اشاره میکند .در ادامه
این سلسلهمراتب ،وی از نیازهای شناختی ،زیباشناختی و غیره نام میبرد .به عقیده مازلو،
نیازهای سطح پایینتر باید تا حدودی برآورده شوند تا نیازهای سطح باالتر در تعیین نحوه عمل
و اقدام فرد کسب اهمیت کنند .تا زمانی که بهدستآوردن غذا و تأمین امنیت دشوار باشد ،فرد به
نیازها و انگیزههای عالیتر اهمیت چندانی نمیدهد؛ فقط هنگامیکه نیازهای بنیادی ارضا شدند،
فرد فرصت آن را خواهد یافت تا به نیازها و عالیق زیباشناختی و اندیشیدن خود ،توجه کند .به
عبارتی بنابر نظر مازلو میتوان گفت« :تا نیازهای مادی ارضا نشده باشند ،جایی برای نیازهایی
چون نیازهای ذهنی ،زیباشناختی و اجتماعی نمیماند» .اینگلهارت بااستفاده از این نظریه ،نظریه
مادی  -فرامادی ارزشها را خلق کرده است .وی نیازهای زیستشناختی و امنیتی را جزو
نیازهای مادی در نظر میگیرد و ارزشهای متناظر با آنها را ارزشهای مادی مینامد و بقیه
نیازها ،یعنی نیاز به عزتنفس ،زیباشناختی و تحقق نفس و غیره را باعنوان کلی «نیازهای
اجتماعی و خودشکوفایی» نامیده است و ارزشهای متناظر بر آنها را ارزشهای فرامادی میداند.
اینگلهارت در نظریه مادی -فرامادی خود ،عامل مؤثر بر اولویت ارزشی فرد را وضعیت اجتماعی
اقتصادی حاکم بر زندگی کنونی و سالهای قبل از بلوغ وی میداند .بهطورکلی از این نظریه
اینگلهارت اینگونه استنباط میشود که ارزشهای فرامادی تأثیر بیشتری بر تمایل فرد به تغییر
دارند و افرادی که دارای میزان بیشتری از این ارزشها هستند بیشتر دست به تغییر میزنند؛ اما
مارکس (وبر )1374 ،طبقه پایین جامعه و نیازمندان را عامل اصلی انقالب و تغییر میداند و
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معتقد بود نیازهای سطح پایین تأثیر بیشتری دارند و به نظر میرسد در اینجا نظریه مارکس
تصدیق میشود.
درصورتیکه برای تغییر ،آمادگی ایجاد نشود ،با شکست مواجه خواهد شد؛ بنابراین برای
ایجاد آمادگی و تعهد به تغییر بر اساس یافتهها میتوان پیشنهادهای زیر را ارائه کرد:
ـ سطح نیاز فرد در «سلسلهمراتب نیازهای مازلو» تفاوت ایجاد میکند و افرادی که نیاز به
خودشکوفایی دارند ،آمادگی بیشتری برای تغییر دارند .سازمان باید طوری شرایط را برای افراد
مهیا کند که کارکنان دغدغهای نیازهای سطح پایینتر بهویژه نیازهای زیستی و ایمنی را نداشته
باشند و درصدد خودشکوفایی برآیند؛
ـ پیامدهای تغییر مشخص شوند و ماندگارتر جلوه کند تا افراد دارای نگرش کار را برانگیزد؛
ـ رعایت عدالت توزیعی بسیار اساسی است .بین پژوهشگران توافق کلی وجود دارد که عدالت
توزیعی منجر به اثربخشی سازمانی میشود ()Mohyeldin & Suliman, 2007؛
ـ تغییر بهگونهای برنامهریزی شود که ویژگیهای مثبت کار را بهبود دهد و از ویژگیهای منفی
بکاهد.
از محدودیتهای پژوهش میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
به علت موضوع خاص پژوهش که تغییر سازمانی است ،یافتن سازمانی که درصدد اعمال
تغییر است ،برای انجام پژوهش بسیار دشوار بود؛ بهویژه که اجرای پژوهش باید در زمانی نزدیک
به تغییر صورت گیرد.
ازآنجاکه خود تغییر دارای ابهام است ،پاسخگویی به ابزار پژوهش به شیوهای صادقانه و دقیق
از سوی شرکتکنندگان موضوعی است که دقت و صبری متفاوت از سایر پژوهشهای سازمانی
میطلبد.
یکی از محدودیتهای اصلی پژوهش حاضر اثر روش واریانس مشترک بود؛ زیرا همه
پرسشنامهها توسط کارکنان پاسخ داده شدند .میتوان در آینده از سنجشهای  36۰درجه یا
سهسوسازی 1برای غلبه بر این محدودیت و تعمیمپذیری بهتر دادهها استفاده کرد.

1. Triangulation
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