
 99 -71، ص 7991، بهار 9پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 چکيده
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی برمقاومت کارکنان در برابر تغییر در اداره کل 

عه پیمایشی است. جام -تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان گلستان می باشد و روش پژوهش توصیفی

ره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی مورد مطالعه جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق کارکنان ادا

استان گلستان می باشند .اولین ابزار مورداستفاده ، پرسشنامه سرمایه اجتماعی 

دارد رسشنامه استان(مبتنی بر مدل ناهاپیت و گوشال است دومین پرسشنامه تحقیق پ8811)فرجی،

ز روش رگرسیون و ( می باشد.برای تجزیه و تحلیل اطالعات ا1008آنگ )مقاومت در برابر تغییر

توانند همبستگی استفاده شده است.نتایج این پژوهش نشان می دهد که  ابعاد سرمایه اجتماعی  می

دست را دارند.با توجه به نتایج ب درصد توانایی پیش بینی مقاومت در برابر تغییر کارکنان 38تقریبا 

( برای ابعاد : ساختاری امده از تحلیل رگرسیون، مقدار بتا)ضریب رگرسیون استاندارد شده

(833/0=β ( بدست آمد که در سطح معنا داری )08/>p  معنی دار می باشد ،همینطور برای رابطه

معنی دار می باشد، و همینطور برای  p</08( بدست آمد که در سطح معنا داری ) β=112/0ای )

بین دو  ی باشد ،معنی دار م p</08( بدست آمد که در سطح معنا داری )  β=032/0شناختی  )

 = -171/0رابطه مستقیم و منفی ) مقاومت در برابر تغییربا  سرمایه اجتماعی بعد ساختاریمتغیر  
r)   بین دو نتایج نشان می دهد  معنی دار است.  00/0این رابطه در سطح آلفای که وجود دارد

 = 0-/708مستقیم و منفی )رابطه  مقاومت در برابر تغییربا  رابطه ای سرمایه اجتماعیبعد متغیر  
r)   بعد بین دو متغیر  همچنین  معنی دار است.  00/0این رابطه در سطح آلفای که وجود دارد

وجود   (r = -991/0رابطه مستقیم و منفی )  مقاومت در برابر تغییربا  شناختی سرمایه اجتماعی

  .معنی دار است.  00/0این رابطه در سطح آلفای که دارد 

اداره کل تعاون،کار و رفاه  -مقاومت دربرابر تغییر -سرمایه اجتماعی :يديکل واژگان 

 .اجتماعی استان گلستان
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  2 مسعود شربتی ،  1  محمد رهبري

 .دکتری کارآفرینی سازمانی معاون اشتغال و کارافرینی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی گلستان 8
 .معاون توسعه منابع انسانی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی گلستان 1
 

 نام نویسنده مسئول:

 محمد رهبري

بررسی تاثير سرمایه اجتماعی برمقاومت کارکنان در برابر تغيير 

 در اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان گلستان
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 مقدمه
 می تأثیر آن بر هم و پذیرند تأثیر می محیط از هم اجتماعی، موجودیت یك عنوان به است. سازمان امروزی های سازمان راه تنها تغییر،

تغییر در همه پدیده های جهان   .است اجباری ها سازمان برای تغییرات این با هماهنگی و است تغییر حال در پیوسته سازمان گذارند. محیط

همین تغییرات است. البته  و. جهان همواره در حال تغییر است و ادامه حیات در گرنیست  جریان دارد و این تنها معطوف به طیف خاصی محدود

 اجه ودر حوزه فردی و چه در حوزه سازمانی م هشته اتفاق می افتد و ما مداوماً با تغییرات پیاپی و گسترده چتغییرات امروزه بسیار سریع تر از گذ

ی وپروژه های بهبود عملکرد کارکنان و سازمان که با تجربه شکست متوقف گردید ، این مفهوم را دهستیم . لیست بلند آرزو های برباد رفته فر

قبلی و بعدی است که باید به صورت موثری  مهیداتیست و نیازمند تیسر نهد که انجام تغییر به صورت دفعی مبرای همه ما بدیهی جلوه می د

 (8890)مومنی، مدیریت گردد

 از نظر صرف ها مقاومت پیدایش و گیرند نمی قرار جانبه و همه فراگیر استقبال مورد پیدایش، محض به ای زمینه هر در تغییرات اما

 بسیار امور انجام برای آنها نظر به که ه اند شد آشنا کارها انجام برای هایی روش با از قبل افراد که آنجا است. از طبیعی آنها، ضعف و شدت

 کرد خواهد شغلی جایی جا به احیاناً و مجدد یادگیری به ناچار را افراد تغییر که چرا پذیرند نمی سادگی به تغییرات را اعمال مناسب هستند،

تنهامضر نیست بلکه پیامد های مثبتی را نیزبرای ه این مقاومت ها ن(8893شد ) وزیری،  خواهد آنها مقاومت موجب و است ناگوار هاآن برای که

 سازمان به ارمغان می آورد، چرا که باعث تقویت تضادهای کارکردی و بهبود عملکرد کارکنان می شود که به نوبه خود می توانند گزینه های

 تغییر برابر در مقاومت علل شناخت ، کارکنان در مشارکت ی ساختن زمینه (با فراهم8898)میرکمالی، ازمان ارتقاء بخشدتغییر را در س

تحول را به نحو مطلوبی    به وجود آورد  و کارکنان می توان تغییر اعتماد ساختن وفراهم کارکنان در تغییر به ایجاد انگیزه ، کارکنان

 به نوعی و سازمان ی سرمایه مهمترین و بزرگترین عنوان به کارکنان به توجه و انسانی مطلوب روابط با ایجاد(. همچنین 8819)قهرمانی،

 (. سرمایه اجتماعی نیز در همین راستا می باشد .8810، پرداخت )قلیچ لی تغییر اجرای به توان می آنها میان هماهنگی و همدلی

 اعضای همکاری سطح موجب ارتقای که ارتباطات این بر حاکم هنجارهای و افراد میان اتارتباط اجتماعی هم برمیزان در واقع سرمایه

 سازمان ها ه ها، گرو افراد، میان که است اجتماعی گوناگونی روابط کیفیت و اجتماعی شامل کمیت می شود تاکید دارد. در واقع سرمایه جامعه

 می شود.   آنها متقابل منافع تامین راستای در راداف همکاری افزایش موجب و برقرار است جامعه نهادهای و

سرمایه اجتماعی مجموعه هنجارهای موجود در سیستم های اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه گردیده 

 (.1003روانی ،نقل ازالوانی و شی، به 8999،  8)فوکویاما می گردد و موجب پایین آمدن سطح هزینه های تبادالت و ارتباطات

ك ی یی اجتماعی است. از نظر بوردیو سرمایه اجتماعی در بردارندهسرمایه اجتماعی، به جای آنکه یك هنجار باشد به معنای نوعی رابطه

سایر  ددر فرایند تشخص طبقاتی استفاده شود. در نظر وی، سرمایه اجتماعی ماننهای ارتباطی است که ممکن است به عنوان ابزاری سری شبکه

ال ها شود ولی در عین حتواند موجب افزایش سرمایهگردد و میها )اقتصادی وفرهنگی( در نتیجه کار انسانی و باگذشت زمان انباشت میسرمایه

هارت و (.  سازمان ها می توانند با سرمایه گذاری در زمینه سرمایه اجتماعی، بر دانش و م1،1080ها نیست)لیزاقابل تقلیل به سایر سرمایه

شایستگی های کارکنان خود و همچنین در سرمایه ساختاری خود از قبیل دارایی فکری، نوآوری، فرایندها و روشهای کاری، یادگیری 

(.در واقع با پیش آگاهی از تأثیر اعتماد، همدلی، 3،1007؛ هاسلی8،1007سازمانی،مدیریت تغییر، سیستم های اطالعاتی و... بیفزایند)گاماس

 می توان به کارکنان در رویارویی با تغییر کمك نمود. کرکدر زمینه سرمایه اجتماعی  پیشین طالعاتو هنجارهای مشترک به عنوان  اهمکاری 

با  اجتماعی نیز کند .سرمایه می تأکید و نموده یاد آمیز موفقیت تغییر رمزهای عنوان به و مشارکت را  ارتباطات همدلی، عامل سه 0پاتریك

بنابراین در این  .  گیرد می شکل  جود می آید و انگیزه معامله متقابل بهره گیری از کمك دیگری ، یا دادن کمك به دیگریو  به ابلمتق معامله

 رد.یپژوهش رابطه بین سرمایه اجتماعی و مقاومت در برابر تغییر در اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان گلستان مورد بررسی قرار می گ

 

 ی نظريمبان
(که درکنار سایر سرمایه های انسانی، فکری، فرهنگی، اقتصادی به صورت 1009سرمایه اجتماعی مفهومی چند بعدی و کلی است)کینگ،

(. سرمایه اجتماعی نقش مهمی در برخورد با نیازهای سازمانی و کمك به بقا موفقیت و ماندگاری 8898موضوعی جهانی مطرح شده است)فوکویاما،

ر دنیای رقابتی امروز بازی می کند. به عبارت دیگر، سرمایه اجتماعی، تسهیم دانش، خلق ارزش، مزیت رقابتی، عملکرد سریعتر و بهتر سازمان د

                                                             
1- Focoyama 

1- Lisa  

4- Gumas 

5- Hassle 

6- patric 
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(. سرمایه اجتماعی شامل هنجارها، ارزشها، شبکه ها، رفتارهای حاکم بر روابط اجتماعی 8811و پیشرفت آینده سازمان را تسهیل می کند)فرجی،

ت اجتماعی بین افراد است. و همکاری متقابل بین افراد و هماهنگی در جهت عالیق مشترک و ناتوانی آنها برای عمل جمعی را تسهیل و تعامال

 (. 1088می کند)ابیلی و ابیلی،
 

 :عناصرمحوري دیدگاههاي نظري درمورد سرمایه اجتماعی1جدول
 

 هدف سطح تحلیل تعریف سرمایه اجتماعی نام محقق

 بوردیو
جموعه منابع بالفعل و بالقوه ای که با عضویت در شبکه پایداری از روابط، در م

 دسترس فرد قرار می گیردو خدمات متقابل را میسر می سازد.
 سرمایه اقتصادی فردی/گروهی

 کلمن
جنبه هایی از ساختار اجتماعی که کنشگران از آنها به عنوان منبع برای 

 د.رسیدن به منافعشان استفاده می کنن
 سرمایه انسانی فردی/گروهی

 پاتنام
اعتماد، هنجارها و شبکه هایی که همکاری و مشارکت برای منافع متقابل را 

 تسهیل می کنند.
 گروهی

توسعه سیاسی و 

 دموکراسی

 فوکویاما
اشتراک اعضای گروه در مجموعه ای از هنجارها یا ارزشهای غیررسمی 

 جاافتاده.
 - گروهی

 

( با رویکرد سازمانی سه بعد را برای سرمایه اجتماعی درون سازمانی در نظر می گیرند که عبارتند از: بعد 8991ناهاپیت و گوشال )

 (2،1001شناختی، بعد رابطه ای و بعد ساختاری.)میتچل وبوزرت

گی های سیستم های اجتماعی (. به ویژ1088: به پیوندهای غیرشخصی بین افراد و واحدها اشاره می کند)ابیلی و ابیلی،7بعد ساختاریالف( 

و شبکه های روابط به عنوان یك کل مربوط می شود. این اصطالح توصیف کننده پیکربندی یا وضعیت غیر شخصی اتصاالت و پیوند ها بین افراد 

ه به سترسی دارید و چگونیعنی به چه کسی د -یا واحد هاست. به عبارت دیگر، این بعد اشاره به الگوی کلی ارتباطات بین اعضا در سازمان دارد

( و بیانگر حدی است که افراد در سازمان با هم در 8991آنها دسترسی دارید، یا آیا افراد در سازمان همدیگر را می شناسند)ناهاپیت و گوشال، 

ه ای بین اعضا، پیکر بندی (. از مهمترین جنبه های این بعد می توان به حضور یا عدم حضور پیوند های شبک1002ارتباطند)بولینو و  همکارن، 

اسب و سازمان مناتصال و سلسله مراتب،  شبکه ای، و یا ریخت شناسی اشاره کرد. این بعد الگوی اتصاالت را برحسب مقیاس های همچون شدت،

 رتباط دارند.(. بطور کلی، این بعد بر این موضوع تمرکز می کند که آیا افراد با یکدیگر ا8991توصیف می کند)ناهاپیت و گوشال، 

(.  این مفهوم بر روابط خاصی که مردم 1088: این بعد به روابط درون فردی بین افراد اشاره می کند)ابیلی و ابیلی،1بعد رابطه ایب( 

 های دارند، همچون احترام و دوستی، که رفتار شان را تحت تاثیر قرار می دهد تمرکز دارد. از طریق چنین روابط شخصی است که مردم انگیزه

، هنجار ها و ضمانت ها، الزامات و 9اجتماعی همچون جامعه پذیری، تصدیق و تصویب و پرستیژ را برآورده می کنند. اعتماد و قابلیت اعتماد

(. برخالف بعد ساختاری که بر 8991در زمره مهمترین جنبه های این بعد به حساب می آیند)ناهاپیت و گوشال، 80انتظارات و هویت و شناسایی

میت روابط تاکید می کند، این بعد بر ماهیت و کیفیت روابط )همانند اعتماد، صمیمیت و غیره( در سازمان تمرکز دارد)بولینو و همکاران، ک

1002.) 

، تفاسیر و سیستم معانی مشترک در میان اعضاست، همچون کدها و زبان مشترک 81: به منابعی که فراهم کننده مظاهر88بعد شناختیج( 

(. به عبارت دیگر، بعد شناختی با حدی که کارمندان در درون یك شبکه اجتماعی چشم 8991مشترک اشاره دارد)ناهاپیت و گوشال،  و حکایات

ت بین اانداز و فهم مشترک را تسهیم می کنند، سرو کاردارد. بنابراین، همانند بعد رابطه ای، بعد شناختی سرمایه اجتماعی نیز با ماهیت ارتباط

سازمان سروکار دارد. اما برخالف بعد رابطه ای این بعد بر این موضوع تمرکز دارد که آیا این کمیت و کیفیت روابط دارای مولفه شناختی افراد در 

ز (. دو مولفه اصلی این بعد عبارتند ا1002آیا کارمندان واقعا همدیگر را درک می کنند؟()بولینو و همکارن،  برای اعضا است یا نه )برای مثال،

                                                             
6 Mitchell & Bossert 
7- structural dimension  
8- relational dimension  
9- trustworthiness  
10- identificaton  
11- cognitive dimension  
12- representation  
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:اهداف مشترک )میزان فهم مشترک و تمایل به تحقق وظایف شبکه( و فرهنگ مشترک در میان اعضای سازمان )مجموعه ای از هنجار های 

 (. 88،1001رفتاری نهادینه شده()الزارووا و تیلور

جموعه بهتر می توانند م امل دارند،بعد شناختی نشان دهنده این حقیقت است که همچنان که افراد با یکدیگر به عنوان قسمتی از گروه تع

ای از اهداف و دیدگاه های مشترک را برای سازمان گسترش دهند. از این دیدگاه سرمایه اجتماعی ممکن است یك جانشین برای تماس های 

مانع تحقق اهداف  مشوق های رسمی و سیستم های کنترلی باشد که سازمان برای کنترل رفتار افراد ایجاد می کنند و ممکن است رسمی،

 (.ما در این پژوهش سرمایه اجتماعی را بر اساس مدل ناهاپیت و گوشال مورد بررسی قرار می دهیم.1002گروهی شود)لینا و پیل، 

م اما خیلی از این ویژگی ها به ه به اعتقاد ناهاپیت و گوشال اگر چه برای تحلیل سرمایه اجتماعی این سه بعد را از هم تفکیك می کنیم،

(. 1002، لوابسته اند. مثال، بعد شناختی سرمایه اجتماعی از طریق ابعاد رابطه ای و ساختاری تقویت شده و آنها را نیز تقویت می نماید)لینا و پی

مدلی در بین ه می توان گفت که تا وقتی افراد با یکدیگر ارتباط برقرار نکنند و همدیگر را نشناسند )بعد ساختاری( یك رابطه مبتنی بر اعتماد و

هر چقدر  آنان شکل نمی گیرد )بعد رابطه ای( و در نتیجه قادر به ایجاد ارزش ها و اهداف مشترک و پیگری آنها نیستند )بعد شناختی(. برعکس،

حقق و برای ت افراد با هم در تماس باشند و همدیگر را خوب بشناسند، به تدریج نقاط مشترکی در بین آنان شکل گرفته، به هم اعتماد کرده

رای ب اهداف مشترک با هم فعالیت می کنند. اعتماد موجود در بین افراد نیز به نوبه خود سبب تماس بیشتر افراد با هم می شود و تمایل آنها را

ی ت مپیگیری اهداف مشترک افزایش می دهد. به طور خالصه باید گفت که سه بعد سرمایه اجتماعی به گونه ای چرخشی همدیگر را تقوی

 (.1009نمایند.)تامپسون،

 

 

 

 

 

 

 

 تغيير و مقاومت در برابر آن 
 و تغییر درک .است همراه زیادی با سرعت نیز غالباً و افتد می اتفاق دائم طور به و است شده فراگیر ها سازمان در تغییر امروزه

 وال باشد.)پاردودل می بهتر عملکرد و محیط با پذیری اقانطب سازمانی تغییر از هدف .است دنیای امروز در مدیریت اصلی مضمون آن مدیریت

 خوشایند، تغییر ای دسته برای .دهند می نشان العمل تغییرات عکس برابر در گوناگونی های صورت به سازمان (کارکنان1008، فوئنتس و

 و بوده تر دیگر محتاط گروهی .پذیرند می باز شآغو با را تغییر و بوده تغییر رهبران و سازگاران اولین این افراد .است آور هیجان و جدید

 مورد را ها آن شده تثبیت ادراکات و ها ارزش است ممکن دیگر تغییر برخی برای .بیازمایند را آن تغییر به مبادرت از پیش کنند می سعی

 کنند می مقاومت مقابل آن در که است ای یدهپد آخر گروه برای تغییر .است تر کننده نگران آنها برای تغییر همین دلیل به و دهد قرار تهدید

 (بیش1000است) اسمیت ،  سازمانی تغییر روند از بخشی و طبیعی آن امری برابر در مقاومت دارد، همراه به را ثباتی بی تغییر که جایی آن از

 نشان حوزه این مجموعه مطالعات بر روریمطالعات سازمانی شده است.م نظری ادبیات وارد تغییر برابر در مقاومت موضوع که است سال 20 از

 (1008.)ارگ ،82و شاختی  80 هیجانی ، 83رفتاری: است بعدی سه پدیدهای مقاومت که میدهد

 مقاومت درباره رسمی صورت به که است شدهای اندیشمند شناخته نخستین ( 1947) لوین کرتتغییر: برابر در مقاومت رفتاری بعد

 نیروهای در برابر مقاومت کننده نیروهای از ناشی رفتاری را مقاومت خود، 5 میدانی نظریه از ملهم او .ده استکر فرسایی قلم تغییر برابر در

 تغییر برای راه دهند، کاهش را مقاومت کننده نیروهای تغییر نتوانند اعمال کننده نیروهای که مادام وی، زعم به .میداند تغییر اعمال کننده

 :میدهند بروز خود از رفتار نوع دو کارکنان که توضیح این با است؛ قطب دو و دارای رفتاری متغیری مقاومت منظر،شد. از این  نخواهد هموار

 .رفتارهای مطلوب یا موافق )پالوده از مقاومت( و رفتارهای نامطلوب یا مخالف )مقاومت آلود(

 هم به اثر در کارکنان  ناکامی محصول را آنها آلود، رهای مقاومترفتا تبیین در(  8931)  فرنچ و تغیییر:کچ برابر در مقاومت هیجانی بعد

 باز هدفش به دستیابی از را فرد که موانعی میدانند وجود محصول را کرده اند و ناکامی معرفی انگیزشی نیزمسأله ای و موجود، وضع خوردن

                                                             
13- Lazarova & Taylor  
14 behavioral 
15 emotional 
16 cognitive 

 سرمایه اجتماعی سازمانی

 بعد رابطه ای بعد شناختی بعد ساختاری
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 در داشت. از این نظر مقاومت خواهد دنبال به را آنها هیجانی تسخ واکنش شدهاند، واقع آن معرض در کسانی که برای تغییر در میدارند. ابهام

دلیل  هب شود، می ایشان فعلی موقعیت و داشته ها زوال موجب تغییر کنند احساس اگرنسانها میداند؛ ضرر از ترس برابر در دفاع را تغییر برابر

 آتیه محدود می کنند. چنین سوی به حرکت مسیر در را خود توانمندیهای است، ناشناخته آنها برای آینده اینکه

 عصبی سیستم در حواس توسط شده جذب اطالعات سازی -ذخیره و پردازش نظام شناخت، از منظور :تغییر برابر در مقاومت شناختی بعد

 نماید یرتفس و درک ه ایبه گون را تغییر خود، طرحوارههای تأثیر تحت فرد که میشود ایجاد زمانی تغییر برابر در انسانهاست. مقاومت  شناختی

 بی و اکراه همین جز چیزی میشود، یاد مقاومت عنوان با آن از اغلب از این منظرآنچه . باشد داشته تمایل عدم و اکراه آن، اعمال قبال در که

 (8893نیست.) هادوی نژاد و همکاران،  میلی

 .باشد می برابر تغییر در مقاومت و سرمایه اجتماعی بین رابطه مبین حاضر، پژوهش مفهومی بنابراین با توجه به مبانی نظری مدل

 سنجش قرار می دهد. و بررسی مورد را زیر روابط حدود زیر، با نمودار مطابق پژوهش کلی ساختار بنابراین
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 روش شناسی تحقيق
ض اتمام پژوهش یافته های آن قابلیت کاربرد در جامعه مورد پژوهش حاضر با توجه به هدف از نوع تحقیقات کاربردی است.چرا که به مح

پژوهش را دارند. همچنین این پژوهش با توجه به گردآوری داده ها توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. روش های جمع آوری اطالعات در 

ن ابزار مورداستفاده در این پژوهش، پرسشنامه سرمایه پژوهش مطالعات کتابخانه ای و تحقیق میدانی بر اساس اجرای پرسشنامه ها می باشد. اولی

(مبتنی بر مدل ناهاپیت و گوشال است که سه بعد) ساختاری، رابطه ای و شناختی( را مورد بررسی قرار می دهدبعد 8811اجتماعی )فرجی،

بدین ترتیب، پرسشنامه سرمایه اجتماعی  سوال می باشد. 2سوال و  بعد شناختی نیز شامل  88سوال ؛ بعد رابطه ای شامل  7ساختاری شامل 

ه استاندارد رسشنامسوال تدوین گردیده است. شیوه نمره دهی پرسشنامه نیز بر اساس طیف لیکرت می باشد .دومین پرسشنامه تحقیق پ 13در 

 3با  مقاومت هیجانی گویه   2با  مقاومت رفتاری و درسه بعدسوال  88( می باشد. این پرسشنامه شامل 1008)87آنگ مقاومت در برابر تغییر

ای از کامال مخالفم تا کامال  طیف لیکرت پنج درجهگویه طراحی شده است . شیوه نمره دهی پرسشنامه بر اساس  8با  مقاومت شناختی گویه و

 810ستان می باشند که شامل موافقم می باشد. جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق کارکنان در اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان گل

نفر از کارکنان  انتخاب خواهند شد که روش نمونه گیری نیز روش نمونه گیری  17نفر می شود.از این جامعه بر اساس فرمول کوکران تعداد 

                                                             
1- Ang 

 

 مقاومت در برابر تغییر

 شناختی 

 عاطفی

 رفتاری

 سرمایه اجتماعی

 بعدساختاری

 بعد رابطه ای

 بعد شناختی
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رگرسیون استفاده شده  انجام شده و از روش های ،همبستگی و spssنرم افزار تحلیل داده های پژوهش با استفاده از تصادفی ساده خواهد بود. 

 است.

 

 تجزیه و تحليل داده ها
 ابعاد سرمایه اجتماعی بر مقاومت کارکنان در برابر تغییر تاثیر معناداری دارد.

 برای بررسی این فرضیه که  ابعاد سرمایه اجتماعی بر مقاومت کارکنان در برابر تغییر تاثیر معناداری دارد از روش رگرسیون خطی چندگانه

 ه گردید. میزان ضرایب رگرسیونی  در جداول زیر ارائه شده است.استفاد
 

 مدل رگرسيونی  f( و ميزان  R: ضریب همبستگی چندگانه)2جدول 
 

 F R 2R مدل
 

adj
2R 

 

sig 

 000/0 388/0 311/0 203/0 802/17 رگرسیون

 

 2Rشاخص.ز معنی دار بودن مدل رگرسیون می باشدشده است و نشان ا 00/0کمتر از  sigشود مقدار همان طور که در جدول مشاهده می

توانند تقریبا شده است به این معنا که ابعاد سرمایه اجتماعی  می 311/0برابر  2R)ضریب تعیین چندگانه(: این شاخص در این پژوهش  مقدار 

 را دارند. درصد توانایی پیش بینی مقاومت در برابر تغییر کارکنان 38
 

 بينی مقاومت در برابر تغيير پيش رگرسيونی ابعاد  سرمایه اجتماعی جهت لتحلي :  نتایج3جدول 
 

 )سطح معنا داری( β t sigضریب رگرسیون متغیر ها

 000/0 291/9 833/0 ساختاری

 000/0 089/3 112/0 رابطه ای

 000/0 128/0 032/0 شناختی

 

( بدست  β=833/0رگرسیون استاندارد شده( برای ابعاد : ساختاری ) با توجه به نتایج بدست امده از تحلیل رگرسیون، مقدار بتا)ضریب

 p</08( بدست آمد که در سطح معنا داری )  β=112/0معنی دار می باشد ،همینطور برای رابطه ای ) p</08آمد که در سطح معنا داری ) 

معنی دار می باشد ،بنابراین با اطمینان  p</08داری )  ( بدست آمد که در سطح معنا β=032/0معنی دار می باشد، و همینطور برای شناختی  )

 درصد می توان نتیجه گرفت که ابعاد ) ساختاری،رابطه ای و شناختی ( قادر به پیش بینی مقاومت در برابر تغییر می باشند.  99

  معناداری وجود دارد. رابطهمقاومت در برابر تغییر با  سرمایه اجتماعی بعد ساختاری بین 

مقاومت در برابر تغییر از روش همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول با  سرمایه اجتماعی بعد ساختاریبررسی رابطه برای 

 ( ارائه شده است.3)
 

 مقاومت در برابر تغييربا  سرمایه اجتماعی بعد ساختاري (: همبستگی بين4شماره ) جدول
 

 سطح  معنی داری همبستگی جهت میزان  همبستگی نوع همبستگی متغیرها

بعد ساختاری سرمایه اجتماعی با 

 مقاومت در برابر تغییر
 03/0 منفی -171/0 پیرسون

مقاومت در برابر تغییر رابطه مستقیم و با  سرمایه اجتماعی بعد ساختاریهمانطورکه در جدول فوق مالحظه می شود، بین دو متغیر  

معنی دار است. به عبارت دیگر  وجود بعد ساختاری سرمایه اجتماعی    00/0رابطه در سطح آلفای وجود دارد که این   (r = -171/0منفی )

 ،باعث کاهش مقاومت در برابر تغییر می شود . 

  معناداری وجود دارد.رابطه مقاومت در برابر تغییر با  سرمایه اجتماعیبعد رابطه ای بین 
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مقاومت در برابر تغییر از روش همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول با  یرابطه ای سرمایه اجتماعبعد برای بررسی رابطه 

 ( ارائه شده است.0)
 

 مقاومت در برابر تغييربا  رابطه اي سرمایه اجتماعیبعد  : همبستگی بين5شماره  جدول
 

 سطح  معنی داری جهت همبستگی میزان  همبستگی نوع همبستگی متغیرها

مایه اجتماعی با بعد رابطه ای سر

 مقاومت در برابر تغییر
 08/0 منفی -708/0 پیرسون

 

مقاومت در برابر تغییر رابطه مستقیم و منفی با  رابطه ای سرمایه اجتماعیبعد همانطورکه در جدول فوق مالحظه می شود، بین دو متغیر  

(708/-0 = r)   به عبارت دیگر  وجود بعد رابطه ای سرمایه اجتماعی  ،باعث معنی دار است  00/0وجود دارد که این رابطه در سطح آلفای .

 کاهش مقاومت در برابر تغییر می شود . 

 معناداری وجود دارد.رابطه مقاومت در برابر تغییر با  سرمایه اجتماعیبعد شناختی  بین 

ل ی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدومقاومت در برابر تغییر از روش همبستگبا  شناختی سرمایه اجتماعیبعد برای بررسی رابطه 

 ( ارائه شده است.2)
 

 مقاومت در برابر تغييربا  شناختی سرمایه اجتماعیبعد  (:  همبستگی بين6شماره ) جدول
 

 سطح  معنی داری جهت همبستگی میزان  همبستگی نوع همبستگی متغیرها

بعد شناختی سرمایه اجتماعی با 

 مقاومت در برابر تغییر
 08/0 منفی -991/0 سونپیر

 

مقاومت در برابر تغییر رابطه مستقیم و منفی با  شناختی سرمایه اجتماعیبعد همانطورکه در جدول فوق مالحظه می شود، بین دو متغیر  

 (991/0- = r)   تماعی  ،باعث معنی دار است. به عبارت دیگر  وجود بعد شناختی سرمایه اج  00/0وجود دارد که این رابطه در سطح آلفای

 کاهش مقاومت در برابر تغییر می شود . 
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 بحث و نتيجه گيري 
 برای بررسی این فرضیه که  ابعاد سرمایه اجتماعی بر مقاومت کارکنان در برابر تغییر تاثیر معناداری دارد از روش رگرسیون خطی چندگانه

)ضریب تعیین چندگانه(: این  2Rشاخص.ر بودن مدل رگرسیون می باشدشده است و نشان از معنی دا 00/0کمتر از  sigاستفاده گردید.مقدار 

درصد توانایی پیش بینی  38توانند تقریبا شده است به این معنا که ابعاد سرمایه اجتماعی  می 311/0برابر  2Rشاخص در این پژوهش  مقدار 

تحلیل رگرسیون، مقدار بتا)ضریب رگرسیون استاندارد شده( برای ابعاد : را دارند.با توجه به نتایج بدست امده از  مقاومت در برابر تغییر کارکنان

( بدست آمد که در  β=112/0معنی دار می باشد ،همینطور برای رابطه ای ) p</08( بدست آمد که در سطح معنا داری )  β=833/0ساختاری )

معنی دار  p</08( بدست آمد که در سطح معنا داری )  β=032/0معنی دار می باشد، و همینطور برای شناختی  ) p</08سطح معنا داری ) 

درصد می توان نتیجه گرفت که ابعاد ) ساختاری،رابطه ای و شناختی ( قادر به پیش بینی مقاومت در برابر  99می باشد ،بنابراین با اطمینان 

(، هوگس 1080(، لی و فانگ لو)1002چانگ و همکاران)  (،8811(،درویش پور)8811تغییر می باشند. این نتیجه با یافته های آصفی و همکاران)

( تا حدودی همخوانی و مطابقت دارد.لذا پیشنهاد می شود شرایطی فراهم شود تا کارکنان این سازمان، اطالعات، ایده ها ودیگر 1088و همکاران)

نان این سازمان مورد حمایت و تشویق قرار گیرد.از منابع خود را برای انجام وظایف ترکیب کنند.همچنین روحیه گروهی وتیمی در میان کارک

طرفی شرایطی فراهم شود تا کارکنان آزادنه مشکالت کاری خود را با یکدیگر در میان گذارند.شرایطی فراهم شود تا کارکنان این سازمان 

 ،اطالعات را از روی میل وداوطلبانه با همدیگر تسهیم وتقسیم کنند و مورد حمایت قرار گیرند.
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