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ها براي اثر بخشی نیازمند تغییر و وفق دادن خود با شرایط متغیر  سازمان
هستند و وجود مقاومت در برابر تغییر حتمی بوده و کارکنان به آسانی 

ها به  پذیراي آن نخواهند بود. پژوهش حاضر با تعیین رابطه بین این متغیر
هاي شخصیتی  هاي ویژگی اساس مؤلفهپیش بینی مقاومت در برابر تغییر بر 

آوري اطالعات در  در معلمان تربیت بدنی شهر مشهد پرداخته است. ابزار گرد
) و پرسشنامه 1994ي شخصیتی پنج عاملی نئو ( این پژوهش پرسشنامه

گیري با  باشد. پایایی ابزار اندازه ) می1389مقاومت در برابر تغییر آقاجانی (
 71/0براي پرسشنامه شخصیتی و  74/0کرونباخ  استفاده از ضریب آلفاي

براي پرسشنامه مقاومت در برابر تغییر گزارش شد. جامعه آماري پژوهش را 
تشکیل  92) شهر مشهد در سال =1100Nکلیه معلمان تربیت بدنی (

صورت تصادفی ه بنفر مرد) 133نفر زن و 151نفر ( 284تعداد  دهد که می
در این  ند.شدبه عنوان نمونه آماري انتخاب  مورگانبا استفاده از جدول 

پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی نظیر جداول فراوانی، میانگین، انحراف 
معیار، آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام چند 

نرم  16ها با استفاده از نسخه  اي استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده مرحله
هاي  بین ویژگیکه . نتایج پژوهش نشان داد انجام شد Spssافزار 

رابطه  05/0در سطح آلفا  هاي آن با مقاومت در برابر تغییر شخصیتی و مؤلفه
همچنین نتایج پژوهش بیانگر آن است ). =001/0pداري وجود دارد ( معنی

رنجور  در پاسخ به تغییرات سازمان افراد با خصوصیات شخصیتی روان که
گرایی و مسئولیت پذیري کمترین  خصوصیات برون بیشترین و افراد با

 دهند. مقاومت را از خود بروز می
 

 هاي کلیدي واژه
 ی.بدن تیترب دبیران تغییر، برابر در مقاومت شخصیتی، هاي ویژگی

Organizations in order to meet effectiveness need a 
change and adaptation to changing environment and 
certainly there would be a resistance to it and employees 
wont accept it easily. This research by investigating the 
relationship between these variables (personality traits 
and resistance to change) tries to predict resistance to 
change through the subscales of personality traits. For 
these purposes 284 all physical Education teachers from 
Mashhad city in 2013 (n=1100) (151 female and 133 
Male) were selected randomly as statistical sample and 
responded to Neo (1994), Personality traits and Agha 
janie,s resistance to change questionnaires with 
coefficient alphas of 0.74 and 0.71 respectively. In this 
research, descriptive and inferential statistics such as 
frequency tables, mean, standard deviation, Pearson 
correlation and stepwise regression analysis was used 
multistage, the data analysis software (Spss, V.16) was 
performed. The results of the study revealed a 
significant relationship between personality traits and its 
subscales with resistance to change, and among the big 
five personality traits teachers who were extroverted and 
open to experience had the least resistance to change and 
teachers with neuroticism personality trait had the most 
resistance to change. 
 
Keywords 
Personality Traits, Resistance to change, Physical 
Education Teachers. 
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 همقدم
 موجـب شـده   کـه  اسـت  گوناگونی هاي جنبه داراي انسان رفتار

 بینـی  پیش شود و شناخته پیچیده موجود یک عنوان به همواره
 ناشی بیشتر ناتوانی، این .سازد غیرممکن یا مشکل را حرکاتش

 و افــراد شخصــیت مــورد طبیعــت در کــافی شــناخت عــدم از
 شـکل  کـودکی  در کـه  آنان است. شخصیتی فردي هاي تفاوت
 هاي پیچیدگی دهد. می قرار خود قالب در انسان را رفتار و گرفته

متنـوعی   رفتارهـاي  ایجـاد  باعـث  کـه  است حدي قالب به این
 مـدیران قـرار   روي پـیش  را جدیـدي  هـاي  چـالش  و شـود  می
 افـراد  و شخصـیتی  فردي هاي تفاوت از آگاهی که دهد؛ چرا می
 حـل  در را هـا  سـازمان  ادارات و مـدیران  تواند می سازمان، یک

 کــه ). هنگــامی1983، 1دهــد(حالیم یــاري مســائل از بســیاري
 اکتسـابی  و هـاي ذاتـی   توانـایی  نظر از ها انسان بپذیرند مدیران
 نخواهنـد  یکسـانی  انتظـار رفتـار   کارکنان، همه از دارند، تفاوت

 از کـافی  شناخت بدون و دارد انسان علتی رفتار هر داشت؛ زیرا
 و پرداخـت  آن مـؤثر  اداره بـه  تـوان  نمی شخصیت فرد و حالت
 دلیل همین به .نیست بیش رویایی همه، از رفتار یکسان انتظار

 هـاي  ویژگـی  و هـاي فـردي   تفـاوت  شـناخت  کنـونی،  عصر در
 پیدا ضرورت زندگی هاي از موقعیت بسیاري در افراد 2شخصیتی

 شـغل،  در کارآیی افراد ).2003، 3کند (اتکینسون و همکاران می
 انسـان در  سـازگاري  کلـی  طور به و تحصیل در ها آن موفقیت
 دارد. رابطـه  شخصی او خصایص با زندگی هاي موقعیت تمامی

 مـدیرانی  موفـق،  سازمانی، مـدیران  قلمرو در و کنونی عصر در
 شخصـیتی  صـفات  و از خصوصیات کامل شناخت با که هستند

 آنـان  تـر  صـحیح  اداره و هـدایت  جهـت  را در راه خود، کارکنان
پویایی هر سـازمانی در  ). از طرفی 2005، 4سازند (براندن هموار

 اعتمـاد و  مطلـوب،  مناسـب و گرو پدید آمدن فضاي سـازمانی  
ترین منـابع سـازمانی    در این راستا مهم مسئولیت پذیري بوده و

کنـد تـا بـه تحقـق      یعنی سرمایه انسانی متعهد پرورش پیدا می
 . )2008، 5(شولتز اهداف کمک نماید

ایجاد هر چیزي است که بـا گذشـته تفـاوت داشـته      6تغییر
رت از فرایند تحول و ). تغییر در سازمان عبا2006، 7باشد (سنگه

ها به صـورت   شود تا کارها یا روش دگرگونی است که باعث می
 ). 1377متضادي انجام پذیرد (گروسی، 

تمامی نهادهـاي جامعـه امـروزي بـا تغییـرات      ها و  سازمان

1. Halim 
2. Characteristics 
3. Etkinsun et al  
4. Beranden 
5. Shults 
6. Change 
7. Senge 

ها باید بـه نحـوي بـا ایـن      سریع سروکار دارند. افراد در سازمان
نمایند. از طرفی افـراد   تغییرات کنار آمده و در نهایت آن را اجرا

یک سازمان ممکن است بـه دالیـل متعـدد از تصـمیماتی کـه      
شود، خشنود نباشند و این ناخشـنودي   توسط مدیریت گرفته می

ممکن است به دلیل تهدیداتی کـه تصـمیمات مـدیر در آینـده     
شغلی افراد دارد و یا به خاطر مطابقت نداشتن آن تصمیمات بـا  

هـاي تفکـر و    ها محصول شیوه سازمان هاي افراد باشد. خواسته
عمل اعضاي خود هستند؛ بنابراین اگر بخواهیم سازمانی تغییـر  
کند باید به افراد فرصت کافی بدهیم تا شیوه فکر و عمل خـود  

 ). 1386را تغییر دهند (مغانلو، 
و به  شتهمنشاء فردي داتواند  می 8مقاومت در مقابل تغییر

شود که عبارتند از: عادت،  هاي شخصیتی افراد مربوط  ویژگی
اعتمادي به  ها، عوامل اقتصادي و بی امنیت، ترس از ناشناخته

: از جملـه  .هـایی کـه منشـاء سـازمانی دارنـد       مقاومـت و  خود
هاي ساختاري، احساس تهدیـد توسـط متخصصـان،     مکانیسم

 ،9و زیگلـر (هگـل   گـذاري شـغلی   هنجارهاي گروه و سـرمایه 
2000(. 

در زمینه بررسی ویژگـی شخصـیتی افـراد و رابطـه آن بـا      
هاي مختلـف   ها و شرکت میزان مقاومت در برابر تغییر در ارگان

به ویژه در خارج از کشور تحقیقات زیـادي انجـام شـده کـه از     
) در پژوهشی کـه بـه بررسـی رابطـه     2006( 10جمله جان وس

اومـت در برابـر تغییـر    هاي شخصیتی و احساسات در مق ویژگی
رنجـوري   رسـد کـه روان   پردازد، به این نتیجـه مـی   کارکنان می

رابطه منفی با احساسات مثبت و رابطه مثبت با احساسات منفی 
رنجوري در فرد، احساسـات   دارد؛ یعنی با افزایش خصیصه روان

منفی او افزایش یافته و این خود عاملی جهت افزایش مقاومـت  
در تحقیقی دیگر لـی   .)2007، 11یر است (آالسفرد در برابر تغی

)، به این نتیجـه رسـید کـه رابطـه منفـی بـین       2005( 12بگلی
خصیصه انعطاف پذیري و مقاومت در برابر تغییـر وجـود دارد و   

هاي مؤثر جهت مقابله با استرس  این افراد با استفاده از مکانیزم
مثبـت  زا در زندگی و نگـرش   به منظور مقابله با حوادث استرس

دهنـد   به تغییر در پاسخ به تغییرات از خود مقاومت نشـان نمـی  
 ).2005، 13(آزونی و سیلوریا

رابطـه  "در پژوهشی با عنوان ) 2004( 14وکوال و همکاران
عنوان نمودنـد کـه    "ویژگی شخصیتی و مقاومت در برابر تغییر

8. Resistance against change 
9. Hugel & Ziglur 
10. Jan voc 
11. Alas  
12. Le bagle 
13. Azzoni, & silveira  
14. VaKula et al 
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ریزي، حل مسئله، ارزیابی  پذیر با استفاده از برنامه افراد مسئولیت
ها و پایبندي به اصول و تعهدات سـازمان، نگـرش    مجدد برنامه

مثبت به تغییر دارند؛ در نتیجه این افراد داراي عواطف مثبـت و  
ــتند      ــرات هس ــه تغیی ــخ ب ــري در پاس ــی کمت ــات منف احساس

ــد،  ؛2010(چیانــگ، ). همچنــین قاســمی 2007شــرمن و گارلن
 بـاط ارت")، در تحقیقی بـا عنـوان   1393روشناوند و خوشبختی (

 رفتگی شغلی تحلیل و تغییر برابر در مقاومت کارکنان، مشارکت
دریافتنـد کـه    "بزرگ خراسان جوانان و ورزش ادارات کارکنان
 برابر در مقاومت کاهش براي مناسبی راهکار کارکنان مشارکت

است (قاسمی روشـناوند و   کارکنان شغلی رفتگی تحلیل و تغییر
  ).1393خوشبختی، 

سـازي جامعـه    معلمان، عامل اساسی تربیت و نـو مربیان و 
تواننـد بـا آگـاهی از     بوده، خاصه در تربیت بـدنی و ورزش مـی  

در اهداف آموزشی و فرهنگـی در انطبـاق بـا سیسـتم تربیتـی،      
این اهداف نقش اساسی داشته باشند و بـه لحـاظ    جهت نیل به

هـاي جسـمانی    آنکه در جهت تکامل افراد از طــریق فــعالیت 
ها، گفتار و اعمالشان بر روي افراد  ها، روش تکنیک، کنند می کار

گـذارد. معلمـان و مربیـان بایـد      تحت تعلیم تأثیر چشمگیر مـی 
مسئولیتشان نسبت به افراد تحت تعلیم خود که آگاهانه بپذیرند 

شـان بـه    و همچنـین نقـش مثبـت    بسیار خطیر و سنگین است
ها با توجه  دنی آموزشگاهب  هاي تربیت کنندگان برنامه عنوان اجرا

به نقـش درس تربیـت بـدنی در توسـعه و تعمـیم سـالمتی و       
هـاي   آموزان، لزوم آشنایی مـدیران بـا ویژگـی    نیرومندي دانش

شخصیتی معلمان و شناخت دالیل احتمـالی مقاومـت آنـان در    
هــاي غلبــه بــر آن راهگشــاي  برابــر تغییــرات و تشــخیص راه
یابی به اهداف  در جهت دست ها مسئولین در جهت بهبود برنامه

  علی رغم وجود تحقیقات مختلف در زمینـه آموزشی خواهد شد. 
هـاي   هاي شخصیتی و مقاومت در برابر تغییـر، پـژوهش   ویژگی

اندکی به بررسی رابطه بـین ایـن دو موضـوع بـه خصـوص در      
در این پژوهش محقق بـه   حیطه تربیت بدنی پرداخته است؛ لذا
هاي شخصیتی و مقاومـت   دنبال آن است که رابطه بین ویژگی

در برابر تغییر را در میان معلمان تربیت بدنی مورد بررسی قـرار  
 .دهد

 
 ها مواد و روش

پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت کاربردي، امـا از نظـر تجزیـه و    
مـاري  جامعه آ ها توصیفی از نوع همبستگی است. تحلیل فرضیه

شـهر   در کلیه مقاطع تحصـیلی  را معلمین تربیت بدنی پژوهش
ها طبـق آمـار اخـذ شـده از      دهد که تعداد آن مشهد تشکیل می

نفـر   1100اداره تربیت بدنی آموزش و پرورش خراسان رضوي 
صـورت  ه ب باشد. نمونه آماري نفر مرد) می 517نفر زن و  583(

نفـر   151نفـر (  284 نجدول مورگا با استفاده ازتصادفی  کامالً
آوري اطالعـات از   نفر مرد) انتخاب شد. بـراي گـرد   133زن و 

 5کـه   ،)1994( شخصـیتی نئـو   سـؤالی  60استاندارد  پرسشنامه
گرایـی، انعطـاف    ، بـرون رنجـوري  عامل اصلی شخصـیت (روان 

 12پذیري، دلپذیر بودن و مسئولیت پذیري) که هر عامل شامل 
سؤالی مقاومـت در برابـر    20رد پرسشنامه استاندا سؤال است و

گـذاري هـر دو    کـه امتیـاز  اسـتفاده شـد    )،1389آقاجانی (تغییر 
با توجه بـه   اي لیکرت بود. گزینه 5پرسشنامه بر اساس مقیاس 

ها مورد تأیید است. بـراي   ها روایی آن استاندارد بودن پرسشنامه
اي تعیین پایایی ابزار از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد که بر

پرسشنامه مقاومـت در   و 73/0 شخصیتی نئوپرسشنامه ویژگی 
به دست آمد؛ لذا اعتبار درونی ابزار مورد تأییـد   71/0برابر تغییر 

از آمــار توصــیفی (میــانگین، انحــراف  پــژوهش اســت. در ایــن
اسمیرنف، ضریب   -استاندارد) و استنباطی (آزمون کولوموگروف

هاي مسـتقل و   در گروه tاي  همبستگی پیرسون، آزمون مقایسه
اي)  آزمون آنالیز واریانس و رگرسیون گام به گـام چنـد مرحلـه   

 استفاده شده است.
 

 ها  اطالعات و داده
گویان  درصد پاسخ 12 پژوهشهاي توصیفی  بر اساس یافته

گویـان   درصد پاسخ1ها متأهل هستند.  درصد آن 87مجرد و 
درصد  25درصد کارشناسی،  65درصد فوق دیپلم،  7دیپلم، 

درصد نیز دکتري هستند. میانگین سن  2کارشناسی ارشد و 
 21سال بوده و کمترین و بیشترین سن نیز  35گویان  پاسخ

 14گویـان   کـار پاسـخ   سال است. میانگین سابقه 52سال و 
سال  30سال و  1سال بوده و کمترین و بیشتري سابقه نیز 

 است.
را بـر   پـژوهش هـاي اصـلی    میـزان متغیـر   1جدول شماره 

هـاي   دهد. بر اساس یافته نشان میهاي مرکزي  اساس شاخص
، 6/3ایــن جــدول میــانگین شــاخص مقاومــت در برابــر تغییــر 

، 31/2دلپـذیر بـودن    ،68/2گرایـی   ، بـرون 79/1رنجوري  روان
مـی باشـد.    93/2پـذیري نیـز    و مسـئولیت  68/2پذیري  انعطاف

هـا نیـز در دو ردیـف انتهـایی      گفتنی است که بازه این شاخص
 آمده است.

نتایج آزمون کلموگروف اسمیرونف را براي  2جدول شماره 
 دهد.  ها نشان می کنترل طبیعی بودن متغیر
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 هاي مرکزي توصیف کمی متغیرهاي اصلی پژوهش بر اساس شاخص .1جدول

 
مقاومت در 
 برابر تغییر

 مسوولیت پذیري انعطاف پذیري دلپذیر بودن برون گرایی يرنجورروان 

 9356/2 6857/2 3188/2 6819/2 7940/1 6550/3 میانگین
 3 7273/2 2727/2 6364/2 6364/1 8000/3 میانه
 3 09/3 36/2 45/2 75/1 75/3 مد

 6383/0 68423/0 64014/0 58392/0 94726/0 76453/0 انحراف معیار
 407/0 468/0 410/0 341/0 897/0 585/0 واریانس
 55/4 89/3 78/3 31/4 98/4 88/3 دامنه
 00/0 09/1 11/1 45/0 00/0 11/1 کمینه
 55/4 98/4 89/4 76/4 98/4 99/4 بیشینه

 0 0 0 0 0 1 کمینه ممکن
بیشینه 
 ممکن

5 4 4 4 4 4 

 
 ها آزمون کلموگروف اسمیرونوف براي کنترل طبیعی بودن متغیر. 2جدول 

  
مقاوت در 
 برابر تغییر

 پذیري ولیتئمس پذیري انعطاف دلپذیر بودن گرایی برون رنجوري روان

بیشترین 
 مقدار

 بحرانی

 071/0 066/0 191/0 084/0 157/0 188/0 مطلق
 039/0 066/0 191/0 084/0 157/0 076/0 مثبت
 -071/0 -063/0 -090/0 -076/0 -/081 -188/0 منفی

 S – K 160/3 643/2 421/1 213/3 106/1 204/1مقدار 
Sig 200/0 12/0 089/0 078/0 173/0 110/0 

 
هاي فوق  داري در تمامی متغیر با توجه به اینکه سطح معنی

توان گفـت کـه تمـامی متغیرهـا      درصد است می 05/0از باالتر 
هاي پارامتریک همچون پیرسون  از آزمون توان نرمال بوده و می

 تست استفاده کرد.  Tو 
 و هـاي شخصـیتی   ویژگـی  همبستگی بین 3جدول شماره 

 دهد.  را نشان می مقاومت در برابر تغییر
هـاي شخصـیتی    بـین ویژگـی   3هاي جدول  براساس یافته

دار مثبـت   رابطـه معنـی   و مقاومت در برابر تغییـر،  رنجوري نروا
وجود دارد؛ به این معنی که هر چقدر نوع شخصیت فرد به ایـن  

ثبـاتی عـاطفی و عالئمـی چـون      نوع ویژگی (ناسازگاري و بـی 
.. ) تمایـل داشـته باشـد، بـه     .ترس، غم، خشم، احساس گناه و

 شـود.  افزوده می تغییرمقاومت او در برابر همان اندازه بر میزان 
گرایــی، پذیرنــده بــودن،  بــرونهــاي شخصــیتی  بــین ویژگــی

هـاي مثبـت    پـذیري کـه از ویژگـی    پذیري و مسـئولیت  انعطاف
دار  مقاومـت در برابـر تغییـر، رابطـه معنـی     بـا   شخصیت هستند

معکوس وجود دارد؛ به این معنی که هر چقـدر نـوع شخصـیت    
دن، تصـورات فعـال،   هـا (اجتمـاعی بـو    فرد به این نوع ویژگـی 

دوستی، وظیفه شناسی) تمایل داشته باشد، به همان انـدازه   نوع
 یابد. کاهش می مقاومت او در برابر تغییرمیزان 
 

هاي شخصیتی و مقاومت  نتایج آماري رابطه بین ویژگی .3جدول 
 در برابر تغییر

 n ها متغیر
همبستگی 

 پیرسون
سطح 

 داري یمعن
و مقاومت  روان رنجوري

 در برابر تغییر
284 629/0 001/0 

مقاومت در برون گرایی و 
 001/0 -/363 284 برابر تغییر

مقاومت پذیرنده بودن و 
 در برابر تغییر

284 189/0- 001/0 

مقاومت انعطاف پذیري و 
 در برابر تغییر

284 340/0- 001/0 

مسولیت پذیري و 
 مقاومت در برابر تغییر

284 397/0- 001/0 
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 هاي شخصیتی با مقاومت در برابر تغییر رگرسیون همبستگی ویژگی .4جدول

 F Sig خطاي استاندارد تخمین ضریب تبیین تعدیلی ضریب تبیین همبستگی کل
646/0 417/0 407/0 58875/0 844/39 001/0 

 
 دار بودن معادله رگرسیون آزمون معنی .5جدول 

 هاي مستقل متغیر
 استاندارد شده استاندارد نشده

T Sig 
B بتا خطاي استاندارد 

 001/0 869/13 --- 285/0 95/3 عرض از مبدأ
 001/0 076/10 576/0 046/0 465/0 رنجوري روان

 011/0 -557/2 -157/0 080/0 -205/0 گرایی برون
 931/0 087/0 005/0 067/0 006/0 بودن دلپذیر
 251/0 150/1 073/0 071/0 082/0 پذیري انعطاف

 367/0 904/0 055/0 073/0 066/0 پذیري ولیتئمس
 

 مقاومت در برابر تغییر جنسیت و ) بین میزان سطوحt-testنتایج آزمون تی( .6جدول 

 t Sigمقدار  انحراف معیار میانگین تعداد جنسیت 

 مقاومت در برابر تغییر
 84053/0 6646/3 133 مرد

199/0 843/0 
 69347/0 6465/3 151 زن

 
ــر اســاس    پــیش ــر تغییــر ب بینــی میــزان مقاومــت در براب

هاي شخصیتی از دیگـر اهـداف مـورد بررسـی در ایـن       ویژگی
 ).5و  4پژوهش بود. (جداول 

دهد که متغیرهاي مستقل بـه میـزان    جدول فوق نشان می
وابسته یعنی مقاومت در برابـر تغییـر همبسـتگی    با متغیر  64/0

درصد واریانس متغیر وابسـته را   42دارند. همچنین این متغیرها 
توانند تغییـرات آن   درصد می 42کنند. یعنی به میزان  تبیین می

دار بـودن آزمـون آنـالیز     را پیش بینی کنند. از سوي دیگر معنی
ل رگرسـیونی  دهد کـه مـد   واریانس این رگرسیون نیز نشان می

 مناسب بوده است.
جدول فوق میزان تـأثیر متغیرهـاي مسـتقل را نشـان داده     

نژندي به میزان  است. آنچنان که مشخص است، دو متغیر روان
دار  بر روي متغیر مالك تأثیر معنی -16/0و برون گرایی  57/0

دارند. به عبارتی دیگر میزان مقاومـت در برابـر تغییـر را پـیش     
. اما متغیرهـاي دلپـذیر بـودن، انعطـاف پـذیري و      کنند بینی می

 مسئولیت پذیري نیز هرگاه کنار هم باشند تأثیر علنی ندارند.
مقایسه معلمان تربیت بدنی زن و مرد را بر اساس  6جدول 

 تـی کـه بـا اسـتفاده از آزمـون      مقاومـت در برابـر تغییـر   میزان 
)t-testدهد. نشان می ) انجام گرفت را 

درصـد   05/0داري و مقایسه آن با آلفا  با توجه به سطح معنی

بین معلمـان تربیـت بـدنی از لحـاظ جنسـیت و      مشخص شد که 
 . داردن دار وجود تفاوت معنی ،مقاومت در برابر تغییرمیزان 
 

 گیري بحث و نتیجه
هـاي شخصـیتی و    بین ویژگـی پژوهش حاضر به بررسی رابطه 

هاي  پرداخته است. یافته ابر تغییرهاي آن با مقاومت در بر مؤلفه
هـاي   هاي شخصیتی و مؤلفـه  بین ویژگیپژوهش نشان داد که 

داري  رابطـه معنـی   05/0در سـطح   آن با مقاومت در برابر تغییر
 و مقاومت در برابـر تغییـر  رنجوري  روانوجود دارد. بین ویژگی 

کـه  رنجـوري   روانفـراد  دار مثبت مشاهده گردیـد. ا  رابطه معنی
عـاطفی،   هـاي  همچـون نـاراحتی   ي خصوصیات شخصیتیدارا

 غـم،  خصـومت،  و افسردگی اجتماعی، ترس عصبانیت، نگرانی،
نفرت هستند در پاسخ بـه تغییـرات    و گناه دستپاچگی، احساس

دهنـد. نتـایج ایـن     مـی  مقاومـت زیـادي نشـان    سازمان از خود
)، لـی بگلـی و   2006( 15پژوهش با نتایج تحقیقـات جـان وس  

ــاران ( ــاران ( 2005همکـ ــوال و همکـ ــر و 2004)، وکـ )و کتـ
 ) همسو است.1997(

15. Jan Voc  
16. Kuter et al  
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رنجـوري رابطـه    )، معتقدند که روان1995( 17جیگس و رام
منفی با احساسات مثبت و رابطه مثبت با احساسات منفـی دارد؛  

رنجوري در فرد احساسات منفـی   یعنی با افزایش خصیصه روان
یش یافته و این خود عاملی جهت افزایش مقاومت فرد در او افزا

) معتقـد  2005). لـی بگلـی (  2006برابر تغییر است (جان وس، 
ي افزایش سطح استرس و نـاامنی   است از آنجا که تغییر مقدمه

رنجور است، افـزایش ایـن خصوصـیات     در میان کارمندان روان
با مقاومـت  رابطه مثبت با نگرش منفی و در نتیجه رابطه مثبت 

 ).2008، 18در برابر تغییر دارد (گاولر و لیج
بـین   عکـوس دار م یمعن رابطههاي پژوهش  بر اساس یافته

 ،ريیپـذ  انعطـاف ، بـودن  ریدلپـذ  یی،گرا شخصیتی برون ویژگی
  و مقاومت در برابر تغییر وجود دارد. ريیپذ تیولئمس

گرا با توجه به اینکه داراي خصوصیات شخصیتی  افراد برون
بینی، نوع دوستی  خوش بشاشیت، پویایی، مندي، همچون جرأت

باشند و از آنجـا کـه داراي نگـرش مثبـت بـه       می گرایی و گروه
ها و تغییرات دارند، در نتیجه در مقابل تغییـرات سـازمان    برنامه

مقاومت کمتري از خـود نشـان داده و در بسـیاري از مواقـع در     
تغییـرات پـیش آمـده     پاسخ به تغییرات عدم مقاومت و حتـی از 

). جــان وس 1991، 19کننــد (رابــرت و همکــاران حمایــت مــی
گرایی رابطه  ) در تحقیق خود به این نتجه رسید که برون2006(

مثبت با احساسات مثبت و رابطه منفی با احساسات منفـی دارد؛  
گرایی در فرد احساسات مثبـت او   یعنی با افزایش خصیصه برون

یش باعـث ایجـاد نگـرش مثبـت در او     افزایش یافته و این افزا
شود که این خود عاملی جهت کاهش مقاومت فرد در برابـر   می

گرا نـه تنهـا در    ). بنابراین افراد برون2010، 20تغییر است (وآهرا
کنند، بلکـه در بسـیاري از مـوارد     پاسخ به تغییرات مقاومت نمی

 دهنـد.  رفتار حمایتی مثبت در برابر تغییرات از خـود نشـان مـی   
ــون      ــیتی همچ ــیات شخص ــه داراي خصوص ــذیر ک ــراد دلپ اف

دوستی، همدردي با دیگران، نرم دلی و اجتنـاب از اخـتالف    نوع
نظر در محل کار هستند، در برابر تغییرات مقاومـت کمتـري از   

 22). وال و فونتس21،2011دهند (ژانگ و برانینگ خود نشان می
لیل روابط )، معتقد است افراد با خصوصیات دلپذیري به د2003(

ــه  ــت از برنام ــابی مثب ــتانه و ارزی ــت   دوس ــالش در جه ــا و ت ه
ریزي براي حل مشکل نمره باالیی در مقاومـت در برابـر    برنامه

دهند  تغییر ندارند و در پاسخ به تغییرات کمتر مقاومت نشان می

17. Geages & Romm  
18. Gowler & Legge  
19. Robert  et al  
20. Vohra 
21. Zhang & Bruning 
22. Val & Fuentes 

هـاي جدیـد    هـا و روش  و بیشتر تمایل به دنبال نمودن سیاست
 ). 2005دارند (بگلی، 

پذیر که داراي خصوصیات شخصیتی همچـون   نعطافافراد ا
 درونـی،  احساسـات  بـه  توجه پسندي، زیبا احساس فعال، تصور
قضاوت هسـتند، در   در استقالل و ذهنی کنجکاوي طلبی، تنوع

دهنـد   پاسخ به تغییـرات مقاومـت کمتـري از خـود نشـان مـی      
 ).2005، 23(واشینگتن

تیجه رسیدند )، در تحقیقشان به این ن2001( 24باوي و هیدي
پذیر بـه دلیـل خصوصـیات شخصـیتی همچـون       که افراد انعطاف

بینی و اعتماد به نفس تمایل زیاد بـه پـذیرش تغییـرات در     خوش
) نیـز در پـژوهش    2005). بگلـی ( 25،2003سازمان دارند (بانانس

خود به این نتیجه رسید که رابطه منفـی بـین خصیصـه انعطـاف     
وجود دارد و این افراد با استفاده از پذیري و مقاومت در برابر تغییر 

زا در زنـدگی   هاي مؤثر به منظور مقابله با حوادث استرس مکانیزم
و نگرش مثبت به تغییر در پاسخ به تغییرات از خود مقاومت نشان 

 ).  2005، 26دهند (کامینگ و وارلی نمی
کــه داراي خصوصــیات شخصــیتی  ریپــذ تیولئمســافــراد 

 از قبـل  بـودن، تفکـر   مصـمم  و اراده با همچون هدفمند بودن،
 هنجارها و قوانین رعایت ها، خواسته ارضا اندازي تأخیر به عمل،

 خیلـی  ریـزي  طـرح  تکالیف، قدرت بندي اولویت و سازماندهی و
مطلوب هستند  نحو به محوله وظایف انجام و سازماندهی فعال،

دهنـد   در پاسخ به تغییرات مقاومت کمتري از خـود نشـان مـی   
). نتـایج بـه دسـت آمـده پـژوهش بـا نتـایج        2002، 27(لیویس

)و 2005)، لـی بگلـی و همکـاران (   2006تحقیقات جـان وس ( 
)، در 2003( 28) همسـو اسـت. اورگ  2004وکوال و همکـاران ( 

پـذیر بـا    پژوهشی به این نتیجه دست یافت که افراد مسـئولیت 
 ریزي، حل مسئله، ارزیـابی مجـدد   استفاده از خصوصیات برنامه

ها و پایبندي به اصول و تعهدات سـازمان داراي نگـرش    برنامه
مثبت به تغییر هستند. در نتیجه این افراد داراي عواطف مثبـت  
و احساسات منفی کمتر در پاسخ بـه تغییـرات دارنـد (وکـوال و     

). نتایج به دست آمده پـژوهش در ایـن زمینـه    2004همکاران، 
، بـودن  ریدلپـذ  یـی، گرا بـرون  هاي شخصیتی (رابطه بین ویژگی

با مقاومت در برابر تغییـر) بـا    ريیپذ تیولئمس و ريیپذ انعطاف
)، لی بگلـی و  2003)، بانانس (2006نتایج تحقیقات جان وس (

 ) همسو است. 2004) و وکوال و همکاران (2005همکاران (
 

23. Washington 
24. Bovey & Hede 
25. Bunaness 
26. Cummings & Worely  
27. Lewis 
28. Oreg 
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 پیشنهادها
بـین  دار  مبنـی بـر وجـود رابطـه معنـی      پژوهش بر اساس نتایج

و مقاومت در برابر تغییـر و بـا توجـه بـه     یتی شخص هاي ویژگی
اینکه تغییرات در سازمان ممکن است با واکنش عاطفی منفی و 
ه بیشـتر         مقاومت کارکنـان و دبیـران مواجـه شـود، لـزوم توجـ

ریـزي جهـت تغییـر در     مسئولین تربیت بدنی در هنگـام برنامـه  
سازمان توصیه شـده و بـر ایـن اسـاس پیشـنهادات زیـر ارائـه        

 ردد: گ می
استفاده از نظرات معلمـان تربیـت بـدنی در جهـت تـدوین      

هاي تربیت بدنی مدارس و ایجاد تغییر و تحول در تربیت  برنامه

بدنی آموزش و پرورش؛ به ایـن دلیـل کـه آنـان را در مراحـل      
کند و باعث کاهش مقاومـت   گیري و اجرا وارد عمل می تصمیم

 سازد.  سانتر میدر برابر تغییرات شده و ایجاد تغییر را آ
مسئولین تربیت بدنی ادارات حتی االمکان از ابعاد و ویژگی 
شخصیتی کارکنان خود آگـاه بـوده تـا بـر اسـاس خصوصـیات       

هاي مختلف تربیت بدنی که بسیار گسـترده   شخصیتی در زمینه
باشد از آنـان اسـتفاده نمایـد. همچنـین برگـزاري جلسـات        می

کیل جلسـات در فرآینـد   توجیهی قبل از اعمال تغییـرات و تشـ  
تواند در همراهی معلمان جهت تغییرات صورت گرفتـه   تغییر می

 موثر باشد.
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